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  :مقدمة
يف املعرفة اإلنسانية ال من حيث تأصـيل املنـاهج         التأسيسيةإنّّّ اللّسانيات اليوم موكَّّل هلا مقود احلركة      

اا فحسب ، ولكن أيضا من حيث إنها تعلق على دراسة اللسان فتتخذ اللغة مـادة هلـا        و تظري طرق إخص
و موضوعا ، ولقد سنت اللسانيات شريعة ملّا تتبعت الظاهرة اللغوية حيث ما كانت حىت ولِِجـت حقـوال   

ع علمني على األقـل  مغايرة هلا ، وكان من مثار هذه املمارسة املستحدثة بروز علوم هي بالضرورة نقطة تقاط
  .فسميت معارف متمازجة االختصاص ومن بينها علم النفس اللّغوي والنقد اللساين واألسلويب 

وموضوع حبثي عبارة عن دراسة أسلوبية؛ و ما األسلوبية يف ماهيتها إال وصف للنص األديب حسـب         
على  -على فهم معني وإدراك خمصوص طرائق مستقاة من اللسانيات أو هي لسانيات تعىن بظاهرة محل الذهن

و هكذا تسعى األسلوبية ألن تكون علما حتليليا جتريديا يرمى إىل إدراك املوضوع ، -"ريفاتري ميشال"حد تعبري
ذا مفارقات عمودية ، واملتبـع   يف حقل إنساين عرب منهج عقالين يكشف البصمات اليت جتعل السلوك اللساين

  .ن أهم هذه املباحث ما يتمثل يف رصد احنراف الكالم يف نسقه املثايل املألوف ملباحث األسلوبية يدرك أنّ م
يتعلـق األمـر أوال    -حملايث للنصااملفهوم التأليفي أو   -نظرنا لألسلوب كتأليف خاص للغة  ما إذا و     

التصور أساسـيا   بالتصور الذي يعاجل األسلوب باعتباره اختيارا وتنظيما داال لعناصر لسانية ، وقد كان هذا
واليت تشكل يف نظـر    -باعتباره أهم مظهر أسلويب -للعديد من املنازعات األسلوبية املتعلقة بظاهرة االنزياح

خرقا وانتهاك لالستخدام العادي للغة ، وما ذلك إال ألنّ األسلوبيني نظروا إىل اللّغة  –الدارسني واألسلوبيني 
  : يف مستويني 

يل يف األداء العادي ، والثاين مستواها اإلبداعي الذي يعتمد على اختراق هـذه املثاليـة   مستواها املثا: األول 
  .وانتهاكها ،ويهدف من خالل ذلك إىل شحن اخلطاب بطاقات أسلوبية مجالية حتدث تأثريا خاصا يف امللتقى 

شكل خاص بالكثري من اللّغوية القرآنية ب تولقد حظي الدرس اللّغوي والبالغي القدمي بشكل عام و الدراسا
االهتمام غري أنّ الناظر إىل هذا الكم اهلائل من الدراسات جيد جلّها متعلقة باجلانب الصـويت ، النحـوي ،   
الصريف و الداليل يف طابعها الشمويل دون النظر إىل معىن املعىن فتكون بذلك عملية إعادة اجترار ملـا قالـه   

كرمي فإنه مل يأت بلغة موافقة متام املوافقة ملا علية العرب ، بل كان له املفسرون األولون ، فلئن جاء القرآن ال
طريقة جديدة يف استعمال اللغة استعماال خيرج ا عما هي عليه عندهم ، وبذلك يشكل ظـاهرة انزياحيـة   
ار تستدعي الوقوف عندها باعتبارها تشكل مسة مجالية من ناحية ومن ناحية أخرى متكن من الوقوف على أسر

  .النص القرآين وداللته اخلفية فتجاوز املعىن السطحي الظاهر إىل الداللة الباطنة والكامنة 
-"          النمل"ظاهرة  االنزياح يف  سورة : و تأسيسها على ما تقدم كان هذا البحث املوسوم ب       

جيده متعلـق   -و جماهيل البحث و الناظر إىل العنوان والذي يعد أحد  املفاتيح لفك إسار -دراسة أسلوبية 
يف حماولة لرصد االنزياحات الـواردة  " النمل"بظاهرة االنزياح يف القرآن الكرمي وعلى وجه التحديد يف سورة 

وبطريقة ختتلف عما كانت يف الدراسات القدمية بغية تعميق البحث يف هذا . فيها يف خمتلف مستويات اللغة 



نزياحات يف خمتلف مستويات اللّغة الصوتية واملصرفية والتركيبية والداللية    اال ، فعمدت إىل استخالص اال
  : و ربطها باجلانب التداويل، وعموما كانت الدوافع اليت محلتين على اختيار هذا املوضوع عديدة أمهها 

بفضل أدوات  لما للدراسات القرآنية من أثر كبري على الدراسات البالغية وتطورها واليت استقامت راسية-1
  .املعرفة اللّّغوية يف استنطاق النص 

  .الرغبة يف فهم وتذوق النص القرآين باعتباره أهم مصدر عريب تنوعت فيه طرائق التعبري البالغية  -2
وجود صالت ومالمح ومقاربات لظاهرة االنزياح يف البالغة العربية القدميـة والـيت وجـدت حتـت      -3

  ).تساع ، الضرورة العدول ، اال(مصطلحات خمتلفة 
  .إبراز ما لظاهرة االنزياح من أثر بالغ يف توجيه املعىن  -4
ال تعدو أن تكون نقـال عمـا قالـه     -وإن وجدت -قلة األحباث املتخصصة يف هذا اال من الدراسة -5

  .اللّغويون و البالغيون واملفسرون األوائل يف جمال الدرس البالغي 
دراسات سابقة عديدة قد تطرقت إىل هذا املوضوع بشكل عام ، أذكر منـها   كّ ومما الشك فيه أن هنا     

العدول ، ااز ، االتساع ، التوسع ، شجاعة : الدراسات القدمية حتت مصطلحات خمتلفة تتسع أو تضيق مثل 
عبد القهـار  "،" ابن جين" ،            "اجلاحظ" ، " سيبويه : " عند عدد من اللغويني والبالغني .... العربية 
، " متام حسان" ، " عبد السالم املسدى " ، ودراسات حديثة كما هو احلال عند "....السكاكي" ،" اجلرجاين

  .وغريهم ، باختالف تسميتهم للظاهرة" منذر العياشي" ، " حممد شكري عياد " ، " حممد اهلادي الطرابلسي" 
املوضوع حتديدا ، و إمنا كانت تتعرض له بالذكر ونشري  غري أن اغلب هذه الدراسات مل تكن خاصة ذا     

 -إن وجد –إليه بصورة إمجالية تتعلق يف عمومها باجلانب النظري فقط من الدراسات أما اجلانب  التطبيقي 
فكانوا يطبقون يف نصوص غري النص القرآين مما دفعين إىل االستعانة بكتب التفاسري والقراءات يف حماولة مـين    

–ظرة وقراءة أخرى وخمتلفة لّما كُتب ، أي النظر إىل ما هو كائن يف هذه املصادر من وجهة نظر أخرى و بن
ومن االنتقادات اليت وجهت لنظرية االنزياح ، ....مثل القراءات ، اخلوارف  -أو انزياحية إن صح هذا التعبري

ملقوليت الكاتب والقارئ وعدم أخذها بعـني   عدم حتديدها للمعيار و االنزياح حتديدا مباشرا دقيقا ، و إمهاهلا
االعتبار الحتمال وجود انزياح غري ذات أثر أسلويب بالنسبة للقارئ دون وجود انزيـاح وتكشـف هـذه    
االعتبارات مجيعها يف اية املطاف عن غياب التداولية عن مفهوم االنزياح و بالرغم عن كـل االعتراضـات   

بقيمة استكشافية يف توزيع اخلصائص األسلوبية ، وبناء  -البعض إعتبارها  كما يفضل-حتتفظ أسلوبية االنزياح
  .على هذا جاز لنا التساؤل حول طرافة ظاهرة االنزياح 

املصطلحي  منه ؟ أو بعبارة أخرى هل االنزياح ما / هل هي ظاهرة ال حتمل من الطرافة إال اجلانب اللفظي -1
م عكف اللّغويون و األسلوبيون احملدثون على ترميمـه برباعـة   هو يف جوهرة إال اكتشاف لصرح أثرى عظي

  فائقة؟
  حيمل يف طياته من عوامل تشري بتطور موضوعي أو حتول علماين ؟ –االنزياح  –مث ما عساه  -2



هل ظاهرة االنزياح ظاهرة عربية يف حد ذاا هلا جانبها النظري والتطبيقي معا ؟، أم هي جمرد إسـقاط   -3
  ج غربية ، على نصوص عربية؟أفكار ومناه

  مث ما مدى وظيفة ظاهرة االنزياح يف توجيه املعىن ؟ -4
ولقد رأت من خالل ماسبق ان القي الضوء ولو على جانب يسري من املوضوع وان اجيب علـى املسـائل   

  .السابقة 
  :وبناء على هذا جعلت عملي منصبا فيما يايت         

  .رب والغرب القدماء واحملدثني الوقوف ظاهرة االنزياح عند الع-1
املتعلقة باجلانب الصويت ، الصريف ، التركييب والداليل مع "النمل"حماولة رصد االنزياحات الواردة يف سورة -2

  .البعد التداويل 
 –وقد اقتضى موضوع البحث أن اتبع املنهج االستقرائي الوصفي التحليلي ألنين بصدد وصف الظاهرة       

وتتبعها يف خمتلف بيئاا ومظاهرها املتعددة ومصطلحاا املتنوعة ، والوقوف على كل جزيئـات   –االنزياح 
  ". النمل"ومستويات اللّغة الواردة واستخراجها يف سورة 

  : من أجل ذلك قمت بتقسيم البحث كما يأيت      
فصل نظـري واملوسـوم     :كان حول موقع األسلوبية يف حقل الدراسات اإلنسانية ،و ثالثة فصول : مدخل 
تطرقت فيه إىل الظاهرة عند العرب والغرب قـدماء وحمـدثني ،   : ظاهرة االنزياح عند القدماء واحملدثني : ب

وهذا الفصل أساسي يف كل حبث ، ألنه يقدم مفاهيم أساسية حول األسلوبية عامة وظاهرة االنزياح خاصة ،   
فهما جيدا ، وذلك من خالل استقراءنا لنصوص مـن التـراث   و اليت بدوا ال ميكن أن نفهم باقي البحث 

اللّغوي القدمي و الوقوف عند احملدثني  على حد سواء ،وتتبع آرائهم وحماولة اإلحاطة بوجهات نظرهم حـول  
  .املوضوع 

ريف مجاليات االنزياح الصويت و الض: أما الفصلني اآلخرين فكانا تطبيقيني ، وقد عنونت الفصل الثاين ب      
" النمل"، وفيه قمت مبحاولة رصد جلملة من االنزياحات الصوتية والصرفية الواردة يف سورة " النمل"يف سورة 

من مظاهر عدولية جاءت لغاية رعاية الفاصلة ، واختالف يف القراءات   ، و ورود صيغ بدل صيغ أخرى هذا 
 االنزياحات غري اللّغوية و اليت كانت عبارة كله يف جمال االنزياحات اللّغوية ،وقبل ذلك كنت قد تطرقت إىل

  .عن اخلوارق الواردة يف السورة 
وفيه حتدثت عـن  " النمل" مجاليات االنزياح التركييب والداليل يف سورة :وقد ومست الفصل الثالث ب       

دة ، وإلتفـات يف  االنزياحات النامجة عن التقدمي و التأخري ،احلذف والزيادة باملفهوم النحوي للحذف والزيا
الضمائر والصيغ والعدد و األدوات ، وانزياحات داللية متعلقة باجلانب البياين؛ من جماز ، و استعارة ، وتشبيه 

حماولة من خالهلا الوصول إىل معىن املعىن كما فعل ذلك سابقا اجلرجاين ، وكنت قد أشرت إىل احلجـاج  ...
  .يف القرآن الكرمي يف بداية الفصل



  :وميكن تلخيص األهداف املرجوة من خالل البحث فيما يأيت         
التأصيل لظاهرة االنزياح على مستوى التنظري والتطبيق باحثة عن منطلقاا كاشفة عن أسسها حماولـة   -1

اإلجابة عن التساؤالت اليت يفرضها املوضوع ساعية إىل اخلروج من حبثي هذا بنظرة  تربز حقيقـة الظـاهرة   
  .وتبيني حدودها  االنزياحية

على  -االنزياح-"العدول"حماولة كشف الستار عما هو كامن يف التراث  اللغوي العريب بعامة و ظاهرة   -2
  .وجه اخلصوص ، ومدى اهتمام العرب القدماء بقضية املعىن وتصورهم ملفهومه 

سات العربية القدميـة ضـمن   السعي إىل إجياد مقاربة بني التراث واملناهج احلديثة ، وتوضيح موقع الدرا -3
األنا ، و إنما يف / اآلخر على املفاهيم التراثية / اإلطار اللساين احلديث ، ال على سبيل إسقاط املفاهيم الغربية 

  .حماولة لربط جسور التواصل املعرفية 
ة ويف ظـاهرة  باإلضافة إىل ذلك الشرعية يف بيان البعد التداويل الوظيفي الكامن يف الدراسات األسلوبي -4

  .االنزياح على وجه التحديد
على اختالفها ؛ الصوتية ،الصرفية ،النحوية و الدالليـة   ":سورة النمل"استخراج االنزياحات الواردة يف  -5

  .للوصول إىل معىن املعىن 
ة صاحبه جلملة من الصعوبات تتعلق أساسا بنقص املراجع املتخصصة واملتعلق ضحبث ال يتعر دوال يوج      

ذا اال خاصة منها التطبيقية ، باإلضافة إىل ذلك كون النص الذي تعاملت معه نص ليس كباقي النصوص 
األخرى ، و أىن أرجو أن أكون قد وقفت يف هذا البحث و أجبت عن اشكاالته ولو بشكل جزئـي ، وأن  

  . يكون فيه شيء من الفائدة ملن يطالعه من الطلبة وغريهم
  : أتقدم بالشكر اجلزيل إىل ويف اخلامت      

  على حتمله عناء البحث" رابح دوب:"األستاذ الدكتور املشرف  -
  األستاذة األفاضل أعضاء جلنة املناقشة على تكرمهم بقراء البحث   -

  . -قسنطينة –" منتوري " قسم اللغة العربية وآداا جامعة   -  
 .-قسنطينة –مية للعلوم اإلسال" األمري عبد القادر "جامعة   -      

 .-سطيف–" فرحات عباس "قسم اللّغة العربية و آداا جامعة  -   
  .عماال و أساتذة و زمالء: إىل كل من ساعد  يف إجناز هذا البحث   -   
  ... إىل كل هؤالء -  
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6:  
  

د بالبنية العضوية  فإنّ اللغـة هـي   لقد انصبت الرؤية العلمية احلديثة على احلد بالوظيفة أكثر من احل       
وحدها الكفيلة بإعطاء املرء مقوماته  اإلنسانية عرب متكّنه من إجراء العملية التواصلية ، فهي نظام عريف للرمز 
إىل نشاط اتمع ، وكل تقدم اجتماعي كتب له تطور إنما مت لوجود اللغة، وباعتبارها رابطة تارخيية تـربط  

فة ربطا جيعل وحدة األجيال حقيقة ملموسة على الرغم من اختالف العصور وذلك بأنها وعاء األجيال املختل
  )1(.للتجارب الشعبية والعادات والتقاليد والعقائد اليت تتوارثها األجيال واحدا بعد األخر

  ابــن " ندوباستقرائي جلملة من املفاهيم املطروحة حول ماهيـة اللّغـة جنـدها ع                     
، فهو هنا بصدد املزاوجـة بـني    )2(.»أصوات يعرب ا كل قوم عن أغراضهم ...«)  هـ 392ت" ( جين 

طبيعة اللغة من حيث هي أصوات، ووظيفتها من حيث إنها وسيلة تواصل و إبالغ  يف حدود مجاعة لغويـة  
ه وتلك العبارة فعـل لسـاينٌّ   عبارة املتكلم عن مقصود«): هـ 808ت  "(ابن خلدون " وهي عند. معينة 

ناشئٌ عن القصد إلفادة الكالم ، فال بد أن تصري ملكة مقررة يف العضو الفاعل هلا وهو اللسان ، وهو يف كل 
هنا أكثر تفصيال وأوضح متيزا لطبيعتها الصوتية عـن  " ابن خلدون "وإن كان ) 3(»أمة حبسب اصطالحام 

لك قد مهد إىل أنّ  اللغة ملكة يف اللسان وكذا اخلط صناعة ملكتـها  رسومها املدونة باحلروف وكان قبل ذ
  )4(.اليد

إرادي أو غري إرادي ، وسؤال اللغة : وعليه فاللغة إذا ملكة وحتصيلها قرين تعلمها ، وال تعلّم إال بتعليم 
ف تتجلى حىت كيف  تنشأ وكي:∗يستدعي املعىن على قدر ما ينادي سؤال املعىن سؤال أخر هو سؤال الداللة

متخطني يف ذلك احلواجز اليت كانت قائمة بني ثالث نظريات )5(يتمثلها الساعي إىل حتصيل ملكة        اللغة
تعترب أن مفتاح الداللة هـو املعـىن    األوىل: كربى يف جمال علم الداللة كل واحدة تركّز على فرضية أساسية

، والثانية تعترب أن مفتاح الداللة  هو املعىن السياقي عنـدما  املعجمي كما استقر يف الذاكرة الفردية واجلماعية 
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ليس علما بموضوع ، إنما هو علم بطرائق تصوير الموضوع ، –يما يذهب إليه عبد السالم المسدي ف–إن علم الداللة  ∗

فهو لذلك علم بكيفيته قبل أن يكون علما بمضمون نعني أنه بحث في المعنى وليس بحث عن المعنى ، والمراء في أن 

ليستكشف كيف تم حصول المعنى وما هي اآلليات  عالم الداللة ال يبدأ علمه إال وقد عرفت الداللة وعلم المعنى فيأتي هو

التي سمحت بتحقيق الداللة على وجه الذي كان يراد أن تتحقق عليه ، أو كيف حصل للفهم أن انحرف عن المقاصد 

العربية واالعراب ، : عبد السالم المسدي  :التي رسمت بدءا وانزاح التواصل عنها بميل صغير أو بميل كبير ؟ ينظر
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يدخل اللفظ يف تركيبة الكالم ، والثالثة توكّل األمر إىل املفتاح املقامي باالحتكام إىل حلظة التداول الفعلي بني 
ية وذلك بانصـهار  اإلدراكية اليت متثل اليوم نقلة نوع تاملتحاورين باللغة وصوال  إىل البحث يف جمال اللسانيا

  . )5(احلقيقة العضوية ، احلقيقة النفسية وأخريا احلقيقة النحوية : ثالث حقائق وهي
) مFerdinand de sausure (   ، )1897-1913 ("فردنان دي سوسري" ولقد كانت حملاضرات       

 ةيف الدراسة اللساني) مواضيع( أثر كبري يف تطور الدراسات اللغوية ، وذلك عندما فرق بني ثالث مصطلحات 
  ) .اللسان ، اللغة ، الكالم : (وهي 

األول :  والذي يشمل حسبه على جـزئيني "langage"∗وقد عبر عن هذا املفهوم مبصطلح : اللسان-
جوهري غرضه اللغة ، ذلك اجلانب الذي يتميز بكونه اجتماعيا يف ماهيته ومستقال عن الفرد ، وهذا اجلانب 

اليت يسمعها اإلنسان بعد أن تعود  تأي ما ينطبع يف النفس يف صور األصوا -ي فحسب من الدراسة هو نفس
ثانوي وغرضه اجلزء الفردي : ، والثاين  *"langue"*على مساعها يف بيئة وقد عبر عن هذا املفهوم مبصطلح

خر ، ومن موقف وهذا اجلزء هو نفسي فيزيائي ، وخيتلف من فرد آل  "parole "من اللسان ونعين به الكالم
  .)2(آلخر

واقعة اجتماعية " والكالم هو حتقيق اللغة عند فرد ما ، فهو مرتبط باللغة لكنه خيتلف عنها؛ يف أنه ليس 
تصدر عن وعي فرد يتصف باالختيار احلر ، أما اللغة وإن كانت خارج نفوذ الفرد فإا  "واقعة فردية" بل "

قائم على عنصر االختيار و الميكن التنبؤ به ، فإننا ال نستطيع دراسـته  تطبعه بطابعها ، ومبا أن الكالم فردي 
  . )3(تتصف بكوا عامة "واقعة اجتماعية "اليت هي" اللغة " دراسة علمية يعكس   

فاللسانيات اليوم موكل هلا مقود احلركة التأسيسية يف املعرفة اإلنسانية ال من حيث تأصـيل املنـاهج   
فحسب ، و لكن أيضا من حيث إنها تعكف على دراسة اللسان فتتخذ اللغة مادة هلـا  وتنظري طرق إخصاا 
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 : *"Le langage un coté individuel et un coté social . et l' on ne peut concevoir l'un sans l'autre 
"; f. de Saussure cours de l'inguistique générale publié  par :Charles Bally et Albert Sechlraye, 
édition préparée par Tullier de Mauro paris, 1980 ,p /24.  

** -Mais qu’ est ce que la langue ? pour nous elle ne se confond pas avec le langage ; elle n'en 
est qu'une partie détermineè essentielle , il est vrai , c'est a la fois un produit social de faculté 
du langage et un ensemble de convention nècessaires adoptées pars le corps social pour 
permettre l'éxercie de cette faculte chez les individus . F.de saussure : C.L.G.P.25. 

، محمد عجيمة،محمد الشاوش ، صالح القرمادي: لسنية العامة ترجمةدروس في األ: ينظر فردنان دي سوسير  - 2
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، وقد حده احلكماء منذ القدمي بأنه احليوان الناطق ، وهذه  موموضوعا ، وال يتميز اإلنسان بشيء متيزه بالكال
ـ  –من جهة أخرى –اخلصوصية املطلقة هي اليت أضفت على اللسانيات  عار يف الوقـت  صبغة اجلاذبية واإلش

نفسه، فاللغة عنصر قار يف العلم واملعرفة سواء ما كان منها علما دقيقا أو معرفة نسبية أو تفكريا جمردا فباللغة 
  . (le metalangage)"   ةما وراء اللغ"وباللغة نتحدث عن اللغة ، وتلك هي وظيفة  ءنتحدث عن األشيا

رة اللغوية حيثما كانت حىت وجلت حقوال مغايرة هلـا ،  ولقد سنت اللسانيات شريعة ملّا تتبعت الظاه
وكان من مثار هذه املمارسة املستحدثة بروز علوم هي بالضرورة نقطة تقاطع علمني على األقل ، فسـميت  

الـيت منـها    - )7(معارف متمازجة االختصاص ومن بينها علم النفس اللغوي ، والنقد اللساين واألسـلوبية  
"  style" "أسلوب" واألسلوبية مصطلح مركب من جذر وهو -لك ظاهرة االنزياح موضوع حبثي وأعين بذ

فيما ختتص بـه   –ختتص  ةذو مدلول إنساين ذايت وبالتايل نسيب ، والالحق بفاألسلو  "ique"" ية"والحقته 
ىل مدلوليه مبا وميكن يف كلتا احلالتني تفكيك الدال االصطالحي إ.بالبعد العلماين العقلي وبالتايل املوضوعي  –

بالبحث عن األسـس   “لذلك تعرف األسلوبية بداهة  (science du style)بعلم األسلو: يطابق عبارة 
  .)8(املوضوعية إلرساء علم األسلوب

يرتكز أساسا على ثنائية تكامليـة هـي مـن     ةولعل أهم مبدأ أصويل يستند إليه حتديد حقل األسلوبي
، وتتمثل يف تفكيك مفهوم الظاهرة اللسانية "سوسري " استغالهلا علميا  مواضعات التفكري اللساين وقد أحكم

وقد اعتمد )   (langue – parole ظاهرة اللغة وظاهرة العبارة: إىل واقعني  أو لنقُل إىل ظاهرتني وجوديتني 
قيوم  ق"حسب )  langue –discours(اللغة واخلطاب : على الثنائية فنجدها " سوسري" كل اللسانيني بعد 

)"Gustave guillaume   (واجلهاز والنص  )système –texte   ( هيلمسالف -ل"حسب  "(louis 

hyelmslev)  وطاقة القوة وطاقة الفعل(compétence -performance)   يتشـو مسـك  " حسب 
"(Noam Chomsky)    والنمط والرسالة)code –message(  جاكسـون  -ر" حسـب"Roment 

Jakobson).(  
م باعتباره الظـاهرة اسدة للغة ساعد على حصر جمال األسلوبية إذ ال ميكن أن تتصل إال باجلـدول  والكال

 .)9(الثاين من الظاهرة وهو احليز العملي احملسوس املسمى عبارةً    أو خطابا أو نصا أو رسالةً أو طاقةً بالفعل
ا يف ذلك على املقاربات واملفارقات القائمة لقد أشار الدارسون إىل عالقة األسلوبية باللسانيات وركزو

  :بينهما ومن أهم الفروق القائمة 
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أن اللسانيات تعين أساسا بالتنظري إىل اللغة كشكل من أشكال احلدوث املفترضة  وأن األسلوبية تتجه إىل  -
سلوبية تعىن باللغـة  احملدث فعال ، وأن اللسانيات تعين باللغة من حيث هي مدرك جمرد متثله قوانينها ، وأن األ

  .)10(من حيث األثر الذي تتركه يف نفس املتلقي كأداء مباشر
نـور  "و" عبد السالم املسدي "،" منذر عياشي " وميكن أن أمثل هلذه الفروق اليت ذهب إليها من قبل 

  :يف اجلدول األيت ": الدين السد
  

  ةاألسلوبي  اللسانيات
  .تعىن أساسا باجلملة -1
    – إىل اللغة تعىن بالتنظري-2

  كشكل من أشكال احلدوث املفترضة     
  تعين باللغة من حيث هي  -3

  .مدرك جمرد متثله قوانينها      

  تعين باإلنتاج الكلي للكالم -1
  نتجه إىل احملدث فعال -2

  
  تعين باللغة من حيث األثر  -3

  الذي تتركه يف نفس امللتقي 
  .كأداء مباشر 

                                                                                                                    
                                                                         )11(  

حتليل  ومما يالحظ يف حتديد الفروق املشار إليها أن موضوع العلمني واحد وهو اللغة ولكن مستويات 
رغم  ةهذه الظاهرة ختتلف بينها حبسب الغايات العلمية اليت يتوخاها كل منه وهذا ما أدى إىل اعتبار األسلوبي

" تطورها وامتالك خصوصياا فرعا من فروع اللسانيات شأا يف ذلك شأن علم الداللة وعلـم اإلشـارة    
 Pierre" (بييـارجريو " أمثـال  ف األسلوبنيوذلك استنادا إىل تعاري )12(وعلم األصوات " السميو لوجيا 

Guiraud(   ا البعد اللساين لظاهرة األسلو ةاألسلوبي"الذي جيعلطاملا أن جوهر األثر األديب  بتتحدد بكو
  .)13("ال ميكن النفاذ إليه إال عرب صياغته اإلبالغية 
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مشـال  "  وأخـريا        )14("إنّ األسلوبية تعرف بأا منهج لسـاين : "الـذي يقول " دوالس" و
لسانيات تعىن بظاهرة محل الذهن علـى  "بأا –األسلوبية  -الذي يعرفها )    M. Riffaterre(   "ريفاتري

  .)15("فهم معني وإدراك خمصوص 
وذا الذي أسلفت بسطه أضحت اللسانيات قطب الرحى  يف التفكري اإلنساين احلديث مـن حيـث   

  .)16(ت بذلك مفتاح كل حداثة واملمارسات وأصبح جبلورة املناه
م حيث 1875جيدها قد بدأت بذورها األوىل عام  –ذا املصطلح  ةاألسلوبي تواملتتبع لتاريخ الدارسا

على دراسة األسلوب عرب االنزياحات اللغوية والبالغية يف الكتابة  ةمصطلح األسلوبي" فون درجابلنتس "أطلق 
مات والتراكيب و يؤثره على ما سواه ألنه جيده أكثر تعـبريا عـن   األدبية أو هي ما يفضله الكاتب من الكل

  .)17(فكرته و نفسه 
أنّ علم األسلوب قد ) مCharles Bally  ) (1865-1943"( شارل بايل" م جزم 1902ويف عام 

أصول اللسانيات احلديثة ، وذلك حينما نشـر كتابـه   " سوسري " أرسى قواعده النهائية مثلما أرسى أستاذه 
م واملوسوم بامل  1905و أردفه بكتاب آخر عام "    حبث يف علم األسلوب الفرنسي "ول املوسوم ب األ

يف األسلوبية وأنه الحظ عدم تغطية منوذج أستاذه لكل أبعاد الظاهرة اللغوية حينما شبه النظام اللغوي بقطع 
ون قلب ، أي أنه نسـق يفتقـد اجلانـب    الشطرنج وهذا كفيلٌ جبعل املبتدئ يف اللعبة يالحظ أنه نسق بد

  .)18(وأمساه األسلوبية " باىل "الوجداين؛  هذا اجلانب هو الذي حبث عنه 
عنده يف جمموعة من عناصر اللغة املؤثرة عاطفيا على املسـتمع و القـارئ ،    بويتمثل مفهوم األسلو

املنظمة والفاعلة املتبادلة بني العناصـر  ومهمة علم األسلوب لديه هي البحث عن القيمة التأثريية لعناصر اللغة 
  . )19(التعبريية اليت تتالقى لتشكيل نظام الوسائل اللغوية املعربة 

" بايل "أطوار من النقد والشك فالذين تبنوا وصايا   –" بايل" –هذه تأيت  عليه  *بيد أن روح الوثوقية
شحنات من التيار  نية و وظّفوا يف العمل األسلويب، نبذوا من بعده هذه العلمانية اإلنسا يف التحليل األسلويب
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"                    كراسـو "و) J.Marouzeau" ( ومـار وز : "الوضعي ومن أبرز هـؤالء يف املدرسـة الفرنسـية جنـد    
)M.Gressot.(  

م عن أزمة الدراسات األسلوبية وهي تتذبـذب بـني موضـوعية    1941منذ عام "ماروزو " وقد عرب 
ية االستقراءات، وجفاف املستخلصات فنادى حبق األسلوبية يف شرعية الوجود ضمن أفنـان  اللسانيات ونسب

 Austin Warren)( أوسنت وارين" و)  René Wellek" (رينه والك" الشجرة اللسانية العامة وقد اعتمد 
قالين يف منـهج  م ، لكن هذا الشطط الع1948سنة  "النظرية األدبية"على النداء من بعده يف كتاما املشترك 

الذي ميكن ) Léo spitzer" (ليو سبيتزر" البحث قد استفز بدوره ردود فعل مضادة تولدت على يد األملاين 
   )20(.نعته باالنطباعية ، فكل  قواعده العلمية والنظرية قد أغرقت يف ذاتية التحليل وقالت بنسبية التعليل 

ت املتحدة األمريكية ندوة عاملية شارك فيهـا أبـرز   م انعقدت جبامعة أنديانا بالواليا 1960ويف سنة 
حماضرته " جاكبسون "ألقى فيها  "باألسلو"اللسانني األدباء وعلماء النفس وعلماء االجتماع وكان حمورها 

  .)21(فأكد سالمة بناء اجلسر الواصل بني اللسانيات و األدب  ”اللسانيات واإلنشائية  ”حول 
أن أصدر أعمال الشكليني الروس مترمجـة إىل  )   Tzvetan Todorov" ( ت تودورف " وما لبث

م ، وهو عمـل  1966عام "ا ألدب والداللة " الفرنسية ، مث بلور قواعد أصولية اإلنشائية ، وذلك يف كتابه 
و اختذ لبحثه حمور العالئق التركيبية و العضوية بني األدب مضمونا ومنطوقـا   هترشح به لنيل درجة الدكتورا

  .)22(رسم فلسفة املنهج النقدي وحاول 
استقرار األلسنية علما لسـانيا  )  Stephen Ullman" ( س أملان " م يؤكد األملاين 1969ويف عام 

إن األسلوبية اليوم هي من أكثر  أفنان اللسانيات صرامة على ما يعتري غائيات هذا العلم الوليد : نقديا فيقول 
ن نتنبأ مبا سيكون للبحوث األلسنية من فضل علـى النقـد األديب          من تردد ، ولنا أ هومناهجه ومصطلحا ت

  . )23(و اللسلنيات معا
يف فرنسا درسه األول )  Michel Foucault"(فوكو. م" م يلقي 1980ويف الثاين من ديسمرب سنة  

احلي املعاش و انتهى  تناول فيه العالقة التأسيسية اإلجرائية بني اخلطاب والواقع "بسلطان احلكم "معنونا إياه 
من فلسفة الذات الفاعلة وفلسفة التجربة املنشئة وفلسفة القرائن الشاملة ترتبط بعامل اخلطـاب   “إىل أن كال

  .      املخطوط منه واملقروء
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ينقض فيه مبدأ  "األسلوبية والشعرية الفرنسية"كتابه De loffer)  ("دي لوفر" و يف العام نفسه يصدر 
، معرضا عن متثل قواعد املوازنة بني عقالنية املنـهج يف العلـوم   يف منهجية العمل األسلويب البحث األصويل

  .الصحيحة وعفوية استقراء يف حقول العلوم اإلنسانية 
اجلديدة ، و أثرت علم العالمات وامتدت بينه  )البويطيقا(قد فجرت أحباث  بوالواقع أن دراسة األسلو
 Algirdas julien" (قراميـاس "ممارستها يف املدرسة الفرنسية  ةتفة محل ريادوبني النقد األديب أسباب متكا

Greimas ( )24(.  
ولذا مل يكن غريبا أن حيرص الناقد العريب احلديث وحتديدا منذ اية السبعينات على أخـذ التحليـل   

األسلوبية احلديثة يف األسلويب للنص مأخذ اجلد يف ممارسته النقدية الشاملة ، فكان أن ظهرت بعض االجتاهات 
قراءات عدد من النقاد العرب احملدثني ومنها اجتاهات اشتبكت داخل لغة نقدية و مسيولوجية أمشل، و اجتاهات 

إىل لون من التحليل األلسين الذي يعتمد كليا على آليات التحليل اللسـاين       ةقلصت حدود الفاعلية األسلوبي
نقاد الذين أحالوا التحليل األسلويب إىل ملحق باللسانيات وقصـروا  و البالغي فحسب أي أنّ هناك بعض ال

الذي يعتمد بدوره  الفاعلية األسلوبية على الفاعلية اللسانية بينما سعى عدد أكرب إىل إدماج التحليل األسلويب
ويب جمرد وجه إىل حد كبري على مستويات التحليل اللساين  بالتحليل النقدي الشامل، أي اعتبار التحليل األسل

  . )25(واحد من أوجه املنظور النقدي الذي ميتلك مشوال وتكامال
واملالحظ أن األمساء املتعلقة بظاهرة االنزياح متعددة وإن كانت يف معظمها تشري إىل وصف ظـاهرة  

    "    التشـويش " واحدة ، فقد مسي بالعدول وهو اسم مأخوذ من املوروث البالغي والنقدي العـريب القـدمي،   
، " االنتـهاك "، " ااوزة" ،"التشويه "، "الشذوذ"،" االبتعاد"، "اخلرق "، "اخلروج "، " الفارق"و" البعد " و
إمنا ينم عن القلق الذي يعيشه املصطلح  –فوضى املصطلح -، هذا التعدد يف املصطلح" االتساع " و"النشاز "

تقرار وتوكيد لظاهرة االنفالت والتشتت اليت يعاين منها النقدي العريب املعاصر وهذا إشارة إىل حالة عدم االس
  .)26(املصطلح يشكل عام

وهي مستمدة من التفاعل  -الشك يف ذلك –إنّ الدراسات األسلوبية هي حديثة العهد يف النقد العريب       
وبية يف نقـدنا  احلضاري مع الغرب ، لكن هذا ال يعين أنه مل تكن هناك بدائل      أو مقاربات أو مالمح أسل

 ةبني املوروث القـدمي واألسـلوبي   –القطيعة النسبية والتواصل النسيب  –القدمي ومن مثة القول باالستمرارية 
وما  –حتت مصطلحات متعددة  –قدميا  –احلديثة وما يسمح يل ذا الطرح الفكري وجود ظاهرة االنزياح 
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وهي من أكثر املصطلحات ورودا خصوصـا يف  "  تساعاال" أو" الضرورة"و" التوسع " "ااز" مثل –أكثرها 
مصنفات القدماء للداللة على كل استخدام ينتهك النمط التعبريي املألوف ، ويتخطى مـا جـرت العـادة    
باستعماله ، مثل التجاوزات اليت كان الشعراء ويعمدون إليها من خالل تعاملهم مع اللغة ، ومن أهم األمساء 

على اخـتالف  "العدول : "مثل هذا اإلجراء يف استخدام اللغة عند القدماء مصطلح اليت أطلق على  ىاألخر
وكـذا  "... جنم الدين ابـن األثـري  " "السكاكي" "اجلرجاين" "ابن سينا"و" الفارايب"و" ابن جني" صيغها عند
كما "  لفرايبا" "ابن رشد"، " ابن سينا" عند –يف  مقابل احملاكاة " أرسطو" عند شارح –" التغري " مصطلح 

، " إعمال احليلـة "  "الكذب"، " التخييل" "اللحن"، " اخلروج"، "التحريف "و" االحنراف" جند أيضا مصطلح
  ).27(وغريها " العادة ةمنافر"

كما سـبق وأن   –خرقا وانتهاكا لالستخدام العادي للغة  تشكل ظاهرة االنزياح يف نظر الدارسني األسلوبني
مستواها املثايل يف األداء العادي ، –األول : األسلوبيني نظروا إىل اللغة يف مستويني  وما ذلك إال ألنّ –أشرت 
مستواها اإلبداعي الذي يعتمد على اختراق هذه املثالية وانتهاكها ، ويهدف من خالل ذلـك إىل   –والثاين 

  .شحن اخلطاب بطاقات أسلوبية مجالية حتدث تأثريا خاصا يف املتلقي 
ي هو الذي يعتمد النحو التقعيدي يف تشكيل عناصره ،كما يعتمد اللغة يف تنسيق هذه واملستوى العاد

العناصر ومثرة الترابط بني ما يقول به النحاة وما يقول به اللغويون ظهور مثالية اللغة يف استخدامها املـألوف     
  )28(. و هي مثالية افتراضية أكثر منها تطبيقية   واقعية

ديد االنزياح هو مسألة املعيار الذي يربز هذا االنزياح ، ما هو هذا املعيار ؟ وكيف ميكن إن ما يثري مشكلة حت
  .أن حندده ؟ 

: أن  يسن قانونا داخل قانون االنزياح حينما قال )   Mocorofesky" (موكوروفسكي"لقد حاول 
تنوعا ، ومن مث كثـرة إمكانـات    كلما كان قانون اللغة املعيارية  أكثر ثباتا يف لغة ما ، كان انتهاكه أكثر" 

الشعر يف تلك اللغة ومن ناحية أخرى كلما قل الوعي ذا القانون قلت إمكانات االنتـهاك ومـن مث تقـل    
   )29(إمكانات الشعر 

  أقول ما الذي حيدد االنزياح ؟ –مرة أخرى –إذن 
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منـا هـو عـامل    أن الذي حيدد االنزياح مبختلف أنواعهـا إ " جان كوهني " لقد وجدت يف مشروع 
إمنا هو القارئ أو جمموعة من القراء ، ولكـن  " ريفاتري " اللسانيات يف حني أن ما حيدد االنزياح يف مشروع 

والعكـس ، أي وجــود اثـر    ) مثل اخلطاء النحويـة  ( من الذي حيدد االنزياحات غري  ذات أثر أسلويب 
/ إمهال ملقولىت الكاتب والقارئ(العتراضات دون وجود انزياح ، وتكشف هذه ا) بالنسبة للقارئ ( أسلـويب

وهـذا مـا    )30(،يف اية املطاف عن غياب التداولية عن مفهوم االنزياح  )االنزياحات غري ذات أثر أسلويب 
  .سأحاول البحث فيه 

  :لقد صنف الغربيون االنزياحات يف مخسة مناذج استنادا إىل معايري حتدد االنزياح نفسه 
ات استنادا إىل درجة انتشارها يف النص بوصفها  انزياحات متموضعة يف سـياق  تصنيف االنزياح-1

النص كاالستعارة اليت تعد انزياحا موضعيا عن النظام اللساين أو بوصفها انزياحات تشمل الـنص األديب يف  
  .عمومه كالتكرار الذي ميكن حتديد درجة انزياحه طبقا لعمليات إحصائية 

لنظر إىل عالقة القواعد اللسانية فتربز لنا انزياحات سلبية كتخصيص القاعدة تصنيف االنزياحات با -2
  .العامة ، وانزياحات إجيابية كإضافة قيود معينة  مثل القافية 

تصنيف االنزياحات بالنظر إىل عالقة القاعدة بالنص احمللل ، فتربز لنا  إنزياحات  داخلية تتمثل يف  -3
دة املهيمنة على النص ، وانزياحات خارجية تتمثل يف اختالف أسلوب النص  انفصال وحدة لسانية عن القاع

  .عن القاعدة اليت كتب النص بلغتها
"       جاكبسـون " تصنيف االنزياحات بالنظر إىل مبدأي االختيار والتأليف طبقا لفريضـة            -4

 "Jakobson " لتأليف  فتربز لنا انزياحات استبدالية يف إسقاط مبدأ التماثل من حمور االختيار على حمور ا
  .حتطم قواعد االختيار كوضع املفرد مكان اجلمع والصفة مكان املوصوف واللفظ الغريب بدال من املألوف 

تصنيف االنزياحات بالنظر إىل  املستوى اللساين الذي تستند إليه تلك االنزياحات فتـربز لنـا    -5
  . )31(وحنوية وداللية  انزياحات خطية وصوتية وصرفية ومعجمية

" باملستوى النمطي " كما سبق وأن أشرت إىل  ظهور مثالية اللغة وهي مثالية افتراضية أو ما يسمى     
إال يف  –غالبـا  –كما يسميه اللغويون ال وجود لـه  " األصل " يف مقابل االستخدام الفين أو" املعياري " أو 

حيمل فيها الظاهر على ااز وهو التخريج الذي حيتاج يف مقابله إىل  تقدير اللغويني والبالغني يف املواضع اليت
حيتاج )32( ) واسأَلِ الْقَريةَ (: مستوى آخر يعكس عليه القول مبجازية النص احملسوس ، فمثال يف قوله تعاىل 
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ـ ) واسأل أهل القرية ( القول مبجازية إسناد السؤال للقرية إىل تقدير أن األصل هو  د مـن يـرون   وذلك عن
استحالة توجيه السؤال للقرية ، ولكننا لن حنتاج إىل هذا التقدير ، وسيظل التعبري احملسوس هـو األصـل إذا   

كما يرى  –أو إذا كان يصح سؤاهلا وجواا فعال  –فيما رأى البعض -) جمتمع الناس( كانت القرية مبعىن  
  .   –آخرون 
للمستوى املثايل الكامن وراء املستوى الفين والسابق  –غالبا  –د ومما أسلفت بسطه يتضح أنه ال وجو       
فيقدر ...وكل ما لدينا هو هذا الظاهر احملسوس ، ويقال مبجازيته  -كما يصرح  اللغويون والبالغيون –عليه 

لة لعوامل فيبقى هو النمط واملثال ال غري ، وختضع املسأ... يف مقابله منط أو مثال ينعكس عليه، ويقال حبقيقته 
  . )33(خارجية عن جمرد العبارة اللغوية

ومن الطبيعي أن تكون عالقة الترتيب يف هذه احلالة على خالف ما يزعمه النحاة وأصـحاب اللغـة   
مما يوصف  –والبالغيون أيضا ، وأن يكون ما بأيدينا من أثار أدبية ، وما كان بأيدي القدماء أيضا من ذلك 

اية  واألصل وهو املنطلق األساسي إىل كل عملية تقدير أو ختريج تأيت بعد ذلك والبد –باللحوق واالحنراف 
واسـأل        (أصل لقوله تعـاىل ) واسأل أهل القرية : (وإن أدعي خالف هذا وليس من املعقول القول بأن قولنا 

أسطوري ، الغلبة فيه  ألن اللغة يف أصل الوضع ال تنفصل عن اعتقاد اإلنسان يف األشياء ، وهو اعتقاد) القرية 
  .)34(للمجاز ال للحقيقة ومن مث كان ااز أسبق من احلقيقة 

فلئن جاء القران الكرمي فإنه مل يأت بلغة موافقة متام املوافقة ملا عليه العرب ، بل كانت له طريقة جديدة 
" :        مالـك ابـن نـيب    " كما يقول  –يف استعمال اللغة استعمال خيرج ا الكثري عما هي عليه عندهم فهي 

إذا   –لقد كان حتما على القرآن : " تقتضيها طبيعة الرسالة اإلسالمية ويردف قائال " طريقة فجائية غريبة " 
أن يتجاوز احلدود التقليدية لـألدب   –ما أراد أن يدخل يف اللغة العربية فكرته الدينية ، ومفاهيمه التوحيدية 

  .اجلاهلي 
بيانه أن انزياح القرآن كان يف األداة اللغوية الفنية وكذا يف الفكرة " ابن نيب "يف قول وما يلفت انتباهي 

يف عمومة انزياحا عن اللغة احلديث فإن القرآن  –وهو عماد األدب العريب  –فإذا جاز اعتبار الشعر *اجلديدة 
خلروج عن املألوف وهم قبل ذلك مث كان أن تتبع العلماء من مفسرين وبالغيني ونقاد هذا ا)35(الكرمي انزياح 

وال يسعين املقام هنا لذكر املسائل واألراء حول إعجاز القـرآن   –مؤمنون بأن هذا القرآن كالم اهللا املعجز 
  .الكرمي
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ويف القران الرابع اهلجري بدأ دارسو  النص القرآين حيسمون بضرورة التوجه حنو اخلصوصية  الذاتيـة  
   )36(على النبوة والوحدانية  للنص القرآين باعتباره دليال

أَم يقُولُونَ افْتراه قُلْ فَأْتوا بِعشرِ سورٍ مثْلـه مفْتريـات    (: والدليل على ذلك قوله تعاىل 
 ينقادص متإِنْ كُن اللَّه وند نم متطَعتنِ اسوا معادو. لَمفَاع وا لَكُمجِيبتسي ا فَإِنْ لَمموا أَن

  )37( ) أُنزِلَ بِعلْمِ اللَّه وأَنْ لَا إِلَه إِلَّا هو فَهلْ أَنتم مسلمونَ
)   ه 386ت "( الرمـاين "واملهم يف هذا املقام هو البحث يف إعجاز القرآن بالغيا مثلما كان ذلك عن 

واخلروج مـن دائـرة   ) ه471ت(  “اجلرجاين”)  "ه403ت "  (الباقالين"، و ) ه388ت " ( اخلطايب "و 
  .اخلصوصية املنطقية اليت أوغل فيها علماء الكالم 

كمـا   –يف  وصف اإلعجاز البياين إمنا يكمن يف النظم اخلارج عن املألوف  فالقرآن " الباقالين "يقول 
وذلـك  .....  ...بديع النظم ، عجيب التأليف منتاه يف البالغة إىل احلد الذي يعلم عجز اخللق عنه : " يقول 

أن نظم القرآن على تصرف وجوهه وتباين مذاهبه خارج عن املعهود من نظام مجيع كالمهم وما بني للمألوف 
  .)38(من ترتيب خطام وله أسلوب خيتص به ، ويتميز يف تصرفه

إىل ، فالنظم يؤدي إىل املعـىن و "النظم " والذي يالحظ يف هذا اال أن اإلعجاز البياين إمنا يكمن يف 
فالنظام ال يفعل سوى توخي " معاين النحو : " معىن املعىن أي إىل املعاين اإلضافية ، والنظم ومعانيه إمنا    هي 

اسم وفعل وحرف ، وللتعليق فيما بينهما طرق : ألن ثالث )  يف دالئله "اجلرجاين"كما عرفه ( معاين النحو 
  .)39(سم ، وتعليق اسم بفعل ، وتعليق حرف يهما معلومة ، وهو ال يعدو ثالثة أقسام ، تعليق اسم با

ومن املسلمات أن القرآن الكرمي كالم اهللا املعجز ، واملعجز هو ما جاوز قدرة البشر ومن شأن وقوعه 
أن يثري الدهشة واملفاجأة ، ألنه انزياح عن املألوف وانزياح عن املمكن البشري لكن ذلك ال ينبغي أن يؤدي 

ألن الناس هم يف األساس مل يكـن بإمكـام   " بالصرفة " فيما عرف  ) ه231ت " ( ام النظّ ”إىل ما قاله  
مصرفون عنها ، فكانت حكمة التحدي أن يلتفتوا إىل ضعفهم وغلى قلة حيلتـهم   )40(املعارضة ، فيقال إم 

حيث يقول  يف رفضه للصرفة –" القاضي عبد اجلبار"ويؤمنون بأن هذا ليس كالم بشر ، وهذا ما ذهب إليه 
إنا دواعيهم انصرفت عن املعارضة لعلهم بأا غري ممكنة على ما دللنا عليه ، و لوال علمهم بـذلك مل تكـن   

   )41(لتنصرف دواعيهم تابعا ملعرفتهم بأا متعذرة 
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أا تعطي األشياء اليت نتكلم عنها دالالا : األوىل –على حد قول بيار جريو –إذا كانت للغة وظيفتان 
أا تعرب عن موقف املتكلم إزاء هذه األشياء ، فإنه ال ميكن  لألسلوبية أن تكون ال على مسـتوى  : ثانية وال

صوتا وشكال وداللة  فقط ، كما ال ميكن هلـا أن تكـون   : الداللة وال على مستوى املوقف حبثا يف  الكلمة 
أو تقسيمها إىل فعلية وامسيـة    –مية وتعجبية مجلة إخبارية وطلبية واستفها: أيضا حبثا يف  اجلملة فتصنفها إىل 

  .فننظر يف تركيب هذه وتلك ، كما هي احلال يف حنو اجلملة التقليدي 
أي ما بني الكلمة والعبارة يغين البحث األسلويب  –والوقوف باألسلوبية عند هذا احلد ميدانا وموضوعا 
هذه نفسها لتدخل ميدان دراسة النص  وهذا يعين ولكنه سينتهي باألسلوبية إىل طريق مسدود ، ما مل تتجاوز 

أن األسلوبية حمتاجة إىل رؤية مشولية  ا تدرس أجزاء اخلطاب ، وهي حني تتحول إىل ميدان دراسة الـنص  
تستطيع أن تستفيد بشكل أعمق من كل منجزات الدراسات العلمية يف خمتلف ميـادين العلـوم اإلنسـانية    

   )42(.لم النفس والفلسفة و األنتروبولوجيا واألنتولوجيا والتاريخ وعلوم أخرى اللسانيات ،علم االجتماع وع
"   kristeva   Julia " "جوليـا كريسـتيقا   "من نظرية البلغارية " النص "ينطلق تصور الدراسة ل 

  **"   Roland berthes"، " روالن بارت" والفرنسي *
ومن مث " هاليداي " النظرية اللغوية عند           ولكن بإضافة هذه النظرية مبفاهيم لغوية وردت ضمن

الكيفيات اللغوية اليت حيقق ا العمل انسجامه ومتاسكه يف كليته الداللية ، فالنص هو متامـا  " كان النص هو 
إنتاجية داللية حتقق بناء انسجام العمل ومتاسكه ولكن ليس على املسـتوى   –" وبارت " كريستيفا " حسب 

وليكن على املستوى الكلي  بتوسيع مفاهيم الربط والتعليق واإلحالة " هاليداي " هو احلال عند اجلزئي كما 
  .)43(واحلذف اليت أقرها هذا األخري

لكننا ال نصل إىل حتديد واضح قاطع مبجرد إيراد التعريف تعريف النص بل علينا أنت نبين مفهوم النص 
يوية والسيميولوجية احلديثة ، دون االكتفاء بالتحديدات اللغوية من مجلة املقاربات اليت قدمت له البحوث البن

املباشرة ، ألا تقتصر على مرعاة مستوى واحد للخطاب ، هو السطح اللغوي بكينونته الداللية ، ومن هنـا  
على تشابكه  قد ظفر باهتمام خاص ، ألنه يطعن يف كفاية النظر إىل هذا  –" جوليا كريستيفا " فإن تعريف 
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فهي ترى أن النص أكثر من جمرد خطاب أو قول ؛ إذا إنـه  / لسطح ويربز ما يف النص من شبكات متعالقة ا
موضوع لعديد من املمارسات السيميولوجية اليت يعتد ا على أساس أا ظاهرة عرب لغوية ، مبعىن أا مكونة 

قة فإن النص جهاز عرب لغوي ، يعيد توزيع بفضل اللغة ، لكنها غري قابلة لالحنصار يف مقوالا ، وذه الطري
نظام اللغة؛ يكشف العالقات بني الكلمات التواصلية ، مشريا إىل بنيات مباشرة ، تربطها بأمناط خمتلفة مـن  

  .)44(األقوال السابقة واملتزامنة معها والنص نتيجة لذلك إمنا هو عملية  تواصلية 
السياق إن علم النص يدرس األقـوال اللغويـة يف    يف هذا ” Van Dijke"   " فان ديك " ويقول  

كليتها ، كما يدرس األشكال والبنيات اخلاصة ا ، تلك اليت ال ميكن وصفها بواسطة النحو ومن هذه الزاوية 
إن البالغـة  " فان دجيك " يقول  –) عصريا هلا( يقترب علم النص من البالغة بل ميكن اعتباره ممثال معاصرا 

تارخيية لعلم النص إذا حنن أخذنا يف االعتبار توجهها العام املتمثل يف وصف النصوص وحتديـد  هي السابقة ال
وظائفها املتعددة لكننا نؤثر علم النص ، ألن كلمة البالغة ترتبط حاليا بأشكال أسلوبية خاصة ،كما كانت 

( ل كل شيء بدراسة اجلمل يف حني ترتبط اللسانيات قب - )45(ترتبط بوظائف االتصال العام ووسائل اإلقناع
 )46().وتنشغل بوضع مبادئ النحو أو األحناء ) ومكوناا

فاألول هو جمال القيود واألسـلوبية جمـال   : ومن هنا ميكن لنا أن نربز عالقة اجلدولني النحو والبالغة 
كل أسلوبية هي احلريات وعلى هذا االعتبار كان النحو سابقا يف الزمن لألسلوبية ، إذ هو شرط واجب هلا ، ف

رهينة القواعد النحوية اخلاصة بالغة املقصودة ولكنها مراهنة ذات اجتاه واحد ألننا إذا سلمنا ال أسلوب بدون 
  .ال حنو بال أسلوب : حنو فال نستطيع إثبات العكس فنقول 

ينما تقفوا وعلى هذا املقتضى حيدد لنا النحو ما ال نستطيع أن نقوم من حيث يضبط لنا قوانني الكالم، ب
األسلوبية ما بوسعها أن نتصرف فيه عند استعمال اللغة ، فالنحو ينفي واألسلوبية  تثبت معـىن ذلـك  أن   

وعلى هذا  )47(األسلوبية علم لساين يعىن بدراسة جمال التصرف يف حدود القواعد البنوية النتظام جهاز اللغة 
رة لتحليلها متحكمة إىل القواعد اليت حتكم اللغة ككل االعتبار ميكن القول بأن هم اللغويات ينصب على العبا

بينما ينصب هم األسلوبية على نص حيمل رسالة ميكن حتليلها دون إغفال للقواعد اليت حتكم اللغة أيضا ككل 
معتمدة على علم اللغة ألنه ال ميكن حتديد  –هنا –، ومن مث فالنص رسالة ولتحليل تلك الرسالة فإن األسلوبية 

 يوب بوضوح دون الرجوع إىل قواعد األجرومية ، ومن املالحظ أن اهلدف من وراء التحليل القوا عداألسل
هو التحليل الوصفي يف حني جند أن اهلدف من وراء التحليل األسلويب هو هدف تصنيفي  ويف الوقت نفسـه  
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وهو [ ) 48(نمط املألوف عن ال" انزياحا "فإن كل رسالة حيملها أسلوب ما ميكن أن يقال عنها حتمل خروجا 
لكن ما هو هذا النمط؟ وعلى أي أساس حيدد هذا النمط واملعيار؟ وهذا هو املأخذ ] اجلزء الذي أنا مهتمة به 

مبعىن عـدم حتديـدهم للمعيـار     -إن جاز هذا االصطالح–الذي يوجهه خصوم القائلني بأسلوبية االنزياح 
يت الكاتب والقارئ وعدم أخذها بعني االعتبار الحتمال وجـود  واالنزياح حتديد مباشر ودقيقا ، وإمهال ملقول

مجيعا يف اية  تدون وجود انزياح وتكشف هذه االعتراضا) بالنسبة للقارئ( انزياحات غري ذات أثر أسلويب 
 *وأمام هذا الطرح الفكري سأحاول التأصيل للتداوليـة   )49(املطاف عن غياب التداولية عن مفهوم االنزياح 

ستوى التنظري والتطبيق باحثة عن منطلقاا ، كاشفة عن أسسها حماولة اخلروج من حبثي هذا بنظرة تربز على م
  .حقيقة الظاهرة االنزياحية ذات البعد التداويل  وتبني حدودها 

تفيد متام املمارسة ،   LA PRASCISولفظة التداول تفيد يف العلم احلديث املمارسة ونعرب عنها ب 
واخلطابات التوجيهية خترج من إطار التناوب يف أخذ الكلمـة ،  [  )50(....التفاعل يف التخاطب وتفيد أيضا 

ذلك بأا جتعل امللقي للخطاب حمل طرف مالك للمعارف ، أما الطرف املتلقي فمـا عليـه إال األخـذ أو    
على األلسن ، أي من  االستماع وعليه يتبلور مصطلح التداولية كممارسة ويعين امتالك اللغة وجريان الكالم

الرسـالة أو اخلطـاب إىل    لالتلفظ ذاته كعملية خاصة بالفرد واليت تتجلى يف ممارسة اللغة إىل هدف إيصـا 
فالتلفظ إذن أسـاس التداوليـة يف      L' INTERACTIONاملخاطَب والتأثري عليه ضمن عنصر التفاعلية 

ية ، وكلتا العمليتني ختضعان إىل عامـل السـياق ،   الشكل الظاهري ، إذ بدون األوىل ال تتحدد الثانية كعمل
اإلطار اهول الذي نبحث عنه يف تبعية اخلطاب يف غياهبه  حىت نتمكن من فهم الكالم والغرض منه وعليـه  

امللتقى للرسالة ،الزمان واملكـان ونـوع   ) املتكلم ( فإنه كلما توفر امللتقى على معلومات عن هذه املكونات 
له حظوظ قوية لفهم الرسالة وتأويلها أي وضعها يف سياق معني من اجل  أن  يكون  لـديها  الرسالة تكون 

  .)51(معىن 
وبناء على ما سبق ميكن أن تتبادر إىل ذهين جمموعة من األسئلة حول النص القرآين الـذي سـأحاول   

ص خـاص ومتميـز   وهو ن –التطبيق عليه يف الفصلني األخريين كيف ميكن أن نضع أو خنضع النص القرآين 
عوجل عند اللغويني ضمن جماز القرآن  وعند املتكلمني يف إطار تأويل املشكل وتقنني ااز كل هذا داخـل يف  
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هم الترتيه عن الشذوذ والتناقض مث تاله البحث عن املزية البديعية ضمن سؤال اإلعجاز وهذا العمل يلتقي مع 
إىل  –ف ما مل يستوعبه النحو ومل تستوعبه املعـايري الصـرفة   احملدثني على استكشا عمل اللغويني واألسلوبني

  )52(دراسة لغوية منارس عليه سلطة التحليل كباقي النصوص  األخرى ؟ 

التسليم ببالغة الـنص القـرآين وشـيوع    : وإذا انطلقنا من مسلمة ذات شقني متعارضني أحدمها -
كتب الدرس البالغي ، واآلخر التأكيد على جمـي  االعتراف ذه الصفة ، ووفرة االقتباس من نص القرآن يف 

لفظ القرآن على سنن العرب  والعربية ، وهي صفة يؤديها القرآن الكرمي نفسه، كما يؤكدها الكـثري مـن   
  :تصرحيات اللغويني وبذلك ميكن تطوير السؤال كالتايل 

  .ب العربية ؟كيف ميكن التوقيف بني القول ببالغة القرآن وبني القول جيريانه على أسالي
أي مع الـنمط   –كيف ميكن تصور أسلوب القرآن الكرمي جاريا على سنن العربية : أو بعبارة أخرى 

  االحنراف عن هذه السنن ؟ –وفقا لنظرم  –مع وصفه بالبالغة اليت تعين  –املثايل 
ولـه حسـب   البالغة نفسها باعتبار نز سكيف يكون النص القرآين متفوقا على النص البشري مبقايي-

  تقاليد العرب يف الفصاحة والبيان ؟ 
  يف توجيه املعىن ؟ –النص القرآين –يف نص ما ) يف توجيه املعىن ( ما دور االنزياح كظاهرة أسلوبية  -
كيف ميكن أن نصل من خالل النص القرآين إىل اللغة والفكر واجلمالية واهلدف والوظيفية بأنواعها  -

  ).الدراسة التداولية (  )53(للمتقلبني واملخاطبني ؟ وما يردفه من توجيه وإرشاد
مهما كانت االنطباعات والتصورات بشأن داللة العدول وأمناطه ، ومميزاته ومرجعياته ، فإا تـنم عـن       

املخزن الداليل لكيفيات األداء األسلويب املتميز ، والقدرة الكامنة ملستوياته اليت تعجز بىن األلفاظ املألوفة عن 
حتقيقها ، وهو ما يستدعي وجود بنيات خارقة ومرتاحة  يكون بناؤها الكلي يف أساسه انزياحا مطلقا يتقـدم   
باجتاه خلق نظام رمزي تنجه العالقات الغيابية واحلضرية وحني يصبح العدول يف هذا املستوى التجاوزي ، فإن 

شكيل إبداعي جديد يتضمن امتحان القوى القارئة األمر يدعو إىل تضافر إلزامي للتالحم الداليل والتركييب يف ت
  .)54(الواردة واحملتملة  ةيكل استراتيجيتها التأويلية والتقبيلي

هكذا وتأسيا على ما تقدم سأحاول يف اجلزء القادم من البحث الوقوف على ظاهرة االنزياح عند كل 
النثـر ،  / الشعر : ملتقابلة أذكر منها من العرب والغرب قدماء وحمدثني وذلك من خالل مجلة من الثنائيات ا

                                                
 .  28:لبالغة العربية أصولها وامتدادها، ص ا :محمد العمري 52 -
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قليـل  / ال منطقي ، شـائع  / ، منطقي .... االستعمال / الرخص ، املثال / ااز ، الضرورة / أصل الوضع 
  .....قيمي / الشيوع ، القابلية للوصف ، عدم القابلية للوصف ، حيادي 

د ومنط مألوف وخمالفة لقاعدة معلومة إال خرق لنظام معهو –يف ماهيته  –واالنزياح يف تصوري ما هو 
  ....وانتهاك وتوليد الالمنتظر 

االنزياح عن األفصح إىل األقل فصاحة بل العكس من ذلك  مع اإلشارة إىل أن  –اخلرق  –هذا ال يعين 
إذن  ليس كل عدول مولـدا  :" يف قوله "  مصطفى السعدين"ليس كل انزياح يشكل أسلوبا وهذا ما يؤكده 

ائية ، وليس كل بناء لغوي شذ فيه عنصر غري متوقع أسلوبا أدبيا ، إذا يتحدد األسـلوب باعتبـاره   لطاقة احي
   )55(."عدوال بوجود األصل أو التشبيه به اقترانا بشحنة عاطفية ومعنوية 

سأحاول رصد االنزياحات الواردة يف سورة النمل وذلك باالعتماد على آليات أمارسها على مستويات 
من خالل  –ربع باإلضافة إىل البعد التداويل ، فاالنزياحات الصوتية مثال أستخلصها يف سورة النمل اللغة األ

التطرق للفاصلة القرآنية وما يعتريها من عدول بأنواعه وتقدمي  وتأخري وحذف وزيادة من أجل رعايتـها ،  
لنص املصحفي ـ وللفروق املوجودة  وكذا القراءات القرآنية واالنزياحات   الواردة فيها من خالل خمالفتها ل

بينها باإلضافة إىل ذلك سأستخرج االنزياحات الصوتية من خالل ظواهر احلذف والزيادة واإلدغام ، كما أن 
استخالص االنزياحات الصرفية سيكون من خالل العدول يف الصيغ مثل العدول من صيغة املستقبل إىل صيغة 

أما ..... فعول به إىل صيغة الفاعل أو من إيراد املصدر  بدل اسم الفاعل املاضي ويف صيغة الفاعل إىل صيغة امل
: أذكر منها  تفإن رصدها سيكون من خالل مجلة من اآلليا"سورة النمل "االنزياحات التركيبية الواردة يف 

ليها سيكون من وإذا ما وصلت إىل االنزياحات الداللية فإن التطرق إ.... التقدمي والتأخري ، احلذف ، الزيادة 
خالل تناول ااز واالستعارة والعالقات الداللية األخرى مع اإلشارة إىل البعد التداويل يف السورة وقبل هذا 
وذلك سأعرض االنزياحات غري اللغوية املوجودة يف سورة النمل وذلك من خالل اخلوارق الواردة فيها ومـا  

  .وفة لدى بين البشر اخلارقة يف ماهيتها إال خروج عن العادة املأل
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 I-  مالمح اإلنزياح عند العرب القدماء والمحدثين:  
6:  

اللّغة يف أبسط مفهوم هلا قائمة هائلة من اإلمكانات املتاحة للتعبري ، وما االستعمال اللّغوي الذي حياول فيه     
من هذه اإلمكانات  وهو يرتكز على قواعـد وعالقـات لغويـة    صاحبه حتقيق إفادة معينة إالّ جزًءا بسيطًا 

ويف هذا إقرار حبقيقة تبـوأت  ) 56(خمصوصة تضبطه وتوجهه ، وأي انزياح عنها يؤدي إىل املعىن الوظيفي له
اكتماال وأغناهـا داللـة    -اليت اهتدى إليها اإلنسان  -مرتبة املسلمات وهي أنّ اللّغة أشد األمناط التعبريية 

وفيها من التعقد والتشعب ما ، ثرها مالئمة حلاجاته يف التعبري ، فهي متده مبا تعجز عنه الوسائل األخرى وأك
  .)57(يالئم أقدار مرتلة البشرية

واملتتبع للدراسات اللغوية جيد أنّ اللّغويني قد أقروا بوجود مستويني ـ على األقل ـ من استخدام اللّغة،       
ليه املستوى العادي، أو النمطي، واآلخر ميكن أن يسمى باملستوى الفين ، أو اللّغـة  أحدمها ميكن أن يطلق ع

  ...الفنية
توضيح اخلصائص والسمات اليت ميتاز ا املستوى  -وإذا كانت مسؤولية هذا البحث هي يف املقام األول     

هذه السمات ميكـن ـ يف    ـ فإن" النمل"األخري ـ وعلى وجه التحديد رصد االنزياحات الواردة يف سورة  
تصوري ـ أن تظهر بوضوح من خالل استعراض العالقة بني املستويني ؛ إذ من الطبيعي أن صفات أحـدمها   
تتضح جلية باالنعكاس على مسات املستوى اآلخر ، وميكن تناول هذه العالقة أو تصورها والنظر إليها مـن  

  : ثالث زوايا 
العادي وفردية املستوى الفين ؛ ذلك أنّ اللّغة العادية لغـة متعـارف    توضح اصطالحية املستوى: األوىل     

عليها من اجلميع ، مباحة هلم ال يتفاضلون يف العلم ا أو استخدامها أما اللّغة الفنية فهي من نتاج الفرد املبدع 
  .تصدر عن عبقرية البليغ وتتحدى ما هو منطي اصطالحي ،  )58(وهي لذلك شخصية

عنـد   -ذلك أنّ املستوى النحوي العـادي  : توضح سبق املستوى العادي وحلق املستوى الفين :  الثانية    
فقد نظروا إىل ما هـو عـريف   ، عريف اصطالحي واملستوى الفين فردي أو خمتص  -النحاة والبالغيني العرب 

 -بشكل مـا   -روج أو االختصاص ؛ باخل، اصطالحي باعتباره سابقاً على ما هو فردي حبكم ارتباط التفرد 
  .وحبكم استخدام الفن اللغوي لتراث اللغة ورصيدها املوجود سلفا ، على االصطالح والعرف 

" احنراف"املستوى العادي و" مثالية:  "أما النظر من الزاوية الثالثة، فيكشف عما يصطلح على تسميته بـ    
  .فهو املستوى الفين -املرتاح  -حرف املستوى الفين؛ واملثايل هنا هو املستوى العادي، أما املن
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وهو املستوى الذي يعنـيهم  * وإذا كان النحاة واللّغويون قد حرصوا على مثالية اللّغة يف مستواها العادي    
على العكس من النحاة واللّغويني  -االشتغال به ورعايته ، فإن البالغيني وهم املعنيون باللّغة الفنية قد حرصوا 

هذه الصفة هي املغايرة أو االحنراف على ... فة خمالفة البد من حتققها يف االستخدام الفين للّغةعلى تأكيد ص -
  .)59(اليت حتكم اللغة العادية ةحنو معني عن القواعد و املعايري املثالي

                                                                                                               :  يتضح أنّ االستعمال اللّغوي حيكمه صنفان من العالقات اللّغوية -واستنادا إىل ما سبق  -هكذا     
املألوفة املبنية على توايل الوحدات اللغوية يف طبيعتها املوضوعية والعقلية، : اللغوية العادية تالعالقاـ        

باعتبارها فعال حركيا تتطلب شاربا حيا، باإلضـافة إىل مـادة   " بشر"، فـ "شرب زيد املاء: "فنقول مثال
  .الشرب

أو املنحرفة عن املألوف يف اإلجناز اللغوي  فتعتمد بقوة على اإلحياءات  :العالقات اللغوية غري العاديةـ       
باخلصـوص   السيميولوجية اليت تومئ إليها أجزاء احلدث اللّغوي ؛ وقد ظهرت يف الدرس اللغـوي واألديب 

انتهاك لقوانني العادة ، ينتج عنه حتويل اللغة من كوا انعكاسا "اليت هي يف جوهرها " Poeticالشعرية "مثل
إىل أن تكون هي نفسها عاملا آخر ، ورمبا بديال عن ذلك العامل ، فهـي إذًا  ، للعامل وتعبريا عنه أو موقفًا منه 

إن من البيـان    «: صلى اهللا عليه وسلم : لشريف إشارة إىل قوله سحر البيان الذي أشار إليه األثر النبوي ا
أو ، على لغة القرطاجين "ختيل"أو هو ، يقلبه إىل  واقع ، ، وما السحر إالّ حتويل للواقع و انتهاك له »لسحرا 

.                                                                     )60 (هو لغوي بدرجة أوىل، فاالحنراف عن مسار االستعمال العادي للغة " خيال"حتويل العامل إىل "
ومقوالت الدراسات النقدية واللغوية العربيـة  ، ويف حماولة لربط اجلسور بني النظريات اللسانية والشعرية     

ال يقف ، ستويني للغة تندرج مجلة من الثنائيات تعزز الوعي املنبئ عن إدراكهم الضمين للتفرقة بني م، التراثية 
  :وهذه الثنائيات هي  -كما سبق وان أشرت  -أحدمها إال مرتاحا عن اآلخر 

  .التفرقة بني الشعر والنثر  - 1
  .التفرقة بني الكالم البليغ والكالم العادي  - 2
  ).االصطالحي والفردي( التفرقة بني أصل الوضع وااز  - 3
  .لرخصالتفرقة بني ثنائية الضرورة وا - 4
  .التفرقة بني ثنائية اإلغراب والقرب  - 5
  .التفرقة بني املثال واالستعمال  -  6

                                                
في ظل مبدأ يرى إمكان االنصراف عن  - و الحذف سواء بالزيادة أ - و أن الوسيلة المعتمدة إلى ذلك هي التقدير  *

كما أنهم نظروا إلى ، أكثر مثالية وخضوعا للقواعد واتساقا معها  -أو صورة تقديرية  - ظاهر العبارة إلى تقديم باطن 
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ـ  سأحاول فيما يأيت إبراز ظاهرة االنزياح من خالل عملية استنطاق بعض النصوص  –و انطالقا من هذه األخرية      الثنائيات 
ـ وربطه مبجموع،  ـ الثنائيات  ، وبالغيني ، ولغويني ، ة من الدارسني ؛ من  نقاد وذلك بالتطرق إىل كل زوج مفهومي 

مع احلرص على ربط الدراسات التراثية ، بغية الوصول إىل استخالص بذور ومالمح لظاهرة االنزياح عندهم ، وحىت فالسفة 
ـ قطيعة معرفية مع ـ يف مظاا  ها  ولكنها حتثنا لتطوير العربية بالدراسات اللسانية واألسلوبية الغربية احلديثة ، واليت ال تشكل 

واليت ال تعدو أن تكون إال استجابة ال ، ال على سبيل إسقاط املفاهيم الغربية ، الذات عن طريق فتح باب املمكن والالمفكر فيه 
األنا  وما /  الثقافة الغربية ؛ ثقافة اآلخر ، متجاهلة بذلك استقاللية التراث اللغوي - وأقصد هنا  - شعورية ألنساق الثقافة املهيمنة 

يدعم هذا الطرح ما ذهب إليه ً حممود عباس العقاد  ً  يف اعتقاده أنه من اخلري أن تدرس املذاهب الفكرية بل األزياء الفكرية كلما 
دون ما وراءها من عوامل املصادفة ، جديد ، ولكن من الشر أن تدرس  بعناوينها و ظواهرها  بشاع منها يف أوربة مذه

 .دبري املقصودالعارضة و الت
ملا حتمله  - أي قشورها  - يلمس القارئ من خالل ما تقدم إدراك العقاد املبكر ملدى خطورة اقتباس عناوين املذاهب الغربية     

حيث تصبح ، دون البحث يف أصول نشأا وعوامل تكوينها   وحيذر العقاد من عواقب هذا النقل الظاهري ، من أفكار ظاهرة 
ألا فقدت القـدرة  ) اآلخر ( إال يف كنف الذات العليا ، قبلة ذائبة يف الذات  املنتجة ، ال سبيل هلا إىل اإلبداع معه الذات املست

ـر   ، على اختاذ القرار واإلبالغ ، فأصبحت حتس بالدونية ؛ كل ما يصدر عنها من أفعال أقل شأنا من تلك اليت يؤسسها اآلخ
فالدفاع ، فالتجرد من األصل ، فالتبين املفرط ملشروع اآلخر ، اإلحساس يكون االحتواء  وأمام هذا، ويروج هلا يف  سوق الفكر 

    . )61(أفكاره نع
، و املعتقـدات  ، و املرتكزات ، وعملية اإلسقاط حمكوم عليها باإلعدام أو الفشل ؛ ذلك أن املنطلقات        

 -تتسع  أو تضيق  -ت اليت تتضمن إشارات خمتلفة أساسا ، وسأحاول فيما يلي رصد املصطلحا، واخللفيات 
  .تتعلق مبفهوم االنزياح 

  :مالمح االنزياح في التراث العربي : أوال 
أن يلتقط ، ليس يعدم من يروم التنقيب عن بذور أو مالمح أو صالت لفكرة االنزياح عند العرب القدماء     

ادر الفكر النقدي  واللغوي قد بانت بعد ، ولعـل  غري قليل من تلك البذور ؛ يلتقطها يف فترة مل تكن فيها بو
، العرب منذ نشأم قد أدركوا بذوق فطري أنّ للشعر لغة خاصة  نأ، أهم ما ميكن أن يذكر يف هذا الشأن 

ختتلف عن لغة احلديث ؛ لغة تشبه أن تكون من عامل آخر حىت خيل إليهم أن للشاعر رأيا من اجلـن يلقـي   
يعاضدها ما كان يدور بينهم من حديث عن وجود " شياطني الشعر"يد أن نظرم إىل الشعر إليه ، ومن األك

فقـالوا  ... ونسبوا إليه كل شيء تعجبوا من حذقـه أو جـودة صـنعته   ، "عبقر"واد كثري اجلن مسوه وادي 
  .)62(عبقري
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لـيت حتمـل   من خالهلا أرصد مجلة من املصطلحات ا، سأعرض مجلة من الثنائيات ، و كما أشرت سلفا     
واملسـتوى املـرتاح            ، املستوى العـادي  : مفهوم االنزياح ، وذلك كله يف إطار التفريق بني مستويني للّغة 

  ) .املنحرف ( 
  :التفرقة بين ثنائية الشعر والنثر -1

بل هناك من رأى [ انتهى كثري من األسلوبني إىل أن االنزياح هو أهم ما مييز الشعر من الكالم العادي            
، أو من النثر على العموم ، حبيث صح عندهم اختاذ هذا النثر ] أن الشعر هو االنزياح ذاته أمثال جون كوهني 

بالتفرقـة بـني مسـتويني للغـة                معيارا عاما و خارجيا لالنزياح يف الشعر  ويرتبط هذا التمييز بني الفنيني 
ونـروم اآلن  ... والشعر أبعد عن هذا املستوى، اإلفهامي  رب إىل املستوى ففن النثر أق) العادي والبالغي ( 

  .نلتمس ما عند العرب مما يصب يف هذا االجتاه
  ...    وطبعا فقد بدأ إدراكهم للتمايز بني الشعر والنثر ذوقيا بسيطا غري معلل حاهلم يف ذلك حال كل بداية      

رة واحلذو على غري مثال قد سيطرت على أذهان كثري من الشعراء أمثال ويبدو أن فكرة السبق إىل املعاين املبتك
بلفظ اإلبداع أو  -السبق واحلذو على غري مثال  -، وميكن أن يعرب عن هذا     ...ًمجيل بن معمر، وجرير"

     "     أبـو إسـحاق الصـايب   "االبتداع أو اخللق أو ما إىل ذلك ، مما يؤدي إىل فكرة االنزياح ، وقـد أفصـح   
  :  عما حيب من الشعر فقال يف شعر له  »هـ 384ت «

  وأكره منه مبتذلًا مشاعا     أحب الشعر يبتدع ابتداعا       
    )63(فما آيت ا إال افتراعا      ويل رأي غيور يف املعاين       
ك القتران الشعر وذل،  اهذه بعض مالمح فكرة االنزياح عند غري النقاد العرب القدماء بشكل وجيز جد      

أول ناقد  -كما يقال  -وهذا هو عني االنزياح  الذي ينتج عن الشاعر، فهو ، باالبتداع واخلروج عن املشاع 
أو أول متلق له ، ألن النقد عملية مالزمة للنص األديب واإلنتاج الفين عامة ؛ ذلك أن العملية اإلنشائية ، لعمله 

، وقد انتبه الشعراء قبل غريهم إىل طبيعة الشعر القائمة على املفارقة  عملية اختيار من بني إمكانات عديدة 
ومن هنا حتدثوا ، وهو من جهة أخرى ، عمل خارق يف بنيته وأثره ، فهو من جهة جهد لغوي فردي ملموس 

عله نتاج زاوية الغرابة اليت تلحقه باألعمال اخلارقة للقوة اخلارقة،وزاوية الصناعة اليت جت: عنه من الزاويتني 
والقول بالصناعة يف بادئ ، ) الشيطاين ( وبرغم ما يالحظ من مفارقة بني القول باإلهلام ،كفاءة وجهد ومعاناة

األمر، فإن تقصي جوانب املوضوع يكشف عن ارتباط املفهومني، ولذلك فال ينبغي االعتقاد بأن ما يهم 
دام يبحث يف األثر اللغوي امللموس، فالقول باإلهلام هو ما يترتب عن القول بالصناعة واملعاناة ما ، البالغي

وجه آخر للعملة نفسها ، لقد تغذى هو اآلخر من مالحظة وجه الغرابة يف التجربة الشعرية ، إنه وعي أويل 
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: بالطبيعة اإلشكالية للشعر اليت ستحاول البالغة فيما بعد ترمجتها مبفهومني يشكالن وجهني لعملة واحدة 
  )64(النزياحالغرابة و ا

وهي مما ميكن أن نتخذه أساسـا لفكـرة االنزيـاح          ، واآلن لنا عودة إىل فكرة التمييز بني الشعر والنثر      
الشاعر من شعر يشعر شعرا فهو شـاعر ، والشـعر    «:فقد قال ابن وهب،  -كأحسن ما يكون األساس  -

ر به غريه ، وإذا كان إمنا استحق اسم الشاعر ملـا  املصدر وال يستحق الشاعر هذا االسم حىت يأيت مبا ال يشع
فكل من كان خارجا عن هذا الوصف فليس بشاعر ، وإن أتى بكالم موزون مقفى ؛ معىن هـذا أن  ، ذكرنا 

للشاعر فردية شعورية ال تكون لدى غريه ، ومن مث فإن ما يصدر عن هذه الفردية هو بالضرورة فردي  وكفى 
  . )65(»ياحذا إدراكا جلوهر االنز

إن طريـق   «:يف حديثه عن الشعر والنثر حيث يقـول " أيب إسحاق الصايب" وأود هنا الوقوف عند قول     
ألن أفخر الترسل هو ما وضح معناه فأعطاك ، خيالف طريق اإلحسان يف منظومه ، اإلحسان يف منثور الكالم 

إال بعـد مماطلـة وغـوض                  غرضه يف أول وهلة مساعه ، وأفخر الشعر ما غمـض فلـم يعطيـك غرضـه    
  .  )66( »...منك عليه

يرتكز على فكرة الغموض وجيعلها الفيصل بني الشعر والنثر ، ويعلل " الصايب"انطالقا من القول يتضح أن      
  .ذلك بضيق يف الوزن 

الغموض يف الشعر  ألمهية" الصايب"؟ وهنا ميكن القول بأنّ إدراك ...وقد يقال فما صلة هذا باالنزياح    
ألن ما حيدثه الغموض يف املتلقي قريب مما حيدثه االنزياح ، ورمبا : يتضمن على حنو ما إدراكه ألمهية االنزياح 

نفسه ؛ فقد ربط حديثه عن الغموض يف الشعر باحلديث عن " الصايب"كان هلذا االستنتاج دعائم من حديث 
عر عن سنن االبتداع واالختراع فكان ساذجا مغسوال ، فقائله فمىت خرج الش«:االبتداع واالختراع  إذ قال 

ويف النثر على العكس من ذلك          »معيب وغري مصيب ، والترك أدل على العقل وأوىل بذوي الفضل 
فمىت خرج الترسل عن أن يكون جليا سلسا تعثرت األمساع يف حزونته ، وحتريت األفهام يف مسالكه   «: متاما 

  ) .67( »مستهجن  الصناعة ، قه ، وتكدر رونقه ، وكان صاحبه مستكره الطريقة وأظلم مشر
يرى للنثر وظيفة إفهامية حبتة ، يف حني يعفي الشعر من هذه الوظيفـة  " الصايب"يتضح أن  قهكذا ومما سب    

  .اإلفهامية أو يرجعها إىل خط خلفي على األقل 
الفروق بني النثر والشعر كان أكثر جالء وأكثر حركية وعلـى   إن ما ورد عند الفالسفة املسلمني من أمر    

وإن كان هناك بعـض  [ يف ذلك فضال كبريا  ووال ريب أنّ ألرسط -حنو يبدو معه مقاربني فكرة االنزياح ، 
لغـة  : فقد كان مدار حديثهم ثالث أصناف من اللّغـات  ] قبل بعض الدارسني نالتحفظ اجتاه هذا الرأي م
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، ولغة شعر  فأما األوىل فتلتزم باستعمال األلفاظ على معانيها احلقيقية دون احنـراف  ، خطابة برهان ، ولغة 
  . وأما اللغتان األخريان فيكون استعمال األلفاظ فيهما استعماال جمازيا وعلى أقدار متباينة طبعا 

لى معانيها اليت للداللـة  وهذه وجل األلفاظ دالة ع «: يف كالمه على حروف االستفهام " الفارايب"يقول     
واستعماهلا جمازا ، عليها وضعت منذ أول ما وضعت ، وتستعمل على معان أخر على اتساع وجماز واستعارة 

واخلطابة والشعر فإن األلفاظ ، واستعارة هو بعد أن تستعمل دالة على معانيها اليت وضعت من أول ما وضعت 
واجلدل والسفسطائيني ، فال تستعمل فيها إال على املعـاين األوىل   تستعمل فيهما بالنوعني معا ، وأما الفلسفة

 . )68(»وضعت أوال االيت ألجله
فاملخاطبة العلمية غايتها تفهيم « من خالل تبيانه لغاية كل من الفلسفة والشعر؛"الفارايب"وتعليل ذلك عند    

يتها هو التفهيم والتعليم ، على حـني  أي أن غا  )69( »وتعليم يقتضي ا علم شيء أو يفاد ا علم الشيء  

واألقاويل الشعرية هي اليت تركب من أشياء  « :ويقول يف ذلك الفارايب ، دف األقاويل الشعرية إىل التخييل 
أو قبحـا أو  ، شأا أن ختيل يف األمر الذي فيه املخاطبة حاال ما أو شيئا أفضل أو أخس ، وذلك إما مجـاال  

  . )70( »أو هوانا ، جاللة 
مييز اللغة الشعرية أيضا مبقارنتها بلغة اخلطابة فإذا كان هدف الشعر التخييل  " الفارايب"أن ، يتضح مما سبق     

فإن هدف اخلطابة اإلقناع ، ويذهب إىل القول بأن احملاكاة ما مييز الشعر من اخلطابة  وكذا من غريها مـن  
اخلطابـة  ( مييز بـني الشـعر والنثـر    " الفارايب"التايل جند الكالم باإلضافة إىل ذلك فهناك عنصر الوزن ، وب

  .وجيعل التخييل عنصرا مهما يف الشعر، )والفلسفة
" أفالطون"متثيل األشياء أساسا متأثرا مبفهومها عند ( احملاكاة توجيها تصويريا متثيليا "  الفارايب"وقد وجه       

وأمثاله ، ويف هذا االجتاه جنـد التصـوير   " القيس ئالمر"ة ناظرا إىل الشعر العريب ونصوصه القدمية املشهور
" أرسطو"والنحت يشكالن عنده االمتداد الفين للمحاكاة ، يف حني يغض الطرف عن االمتداد اآلخر هلا عند 

فهي ليست عناصر جتسيد وتصوير بل ، غناء  ن، وهو املوسيقى والرقص وما يتصل ما من نقر على الناي وم
فبعض املوسيقى حياكي حالة احلزن فيحزن ، ، وإيقاع لصور املؤثرات يف النفوس إلحداث اآلثار  عناصر إحياء

  .)71(وبعضها حياكي حال الفرح فيفرح
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مل ينتج إال بفعل احملاكاة ؛  -وهو أمر خيص    املتلقي  -وإذ قد مضى أن الشعر هو التخييل فإن التخييل      
هي اليت تؤدي باملتلقي إىل أن يتخيل أمورا رمبا مل تكن على النحو الذي هي  أي أن احملاكاة اليت ينتجها املبدع

إن األقاويل الشعرية كاذبة بالكل « :عليه يف الواقع ، بل قد تكون حمض خيال ، بل إن هذا هو مؤدى قوله 
 يقـول يف  عنده ، وهي الـيت " حماكاة احملاكاة"ويصح أن يقارب بني هذا القول وبني فكرة  ،) 72( »ال حمالة 

ال بنفس صورته ، ورمبا مل نرى متثاال له نفسه ، ، رمبا مل نعرف زيدا فنرى متثاله فنعرفه مبا حياكيه لنا  «: بياا 
وبلغة احلداثة [ ولكن نرى صورة متثاله يف املرآة ، فنكون قد عرفناه مبا حياكي ما حياكيه فنكون قد تباعدنا ، 

وكثري من الناس جيعلون حماكاة الشيء ... وهذا بعينه يلحق األقاويل احملاكية عن حقيقته برتبتني ،] قد انزحنا 
، و جيعلون الصانع لألقاويل اليت ذه احلال أحق باحملاكاة، أمت وأفضل من حماكاته باألمر األقرب، باألمر األبعد

  .)73( »وأدخل يف الصناعة وأجرى على مذهبها 
فإن حماكاة احملاكاة هي بالتأكيد انزياح على  -نبغي هلا أن تكون كذلك وي -فإذا صح أن احملاكاة انزياح     

ابن سينا ، ابـن رشـد ، وأبـو    : وغري بعيد عن هذا ما يذهب إليه الفالسفة املسلمني أذكر منهم ، انزياح 
التخييـل ، الصـدق والكـذب،    ( وإن اختلفوا يف بعض اجلزئيات فيما يتعلق مبعايري التصـنيف  ... نحيا

  ...).القرب
ميكن اختاذ التفرقة بني ثنائية الشعر والنثر مؤشرا داال على حضور فكـرة  ، وتأسيسا على ما تقدم ، هكذا    

، ومن املعروف أن من مميزات  -ـ   وإن اختلفت التسميات واملصطلحات ،االنزياح يف الدراسات التراثية 
ليه ، وال يستساغ هذا االحنراف إال إذا كان اللّغة الشعرية أن خترج عن األصل ، وتنحرف عما هو مصطلح ع

يف تعرية ، حيقق هدف شعرية اخلطاب يف إثارة اإلعجاز أو الدهشة ، فمهمة الشاعر -مجاليا   ـ وأحسن فيه  
اليومي وإيراد العناصر اجلمالية  اللغة واكتشاف القيمة التعبريية يف كل أجزائها اليت تغطيها عادات االستعمال

  ) 74(ملناطق احملرمة من اللغة اليت درج الناس على تأثيم من يتعرض هلا حىت يف تلك ا
وعليه كانت فكرة السبق وابتداع املعاين عند النقاد العرب مقياسا من مقاييس األدبية والرباعة ، فكـان      

ـ ، الشاعر يفضل على غريه  د غـدت  أو يفضل غريه عليه على أساس ما حازه من ابتداع وسبق ، وباملثل فق
القدرة على التمييز املبتكر من غريه من صفات الناقد املقتدر ؛ وهذا السبق واالبتداع هو خروج عن املألوف 

  .وبالتايل فهو انزياح وبناء لنظام آخر مبتكر 
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  :التفرقة بين الكالم البليغ والكالم العادي  -2
لنقاد والبالغيني بني مستويني للغة ، املستوى تطفح مصادر البالغة العربية بنصوص تؤكد متييز اللغويني وا    

، ولعل أبرز من " البيان"ما يتعلق مبفهوم  -على سبيل املثال ال احلصر  -العادي واملستوى البليغ ، نذكر منها 
والذي ال جيري يف مؤلفاته على معىن ) هـ 255هـ ـ  159هـ ـ  150(حتدث عنه أبو عثمان اجلاحظ  

هذا احلقل الداليل لريتبط بعالمة متميزة هي العالمة اللغوية بوصفها أداة  -سياقات ، فيضيق  ـ   يف  * واحد
  .مكتملة متطورة متكن مستعمليها من إبراز حاجاته والتعبري عن خواجل نفسه

عندما توظف فيه العالمة اللغوية لقصد فين تكتسب مبقتضاه خصائص نوعية تعدل ا " فرع" ويرتبط معىن    
تتوفر فيه شروط البالغـة والفصـاحة ،   ] وهذا هو عني االنزياح [ ل السائر إىل استعمال أديب  عن االستعما

وهـذه   )75(يتدرج من العالمية مطلقا إىل العالمة اللغوية مبستوييها العـادي واألديب ، فمفهوم البيان ، عنده 
ميكن استنتاجه من خالل " اجلاحظ" األخرية هي جمال اهتمامي والتفريق بني الكالم البليغ والكالم العادي عند

 «:العي ،  ـ حيث يقـول   /  البليغ، البيان -وبالتايل فهو مييز بني منطني للكالم  -حديثه عن حسن الكالم 
 «: ويزيد يف ذلك يف قولـه   )76( »وأحسن الكالم ما كان قليله يغنيك عن كثريه، ومعناه يف ظاهر لفظه 

الث أن يكون لفظك رشيقا عذبا ، وفخما سهال ، ويكون معناك ظـاهرا  فكن يف ثالثة منازل ، فإن أوىل الث
مكشوفا ، وقريبا معروفا ، وإما عند اخلاصة إن كنت للخاصة قصدت ، وإما عند العامة إن كنـت للعامـة   

يعين القدرة على اإلفصاح واإلبانة وقد اعتمـد   -باإلضافة إىل معاين أخرى  -فالبيان عنده ،  )77( »أردت
البيان ، فربز يف مؤلفاته ثنائي تقابلي تتفاعل أطرافه تفـاعال  /على نقيض العي -لإلحاطة خبصائصه  -املؤلف 

العي من خالل جدول وضعه محادي صمود ، وكان قد / جدليا خصبا ، وميكن رصد الفروق بني ثنائية البيان 
  .احليوان والبيان والتبيني : استخلصه من كتايب 

  
  
  
  
  
  

                                                
ختلف الكيفيات التي يؤدون بها المعنى بقطع في بعض السياقات على وسائل التعبير الممكنة  بين البشر وم، فهو يدل * 

ويدخل في مشعل عالمي تمخّض اليوم عن ، و هذا معنى عام يتّسع للغة ولغيرها ، النظر عن نوع  العالمة المستخدمة 
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  العي  البيان
  ييز وسياسة وترتيب ورياضة مت -
  علم -
  بصر -
  أقدار األلفاظ على أقدار املعاين -
  رباطة جأش ومسك نفس -
  حتكم يف مصادر الكالم وموارده -
  فضيلة ومزية -

  عجز -
  جهل -
  عمي -
  إطناب وإكثار وتقصري عن املقدار -
  خجل وانبهار -
  خلط واضطراب -
  نقص يف املروءة                -

  
                                                                                                          )78(    

يصنف استعمال الظاهرة اللغوية إىل مستويني اثنني ، " اجلاحظ"إىل أن " عبد السالم املسدي"وقد ذهب        
استعمال مطبوع بسمة فنية حيول تصـنيف الظـاهرة   و" إفهام احلاجة"استعمال عادي مألوف ووظيفته جمرد 

    ) 79(مما يرتقي به إىل النصوص املتميزة عن الرواة اخللص" جمرى البيان الفصيح"اللغوية عن جمرد اإلبانة إىل 
وأما احملور اخلامس لداللة عبارة البالغة يف سياق البيان والتبيني ، فهو  «:  ويضيف يف هذا السياق قوله       
يطلق  -نثرا كان أو شعرا -ر فين تطبيقي يدور إمجاال من جمرد إبالغ رسالة لسانية إىل مادة من اخللق الفين حمو

ولعل أول من دقق مدلول "وهو استعمال يتالءم  وما اختصت به العبارة بعده  " الصناعة"عليها اجلاحظ مفهوم
كتابه النكت عندما أرسيت قواعد البالغـة ،  يف ) هـ  386ت ( عبارة البالغة فنيا هو أبو احلسن الرماين  

  .)80( »كما أنه ميثل حسب املقاييس املعاصرة اال األسلويب يف استعمال الظاهرة اللغوية 
قد فرق بني مستويني للغة معىن ذلك وجود كالم عـادي  " اجلاحظ"يتضح أن : وتأسيسا على ما تقدم       

حيث حيـدث   -نوعية خترجه وتعدل به عن جاري االستعمال  وآخر بليغ و هذا األخري يتوفر فيه خصائص
إىل البالغة والفن، إال أن هذه اخلصائص ليست صرحية يستشفها القارئ مـن السـياق اللغـوي     -العدول

  .نفسه،وذلك راجع إىل غياب التدعيم من طرف نصوص اجلاحظ نفسها كما يرى محادي صمود 
إذ ليس كل بيان يفهم به املراد فهو حسن، ومن قبل أنه  «" البيانحسن "أو " البيان" للرماين حديث عن     

، وحسن البيان مراتب...وليس حيسن أن يطلق اسم بيان على ما قبح من الكالم... قد يكون على عي وفساد
 »فأعاله مرتبة ما مجع أسباب احلسن يف العبارة من تعديل النظم حىت حيسن يف السمع ويسهل على اللسـان  
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ليست إفهام املعىن ألنه قد يفهم املعىن متكلمان أحدمها بليغ واآلخر عي،وال البالغة  «نده أن البالغة وع )81(
أيضا بتحقيق اللفظ على املعىن ألنه قد حيقق اللفظ على املعىن وهو غث مستكره ، ونافر متكلف وإمنا البالغة 

  ) 82( .»إيصال املعىن إىل القلب يف حسن صورة من اللفظ 
ذلك من ، العجز عن التعبري / يفرق بني مستويني للغة متكاملني األول بليغ واآلخر عي " الرماين"تضح أن ي    

وليسـت  ، خالل تعريفه للبالغة ؛ فالبالغة عنده ليست يف إفهام املعىن ألن املعىن قد يفهمها بليغ و آخر عي 
ما ،ونافر متكلف ، ى املعىن  وهو غث مستكره البالغة أيضا بتحقيق اللفظ على املعىن ألنه قد حيقق اللفظ عل

وهو املبالغة املوصلة للتكلف وجمافاة احلق وكالمها مذموم وإمنـا البالغـة يف   / عليه اجلاحظ باخلطل  حيصطل
  .إيصال املعىن إىل القلب يف حسن صورة من اللفظ 

  : وميكن التمثيل هلذا الكالم بالشكل التايل     
  
   
   
  
  
  
  

                                                                            
                                                                          )83(  

     
وبني مستوى لغـوي  ، فرق بني لغة تقتصر على عناصر اإلفهام" الرماين"ومن على شرفة ما تقدم يتبني أن     

  .ه املهمة إىل حتقيق مواصفات مجالية أخرىآخر يتجاوز هذ
وهذا األخري على وجه اخلصوص هو املستوى الذي حيدث فيه االنزياح ، وهذا ال يعين طبعا إسقاط الوظيفة    

ألن األوىل تقوم مقام األصل إذ ال يتصـور   -اإلفهامية واالهتمام بالوظيفة الشعرية  ـ  باملصطلح احلديث  
ستواه ال يكون الفهم واإلفهام قاعدته دون إمهال الوظيفة اخلطابية بالطبع وهذا ما خطاب لغوي مهما كان م

  .تأكد عن الدارسني القدماء واحملدثني 
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  ( + )  
االعتدال    

) - ( اخلطل   )                                                -( العي       خارج البیان خارج البیان

 البیـــان



إمنا جعلنا حسن املعرض وقبول الصورة شرطا يف البالغـة   «": أبو هالل العسكري"ويف املعىن ذاته يقول     
ومن ... املعىن مكشوف املغزى ممل يسم بليغا، وإن كان مفهوألن الكالم إذا كانت عبارته رثة ومعرضة خلقا 

      )84( »واإلغالق واإلبانة سواء ...قال إن البالغة هي إفهام املعىن فقط، فقد جعل الفصاحة واللكنة
التفريق بني مستوى عام يكتفي بأداء الغرض واإلحاطة باملعىن ، ومستوى بليغ " العسكري"يتضح من نص     

قائله فوق اإلحاطة باملعىن يف اختيار األلفاظ وإحسان نظمها وفصاحتها ، وليس ذلك للعامي الذي  جيتهد فيه
قد حييط مبراده دون حاجة إىل كل هذه اإلجراءات ، وعليه فالعسكري مييز بني مستويني األول إفهامي واآلخر 

للغة يف مسـتوييها كليهمـا       فيذهب بعيدا من خالل تصنيف وظيفي " أبو حيان التوحيدي " أما.  )85(بليغ
واإلفهام إفهامان ، رديء وجيد ، فاألول لِسفلة الناس ألن ذلك جامع للصاحل والنـافع ، فأمـا    «: فيقول 

البالغة فإا زائدة على اإلفهام بالوزن والبناء والسجع والتقفية واحليلة الرائعة وختيري اللفظ واختصار الزينـة  
   )86( »وهذا الفن خلاصة الناس ألن القصد فيه اإلطراب بعد اإلفهامبالرقة واجلزالة واملتانة،

فإنه تالحظ بوضوح اإلضافة اهلامة اليت يتضمنها ، ،وبغض النظر عن العناية بالشكل يف هذا التصنيف     
شكل ( بعنايتها بالشكل  - أو البليغة  - فاللغة مستويان بنيويا ووظيفيا ، فمن خالل البنية تتميز اللغة الفنية 

يف  حني تكتفي اللغة العادية باملستوى املغاير أي العناية مبا يؤدي الوظيفة يف  أقصى حدود االقتصاد ) التعبري
ومن حيث الوظيفة تكتفي اللغة يف مستواها العادي  باإلفهام بينما تزيد عن اإلفهام إىل اإلطراب على حد 

  . )87("أيب حيان " قول
  ):الفردي / اإلصالحي ( لمجاز التفرقة بين أصل الوضع وا -3

لقد حاول رواد الدرس اللساين الكشف عن جتليات االنزياح ورصد كيفياته بغية حتديد وضبط الوظيفة       
يف الدراسات اللغوية مركز حتليل للكثري من  )*(اإلبالغية اليت يتأسس عليها اإلجناز اللغوي ، لذلك أضحى ااز

خاصية أصلية من خصائص اللغات اإلنسانية باعتباره مصدرا من مصادر التوسع يف النظريات ، فثبت علميا أنه 
، فااز يعين يف أصل داللته اللغوية العبور من مكان  )88(املعىن ، وقدرة اللغة على امتصاص املفاهيم اجلديدة

 مستقرة أو حمدودة ، وجدير باإلشارة أن االصطالحات البالغية منذ نشأا األوىل كانت خمتلطة غري، إىل آخر 
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 ھو مصدر من مجاز الطریق جوازا وجھوزا ومجازا ؛ سار فیھ وسلكھ وأجازه خلفھ وقطعھ ، وأجازه أنفذه:  المجاز لغة *
  ؟

  .خلو الطریق عن أبي سیاره حتى یجیز سالما حماره : قال الراجز
  ).ج و ز ( لسان العرب، مادة : ابن منظور: بنظر ـ88



أو الترخص يف التعبري بصـفة عامـة ،   ، مثال يف أوائل القرن الثالث يعين التوسع يف االستعمال "ااز"فكان 
  . )89(فيجمع بذلك كل ما ميكن أن ينطوي حتت هذا املعىن يف اللغة والنحو والبالغة

ااز أود اإلشارة إىل مسألة أثارت جدال / قة احلقي) : املفهومي ( وقبل الولوج إىل قضية الزوج البالغي     
وهي وجود ثالثة آراء حـول الـزوج    -... كبريا يف أوساط جهابذة الدارسني قدميا  ـ   من فقهاء ولغويني 

ابن "وتلميذه ) هـ 377ت " (أبو علي الفارسي"، حيث ذهب  -االصطالحي تتراوح بني التفنيد والتأكيد 
أعلم أن أكثـر   «: ل بأكثرية ااز على احلقيقة ويتضح ذلك جليا يف قوله إىل القو *)هـ  392ت "(جين

يف حـني ذهـب ابـن فـارس                    )90( »... اللغة مع تأمله جماز ال حقيقة وذلك عامة األفعال حنو قام زيـد 
لكـالم  وهذا أكثـر ا   «: إىل اعتبار احلقيقة أكثر الكالم فيقول  -إىل العكس من ذلك  -) هـ395ت ( 

وأتباعه ، بل إن البعض أنكـر  ) هـ 505ت" (اإلمام الغزايل"وأكثر آيات القرآن وشعر العرب ، وكذلك 
واعتربوا ، " ابن تيميه"و" أيب حنيفة"و"والشافعي "كاإلمام مالك :" ولغة العرب ، ااز كلية من القرآن الكرمي 

، والكذب حمال على اهللا وأن االلتجـاء إىل   الكالم كله ضرب من احلقيقة وحجتهم يف ذلك أن ااز كذب
  . )91(ااز عجز عن التعبري باحلقيقة والعجز حمال على اهللا 

واملقابلة بني احلقيقة وااز ال تعدو أن تكون إمجاال مقابلة بني ما هو أدب وما هو غري أدب، وإن كـان      
  :يف تفريقه بني احلقيقة وااز يف باب" ابن جين"يذهب . )92(ذلك ال مينع التداخل واالشتراك بينهما 

: وإمنا يقع ااز ويعدل إليه عن احلقيقة ملعان ثالثة وهـي   «: إىل القول " : الفرق بني احلقيقة وااز"يف     
فإن عدم هذه األوصاف كانت حقيقة البتة ولتوضيح ذلك يضرب مثال قوله ، و التشبيه ، االتساع ، والتوكيد 

هو حبر ، فأما االتساع فألنه زاد يف أمساء الفرس اليت هي فرس وطرف وجواد :يه وسلم يف الفرس صلى اهللا عل
حىت أنه إن أحتيج إليه يف شعر أو سجع أو اتساع استعمل استعمال بقية تلك األمساء ، لكن ال ، وحنوها البحر 

 الكثرة جمرى مائه  وأما التوكيـد  يقضي إىل ذلك إال بقرينة تسقط الشبهة ، وأما التشبيه فألن جريه جيري يف
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الفھرست ، حققھ وقدم لھ مصطفى الشویمي ،  الدار التونسیة للنشر، تونس ، المؤسسة : محمد ابن إسحاق الندیم :ینظر 

 .  401ـ 397: م ، ص1985لجزائر ، الوطنیة للكتاب ، ا
 . 447: ص،  2ج، ) د ت(،بيروت لبنان، العربي بدار الكتا،تحقيق محمد علي نجار، الخصائص ـ  90
،         1975أثر النحاة في البحث البالغي،  دار نهضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة،  : ـ عبد القادر حسين 91

  .319 -318:  ص 
در البالغة العربية من زاوية المصطلح يالحظ أن العرب لم يقتصر في تمييزهم الكالم األدبي والناظر في مصاـ  92

وإن كان أكثرها اطرادا وأهم المصطلحات الواردة في وصف الكالم األدبي ، عن غيره ، على زوج الحقيقة والمجاز 
هوم االنزياح وقد ورد عن ابن جني في والمعبرة عن مف، وربما كان أقواها " العدول"الخارج عن المألوف هو مصطلح 

كما أنه ورد .  267: ، ص3الخصائص ج، » ...ونحو من تكثير اللفظ لتكثير المعنى العدول عن معتاد حاله «: قوله 
  .د .كما هو مذكور في المتن" يعدل "في صيغة المبني للمجهول أي 



وعليه فاملعاين اليت يعدل من أجلها عن احلقيقة يف رأي ) 93( »فألنه شبه العرض باجلوهر وهو أثبت يف النفوس
  .والتشبيه ، والتوكيد ، هي ثالثة ، تكون مع بعضها البعض مباحث ااز وهي االتساع " ابن جين"

قد أشار إىل ظاهرة االنزياح وذلـك مـن خـالل    " ابن جين"ضح أن وتأسيسا على ما تقدم، يت، هكذا    
تتسـع أو    -حتمل يف طياا مالمح االنزياح وهي تالمس حدود هذه الظاهرة بشكل أو بـآخر  *مصطلحات

ما ...، واالتساع ، وشجاعة العربية ، واالحنراف  واخلروج ، ، فكل من العدول  -تضيق درجة مالمستها هلا 
إال خروج عن النمط املألوف وعدول عن احلقيقة واحنراف عن السمت واهلدي ، وهذا إن دل  هي يف ماهيتها

أدرك ظاهرة االنزيـاح ، وإن مل يفصـح عنـها     -ومعه  آخرون  -" ابن جني"على شيء إمنا يدل على أن 
  .باملصطلح احلديث 

ية احلقيقة ووضعيتها يكشف عند تعريف وفرديته ، يف مقابل اصطالح، ويف سياق عقلية ااز يف الداللة        
ويكون  »هي الكلمة املستعملة فيما هي موضوعة له من غري تأويل يف الوضع  «: وذلك يف قوله " السكاكي"

و يترتب على هذه التفرقة نتيجة أن احلقيقة تطـرد  ، ااز هو كلمة يراد ا غري ما وقعت له يف أصل الوضع 
ينما ال يطرد ااز ألنه ليس منه ولكنه اختراع فردي خمصوص ، وهي نتيجـة  ب، ألا جزء من أصل الوضع 

الفخـر  "بل إن املخصوص إذا ذاع وشاع واطرد مل يعد جمازا ويوسع ، أخرى متيز بني املشترك واملخصوص 
جمازا  احلقيقة إن قل استعماهلا صارت «: فيقول ، ما يؤكد أثر االستعمال يف اللغة . من هذه الفكرة " الرازي

ألن احلقيقة ال تثري متلقيها وااز يثريه فـإذا كثـر     )94(.»عرفيا وااز إذا كثر استعماله صار حقيقة عرفية
ضعفت اإلثارة ، فكذا احلقيقة اليت مل تطرد فإا تكتسب غرابة وجدة وقدرة على متييز السياق الذي ترد فيه ، 

يف الدراسات املعاصـرة كمـا    *"التشبع"لتراثية من فكرة قرب هذه النظرة ا -هاهنا  –وما ميكن مالحظته 
ومعناه أن الطاقة التأثرييـة    La saturationخيبة االنتظار " ريفاتري"يسميها عبد السالم املسدي أو بعبارة 

                                                
  .443 – 442:ص، 3الخصائص، ج: ابن جني ـ93
للتحريف الذي يصيب اللفظ ضمن ما أسماه ) الجزء الثاني ( فصال في كتابه الخصائص " ابن جني"لقد خصص  *
:          قد جمع لفظ االنحراف إلى جانب لفظ العدول وذلك في قوله " ابن جني"ومن المالحظ أن ، " شجاعة العربية"
  . 268: ،ص 3، جالخصائص: ينظر »وكذلك إن انحرف عن سمته كان ذلك دليال على حادث متجدد له   «

قال األصمعي الشيء الذي إذا فاق في جنسه قيل له «: كما أن لمصطلح الخروج حضور هو اآلخر وذلك في قوله
  »... وذلك أنه لما خرج عن معهود حاله أخرج أيضا عن معهود لفظه، خارجي وتفسير هذا ما نحن بسبيله

  . 46: ، ص 3، جالخصائص : بنظر 
 
 .121:ظریة اللغة في النقد العربي، صن: عبد الحكیم راضيـ  1
قد بلغت كمیتھا حدا لم یعد  -كالسكر في الماء  - من المصطلحات الكیمیائیة وتعني أن المادة المنحلة في السائل : التشبع *

المادة  مجازا للداللة على أن الخاصیة األسلوبیة ھي بمثابة" ریفاتیر"واستعملھا . لكمیة السائل معھ قدرة على مزید القبول
المنحلة ، والنص بمثابة السائل، فإذا تكررت السمة األسلوبیة باطراد تشبع النص فلم یعد یطیق إبرازھا كعالمة ممیزة ، 
ومثال ذلك أن ینبني نص على ظاھرة السجع ، فإذا ھي تراوحت مواطنھا ظلت محتفظة بطاقاتھا التأثیریة وإن اطردت 

ص عن ظاھرة  السجع من حین إلى آخر في نص بني إجماال على السجع یصبح اختفى تأثیرھا بل لعل عدول صاحب الن
  . 170: عبد السالم المسدي األسلوبیة واألسلوب ، ص: بنظر . ھو نفسھ خاصیة أسلوبیة 

 



خلاصية أسلوبية تتناسب تناسبا عكسيا مع تواترها فكلما تكررت اخلاصية نفسها يف نص ضعفت مقوماـا  
  .معىن ذلك أن التكرار يفقدها شحنتها التأثريية تدرجييا : األسلوبية 

والذي يصنف الكالم على " عبد القاهر اجلرجاين"-الحمالة يف ذلك  -وحني انتقل إىل القرن اخلامس أجد     
ضرب أنت تصل منه إىل الغرض بداللة اللفظ   وحده ؛ : الكالم على ضربني «:ضربني حيث يقول يف ذلك 

: أن خترب عن زيد مثال باخلروج على احلقيقة ، فقلت خرج زيد باالنطالق عن عمرو فقلت  وذلك إذا قصدت
وضرب آخر أنت ال تصل منه إىل الغرض بداللة اللفظ وحده ولكن بذلك ، عمرو منطلق ، وعلى هذا القياس 

 وإذ ... ا إىل الغـرض اللفظ على معناه الذي يقتضي موضوعه يف اللغة ، مث جتد لذلك املعىن داللة ثانية تصل
املعىن ومعىن املعىن ، ونعين باملعىن ؛ املفهوم من : قد عرفت هذه اجلملة ، فها هنا عبارة خمتصرة وهي أن تقول 

وعليه . )95( »...ومبعىن املعىن؛ أن تعقل من اللفظ معنى مث يقضي بك ذلك املعىن إىل معىن آخر...ظاهر اللفظ
" أيب عبيـدة "يعمل يف زاوية  االنزياح عن القواعد ؛ فهـو وريـث   " جاينالقاهر اجلر"ميكن القول بأن عبد 

وغريمها من العلماء الذين حاولوا استنباط قواعد ثانوية على هامش القياس النحوي ، قواعد تستأنس " الفراء"و
ت ومسيت أوال بالعرف العريب واستعمال اللغة فنيا ، مث تسعى الستنباط قواعد الشذوذ اليت مسيت حينا ضرورا

عبـد  "حينا آخر جمازات ، أي أساليب وطرقا غري مأنوسة أو هي خاصة بنص متميز هو القرآن ؛ إن مزيـة  
عند احملدثني من دارسي اخلصوصية الشعرية يكمـن يف كونـه مل يـركن إىل التغلـيط أو     " القاهر اجلرجاين

بل سعى لتأويلـها  ] كن ذا املصطلح معىن أنه أقر بوجود االنزياح وإن مل ي[ استضعاف الصيغ غري املألوفة 
الرضا والطمأنينة ألن اال ما انفك أرض خرق تستعصي وجعل مهه الوصول إىل قانون مل يصل فيه ، وتدليلها 

  . )96(على الضبط املطلق 
بشكل أوضح يف حديثه عن النظم الشعري والذي حدد " عبد القاهر اجلرجاين"ويظهر مفهوم االنزياح عند     
" عبد القاهر اجلرجـاين "من بني هذه الصفات  جند أا تنهض على اإلزاحة اليت تأخذ عند  *فات ستله ص

  :صور متعددة تتمحور حول منطني رئيسيني 
  .و كناية ومتثيل، البيان من استعارة  موتشمل ظواهر عل: منط اإلزاحة الداللية  -أ 
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  .أنھ یستھدف في األصل معاني الكلم ، دون ألفاظ الكلم  -1 *
  .إن األولیة فیھ للمعنى بمفھومھ األول  -2  
  .إنھا داللة إثبات أو نفي للمعنى الذي یمثل غرضا للناظم ولیست داللة إیضاح أو تقریر لھ  -3  
  .عاني على معاني ولیست داللة ألفاظ على معان إنھا داللة م -4  
: عبد الواسع أحمد الحمیري : ینظر ،  إنھا داللة إنتاج للمعنى أو بناء لھ كلما تقدم فیھ الباني أو الناظم تغیر شكل البناء  -5  

م ، 2005، 1لبنان ، ط شعریة الخطاب في التراث النقدي والبالغي، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع ، بیروت
  . 109-  86: ص



، وتقـدمي وتـأخري   ، علم املعاين ، من حذف وذكر ومنط اإلزاحة النحوية أو التركيبية وتشمل ظواهر  -ب 
  .** )97(...، وتعريف و تنكري 

إن هذا التقدمي كثري الفوائد ؛ جم احملاسن ، ال يزال يفتر لك عن بديعه  « : ويقول عن التقدمي والتأخري مثال    
تجد سـبب أن  ويقضي بك إىل لطفه وال تزال ترى شعرا يروقك سجعه ، ويلطف لديك موقعه ، مث تنظر ف

كل أولئك دالالت طبيعية     )98(»اللفظ من مكان إىل مكان حولراقك ولطفك عندك أن قدم فيه شيء ، و
وهذه الدالالت يف عمومها ... ) كالتقدمي والتأخري( إما ملدركات مسعية أو صور تركيبية أو عدول عن أصول 

شأن النغمة املوسيقية، أو اللوحة الزيتية حتبـها أو  ال ختضع للتقعيد وال تنتظم بالتعليل املنطقي شأا يف ذلك 
  .)99(تتركها مث ال تستطيع أن ترجع هذا احلب وذلك الكره لسبب غري الذوق

وااز هو إدراك لوجود مستويني للغة ، املستوى / وخالصة القول أن التفرقة بني الزوج املفهومي احلقيقة     
مل يعش يف ، اختراع فردي خمصوص  -ااز  –ااز وهذا األخري / أصل الوضع ، واملستوى األديب / العادي 

ظل مفهومه اللغوي بل تعداه إىل مفهوم مقابل للحقيقة ، ليدل على االستعمال الذي مل يوضع له يف أصل اللغة  
عن السمت واهلدي وترتاح عن األصل  -مبعىن حنذف أو نسقط من البني على حد تعبري اجلرجاين  -لتنحرف 

  .املألوف بغية االستمتاع والتلذذ بالسمات اجلمالية ، وهذا هو اهلدف من االنزياح 
  :التفرقة بين ثنائية الضرورة والرخص -4

كان من الطبيعي أن يكون اللغويون والنحاة أول من تطرق إىل موضوع الضرورة ألم  يف سبيل استنباط     
و جعلوا الشـعر  ، أمهها هلجات قيس و متيم و أسد ، متعددة نظام حنوي للغة العربية ، درسوا هلجات عربية 

وألن الغاية اليت نشأ النحو العريب من أجلها هي ضبط اللغة وإجياد األداة اليت تعصم ،  مالقدمي من بني مصادره
الالحنني من اخلطأ ، فرضت على هذا النحو أن يتسم يف مجلته بسمة النحو التعليمي ال النحو العلمـي ، أو  

وبعد أن وضعوا للغة نظامها النحوي وأقروا قواعدها حكموا هذه . عبارة أخرى حنوا معياريا ال حنوا وصفيا ب
القواعد ، فاعتربوا ما خالفها شذوذا حيفظ وال يقاس عليه  إن مل جيدوا وجها يؤول عليـه إلحلاقـه بـدائرة    

  .)100(القواعد
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أنھا تستھدف في ، " عبد القاھر"على أن من شأن اإلزاحة الداللیة التي ینطوي علیھا النظم الشعري عند  -أ       **
اإلزاحة تطال عند الجرجاني ومن ھنا فإن ،  ابوصفھ نظام العالقة بین الدوال ومدلوالتھ، خرق نظام الداللة : األساس 

  .الدوال والمدلوالت، المعاني واألشیاء 
خرق نظام النحو، ھذه االنزیاحات النحویة تستھدف باإلضافة خرق نظام الداللة، خرق نظام : / اإلزاحة النحویة - ب      

: ینظر ، ما حق نحویا أن یؤخر  أو تقدیم. النحو، أو نظام البناء النحوي للجملة الشعریة ، كحذف مفعول  الفعل المتعدي 
  . 104: ص: المرجع نفسھ

  .263 -262: دالئل اإلعجاز ، ص: الجرجاني  ـ  98
األصول ، دراسة ابستیمولوجیة للفكر اللغوي عند العرب ، النحو ، فقھ اللغة ، البالغة ، عالم الكتب : ـ تمام حسان  99

  . 317: ، ص 2000القاھرة ،  
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جاريا كله على السنن حمترما ملا سطروه مـن   - الزمن املعاصر هلم أو السابق عليهم يف -ومل يكن الشعر     
فعزل وأفرد كما تفرد الظاهرة اخلاصـة ،  ] مبعىن أنه مرتاح عن القواعد املألوفة [ معايري حنوا وصرفا وتركيبا 

الـبىن  :  ما يسمى يف املصطلح احلديث ب[ ،وعزي ما حصل فيه من إخالل بالسنن إىل ضغط الوزن والقافية
، وهكذا ال يكاد خيلو مؤلف قدمي يف النحو واللغة من التعرض باإلشارة أو التفصيل ملـا  ] القاهرة  القهرية أو

  .)101(لعدم اخللط بني موقفني لغويني" الضرورة الشعرية: "اصطلح عليه بـ 
وموقف أساسه اخلضوع للقواعد وجوبا  وعليه ميكن إذن ، ـ   موقف أساسه اإلباحة والتسامح استثناًء     
.                                                                                                        ن نعترب نشوء البحث يف الضرورة الشعرية مالبسا لنشأة النحو وتطورهأ

حلضارة الثقافة بل ا من الفقه إىل اللغة والنحو ، فقد كان عنوان*"الضرورة"وليس غريبا أن يهاجر لفظ 
اإلسالمية كما كانت الفلسفة عنوان احلضارة اليونانية ، ومن املعروف أن كثريا من األلفاظ جيرها التواتر عرب 

بفعل التطور أو التغيري الذي حصل يف تطور  -قليال أو كثريا  -الزمن إىل أن تغادر معناها املعجمي مكرهة 
  . )102(ح ال بقوة معناه األصليالظاهرة ، فيغدوا اللفظ عندئذ حاضرا بقوة االصطال

ويعترب وضع النحو املناسبة األوىل اليت أتاحت ، بل تطلبت حديثا منظما يقابل بني الشعر والكـالم مـن       
حيث البنية اللسانية ، ويعطي الشعر بسبب  ذلك ، ماال يعطي الكالم من حرية التصرف يف البنيات التركيبية 

إىل غـري  " الضرائر الشعرية"أو" ما جيوز يف الشعر  للضرورة"أو" الشعر"تمل والداللية مما يدخل يف باب ما حي
  . )103(ذلك من التسميات الدائرة يف املوضوع

مل يستعمل كلمة الضرورة فقد استعمل مشتقات من نفـس  ** )هـ179ت " ( سيبويه"وبالرغم من أن     
، وقد ترددت هذه *** مضطرين/ ملفعول واسم ا... اضطر/ واستعمل الفعل مثل" اضطرار/ "األصل كاملصدر 
عشرات املرات يف أثناء الكتاب موزعة على أجزائه األربعة ، إىل جانب مفهـوم االضـطرار    ىالصيغ وأخر

استعمل سيبويه ألفاظ تتضمن معىن االضطرار تضمنا غري مباشر ، كاجلواز ، واالحتمال ، وقد عقد بابا مساه  
اعلم أنه جيوز يف الشعر ما ال جيوز يف الكالم من صرف مـا ال   «: ل فيه ويقو" هذا باب ما حيتمل الشعر" 

أي ومـن  ( وحذف ما ال حيـذف  ، ينصرف ، يشبهونه مبا ينصرف من األمساء ، ألا أمساء كما أا أمساء 
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قواطنا مكة مـن ورق   « :واستعمل حمذوفا ، كما قال العجاج  فيشبهونه مبا قد حذ) حذف ما ال حيذف 
أن يقع يف الشعر ماال جيـوز  " سيبويه"؛ من خالل استنطاق النص يتضح أن الضرورة عند  )104( »احلمى

،كمـا  ] معىن هذا أن االنزياح جائز يف النص الشعري فقط يف نظر سيبويه [ وقوع نظريه يف الكالم املنثور ، 
وليس شـيء  «: ب بقوله مل يقيد الضرورة بعدم وجود مندوحة لشاعر عنها مث أى البا" سيبويه"يالحظ أن 

ومعىن هذا أن كل ضرورة ينبغي أن تعتمد على وجـه    )105(»...يضطرون إليه إال وهم حياولون به وجها
يصلها مبا يصح به الكالم بصلة ما لتكون به صحيحة ، فإن مل جتد وجها فليست من العربية يف شيء ؛ فليس 

عن سننها باسم الضرورة ، بل عليه أن يدور يف فلكها للشاعر أن يتحرر من قيود العربية وأقيستها ، أو خيرج 
  .) 106(وأن ينطلق يف داخل إطارها

بشكل أدق ، جنده جزءا من بناء النحو يالمس كل ما " سيبويه"عند " ما حيتمله الشعر"وحني نتأمل مفهوم    
العالقات الداللية بالتقدمي  يتعلق بالبناء تركيبا وداللة، ميتد من التصرف يف الكلمة حبذف جزء منها ، إىل تعقيد

يف اللغـة ،  " التوسع"والتأخري واحلذف واإلبدال عرب التصرف يف األوجه اإلعرابية يتم ذلك كله ضمن مفهوم 
واإلحلاق عن طريق التشبيه والتوهم ، وغري ذلك من اآلليات اليت تشـغلها  " احلمل"مما يقتضيه اإلجناز ويسيغه 

  . )107(اخلطابةالذات واألعراف الفنية للشعر و
  .       وهذه اإلجراءات جتد سندها النحوي يف آلييت اإلرجاع واحلمل     
وهذه الظواهر هي اليت تشـكل جمـال   [ اإلرجاع إىل األصل اللغوي الذي ابتعدت عنه لعلّة من العلل  -1  

بـدل  "ضـننوا  :"م مثل فك اإلدغام يف قوهل] واليت تسوغ للشعراء االستفادة منها " سيبويه"التصرف يف نظر 
  "...ضنوا"

" إن:"بـ" إذا"مثل تشبيه ، أي محل الظواهر بعضها على بعض وتشبيه بعضها ببعض: احلمل والتشبيه  -2    
  . )108(حيث رأوها ملا يستقبل وأا البد هلا من جواب

ورة إىل جمـال  يقوي انتماء الضر" سيبويه"إن اعتماد االستثناءات الكبرية لصاحل النص الشعري يف كتاب     
، ويبعدها عن جمال اإلجراءات القسرية غري اهلادفة ، غري أن تردده " جاكبسون"الوظيفة الشعرية كما يسميها 

، بني االحتمال واجلواز يف الشعر على اإلطالق ، أي اعتباره شعرا، وبني االضطرار الناتج عن ضرورة الوزن 
بطل الشعر باختالهلا قد زرع بذرة االختالف حول املوضوع  على وجه التحديد ، باعتبار الوزن خاصة نوعية ي

وأخرى تعترب .  )109(إحدامها تقول  باالضطرار، وهذا ما يؤكده اختالف النحاة بعده وانقسامهم إىل فئتني 
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يف الوساطة عن " اجلرجاين"، ونقل ...االنزياح يف اللغة الفنية وخرقها للقواعد املعيارية اتساعا وليس اضطرارا
قد جيوز للشاعر من الكالم ما ال جيوز لغريه ال لالضطرار إليه ولكن لالتساع فيه واتفاق أهله  «: تنيب قوله امل

  . )110(» عليه فيحذفون ويزيدون
 -معيار للتفرقة بني الشعر وغريه ، أي النثر أو الكالم كما مساه هي" سيبويه"وعليه فالضرورة اليت قصد هلا     

الستيعاب العملية اإلبداعية والقدرة على االبتكار والتوليد واإلثراء إىل اللغة األدبية وهذا حماولة  - يف احلقيقة 
لكون لغة اإلبداع لغة مرتاحة بطبيعتها عن اللغة املعيار، وما االستقامة إال تأكيد على استيعاب سيبويه لطبيعة 

      :، يقول فيه" من الكالم واإلحالة باب االستقامة"الكالم وذلك يف طرحه للفكرة يف باب من كتابه مساه 
   )111(»...فمنه مستقيم حسن ، وحمال ومستقيم كذب ، ومستقيم قبيح ، وما هو حمال كذب« 

   )112(»محلت اجلبل وشربت ماء البحر وحنوه: وأما املستقيم الكذب فقولك «: إىل أن يقول
الذي يكـون   -مبعىن االنزياح  -نا ااز وما تركيزي على هذا اجلزء من القول إال العتقادي أنه يقصد هاه

مستقيما من مقياس النحو باإلضافة إىل املقياس اجلمايل واالنطباعي الذي حيدثه ااز من دهشـة ومفاجـأة   
وليس الكذب هنا بـاملعىن األخالقـي   (  -وذلك لكون ااز كذب وهو مقابل للحقيقة  -وتوليد الالمنتظر

  ) .أو عدمه  املتعلق بإمكانية حتقق احلكم
يقر بوجود لغة شعرية خاصة " سيبويه"ويف األخري ، وتأسيسا على ما تقدم من البحث ، ميكن القول بأن     

ويتعـدى  . وذلك من خالل فهمه للضرورة ، وما يفعله الشاعر هو إلزام نفسه وجها من وجـوه القيـاس   
، وما األسـلوب يف األسـاس إال   " الختيارا"و" االتساع"إىل " االضطرار"و" الضرورة"من جمرد " اجلرجاين"

اختيار لغوي يقتضيه حرية اإلبداع ذلك ما يدفع الشاعر إىل تكسري رتابة اللغة املألوفة ، و االنزيـاح عنـها   
وذلك لغاية إدراك الوظيفة اجلمالية وحتقيق املتعة  -وهو الفارق بني الشعر والنثر يف رأي احملدثني  -باستمرار،
  .من خالل املفاجئ واملدهش " الباريت"هوم أو اللذة باملف

" سـعد مصلوح"وما أريد اإلشارة إليه هو أن ليس كل ضرورة تشكل انزياحا، وما يؤكد هذا الطرح ما ذهب إليه     
وترجع أمهية اإلحصاء هنا إىل قدرته على التمييز بني  «: يف حديثه عن اإلحصاء يف الدراسات األسلوبية حيث يقول 

إىل أمهية التمييز بني ما يتضمنه النص "G.N.Lecch"ليتش  نليت ترد يف النص ورودا عشوائيا ، أو كما يقول جالسمات ا
  ال متعة فيه يف استعمال اللغة وبني الشطط الذي Unique signifiant déviationمن احنراف متفرد دال 

  uninotivated aberration   
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البد لذلك من انتظام االحنراف يف عالقاته  أن يعد خاصية أسلوبية هامة ، بلوبيان ذلك أنه ليس كل احنراف جديرا ب
  .، وهذا الطرح ال ينطبق فقط على الضرورة بل يشمل كل ظاهرة أسلوبية تؤدي إىل االنزياح)113( .»بالسياق 

  :التفرقة بني ثنائية اإلغراب و القرب -5
النظم ، زيادة يف تفعيل املفارقة بني مستويي اللغة ، فـال  وصلت الدقة يف متييز الشعر إىل الفصل بينه وبني     

قال غري  «:يكتفي باالنزياح يف مستوى الشكل بل يوضع معيار اإلغراب يف تشكيل الداللة ، يقول ابن رشيق 
الشعر ما اشتمل على املثل السائر ، واالستعارة الرائعة والتشبيه الواقع وسوى ذلك فإمنـا  : واحد من العلماء

بإبرازه هذا البعد الذي جيعل الشـعر كالمـا   " الشريف الرضي"وهو ما يؤكده  )114(»ئله فضل الوزنلقا
فيقول إن كالم القوم مبين على التجـوز والتوسـع   ، شفرته اليت ال حيلها إال القادرون على فكها هخمصوصا ل

خياطبوا بشعرهم الفالسـفة و  مل مواالشارة اخلفية ، واإلمياء على  املعاين تارة من بعد وأخرى من قرب أل 
من خالل هذا الـنص ميكـن   )115(»أصحاب املنطق و إمنا خاطبوا من يعرف  أوضاعهم ،ويفهم أغراضهم 

وال يكون ذلك إال للقادرين على ، يهدف إىل أن الكالم الفين يدرك وال يعرف " الشريف الرضي"القول أن 
لناس ، وألا غاية مجالية بنفسها ينبغي أن يطال أمدها ، فك شفراته ؛ ذلك أن عملية اإلدراك ال  تتأتى لكل ا

جبمالية التلقي أو املتعة ، وهنا تظهر ما يسمى باملصطلح احلديث [ وهذا ما يسمح للقارئ بالتفاعل مع النص 
  . يف الدراسات احلديثة  قاربهوهلذا التصور ما ي] واللذة باملفهوم الباريت 

الذي جيعل غاية الفن هو نقل اإلحساس باألشياء عندما تـدرك   1893" فيكتور شلوفسكي"وخاصة عند     
األنا وال متجيده ، كما أنه ليس على / ولست هاهنا أقارب على سبيل تقديسي للتراث ،  *وليس عندما تعرف

مد  وإمنا على سبيل " بالتسليم االتباعي"اآلخر فأقع فيما يسميه جابر عصفور / سبيل التسليم والتبعية للغرب 
  .و ربط جسور التواصل ملزيد من التحاور بغية التوضيح 
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جند يف الدراسات املعاصرة أن شعرية احلداثة تفرز خصوصياا يف منط أعلى من جمـرد  ، وملزيد من التوسع  
، وهو االنقطـاع   ** "Singularisation"" التغريب"أو " اإلغراب"يتمثل يف صورة ثالثة وهي *االحنراف
قعي من أجل مغايرة يعمد من خالهلا أن تكون كاملة وميثل احلد األقصى من االنتهاك املنظم لقـوانني  عن الوا

ويف هذا النمط ـ اإلغراب ـ حيدث انقالب حقيقي يف بنية اللغة حيث تركيب اجلملة  )116(اللغة يف الرسالة
العالقات مع مفردات اجلمل األخرى ، ال يعين اإلفادة وإمنا حضانة لسلوك مفرداا دالليا سلوكا حرا يف إقامة 
وحيث السياق مرهون باكتشاف البنية ، وحيث التتابع الزمين للجمل ال يعين ضرورة التعالق الداليل فيما بينها 

  .)117(املولدة للنص
يب املستوى األد: وعليه ميكن اخللوص إىل أن التمييز بني ثنائية اإلغراب والقرب هو متييز بني مستويي اللغة     

واملستوى العادي ، وهو إدراك لظاهرة االنزياح النامجة عن التجوز والتوسع واالشارة اخلفية واإلميـاء  / الفين 
على املعاين من بعد مما يستوجب عملية إدراك ليست آلية وإمنا إدراك فيه نوع من املتعـة اجلماليـة نتيجـة    

  .مرتاحة /  بنيات غري مألوفة االزياحات اللغوية اليت ختضع متثيل الشيء أو املوضوع إىل
  :التفرقة بين ثنائية المثال واالستعمال -6

ميثل التقدير وسيلة النحاة واللغويني يف رعاية النمط املثايل للغة ، وهو مبدأ ميكن من جتاوز ظاهرة العبارة     
شابه هذا املنظور مع منظور مبا يتضمن اتساق االنزياح مع القواعد املقررة ويالحظ ت،أو باطنها  احتماالاإىل 

  .االجتاه التوليدي التحويلي يف النحو الذي يفترض وجود بنيتني للغة ، بنية سطحية و بنية عميقة مثالية 
فاألولون ،وثنائية املثايل واملنحرف أو القاعدة و االنزياح ليست عمل النحاة وحدهم ولكن اللغويني أيضا     

عبد "حسب  -، وهذه الثنائية ] كما سبق اإلشارة إليه [ اعون أصل الداللة يراعون نظام اجلملة واآلخرون ير
هي مقياس احلكم على فنية األثر األديب ، إذ البحث البالغي العريب احنصر يف صـميمه يف   -" احلكيم راضي

وتتنوع بتنوع ، ثنائية املثال و االنزياح   ولتطبيق هذه الثنائية وضع اللغويون قواعد عدة حتدد عملية االنزياح 
الرتبة يف مقابل التقدمي والتـأخري ، واحلركـة   : املستويات اليت حيدث فيها ، وميكن اإلشارة إىل بعضها وهي 

اإلعرابية واملساواة مقابل الزيادة والنقص ، واحلقيقة مقابل ااز ، واملطابقة مقابل خرقها على مستوى مباين 
  .)118(التصريف
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  .104:  محمد فكري الجزار ، لسانیات االختالف ، ص

یعد مفھوم التغریب المفھوم الشكالني األكثر شھرة و یعد أیضا من أھم المفاھیم التي لفتت انتباه المدرسة األلمانیة في   **
أثناء وصفھ للعمل " شلوفسكي: "و قد اھتم بھذا المفھوم ، یس إستراتیجیة للتلقي األدبي تقابل وتوازي مباشرة اإلبداع تأس

الفني وطریقة إدراكھ ؛ و یعني عنده العالقة الخاصة یبن القارئ و النص و ھو یتم من خالل جعل المألوف غیر مألوف 
استراتیجیة التلقي األدبي في ، إیناس عیاط : بنظر ، دون تغییر ماھیتھ بواسطة الوصف و باقتراح تغییر صورة الشيء 
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فاألهم أن يكون قادرا على تفسري عملية ، والنحاة االنزياح ضرائر و البالغيون جمازا وسواء أمسى اللغويون     
يف الدراسات املعاصرة  "J.Mukarovsky"" يموكاروفسك"حيوية وخالقة وهذا ما يتفق مع ما يذهب إليه 

ارية ولغة الشعر ، على إن نظرية اللغة الشعرية معنية يف املقام األول بالفوارق بني اللغة املعي«: وذلك يف قوله 
وهو تصريح دال يف حرص أصحاب اللغة  )119(»حني تعىن نظرية اللغة املعيارية أساسا بالتشاات بني اللغتني 

والنحو على اطراد القاعدة واعتبار كل ما عداها شاذ أو ضرورة وقع فيها الشاعر اضطرار ، وال ينبغي أن 
ضح هذا التصريح حرص أصحاب نظرية اللغة الشعرية على ومن جهة أخرى يو، يقاس عليها أو يعتد ا 

عنها من النحاة ، وهو حكم ينطلق على مسلك  تأكيد مغايرة هذه اللغة واحنرافها عن القواعد املثالية املرضي
يتمسكون  -عبد احلكيم راضي  - أنصار اإلبداع و االنزياح على حد تعبري ... النقاد والبالغيني    العرب 

لصفة االحنراف يف اللغة األدبية بل يسعون إىل تصعيد درجة االحنراف للوصول إىل احنراف ويتحمسون 
  .)120(بليغ
مباحثه من التعمق يف  حتليل طرق األداء اللغوي وجتاوزت املقابلة بني احلقيقة  علقد مكن تطور العلم واتسا    

حمورا من حماور البحث القارة فيها ، ولقد  وااز املالحظات املقتضبة املوجودة يف مؤلفات القدماء  وأصبحت
لتؤكد على أن التوسل بااز هو خاصية ، وأصوليني ، وفالسفة ، تضافرت جهود العلماء من بالغيني  ونقاد 

بالكالم املألوف أو املعتاد أو العادي ،  همتيز األداء الفين عن غريه ، ولقد تواترت يف مؤلفام املقابلة بني ما مسو
عن حيلة ، وهي كلها طرق يف التعبري عن  مالكالم  املخرج غري خمرج العادة أو الكالم الشعري أو الكالوبني 

  .املقابلة الرئيسية ، ورغم حدة الوعي بالفرق بني الطريقتني 
إال أن هذا األمر مل ميكنهم من صياغة ذلك الفرق صياغة نظرية، وإمنا  -والكالم الشعري / الكالم العادي  -
ا يعربون عنه من خالل شواهد   شعرية يكتفون فيها باملقارنة بني املعىن احلقيقي واملعىن اازي ، حىت جاء بقو

معىن "يف القرن اخلامس اهلجري و أول املسألة تأويال لسانيا يف عبارته  املشهورة " عبد القاهر اجلرجاين"
  . )121("املعىن
ومالمح يف التراث اللغوي العريب وإمنا مل ترد ذا  املصطلح  وزبدة القول هي أن لظاهرة االنزياح صالت    

االتساع ، اجلواز ، العدول ، ) الضرورة ( االضطرار      : بل وجدت يف ثنايا عدت مصطلحات أذكر منها
تصب مفاهيمها  -وال منا األمساء بقدر ما منا املسميات  -االختبار ، الشجاعة ، وكلها مسميات ألمساء 

اهرة االنزياح بشكل أو بآخر تتسع أو تضيق ، وأعين هنا أنه ال يوجد مصطلح يتطابق مع االنزياح تطابقا يف ظ
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كليا مطلق وإمنا هناك نوع من اخللخلة والتذبذب ، ما يعين أن فكرة االنزياح  مل تتطور على خط مستقيم بل 
  .ن التمييز واخلصوصية هناك بعض االعوجاجات اليت ختتص بكل مصطلح مما يفضي عليها نوعا م

  :مالمح ظاهرة االنزياح عند العرب المحدثين : ثانيا      
أو  -بظاهرة االنزياح  -وكذا الدراسات األسلوبية العربية -اهتمت الدراسات األسلوبية احلديثة عموما    

نصوص األدبية ،   باعتبارها قضية أساسية يف تشكيل مجاليات ال -بنظرية االنزياح كما يفضل بعضهم تسميتها
هو احنراف الكالم عن النمط املألوف يف اللغة ، ومفهوم النمط يتيح إجراء  ــ كما عرفنا سابقا  حو االنزيا

تصنيف أويل لتعدد ظواهر التشكيل اللغوي الذي تفرزه حرية عملية االختيار يف املمارسة اللغوية ؛ إن مفهوم 
 )122(ق إلجراء تصنيفاتهلجد يف الظاهرة املراد تصنيفها كمنطالنمط  عقلي أساسا ولذا يتكئ على أساس يو

،وملا كانت اللغة متتلك نظامها اخلاص بضبط كل ممارسة هلا ، فمن املعقول أن توجد لكل تشكيل لغوي 
اخلطاب،أي  املستوى العادي؛ ويتجلى يف هيمنة الوظيفة اإلبالغية على أساليب/ واحدة وظيفية : صورتان

املستوى اإلبداعي وهو الذي خيترق / وأخرى متجاوزة. النظام لصاحل أغراض الرسالةتقوم على توظيف 
االستعمال املألوف للّغة ، وينتهك صيغ األساليب اجلاهزة ، ويهدف من خالل ذلك إىل شحن اخلطاب 

  . )123(بطاقات األسلوبية ومجالية حتدث تأثريا خاصا يف امللتقى فيما أمسته األسلوبيات احلديثة باالنزياح
والناظر لعنوان البحث وهو أحد املداخل املشروعة لفك أسار جماهيل البحث جيـد أن املسـتوى املثـايل        

اإلبداعي التجاوزي هو موضوع حبثي ، وسأحاول رصد هذه الظاهرة عند بعض الدراسيني العرب احملـدثني  
النزياح كما جـاء يف الدراسـات   يعرضون ملفهوم ا -الذين وان كانت  عند جلهم إن مل أقل عند كلهم    

 -األسلوبية و اللسانيات الغربية اليت حتاول حتديد الواقع اللغوي الذي يعد مبثابة األصل مث عملية اخلروج عنه 
إن هذا احلكم قبلي ال متلكني إىل ذلك سبيال ، أقول أنين أنطق مـن فرضـيات        ) القارئ ( وقد يقول قائل 

  .و سأحاول الربهنة عليها فيما سيأيت من البحث من خالل التوصل إىل نتائج  أو مقدمات وليس من مسلمات
  :ظاهرة االنزياح عند عبد السالم المسدي  -1

وفيه يرى أن جل التيـارات  *"األسلوبية واألسلوب: "يعرض عبد السالم املسدي مفهوم االنزياح يف كتابه    
نصب يف مقياس تنظريي هو مبثابة العامل املشترك املوحد بينها اليت تعتمد اخلطاب أسا تعريفيا لألسلوب تكاد ت

، ولئن استقام له أن يكون عنصرا قارا يف التفكري األسـلويب فألنـه   * *L'écartويتمثل يف مفهوم االنزياح 
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، كما یضمن مبحث االنزیاح ثبتا بالمصطلحات الدالة علیھ أو التي  106إلى غایة الصفحة  97وذلك من الصفحة      *
 .وسأتعرض لھا في حینھا من ھذا البحث  تدور في فلكھ مع اإلشارة إلى مرجعیة ھذه المصطلحات

 
على أن المفھوم ذاتھ قد یمكن أن نصطلح علیھ : عسیر الترجمة وعبارة  انزیاح ترجمة حرفیة لھ : L'écart مصطلح   * *

  " .العدول"بعبارة التجاوز أو أن نجيء لھ لفظة عربیة استعملھا البالغیون في سیاق محدد وھي عبرة 
  .163 - 162: المسدي، األسلوبیة واألسلوب ، صعبد السالم :بنظر  



ال من اخلطاب األصغر كالنص والرسالة ، و إمنا يستمد تصوره من عالقة هـذا اخلطـاب    -يستمد داللته 
من املدلوالت الثنائية  وطاب األكرب و هو اللغة اليت فيها يسبك ولذلك تعذر تصوره يف ذاته إذ هاألصغر باخل

فكذلك ال نتصور انزياحا ، " الصغري"إال يف طباقه مع " الكبري"املقتضية لنقائضها بالضرورة ، فكما ال نتصور
االنزياح هو يف ذاته متصور نسـيب   إال عن شيء ما ، وهذا املسار األصلي الذي يقع عن اخلروج وإليه ينسب

تذبذب الفكر اللساين يف حتديده وبلورة مصطلحه فكل يسميه من ركن منظور خاص ، وقد اصطلحنا عليـه  
للظاهرة اللسانية خمتارين يف ذلك تسـمية  " باالستعمال النفعي"  -والقول للمسدي  -فيما مضى من حبثنا 

  .  )124(الشيء بوظيفته العملية وغائيته الواعية
بعد ذلك إىل ذكر القواعد التأسيسية املتجاوزة للمنظور األسلويب الضيق لتشع جبالء على " املسدي"مث ينتقل   

إننا قد نستنبط فرضية عمل نعتربها أن الظاهرة  « -والقول للمسدي  -حقول التفكري اللساين وصورة ذلك 
وضـع  / وهو اجلدول اخلادم " / النفعي"اجلدول  اللغوية يف ذاا مصب جدولني ونقطة تقاطع حمورين أوهلما

إذ حموره وضع اللغة / وهو اجلدول املخدوم / األصل بالذات والزمن ، وثانيهما اجلدول العارض / اللغة األول 
املوجـود  " قضـية "وميثل  "Descendant"" متنازل"الطارئ ، هذان املظهران كالمها واقع لغوي وأولّهما 

ذلـك   " نقيضـه "و هـو   "ascendant" متعـال "ة احليوان الناطق ، والثـاين  اللغوي كتجسيد خلصوصي
  . )125(املوجود

ولعل قيمة  «: يف حديثه عن االنزياح ليصل إىل إبراز قيمة هذا املفهوم فيقول يف ذلك " املسدي"ويستطرد    
اللغة : إىل قاربنيمفهوم االنزياح يف نظرية حتديد األسلوب اعتمادا على مادة اخلطاب تكمن يف أنه يرمز 

موضوعي ما "عاجز عن أن يلم بكل طرائقها وجمموع نواميسها وكلية إشكالية كمعطى واإلنسان هو أبدا
وهي كذلك عاجزة عن أن تستجيب لكل ، اللغة مشوليا " حيفظ"يف الوقت نفسه بل إنه عاجز عن أن " ورائي

الفعل وأزمات احليوان الناطق مع أداة نطقه أزلية  حاجته يف نقل ما يريد نقله وإبراز كل كوامنه من القوة إىل
ليصل يف اخلتام إىل اعتبار االنزياح احتيال على ) 126(» ار ملحمتها الشعراء واألدباء مذ      كانوصو

وما االنزياح عندئذ  «: احتيال اإلنسان على اللغة ، واحتيال اإلنسان على نفسه وذلك حني قال : مستويني 
  ) .127(»سان على اللغة وعلى نفسه لسد قصوره وقصورها معا سوى احتيال اإلن

؛ حيث يربط " النقد واحلداثة"كما أن للمسدي وقفة أخرى مع مفهوم االنزياح وذلك من خالل كتابه      
أما منهج احلداثة فإنه حيـتفظ بـنفس    «: فيقول ، منهج احلداثة بالعدول عن النمط يف مقارنته مبنهج القراءة 

متعلق : ويقصد هاهنا املنظومة املتعلقة مبنهج القراءة الذي يتدرج على سلم ثالثي ؛ األول  -الثالثية املنظومة 
ويعكس ترتيب مدارجها ، فيشتق تركيبا مقـابال   -بالتنظري ، والثاين هو املواصفة وأما الثالث فهو املمارسة 
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املطرد فيتجه صوب املواصفة لتفسري هـذا   ينطلق من املمارسة اليت توحي بالعدول عن النمط السائد واملعيار
التجاوز و االنزياح إىل أن يستقر يف التنظري حيث يؤسس قواعد احلداثة باعتبارها جتديـدا للرؤيـة وتغـيريا    

  . )128(للمطرد
 كأو االستعمال النفعي كما يصطلح عليها وذل -تطرق لظاهرة االنزياح " املسدي"وعليه ميكن القول أن     

عه على املراجع األجنبية املتخصصة يف ذات املوضوع كما انه قام بعرض املصطلحات الدالـة  من خالل إطال
  .على الظاهرة مع ترمجتها وذا يكون قد أضاف إىل الدراسات النقدية العربية الكثري 

  :ظاهرة االنزياح عن محمد الهادي الطرابلسي  -2
  خصائص" دراسته على  االنزياح يف" حممد اهلادي الطرابلسي"لقد اعتمد    

هي يف اجلانـب  ) يقصد مظان( مضان األسلوب  «: وهو يصرح بذلك يف قوله ،  *"األسلوب يف الشوقيات
املتحول عن اللغة ؛ واملتحول عن اللغة يف الكالم عديد األشكال ، فقد يكون حتوال عن قاعدة حنوية أو بنيـة  

كون التحول عن نسبة عامة يف استعمال الظاهرة اللغوية صرفية أو وجهة معنوية أو يف تركيب مجلة  كما قد ي
يف عصر من العصور  أو يكون بشحنة داللية خاصة  أو بفقر خاص يلحق الظاهرة اللغويـة يف نـوع مـن    

  .  »... النصوص دون آخر
، ويستقطب املتحول عن اللغة نوعـان علـى األقـل    «:حديثه عن االنزياح فيقول" الطرابلسي"ويواصل     
ويضم االستعماالت اليت شاعت يف كالم منشئ من املنشئني ، أو يف كـالم عـدد مـن    :  تحول املشتركامل

ويشـمل  : املتحـول اخلـاص  ،و...املنشئني ، يف عصر من العصور أو يف نوع خاص من أنـواع اإلنشـاء  
شيوع والتواتر االستعماالت اليت تظهر هنا وهناك فيما يكتب الكتاب وينظم الشعراء ،وال يكون هلا حظ من ال

عند غري أصحاا ، بل ال يكون هلا حظ من التواتر معترب حىت عند أصحاا ، فاملتحول اخلاص ال يربح بـاب  
  . )129(»اخلطأ واللحن حىت يعممه معمم أو يندثر 

هو أنه اعتمد على أمثلة عشوائية ومالحظات ال ميكن االطمئنان إىل -" الطرابلسي" -وما أوخذ عليه     
العلمية ، وظلت فكرة االنزياح عنده تتراءى على املستوى اخلارجي الذي يقاس بشيء منفصل عن النص  دقتها

فيما " ريفاتري"، ومن مث مل تكتسب دراسته طابعا بنيويا حديثا يعتمد على املقارنة الداخلية ـ وهذا ما طوره 
حملمد " صالح فضل"الذي وجهه  ورغم هذا االنتقاد،  -) 130("بالتضاد  البنيوي"بعد وأستخلص ما يسمى 

إال أنه يعد من الذين وضعوا اللبنات األوىل للدراسات األسلوبية العربية احلديثة بفضل " اهلادي الطرابلسي
  .إرساء بعض السوابق اليت متهد السبيل للمقارنة والتحليل يف أدبنا العريب من خالل دراسته املذكورة سابقا 
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  " :حسان تمام"ظاهرة االنزياح عند  -3
 -كما يفضل االصطالح عليه بدل االنزيـاح   -فصال كامال لظاهرة العدول " متام حسان"لقد خصص     

  . *األسلوب العدويل أو املؤشرات األسلوبية :حتت ما أمساه بـ 
ي وقد حتدث عن األصول الذهنية اليت جردها األقدمون لقواعد اللغة ومبانيها ، ورأوا أن استعمال اللغة أ    

اللغة يف معترك احلياة قد يورد األصول على حاهلا فينفق املستعمل يف صورته مع ارد فيسـمي ذلـك بــ    
، قائما على املستوى الصويت الصريف ، املعجمي  -"متام حسان"حسب ، االستصحاب ، " استصحاب األصل"

عىن أن االستعمال مل يستصحب ، يف مقابل ذلك حينما حيدث تغيري مب) يف اللفظ واجلملة ( والنحوي بنوعيه 
وحيدث يف ] يعترب االنزياح عملية خروج عن األصل " متام حسان" معىن ذلك أن [ األصل فذلك هو العدول 

  ) .صويت ، صريف ، معجمي، حنوي(كل مستويات اللغة 
  

آخر ال قيد  فإن مثة عدول * *و إذا كانت الرخصة من حيث املبدأ عدوال عن أصل أو قاعدة مرتبطا بقيود    
أما ما عدا ذلك فإن هذا العدول يقـاس عليـه   ...عليه إال أمن اللبس أو بعبارة أخرى ال قيد عليه إال اإلفادة

خروجا عن "الذي يعد " األسلوب العدويل: "بـ " متام حسان"ويقبل من الفصيح وغريه وهو ما يصطلح عليه 
اكتسبا يف االستعمال األسلويب قدرا من االطراد رقى  أصل أو خمالفة لقاعدة ولكن هذا اخلروج وتلك املخالفة

وكما يكون فهم الترخص من خالل االعتداد بالقرائن يكون  )«)131ما إىل مرتبة األصول اليت يقاس عليها
فكل قرينة من القرائن صاحلة أن يترخص فيها وأن يعدل عن االعتماد عليها ...فهم األسلوب العدويل كذلك

إال أن الترخص مغامرة فردية للفصيح من العرب القدماء لو تكررت من املعاصرين لعدت  نيوال فرق بني احلال
من قبيل اخلطأ ، وأن األسلوب العدويل مورد من موارد التأنق يف األسلوب أورده من شاء يف القدمي ويـورده  

  .من يشاء يف يومنا هذا 
تغريات املوجودة يف اللغة برسم بياين بني من خالله لالنزياح من خالل الثوابت وامل" متام حسان"وقد مثل     

  .املناطق اليت حيدث فيها العدول 
  
  
  

                                                
صفحة ، من ال1993، 1عالم الكتب،القاھرة ،ط، كتاب البیان في روائع القرآن ، دراسة لغویة وأسلوبیة للنص القرآني    *

345...  
  :بقیود منھا اإلى ھذا في معرض كالمھ عن الترخص في القرائن النحویة التي قیدھ" تمام حسان"وقد تطرق    * *

  .أن تكون مرھونة بمحلھا فال یقاس علیھا    -
  .أن تكون من الفصیح ال ممن جاء بعد عصر الفصاحة    -
 .347-346: بیان ، صكتاب ال" تمام حسان:"بنظر. أن یؤمن معھا اللبس    -
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                                                                                      )132(  

والناحية ، ن أصل القاعدة هذا من ناحيةومعىن هذا الشكل اإليضاحي انه  إذا حتقق أمن اللبس أمكن العدول ع
  .الثانية اليت حيدث فيها العدول هي يف حالة عدم حتقق اخلفة مع االستصحاب

قد تطرق لفكرة االستصحاب بشكل " متام حسان"فإنين ال حمالة واجدة *وإذا ما انتقلت إىل كتاب األصول    
وأصل القاعـدة،  ) يف احلرف والكلمة واجلملة  (موسع حيث أفرد له دليال كامال حتدث فيه عن أصل الوضع 

اليت سبق وأن تطرقت  -ومنه أجد نفسي أمام ثنائية األصل والعدول ... والعدول عن األصل والرد إىل األصل
أن " متـام حسـان  "وما أريد الوقوف عليه هاهنا هو اعتبار   -إليها يف حديثي عن االنزياح يف التراث العريب 

م به النحاة ليصلوا بواسطته إىل االقتصاد العلمي ، بتجنب اخلوض يف أوابـد املفـردات   أصل الوضع جتريد قا
إن  «:حديثه عن االقتصاد فيقول" متام حسان" ويواصل ... وتلك هي الغاية نفسها اليت يرمي إىل أصل القاعدة

ستصحاب ، فإذا كان االقتصاد يف جهد املتكلم أدى إىل العدول ولكن االقتصاد يف جهد الكاتب أدى إىل اال
عمل املتكلم عدوال عن األصل فإن عمل الكاتب ردما عدل به املتكلم إىل األصل ليؤول به إىل االستصحاب 

«.)133( .  
القرائن وأمام كل قرينة طرق العدول األسلويب املطرد عن االعتداد ا ، موضحا يف " متام حسان"وقد أورد     

  .ذلك مظاهر االنزياح وطرق ورودها 
  .وسأحاول رمسها يف رسم بياين لغاية االختصار 
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  ""متام حسان"رسم بياين لألسلوب العدويل كما هو عند "
    
مـن عـدول يف البنيـة ،     -من خالل هذا الرسم ميكن رصد احلاالت اليت حيدث فيها العدول ـ االنزياح   

ط ، الرتبة ، والتضام والذي يكون فيها ذو مسة مجالية فنية ، تعدى فيها حدود املعاين الوظيفيـة  اإلعراب، الرب
  ) .واليت تم ا علم املعاين ( واليت كانت مصب اهتمام علم النحو إىل الدراسات اجلمالية الذوقية والنفسية

  

  

  

االجراء 
 التصنیفي

تجاھل المناسبة 
المعجمیة 

)المجاز(  

دولـياألسلوب الع  

 الربــط
 التضام الرتبـة اإلعراب البـنیة

 المراوحة حذف الرابط االلتفات التغلیب
 النـقل

 النیابــة التضمین 
 تسخیر األلفاظ

لتولید المعاني   

اللغة 
والنشر 
 المشوش

عكس الترتیب  التقدیم والتأخیر
 الزمني

أو المنطقي   

تشویش 
رتبة 
 األشباه

كیرالتن الحكایة  االضمار الموصول التعریف 

تجاھل 
االختصاص 

 النحوي

 االعتراض الزیادة الحذف الفصل النحوي



  :"محمد العمري"ظاهرة االنزياح عند  -4
ن نظرية االنزياح باعتبارها إجراء لغويا جتد بعدا مهما يف التراث البالغي العريب يف أ" حممد العمري"يرى     

احلديث عن ااز والعدول  والتوسع ، وليست نظرية االنزياح يف صياغتها اللسانية املتقدمة إال حماولة لتفسري 
ألن الشيء يف غـري  « :ول يق  )134( "اجلاحظ"القدمي بالغرابة والعجب كما هو يف كالم ، ما عرب عنه منذ 

  .  )135(»و كلما كان أطرف كان أعجب ... معدنه أغرب  وكلما كان أغرب كان أبعد يف الوهم 
باإلضافة إىل ربطً حممد العمريً  االنزياح بالتراث اللغوي العريب ، فهو يشترط على االنزياح ليكون شعريا     

إن ... يته ، وهذه الفاعلية بارزة يف تفاعل الداللة والصوتينبغي أن يتتبع إمكانيات كثرية لتأويل النص وتعدد
بل هو سبيل النفتاح النص وتعدديته ، وهذا ال يعين ، ليس مطلبا يف ذاته  - والقول للعمري  -االنزياح عندنا 

أن االنزياح مرادف للغموض ، فالغموض ليس إال عرضا، وهو نسيب، نعين بالعرضية كونه من مظاهر االنزياح 
ينظر لالنزياح على أنه " حممد العمري"من خالل هذا النص يتضح أن ،  )136(س مقوما شعريا يف ذاتهولي

ال يعين الغموض ، وإمنا الغموض  -االنزياح  -سبيل النفتاح النص وتعدده وليس مطلبا يف حد ذاته ، كما أنه 
ظرية االنزياح وأشهرها هي اليت ، ويقر الباحث بأن أكمل صياغة لسانية لن... ال يعدوا أن يكون سوى عرضا 

ويتبىن رأيه املتعلق  -حممد الويل ةوقد ترمجه مبعي -" بنية اللغة الشعرية"يف كتابه " جان كوهني"صاغها 
باهليمنة ، فاخلطاب الشعري خطاب لغوي تواصلي " جاكبسون"بالوظيفة التواصلية للشعر، وهذا ما عرب عنه 

  .تغيب الوظيفة التواصلية يمن فيه الوظيفة الشعرية دون أن 
وذلك مـن خـالل   " بالبالغة العربية أصوهلا وامتداداا"أيضا يف كتابه املوسوم" حممد العمري"كما جند     

" ابن سينا"، " اجلاحظ"، "ابن جين"  "سيبويه"استنطاق التراث العريب عند اللغويني والبالغيني والفالسفة أمثال 
حتمل يف طياـا بـذور    توربطهم بظاهرة االنزياح من خالل مصطلحا"...ايناجلرج"،"الفراء"، " الفرايب"،

  ...ااز ، العدول، الظاهرة مثل الضرورة ، شجاعة العربية ، االتساع ، الغرابة ، التغيري،  احملاكاة 
وعلـى وجـه    -الدراسات األسلوبية املعاصرة أو احلديثـة  " حممد العمري"وما ميكن مالحظته هو ربط    
بالدراسات التراثية العربية فهو هنا بصدد التأصيل للظاهرة يف النقد األسلويب مع  -خلصوص ظاهرة االنزياح ا

الغرب مـع  / التراث واآلخر / فهو يزاوج بني األنا  -بالدراسات الغربية  -مد جسور التواصل بثقافة اآلخر 
  .شيء حيسب له ال عليهإضافات يف جمال التطبيق واملمارسة على النصوص العربية  وهذا 
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  " :نزار التجديتي"ظاهرة االنزياح عند  -5
ذهب نزار التجدييت كدأب معظم أشياعه من اللغويني والنقاد احملدثني إىل التطرق لفكرة االنزياح من خالل     

والشعر  فيما يتعلق باالنزياح"[ جون كوهني"الدراسات األسلوبية واللسانية الغربية و على وجه اخلصوص عند 
  * " جون  كوهني"نظرية االنزياح عند: "، وذلك يف مقاله املوسوم بـ ] خاصة 
ليصل إىل القول بوجود خاصية أو عنصر ثابت " كوهني"يف حديثه عن االنزياح عند " نزار التجدييت"يسترسل

إىل املعيار، وعلى  يف لغة مجيع الشعراء على الرغم من االختالفات ، أي وجود طريقة واحدة لالنزياح بالقياس
ميكن تعريف الشعر بأنه نوع من اللغة  وتعريف الشعرية باعتبارهـا   «     -والقول للتجدييت  -هذا األساس

تعتربها واقعة أسلوبية ألن الشاعر ال يتحدث كما يتحـدث  ...إا تطرح وجود لغة شعرية، أسلوبية النوع 
وجند الباحـث يشـخص   ،  )137(»الذي يكسبها أسلوبابل إن لغته شاذة وهذا الشذوذ هو ، الناس مجيعا 

والقطب الشعري الذي يصل ، القطب النثري اخلايل من االنزياح : األسلوب خبط مستقيم ميثل طرفاه قطبني 
فيه االنزياح إىل أقصى درجة ، ويتوزع بينهما خمتلف أمناط اللغة املستعملة فعليا ، وتقع القصيدة قرب الطرف 

لغة العلماء بدون شك قرب القطب اآلخر  وليس االنزياح فيها منعدما ولكنه يدنو مـن  األقصى ، كما تقع 
  . )138(" الصفر

  . وسأحاول التمثيل هلذا التصور برسم بياين ملزيد من التوضيح
  
   
  
  
  
   

وهذا ما يؤكد مدى تأثر  )139(ميكن أن نستنتج أن مفهوم االنزياح قد تولد أساسا يف حقل دراسة الشعر   
  ".جون كوهني"بنظرية " نزار التجدييت"حث البا

  :يقوم االنزياح عند نزار التجدييت على ثنائية وهي 
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0درجة الصفر   أقصى درجة  

 القصیدة لغة العلماء

)- (القطب النثري  (+)القطب الشعري    



  
  .                                                               بنية الرسالة -1

  . وظيفة الرسالة -2
  :وخصوصية االنزياح هذه تقتضي مرحلتني يف دراسته ومها 

  .الوصف  -1
  . )140(لتفسري والتحليلا -2

تأثرا " جون كوهني"قد تأثر بنظرية االنزياح عند " نزار التجدييت"من خالل ما تقدم من البحث يتضح أن     
وذلك باعتبار الشعر هو احلقل األساس املنـتج   -إن مل أقل كلها  -كبريا ويظهر ذلك جليا بتبين معظم آرائه 
  .ة كربى هي نظرية الشعرية لالنزياح وما االنزياح إال فرع من نظري

  " :عند عبد اهللا صولة"ظاهرة االنزياح  -6
فكرة العدول يف البحوث األسـلوبية  : " يف حبثه املعنون بـ " عبد اهللا صولة"تكمن ظاهرة االنزياح عند     

ىل وقسـمها إ ، وفيه عرف مبصادر األسلوبية باعتبارها منهجا يف ممارسة الظـاهرة اللغويـة    )141("املعاصرة
  :اجتاهني 

ويبحث يف عالقة الظاهرة اللغوية مبقاصد الفرد األديب النفسـية  :  االتجاه اإلنساني التكويني -1    
  .مع ربط هذا الرجل بالتحوالت التارخيية واحلضارية " األسلوب هو الرجل"  "بيفون"انطالقا من مقولة 

ية الكامنة وراء الظاهرة العاطفية ملستعملي اللغة  يعىن بتصنيف طاقات اللغة التعبري:  االتجاه التعبيري -2   
  .وقد جعلت األسلوبية مبختلف اجتاهاا من مفهوم االنزياح عصب البحث األسلويب 

أن االنزياح يف الشعر يعمق ظاهرة اخلروج عن مألوف الكالم  وهو يذب مذهب " عبد اهللا صولة"ويرى     
، وتبدو  lanti-proseا يضاف إليه شيء آخر ، وإمنا هو اللّانثر الذي يرى أن الشعر ليس نثر" جون كوهني"

  .          )142(والداللية، والتركيبية ، الصوتية : هذه القطيعة مع النثر يف املستويات 
هو خروج الكالم عن النمط املألوف وهذا اخلروج يكون يف الشـعر  " عبد اهللا صولة"وعليه  فاالنزياح عند   

  .الذي يرى أن  الشعر هو انزياح " جون كوهني"باحث تأثر مبذهب ويبدو جليا أن ال
كما أنه يشري إىل قضية االنزياح على مستوى البنية ومستوى الوظيفة ، وقد استعان الباحث مبراجع علمية     

،  تناولت ظاهرة االنزياح فجاء حبثه متمثال مقوالت االنزياح واخللفيات املعرفية اليت أسست أبعاد النظريـة 
. وعليه فما ميكن مالحظته هو تأثر الباحث املباشر باألسلوبني الغربيني يف حتديدهم ملفهوم االنزياح وخصائصه 
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ويتضح ذلك جليا يف حديثه عن النص باعتباره جهازا مغلقا ال يفضي إىل العامل " ميثال ريفاتري"وعلى رأسهم 
  :رة االنزياح والذي ينقسم هو نفسه إىل نوعني إىل ظاه ااخلارجي إال من خالل خصائصه األسلوبية مستند

وذلك بأن ميثل األسلوب تقابال مع املستوى العادي للكالم : االنزياح عن اللغة العادية العامة  -1    
ويعترب خرقا له ، ويكون البحث يف خصائص هذا اخلرق للواقع األصل حبثا عما يشكل أركان احلدث الفين يف 

التعبريي املتواضع عليه ؛ فهو خرق للقواعد حينا وجلوء إىل مـاعز   طوى خروج عن النماألثر فما االنزياح س
  .وندر حينا آخر 

، اليت متثل السياق الذي ميكن حصر خصائص األسـلوب يف نطاقـه   : االنزياح عن لغة النص  -2    
واخلروج ، خلطاب أو النص وهو نسيج ا، فاالنزياح يف هذه احلالة يتحدد بالسياق الذي يرد فيه النمط العادي 

  . )143(عنه هو مدار األسلوب يف ذلك املوطن
  :" حاتم الصكر"ظاهرة االنزياح عند  -7

الداخل : "وذلك من خالل مقاله املوسوم بـ " حامت الصكر"سأحاول عرض ظاهرة االنزياح عند الناقد     
واملوضوع سوف ، والذات، واخلارج يقول يف هذه الصلة املنعكسة بني الداخل ، " الضيق واخلارج املتسع

سببا يف اقتراح ما ميكن تسميته بالشعرية املنحرفة أو احملرفة ، وهنا حيث لن جند صلة منطقية ، سيكون  تكون
  . )144(غري ما نتوقع عند قراءة معان تولّدها الدالالت بالدرجة األوىل، لألشياء معان أخرى 

إن صح  -يربط ظاهرة االنزياح جبملة من التقابالت املتناقضة " حامت الصكر"وباستنطاقي للنص يتضح أن     
املوضوع ، وهذا ما يـؤدي  / اخلارج ، الذات / الداخل : وذلك بإيراده جلملة من األلفاظ املتضادة  -التعبري 

قراءة ، إىل خلق الشعرية املنحرفة حيث الصلة بني املعاين اليت تعطيها الدالالت واملعاين نصل إليها من خالل ال
.                                                       والالّمنتظـر والالّمتوقـع وهـذا هـو االنزيـاح عنـده       ، والدهشة ، صلة غري منطقية مما يولد املفاجأة 

   " :عصام القيسي" ظاهرة االنزياح عند  -8
بنية اللّغة  -هو اآلخر  –ون كوهني مفهوم االنزياح من خالل عرضه لكتاب ج" عصام القيسي"لقد طرح     

: الشعرية ؛ ويعترب هذا األخري من أهم ما كتب يف النظرية الشعرية ، ألنه قدم إجابة واضحة عن السؤال اآليت 
ما هو الشعر؟ ؛ والشعر عنده انزياح أي خروج أو عدول عن قانون اللغة املعترف به اجتماعيـا إال أن هـذا   

  . عرية إال إذا كان حمكوما بقانون جيعله خمتلفا عن غري املعقول الش ةاالنزياح ال مينح صف
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إىل أن االنزياح مفهوم قد ال يقتصـر  " مروان الغفوري"ويذهب معه  -" عصام القيسي" -ويضيف هنا     
شعري  وهنا يؤكد ضرورة السمة اجلمالية لالنزياح ال: وإنما قد ميتد إىل ما ورائها ، كالطبيعة مثال ، على اللّغة 

هي انزياح عن ) من الطبيعة ( فإن الشعرية الطبيعية ، فإذا اتفقنا على أن الشعرية هي انزياح عن قانون اللغة 
قانون الطبيعة ، وال يكون هذا االنزياح شعريا إال إذا توفرت له السمة اجلمالية ويتضح ذلك من خالل املثالني 

  :التاليني 
  .األصل الطبيعي           فهو انزياح         ألنه حقق  مسة مجالية ظاهرة قوس قزح         خروج عن 

ظاهرة الزالزل           خروج عن األصل الطبيعي وهو الالاستقرار         لكنه يفتقر إىل السمة اجلمالية اليت 
  . )145(نتجت عنها        ومن مث ال يكون انزياحا شعريا ذا املعىن

     
شريطة أن يكـون هـذا   ، هو خروج عن قانون اللغة املعترف ا واملألوف " القيسي"ح عند وعليه فاالنزيا 

، وهو يربط فكرة االنزياح بالشعر ويعده هو " اللّغوي والطبيعي: "اخلروج ذو مسة مجالية يف االنزياح بنوعني 
أهم ما كتب " اللغة الشعرية بنية"ويعترب كتابه " جون كوهني"االنزياح ذاته ويظهر لنا هنا مدى تأثره بنظرية 

وهـي أن األشـكال   ، يف النظرية الشعرية حيث قام بإجناز اخلطوة اليت عجزت البالغة القدمية على إجنازها 
تلتقي مجيعها يف اللحظة األوىل عند خرق قـانون  ، وتأخري ، وتقدمي ، وقافية ، والصور البالغية من استعارة 

  " .باالنزياح"اللغة وهو ما يسمى 
 -مجاع األمر بعد هذه الوقفة اليت كانت هلذا اجلزء من البحث حول ظاهرة االنزياح أو نظرية االنزيـاح      

يف اخلطاب النقدي العريب احلديث تستقطب اهتمام الكثري من الباحثني منهم من  -كما يفضل البعض اعتبارها 
محد الشايب ، حممد عزام ، حممـد  شكري حممد عياد ، أ: ومنهم من مل أقصصهم أمثال ، قصصتهم عليكم 

  ...موريس أبو ناظر ، حسن ناظم، عبد املطلب 
وما رصدت من مشروع هؤالء يف طرحهم الفكري لظاهرة االنزياح أم أصلوا هلا وذلك من خالل استنطاق 

لفعل قد والفلسفي ، وبا، والبالغي ، الدراسات التراثية والبحث عن مالمح للظاهر يف ثنايا املوروث اللغوي 
  ....الضرورة ، ااز ، الشجاعة ، االتساع  التغيري: وجدوا مصطلحات تدور يف فلكها ، أمثال 

أو  -، ولكنها ال تتطابق تطابقا مطلقا مع املصطلح احلديث بأبعاده وأسسه ورمبا كانت ملمحا من مالحمه     
ا ا ، كما سبق وأن أشرت وخاصة فيمـا  كما أم اطلعوا على الدراسات الغربية وتأثرو -جزءا من أجزائه 

وهنا تأيت الربهنة على الفرضية اليت انطلقت منـها يف التمهيـد    -يف االنزياح " جون كوهني"يتعلق بنظرية 
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ذلك أم درسوا الظاهرة على مستوى التنظري والتطبيق وبذلك شكلوا خلفيات وأسـس  ، فاستفادوا وأفادوا 
  .ينطلق منها الدارس املعاصر 

II  -  المرجعية الغربية لظاهرة االنزياح          :  
  :مفهوم االنزياح عند اليونان : أوال 
، منذ القرن السادس قبل امليالد عرف األدب اليوناين التفرقة بني األجناس الشعرية     و األجناس النثرية     

،  و املأساة ، و الشعر امللحمي ، الشعر الغنائي : مثل ، حتت كل فرع من هذين الفرعني تتفرع أقسام كثرية 
و تضل هذه األجناس تتفرع وتضيق حسب الظروف ... و اخلطابة السياسية ، واخلطابة القضائية ،  و امللهاة 

و احلديث عن هذه الفنون حييل بدوره إىل احلديث عن أول من اهتم باملتلقي األديب  )146   (التارخيية و الثقافية
و قد اهتموا اهتماما خاصا بتعليم فـن  ، احترفوا فن القول يف العهد اليوناين القدمي و هم السفسطائيون الذين 

بوصفهم للكلمة أا متلك ، ومن هذا املنطلق ركزوا كل اهتمامهم حول بالغة الكالم ، اإلقناع بشكل خاص 
املمكنة  ؛ حيث يرون  من القوة ما جيعلها تقوم بأدوار عديدة إذا أحسن اختيارها من بني االختيارات العديد ة

و . و أن امللفوظ يف الوقت نفسه البد أن ينطوي على بنيات حتقق اإلقناع التام ، بأن كل ملفوظ هو احتمال 
على ). ق م5عاش يف القرن (    Gorgias Liontini " جورجياس"ما يذهب يف هذا املنحى هو تركيز 

ال جيب أن يهتموا بتصوير احلقيقة بقـدر اهتمـامهم    «: املتلقي عندما يتحدث عن الشعر و الشعراء فيقول 
معىن ذلك أنه ال يهتم باحلقيقة بل املهم عنده هـو إدخـال    )147(»بإدخال البهجة على نفوس السامعني  

الكـذب ـ   /  ومن هنا جند أنفسنا أمام ثنائية احلقيقة ، البهجة على نفوس السامعني و إن كان ذلك كذبا 
أو احلقيقة و الضن ـ و الكذب ما هو إال انزياح عن احلقيقة ومن مث ميكن القول أن  احلقيقة     و ااز  ـ  

االنزياح موجود عندهم    و هو وسيلة ألجل غاية و هي املتلقي ؛حيث جتعله يعيش حالة من النشوة و البهجة         
  ". إيزر"و" ياوس" و الرضا و هو ما يدخل منذ ذلك الوقت يف مجالية التلقي كما يصطلح عليها كل من

  : البعد الشعري و الفلسفي عند أفالطون و عالقته باالنزياح  -1
فالباحث املتأمل ميكن أن جيد ذلك الصـراع يف احلضـارة   ، الصراع بني الشعر و الفلسفة صراع قدمي      

بـني فلسـفته    حتدث عن الصراع الذي دار -يف الفصل العاشر  -فأفالطون يف مجهوريته الفاضلة : اليونانية 
و قد كانـت  ،  -من مجهوريته  -املثالية اليت أرادها جلمهوريته و بني الشعر    و الشعراء الذين طردهم منها 

املعركة بني البعد الشعري وبني البعد الفلسفي معركة مهمة ذلك ألن الشعر كان له مكانة مرموقة يف اتمع 
إال أن هذا مل مينعه مـن قـول   ، " هومريوس"بالشاعر " طونأفال"و على الرغم من تأثر ، اليوناين وقت ذاك 
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جيب علي أن أقـول   «: بعيدا عن العاطفة و األحاسيس و هذا ما يؤكده حني قال  -حسب رأيه  -احلقيقة 
و ، ذلك احلب الذي ربيت عليه منذ الطفولـة  " هومريوس"احلقيقة بالرغم من هذا احلب الذي أكنه للشاعر 

جيب علـي  ، هو شاعر الشعراء النبالء التراجيديني " هومريوس"و على الرغم من أن ، كالم الذي مينعين من ال
  . )148(»أال أكرم الرجل أكثر من إكرامي للحقيقة إنه ينبغي علي أن أقول احلقيقة فقط 

و ذلـك ألسـباب   .   من خالل ما تقدم يتضح أن أفالطون رفض الشعر و الشعراء و أكرم احلقيقة فقط    
  :ثالثة

  .اعترب الشعر اليوناين نوع من الرياء و الكذب جتاه اآلهلة  و الناس معا: السبب األخالقي ـ 1  
العملية الشعرية يف نظر أفالطون نوع من العاطفة اجلارفة  و اجلامعة اليت تفقد املـرء  : السبب النفسيـ  2  

  . السيطرة على نفسه و على عقله
لقد عىن أفالطون ذا الوصف أن الشعر غري واقعي ال ميت إىل الواقع ): يقي امليتافيز:(  السبب املاورائي ـ3 

ملكا فيلسوفا عادال يسعى وراء احلقيقة وحدها مبتعدا  هاحلقيقي لإلنسان بصلة ، وقد أراد أفالطون جلمهوريت
  . )149(مدح وتفريط وكذب ورياء وتقليد يعن العاطفة اليت ميكن أن تتولد من العملية الشعرية اليت ه

وأجد هذا املوقف شبيه نوعا ما مبوقف بعض العلماء العرب القدماء يف رفضهم للمجاز باعتباره كذبا     
واألصل يف اللغة هي احلقيقة ، كما أن رفض اإلسالم للشعر والشعراء يف عصر صدر اإلسالم تسـتدعي  

اإلسالمية للشعر والشـعراء يف   وقفة تأملية لتبيان التقاطع و االختالف ؛ حيث إن رفض الفلسفة العربية
أَلَم تر أَنهم في كُلِّ واد  .والشعراُء يتبِعهم الْغاوونَ  (: صدر اإلسالم من خالل قوله تعاىل

ذَكَروا اللَّه إِلَّا الَّذين َآمنوا وعملُوا الصالحات و .وأَنهم يقُولُونَ ما لَا يفْعلُونَ .   يهِيمونَ
،  )150( ) . ينقَلبونَ كَثيرا وانتصروا من بعد ما ظُلموا وسيعلَم الَّذين ظَلَموا أَي منقَلَبٍ 

إمنا هو رفض للوظيفة اللغوية والفنية و االجتماعية للشعر اجلاهلي واليت ميكنها أن تؤدي إىل تشتيت أفراد 
ن األمر كذلك لن جند القرآن الكرمي نفسه قد حتدى الشعراء حتديا فنيا ولغويا وحضاريا ولو مل يك" األمة"

 ىبينما كان أفالطون يهدف من وراء رفضه للشعر والشعراء إىل حتويل الشعر ليكون فلسفة خالصة تسع
نـد  واحلديث عن الشعر والفلسفة يقودين إىل احلديث عن الشعر والشـعراء ع ) 151(وراء احلقيقة وحدها
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يف مجهوريته،  ويف هذا املقـام يعقـد   " أفالطون"وعن " رسالة الغفران"يف"أيب العالء املعري"الفيلسوف
ويرى يف ذلك أن طبيعة الصراع ختتلف يف احلضارة اليونانية عنـها يف  ، مقارنة بينهما " مـازن الوعر"

إن  «: لـص إىل القـول   احلضارة العربية على الرغم من أن املوضوع واحد هو الشعر والفلسـفة ، وخي 
الفلسفة العربية اإلسالمية مل ترفض الشعر والشعراء رفضا إيديولوجيا حبتا حبيث تستبعدهم وتطردهم من 

فقد أدركت أن  الفن جزء ال يتجزأ من الـنفس اإلنسـانية احلساسـة     -كما فعل أفالطون  -" األمة"
  ). 152(»" طونأفال"وبالتايل فهي مل تقصهم من األمة عكس ... واملتأملة

أن أفالطون حينما أقصى الشعر والشعراء من مجهوريته ، دليل على رفضه  -ويف األخري  ـ  ميكن القول      
كان قد وصف الشعر بالرياء والكذب والتفريط " أفالطون"للشعر ومتجيده للحقيقة ؛ واستنادا إىل ما سبق فإن 

أو ) ااز ( يف مقابل الكذب/نا الزوج املفهومي احلقيقةواخلروج عن الواقع ، وملا كان األمر كذلك ينتج لدي
على األقـل يف   -الكذب / االنزياح من هذه الزاوية ومبا أنه قد أقصى الشعر معىن ذلك أنه نفي وجود ااز 

حيدث فيه االنزياح  يأمهل املستوى األديب الذ/ أو على األقل إن مل أقل نفى أقول مل يهتم  -النص الشعري 
من ازام أثينا والرغبة  ةتايل فهو استبعاد لالنزياح ، ورمبا يعود السبب يف ذلك إىل الظروف الدينية والتارخييوبال

  .يف النهوض باتمع مرة أخرى 
  ":أرسطو"مفهوم االنزياح عند  -2

علق لو جيء إىل الطرح األرسطي يكون ذلك من خالل الترمجات والشروح اليت قدمت وخاصة منها ما يت    
والوقوف على الترمجة ليس كالوقوف على " الفرايب"، و " ابن رشد"، " ابن سينا: "بالفالسفة املسلمني أمثال 

النص األصلي ؛ ذلك أن الترمجات والشروح ال تعدو أن تكون تأويالت حتتمل الزيادة والنقصـان واملنحـى   
تاريخ الشعرية يلتقي يف خطوطه الكبرية مع لن نبالغ إذا ما قلنا بأن  «: حينما قال " تودوروف"نفسه سلكه 

، وعليه فإن كل ما يرى ضرورة االتصال ذا النص املؤسس للنظرية األدبية يف ) ألرسطو ( تاريخ فن الشعر 
، مث ال يستطيع قراءته يف اللغة اليت كتب ا ، يكون قد خرب شعور الغنب الذي حتدثـه  ) و أنا منهم ( أوروبا 

ولكننا ال نقرأ أبدا نـص  ... أو ذاك" ألرسطو"هذا التأويل  أفيمكن إذن أن نقر... رمجاته ،قراءة ترمجة من ت
  .)153(»أرسطو نفسه 

احملاكاة ، التخييل ، هي التغيري "أرسطو"من املصطلحات اليت وردت يف كتب الفالسفة أثناء كالمهم عن     
يف ترمجة فن الشـعر كمقابـل   " التغيري"وكلها مصطلحات هلا صالت مبصطلح االنزياح ؛ فقد ورد لفظ ... 

مـن التغـيري يف   " ابن سينا"، وبناء على فهم  "أرسطو"ألحد النعوت داال بوجه عام على املعىن الذي أراده 
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، وقد استعمل هذا  )154("املتغري هو املستعار واملشبه: "كتاب اخلطابة وجه التغيري يف فن الشعر وجهة داللية 
التغيري واملتغري يف تلخيصه للخطابة كمفهوم عام تندرج حتته عـدة صـور مـن     لفظ -ابن سينا  -األخري 

  ) .االستعارة ، الكناية ، وااز عامة ( و اإلبدال ) التشبيه والتمثيل ( اإلجراءات الداللية القائمة على اإلحلاق 
  :وما يستخلص من هذا االستعمال بصفة عامة هو    
فرع عنه مجيع مكونات األسلوب ، بل توجد إىل جانبه املقابالت الدالليـة  التغيري ليس جذعا عاما تت -1   

الشيء واستحضاره ، و الكنايـة   ىوصور من صور الكناية القائمة على وصف األفعال وصوال إىل التعرف عل
  . هي نفسها من االسم حسب األمثلة وما فهمه الشراح 

  .اضعة قائمة على املطابقة بني الدال واملدلول التغيري يقابل الوضع ، أي أنه انزياح عن مو -2   
 -التغيري –وميكن التمثيل له ) وفيه ااز والكناية ( التشبيه، التبديل:  يتسع التغيري للصور الداللية التالية -3   

  .خبطاطة 
   

  التغيري                                                     
    

  بيه                                        التبديل     التش                  
  

  جماز                                                 كناية                                           
  

  جماز تشبيهي                   جماز ضدي                             
                                                                              )155(                                                     )عارةاست(                        

  
ما ميكن مالحظته واستنتاجه هو أن التغيري فعل يؤدي بالكالم العادي املألوف إىل  أن خيرج عن خمرج العادة ، 

و التغيري هو أن ال يستعمل كما يوجبه املعىن ، أن القول    يرشق بالتغيري«:ق ما قاله ابن سينا ويف هذا السيا
ال خيتل  " أرسطو"ولعله قد بدا واضحا اآلن أن مؤدى التغيري عند  )156(»فقط ، بل أن يستعري ويبدل ويشبه 

  .كثريعن مؤدى االنزياح أو االحنراف 
هو نفسه الـذي  " أرسطو"نبا إىل جنب مع مصطلح احملاكاة وال شك أن وكثريا ما ورد مصطلح التغيري ج    

اللذة كما هو صريح يف قوله : سهل هذا االنتقال من احملاكاة إىل التغيري ؛  حيث قارنة بينهما بالوظيفة واألثر 
                                                

،      )د ت (عبد الرحمن بدوي، دار الثقافة، بيروت،: فن الشعر، ضمن فن الشعر ألرسطو، تحقيق: ابن سينا ـ  154
  .192:ص 
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خيلـق  ] ورد نفس الشيء [ والتغيري أيضا لذيذ ألن التغيري أمر طبيعي ، وذلك أن استمرار الشيء نفسه  «: 
فالتغريات تلتحق أيضـا   )157( .»التغيريات يف كل األمور لذيذة  «: ومن هنا قيل ، إفراطا يف احلالة العادية 

واللذة احلقيقية عنده ال .  باحملاكاة من حيث خترج من العادي فتعطي معرفة جديدة ومفاجئة وهنا حتدث اللذة
إمنا اللذة احلقيقية تكمن يف الرمحة واخلـوف؛ والرمحـة    تكمن يف املنظر املسرحي وال يف املأساة يف حد ذاا

  .واخلوف ال يصدران إال عن طريق تأليف األحداث كما يقول
، وكل اسم فهو إما حقيقـي   «" :أرسطو"سبعة أمساء مقابل التغيري وهي كما يقول "ابن رشد"وقد أورد     

مفارق ، وإما  ان،  وإما معمول ، وإما معقول وإموإما منقول نادر االستعمال وإما مزي، وإما دخيل يف اللسان 
  . »مغري

  :وميكن متثيلها خبطاطة  
  

  املخــطــط                                                          

  دخيل  

  منقول 
  مزين 

  )االنزياح ( معمول                                                                       التغييـر 
  معقول                                                  

  مفارق 
  مغري                

                                                                     )158 (  

  
  
  
  

ليه فهو إحلـاح  وما يالحظ هنا أن هذه املصطلحات تصب يف مفهوم االنزياح ، أما ما جيب اإلشارة إ        
على ضرورة التفاعل  -واستجابته للطبيعة اخلطابية للنص القدمي " أرسطو"يف أعقاب إشارات * -" ابن رشد"
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  .الدالة على المعنیین 
 



املعمـى أو  : بني املعيار و االنزياح أو بني املغري واملستويل حىت ال خيرج الكالم إىل أحد الطرفني املتباعـدين  
  .  املبتذل 

  فرق بني مستويني للغة، اللغة" أرسطو"أن وعلى أساس ما تقدم يتضح يل    
العادية واللغة األدبية ، كما انه حتدث عن املعيار وبالتايل حتدث عن االنزياح  وهذا االنزياح مرهون مببـدأ ال  

مبعىن أن ال خيرج الشاعر يف كالمه إىل حد الرمز وال يرتل باملستوى فيخرج عن طريقـة   -إفراط وال تفريط 
وهذا اخلروج بطبيعة احلال حيدث تغيريا يف نفس املتلقي وهنا تظهـر   -العادي / م املتعارف الشعر إىل الكال

وهي الغرابة ، والغرابة تستطيع العجب أو التعجب والتعجـب   حاللفظة اليت متثل الوجه اآلخر لعملية االنزيا
اته وما كان قيمة يف ذاته فهو حيدث الدهشة واملفاجأة وهي أهم ما يف االنزياح ، وهذا اخلروج هو القيمة يف ذ

  .القيمة 
  :مفهوم االنزياح في البالغة الكالسيكية : ثانيا 

كما كان الشأن يف  -مل يكن حقل الدراسات البالغية عند األوروبيني هو حقل اجلمل والتعبريات اجلزئية      
األديب الذي ينتمي إليه   ** جنسهولكن كان االهتمام يوجه أيضا إىل العمل يف -كثري من حبوث البالغة العربية 
مع البعض اآلخر ، حىت يتعاون يف إحداث التأثري الذي ينشده مبدع العمـل   اويف تناسق أجزاء القول بعضه

اليت ترتكز على قواعد رئيسية من " اإلقناع"ومن هنا فقد استخلص من التراث البالغي القدمي قواعد ، األديب 
  ...واحلدث، واألسلوب ، والترتيب ، االبتكار : أمهها 

ومن هنا عرفت ... لكن هذه العناصر العامة لإلقناع ترجع يف معظمها إىل ما ميكن أن يسمى باملنطق ،     
التقسيم الذي يعتمد على : البالغة األوروبية الوسيطة تقسيمات أخرى لإلنتاج القويل من بني هذه التقسيمات 

  :دعائم ثالثة 
األدبية الذي أخذت به البالغة  سالصور ، وهذا التقسيم العام لألجنا -3ليب ، األسا - 2األجناس ،  -1

  ).159(األوروبية الوسيطة اعتمدت فيه على البالغةالقدمية ظل بدوره ميثل اهليكل العام لإلنتاج

                                                                                                                                                   
  المعیار  االنزیاح
  الغریب
  المغّیر 
  الّلغوي 
  المختلف
  المنقول 

  المبتذل
  الحقیقي 

  المستولّي 
  األھلّي 

  

 . 268:   :  ، صالمرجع نفسھ : أورده العمري 
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معايري عديدة للتفرقة بني الكالم البسـيط والشـائع أو    -من وجهات نظر خمتلفة  -لقد طرح البالغيون     
وذلك يف مستوى اللفظ  فقط ؛ إذ أن حبـوثهم تنصـب علـى     (figuré)الطبيعي ، وبني الكالم اازي 

  :هذه املعايري يف أربع ثنائيات " تودوروف"اازات والصور وقد أمجل 
  .ال منطقي/ منطقي -1
  .قليل الشيوع/ شائع  -2
  .عدم القابلية للوصف / القابلية للوصف  -3
  .قيمي / حيادي  -4

  :ال منطقي/ منطقي : المعيار األول
يعترب الكالم الطبيعي منطقي ، أما الكالم اازي فهو انزياح حنو الالمنطقية مثل وصف الشيء بتفاصـيل      

وقد قابله  -يف البالغة العربية  -كثرية وأفكار فرعية مستوحاة من منبع واحد وهذا ما ميكن تسميته باإلطناب 
املنطق ، معىن ذلك أن اإلطناب هو الالمنطقي ، وبالتايل هو انزياح عن الكالم العادي يف البالغيون الغربيون ب

وعدوا اجلملة  –وهي غري اإلجياز عند العرب  -مقابل ذلك جند للغرب صورة أخرى لالنزياح وهي احلذف 
  اليت ينقصها عنصر ليست منطقية ، ويتضح ذلك جليا يف هذا املثال املترجم حرفيا 

  ـ   ماذا تريدون أن يفعل ضد ثالثة ؟         
  .ـ   أن ميوت          

  :هذا اجلواب يف نظرهم غري منطقي ذلك أن التركيب األساسي هو     
  ".أن ميوت: "ما نريده هو

هكذا وبناءا على ما تقدم يتضح أن البالغيني الغربيني اعتربوا كل حذف أو زيادة ؛ إمنا هو غري منطقي     
فهو انزياح حنو الالمنطقية ، ومن مث وقعوا حبيسي املعيارية ورهينة للمنطق وعجزوا عن مسايرة عبقرية وبالتايل 
     )160(اللغة

ال جيب االعتقاد بأنه يسمح بأخذ كلمة مكان أخرى سـواء   «:يقول  "du marsais"" دومارشيه"حىت أن 
قـد أجازهـا    (figurée)ت اازيـة  أن تكون العبـارا   -جيب مرة أخرى  -من خالل الكناية أو ااز 

وال اسم نـوع  ، كل جزء ال يؤخذ على أنه كل، وكل اسم جنس ال يؤخذ على أنه نوع معني... االستعمال
  .)161(» على أنه جنس، إنه االستعمال وحده الذي يعطي برغبته هذا االمتياز لكلمة دون أخرى 
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  :قليل الشيوع/ شائع : المعيار الثاني  
هذا [ فعباراته شائعة ومشتركة ومألوفة ، عيار جيعل من الكالم البسيط غري متضمن للصور النادرة هذا امل     

إىل غري ذلك من التعـابري  ... أو اللغة اليومية ، ما ميكن تسميته باملستوى العادي للكالم أو املستوى البسيط 
حيث الصور النادرة البعيدة مبعىن أن املستوى بينما يقابله الكالم اازي ] الدالة على املستوى العادي للكالم 

الذي تتوفر فيه الصور البالغية النادرة والبعيدة اليت ال تدرك مبجرد القراءة وإمنا تستوجب  والعايل أو اازي ه
نستطيع اإلثبات بألف مثال بـأن الصـور    «: يف ذلك  "fontanier"" فونتانييه"ويقول ، التأمل والتأويل 
إال أن هـذا  ) 162(» تكف عن أن تكون منظورا إليها كصور حينما تصبح مشتركة معتادة ... األكثر جرأة

حيث إنه ال يعترب الشيوع والندرة معيارا صلبا إذ لـيس  " دومارشيه"املوقف تعرض للنقد الشديد من طرف 
النـادر بينمـا   حىت أن الكالم دون صور هو . التعابري النادرة كلها صور كما أن الصور ليست دائما نادرة 

عن هذا املعيار إىل آخر يعتد بالكثرة النسـبية  " فونتانييه"الكالم العادي هو احلامل للصور عادة ولذلك عدل 
وهو وجود عبارات ذات صور أقل شيوعا من عبارات هلا نفس املعىن فالكالم اازي يفارق الكالم الطبيعـي  

وميكن اإلحالة هنا إىل كثرة )163(اها يف الكالم الطبيعيمن خالل عبارات أقل شيوعا من عبارات هلا نفس معن
  " .التشبع"االستعمال والشيوع يف الدراسات املعاصرة اليت تؤدي إىل فكرة 

  :عدم القابلية للوصف / القابلية للوصف : المعيار الثالث 
يصـبح   اخلطاب الذي يعرض أفكاره من غري صور هو خطاب غري مرئي وشفاف وغري موجود وبالتـايل     

مستحيل الوصف وهو مستوى الكالم العادي واملشترك بينما اخلطاب اازي هو خطاب يعرض أفكـارا يف  
وبالتايل قابال للوصف ومن ، صور خمصوصة كرسوم فوق تلك الثقافة مما جيعل هذا اخلطاب مرئيا ، موجودا 

  .مث ميكن القول إن وجود الصور يعادل وجود اخلطاب 
  :القيمي / الحيادي  : المعيار الرابع 

جعل هذا املعيار للتمييز بني الكالم اازي والكالم الطبيعي ، وجيب التفرقة هاهنا بني ما هو واصف     
وتأيت بامتيازات وخبواص ، وحيادي وما هو حمدد ، وعلى هذا األساس تكون الصورة حمددة غري حيادية 

م بني التعبري والفكر ، وهذا االشتراط هو ما دفع البالغيني ، إجيابية للخطاب كتجسيد للمجرد ، وحتقيقا للتناغ
يشوه اخلطاب وآخر حيسنه فيما أطلقوا عليه الصورة واخلطأ مع أن كليهما ميثل الوجه  إىل التمييز بني استعمال

ال هذا خرق لقاعدة مبعىن أنه انزياح   وجم -على هذا األساس  -املقابل للتعبري الصحيح واملعياري ، فالصورة 
صورة إجيابية وفيها : معىن ذلك أن لالنزياح صورتان ، )164(اخلرق هو بني الالحنوية والالمقبول يف لغة ما
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يف أبرز  ةد وعلى اخلطاب األبوي الذي ميثل اللغة القواعديحيدث اخلرق أو اخلروج عن املعيار والقاعدة والتمر
ة ، وصورة سلبية متمثلة يف خرق الالمقبول يف لغة ما  لكن بغرض حتقيق صورة مجالي -الالحنوية  -جتلياا 

نوع من  -الذي ال يؤدي إىل وظيفة مجالية وال يعطي صورة هلذا اخلطاب ، ويوجد يف التراث البالغي العريب
وفيه يتحدث عن أنواع ،  يف باب االستقامة واإلحالة " سيبويه"هذا الطرح الفكري ، وذلك من خالل كتاب 

:    وما هو حمال وكذب وضرب مثال لذلك بقوله« : ليصل إىل القول  - سبق وأن أشرت  كما -.*الكالم
وهنا خرق للقاعدة النحوية باإلضافة إىل ذلك فهو كذب مبعىن أنه ) 165(»سوف أشرب ماء البحر أمس  «

ا ذكره غري مقبول وغري معقول وبالتايل فهذه الصورة االنزياحية مل حتقق صورة مجالية ويف هذا السياق م
عبقرية اللغة تسمح أحيانا باالنزياح عن االستعمال العادي   أو بتغيري أفضل ، " فونتانيه"عن " تودوروف"

تسمح وتقر استعماال ليس هو االستعمال املشترك واملعتاد ، وإن مل جتز أبدا فوضى حقيقية ، تستطيع على 
  . )166(»ة جديدة  وجد خاصة انتظام أو تسوي، األقل إجازة نوع من التغيري يف االنتظام 

 (figures)وما يسمى صـورا   (périodes)وفرق من خالله بني ما يسمى مجال أو عبارات أو أطوارا     
ومن مث فرق بني مستويني للكالم ، املستوى العادي الذي يكون فيه اخلطاب شفافا واملستوى األديب الـذي  

  .ا ومن مث يكون قابل للوصف يكون فيه صور خمصوصة كرسوم وبالتايل جتعله مرئي
رغم أن هذه النظرة تربز الصور مثل لباس مضاف إىل اخلطاب وزينة فوقية فإن الشعرية احلديثة أفادت من     

/                   lopacité*"الثخونــة"هــذا التصــور كــثريا يف حتديــدها للخطــاب األديب مــن خــالل ثنائيــة 
إىل " تودوروف"ز . على لسان أحد أعالمها"اإلنشائية"ت املدرسة ، فقد ذهب la transparenceوالشفافية 

واملقال الـثخن أو    (discours transparent)املقال الشفاف : أن وعي اإلنسان باللغة يدور على قطبني 
أما األول فإنه يسلمنا إىل املعىن وخيتفي هو ذاته عن اإلدراك ، والثاين لكثرة .  (discours opaque)احلاجز
رقش على جسده من صور وأشكال ال نلمح شيئا وراءه ، ومتاشيا مع نظريتهم يف األدب قالوا إنه ال حييل  ما

  .إال على نفسه وال يرجع إىل حقيقة خارجية 
      

  

                                                
    . 25 -24: ،  ص1ج:الكتاب  *

   26ص :ـالمرجع نفسھ  165
  :نقال عن  19: السابق،  صالمرجع : ـجمال حضري  166

Tzve . todorove M litterature et signification p 104  
یستوقفھ قارئھ أو  هواستعمل مجازا لتعریف الخطاب األدبي باعتبار، یدل اللفظ الفرنسي على صفة الشيء غیر الشفاف  *

لھ الفالسفة مع لفظ الكثافة للداللة على سامعھ بمجرد صیاغتھ ، ولفظ الثخونة یدل أصال على الغلظة والصالبة واستعم
ینظر عبد . خاصیة األبخرة والسوائل عندما تعوق األشعة عند اختراقھا وذلك في معرض حدیثھم عن المادة والھیولي 

 . 143  :األسلوبیة واألسلوب ، ص: السالم المسدي 



وقوفهم على وظيفة مـن وظـائف    -والقول حلمادي صمود  -يف رأينا ، وأطرف ما نتج عن هذا التصور 
  )168(" : تودوروف"يقول  )167("خلق الوعي بوجود الكالم :   "هم إليها وهي البالغة مل ينتبه من جاء قبل

" On voit surgir ici une nouvelle fonction de la rhétorique, c'est de nous faire 
prendre conscience de l'existence du discours. Le langage qui ne sert qu'à 

transmettre autre chose n'existe pas car ils s'oblitère dans la communication" 
خـروج عـن    -كما يـراه   -وهو  ةيقر بوجود االنزياح يف اللغ" فونتانيه"بأن : ويف اخلتام ميكن القول     

ال تسـمح بإحـداث    -اللغة  –االستعمال العادي املألوف الذي تسمح به عبقرية اللغة يف مقابل ذلك فإا 
  )169( .مبعىن التحرك أو التصرف وفق حدود معروفة وال جيوز ختطي اخلطوط احلمراءفوضى يف االستعمال  

وعلى أساس ما تقدم ميكن القول بأن البالغة الكالسيكية الغربية ميزت بني املعىن احلقيقي املنبعـث مـن       
الطريقـة البسـيطة    اللفظ املعتاد والضروري واإلجباري وبني املعىن اازي الذي حتققه الصور اليت تبتعد عن

 -واازي متقابالن ويعكسان مقابلة بني مستوى بسيط للكالم / العادية واملشتركة للكالم ، فاملعنيان احلقيقي 
  .ومستوى عايل يبتعد عنه باستمرار  -يبتعد عنه باستمرار 

  :مفهوم االنزياح في الدراسات الغربية الحديثة : ثالثا 
وال سـيما واألمـور   ، تواصل وإنتاج غزير بدأ مع مطلع القرن املاضـي  ليس من السهل تصنيف جهد م    

متداخلة واملسائل آخذ بعضها برقاب بعض ، فيها األدب وفيها اللغة وهي تسعى إىل أن تستقل عن هذا وذاك 
فال غرابة إن استعملت أكثر من طريقة للتصنيف وال غرابة إن كان يف كل مقترح ، ، إذا كان ذلك كذلك 

عليه مأخذ ذلك أن ظاهرة االنزياح مرتبطة كل االرتباط باألسلوب وختتلف درجة هذا االرتباط مـن  نقص و
 -إن صح التعبري  -دارس آلخر ، فمنهم من يعترب األسلوب هو االنزياح نفسه ومنهم من يعده ظاهرة مهيمنة 

مع اإلشـارة إىل  ، احملدثني  ، وسأحاول تناول مفهوم االنزياح عند عدد من الدارسني الغربيني..يف األسلوب
  . االجتاهات األسلوبية اليت ينتمون إليها

       
  
  
  
  

                                                
  ادس ، منشورات الجامعة التونسية ،التفكير البالغي عند العرب، أسسه وتطوره إلى القرن الس: حمادي صمود 167

  .167:م، ص1981
  : نقال عن  167: ص: المرجع نفسه  ـ 168

Littérature et signification. La rousse. Paris. 1967. PP .102 - 103. 
  . 16: ص، ظاهرة االنزياح في شعر صالح عبد الصبور : جمال حضري ـ 169

  



وظاهرة االنزياح هو الواسطة اليت شدت البالغة الكالسيكية إىل النظريات احلديثة واملعاصرة مث لعله من أهم 
  . *العوامل يف بعثها احلايل من خالل البالغة اجلديدة ونظريات علم النص

االنزياح تعترب اخلطاب األديب تأليف جلدويل القضايا والنقائض يف الظاهرة األلسنية ، ومتثل قضايا  ونظرية    
عبد "وهكذا يظهر لنا مفهوم االنزياح ، ولقد قام ، بينما متثل النقائض الواقع العرضي ، الواقع األصلي للكالم 

املعىن األصلي و االنزياح مع ذكر من بادر  بوضع كشف ألبرز الدوال املستعملة للداللة على" السالم املسدي
  .ببثها وسأعرضها فيما بعد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
لھ تتجاوز مھمتھ التقلیدیة ، فلم یعد یقتصر على مجرد تنظیم الحقائق إن علم لغة النص یختص یتصور مھمة جدیدة  *

اللغویة فحسب ، أو بعبارة أكثر دقة  لم یعد یعنى بالمستویات اللغویة الصوتیة والصرفیة والنحویة والداللیة من خالل 
إلى االھتمام باالتصال  وصف الظواھر لكل مستوى وتحلیلھا في إطار مناھج تتسم بموضوعیة مرنة وإنما تعددت مھمتھ

اللغوي وأطرافھ وشروطھ وقواعده و خواصھ وآثاره وأشكال التفاعل ، ومستویات االستخدام وأوجھ التأثیر التي تحققھا 
علم : سعید حسن یحیري : األشكال النصیة في المتلقي وأنواع المتلقین وصور التلقي ، وانفتاح النص وتعدد قراءاتھ ، ینظر 

 -162: ،     ص1997،  نفاھیم واالتجاھات ، مكتبة لبنان ناشرون ، الشركة المصریة العالمیة للنشر لونجمالغة النص، الم
163 . 



  "Roman Jakobson":  "رومان جاكسون"مفهوم االنزياح عند ـ   1
  

اليت يستقيم ا وجود النص إبـداعا  * يف حتديده للوظائف الست " رومان جاكبسون"استنادا إىل ما أقره     
 -أو اإلنشائية  ** أهم وظيفية أخذت عناية هذا اللغوي هو ما اصطلح عليه بالوظيفة الشعرية ميكن القول أن 

واليت جتعل من الرسالة اللغوية  dominante واليت يف رأيه ليست الوظيفية الوحيدة وإمنا هي وظيفة مهيمنة 
يفا فنيا خيرج فيـه علـى   غاية ووسيلة معا حيث يعدل منشئها فيها عن الكالم العادي ليوظف الكلمات توظ

  .املألوف من ناحييت اخلروج على منوذج الكالم اللغوي املعروف ، وتوفري العناصر الفنية 
اليت تعيد صياغة املعىن  وتفقد الكالم ) الصور ، اإليقاع ، التركيب النحوي ، واملعجمي والصريف (

وهذا هو االنزياح أو االحنراف أو العدل الذي .... ا خاصا به يف الشعرمعناه االصطالحي وتغطيه معىن  جديد

                                                
 سأحاول متثيل الوظائف الستوذلك انطالقا من جهاز التخاطب يف نظرية اإلخبار واملكون هو بدوره من ستة عناصر وذلك يربطها مبا تولده من  *

إىل  -157استنادا يف ذلك إىل ما أورده املسدي يف كتابه األسلوب واألسلوبية من ص -صر بالوظيفة اليت يولدها مبعىن ربط كل عن -وظائف 
  .160غاية ص

         contexteالسیاق  

 la fonction الوظیفة المرجعیة 
réferentielle (denotative, cognitive)        

         méssageالرسالة 

        la fonction poetiqueالوظیفة االنشائیة 

         contactالصلة 

االنتباھیة الوظیفة  la fonction phatique        

         codeالسنن 

)وظیفة ما وراء اللغة ( الوظیفة المعجمیة 
la foncyion de glose ( la fonction 

metalinguistiqe)    

) المرسل( الباث 
Distinateur        

الوظیفة التعبیریة االنفعالیة 
fonction expressive      
( emotive)          

)المرسل إلیھ ( المتقبل 
Déstinataire        

الوظیفة االفھامیة 
fonction conative 

  
على أن هذه الترمجة قد حتد احلقل الداليل للعبارة األجنبية ذات األصل اليوناين ولذلك يعمد  (poétique)يترجم البعض الشعرية بـ  -  **

والسبب يف ذلك أن اللفظة ال تعين الوقوف عند حدود الشعر وإمنا هي شاملة للظاهرة األدبية عموما ولعل أوفق ترمجة " بيوطبقا"قولإىل تعريبها في
  . 171: األسلوبية واألسلوب ، ص: عبد السالم املسدي : ينظر. إذ الداللة األصلية هي اخللق واإلنشاء" هي اإلنشائية  -والقول للمسدي -هلا 



على  - قال به كثري من األسلوبني الذين رأو أن املستوى األديب يف الكالم مبين أساساـ على مفهوم االنزياح 
  .مفهوم اخلروج عن املألوف اللغوي 

مها التعادل والتجاور ؛ فالتعـادل   تا كملنيعلى مبدأين م" جاكيسون"ويقوم العمل األديب والشعري عند     
يضبط انتقاء الشاعر للوحات الكالمية ، ومن دالالته التكرار الصويت  وأما التجاور فهو ترتيـب الوحـدات   

  . )170(اللغوية يف حمورها األفقي املتعاقب ، ومن دالالته يف الشعر املنطق الزمين لتسلسل املواضيع وتطورها
معطى لسانيا قارا يتمثل يف أن احلدث اللساين هو تركيب عمليتني متواليتني  -" بسونجاك"ولقد استغل     

يف الزمن ومتطابقتني يف الوظيفة ومها اختيار املتكلم ألدواته التعبريية من الرصيد املعجمي للغة مث تركيبه هلـا  
] وهنا حيدث االنزياح  [  تركيبا تقتضي بعضه قوانني النحو وتسمح ببعضه اآلخر سبل التصرف يف االستعمال

يتحدد بأنه توافق بني العمليتني ، أي تطابق جلدول االختيار    -أو الوظيفة الشعرية للكالم  -فإذا  باألسلوب 
بالتنظري ، وإمنا قام بدراسـات تطبيقيـة علـى النصـوص     " جاكبسون"على جدول التوزيع ، ومل يكتف 

حيث حلّلها " بودلري"ا على قصيدة القطط للشاعر الفرنسي ولعل أشهر دراساته هي اليت قام  )171(األدبية
كلـود  " يحتليال شكليا ودالليا مع التأكيد على تفاعلهما ، وذلك باالشتراك مع العامل األنثروبولوجي البنيو

  .)172("ليفي ستراوس
جتعله أدبا وأن  اعترب األدب هو األدب مبا يتوفر فيه من خصائص" جاكبسون "ويف األخري ميكن القول بأن     

األدبية ؛أي ما جيعل األثر أثر ا أدبيا ، وال يكون ذلك إال إذا تولّد  موضوع الدراسة ليس األدب و إمنا
يقر باالنزياح وجيعله احلجر " جاكبسون"الالمنتظر من خالل املنتظر وهذا هو عني االنزياح ومن مث جند  

وهو يف ذلك يذهب ..... طة بالكاتب من بيئة وعصر األساس يف الدراسة األدبية ويستبعد الظروف احملي
  . كدأب أشياعه من أعالم املدرسة الشكلية الروسية 

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .  123 – 122: ص. األسلوبية منهجا نقديا: مد عزاممح ـ 170
  .96: األسلوبية واألسلوب، ص: عبد السالم المسدي ـ  171
  .124 - 123: المرجع السابق،  ص: محمد عزام ـ 172



       : "ليو سيتزر" مفهوم االنزياح عند  -2
يف األسلوب الكاتب  * *تعترب األسلوب األديب احنرافا *"سبيتزر"إن الدراسات األسلوبية للنص األديب عند      

ط اللغوية ، وأن أدبية النص تنشأ عن العدول ، فاحلقيقة األسلوبية عنده هي انزياح شخصي ، ومـن  من األمنا
أهم اهتماماته هي دراسة وقائع الكالم ، وحتليل االحنراف الفردي واألسلوب اخلاص الذي ينم عن شخصـية  

أوردها املبدعون يف لغتهم اخلاصـة ،  الكاتب ، واألحباث املوازية يف جمال التعابري العامة ، والصيغ املعربة اليت 
  . )173(واضعا كل ما توصلت إليه األلسنية من معرفة يف خدمة املنهج التحليلي لإلثارة األدبية

بني النمط العام أو االستعمال العادي للغة وبني الواقع العرضي الذي ميثل االحنـراف ،  " سيتزر"وقد ميز     
مقياسا لتحديد اخلاصية األسلوبية عموما و مسبارا لتقدير كثافة  -ياح االنز -من هذا األخري " سيتزر"ويتخذ 

عمقها ودرجة جناعتها، مث يتدرج يف منهج استقرائي يصل به إىل املطابقة بني مجلة هذه املعايري ومـا يسـميه   
  .    )174(بالعبقرية اخلالقة لدى األديب

بشكل كبري حىت عد  -أو االحنراف  -رة االنزياح اعتمد على ظاه" ليوسيتزر"وانطالقا مما تقدم يتضح أن     
  .األسلوب احنرافا عن األمناط اللغوية 

    "J. COHEN" جون كوهين"مفهوم االنزياح عند -3
أهم ما كتب يف النظرية الشعرية؛ ذلك أنه قدم إجابة واضحة عن السؤال " بنية اللغة الشعرية"يعترب كتاب     

زياح أي خروج أو عدول عن قانون اللغة املعترف به اجتماعيا ، إال أن هـذا  ما هو الشعر ؟ والشعر عنده ان
  .االنزياح ال مينح صفة ا لشعرية إال إذا كان حمكوما بقانون جيعله خمتلف عن غري املعقول 

      
  
  
  
  

                                                
ویعتبر ھذا  - الملمح الظاھر مجاز إلى الباطن  -أشھر من مثل تیار أسلوبیة الفرد )  1960 - 1887(یعتبر لیوسیترز  *

المرحلة الحاسمة في تأسیس أسلوبیة أدبیة تتخذ من النص الراقي موضوعا وتنفذ من بنیتھ اللغویة ومالمحھ األسلوبیة  التیار
شارل "إلى باطن صاحبھ ومجامع روحھ ، وھي لھذا تعتبر منعرجا حاد بالقیاس إلى مرحلة البدایات مع عالم األسلوب 

  . 93:،    ص1زم التراث والحداثة ، دار شوقي للنشر ،طحمادي صمود ، الوجھ والقفا في تال: ینظر" .بالي
  

وجل علماء األسلوب ومنظري األدب یوظفونھا عند الحدیث  عن  خصائص  l’écartھي النظریة المعروفة بنظریة    * *
كالوزن " القاھرةالبنى "النص غیر  العادي سواء كان العدول عندھم إحصائیا أو معنویا داللیا أو نحویا تركیبیا بما في ذلك 

  . 130: ص، المرجع نفسھ : ینظر. والقافیة 
  . 96 - 95: األسلوبیة منھجا نقدیا، ص: محمد عزام ـ173
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 «:لـه  ألن النثر هو املستوى اللغوي السائد وذلك يف قو) . انزياح ( أن الشعر جماوزة " جون كوهني"ويعترب 
ورمبا أن النثر هو املستوى اللغوي السائد ، فإننا ميكن أن نتخذ منه املستوى  العادي وجنعل الشعر جماوزة تقاس 

الذي يكسر هـذه   *فهو يرى أن النثر حتكمه كمية من القيود عكس الشعر،  )175(» درجته إىل هذا املعيار
مقننة ، بقانون التحول ، بالقياس إىل املسـتوى  " مـجاوزة"يف الواقع إال " الوزن"القيود ويتجاوزها ، وهل 

  .العادي الصويت للغة املستعملة 
على جمموعة من الثنائيات  انطالقا من ثنائيـة   -أو االنتهاك  -" جون كوهني"تقوم نظرية االنزياح عند     

الـذي   " ليو سـيتزر "ن االنزياح ، وكان قد أخذ مفهومي املعيار و االنزياح من األسلوبية وخباصة م/ املعيار 
أخذ هذا املفهوم وطوره وكـان  " كوهني"بينما  »أن األسلوب انزياح فردي بالقياس إىل ا لقاعدة  «: يرى 

يف لغة مجيع الشعراء يوجد عنصر ثابت على الرغم من االختالفات أي وجود طريقـة واحـدة    «: يرى أنه 
هو أن جون كوهني باإلضافة إىل اسـتعماله ملفهـوم   و اجلدير بالذكر  )176(»لالنزياح  بالقياس إىل املعيار

انعطـاف  : االنزياح فانه يستعمل مفاهيم أخرى قريبة منه وان كانت حتمل  تلوينات داللية خمتلفـة مثـل   
DETOUR   خمالفةINFAATTION    خرق ،TRANSGRESSION    وانتـهاك أو اغتصـاب ،

VIOLATION   
  : Michel Riffatere مفهوم االنزياح عند ميثال ريفاتير -4

من أبرز من ساهم يف النصف الثاين من القرن املاضي يف تأصيل مـا يسـمى   " ريفاتري"يعترب األمريكي        
جهدا بارزا لتجاوز اإلشكال النظري  -وهو عنوان كتاب من كتبه  -" حماوالته"باألسلوبية البنيوية ، وتعترب 

وعية اليت يقتضيها التحول باملنهج البنيوي من مستوى اللغة واإلجرائي الذي طرحه التفكري يف الشروط املوض
هو النص األديب الراقي ، وهو ما يؤكد " ريفاتري"وموضوع الدراسة األسلوبية عند  )177(إىل مستوى الكالم

يدفع إليه الدراسة إلخراجها من طرق البدايات حيث كانت األسلوبية " ليو سيتزر"أمهية املنعطف الذي كان 
ال " ريفـاتري "ومن مث يتبني أن  )178(ال صلة هلا بالنصوص األدبية الفردية، مكانيات اللغة التعبريية دراسة إل

يف حتديد الظاهرة األسـلوبية ،   -خيرج عن مفهوم االنزياح ـ وإن حاول اإلمياء يغري ذلك والقول للمسدي  
االنزياح بأنه يكون خرقا للقواعـد   ويعرفه بكونه انزياحا عن النمط التعبريي املتواضع عليه ، ويدقق  مفهوم

                                                
  . 23: ص.1990،القاھرة ، ةبناء لغة الشعر ، ترجمة أحمد درویش،الھیئة العامة لقصور الثقاف: جون كوھین  ـ175

  
* Du point de vue stylique ( la prose litteraire )  

ne differe de la poésie que d’ un point de vue quantitatif ; ( elle ) N’ est qu’ une poésie 
modérée, ou si l’ on veut la style . 
J . cohen , steucture du langage poetique ed flammarion ,paris , 1966 p : 149. 
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، فأما يف حالته األوىل فهو من مشـموالت علـم البالغـة    ، حينا ، وجلوءا إىل ما ندر من الصيغ حينا آخر 
فيقتضي إذن تقييما باالعتماد على أحكام معيارية ، و أما يف صورته الثانية فالبحث فيـه مـن مقتضـيات    

  . )179(اللسانيات عامة واألسلوبية خاصة
االحنراف حيلة مقصودة جللب انتباه القارئ ، وكان االعتقاد السائد أن النمط العادي حيدده " ريفاتري"ويعترب 

االستعمال غري أن مفهوم االستعمال نفسه نسيب ، وال ميكّن الدارس من مقياس موضوعي صحيح ، فيقتـرح  
وقد اسـتقر عنـده فكـرة    " األسلويب السياق"تقويض مفهوم االستعمال مبا يسميه  -ريفاتري  -هذا األخري

  .تكفي الكتشاف االحنراف  *االحنراف الداخلي بعد أن تبني له أن طريقة القارئ العمدة
بالسـياق  "وحيدد ريفاتري املعيار الكتشاف هذا االحنراف بالسياق اخلارجي ويسمي وحدتـه األساسـية       

سميه مسلكا أسلوبيا حنو وصف شيء مبا ال يعد من فهما مع االحنراف أو املخالفة يشكالن معا ما ي" األصغر
  : وميكن التمثيل لذلك كما يلي. صفاته 

  مسلك أسلويب= احنراف / خمالفة + سياق أصغر 
  )180( مسلك أسلويب= مشس               سوداء     

  "وصف"       "اسم"                               
" يوري لومتان"غري أن ، األساس ال حياكي الواقع ، وال يشري إىل مرجع أن الشعور يف " ريفاتري"لقد اعترب     
الذي يتزعم اجليل املعاصـر مـن    -" ريفاتري"إمنا كان  لوجود عناصر متشاة مع " لومتان"وحديثي عن  -

 الضبط الذايت للغـة ، " الضبط الذايت"السميائيني السوفييت يضع اخلطاب الشعري يف مقابل ثالثة أنواع من 
الضبط الذايت للحس العام والضبط الذايت لصورتنا املكانية البصرية عن العامل ، وباختراقه لعطالة هذه األنظمة 

يصحب الشاعر القصيدة إىل العمل ولتوضيح  -اليت هي األمناط املعروفة يف اإلدراك والفكر والكالم  -الثالثة 
  :بعنوان فراق " مريون"ذلك أورد قصيدة من شعور 

  .خترقين غيابك لقد ا
  .كما خيترق اخليط إبرة

  .فكل ما أفعله مطرز بلونك
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مثیر أو متوالیة أسلوبیة كاملة ، إنھ وسیلة  ھو مجموعة الرواة الذین یستخدمون لكل Architecteur: القارئ العمدة  *

إنھ من الضروري أن نستبعد تصنیفات القراء حتى ال : الستخراج مثیرات النص ال أكثر وال أقل ، ویستدرك ریفاتیر قائال 
  . 2005األسلوبیة عند میشال ریفاتیر : طارق البكري : ینظر ، نتورط في تصنیفات جاھزة 

http:// www. alwalam voice/ pubpit.php? go= articles 8at:p1 
  

و      92: ص 1998، انترناسیونال بر  1ط، مبادئ علم االسلوب العربي . اللغة و االبداع : ـ  محمد شكري عیاد  180
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حرمة التوقعات يف نظمه الثالثـة املـذكورة ،    كألا تنته" لومتان"هذه القصيدة بسيطة معقدة يف تقدير     
بإحداث املفاجأة وهـذا مـا    -ككل املعلومات ألخرى ، تتناسب عكسيا مع التوقع ، واملعلومات الشعرية 

وما مل نتوقعه يف هذه القصيدة هو النهاية الدالـة علـى دوام    -يه جاكسون بتوليد الالمنتظر من املنتظر يسم
  .الشعور باالفتراق بدال من حدته 

الواضح يف لغة القصيدة قد يكـون نفسـه انتـهاكا للتوقعـات     " االنتظام"وما ينبغي مالحظته أيضا أن     
  )181(".الشعرية"

؛ فكالمها يركز " ريفاتري"للشعر مشاة من نواح كثرية مع نظرة " لومتان"لقول أن نظرة ويف األخري ميكن ا    
أو التجاوزات النحوية فيه  ويصر على ضرورة أن يضفي القارئ عليها معـىن  " احنراف النص الشعري"على 

أو املرجع ، وحيث يرى غري أما خيتلفان متاما يف ما خيص مشكلة اإلحالة ، بالعودة إىل لغته وجهازه الثقايف 
ويتشـكك   " ريفـاتري "أن الفائدة من الشعر معرفة العامل والعالقات اليت تربط الناس بينما يصمت " لومتان"

يشعر أن " لومتان"جيعل النصوص السابقة الصورة الوحيدة ألصل الشعر بينما " ريفاتري"باإلضافة إىل ذلك جند 
  .) 182(دامت تتبىن التقنيات واألساليبالقصائد ميكن أن تأيت كما حيلو هلا ، ما

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
، من كتاب اللغة و الخطاب األدبي ، نمي اختیار و ترجمة سعید الغا، سیمیاء النص الشعري : روبرت شولز  ـ 181
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     * "Groupe "mu" مو"مفهوم االنزياح عند جماعة  -5
واختالفه باختالف األقالم اليت أوردته " االنزياح"كتاا البالغة العامة بذكر مصطلح " مـو"ابتدأت مجاعة     

وانتهاك ، ) فالريي ( جتاوز عند "جند : سبيل املثال  يف حبوثهم املتنوعة االهتمامات ، ومن هذه املعادالت على
)   أراكـون  ( وجنون عنـد  ) تودوروف ( عند " وشذوذ) "بارت( عند      " زلة"، و ) ج كوهني ( عند    

، والحظت اجلماعة أن هذه ) م ثريي ( ، وخرق عند ) ج بيطار( عند " هدم"و) سبيتزر ( عند  " احنراف"و 
تنتمي إىل معجم أخالقي مل يبد أي واحد من خالقيها أو مروجيها أي رد فعل حيال هذا  املصطلحات مع أا

أو حييل إىل تلك النظرية اليت تعترب الفن ظـاهرة مرضـية   ، األصل املعجمي الذي قد يوحي يف امل األعم 
phénomène pathologique 1(الذائعة الصيت يف القرن التاسع عشر( .  

فيصبح " وظيفة"صفة تلحقها ياء النسب لكلمة " البالغة"تستعمل لفظ " مجاعة مو"هنا أن  واجلدير بالذكر    
وتعترب أن االنزياحات " .بالوظيفة الشعرية" "جاكبسون"وهذه األخرية مرادفة ملا يسميه " وظيفة بالغية: "لدينا 

  )2(حتدث يف الوظيفة البالغية 
وقد قامت هذه األخـرية   (convention))املواصفة(وضعهو خروج عن أصل ال"مو"و االنزياح عند مجاعة 

  . **االنزياح وأصل الوضع: بوضع جدول يبني الفروق بني املستويني 

                                                
 ، (j.m.klinkenberg)كلینكا نبارغ   ، (f. Edeline ): آیدلین . ، ف  ( jacques d'ubois )ج، دیبوا  وھم •

  )"البالغة العامة"اشتركوا في وضع كتاب  (h. trinon)ینون ، تر (f.pire)بیر  (p.minguet)مینقاي 
1- Parmi les équivalents proposés souvent innocement, on relève encore abus ( valezy) viol  
j.cohen), scandale ( r. barther) anomalive t.todorov), jolie ( aragon) deviation ( l. spitzer), 
subversion ( j. peytard), infraction ( m. thiry) etc. 
Groupe u- rhétorique générale- points- édition du seuil 1982-p16. 
 
2- Ecart- au sens rhétorique, nous entendrons l'écart comme altération ressentie du dégré 
zéro…nous conviendrons d'appeler rhétorique les seules opérations visant à es effets 
poétiques ( au sen jakobsonien) et que l'on rencontre notamment dans la poésie, lhumour, 
l'argot. Etc 
group u : rhétorique générale ، p43 .ینظر                                                                     :  

  
  
* * -  

écart Convention 
Nom systématique 
Localisé 
Surprenant 
Diminue la 
prévisibilité 

Systématique 
Réparti 
Non surprenant 
Augmente la 
prévisibilité 
 

  
group u : rhétorique générale ، p43 .ینظر                                                                     :  

  



ابتعادا عن درجة الصفر فال بد هنا من التمييز بني نوعني من  -" مو"عند مجاعة  - وإذا كان االنزياح     
من خصائص األول عدم انتظار ظهوره . ئرة التواطؤ وآخر بالغي مندرج ضمن دا، انزياح بالغي : االنزياح 

، يربط االتصال بني الباث واملتلقي وال خيلق أية مفاجأة ، وفقدانه من مث صفيت اجلاهزية والتوقع والثاين عكسه 
 ويلجأ إىل، إىل املرسلة ذاا ، والشعر يستثمر النوعني معا  -شان االنزياح األول -ولكنه مع ذلك يثري االنتباه 

طريقة يقلص فيها من نسبة احلشو ينجم عنها االنزياح ، وأخرى يقوى فيها هذه : طريقتني يف البث اللغوي 
فتغدوا املرسلة الشعرية عبارة عن لعبة ، خييب فيها االنتظار وأخرى يتحقق  توبذلك حيدث مساحا. النسبة 
وهي تتبع يف سبيل ذلك طرقا ، احة املعتمة املس ةوتعتيم يستعني فيها املتلقي باملساحة املضاءة إلضاء ةإضاء

: يف أربعة تتحول مبقتضاها اللغة يف كل مستوى من مستوياا هي  -دائما " مو"حسب مجاعة  - ميكن إمجاهلا 
  . واملبادلة ، الزيادة / والزيادة، واحلذف ، احلذف 

ما دام األمر ينتهي يف " الزيادة/ ف احلذ"عليها عوض " اإلبدال"وميكن تسمية العملية الثالثة بإطالق لفظ     
  )183(آخر املطاف بتعويض عنصر حذف بعنصر آخر حيل حمله

أو نظرية االنزياح كما يفضل  -وتأسيسا على ما تقدم من الطرح يتضح أن ظاهرة االنزياح ، هكذا     
وسأكتفي  -ت منطلقام وإن اختلف - احملدثني  ظهرت جبالء عند اللغويني والنقاد الغربيني  -البعض اعتبارها 

بإيراد كشف ألبرز الدوال املستعملة مع نسبتها إىل من بادروا ببثها سواء كانوا من األسلوبيني املعاصرين أو 
  .عبد السالم املسدي "وذلك انطالقا مما ذكره : ممن سبقهم 

تعمال املألوف،التعبري االستعمال الدارج ، االس: ( فهي" الواقع األصل"أما املصلحات املعرب عنها عن     
) الدرجة الصفر / الوضع احليادي ( ، و" بايل"عند ) الكالم الفردي (و" فونتانياي"عند ) البسيط،التعبري الشائع

" والك"عند   )السائر االستعمال (،"سبتزر"عند  )العادي  االستعمال/ النمط العام(و " ماروزو"عند 
          ،"تودوروف"عند ) السنن اللغوية (   ،" ستاروينسكي"  عند ) االستعمال املتوسط(  و " فـاران"و
)  واالستعمال النمط ( وأخـريا " ريفاتري"عند ) النمط "(مو"عند مجاعة ) الربيئة  ةالعبار/ اخلطاب الساذج ( 

  .  عند دوالس 
عند )االحنراف(،"يفالري"  عند)التجاوز/ االنزياح:( فهي " الواقع العرضي"وأما الدوال املعربة عن     

،            "تريي"عند ) املخالفة ( ، "بايتار"عند ) اإلحاطة ( و  "  واالك وفاران"عند ) االختالل"( سبيتزر"
"            تودوروف"عند ) اللحن / خرق السنن( ،   "كوهني"عند )االنتهاك "   ( بارت"عند ) الشناعة ( 
   )184(عند مجاعة مو) التحريف ( آخرا    وأخريا وليس" آراقون"عند ) العصيان ( 

كسر للقاعدة اللغوية أو املعيار ، /. تعرب عن كسر لنمطية الكالم  -كلها  -هذه املصطلحات وأخرى     
وبالتايل خترج من السنة املتداولة وخترق املعهود وتنتقل من الدرجة الصفر لتشكل فسحة من خالل احلرية يف 
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كل هذا التمادي الذي يسعى املبدع من وراءه إىل جتاوز الداللة املعجمية وختطيها جمال التصرف داخل اللغة ، 
أو املتعة أو ، من أجل تقدمي رؤيته وإحساسه بالطريقة اليت يراها أكثر تأثريا ليصل يف األخري إىل حتقيق اإلمتاع 

       .و الالمنتظر و الالمعقول ،   أو النشوة أو الدهشة من خالل خرق أفق التوقع  - اللذة ، ـ  باملفهوم الباريت 

تبقى أن املشكلة األساسية اليت تواجه نظرية االنزياح تتمثل بالدرجة األوىل يف حتديد طبيعة املعيار الـذي      
أو ما يسمى بالقاعدة واملعيار ، اللغة  *يفترض مسبقا أن هناك معيارا -االنزياح  -فهو، حيدث عنه االنزياح 
  .  ويتم حتديد األسلوب على أساسه ، ب املستعمل العادية و األسلو

فإن األمر قد امتد ليشمل تفريقا بني اللغة املنحرفـة  ، وإذا كان النظام هو املعيار الذي يتحدد به االنزياح    
نع واللغة غري املنحرفة ، أو ما يوجد عند الشكالنيني الروس، اللغة الشعرية واللغة اليومية ، واليت كما يبدو ال مي

استخدام االحنرافات يف اللغتني وإن كانت هذه االنزياحات يف اللغة اليومية غري مرتبطة بقصد كما يف اللغـة  
الشعرية ، إذ أن االنزياح يف اللغة الشعرية له تأثري مجايل وفين مقصود عكس األوىل وهذا ما ميكن من الكشف 

أن النثر هو املستوى العادي بينما الشعر جماوزة ،  وآخرون إىل" جون كوهني"عن الفروق بينهما ، بينما ذهب 
ومبا أن النثر هو املستوى اللغوي السائد ، فإننا ميكن أن نتخذ منه  «: ويظهر ذلك جليا يف قول جون كوهني 

  )185(»املستوى العادي و جنعل الشعر جماوزة تقاس درجة إىل هذا املعيار 
  اهتماما كبريا للغة الشعرية من خالل ما سبق يتضح أن جون كوهني يويل    
فكلما كان االنزياح داال بالقصد برزت شعرية ، ) املنحرف ( وجعلها املستوى الثاين  -والشعر والشاعر  -

إنه خالق كلمات وليس خالق أفكار ، وترجع عبقريته كلها ، بقوله ال بتفكريه وإحساسه " والشاعر"اخلطاب 
  . )186(إىل اإلبداع اللغوي 

 ميكن التسليم ذا االعتقاد بشكل مطلق ذلك أن هناك احنرافات ميكن أن تظهر يف لغة األجناس ولكن ال    
األدبية األخرى ، فاالنزياح مل يعد خاصا بلغة الشعر ، إذ أن مظاهر االنزياح من استعارة وجماز وكناية و ختييل 

آين والذي فيه من االنزياحات ما يفوق إىل النص القر ةوغريها قد تتجلى يف العمل الروائي والقصصي باإلضاف

                                                
حد االستعمال والعادة، وذلك " وقد ظھرت في الموروث البالغي والنقدي أسماء تشیر إلى المعیار، ومن األمثلة على ذلك  *

حابنا یجاریني أبیاتا أبعد أبو الطیب فیھا االستعارة وخرج عن حد وقد كان بعض أص: " في قول القاضي الجرجاني
الذي تخرج عنھ اللغة " المعیار" معادلة لما عرف في البحث األسلوبي المعاصر بـ  429الوساطة ص" االستعمال والعادة

فقد أشاروا إلى كثیر من  الشعریة في مخالفتھا لما ھو عادي ومستعمل ، كما أن القدماء أصل یقاس إلیھ كل خروج في اللغة
" فنجدھا عند ) أصل اللغة( األشیاء التي تحدد المعیار الذي یتحدد بھ كل خروج من الخروجات ، فقد تواترت عندھم مقولة 

  ....86- 85في النكت ص  ي، وكذا الرمان706في تعریفھ لالستعارة في كتابھ الصناعتین ص"العسكري
( و" الجرجاني" عند ) أصل المعنى( ي التصورات النقدیة  والبالغیة القدیمة وذلك مثل كما أن ھناك أسماء معادلة للمعیار ف

 "...ابن جني" ، و"ابن األثیر " عند ) أصل الوضع( و " ابن األثیر" ، و" القاضي الجرجاني" عند ) األصل
 

  . 23:بناء لغة الشعر ، ترجمة أحمد درويش، ص: جون كوهين  ـ  185
 .175:الخطاب الشعري، اإليقاع والمعنى، صبنية : خان محمد ـ 186



وما هو بِقَولِ ( :التصور ، وهو ليس يشعر كما يعلم اجلميع وال يقول كاهن وال جمنون مصداقا لقوله تعاىل 
  . )187( )ينتنزِيلٌ من رب الْعالَم .ولَا بِقَولِ كَاهنٍ قَليلًا ما تذَكَّرونَ  .شاعرٍ قَليلًا ما تؤمنونَ 

مل يتوصل يف طرحه لقضية املعيار إىل نتائج دقيقة ميكن التسـليم ـا   " جون كوهني"أن ، و زبدة القول     
فإنه يرى ضرورة اعتماد السياق " ريفاتري"مطلقا رغم وجود االنزياح يف الشعر بشكل كبري ، أما بالنسبة لـ 

ه أكثر سالمة من البحث عن املعيار اخلارجي ، وقد حد وهي طريقة     و حسب، األسلويب ليكون هو املعيار 
  .على أنه نسق لغوي يقطعه عنصر غري متوقع  السياق األسلويب

  

  
  
  

                                                
  .43 - 40: اآلية:  الحاقة ـ 187

  



  الفصل الثاني
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I -  االنزياحات غير اللغوية:  
6:  

إىل الثقافة العربية اإلسالمية العامل إذا ذهبنا إىل أنّ النص القرآين كان بالنسبة ، لعلّه ليس من الغلو يف شيء     
مثل التفسـري      ، األساسي الذي و جـه الفكر و رسم آفاقه؛ بسببه نشأت مجلة من العلوم اليت تدور يف فلكه

وكذلك العلوم الـيت تـدور يف   ... و أسباب النـزول و الناسخ و املنسوخ و الفقه   و أصوله و علم الكالم
  .اللغة  و النحو و خاصة البالغة الظاهرة بعيدة عن مثل علم

سـابقة   -"حملمد النـويري " و القول  -لكن الصلة بني النظرية البالغية و النص القرآين تبدو يف تقديرنا     
ذلك أنّ النص قد مثل بالنسبة إىل الثقافة العربية كلّها األفق البياين املستحيل الذي ، حلاجات سياسة الداللة فيه

و تنقطـع الرقـاب؛   ، فقد ارتقى يف بيانه     و حسنه املرتبة اليت تنحسر دوا اهلمم، إدراكهال يسع أي بليغ 
و عباراته أدركت املستوى الذي فارق قدرة البشر مما دفع إىل معرفـة  ، ذلك أنّ حماكاته خرجت عن الوسع

  )188(.و االستدالل على األسباب اليت جعلته خارجا عن طاقة البشر، أسرار إعجازه
أذكر منها على سبيل املثال ال ، و قد جاء التحدي و اإلعجاز البالغي يف القرآن الكرمي يف مواضع كثرية     

قُلْ لَئنِ اجتمعت الْإِنس والْجِن علَى أَنْ يأْتوا بِمثْلِ هذَا الْقُرَآن لَا يأْتونَ بِمثْلهΨ : ] احلصر قوله
ل مهضعكَانَ ب لَواوضٍ ظَهِيرع(189) ب [ ،و قوله كذلكΥ  ]  ِرشوا بِعقُلْ فَأْت اهرقُولُونَ افْتي أَم

متإِنْ كُن اللَّه وند نم متطَعتنِ اسوا معادو اتيرفْتم هثْلرٍ مووا  سجِيبتسي فَإِنْ لَم ينقادص
فاألسلوب القرآين ، )190( ]َبِعلْمِ اللَّه وأَنْ لَا إِلَه إِلَّا هو فَهلْ أَنتم مسلمونلَكُم فَاعلَموا أَنما أُنزِلَ 

  .و خارج عن مألوف العرب، خارق للعادة
جند  )*(و من أبرز النظريات اليت ركز عليها العلماء أحباثهم و دراسام اللغوية اخلاصة بإعجاز القرآن الكرمي    

  : ات تـترتب حسب األسبقية يف الظهور زمانيا على النحو التايلمجلة من النظري
 اجلاحظً .                  " نظرية اإلعجاز اللفظي .1
 نـظرية إعـجاز البـالغة             ً  الباقالينً  .2
 نـظرية إعـجاز النــظم            ً  اجلرجاينً  .3

                                                
،   صفاقس  -دار محمد علي الحامي للنشر و التوزيع، علم الكالم و النظرية البالغية عند العرب: محمد النويري - 188
 .8-7: ص، م2001، 1ط

  .88: اإلسراء - 189
  .14 - 13: هود - 190

انطباق آياته  - 2، اتساق عباراته و معانيه و أحكامه و نظرياته - 1: لكريم كثيرةإن وجوه اإلعجاز في القرآن ا) *(
فصاحة ألفاظه و بالغة  -4، إخباره بوقائع ال يعلمها إالّ عالّم الغيوب - 3، على ما يكتشفه العلم من نظريات علمية

  .عباراته و قوة تأثيره
  . 31-27: ص،  م1993، الجزائر  - ،2ط، و التوزيع الزهراء للنشر، علم أصول الفقه: عبد الوهاب خالف: ينظر

  



 نظرية إعجاز اإليقاع النغمي           ً  الرافعيً  .4
 سيد قطب" ً        )*( نظرية إعجاز التصوير الفين .5
 

إنّ تبين قضية اإلعجاز اللغوي كمسلمة ثابتـة بالنسبة خلصوصية املعجزة القرآنية ليس تعبريا عـن  
و لكنه يلخص النتيجة العامة اليت يؤكـدها اسـتقراء    -وحىت و إن كان ذلك كذلك -قناعة شخصية باملرة

... بإمجاع غالبـية العلماء املتخصصني يف الدراسات القرآنية و اللغوية، از القرآناألحباث املتخصصة إلعجـ
هو ذلك املصري الذي آلـت إلــيه األحبـاث    ، إالّ أنّ األمر الذي قد حييـر الباحث يف تناول هذا املوضوع

على حد تعبري    -ا حىت جاز لن، اللـغوية اخلاصة باإلعجاز القرآين من تنوع يف النظريات و تـعدد يف اآلراء
و هـو مـا   ، احلديث هذه املـرة عن أوجه متعددة داخل نطاق اإلعجاز اللغوي ذاتـه  -ً عيسى بن سديرةً 

يستشف اإلعجاز اللغوي إىل مواضيع خاصة باأللفاظ املفردة أو األنساق و التراكيب املنتظمة أو البالغـة أو  
   )191(.اإليقاع و ما إىل ذلك

ـّا كان األ      كان حري بالباحثني أن يفيدوا الدرس القرآين بآليات اللسانيات؛ باعتبـاره  ، مر كذلكو مل
يف الوقـت نفسـه مل يكـن    ، حيتوي على مضامني احلياة و الواقع بشىت طروحاته املعرفية املتعددة و املتجددة

باعتبـار الشـمولية    يضم رمزيات الواقع و مكنوناته لخمصوصا بالبيـئة العربية القدمية؛ بل كان وال يـزا
لـذلك  ، املؤسسة فيه؛ ألنه حمكوم يف جوهره مبنهجية معرفية من شأا أن تستوعب كلّ ما جد و استحدث

فإنّ األمر يف مـعظمه مل يتجاوز ترديد ، أما التناول احلديث للنص القرآين، يستحيل تقييده يف إطار زمن حمدد
 -إالّ بنسب قليلـة  -غتها دون سعي جلي و واضح يف التطويرو ذلك بإعادة صيا، ما ذكرته تفاسري األقدمني

فنصنا اليوم يف رحاب العوملة الثقافية و التثاقف هو يف حاجة ماسة إىل ضـرورة مواصـلة دراسـته وفـق     
و خباصة تلك احلقول العلمية الـيت  ، اخلصوصيات احلديثة ككل باالستفادة مما در به الفكر املـعريف املعاصر

و طاملا أنّ القرآن الكرمي هو تـعاقب لغوي بدرجة أوىل فحري بنا أن نطور الدراسات ، "اللـغة"اهتمت بـ 
القرآنية باالستفادة من معطيات النظرية اللسانية، إنّ مواصلة املسار اإلبداعي يف دراسة القرآن الكرمي شـيء  

جوهره إىل استقطاب النماذج حتمي تفرضه ضرورات الوجـود اإلسالمي ذي الطابع الكوين الذي يهدف يف 
والقولً لعبد احلليم بن  -لكن الزلنـا نقول، صحيح أنّ القرآن الكرمي معجز ببيـانه و بالغته، البشرية ككلّ

                                                
،       فهو يعبر بالصورة المحسة المتخيلة عن المعنى الذهني، التصوير الفني هو األداة المفضلة في أسلوب القرآن (*)

م يرتقي ث، و عن النموذج اإلنساني و الطبيعة البشرية، و المشهد المنظور، و عن الحادث المحسوس، و الحالة النفسية
و إذا الحالة ، فإذا المعنى الذهني هيئة أو حركة، أو الحركة المتجددة، بالصورة التي يرسمها فيمنحها الحياة الشاخصة

فأما الحوادث       ، و إذا الطبيعة البشرية مجسمة مرئية، و إذا النموذج اإلنساني شاخص حي، النفسية لوحة أو مشهد
فإذا أضاف إليها الحوار فقد ، و فيها الحركة، يردها شاخصة حاضرة فيها الحياةف، و المشاهد و القصص و المناظر
 34: ص، م1986، 10ط، القاهرة، التصوير الفني في القرآن الكريم: سيد قطب: ينظر. استوت لها كل عناصر التخييل

  .80: ص، يمالخصائص التركيبية و األسلوبية في المكي و المدني من القرآن الكر: عيسى بن سديرة -  191



ال أكثر من أجل استمرارية  و مداومة التجديد وفق ما  -عيسىه يفتح اإنّ اإلعجاز ال يعين التـعجيز؛ بل إن
   )192(.*تعاقبةمتليه الضرورات الزمنية امل

و على حملل النص القرآين أن يهتم بضبط العائد املعريف للمفردة و بدقة االستعمال اللغـوي يف الـنص        
و هذا ما جعل ، و قيمة العالقة املرهونة بني اللفظ و املعىن يف كل سياق لغوي من جهة ثانية، القرآين من جهة

الدقيق للقرآن الكرمي يتطلب قاموسا قرآنيا جديدا يعتمـد يف  يؤكد على أنّ التحليل " أبا القاسم حاج محد"
فهناك فارق دقيق بني شاعرية ، و كما يستخدمها، فكرته على حتديد معاين املفردات كما حيددها القرآن نفسه

إنّ هذا القـاموس سيكشـف عـن    ، و دقة التوظيف القرآين هلذه اللغة، العرب اللـغوية مع تفردها اللساين
و سيساعد يف جالء مفهوميات كثرية ظلـت  ، ات قرآنية للمفردات قلّ أن فكّر فيها العرب أنفسهماستخدام

   )193(.مكنونة يف القرآن
مثاالً لذلك من خالل مناذج قرآنية أذكر منها اآليتني الكـرميتني  " حممد أبو القاسم حاج محد"و يضرب      

إِنه لَقُرَآنٌ كَرِيم في كتـابٍ   [:   Υالل قولهو ذلك من خ، "مس"و ، "ملس"إلظهار الفرق بني لفظيت 
" يمسـه" -إن مل أقل معظمهم -و قـد فسر بعض املفسرين، )194( ]مكْنون لَا يمسه إِلَّا الْمطَهرونَ

ما يصيب يف كلية يف اللغة العربية املتميزة و يف استخدام القرآن الكرمي هو " املَـس"غري أنّ ، "يـلْمسه"بـ 
،       فيتجـه إىل املوضـوع االحتكـاكي العضـوي    " ملس"أمـا استعمال لفظة ، املوضوع و أعماقه أو وجدانه

يا أَيها الَّذين َآمنوا لَا تقْربوا الصلَاةَ وأَنتم سكَارى حتى تعلَموا ما تقُولُونَ ولَا جنبا [: Υقال   
بِرِي سبِيلٍ حتى تغتِسلُوا وإِنْ كُنتم مرضى أَو علَى سفَرٍ أَو جاءَ أَحد منكُم من الْغائط أَو إِلَّا عا

انَ لَّه كَلَامستم النساَء فَلَم تجِدوا ماءً فَتيمموا صعيدا طَيبا فَامسحوا بِوجوهكُم وأَيديكُم إِنَّ ال
حددنـاه انطالقًا من ورودها يف القرآن " مس"و "   ملـس"فالـعائد املـعريف بني ، )195](  عفُوا غَفُورا

و لننظر إىل اآليـة األوىل؛ حيث أردف السياق القرآين عبارة ، "اللمس"إذًا غري " املس"الكـرمي ككلّ؛ فـ 
" املتطهرون: "و مل يقل ] إِلَّا الْمطَهرونَ [:للساين فقالملن يتشابه عليه املعىن ا" توضيح عقلي"بـ " ال ميسه"

و ، ألنّ التطهر من احلدثني األصغر و األكرب هو من عند البشر يأتونه باحلركات العملية من وضوء و غسـل 
إنّ : "و بذلك تستقيم هذه العبارة على النحو التايل، Ψلكن الطهر هنا نسب إىل مصدر غري اإلنسان هو اهللا
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وً  جابر ، "العالمية اإلسالمية الثانية" محمد أبو القاسم حاج حمد في كتابه ،ً  "البيان العربي و دينية العقل العربي
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؛ و "هذا القرآن كتاب مكنونة معانيه ذات أعماق و أبعاد ال ينفذ جبوهره إالّ إىل داخل النفوس اليت طهرها اهللا
املصـحف  " للمس"بذلك تسقط كلّ األحكام اليت افترضها الفقهاء من حترمي ال ميلكونه أصالً و لو بالقياس 

عالقـة  ، و لكنها العالقة املوضـوعية ، صحففليست املسألة هي العالقة الشكلية مع امل، دون طهارة ظاهرية
و ليس لنص ،    و األمر يف تقدير املصحف و احترامه متروك ألخالقية املسلم نفسه، األخذ عنه و التـدبر فيه

فاهللا ال يفترض يف اإلنسان ما افترضه بعض الفقهاء من أنه جمرد من آداب الفضيلة ليسـلك بنفسـه   ، شرعي
   )196(.ما هو من عند اهللاسلوكًا صحيحا جتاه كل 

واجبة ال حمالة ملعاجلـة   -بتعبري حاج محد -و عليه فالتمييز بني التوظيف اإلهلي للـغة و التوظيف العريب     
النص القرآين ؛ذلك أنّ االستخدام اإللـهي للمفردة استخدام مميز يرقى باملفردة إىل مستوى املصطلح يتعارض 

ـّقه العرب يف لسام ا لبـالغي و يصطدم كذلك مبرجعية املوروث ألن القـرآن الكـرمي ارتقـى    مع ما وث
كنفسية  -فما من كلمة إالّ و هلا معناها احملدد الذي ال حيتمل، بكماالت التميز و التفرد يف خصائص الكلمات

  .أي متاثل أو تطابق مع كلمة أخرى -العريب متاما
للغوية احلضارية اليت يعرفها تـاريخ اللغـات        و من هنـا يصبح تفسري القرآن من أدق العمليـات ا

لذلك ال ميكن تفسري ، ما من كلمة إالّ و هلا داللتها املتميزة و لو بدت مترادفة أو متشاة، و الثقافات يف العامل
و قـد  ، و إمنا حرف حمدد، و ليس األمر قضية ظاهر و باطن،   القرآن باالستطراد و التـداعي على السياق

و أقول ، قاد إىل اجتهادات كلّـها خطأ يف خطأ" ملس"و " مس"كيف أنّ فرقًا مل يبد للناس جوهريا بني رأينا 
و ترجع األسباب يف معظمها إىل مراحـل  ، أنّ األخطاء كثرية -و القـول أليب القاسم حاج محد –صراحة 

وفُهمت مكنوناته ، يس من طبيعتهفحملَ القرآن ما ل، االحنـطاط احلضاري اللغوي منذ القرن اهلجري الثالث
  .خطأ يف جوانب هامة تتصل حبياة املسلمني

فالقرآن ليس عربيا فقط ، غري أنّ معرفة اللغة العربية وحدها ال تكفي يف الفهم الدقيق لبعض خفايا الكتاب     
نفسها ضـمن   و لكنه كبناء إلـهي ضمن هذه اللغة استوعب مفردات اللـغة، باعتباره متنـزالً بلغة العرب
  )197(.قلّ أن فطن إليها أهل اللغة أنفسهم، استخدامات دقيقة للغاية

و تأسيسا على ما تقدم ميكن القول أنّ االعتماد على اللسانيات بنتائجها القيمة  و املتنوعة يف تناول النص      
أن تـزيح الكـثري مـن    يعد يف جوهره منهجية علمية من شـأا  ، القرآين باعتباره معطًى لغويا بدرجة أوىل

 اإلشكاليات املعرفية املتنوعة اليت كانت تصادف الدارسني؛ بل إا ستساعدنا من أجل التبصر يف املنهج القرآين
ألنّ اإلعجـاز  " املنهج القرآين" -والقول لعبد احلليم بن عيسى –الكلّي الذي حيكم تنظيم هذا الكون؛ قلنا 

، بل هو على صلة أيضا باملعىن املنهجي الدقيق الذي حيكم هذا املبىن،  فقطالقرآين ليس مرتبطًا باملبىن اللساين
كما أنّ االرتكاز على بعض مباحث علم اللغة مل يكن وليد هذا العصر؛ بل لقد أثبت النحو بقواعده التقليدية 
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فهم من خالهلـا  كونه يعد يف جوهره اآللية اليت ن، جدارته يف الكشف عن األحكام الشرعية يف القرآن الكرمي
اعتبار النحو من األساسيات القاعدية يف تتبـع األحكـام    -و ملّا كان األمر كذلك،  عالئق التركيب اللغوي

فإنّ علم اللغة باعتباره منهجية أوسع تأخذ بكل املكونات احملققة للغة سيسهم بفعالية أكثر يف إثراء  -الفقهية
نّ النص القرآين الذي يعد يف جوهره مدونة لغويـة سامية ميكن و هنـا نشري كذلك إىل أ، الدراسات القرآنية

فحري بالباحثني إذًا أن يهتموا بالنــص  ، أن يقدم للسانيات عينات و شرائح لغوية متنوعة للتحليل اللغوي
     )198(.القرآين و يـكثّّفوا دراستهم و حتليلهم له فيسهموا من مثّ إىل إثبات العاملية فيه درسا و دراسة

و حـاولوا    -و هو جانب من جوانب إعجازه -و لقد الحظ القدماء حسن النسق يف النـص القرآين     
دراسته كلٌّ مبا يناسب تفسريه؛ و القرآن الكرمي لشدة متاسكه عد كالكلمة الواحدة على الرغم من أنّ كـل 

، و ذات أسـلوب معني، صو ذات منهج خا، و ذات مالمح متميزة، سورة من سوره ذات شخصية متفردة
السـور   -و مع ذلك فإـا ، و هذه القضية الكبرية، و ذات جمال متخصص يف عالج هـذا املوضوع الواحد

،         مث تأخذ بعد ذلـك مساـا املسـتقلة   ، *جتتمع على املوضوع و الغاية -و سورة النمل منهم، املكية خاصة
  .ج هذا املوضوع و حتقيق هذه الغايةو طرائقها املتميزة و جماهلا املتخصص يف عال

و ملّا كان األمر كذلك كان حريا بالباحـثني االعتماد على علم اللّـغة النصي يف دراسـة الـنص   
،    و هو ذلك الفرع من فروع علم اللغـة الذي يهتم بدراسة النص باعتباره الوحدة اللغوية الكـربى ، القرآين

التماسك   و وسـائله و أنواعـه و اإلحالـة أو املرجعيـة     ، لترابطو ذلك بدراسة جوانب عديدة؛ أمهها ا
"Référence" ،و السياق النصي، و أنواعها"Textual Context" ، املرسـل      ( و دور املشاركني يف النص

    )199(.و هـذه الدراسة تـتضمن النص املنطوق و املكتوب على حد سواء، )و املستقبل
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   "سورة النمل: "الكريمةفي رحاب السورة  -1
،     آياا ثـالث  و تسـعون  ، ؛ سورة كرمية نزلت مبكة املكرمة بعد سورة الشعراء"سورة النمل"     

و عند أهـل الشام و البصرة و الكوفة أربعا ، و قد عدت آياا يف عدد أهـل املدينة و مكة مخس و تسعون
و تسمى ، و جامـع الترمذي، ك مسيت يف صحيح البخاريو كذل، "سورة النمل"و أشهر أمسائها . و تسعني

  .و هذان االمسان اقتصر عليهما يف اإلتقان و غريه، "سورة سليمان"أيضا 
و وجه األمسـاء الثالثـة أنّ لفـظ    ، "سورة اهلدهد"أا تسمى " أحكام القرآن"و ذكر أبو بكر بن العريب يف 

فألنّ مـا  " سورة سليمان"و أمـا تسميتها ، من القرآن غريها مل يذكرا يف سورة" اهلـدهد"و لفظ " النمل"
  .ذكر فيها من ملك سليمان مفصالً مل يذكر مثله يف غريها

و ذكـرً   ، و هذه السورة مكية باالتفاق كما حكاهً ابن عطبيةً  وً  القرطيب وً  السيوطيً  و غري واحـد      
ا(ا اخلفاجيً   أنّ بـعضهم ذهب إىل مكية بعض آياو مل أقـف  ) كذا و لعلّه سهو صوابه مدنية بعض آيا

على هذا لغريً اخلفاجي.  
وهي إحدى ،  و هي السورة الثامنة و األربعون يف عدد نزول السور و السابعة و العشرون يف ترتيب املصحف

  )200( .القصص، النمل، الشعراء: ثالث سور نزلت متتالية و وضعت يف املصحف متـتالية؛     و هي
هذه تتحدث عن التفوق احلضاري و أمهية أن ميتلك املسلمون معامل حضارة قوية مـن  " سورة النمل"و      

سـيدنا  : و كان رمز التـفوق احلضاري يف هذه السـورة . العلم و التكنولوجيا و القوة املادية و العسكرية
: ه املؤسسة هي أشبه ما تكون بلغة اليومهذ، و مملكته اليت مجعت بني اإلميان   و النجاح يف احلياة، υسليمان 

من اجلـن و اإلنـس    و   ، شركة عاملية متـعددة اجلنسيات توظف ضمن جهازها اإلداري جنسيات خمتلفة
  ...الطري و النمل و الوحوش

مثّ حتدثت عن بعض ، ρاملعجزة اخلالدة حملمد ، القرآن الكرمي -سورة النمل -و قد تناولت السورة الكرمية     
و ما نال أقوامهم مـن  ، υ"لوط"و  υ"صاحل"و، υ"موسى"فذكرت باإلمجال قصص كلّ من ، قصص األنبياء

و ولـده  "     داوود"مث حتدثت بالتفصيل عن قصـة  . Υالعذاب بسبب شركهم و إعراضهم عن دعوة اهللا 
سـليمان مـع    مث ذكرت قصـة ، و ما أنعم اهللا عليهما من نعم جليلة و فضل عظيم، سليمان عليهما السالم

كما تناولت السورة كــذلك  ، بلقيس؛ حيث تركت عبادة األوثان و أسلمت مـع سليمان لرب العاملني
و سـاقت بعـض األهـوال          ، الدالئل و الرباهـني على وجود اهللا ووحدانيته من آثار خملوقاته و بدائع صنعه

  .و الشدائد من مشاهد يوم القيامة
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ذكر فيها قصة النملة اليت وعضت جيشها بدخول مساكنهم حىت ال  Υألنّ اهللا " ملسورة الن"و مسيت بـ  
و فهم نيب اهللا كالمها و تبسم ضاحكًا من قوهلـا  و شكر اهللا على ما منحه من ، حيطمهم سليمان و جنوده

   )201(.فضلٍ و إنعامٍ
  : الهيكل البنوي لسورة النمل -2     

 طس تلْك َآيات الْقُرَآن وكتابٍ مبِينٍ هدى وبشرى للْمؤمنِين [: تبدأ السورة بقوله تعاىل     
الَْآخرة الَّذين يقيمونَ الصلَاةَ ويؤتونَ الزكَاةَ وهم بِالَْآخرة هم يوقنون إِنَّ الَّذين لَا يؤمنونَ بِ

مفَه مالَهمأَع ما لَهنيونَ  زرسالْأَخ مه ةري الَْآخف مهذَابِ ووُء الْعس ملَه ينالَّذ كونَ أُولَئهمعي
   )202( ] وإِنك لَتلَقَّى الْقُرَآنَ من لَدنْ حكيمٍ عليمٍ

ثالثـة   فماذا عسى أن تكون اآليات املشار إليها اليت تشتمل عليها هذه السورة من سور القرآن؟ إـا مـن  
    )203(:أنواع

  :الخوارق: أوال 
  : ترتيبها كما يلي، اشتملت السورة من هذه الطائفة على تسع خوارق      

  : جند ما يلي، و هي أول قصة يف سورة النمل: υ"موسى"من قصة / أ   
  ).8(]اللَّه رب الْعالَمين فَلَما جاَءها نودي أَنْ بورِك من في النارِ ومن حولَها وسبحانَ [. 1
2 . ﴿قِّبعي لَما وبِردلَّى مانٌّ وا جهكَأَن زتها تَآها رفَلَم اكصأَلْقِ ع10( ﴾و.(  
  ).12( ] وأَدخلْ يدك في جيبِك تخرج بيضاَء من غَيرِ سوٍء[ . 3
  :جند υ"سليمان"و من قصة / ب   
  ).16( ] أَيها الناس علِّمنا منطق الطَّيرِ وقَالَ يا [ .4
5 .] كُمناكسلُوا مخلُ ادما النها أَيلَةٌ يمن لِ قَالَتمالن ادلَى وا عوى إِذَا أَتت18( ] ح.(  
  ).22( ] بِنبإٍ يقينٍ فَقَالَ أَحطت بِما لَم تحطْ بِه وجِئْتك من سبإٍ [. 6
7 .] أَكْفُر أَم كُرنِي أَأَشلُوبيي لبلِ رفَض نذَا مقَالَ ه هدنا عرقتسم َآها ر40( ] فَلَم.(  
  : ما يلي υ"صاحل"و جند من قصة / ج   
  ).50( ] ومكَروا مكْرا ومكَرنا مكْرا وهم لَا يشعرونَ [. 8
  : υ"لوط"و من قصة / د   
9 . ]ذَرِيننالْم طَراَء ما فَسطَرم هِملَيا عنطَرأَم58( ] و.(  
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و يف ارتباطها بقصص األنبياء ما جيعلها معجزات من آيات اهللا الـيت  ، فهذه اآليات مجيعا من خوارق الطبيعة
  .يؤيد ا رسله إىل خلقه

  :البينات: ثانيا
أن حيمد اهللا و يسـلم علـى    ρو ترد يف صورة أمر إىل النيب، يعا دالئل على قدرة اهللا و ألوهيتهو هي مج     

مث يرتب على هذا األمر ستة مـن  ، فأحسنوا تبليغها و كانوا أمناء عليها، رسله الذين اصطفاهم لتبليغ رسالته
  :و ذلك على النحو التايل، األسئلة يعقبها أمر آخر

1 .] ريخ رِكُونَ َآللَّهشا ي59( ] أَم. (  
2 .]  ةجهب ذَات قائدح ا بِهنتباًء فَأَناِء ممالس نم لَ لَكُمزأَنو ضالْأَرو اتاومالس لَقخ نا أَمم

  .)204(!؟أي أ فعل ذلك إله مع اهللا). 60( ] لَه مع اللَّهإكَانَ لَكُم أَنْ تنبِتوا شجرها أَ
 زاأَمن جعلَ الْأَرض قَرارا وجعلَ خلَالَها أَنهارا وجعلَ لَها رواسي وجعلَ بين الْبحرينِ حاجِ [. 3
  ).61( ] لَه مع اللَّهإِأَ
4 .] خ لُكُمعجيوَء والس فكْشيو اهعإِذَا د طَرضالْم جِيبي نضِأَملَفَاَء الْأَر                                                  
  ).62( ] لَه مع اللَّهأَإِ
5 .] هتمحر يدي نيا برشب احيلُ الرسري نمرِ وحالْبو رالْب اتي ظُلُمف يكُمدهي نأَم                             
  ).63( ]لَه مع اللَّه إِأَ
                                           أَمن يبدأُ الْخلْق ثُم يعيده ومن يرزقُكُم من السماِء والْأَرضِ [. 6
  ِ).64( ] لَه مع اللَّهإِأَ

  .Υمن شأنه أن يتمم الدالئل السابقة على ألوهية اهللا أن يقول ما ρويأيت األمر الثاين للنيب      
  ). 65( َ]قُلْ لَا يعلَم من في السماوات والْأَرضِ الْغيب إِلَّا اللَّه وما يشعرونَ أَيانَ يبعثُون [. 7

  : األجوبة المشتملة على الوعيد: ثـالثًا
  :كاري ساقه الكفارو هذه األجوبة تترتب على سؤال إن     

ــونَ     [ جرخــا لَم نــا أَئ ناؤَآبــا و ابرــا ت ــذَا كُن وا أَئــر ــذين كَفَ ــالَ الَّ                                                       .) 67( ]وقَ
  ).68( ] أَولينلَقَد وعدنا هذَا نحن وَآباؤنا من قَبلُ إِنْ هذَا إِلَّا أَساطير الْ [

  ).71( ] ويقُولُونَ متى هذَا الْوعد إِنْ كُنتم صادقين [:مث يوغلون يف عنادهم و يقولون
  :و هنا تأيت األجوبة املشربة بالوعيد على النحو التايل

  ).72( ] قُلْ عسى أَنْ يكُونَ ردف لَكُم بعض الَّذي تستعجِلُونَ [ .1
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2. ] ضِ إِلَّا فالْأَراِء ومي السف ةبغَائ نا ممونَ ونلعا يمو مهوردص نكا تم لَمعلَي كبإِنَّ ري و
  ). 75 -74( ] كتابٍ مبِينٍ

3 .] يملالْع زِيزالْع وهو هكْمبِح مهنيي بقْضي كب78( ] إِنَّ ر.(  
4 .]  يِ إِنمي الْعادبِه تا أَنمو بِرِيندا ملَّواَء إِذَا وعالد مالص عمسلَا تى وتوالْم عمسلَا ت ك

هِملَالَتض ن81 -80( ] ع.(  
الناس كَانوا بَِآياتنا لَا  وإِذَا وقَع الْقَولُ علَيهِم أَخرجنا لَهم دابةً من الْأَرضِ تكَلِّمهم أَنَّ [. 5

     )205().82(  ] يوقنونَ
ويوم نحشر من كُلِّ أُمة فَوجا ممن يكَذِّب بَِآياتنا فَهم يوزعونَ حتى إِذَا جاُءوا قَـالَ   [. 6

نتم تعملُونَ ووقَع الْقَولُ علَيهِم بِما ظَلَموا فَهم لَا أَكَذَّبتم بَِآياتي ولَم تحيطُوا بِها علْما أَم ماذَا كُ
  ).85 -83( ] ينطقُونَ

7 .] كُلٌّ  وو اَء اللَّهش نضِ إِلَّا مي الْأَرف نمو اتاومي السف نم ورِ فَفَزِعي الصف فَخني موي
رِيناخد هو87( ] أَت.(  

وقُلِ الْحمد للَّه سيرِيكُم َآياته فَتعرِفُونها وما  [:إذ يقول تعاىل، تم السورة باإلشارة إىل مجلة اآلياتمث خت
  )206().93( ] ربك بِغافلٍ عما تعملُونَ

  :  المعجزات من منظور انزياحي: الخوارق -3
اردة يف سورة النمل من منظور انزياحي؛ و ما اخلارقـة يف  أود هـاهنا الوقوف على بعض اخلـوارق الو     

ماهيـتها إالّ خروج عن املألوف و كسرا لنمـطية املعهود  و خرقًا ألفق التوقع و توليد الالمنتظر من خالل 
املعجزات انزياحات عن املعيار / و ملا كان ذلك كذلك جاز يل اعتبار اخلوارق، ما حتدثه من دهشة و مفاجأة

و إمنـا  ، و إن مل تكن حتدث يف احلقل اللــغوي ، و مستوى آخر/ لنمط أو األصل إىل رتـبة مشوشةأو ا
جتاوزته لفتح باب التـدبر يف أغرب و أدهش و أروع ما جسدته و خطته و أبدعته يد القدرة اإلهلية علـى  

  . سجل الوجود
ي ال يعدو أن يكون خرقًا و كسـرا     و الذ -و تأسيسا على ما تقدم من تـعريف لالنزياح يف الفصل األول

  .فإنّ اخلارقة انزياح من منظور معني -و شذوذًا و انتهاكًا و جنونا
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  ): الخوارق( االنزياحات غير اللغوية 
الذي ورد يف سورة النمل يتمثل يف املعجزة اليت أيد اهللا تعـاىل ـا   ) اخلارقة األوىل( االنزياح األول 

وأَلْقِ عصاك فَلَما رَآهـا تهتـز    [: و يتضح ذلك جليا يف قوله تعاىل -العصامعجزة  -υسيدنا موسى
  .)207( ] كَأَنها جانٌّ ولَّى مدبِرا ولَم يعقِّب يا موسى لَا تخف إِني لَا يخاف لَدي الْمرسلُونَ

ـحرك حركة سريعة كحركة ذلك النوع الصغري السريع فلما ألقى عصاه كما أمر إذا هي تدب و تسعى و تت
و أخذته هزة املفاجـأة  ، طبيعته االنفعالية υو أدركت موسى" جأن"و يف قراءة أخرى ، *"اجلان"من احليات 

وهي حركة تبدو فيها دهشة املفاجأة ! و جرى بعيدا عن احلية دون أن يفكر يف الرجوع، اليت مل ختطر له ببال
هي ما ميكن اعتباره  -اخلارقة -وهذه الصورة اخلارجة عن املعهود، ل تلك الطبيعة شديدة االنفعالالعنيفة يف مث

  . انزياحا عن النمط املألوف
     رِ  [:تأيت اآلية الكرمية، و بعد أن اطمأنّ موسى و قرغَي ناَء مضيب جرخت بِكيي جف كدلْ يخأَدو

؛ هذه املعجزة املتمثلة يف )208( ] ت إِلَى فرعونَ وقَومه إِنهم كَانوا قَوما فَاسقينسوٍء في تسعِ َآيا
إمنا هو خرق للمعهود  -على حد تعبري سيد قطب -من اجليب بيضاء مشرقة ال عن مرض υخروج يد موسى

املوجهـة إىل   **)(آليات التسعباإلضافـة إلىا -وعليه فهذه املعجزة إمنا هي انزياح، و خروج عن املـألوف
يثري الدهشة و يبني قدرة اخلالق على اإلتيان بأفعال عجز عنها  -و اليت مل تذكر يف هذا املقام، فرعون و قومه
  .بنو البشر

و نقول معجزة؛ ألنّ اهللا سـبحانه و تعـاىل   ، بعد ذلك نتوقف على خارقة أخرى تتمثل يف معجزة العلم     
فتكون هذه العلوم معجزة هلم و أدلة من ، اكتساب مـنهم وال معانـاة ألسباب حتصيلهاكشفها ألنبيائه دون 

، ألنّ مثل هذه العلوم و املعارف مل تكـن موجودة يف زمن النيب الذي علّمه اهللا سبحانه إياها، دالئل صدقهم
فمعرفة النيب ا البد أن  ،و قد تكون عزيزة املنال حىت ملن يطلبها و يبذل اجلهد من أجل اكتساا و حتصيلها

  .تكون من أدلة صدقه و مؤيدات نبوته
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لقد أعطى اهللا سبحانهً  داوودً  و سليمانً  عليهما السالم كثريا من العلوم إىل جانب علوم الدين تأييـدا       
حمد للَّه الَّذي فَضلَنا علَى كَثيرٍ من ولَقَد َآتينا داوود وسلَيمانَ علْما وقَالَا الْ[:قال تعاىل، لنبوما

نِينمؤالْم هادبا: "فقوله سبحانه، و مل تبني اآلية الكرمية ماهية هذا العلم و نوعه، )209( ] عبالتنوين " علم
و تصدير  ،أي علما عظيما، أو يدل على التعظيم هلذا العلم، أي نوعا من أنواع العلم، إما أن يدل على النوع

للداللة على عظمة املــعطي  " آتينا" و نون التعظيم يف ، بالالم املوطئة للقسم "لَقَد آتينا": اآلية بقوله تعاىل
و هذا يـدل أن اهللا سبحانه و تعاىل أعطىً  داوودً  وً سليمانً  علمـا عظيمـا و   ، املتفضل سبحانه و تعاىل

عطفه بالواو إشعارا بأنّ ما قااله بعض " و قَاال احلَمد هللا" أعطامها  استقباله حبمد اهللا و شكره على ما، كبريا
ففعال شكرا له ما فعال و قاال : كأنه قال، فالواو تدل على فعل حمذوف مقدر، ما أتيا به يف مقابلة نعمة العلم

ل هذا احلرف من معان فلنـتأمل اإلعجاز البياين يف حرف واحد من حروف اآلية الكرمية و ما حيم، احلمد هللا
210(كبرية(.  

أَيها الناس علِّمنا منطق الطَّيرِ وأُوتينا من  وورِثَ سلَيمانُ داوود وقَالَ يا [:و تأيت اآلية الكرمية
بِينلُ الْمالْفَض وذَا لَهٍء إِنَّ هي211( ] كُلِّ ش(.  

، يذيعهاً  سليمان عليه السالمً  يف الناس حتدثًا بنعمة اهللا  و إظهارا لفضله ] منطق الطَّيرِ أَيها الناس علِّمنا يا [
فضل اهللا الكاشـف   ]إِنَّ هذَا لَهو الْفَضلُ الْمبِـين  [:و يعقب عليهما، ال مباهاة وال تنفجا على الناس
و كذلك ال يؤيت أحدا من كـلّ  ، لبشر إالّ اهللا فما ميلـك تعليم منطق الطري. عن مصدره الدال على صاحبه

  ).)212ذا التعميم إالّ اهللا -شيء
ال على طريقة احملاولة منه و االجتهاد  )*(هذه اخلارقة اليت ختالف مألوف البشر املتمثلة يف تعلم منطق الطري     

و حال العلماء؛ بل هو عـن  على طريـق الظن    و احلدس كما ه، لتفهم و سائل الطري و غريه يف التـفاهم
  .υطريق اجلزم و اليقني ألا معجزة اهللا لنبيهً سليمانً  

  .هذا اخلرق و االنتهاك للطبيعة البشرية إمنا هو عدول عن النوع البشري و انزياح عن املتعارف عليه     

                                                
و نقص ، و التي كشف عنها اهللا تعالى في سورة األعراف؛ و هي سنون الجدب، لم تعد هنا بقية اآليات التسع (**)

ألن التركيز هنا على قوة اآلية ال على ماهيتها و على ، و الدم، الضفادع، و القمل، الجراد، و الطوفان، الثمرات
، م1974، بيروت، 25 - 19األجزاء ، المجلد الخامس، دار الشروق، في ظالل القرآن: سيد قطب: ينظر. وضوحها

 .2630:ص
 .15:النمل - 209
،         1ط، دار المنارة ،بيروت، مشقدار القلم د، المعجزة و اإلعجاز في سورة النمل: عبد الحميد محمود طهماز-  210

 .40 -39ص ، م1987
 .16: النمل -  211

  . 2634: ، ص  25-19:، األجزاء  5في ظالل القرآن ، مجلد : سيد قطب  -  212
  .276:تفسير غريب القرآن ، ص: ابن قتيبة : ينظر . النمل من الطير : وقال قتادة   -  *



،  أتاحها اهللا لعبدهً  سليمانً اليت -الظاهرة االنزياحية -على أنّ هذا كلّه مل يكن إالّ شقّا واحدا للخارقة     
لتكون حتت إمرته و طوع أمره كجنود من اإلنـس  ، أما الشق اآلخر فكان تسخري طائـفة من اجلن و الطري

وحشر لسلَيمانَ جنوده من الْجِن والْإِنسِ والطَّيرِ  [:    و يظهر ذلك جليا يف قوله تعاىل، سواء بسواء
  .)213(] َزعونفَهم يو

والعـدول عـن   ، هذا التسخري جلموع من اإلنس و اجلن و الطري لسيدناً  سليمانً  هو اخلرق للمألوف     
  ".رجل"الطبيعة املتعارف عليها ومىت كان اجلن و اإلنس و الطري جمتمعات حتت امرأة 

:      و ذلك يف اآلية الكرميـة ، بعد ذلك أجد نفسي أقف على انزياحني اثنني عن طريق اخلارقة و اإلعجاز     
يحطمنكُم سلَيمانُ  حتى إِذَا أَتوا علَى واد النملِ قَالَت نملَةٌ يا أَيها النملُ ادخلُوا مساكنكُم لَا [

أَوزِعنِي أَنْ أَشكُر نِعمتك الَّتي  فَتبسم ضاحكًا من قَولها وقَالَ رب وجنوده وهم لَا يشعرونَ
 ] نأَنعمت علَي وعلَى والدي وأَنْ أَعملَ صالحا ترضاه وأَدخلْنِي بِرحمتك في عبادك الصالحي

)214(  
،  لة أنّ هؤالء خلق أكـرب فقد تدرك النم، هي خارقة إدراك النملة أن هذا سليمان و جنوده: اخلارقة األوىل -

و قد يهرب النمل من اخلطر حبكم ما أودع اهللا فيه من القوى احلافظـة  ، و أم حيطمون النمل إذا داسـوه
فتلك هي اخلارقة اخلاصة اليت انزاحت ، أما أن تدرك النملة أن هذه الشخوص هيً سليمانً  و جنوده، للحياة

  .عن املعيار فأصبح للحيوان سلطان
مبعىن أنه أدرك منطق النملة كما أدرك ، لقومها *هي خارقة إدراك سليمان لتحذير النملة: ارقة الثانيةواخل -

و لقد تطرقـت إىل  ، و هذا مما علمه اهللاً  لسليمانً  -إىل حد معني -منطق الطري؛ أي أنه أدرك منطق احليوان
  .اآلية السادسة عشر وجه االنزياح يف هذا الشأن؛ فيما يتعلق بتعلمه منطق الطري يف

 [:      و ذلك يف قوله تعاىل، هي اخلارقة املتعلقة بقصـة سليمان مع اهلدهد و ملكة سبأو اخلارقة املوالية  -
بِينائالْغ نكَانَ م أَم دهدى الْهلَا أَر يا لفَقَالَ م رالطَّي فَقَّدتإنّ إدراكً سليمان ً غياب . )215(] و

 هـذه احلشود من الطري و اجلن و اإلنس؛ هذا من اخلرق للمعهود و دليل على الفطنة و احلـزم     طائر من بني
  .كما أنه دليل على قدرة اخلالق، و االنضباط
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هي قصة اهلدهد الذي أدرك من أحوال ملكة سبأ و قومها ما يدركه أعقل  واخلارقة األكثر جتاوزا للمعيار -
:  و ذلك يف قوله نعـاىل ، كان ذلك أيضا عن طريق اخلارقة           و اإلعجازو ، الناس و أذكاهم و أتقاهم

ةً فَمكَثَ غَير بعيد فَقَالَ أَحطت بِما لَم تحطْ بِه وجِئْتك من سبإٍ بِنبإٍ يقينٍ إِني وجدت امرأَ [
ا علَهٍء ويكُلِّ ش نم تيأُوتو مكُهلمت وند نسِ مملشونَ لدجسا يهمقَوا وهتدجو يمظع شر

  .)216( ] اللَّه وزين لَهم الشيطَانُ أَعمالَهم فَصدهم عنِ السبِيلِ فَهم لَا يهتدونَ
ولكنه ال يصل ، ما بينهمحقيقة إنّ سنة اهللا يف اخللق جرت على أن يكون للطري إدراك خاص يتفاوت في     

و أـا  ، و إنّ خلقة الطري على هذا النحو حلقة يف سلسلة التناسق الكوين العام، إىل مستوى إدراك اإلنسان
  .الذي يقتضي وجودها على النحو الذي وجدت به، للناموس العام -كحلقة مفردة -خاضعة

لـه  ، هلداهدة اليت وجدت منذ ماليني السننيو طبيعة اهلدهد الذي يـعدو أن يكون جمـرد طائر كسائر ا    
ومهما بلغ التحوير فيه فهو ال ، و اليت تكاد تكون صورة طبق األصل من اهلدهد األول، العوامل الوراثية نفسها

و قد ، و هنا تقع اخلارقة عندما يريدها اهللا خالق السنن و النواميس...    خيرج عن نوعه لريتقي إىل نوع آخر
الذي ال نعرف أطرافه جزءا يظهر يف موعده الذي ال يعلمـه إالّ  ، ذاا جزًءا من الناموس العام تكون اخلارقة

و يكمل ناموس اهللا يف اخللـق و التناسـق    -بإدراكه حقيقة مملكة سبأ -خيرق املألوف و املعهود للبشر، اهللا
  )217(.العام

قَالَ الَّذي عنده علْم  [:لك يف قوله تعاىلو ذ، بعد ذلك انتقل إىل ظاهرة أخرى خارجة عن املألوف         
من فَضلِ من الْكتابِ أَنا َآتيك بِه قَبلَ أَنْ يرتد إِلَيك طَرفُك فَلَما رَآه مستقرا عنده قَالَ هذَا 

 يشكُر لنفِْسه ومن كَفَر فَإِنَّ ربي غَنِي كَرِيم ربي ليبلُونِي أَأَشكُر أَم أَكْفُر ومن شكَر فَإِنما
[)218( .  

و هو الذي يعرض إحضار عرش  ]الَّذي عنده علْم من الْكتابِ [:و أتوقف هنا عند قوله تعاىل
 -وإمنا نفهم، هو مل يذكر امسه ها هنا و ال الكتاب الذي عنده علم من، امللكة يف غضون طرفة عنيً  لسليمانً  

 ا من اهللا يستمد به من القوة الكربى اليت ، أنه رجل مؤمن على اتصال باهللا -والقولً  لسيد قطبموهوب سر
و مل يكشف سـره وال  ، و هو أمر يشاهد أحيانا على أيدي بعض املتصلني، ال تقف هلا احلواجز   و األبعاد

  .)219(عاديةتعليله ألنه خارج عن مألوف البشر يف حيام ال
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،    قدرة اآلخـرين " علم من الكتاب"و ال أعين بذلك خمالفة هذا الذي عنده ، وهنا تظهر ظاهرة االنزياح     
بعدما عرض عليه عفريت ، υو ذلك من خالل قدرته على إحضار عرش املـلكة قبل أن يرتد طرفً سليمانً 

  .ول سليمان هذه الفترة و استبطأها فيما يبدوفاستط -ًسليمانً  -من اجلن إحضاره قبل أن يقوم من مقامه  
،      و تأسيسا على ما تقدم تظهر ظاهرة االنزياح من خالل هـذه اخلارقة اليت ال تقع يف مـألوف احليـاة       

و من مث . و اليت جرت بإذن اهللا و تدبريه و تسخريه حيث ال ميلك من مل يرد اهللا أن جيريها على يده أن جيريها
و الـيت  ، و الذي يعجز أمامه سائر املخلوقات، عجزة اإلهلية جلية يف اإلتيـان مبا هو خارق للمعهودتبدو امل

و كما وردت االنزياحات اخلارجة عن نطاق اللغة كذلك و ردت أيضا انزياحات لغوية يف ، اعتربا انزياحات
  .من البحثو هي ما سأتطرق إليه فيما سيأيت ، "األسلوب العدويل"إطار ما يسمى بـ 

الـيت تسـتدعي    -و املفاجأة و الدهشة من أهم ما حتدثه ظاهرة االنزياح عند احملدثني -املفاجأة األخرى     
أقيم على أرضية فـوق املـاء        ، التوقف عند حدودها و تأملها و االعتبار منـها هو الصرح املمرد من قوارير

ـّة و بعدما متت املفاجأة كشف هلاً سليمانً  ، عن ساقيها كشـفت" أدخلي: "فلما قيل هلا، و ظهر كأنه جل
قيلَ لَها ادخلي الصرح فَلَما رأَته حِسبته لُجـةً   [: Υو تتجسد هذه احلادثة جليا يف قوله، عن سرها

إِن بر قَالَت ارِيرقَو نم درمم حرص ها قَالَ إِنهاقَيس نع فَتكَشو عم تلَمأَسفِْسي ون تي ظَلَم
ينالَمالْع بر لَّهانَ لملَي220( ] س( .  

و تدل على أنّ سليمان مسخر لـه  ، هنا وقفت امللكة مفجوءة مدهوشة أمام هذه العجائب اليت تعجز البشر
فرجعت ، ملتعارف عليهمرتاحة عن ا، قوى أكرب من طاقة البشر؛ فهي قوى خارقة للعادة و خارجة عن املألوف

  ".هللا رب العاملني"و لكن ،     الً  لسليمانً " مع سليمان" و أسلمت 
] ةً موهالَ شجونَ الرأْتلَت كُمنونَ أَئرصبت متأَنةَ وشونَ الْفَاحأْتأَت همقَولُوطًا إِذْ قَالَ لو وند ن

ت مقَو متلْ أَناِء بسلُونَالنهو االنزياح الوارد يف اآليتني الكرميتني هو القيام بفاحشة الشذوذ ، )221( ] ج
و هذا ،    بل عامة األحياء، اجلنسي بإتيـان الرجال و ترك النساء على غري الفطرة اليت فطر اهللا الناس عليها

واألغـرب منـه أن   ، يبو ما االنزياح إال شذوذ بتعبري بعضهم غر -و الشذوذ، االحنراف عن نسق الفطرة
بدون ضرورة دافعة إىل عكس اجتاه الفطرة املستقيمة ، تنحرف الفطرة احنرافًا مجاعيا كما حدث يف قوم لوط

حىت اليت ، ألنه جعل احليـاة كلها تقوم على قاعدة التزاوج، اليت جعلـها اهللا مبيل اجلنـس إىل اجلنس اآلخر
اليا التذكري و التأنيث يف آحادها  و تتكاثر ـذا االجتمـاع؛        ال يوجد هلا من جنسها ذكر و أنثى جتتمع خ

  )222(.و عليه فهذا اخلرق لسنن اهللا و هـذا الشذوذ و اخلروج عن مألوف البشرية هلو االنزياح و العدول
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] ذَرِيننالْم طَراَء ما فَسطَرم هِملَيا عنطَرأَمو ال يـذكر   و يقول سيد قطب يف هذا املقام، )223(] و
، فنكتفي حنن ذا جماراةً للسياق، تفصيالت هنا عن هذا املطر املهلك كما وردت تفصيالته يف السور األخرى

مـاء   -و هو املاء احمليي املنبت أنه مماثل السـتخدامهم مـاء  ، و لكننا نلمح يف اختيار هالك قوم لوط باملطر
و أعلم بسـننه    ، و اهللا أعلم بقوله و مراده...و خصب و هو أن يكون مادة حياة، يف غري ما جعل له -النطف
    )224(-على حد تعبري سيد قطب -وإن هو إالّ رأي أراه يف هذا التدبري، و تدبريه

،         "سـورة النمـل  "ذا الذي أسلفت بسطه يف حماولة لرصد بعض االنزياحات غري اللغوية الـواردة يف       
و اليت تفوق كلّ إدراك  و توقع مـن خـالل    Υليت تظهر من خالهلا قدرة اهللاو ا، و املتصلة أساسا باخلوارق

،    و حسب هذا برهنة لإلعجاز الرباين اخلارق للمعهـود ،   كسر منطية املألوف و توليد الالّمنتظر و الالّمتوقع
: يف سورة النمل هيو تبقى البؤرة املهيمنة هلذا اإلعجاز الذي كان من خالل االنزياحات غري اللغوية الواردة 

  .داللة التوحيد
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II –  االنزياحات اللغوية:  
6:  

يف هذا اجلزء من البحث املخصص للجانب الصويت و الصريف سأحاول رصد االنزياحـات الـواردة يف        
جنده متعلّقًا  و كل مستوى، مع اإلشارة إىل صعوبة الفصل بني مستويات اللغة ألا متداخلة جدا، سورة النمل
و الدراسة األسلوبية كما يعلم اجلميع غايتــها  ، و أنا يف حقيقة األمر بصدد إجراء دراسة أسلوبية، باآلخر

،   و عليه فالفصل بني املستويات يكاد يكون مستحيالً إن مل أقل مسـتحيل ، القصوى دراسة التضافر األسلويب
  .فقطو إمنا قيامي بذلك ملا تقتضيه دواعي املنهجية 

  : اإلعجاز الصوتي للقرآن الكريم  -أ
مـىت مسـع القـرآن عـرف أنـه      ، إنّ املتناهي يف الفصاحة و العلم باألساليب اليت يقع فيها التفاحص     

و هـذا الـنظم   ، و إنّ إعجاز القرآن الكـرمي إمنا هو يف رصفه و نظمه يف قليله  و كـثريه ، )225(مـعجز
فالنظـم و الرصف يبدأ من نظم و رصف األحرف يف الكلمات أو ، يشتمل بال ريب كل حرف يف القرآن

و من مث يقع اإلعجاز و التحدي برصف هذه األحرف و ، أقل اختيار كلمات مشتملة على أحرف خمصوصة
 «:يف احملرر الوجيز قوله" ابن عطية"و من مث ورد عن . تدل على معاين القرآن و أسراره، نظمها يف نسق خاص

و مـن مث       ،)226(»فلن جتد ، من القرآن مث أدرت اللغة من ألفها إىل بائها لتجد ما يسدهلو نزعت حرفًا 
أو التشكيل الصويت سواء ، فإنّ املقصود باإلعجاز الصويت للقرآن جميئه على هيئة خاصة من جهة البناء الصويت

و مدى موافقة ذلـك و  ، أسرهاأو على املستوى املوسيقي أو اإليقاعي يف السورة ب، لكلماته أو مجله و آياته
اليت تقصد إليها السورة على حنو من املواءمة و املطابقة العجيبـة   اتساقه         و تواؤمه مع املعاين و املقاصد

   )227(.اليت يستبعد وقوعها يف مثل كالم البشر ذه الدرجة من املطابقة و املوافقة و املواءمة ملعاين الكالم
و حسبك ذا اعتبارا  «:حتدث مصطفى صادق الرافعي؛ حيث قال -النظم املوسيقيإعجاز  -و عن هذا     

، لترتيب حروفه باعتبار من أصواا و خمارجها، و أنه مما ال يتعلق به أحد، يف إعجاز النظم املوسيقي يف القرآن
،         غـيم و الترقيـق  و التن، و الشدة والرخـاوة ، و مناسبة بعض ذلك لبعضه مناسبة طبيعية يف اهلمس و اجلهر

  . )228(»و غري ذلك، و التفشي و التكرير
و أنّ هذا االنفعال بطبيعته إمنا هو ، و ليس ينفي أنّ مادة الصوت هي مظهر االنفعال النفسي «:و يضيف أيضا

ـ  ، مبا خيرج فيه مدا أو غنةً أو لينا أو شدة، سبب يف تنويع الصوت ة يف و مبا يهيء له من احلركـات املختلف
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مث هو جيعل الصوت إىل اإلجياز و االجتماع أو ، و تتابعه على معايري تناسب ما يف النفس من أصوهلا، اضطرابه
مقدرا ما يكسبه من احلدة و االرتفاع و االهتزاز و بعد املدى و حنوها مما هـو بالغـة   ، اإلطناب  و البسط

  .  )229(»الصوت يف لغة املوسيقى
ذا على دراسة الداللة الصوتية للكلمة من خالل النظر يف صفات األصوات من حيث اجلهر و املس و الرخاوة و الشدة و و لن أركز يف حبثي ه     

و إمنا سأركز ، و غري ذلك...   االنطباق و االنفتاح  و االستعالء و االخنفاض و الصفري             و االستطالة و التفشي و املد و اللني و التكرير
احات الواردة على مستوى األصوات مع اإلشارة إىل هذه الصفات و ما يصاحب الكلمة من ظواهر صوتية كالنرب و التنغيم كلما اقتضى على االنزي
  .األمر ذلك

سأحاول يف هذا اجلزء من البحث؛ التطرق إىل الظواهر االنزياحية النامجة لقصد رعاية الفاصلة القرآنية 
بعد ذلك أعرج على القراءات ، و حذف الياء اليت هي ياء املتكلم،  و تأخريو تقدمي، من عدول بأقسامه الثالثة

متخذة النص املصحفي املعيار برواية ، القرآنية ألستشف منها مالمح انزياحية من خالل االختالف يف القراءات
ـ ، للقرآن مع النقد" كابرونا"مع اإلشارة إلة نظرة " حفص" ة عـن  بعد ذلك أقف على بعض الظواهر الناجت

مث أتوقف عند ظاهرة اإلدغـام مـن   ، اختالف رسم الكلمات يف املصحف و احلكمة فيه من زيادة و حذف
و يف اخلتام أعرض بعض القضايا املختلفة   و املتمثلة يف انزياحات صرفية حتت عنوان ، منظور مجايل اختياري

  .رة النملمع مناذج تطبيقية لكل ظاهرة من هذه الظواهر من سو. أشتات جمتمعات
  :الفاصلة القرآنية و جمالية االنزياح فيها: أوالً
ـَاه  ﴿ :و ذلك يف قوله تعاىل، يوجد يف القرآن الكرمي إحياء باسم الفاصلة      ،          )230(﴾ كتـاب فَـصلْنـ

  .(231)﴾آيـات مفَصالَتو  ﴿ 
 املتالقية ترادفًا أو تضادا سأذكر هنا بعضـها  يف اللغة العربية عدد من املعاين) ف ص ل(ملادة : و الفاصلة لغة
  :فقط و منها

: مثل ذلـك ، و بني كل فصلني وصل، موضع املفصل: و الفصل من اجلسد، بون ما بني الشيئني: الفصل -
    )232(...و الفصل القضاء بني احلق و الباطل، احلاجز بني الشيئني

  "يف علوم القرآن: " و الفاصلة اصطالحا
»  ا أواخر اآليات يف كتاب اهللا يقصدΥ ا فاصلة، فواصل مبرتلة قوايف الشعر جل كتاب اهللا233(»واحد(.  

حني االختالف على ، و مل يعدم العلماء أن جيدوا يف القرآن الكرمي مستندا للمصطلح أو احتجاجا به
ـَاهكتاب فَ [:     Ψقال ابن منظور يف لسان العرب و قوله . متييز مصطلحات القرآن بيــناه   ] ـصلْن
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و ،        بني كل آيتني مهلة، متضي هذه و تأيت هذه، بني كل آيتني فصل]  ٌآيـات مفَصالَت﴿ : Υ بقوله 
  .)234(»لقصر إعداد سوره من اآلي" املفصل"و مسي ،  و اهللا أعلم. مبينات: مفصالت: قيل

على  -ملا رأينا، "مفصالت"أو " فصلناه"لول اللغوي و املالحظ أنّ هذه املدلوالت ال خترج عن سنن املد     
و بذلك يتعانق املدلول اللغوي  و املدلول االشتراطي أو اإلجرائي فضالً عـن   -حد تعبري  ً حممد احلسناويً 

  .)235("الشيئي"املدلول 
ـ  ، من أن خيتلفوا يف تعريفه" فاصلة"مل مينع اتفاق العلماء على املصطلح       :       ولً الرمـاين ً فمن تعريفـام ق

  .   )236(»يقع ا إفهام املعاين، الفواصل حروف متشاكلة يف املقاطع «
  .)237(*»الفاصلة كلمة آخر اجلملة « :و قولً أبو عمرو الداينً  -
-  238(»و قرينة السجع، كقافية الشعر، الفاصلة هي كلمة آخر اآلية «: و قولً  الزركشي(.  

كلمة : الفاصلة: فنقول، مع شيء من التوفيق و التدقيق، جامع مانع، أن خنرج اآلن بتعريف للفاصل -مد احلسناويً و القولً  حمل - و بوسعنا     
و تستريح إليه ، توافق أواخر اآلي يف حروف الروي أو يف الوزن مما يقتضيه املعىن: والتفصيل، و سجعة النثر،    آخر اآلية كقافية الشعر

  )239(.النفوس
مصـطفى صـادق   : ًأذكر منهم، و قد تطرق إىل موضوع الفاصلة الكثري من اللغويني احملدثني ألمهيتها     

... عبد الكرمي اخلطيبً  وً  حممد احلسناويً ، ًعائشة عبد الرمحن ، ًإبراهيم أنيس ، ً سيد قطبً ، ًالرافعيً 
  .و ال يسعين املقام هنا للتفصيل

  :اصل القرآن باعتبار الكيف إىل مخسة أنواعو قد صنف القدماء فو     
وذلك يف ، "النكت"أو املتجانسة كما يسميهاً الرماينً  يف ، و هي ما متاثلت أصواا :الفواصل المتماثلة .1

  :مثل قوله تعاىل
  ]وكتابٍ مسطُورٍ    [   ] والطُّورِ     [

  . )240( ]في رق منشورٍ[    
  :من هذا النوع قوله تعاىل، و هي ما تقاربت أصواا و مل تتماثل: ةالفواصل المتقارب .2
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 عجِيـب  ق والْقُرَآن الْمجِيد بلْ عجِبوا أَنْ جاَءهم منذر منهم فَقَالَ الْكَافرونَ هذَا شيٌء [  
[)241(  

  .لكوما صوتني جمهورين من أصوات القلقلة، فالدال و الباء متقاربني
  : كقوله تعاىل، و أصوات الفاصلة، و هي اليت تتفق فيها الكلمتان يف امليزان: الفواصل المتوازية. 3

  .)242( ]فيها سرر مرفُوعةٌ وأَكْواب موضوعةٌ [      
  : كقوله تعاىل، و هي أن يراعى يف مقاطع الكالم امليزان فقط :الفواصل المتوازية. 4

      ]  ارِقمنثُوثَةٌوبم ابِيرزفُوفَةٌ وص244 )243( ] م .  
  :كقوله تعاىل، ال يف امليزان، و هي أن تتفق الكلمتان يف أصوات الفاصلة: فواصل المطرف. 5

  .)245( ] ما لَكُم لَا ترجونَ للَّه وقَارا وقَد خلَقَكُم أَطْوارا [      
  : ار الكم أو الطول إىل ثالثة أقسامكما أنّ الفواصل أيضا تنقسم باعتب     

  .فواصل قصرية •
 .فواصل طويلة  •
 .فواصل متوسطة  •

 
و  -لتتابعها و بروز موسيقاها، ببنائها على الفواصل القصرية أو املتوسطة -بوجه عام -و تتميز الصور املكية

ملستوى األسـلويب؛ إذ  و ترتبط هذه السمات الصوتية للخطاب املكي حبرارة التعبري على ا -سورة النمل منهم
و ضرب األمثال ، و التحذير و الوعيد، و أسلوب االستفهام اإلنكاري،  يكثر يف السور املكية أسلوب القسم

  .)246(لإلفهام
و رمبا أدت رعايتها إىل ،  فالفاصلة قيمة صوتية ذات وظيفة مهمة تراعى يف كثري من آيات القرآن، و عليه     

و لقد يتكلم البالغيون يف أغراض التقدمي و التأخري فيوردون مـن  ، عناصر اجلملةتقدمي عنصر أو تأخريه من 
أسباب ذلك أمورا تدور حول رعاية املعىن، رمبا جعلوا االهتمام مبدلول اللفظ عنوانا يندرج حتته الكثري مـن  

بار ورود التقدمي و لكن الشيء الذي ال أجده يشكل موسع هو اعت، و هذا أمر ال اعتراض عليه،  هذه األمور
و لكنين ال أعلـم واحـدا    «:و هذا يتفق متاما مع ما ذهب إليه متام حسان يف قوله، و التأخري ملراعاة الفاصلة
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رمبا تركوا ذلك الهتمامات الشعراء أنفسـهم  ، منهم جعل من أغراض التقدمي و التأخري االنتفاع جبرس اللفظ
  .)247(»عند اختيارهم للـقوايف

وسيكون عبارة ، أحاول استخراج بعض هذه االنزياحات الواردة يف سورة النمل لرعاية الفاصلةو عليه س     
و يكـون  ، عن جهد فردي حيتمل الصواب و اخلطأ باالعتماد على بعض اإلشارات اليت وجدا يف هذا اال

  :ذلك من خالل هذه العناصر
  .و له ثالثة أشكال: العدول. 1
  .التقديم و التأخير. 2
  .حذف الياء التي هي الم الكلمة أو ياء المتكلم .3

و يف حماولة لرصد هذه االنزياحات اليت تشهد أنّ الفاصلة القرآنية قيمة صوتية ذات وظيفة معينة يف القرآن      
فالقرآن ، هذه الوظيفة اجلمالية تستحق الرعاية و لو تعارضت رعايتها مع بعض أمناط التراكيب النحوية، الكرمي
و مل تنحبس يف ، و هكذا امتدت تراكيبه على رحاب اللغة، ال بنحو عريب متني، رمي نزل بلسان عريب مبنيالك

فنجده يتحدى أصـول  ، ما اطرد منها و ما مل يطّرد، فالقرآن يهيمن على اللغة كلها، بوتقة القواعد النحوية
ذاك الترخص قـد يكـون لرعايـة    كما أنه يتحدى قواعدهم بالترخص؛ وهذا العدول و ، النحاة بالعدول

  .باإلضافة إىل األغراض البالغية األخرى اليت جندها يف مثل هذه احلاالت، )248(الفاصلة
  : النماذج اإلجرائية الواردة في سورة النمل لغاية رعاية الفاصلة القرآنية 
  : العدول من أجل رعاية الفاصلة. 1  

و له ثالثـة  ،  م املظاهر اليت جاءت لرعاية الفاصلة القرآنيةحتدثت فيما أسلفت بسطه أنّ العدول من أه     
  : و هي، أشكال يف تفريعات القدماء

  .العدول عن إيراد أحد القسمني مطابقا لآلخر/ أ   
  )249(.العدول عن إيراد أحد جزئي اجلملتني على الوجه الذي أورد نظريها من اجلملة األخرى/ ب   
  )250(.االستقبال العدول عن صيغة املضي إىل/ ج   

  .سأحاول رصد هذه العدوالت الواردة يف سورة النمل لغاية رعاية الفاصلة     
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  :لغاية رعاية الفاصلة" النمل"نمـاذج تطبيقية للعدول في سورة  -
يف هذه اآليـة الكرميـة    )251(] قَالَ سننظُر أَصدقْت أَم كُنت من الْكَاذبِين [: قال تعاىل -1ت
و ميكن ، ول؛ هذا العدول يف إيراد أحد جزئي اجلملتني على الوجه الذي أورده نظريها يف اجلملة األخرىعد

باإلضافة إىل ذلك فإنه ال ميكـن  ، *أصدقت أم كذبت؟ و هذا هو مقتضى الظاهر: خترجيها على النحو التايل
  .**نفي أغراض أخرى هلذا العدول

قَالَ الَّذي عنده  [: و ذلك يف قوله تعاىل، دول مراعاة للفاصلةو اآلن مع منوذج آخر من مناذج الع -2ت
من  هذَا علْم من الْكتابِ أَنا َآتيك بِه قَبلَ أَنْ يرتد إِلَيك طَرفُك فَلَما رَآه مستقرا عنده قَالَ

 أَكْفُر أَم كُرنِي أَأَشلُوبيي لبلِ رفَض ي غَنِيبفَإِنَّ ر كَفَر نمو فِْسهنل كُرشا يمفَإِن كَرش نمو
نستطيع القول أنّ يف اآلية الكرمية عدول عن إيراد القسم الثاين من اآلية مطابقًا للقسم األول . )252(] كَرِيم
فمن شكر فإمنــا يشـكر   : يلو كان باإلمكان أن تكون على النحو التا، و ذلك لغاية رعاية الفاصلة، منها

و املالحظة هنا أنّ االنزياح الواقع ، فضرر كفرانه عليها: لنفسه و من كفر فإمنا يكـفر لنفسه أو عليـها، أي
وكان ذلك كذلك ألنّ اآلية اليت قبلها جـاءت  ، رعاية للفاصلة" كرمي"يف هذه اآلية الكرمية هو اإلتيان بلفظة 

قَالَ عفْريت من الْجِن أَنا َآتيك  [:ذلك جليا حينما نتأمل قوله تعاىل و يتضح، فاصلتها على هذا النحو
ينأَم لَقَوِي هلَيي عإِنو كقَامم نم قُوملَ أَنْ تقَب فإذا ما عقدت موازنة بني اآليتني أجد . )253( ] بِه

  :أنّ هلما الوزن نفسه؛ فكلمة
     يـني          أَم0/0//لٌ             فَـع            
              0/0//كَـرِمي          فَـعيلٌ                  

و من مث كان هذا االنزياح ذو مسـة مجاليـة   . و هذا التوازي يف الوزن مما حيدث إيقاعا و انسجاما موسيقيا
و هو كرمي يترك العقوبة ، عن شكر عباده باإلضافة إىل أغراض أخرى تتجلى يف استغناء املوىل سبحانه و تعاىل

  )254(.و باإلنعام على من كفر نعمته و مل يشكر
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قَالَ نكِّروا لَها عرشها ننظُر أَتهتـدي أَم   [:ثالث انزياح ميكن مالحظته جمسد يف قوله تعاىل -3ت
  .)255(] تكُونُ من الَّذين لَا يهتدونَ

و هذا االنزياح متلق بالعـدول  ، "أم ال"أو " أتدي أم ال تدي؟: "على النحو التايلو ميكن ختريج هذه اآلية 
  .عن إيراد أحد جزئي اجلملتني على الوجه الذي ورد نظريه

و وجه االنزياح هنا يف . )256( ] وإِنَّ ربك لَيعلَم ما تكن صدورهم وما يعلنونَ [:قال تعاىل -4ت
ذلك أنه ميكن ختريج هذه اآلية على النحو ، زء الثاين من اجلملة على غري الوجه الذي ورد عليه األولإيراد اجل

و " ختفـي "مبعـىن  " تــكن "و جند هنا طباقًا بني كلميت ، "ما تكن صدورهم و ما تعلن صدورهم: "التايل
  ".يعلنون"
دى فَإِنما يهتدي لنفِْسه ومن ضلَّ فَقُلْ إِنما أَنا من وأَنْ أَتلُو الْقُرَآنَ فَمنِ اهت [:قال تعاىل -5ت

رِينذنو ذلك لرعاية ،    و وجه العدول هنا هو عدم إيراد القسم الثاين مطابقًا للقسم األول. )257(] الْم
  .و من ضلّ فإمنا يضل لنفسه أو عليها: الفاصلة و ختريج هذه اآلية هو

           قَالَت يا أَيها الْملَأُ أَفْتونِي في أَمـرِي مـا كُنـت قَاطعـةً أَمـرا حتـى       [:قال تعاىل-6ت
وندهش258(]ت(.  

  ".ما كنت قاطعة أمرا حىت أشهدكم: "وميكن خترجيها على النحو التايل  
  . املستقبلو العدول الذي ميكن مالحظته يف هذه اآلية هو العدول من صيغة املاضي إىل 

ذا املفهوم أحـد أشـكال    -االنزياح من هذا املنطلق -هكذا و تأسيسا على ما تقدم يتبني أنّ العدول     
و تنويع الكالم و االفتتان فيه أفضل من ،   *أو تنويع الكالم، "  Stylistic Variation"التـنوع األسلويب 

و إن ، م مقتصرا به على فن واحد من اإلبـداعات كلما كان الكال «ذلك أنه ، االستمرار على ضرب واحد
فإنّ شيمتها الضجر مما يتـردد و الولـع مبـا    ، مل حيسن ألنّ ذلك مؤد إىل سآمة النفس، كان حسنا يف نفسه

من حيث إيراد أحد قسـمي  ، و من مث كان للعدول بأشكاله املختلفة قيمة أسلوبية تعبريية. )259(»يتجدد
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باإلضافة إىل ذلك ما توفره هذه الفواصل اليت عدل ، لذي تتوقعه آلية السماع و التلقياجلملة علة غري الوجه ا
  .إذ جاءت اآلية بعد اآلية، من أجلها للكالم من تناغم و انسجام صويت

  : التقديم و التأخير لغاية رعاية الفاصلة -2
يف وحـدات  ، التقدمي   و التـأخري : اءلعله من أهم مظاهر رعاية الفاصلة القرآنية اليت أشار إليها القدم      

 -وجب، و ملا كانت لغة القرآن الكرمي هي النموذج األعلى للعربية، اجلملة مىت كان ذلك جائزا و ال لبس فيه
بني الفواصل اليت مل يعرفهـا كـالم   ) املناسبة(النظر إىل هذه الظاهرة مرتبطة بتحقيق غاية أمسى هي  -إذ ذاك

  .ثالية اليت عرفت ا يف كتاب اهللا تعاىلالعرب قط يف صورا امل
فـإن بعـض   ، من املسائل الدقيقة يف لغة القرآن الكرمي -مرتبطًا بالفواصل -و إذا كان التقدمي و التأخري     

ولقد فسرت كثري من مواضع التقدمي و التأخري يف . البالغيني القدماء قد فطن إىل قيمته يف حسن نظم الكالم
فقـد ذكـر   . )260](إِياك نعبد وإِياك نستعين [:و من ذلك قوله تعاىل، لالختصاص القرآن على أا

  .)261(الزخمشريً  يف تفسريه أنّ التقدمي يف هذا املوضع قصد به االختصاص
مل يقدم املفعول فيه  «:و ذلك يف قوله) هـ637ت "(ابن األثري"على العكس من ذلك ما ذهب إليه 

مل يكن له من احلسن ما " نستعينك"و "    نعبدك"ألنه لو قال ، وإمنا قدم ملكان النظم، تصاصعلى الفعل لالخ
الْحمد للَّه رب الْعـالَمين الـرحمنِ    [:أال ترى أنه تقدم قوله تعاىل، "إياك نعبد و إياك نستعني"لقوله 

و ذلك ملراعاة حسن النظم ، "إياك نعبد و إياك نستعني: "فجاء بعد ذلك قوله، ]ِالرحيمِ مالك يومِ الدين
لـذهبت تلـك الطـالوة و زال ذلـك     " نستعينك"و " نعبدك"و لو قال ، السجعي الذي هو حرف النون

و من مث جاز للباحثني إعادة النظر يف مبحث االختصاص يف البالغة العربية أو على األقل يف  .)262(»احلسن
  .هذه القيمة الكربى يف تعديل الكالم و حسن النظم ما دامت للفواصل، لغة القرآن

أنّ فهم التقدمي و التأخري مرتبطًا بقيمة الفاصلة يف إطار النظم  -و القولً حملمد السيد سليمانً  -إنين أرى     
    و هو من أهم األسباب اليت تدعونا إىل إعادة النظر يف مناقشات القـدماء مـن البالغـيني        ، الصويت القرآين

    )263(.يف بالغة القرآن الكرمي) االختصاص(و املفسرين ملسألة 
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  :النماذج التطبيقية لحالة التقديم و التأخير لرعاية الفاصلة في سورة النمل
  
ن كُلَّ وترى الْجِبالَ تحسبها جامدةً وهي تمر مر السحابِ صنع اللَّه الَّذي أَتقَ [:قال تعاىل -1ت

  .)264(] شيٍء إِنه خبِير بِما تفْعلُونَ
  
  :مشوشة من أجل الفاصلة رتبة:                              رتبـة أصليـة   
   ] إِنه خبِير بِما تفْعلُونَ [  -.                         إنه مبا تفعلون خبري -
انطالقًا من مقارنتها باآليـات  ، فيها التقدمي و التأخري من أجل الفاصلةوقع : أي، واعتبار هذه اآلية مرتاحة   

  :حيث ال يكون لالختصاص شأن يف ذلك، األخرى الواردة يف سور القرآن الكرمي
حيث  )266(] ٌرإِنه بِما تعملُونَ بصي [و ،  )265(] إِنه بِما يعملُونَ خبِير [:فنحن نقرأ قوله تعاىل     
واللَّه خبِير  [:و قوله تعاىل، )267(] إِنه خبِير بِما تفْعلُونَ [: بينما نقرأ قوله تعاىل، ون الفاصلة رائيةتك

إِنَّ اللَّـه خبِيـر بِمـا     [و ،  )269(] إِنَّ اللَّه خبِيـر بِمـا تعملُـونَ    [و ،  )268(] بِما تعملُونَ
  .)270(]يصنعونَ

حيثما تكون الفاصلة ،  )272(] واللَّه بصير بِما يعملُونَ [و ، )271(] صير بِما تعملُونَواللَّه ب [و 
  .نونية
مل خيل علـى اإلطـالق    -و هذا سر عظيم من أسرار القرآن -إنّ مراعاة املناسبة بني الفواصل القرآنية     

وم على التمهيد للفاصلة متهيدا تأيت بـه ممكنـة يف   ذلك أن القرآن يق، باالرتباط املعنوي بني الفاصلة و اآلية
حبيـث لـو   ، يتعلق معناها مبعىن الكالم كله تعلقا تاما، مطمئنة غري نافرة وال قلقة، مستقرة يف قرارها، مكاا

   )273(.طرحت اختل املعىن  و اضطرب الفهم
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كما أنّ ، اية الفاصلة كما سبق  و أن أشرتالتقدمي و التأخري قد يأيت لرع: و ما أريد اخللوص إليه هو أنّ     
و من مثّ القول بوجود عالقة بني الفاصلة ، و قد يكون من أجلهما معا، يأيت ألغراض أخرى مثل االختصاص

  .و اهللا أعلم، و معىن اآلية
م بِالَْآخرة هـم  الَّذين يقيمونَ الصلَاةَ ويؤتونَ الزكَاةَ وه[:و من أمثلة ذلك قوله تعاىل -2ت    

عطف على الصـلة       " و هم باآلخرة هم يوقنون"و مجلة  «: يقولً  حممد الطاهر بن عاشور، )274(]يوقنونَ
فأويت له جبملة امسية اهتماما مبضموا ألنه ، و لذلك خولف بني أسلوا و أسلوب الصلة، و ليست من الصلة

ما يوقن : أي، الثاين جيوز أن يعترب ضمري فصل داالً على القصر) هم( على أنّ ضمري، باعث على فعل اخلريات
و إالّ فإنّ أهل الكتاب يوقنون باآلخرة ، و القصر إضايف بالنسبة إىل جماوريهم من املشركني.باآلخرة إالّ هؤالء

ة و لالهتمـام       للرعاية على الفاصـل " باآلخرة"و تقدمي ، إالّ أنهم غري مقصود حاهلم للمخاطبني من الفريقني
  .و يف صورة النمل أمثلة أخرى مشاة سأتطرق إليها يف الفصل القادم، )«)275ا 
   :حذف الياء التي هي ياء المتكلّم لرعاية الفاصلة -3

و قد تكون هذه الياء الم الكلمة أو ياء ، حتدثت عن حذف الياء ألجل رعاية الفاصلة، فيما أسلفت بسطه     
قَالَت يا أَيها  [:توقفت عند قوله تعاىل،  حماولة لرصد هذه الظاهرة االنزياحية يف صورة النملو يف، املتكلّم

وندهشى تتا حرةً أَمعقَاط تا كُنرِي مي أَمونِي فلَأُ أَفْت276(] الْم(   
ميكن ردهـا إىل الصـورة األصـلية    و ، ذلك لرعاية الفاصلة، و املتأمل لقوله تعاىل جيد أنّ ياء املتكلم حمذوفة

  : ملالحظة الفرق
    

  املعيار/ الصورة األصلية  "اآلية"الصورة الواردة يف املصحف  رقم اآلية

32  ] وندهشى تتا حرةً أَمعقَاط تا كُنى تشهدوين  ] ما حتما كنت قاطعة أمر  

      
و هذا يف مجيع القراءات وصـالً و وقفًـا باسـتثناء    ، ذوفةمن خالل اجلدول يتضح أنّ ياء املتكلم هنا حم    

و يقولً  حممد ، توافقوين فيما أقطع:  ]حتى تشـهدون  [الذي قرأ بإثباا وصالً و وقفًا؛ و معىن " يعقوب"
 و حذفت ياء املتكلم ختفيفًا و ألقيت كسرة النـون ، نون الوقاية" تشهدون"و النون يف  «:الطاهر بن عاشور 

  .)277(»و نون الوقاية دالة على احملذوف، اتلبة لوقاية احلرف األخري من الفعل عن أن يكون مكسورا
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و يرجع أصحاب الرأي الثاين العلة ،  *جدالً كـبريا بني مؤيد و معارض -حذف الياء بأنواعها لـرعاية الفاصلة -و لقد أثارت هذه املسألة    
  ...أو التقاء الساكنني أو طول اللفظة، ض اللهجاتيف ذلك إىل التخفيف أو خصائص بع

فإنّ احتجاجها بوقوع احلذف يف أواسط اآليــات   ، و بالرغم من صعوبة القطع بأثر الفاصلة يف احلذف     
و كذلك ، )278(]فَتولَّ عنهم يوم يدع الداعِ إِلَى شيٍء نكُـر  [:و درج الكـالم مثـل قوله تعاىل

وترى أن القائلني باحلذف لرعايـة  ،)279]( واستمع يوم يناد الْمناد من مكَان قَرِيبٍ[ :اىلقوله تع
على ، و ال يقدم حالً شافيا هلذه املسألة الدقيقة، الفاصلة  ال ينهض دليالً مقنعا على نفي ما ذهب إليه القدماء

فللحذف أثر إيقاعي واضح حملافظة القـرآن علـى   ، بوقوع احلذف يف درج الكالم فيه نظر *أنّ احتجاجها
   )280(.أما احلذف الداخلي فقد نتج عنه حتقيق نوع من التوازن املوسيقي الداخلي للكالم، موسيقى الفواصل

و يف األخري ميكن القول أنّ احلذف حيقق للكالم نوعا من التوازن اإليقاعي الذي يفقده مع ثبوا أو إيرادهـا  
أحسسنا  -حوايل سبعة و مثانني موضعا بنوعيها –الياء يف املواضع اليت حذفت يف القرآن الكرمي  فإذا مل حتذف

  .بشيء من الكسر يف املوسيقى الداخلية لتلك اآليات و املوسيقى اخلارجية املتعلّقة بالفواصل
ة إىل األشكال اليت توقفت باإلضاف-و ما أود اإلشارة إليه هو أن رعاية الفاصلة القرآنية هلا أشكال أخرى      
حـذف مهـزة أو   ، زيادة حرف: و هي، "الربهان يف علوم القرآن"و قد ذكرها الزركشي يف كتابه ، -عندها

، تثنية ما أصله أن يفـرد ، مجع ما أصله أن يفرد، إفراد ما أصله أن جيمع، اجلمع بني ارورات، حرف اطّرادا
   )281(.إمالة ما أصله أالّ ميال، التكرار، ما أصله أالّ يصرف صرف، زيادة كلمة، تأنيث ما أصله أن يذكّر

ميكننا القول أنّ الفاصلة القرآنية من أشهر املظاهر القرآنية للمناسـبة  ، و بعد هذه الوقفة اليت كانت للبحث
  .ذلك أنها تأيت طبقا الختيار أسـلويب مقصود، الصوتية اليت ال حتتملها القاعدة؛ فهي انزياح عنها

  : القراءات القرآنية من منظور انزياحي: ياثان
مث الثالث اليت يف ،  ρاليت أعنيها هي السبع اليت تواترت عن شخص النيب **انطالقا من القراءات القرآنية     

حيث يقوم املبـدع  ،للوصول إىل الظواهر االنزياحية يف الصوت  و الصرف، و املكملة للعشر، حكم املتواترة
ألجل اإلتيان بلفظ حياكي يئة النطق فيه معىن يقتضيه السياق ، دة اللغوية الثابتة أو الشائعةبالعدول عن القاع

  .الحقا بقراءة من قرأ باهلمزة" ساقيها"مثلما سنرى ذلك يف كلمة ، أو املقام
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 هذه القراءات و ما فيها من اختالف و إن كانت يسرية و حمصورة كلها و مضبوطة ال زيادة فيهـا وال      
ميكن القول أا تشكل ظاهرة انزياحية عن الشكل املوجود يف املصحف الشريف بروايـة  ، نقص و ال تناقص

و ليست وليدة ، و هذه القراءات كلها صحيحة عند علماء القراءات و احلديث و الفقه، "حفص عن عاصم"
سلمون و قرؤوا به علـى  و كلها متضمنة يف مصحف عثمان الذي أمجع عليه امل، اختراع أو رأي أو اجتهاد

   )282(.مدى األزمان
و هذه االختالفات و الـيت أمسيهـا   ، و يف سورة النمل مئة و سبعة و ستون حالة اختالف يف القراءات     

و اآلخـر  ، منها ما هو انزياح يف احلركات فنجد أحدا يقرأ بـالرفع ، انزياحات عن النص املصحفي متنوعة
. احلذف؛ مثل حذف ياء املتكلم أو حذف الياء الـيت هـي الم الكلمـة    كما جند ظاهرة، بالنصب أو اجلر

،     و كذا القراءة باإلمالة و اإلدغـام و اإلبـدال  ، باإلضافة إىل ذلك جند ظاهرة الزيادة مثل زيادة هاء السكت
  ، و حتقيق اهلمزة

   )283(...امو باإلمش، و بالتقليل و بالتسهيل، و القراءة بصيغة اخلطاب و أخرى بصيغة الغيبة
  :  نماذج تطبيقية الختالف القراءات القرآنية - 

  .  )284(] طس تلْك َآيات الْقُرَآن وكتابٍ مبِينٍ [:قال تعاىل -1ت
  

  القارئ  أوجه القراءة  النص املصحفي  رقم األية

  ابن أيب عبلة  كتاب مبني  ] و كتـابٍ مبِـينٍ [  01
  

و حيتمل أن يكون ، تلك آيات القرآن و آيات كتاب مبني: أي، طفا على القرآنقرأ اجلمهور جبر كتاب ع    
و أنّ ، فيكون من عطف بعض الصفات على بعض مع احتـاد املـدلول  ، القرآن نفسه" و كتابٍ:"املراد بقوله

و هي  -برفعهما" وكتاب مبني": "ابن أيب عبلة"و قرأ ، أو نفس السورة، يكون املراد بالكتاب اللوح احملفوظ
و قيل هو على هذه القراءة علـى تقـدير مضـاف    ، عطفًا على آيات -الصورة املرتاحة عن النص املصحفي

القرآنية الدالـة  : فقد وصف اآليات بوصفني، و آيات كتاب مبني: أي، و إقامة املضاف إليه مقامه، حمذوف
الكتابية الدالة على كونه مكتوبا مع اإلشارة و ،     على كونه مقروًءا مع اإلشارة إىل كونه قرآنا عربيا معجزا

 -فال يكون على هذا من باب عطف صفة على صفة مع احتاد املـدلول . إىل كونه متصفًا بصفة الكتب املرتلة
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و هو اإلبانة ملعانيه ملـن  ، مث ضم إىل الوصفني وصفًا ثالثا، -مثلما هو حالة اجلر املوجودة يف النص املصحفي
   )285(.بان معناه و اتضح إعجازه مبا اشتمل عليه من البالغة: أبان مبعىنأو هو من ، يقرؤه
و الذي كان على مستوى احلركات بالقراءة بالرفع بـدل  ، من خالل ما تقدم يتضح أن اختالف القراءة     

ح فبعدما كان عطف بعض الصفات مع احتاد املدلول أصب، اجلر كما هو عند اجلمهور أدى إىل زيادة يف املعىن
و  -و نتج عن ذلك ثالث صفات بدل صفة واحدة، و إقامة املضاف إليه مقامه، على تقدير مضاف حمذوف

  .الكتابية و اإلبانة و هذه القراءة العدولية جديرة بالتوقف  عندها و التبصر فيها، هي القرآنية
السماوات والْأَرضِ ويعلَم ما تخفُونَ  أَلَّا يسجدوا للَّه الَّذي يخرِج الْخبءَ في [: قال تعاىل  -2ت

  . )286( ] وما تعلنونَ
  

  القارئ  أوجه القراءة  النص املصحفي  رقم اآلية
، أبـو جعفـر  ، رويـس ، الكسائي  أالَ ياسجدوا  ] أَلَّا يسجدوا [  25

ابـن  ، املطوعي، الشنبوذي، احلسن
، محيـد ، السلمي، الزهري، عباس
  .يعقوب، طلحة

                                                                                        
                                                                                     )287(  

تام عند مـن  الوقوف على فـهم ال يهتدون غري ": ابن األنباري"قـال ، )أالّ(قرأ اجلمهور بتشديد 
دخلت عليهـا  ) أنّ(هي : قال        ً  النحاسً . و زين هلم الشيطان هلم أالّ يسجدوا: ألنّ املعىن، )أالّ(شدد 

فهو على ، لئال يسجدوا: زين هلم أن ال يسجدوا هللا مبعىن: أي: قالً  األخفشً . و هي يف موضع نصب، )ال(
يف موضـع  : و قالً  أبو عمروً ، من أعماهلم يف موضع نصب إنـه بدل: و قالً اليزيديً . الوجهني مفعول له

،                  فهـم ال يهتـدون أن يسـجدوا هللا   : أي، العامل فيها ال يهتدون: و قيل، خفض على البـدل من السبيل
  .)288( ] قَالَ ما منعك أَلَّا تسجد [:على هذا زائدة كقوله) ال(و تـكون 
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إمـا  ، ألنّ ذلك إخبار عنهم بترك السـجود ، ليست هذه اآلية موضع سجدة و على قراءة اجلمهور
و زين هلم الشيطان أعمـاهلم لـئال   :" و قد فسرهً  الطربيً  بقوله، )289(بالتزيني أو بالصد أو مبنع االهتداء 

أال يا هؤالء  املعىن: و قيل، فهم ال يهتدون إىل أن يسجدوا هللا: و التقدير، مزيدة) ال(إن : و قيل، يسجدوا هللا
   )290(".أالَ يسجدوا"و هذا على قراءة التخفيف ، فاسجدوا

و انطالقًا . يتضح أنّ اختالف القراءات القرآنية يؤدي إىل إعطاء دالالت جديدة، ومن على شرفة ما تقدم     
  : نتج أنّ، املعيار األصل/ من اعتبار القراءات عما هو موجود يف النص املصحفي

، و اختارً  أبو حامتً  و أبو عبيدةً  قراءة التشديد، قتضي وجوب السجود دون قراءة التشديدقراءة التخفيف ت
مث الرجوع ، و إن كان لقراءة التخفيف وجه حسن إالّ أنّ فيها انقطاع اخلرب عن أمر سبأ، باإلضافة إىل ذلك

و على هذه القراءة تكون ، سطهو القراءة بالتشديد خرب يتبع بعضه بعضا النقطاع يف و، بعد ذلك إىل ذكرهم
" أيب"و يف قراءة ، معترضة من كالم اهلدهد و من كالمً سليمانً  أو من كالم اهللا سبحانه" أالّ يسجدوا"مجلة 

  )291(.بالفوقية أيضا) هل ال تسجدوا " (عبد اهللا بن مسعود"و يف قراءة ، بالفوقية) أالّ تسجدوا(
االنزياح الصويت الناتج عن اختالف يف القراءة بـالنظر إىل الـنص   و ما ميكن استخالصه من خالل هذا      

باإلضافة ، املصحفي هو وجوب السجود مع انقطاع اخلرب عن أمر سبأ يف حالة القراءة بالتخفيف دون التشديد
  . إىل تتابع اخلرب و عدم انقطاعه يف الوسط

أسجدة : فإن قلت «:  ءتني و ذلك يف قولهو قد ذهبً  الزخمشريً  إىل القول بوجوب السجود يف القرا     
هي واجبة فيهما مجيعا ألنّ مواضع السجدة إما أمر ا : التالوة واجبة يف القراءتني مجيعا أم يف إحدامها؟ قلت

هل : فإن قلت...و األخرى ذم للتارك، و إحدى القراءتني أمر بالسجود،  أو مدح ملن أتى ا أو ذم ملن تركها
و إن شاء ، )أال يا اسجدوا (مث ابتدأ )فهم ال يهتدون(إذا خفف على ، نعم: بني القراءتني؟ قلت يفرق الواقف

   )292().العرش العظيم ( و إذا شدد مل يقف إالّ على    ، )اسجدوا ( مث ابتدأ ، )أال يا ( وقف على 
لُجةً وكَشفَت عن ساقَيها قَالَ إِنه  قيلَ لَها ادخلي الصرح فَلَما رأَته حِسبته [:قال تعاىل  -3ت

      بر لَّـهانَ لمـلَيس ـعم تـلَمأَسفِْسـي ون تي ظَلَمإِن بر قَالَت ارِيرقَو نم درمم حرص           
ينالَم293(] الْع(.  
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  القارئ  أوجه القراءة  النص املصحفي  رقم اآلية

44  ]هاقَيا  ] اسـهـأْقَيوهـب ، قنبل، ابن كثري  س ،
  ابن واضح، القواس

  
                                                                                    )294 (  

و ذلك حينمـا  ، تشكل انزياحا صوتيا يف سورة النمل) سأقَيها( يف قراءة من قرأ ) ساقيها (هذه الكلمة      
و هو األصل و عدلت عنه إىل مـا ميثـل   ،     )ساقيها( القاعدة اللغوية املطردة بتسهيل اهلمزة يف عدلت عن 

يف هـذا  " بلقيس"خروجا على هذه القاعدة بتحقيق اهلمزة لغرض بالغي هو اإلحياء بالتهكم من صنيع امللكة 
اقيها حينما أوت بدخول فكأنّ اآلية بذلك حتاكي صوت الضاحك الساخر من فعلتها بكشفها عن س. املوضع

بينما هي صرح ممرد من قـوارير  ، الصرح و حسبته جلة ماٍء فكشفت عن ساقيها لتخوض تلك اللجة املتومهة
  )295(.تبدو فيها صورة الواقف عليه كأنه ناظر إىل املاء أو واقف عليه، زجاجية المعة

ليحاكي بلفظه هيئة النطق فيه معىن يقتضيه " اءالفر"و هذا االنزياح عن القاعدة املطردة إما أتى به املبدع      
و ذا يتبني ما هلذا االنزياح الصويت من قيمة فنية يف هذا السياق تتظافر مع العناصر الداللية ، السياق أو املقام

  *.األخرى
ـ  "إنّ القراءات القرآنية انطالقا من هذا األساس انتجت اعتبارات تنسق فكرة       "       ابيري كرابـودي كابرون

 )Pièrre Crapon de Caprona (** و القائلة بأن دراسة التكوين اإليقاعي يف القرآن هي أهدى ، نسقا
    يف وزن النصوص القرآنية وزن الشـعر " كابرونا"سبيل إىل تفسريه؛ ذلك أنّ اختالف القراءات تفسد فكرة 

  :حو سأحاول رصد بعض هذه الظواهر يف سورة النمل ملزيد من التوضي
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بتحقيق الهمزة عدول صوتي عن القاعدة المطردة لغرض بالغي ) جأن(و من نطقها  10: اآلية) جآن(و أجد لفظة * 
  .هو الدهشة و الخوف و المفاجأة و اهللا أعلم

البنية ، ابيع الوحي اإللهيالقرآن ين: م إلى كلية اآلداب بجامعة جنيف بعنوان1978قدم كابرونا رسالة دكتوراه سنة ** 
و من خالل دراسته هذه توصل إلى غاية أعلن عندها ، "سيمون جارجي"بإشراف األستاذ ، اإليقاعية في السور المكية

دراسة نقدية حول ينابيع الوحي االالهي ، المجلة : السعيد لبيب : ينظر. بل هو شعر، مغتبطًا مفادها أن القرآن ليس نثرا
  .26:، ص 36م االنسانية ، العددالعربية للعلو

و التي مفادها أن النبي شاعر و أن ، فدعوى كابرونا هذه إنما هي نفسها دعوى بعض الكفار حين نزل القرآن الكريم
في " ناكابرو"و قد اعتمد ، 69يس  ]و ما علَّمنَاه الشِّعر و ما ينْبغي لَه  [:فرد اهللا تعالى دعواهم بقوله، القرآن شعر

المريب الذي ال تقبل ألصحابه شهادة في اإلسالم أو في كتاب اإلسالم أو في نبي : بحثه هذا على مراجع من بينها
نولدكه ، )Goldziher( جولتسيهر   ، )Casanova(كازانوفا ، )Blachère" (بالشير"اإلسالم؛ منها كتابات 

)Noeldeke( ، جيفري)Jeffrey ( ، بروكلمان)Brockelmann ( ، و كلنا يعلم آراءهم و لنا أن نتصور مدى تأثره
    . بهم



  :من أصول اإلدغام يف بعض القراءات: اإلدغام. 1
و يتجسد ذلك جليا يف قولـه  ، و كان بعد الكاف ميم، إدغام القف يف الكاف إذا حترك ما قبل القاف /أ   

اللَّه قُلْ هاتوا  رزقُكُم من السماِء والْأَرضِ أَئلَه معيأَمن يبدأُ الْخلْق ثُم يعيده ومن  [: تعاىل
ينقادص متإِنْ كُن كُمانهرمن منظور -هذا اإلدغام  ، باإلدغام) يرزقكم(و قد قرئت لفظة ، )296( ] ب

  .أدى إىل آثار حتمية يف املوازين الشعرية -انزياحي
بِالَْآخرة زينا لَهم أَعمالَهم إِنَّ الَّذين لَا يؤمنونَ [: و ذلك يف قوله تعاىل: إدغام التاء يف الزاي /ب   

  ).الكبري(باإلدغام ) باآلخرة زينا(و قد قُرئت ، )297( ] فَهم يعمهونَ
  : اختالف القراءات يف احلركات و السكنات. 2

 م فَانظُر ماذَا يرجِعونَاذْهب بِكتابِي هذَا فَأَلْقه إِلَيهِم ثُم تولَّ عنه [:يف قوله تعاىل: إنّ هاء الضمري
[ 298  

  ".فألقه"باختالس كسرة اهلاء يف ": هاشم"يف رواية " عامر"تقرأ عند / أ   
  ".فَألْقهِي"فتكون " إدريس"و " إسحاق"برواييت " خلف"بينما تشبع حركة اهلاء يف قراءة  /ب   
  ".فَـألْقه: "و تقرأ يف رواية أخرى باختالس الضم فتكون /ج   
   )299(."فَـألقهو: "كما تقرأ أيضا بإشباع الضم فتكون /د   

تعد خروجـا عـن الـنص     -وال يف أنّ اختالف هذه القراءات بعضها عن بعض يف احلركات و السكنات
  .و يعين أنّ بعضها ليس موزونا أصالً، يعين أنّ أوزاا ال تكون حبال واحدة -النمط/ املعيار/ املصحفي
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  :تالف القراءات في النطق بياءات الزوائد و ياءات اإلضافةاخ. 3
تكُم فَلَما جاءَ سلَيمانَ قَالَ أَتمدوننِ بِمالٍ فَما َآتانِي اللَّه خير مما َآتاكُم بلْ أَنتم بِهدي [:يقول تعاىل
  . )300(] تفْرحونَ

و أبو ، نافعً  و أبو عمر: ًبينما جندها عند "ِأمتدونن"املصحفي حمذوفة يف  و املالحظ هنا أن الياء يف النص     
  . 301*)وصالً(بـإضافة الياء " أمتدونين" وً عبد اهللا بن مسعودً   ، جعفرً 
من جهـة       و تـبني   " كابرونا"يف القراءات تبطل دعوى  -وهي كثرية -هذه االختالفات و أخرى     

املعيار الذي اختذتـه يف  " حفص عن عاصم"ة يف السور إذا ما اختذنا النص املصحفي برواية االنزياحات الوارد
  .دراسيت هذه

  : اختالف رسم الكلمات في المصحف و الحكمة فيه: ثـالثا  
و منها ما كتب على ،   فيها ما زيد عليه على اللفظ؛ و منها ما نقص: و اعلم أن اخلط جرى على وجوه     
يف ) 761ت (تصدى هلاً  أبو العباس املراكشي املعروفً بابن البناءً  ، و أسرار ية، حلكم خفية و ذلك، لفظه
و بين أنّ هذه األحرف إمنا اختلفت حاهلا يف اخلـط حبسـب   ، "عنوان الدليل يف مرسوم خط الترتيل: "كتابه

  )302(.اختالف أحوال معاين كلماا
و القول بالزيادة أو النقص ال يعين مطلقًا أنّ يف ، احلذف/ ت و النقائصو يف حماولة مين لرصد هذه الزيادا     

حبيث ، و إمنا املقصود هنا اخلروج عن القواعد اليت حددها النحاة و ألفناها، أو نقصا) معاذ اهللا(القرآن حشوا 
في فيسلك مسـالك  و لكن املعىن املطلوب و الذي يراد الوصول إليه يتعدى املعىن الوظي، يتم املعىن الوظيفي

و أقول صراحة إنّ رصد هذه املعاين غاية يف الصعوبة ، أسلوبية أخرى ال تتحقق إالّ ذه الزوائد أو احملذوفات
  ". سورة النمل"و سأحاول فيما يلي رصد بعض هذه الظواهر يف ، و عزيزة املنال
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أثبتها ) 36"(ءاتـن: "نجد كذلك، ان و البصريون إالّ يعقوبالتي أثبتها وصالً المدني، )36"(أتمدونن"باإلضافة إلى * 
و اختلف حفص  ، ووقف عليهما يعقوب بالياء، مفتوحة في الوصل حفص  و المدنيان وأبو عمرو و اليزيدي و رويس

ن و في الحالي، أثبتها في الوصل الحسن) 32"(حتى تشهدون"كما نجد أيضا . و قالون و قنبل و أبي عمرو و اليزيدي
  .يعقوب
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v 1 - ظاهرة الزيادة و أقسامها: 
  :زيادة األلف: القسم األول

تكون مبعىن زائدة بالنسبة إىل ما : أو يف وسطها؛ فاألوىل، ن زائدة إما يف أول الكلمة أو يف آخرهاو تكو     
ذْبحنه ا ألَأُعذِّبنه عذَابا شديدا أَو لَ [:  و يف سورة النمل مثال على ذلك يف قوله تعاىل، قبله يف الوجود

و قد زيدت األلف هنا تنبيها على أنّ املؤخر أشد يف الوجود من املقدم ، )303(] أَو لَيأْتيني بِسلْطَان مبِينٍ
زيدت فيها األلف فهي ) ال أذحبنه(و عليه فإن لفظة ، )ألعذبنه(أشد من العذاب ) ال أذحبنه(عليه لفظًا؛ فالذبح 
لكن ، "ألعذبنه"لشأن يف مثلما هو ا" ألذحبنه"و كان باإلمكان إيرادها على النحو التايل ، مرتاحة عن القاعدة

فهذه األلف الزائدة إمنا زيدت لزيادة يف ، و ذلك كما أشرت سابقًا، هذا اخلروج عن النمط املألوف له داللته
  .الداللة مفادها أنّ املؤخر أشد يف الوجود من املقدم عليه لفظا

  : زيادة الالم : القسم الثاني
  .)304( ] يكُونَ ردف لَكُم بعض الَّذي تستعجِلُونَ قُلْ عسى أَنْ [: و ذلك يف قوله تعاىل     

و العلة يف زيادة هذه الالم هو تضمنيً  املربدً  وآخرون ، و قد جاءت الالم مزيدة معترضة بني الفعل و مفعوله
يف كشافه أنّ و يقولً  الزخمشريً  ، 305 ] اقْترب للناسِ حسابهم [:كقوله تعاىل". اقترب"معىن " ردف"

دنا : حنو، أو ضمن معىن فعل يتعدى بالالم" و ال تلقوا بأيديكم"كالباء يف ، سبب هذه الزيادة إمنا هو للتأكيد
  .و تبعكم و حلقكم: و معناه، لكم

يف وعد –وسوف ، و لعل، و عسى، و الكسر أفصح، و مها لغتان، ذَهب: بوزن، ردف لكم: و قرأً األعرجً 
و إنما يعنون بذلك إظهار وقـارهم  ، يدل على صدق األمر و جده و ال جمال للشك بعده -مامللوك و وعيده

و أنّ الرمـزة إىل  ، وأم ال يعجلون باالنتقام إلذالهلم بقهرهم  و غلبتهم و وثوقهم أنّ عـدوهم ال يفـوم  
   )306(.األغراض كافية من جهتهم؛ فعلى ذلك جرى وعد اهللا و وعيده

، القاعدة/ االنزياح الوارد يف هذا املوضع هو أنه األصل أن ال تكون الالم؛ فالفعل ردف الزمو عليه فإنّ      
مضمنا معىن فعـل   -الفعل ردف -و كذلك ألنه جاء، االنزياح للتأكيد/ اخلروج عن القاعدة/ و إمنا زيد هنا

  .دنا: يعدى بالالم مثل
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v  2 .ظاهرة الحذف و أقسامها: 
و ذلك انطالقا من اعتبار هذا ، حلذف يف هذا اجلزء من البحث إمنا هو من منظور انزياحيتناويل لظاهرة ا     

و اليت كان باإلمكان الورود ، البنية األصلية/ املعيار/ احلذف الذي حيدث على مستوى األصوات كسر للقاعدة
كن ذلك كذلك ملـا عـدل   و لو مل ي، هلا أثر يف املعىن -احلذف -مما الشك فيه أنّ هذه الظاهرة، على أصلها

  .األسلوب القرآين عن ذكر ذلك احلرف أو تلك الكلمة أو اجلملة
  : أقسام -الناقص كما يسميه الزركشي -و للحذف     

  :حذف األلف: القسم األول
  : له اعتباران، كل ألف تكون يف كلمة ملعىن له تفصيل يف الوجود     

وهنا حيدث  -أمور علوية مما ال يدركه احلس فإنّ األلف حتذفأو ، أو صفات حالية، اعتبار من جهة ملكوتية
  .يف اخلط عالمة لذلك و اعتبار من جهة ملكية حقيقية يف العلم أو أمور سفلية؛ فإنّ األلف تثبت -االنزياح

، فإنّ القرآن هو تفصيل اآليات اليت أحكمت يف الكتـاب " الكتاب"و " القرآن"و مثال ذلك يف لفظيت      
الر كتاب أُحكمت َآياتـه ثُـم    [:ن أدىن إلينا يف الفهم من الكتاب و أظهر يف الترتيل؛ قال تعاىلفالقرآ

            كتاب فُصلَت َآياته قُرَآنا عربِيـا لقَـومٍ   [:و قال كذلك.) 307] ( فُصلَت من لَدنْ حكيمٍ خبِيرٍ
و إمنا ، أو املضاف إىل اهللا، حبذف األلف هو الكتاب الكلي املطلق" الكتاب"إنّ و عليه ف. )308( ] يعلَمونَ

طس تلْك َآيات الْقُـرَآن وكتـابٍ    [:و ذلك يف قوله تعاىل" كتاب"ورد يف سورة النمل حبذف األلف 
 [: ما جاء يف احلجرك، و القرآن جاء تابعا للكتاب، جاء تابعا للقرآن" الكتاب"ذلك أنّ هذا ، )309(] مبِينٍ

َآنقُرابِ وتالْك اتَآي لْكبِينٍ   تفهو تفصـيل  ، فما يف النمل له خصوص ترتيل مع الكتاب الكلي، ] م
   )310(.للكتاب الكلي جبوامع كليته

" كتـاب "حبذف األلف و إثباا هو أنّ لفظة " الكتاب"و مجاع األمر بعد هذه الوقفة التحليلية ملصطلح      
و االنزياح الذي حدث يف سـورة  ، القاعدة/ و هذا هو األصل، ف األلف تدل على الكتاب الكلي املطلقحبذ
و هذا خروج عن ، لكنه ليس للداللة على الكتاب الكلي املطلق، حبذف األلف" الكتاب"هو أنه ذكر ، النمل

س املقصود منه الكتاب الكلـي  الوارد يف سورة النمل لي" كتاب"و الدليل على أنّ ، القاعدة و كسر لنمطيتها
القرآن : ] وكتابٍ مبِينٍ [: فاملراد بقوله «:و يقولً  حممد الطاهر بن عاشور يف ذلك، فقد جاء تابعا للقرآن
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و ال وجهة لتفسريه باللوح احملفوظ للتقصي من إشكال عطف الشيء على نفسه؛ ألنّ التقصي من ذلد ، أيضا
  .)311(»على أخرى كثرية يف الكالم  حاصل بأنّ عطف إحدى الصفتني

إِنه من سلَيمانَ وإِنه بِسمِ  [:عموما و يف سورة النمل يف قوله" بسم اهللا: "و من ذلك حذف األلف يف     
وذلك تنبيها على علوه تعاىل يف أول " باسم"بدال من إثباا و هو األصل ،  )312( ] اللَّه الرحمنِ الرحيمِ

و أنّ عنه انقضت األمساء؛ فهو بكليهاْا؛ يدل عليه إضافته إىل اسم اهللا الذي هو جـامع  ، ة األمساء و انفرادهرتب
تنبيها على ظهور ، فلهذا ظهرت األلف معها، خبالف غريه من أمسائه، األمساء كلّها، و هلذا مل يتسم به غري اهللا

داللة على أنه ، وأظهرت اليت مع الالم من أوله، اسم اهللاو حذفت األلف اليت قبل اهلاء من ، التسمية يف الوجود
  .الباطن من جهة اإلدراك و العيان، الظاهر من جهة التعريف و البيان

و يقول علماء الظاهر أنما وقع هذا احلذف لالختصار و كثرة ، "الرمحن"و كذلك األمر يف حذف ألف      
و العلة يف ذلك كثرة ، "صلح"و "  سليمن"ا حذف األلف يف اسم كما أننا جند أيض -و اهللا أعلم -االستعمال
    )313( .االستعمال 

  :حذف الياء: القسم الثاني
  : حذف الياء التي هي الم الكلمة/ أ

لَا  حتى إِذَا أَتوا علَى واد النملِ قَالَت نملَةٌ يا أَيها النملُ ادخلُوا مساكنكُم [:قال تعاىل     
؛ يف هذه اآلية الكرمية حذفت الياء يف كلمـة  )314( ] يحطمنكُم سلَيمانُ وجنوده وهم لَا يشعرونَ

"315(.وقفا من طرف  ً  الكسائي ً  وً  يعقوبً " وادي"و قد قرئت بالياء ، و اليت هي الم الكلمة،    "واد(   
و يرجع       ً  الزركشيً  السبب ، أنه مل يكن لرعاية الفاصلة و هذا احلذف وقع يف درج الكالم؛ معىن ذلك

وهـو اهلدهـد        -إىل أعالهم -وهي النملة -يف ذلك إىل كونه موضعا البتداء مساع اخلطاب من أخفظ اخللق
إىل ما وراء ، إىل قول الذي عنده علم من الكتاب، و الطري و من ظاهر الناس و باطن اجلن إىل قول العفريت

   )316(.إىل مقام اإلسالم هللا رب العاملني، ذلك من هداية الكتاب
وهـي  " وادي"بدل إثباا فتكـون  " واد"و هو حذف الياء يف ، اتضح ما هلذا االنزياح الصويت، و من مث     

  .من داللة و مجالية، القاعدة األصلية
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  : حذف الياء التي هي ضمير المتكلم/ ب
اللَّه خير مما َآتاكُم بلْ أَنتم بِهديتكُم  انَسلَيمانَ قَالَ أَتمدوننِ بِمالٍ فَما َآت فَلَما جاَء [: قال تعاىل

العتبار ما  -"آتاين"وهو انزياح عن األصل الذي هو  -"فَما َآتان"؛ حذفت الياء هنا يف )317( ] تفْرحـونَ 
ألنه فان و األول ، و يف ضمنه اجلسماين للدنيا، ؤتى امللكوت من قبل اآلخرةفهو امل، أتاه اهللا من العلم و النبوة

  )318(.ثابت

  : ظاهرة اإلدغام: رابعأ
و ينقسم إىل كبري و صغري؛ فالكبري ما كان أول احلرفني ، هو اللفظ حبرفني حرفا كالثاين مشددا: اإلدغام     

إنّ احلركـة أكثـر مـن    ، و مسي كبريا لكثرة وقوعه، سواء كانا مثلني أم جنسني أم متقاربني، متحركا فيه
  : و نعين، السكون

  .ما اتفقا خمرجا و صفة: باملثالني     
  .ما اتفقا خمرجا و اختلفا صفة: املتجانسني     
  )319(.ما تقاربا خمرجا أو صفة: املتقاربني     

  .رفا أدغمت يف سورة النملو قد أحصىً  أيب عمرو وً  عثمان بن سعيد الداينً  ستة و عشرون ح
و إمنا أود التوقف عنده من ناحية انزياحية؛ أي ما ، و لست هنا بصدد دراسة اإلدغام بالشكل االعتيادي     

قُلْ لَا يعلَم من في  [:و أضرب مثاال لذلك بقوله تعاىل، حيدثه هذا اإلدغام من مجالية و شعرية يف األسلوب
الْأَرو اتاوملْ السب ةري الَْآخف مهلْمع كارلِ ادثُونَ بعبانَ يونَ أَيرعشا يمو إِلَّا اللَّه بيضِ الْغ

  .)320(] هم في شك منها بلْ هم منها عمونَ
،  السكونو أدخلت ألف الوصل ليسلم للدال األوىل، فأدغمت التاء يف الدال، )تفاعل(تدارك ": ادارك"أصل 
قَـالُوا  [ و )(322 ]اثَّاقَلْتم إِلَى الْـأَرض  [:و)321( ] حتى إِذَا اداركُوا فيها جميعا [:و مثله

و ، تتـابع : و معـىن تـدارك  ، أو تطرينا، و تثاقلتم إىل األرض، ؛ إمنا هو تداركوا)323] (بِك     اطَّيرنا
إالّ بتتابع الظنون يف علم ، و أراد ما يشعرون مىت يبعثون، و حدسهم  الظنون، حكمهم عل اآلخرة" علمهم"

و ما يعلم غيب ذلك إالّ اهللا ، إا ال تكون و إىل كذا تكون: و تارة،    إا تكون: فهم يقولون تارة، اآلخرة
  .تعاىل
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، "هم؟بلى أدارك علم"و كانً ابن عباس  يقرؤها ، "عمون"بل هم من علمها " بل هم يف شك منها: "مث قال
و ذه القراءة يكون عبارة عن استفهام أنـه مل يـدرك         ، ...بفتح ألفها على وجه االستفهام و تشديد الدال

بل : مث قال، "وما يشعرون مىت يبعثون: "ألنه قال، و هذه القراءة أشد إيضاحا للمعىن على حد تعبري بن  قتيبةً 
  )324(.ال يدرونتداركت ظنوم يف علم اآلخرة؛ فهم حيدسون و 

  .يف حماولة إلبراز مميزاا و عالقتها باملعىن" ادارك"أود الوقوف عند الداللة الصوتية لكلمة 
و ذلك على خالف ما ، ليست خفيفة الوقع كذلك على األذن، يستشعر ناطق هذه الكلمة صولة واضحة     

بيد أنّ األوىل بتشكيلها الصويت أقوى  -و هذا االختيار نوع من العدول -"تدارك"نراه يف كلمة بديلة و هي 
و ذلك انطالقا من اعتمادهم ، من تصوير املراد و اإلحياء به؛ إذ ترسم حالة الكافرين من شك و ريب  و تردد

و هذه املعاين توحي من خالل التردد يف الدال بالتشديد يصور هيئة املتردد ، على احلدس و الظن ال على اليقني
ه التداخل الذي يؤدي إىل عدم اإلرساء على أمر و اختالف يف األقوال اختالفًـا يـؤذن   املضطرب الذي يلزم

  .بتناقضها
  .بالتشديد هلا إحياءات و معاين كثرية" ادارك"إىل لفظة " تدارك"العدول عن لفظة  -االنزياح–و عليه فإنّ      

  
    :أشتات مجتمعات في الصرف: خامسا

  : الماضي/ قبل إلى صيغة فعلالمست/ العدول من صيغة يفعل. 1
  

ويوم ينفَخ في الصورِ فَفَزِع من في السماوات ومن في الْأَرضِ إِلَّا من شاَء اللَّه  [:قال تعاىل   
رِيناخد هوكُلٌّ أَت325(] و(.  

، "ع من يف السموات  و األرضففز"يف قوله " فعل"إىل صيغة " يفعل"لقد عدل النسق الكرمي عن صيغة       
معىن ذلك أنّ النفخ يف املستقبل لإلشـعار  ، ألنّ احلدث مل يقع بعد" فيفزع"و كان مقتضى الظاهر أن يكون 

  :كقوله، و أنه واقع ال حمالة، بتحقيق الفزع
] اللَّه رى أَمة االسـتقبال  و قرين، فصيغة املاضي كناية عن التحقق، ألنّ املضي يستلزم التحقق )326(] أَت

) ففـزع (فإن قلت مل قيل  «:    و يقول الزخمشري يف هذا املقام، )327("ينفخ: "ظاهرة من املضارع يف قوله
و هي اإلشعار بتحقيق الفزع       و ثبوته و أنه كائن ال حمالة واقع على أهـل  ، لنكتة: ؟ قلت)فيفزع(دون 

  .)328(»السموات و األرض
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  .و أنه قد فزع من يف السموات و األرض، من تصور أنّ الزمن قد طوى" فزع"فضالً عما توجده صيغة      
لـه أثـر    -من املضارع إىل املاضي -العدول من صيغة إىل أخرى/ من خالل ما تقدم يتضح أنّ االنزياح     

  .أسلويب أعطى لآلية داللة مفادها التحقيق و التأكيد على الوقوع ال حمالة
  .لكن سأتناوهلا بالدراسة يف اجلزء القادم من البحث، وع االنزياح نفسهو هناك أمثلة أخرى يف ن     

  : إيراد صيغة اسم الفاعل بدل صيغة اسم المفعول. 2
  

الظاهرة : ؛ واملبصرة)329(] فَلَما جاَءتهم َآياتنا مبصرةً قَالُوا هذَا سحر مبِـين  [:و ذلك يف قوله    
و جيوز أن يـراد  ، الناظر إليها: وإمنا املبصر، اإلبصار على طريقة ااز العقلي* الفاعلالبينة صيغ هلا وزن اسم 
ألنّ العمي ال تقدر علـى  ، أو جعلت كأا تبصر فتهدي) و استيقنتها أنفسهم:( لقوله، إبصار فرعون و مأله

لمـة احلسـنة ترشـد و    كلمة عيناء و كلمة عـوراء ألنّ الك : و منه قوهلم. االهتداء فضالً أن دي غريها
   )330(.السيئة
و إيراد صيغة اسم الفاعل أبلغ يف الداللـة و  ، و ما ميكن قوله هو أنّ العدول عن إيراد صيغة اسم املفعول     
  .أقوى

  : إيراد المصدر بدل اسم الفاعل. 3
األسلوب القرآين حيث عدل ، )331(] هدى وبشرى للْمؤمنِين [: و يظهر ذلك جليا يف قوله تعاىل     

  هدى "و ذلك للمبالغة؛ ، عن إيراد اسم الفاعل إىل إيراد املصدر
ووصف الكتاب باهلدى   و البشـرى  . )332("هاديا و مبشرا"و كان مقتضى الظاهر أن يكون ، "و بشرى

   )333(.و إمنا اهلادي و املبشر اهللا أو الرسول بسبب الكتاب، جارٍ على طريقة ااز العقلي
باإلضافة إىل اإليقاع الذي أوردتـه  ، يه فالعدول احلاصل يف هذه اآلية الكرمية إمنا جاء لغرض املبالغةو عل     

  .اللفظتني
  : إيراد المصدر بدل اسم المفعول. 4
م ما أَلَّا يسجدوا للَّه الَّذي يخرِج الْخبَء في السماوات والْأَرضِ ويعلَ [:و ذلك يف قوله تعاىل   

أي ، أطلق هنا على اسم املفعول، مصدر خبأ الشيء إذا أخفاه: و اخلبء.  )334( ] تخفُونَ وما تعلنـونَ 
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و عليه ميكن القول أنّ هذا العدول من ،  كما هو شأن الوصف باملصدر، املخبوء على طريقة املبالغة يف اخلفاء
  .بالغة يف الداللةاملصدر إىل اسم املفعول أدى غرضا بالغيا مفاده امل

  :إيراد لفظ  و المراد به لفظ  آخر. 5
 او أقصد هاهن، )335(] وإِني مرسلَةٌ إِلَيهِم بِهدية فَناظرةٌ بِم يرجِع الْمرسلُونَ [: و ذلك يف قوله   

هو يف هذا الصـدد مـا   و مما ، "ناظرة"إىل القول " منتظرة"فقد عدل النسق الكرمي عن القول " فناظرة"لفظة 
 فنظـرة إلـى   :"قـال تعـاىل  ، و يراد به االنتظـار  -النظر -قد يذكر «:ذهب إليهً  القاضي عبد اجلبار

  : و قالً  املثقف العبديً  أوً  املمزقً ، منتظرة: أي" فناظرة مبا يرجع املرسلون"، انتظار: أي، )336("ميسرة
  .غدا لنـاظره قريب فإنّ*** فإن بك صدر هذا اليوم و إىل           

مـن  " ناظرة"و جيوز أن يكون ، مترقبة: أي، انتظر: اسم فاعل من نظر مبعىن: و ناظرة، )337(»ملنتظره: أي 
   )338(.عاملة: النظر العقلي أي

  : إيراد صيغة فعيل و يراد به فاعل. 6
ـ ، حكيم(و حتدث هذه الظاهرة يف أمساء اهللا احلسىن؛ حيث تأيت علو وزن فعيل       ، قـدير ، عظـيم ، يمعل
يف اآلية ، رحيم، حكيم، حكيم عليم: و هلذه الظاهرة حضورا يف سورة النمل مثل، و يراد به الفاعل، )حفيظ

  .السادسة و اآلية التاسعة و اآلية احلادية عشر
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  :الخـاتمـة
باألسلوب العادي إىل مستوى ميكن القول أنّ االنزياح ظاهرة مجالية ترقى ، و تأسيسا على ما تقدم، هكذا     
، و ذلك من خالل الدهشة و املفاجأة اليت حتدثه يف االنزياح عن املعايري املألوفة إىل معايري مل تكن متوقعة، أرفع

  . و بالتايل تؤدي إىل نتائج غري معروفة
ـ  ، و هلذا االنزياح أشكال متعددة؛ منها ما عرف يف التراث العريب طلحات لكن مبصطلحات مغـايرة للمص

  .احلديثة
منها ما هو غري لغوي؛ : و يف هذا الفصل توصلت إىل إنّ االنزياحات ميكن تقسيمها إىل قسمني أو نوعني     

،     ملا تشكله هذه األخرية من خرق أفق التوقع و انتـهاك املعهـود  ، "اخلوارق"و الذي عرضت له حتت عنوان 
  . انزياحات لغوية كما أن هناك، و توليد الالمنتظر عند بين البشر

مع أنّ الفصل بني مستويات اللغة يعد من ، ويف هذا الفصل ركزت على االنزياحات الصوتية و الصرفية فقط
و أهم ما تعتمده الدراسة األسلوبية؛ التظافر األسلويب كما أشـرت  . املستحيالت ألنين بصدد دراسة أسلوبية

  .سابقًا
، القـراءات القرآنيـة  ، الفاصلة القرآنية: خالل ظواهر أذكر منها و هذه االنزياحات األخرية كانت من     

و إمنا كانت حماولة لرصد هذه االنزياحات من ، وال أزعم لنفسي النتائج اليقينية... اإلدغام، الزيادة، احلذف
  .  و اهللا أعلم، خالل التطرق إىل هذه الظواهر من منطلق مغاير ووجهة خمتلفة ملا درس سابقًا

    
  

  



  لثفصل الثاال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6:  
قبل الولوج إىل دراسة اإلنزياحات الواردة يف سورة النمل يف اجلانب التركييب والداليل أود اإلشـارة إىل      

أنين سأتوقف عند البىن احلجاجية يف سورة النمل كلما كان الداعي إىل ذلك ومن مث كان لزاما على أن أشري 
  ."النمل "لتداولية عموما      و أبعادها خصوصا مع التركيز على البنية احلجاجية يف سورةمسبقا إىل الدراسة ا

  :الحجاج في القرآن الكريم   -1

) الناس أمجعني (تتمثل معجزة الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف القرآن الكرمي الذي خياطب به البشر 
ديد ، وقد تعددت مظاهر هذا اإلقناع يف القرآن اجلديد ، إلقناعهم بالتخلي عن معتقدام و اإلميان باملعتقد اجل

وقد تعددت مظاهر هذا اإلقناع يف القرآن ، فهو إقناع مبين أساسا على اللغة ، وبالعودة إىل مضمون الكتاب 
علنية كانـت أو  (نظرا لكونه جاء ردا على خطابات  ∗و أسباب الرتول ميكن اعتبار القرآن خطابا حجاجيا

) مبسـتويات خمتلفـة   ( و يطرح أمرا أساسيا يتمثل يف اإلميان باهللا الواحد األحد ويقدم احلجج فه)  ضمنية
واملدعمة هلذا ضد ما يعتقد املنافقون وما يقدمون من حجج ، يعترب التذكري أيضا من هذا القبيل الن التذكري ال 

  .إال بواسطة احلجج نيكو
على الصيغة احلجاجية للقرآن إىل كون املتقـبلني هلـذا    –" احلواس مسعودي"والقول لـ –ويرجع تأكيدنا 

وهلم حججهم رغـم   –عند كثري كذلك فالرافضيني له و العازفني . اخلطاب كثرا وهم من مستويات خمتلفة 
  . )339(وهؤالء ، أيضا من مستويات خمتلفة وهذه مسة أساسية من مسة اخلطاب احلجاجي  -ضعفها 

قاربوا بني املفاهيم التداولية احلديثة وبني فكرة مقتضى احلال يف البالغة وكثريا ما جند الدارسني حديثا 
ويأيت مفهوم التداولية هذا ليغطي بطريقة منهجية منظمة املساحة :حيث يقول " صالح فضل "العربية ومنهم 

رية يف البالغـة  وهي اليت أنتجت املقولة الشه" مقتضى احلال " اليت كان يشار إليها يف البالغة القدمية بعبارة 
  ".لكل مقام مقال "العربية 

وطبيعة حبثي يفرض علي حصر التداولية يف جانب االنزياح باعتباره العنوان الظاهر ة اليت أنا بصدد دراستها يف 
 بالقياس إىل معيار التواصل اللساين–أي اعتبار الصور التداولية انزياحا –ويكون ذلك كذلك " النمل " سورة 

، أي من أشكال صورية للتواصل ، وتنتمي الصـور  (ohman) »أفعال الكالم–أشباه «نسقا من ، أا متثل 
االستفهام باعتباره شبه سؤال والذي ورد بشكل كبري يف النصف الثـاين مـن   : التالية إىل الصور  التداولية 

األعراف واالمتياز وشبه واحلرية باعتبارها شبه شك ، واالعتراف وشبه . ) ...59من اآلية ( .السورة الكرمية 

                                                
بمثابة  (األدوات ، الصيغ: نذكر منها  –اهر الحجة في القرآن الكريم ، إذ يستحيل الوقوف عليها كلها وقد تعددت مظ ∗

" بـل "و "  أم"و " لكـن "الحـال ، و "واو" مثل (pragmatique)والتي لم تحظى بالدراسة من جانبها التداولي  )القوالب
  ).إن ، أ(ملة اإلثباتية و المحوصلة من نوع والتشبيه والجملة الواقعة صفة ، والج"  االستفهام البالغي"و

، 12مجلة اللغة واألدب ، العدد " سورة النمل نموذجا " البنية الحجاجية في القرآن الكريم ،: الحواسي مسعودي : ينظر 
  .229– 228:الجزائر ، د ت، ص
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االمتياز ، والرخصة وشبه الرخصة ، إن موضع هذه الصور يف نسق يفترض تصنيف مجيع أفعال الكالم املمكنة 
وتتميز الصورة الدالليـة  .)340(، وعلى هذه القاعدة ميكن إقامة حنو ثان للتواصل يولد مجيع الصور التداولية

ة انزياحها عن املعيار األويل ، إن هذا املعيار قد اخذ شكال نسقيا بطابع مرجعياا الزائفة ، وتلك هي خصوصي
....) استعارة، كناية، جماز مرسـل  (وهذه الفئات تتوجه حنو اازات التقليدية .  )حنو مرجعي ثان (يف إطار 

  . ∗داللية ) مسيو(تركيبية و) مسيو(اليت ميكن بذلك أن تكون موضوع معاجلة مزدوجة 
  . وهي بمثابة مقاطع متميزة شكال ومضمونا" النمل "ل العام لسورة مقاطع الهيك -2

  : المقطع االول 
  .هي عبارة عن مقدمة مفتتحة بكلمات يتميز ا النص القرآين .06-01:اآليات 

  : المقطع الثاني 
ب إىل التحول يف املقام من اخلطا( »إذ«وهي قصة مركزة ملوسى ، مقدمة بالعالمة السردية: 14-07:اآليات 
  .ً فَانظُر كَيف كَانَ عاقبةُ الْمفِْسدينً  وموسومة جبملة االنتهاء من عرض القصة) . القصة 

  :المقطع الثالث 
وهي تروي جانبا من قصة .  »دولقد آتينا داوو« قصة ثانية مفتتحة بواو االستئناف. 46-15:اآليات 

ب إِني ظَلَمت نفِْسي وأَسلَمت مع سلَيمانَ للَّه رب قَالَت ر "داوود وسليمان وملكة سبأ ، وتنتهي ب
ينالَما ، "  الْعفك للعقدة ."تعترب هذه اآليات مبثابة خامتة طبيعية ميكن أن تقرأ على أساس أ. "  

  :المقطع الرابع 
أنجينا الذين " تهي بوين"  ولقد أرسلنا إلى ثمود"  قصة صاحل مع أهله ، تبدأ ب.  55-47:اآليات

  " . آمنوا وكانوا يتقون

  : المقطع الخامس 
و أمطرنا عليهم مطرا فساء " وتنتهي ب ........"ولوط إذ قال "قصة لوط ، وتبدأ ب.60-56:اآليات 

  ". مطر المنذرين
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هنـرش  : داللية مثل تغيير معيار الواقع ، ينظر ) سميو(تركيبية مثل تغيير المعيار النصي لنسق الكالم ، ) سميو( - ∗
  .100بليث ، البالغة واألسلوبية ، ص 
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  : المقطع السادس 
حمد للَّه وسلَام علَى عبـاده  قُلِ الْ ( يف" قل " تتميز باألمر . عودة ملخاطبة الرسول . 93-61اآليات 

وقُلِ الْحمد للَّه سيرِيكُم َآياته فَتعرِفُونها وما ربك بِغافلٍ عما  ( وتنتهي ب. ) الَّذين اصطَفَى
    )341(.) تعملُونَ

  :تحليل المقاطع -3
طع يعاجل موضوعا مستقال من ناحية املضـمون  تعترب هذه اهليكلة املقطعية متميزة موضوعيا ، كل مق

وحمدد شكال بسمات معينة ، كما توحي قراءتنا هلذه اهليكلة أن هذه السورة تعترب منوذجا للنص احلجاجي ذي 
 .( dialectique)البنية ، اجلدلية 

  . )6-1(املعطاة اآليات : املقدمة
  .و فيها طرح موضوع اإلميان و عدمه 

  .الذين يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة وهم باآلخرة هم يوقنون هدى وبشر للمؤمنني-أ
 )هدى و بشرى ، يوقنون (صورة إجيابية 

باآلخرة زينا هلم أعماهلم فهم يعمهون أولئك الذين هلم سوء العذاب وهم يف اآلخرة  نإن الذين ال يؤمنو -ب
 .هم االخسرون

  )يعمهون، سوء العذاب، االخسرون(صفة سلبية 
 »وانك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم«ملت اآلية األخرية ، وقد استع

كما ميكن أن تعترب هذه اآلية حجة يف حد ذاا قصد  "ب"أو  "أ"كواسطة للعبور قصد تقدمي احلجج لصاحل 
و انطالقا من هذا األساس تكون املقاطع األربـع  )342( .تثبيت أو إضفاء طابع الصحة على احملاجة اليت تلي

و يكـون  . أو ختدمها معـا   "ب "أو القضية  "أ"أو واملشار إليها سابقا ، مبثابة حجج ختدم القضية املوالية 
للمقطـع   األوىلمبثابة النتيجة بالفصل بني القضيتني أ و ب انطالقا من اآلية ) 93- 61(املقطع األخري من  

  ) .   61اآلية  (
من اآلية ( حجاجيا متت االستعانة فيه باالستفهام  مث تتطور النتيجة لتصبح تفصيال آخر مبنيا أيضا بناءا

  ).القارئ واملستمع (، نظرا ملا هلذا األخري من تأثري خاص ومباشر على املتلقي ) 60-64
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يعطـي  )343( )قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين(: إن التحدي املنحوى يف قوله تعاىل
ت اادل حبكم أنه أمام برهان ليس يف حاجة إىل صفة الربهان على كل احلجج املذكورة ، و هذا يعين إسكا

  .ربط ، فاحلجة املستعملة وجهت توجيها برهانيا 
للمرة الثانية يف اآلية األخـرية ، كعالمـة   " احلمد هللا"األوىل املوجودة يف بداية النتيجة جند " احلمد هللا"وبعد 

  .)344(تيجةللخامتة وهذا نظرا لكون ما بينهما حجاج أيضا موجه إىل هذه الن
ويف األخري ميكن القول أن التنوع يف تقدمي احلجج كما أن يقصد اإلقناع بصور خمتلفة الن املتلقي متعـدد ،  

بنيـة   -احلجج –كما أن القصص الواردة يف سورة النمل . كما أن طاقة االستقبال ختتلف من متلقي آلخر 
  .)345( سردية ذات توجه وقصد حجاجيني

 
I-  االنزياح التركيبي:  

يف هذا اجلزء من البحث سأطرق إىل ذكر عدة ظواهر واليت من خالهلا يتجسد االنزياح يف املستوى 
التقدمي ، التـأخري ،  : التركييب مع التمثيل لكل ظاهرة بنماذج تطبيقية من صورة النمل ، وهذه الظواهر هي 

ة غاىل االنزياح من صيغة إىل أخـرى  الزيادة ، احلذف ،اإلجياز، االلتفات، وقد حصرته يف الضمائر ، باإلضاف
وكذا االنزياح يف البناء النحوي ، و االنزياح من صيغة إىل أخرى وكـذا االنزيـاح يف البنـاء النحـوي ،                

و االنزياح يف العدد كما إنين سأتطرق لظاهرة العدول عن اإلضمار إىل اإلظهار وأتوقف أخريا على االنزياح 
  . رة طبعا إىل األبعاد التداولية كلما اقتضى األمريف األدوات مع اإلشا

   
  :ظاهرة التقديم والتأخير  - 1

التقدمي هو تبادل يف املواقع ، تترك الكلمة مكاا يف املقدمة لتحل حملها كلمة أخرى لتؤدي غرضا بالغيا 
التقدمي تأخريا فكل ما كانت لتؤديه لو أا بقيت يف مكاا الذي حكمت به قاعدة االنضباط اللغوي ويستلزم 

تقدمي يلزمه تأخري بالضرورة فاملبتدأ الذي يترك مكان املقدمة للخرب حيدث بينهما التقدمي والتأخري بالضـرورة  
إمنا حني نقدم ما الحق له يف التقدمي نكون قد " التأخري"تقدميا وكذا  «ألننا حني نقدم ما ال حق له يف التقدمي 

الصالحيات ويف األضواء ، ويف األثر النفسي الن املقدم حيتل مركزا ممتازا فهـو   أحدثنا تفسريا يف املواقع ويف
أول ما تقع عليه العني و أول ما تتأثر به و أول ما تعجب به     و أول ما تقع النفس حتت أضوائه فتنشغل به 

فتكون الشـحنة الـيت    ألنه يستحق هذا وألنه يف غري مكانه الذي تعودنا أن نراه فيه مث تأيت األلفاظ األخرى
ويتبوأ مبحث التقدمي يف الدرس البالغي مكانا مرموقا يرتد يف اصله إىل ) 346( »استحوذ عليها اللفظ   املقدم
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أمهية ما يقوم يف الكالم األديب، وهو انزياح يف التركيب ألنه ال يظهر إال من خالل التركيب بل لعله اظهر ما 
ب كما يقول اجلرجاين كثري الفوائد جم احملاسن ، واسع التصـرف  وهو با )347(يقوم به املبدع من تركيب 

بعيد الغاية ، ال يزال يفتقر لك عن بديعة، ويفضي بك إىل لطيفة و ال تزال ترى شعرا يروقـك مسـمعه ،   
ويلطف لديك موقعك مث تنظر فتجد سبب راقك ولطف عندك أن قدم فيه وحول اللفظ عن مكان إىل مكان 

)348(  
تقدمي يقال له : واعلم أن التقدمي على  وجهني : وذلك حني قال : اين التقدمي إىل قسمني وقد قسم اجلرج

أنه على نية التأخري و ذلك يف كل شيء أقررته مع التقدمي على حكمه الذي عليه ويف جنسه الذي كان فيه : 
دمي هنا ال خيرج املقدم على صفته فالتق( كخرب املبتدأ إذا قدمته على املبتدأ أو املفعول إذا قدمته على الفاعل ، 

، وتقدمي ال على نية التأخري ولكنه على أن تنقل الشيء عن حكم إىل حكم و جتعل له بابا ) وطاقاته و عطائه 
أن يكون مبتدأ و يكون اآلخر : غري بابه و إعرابا غري إعرابه وذلك أن جتيء إىل امسني حيتمل كل واحد منهما 

املنطلق زيد ، فأنت : زيد املنطلق وأخرى : على ذاك وأخرى ذاك على هذا فتقول مرة خربا له فتقدم تارة هذا 
يف هذا مل تقدم املنطلق على أن يكون متروكا على حكمه الذي كان عليه مع التأخري فيكون خرب مبتدأ كما 

تدأ كما كان كان بل على أن تنقله عن كونه خربا إىل كونه مبتدأ ، وكذلك مل تؤخر زيدا على أن يكون مب
، فالتقدمي والتأخري يؤثران يف معىن اجلملة وللتقـدمي   )349(بل على أن خترجه عن كونه مبتدأ إىل كونه خربا 

  : والتأخري صور أبرزها 
على الفعل  وتقدمي القيد علـى  *تقدمي االسم على الفعل يساوي تقدمي القيد( تقدمي االسم على الفعل   -أ 

      )  .               االسم 
  .وقوع الفعل يف حيز النفي و عدمه  -ب
   )350(يف حيز النفي و عدمه ) كل ( وقوع  -ج
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  .نماذج تطبيقية للتقديم والتأخير في سورة النمل 
إن   )351( )ًالَّذين يقيمونَ الصلَاةَ ويؤتونَ الزكَاةَ وهم بِالَْآخرة هم يوقنونَ  ( قال تعاىل -1ت

وهـم  : الكـالم   ً وأصل  وهم بِالَْآخرة هم يوقنونَ: ً التقدمي احلاصل يف هذه اآلية يتمثل يف مجلة موضع 

ً  باآلخرةيوقنون باآلخرة ، مث تقدم ارور على عامله عناية به و يرجعً  حممد الطاهر بن عاشور سبب التقدميً  
  .)352(للرعاية على الفاصلة و االهتمام ا 

ذلك أن التقدمي وهو أسلوب عدويل عن أصل الرتبة و مؤشر أسلويب إمنا يكون لغايات تتصـل بـاملعىن       معىن 
  .و ذلك شأن األسلوب العدويل مع كل القرائن 

بلْ أَنتم فَلَما جاَء سلَيمانَ قَالَ أَتمدوننِ بِمالٍ فَما َآتانِي اللَّه خير مما َآتاكُم ( :قال تعاىل  -2ت
          بلْ أَنـتم بِهـديتكُم   «: يف اآلية الكرمية يكمن يف مجلة  و التقدمي احلاصل  )353( )بِهديتكُم تفْرحون

حيث ميكن خترجيها على النحو التايلً  بل أنتم تفرحون ديتكمً   وقد جاء تقدمي املسند إليه على  » تفْرحون
  . )354(فادة القصر أي أنتم و هو الكناية عن رد اهلديةاخلرب الفعلي إل

من خالل ما تقدم ميكن القول أن هذا التقدمي جاء لتبيان درجة فرحة  واهتمام ملوك الكفار مبا يهدى 
إليهم وما يهدوم لآلخرين ، ألن ذلك مبلغ مهّتهم و حال سليمان خالف حاهلم ، و هذا التقدمي مجلة ً  بل 

 ديتكمً   إضراب عما ذكر يف إنكار اإلمداد باملال و تعليله إىل بيان ما محلهم عليه من قيـاس  أنتم تفرحون
حالته عليه السالم على حاهلم وهو قصور مهتهم على الدنيا و الزيادة فيها ، فاملعىن أنتم تفرحون مبـا يهـدى   

  .)355(إليكم لقصور مهتكم على الدنيا وحبكم الزيادة فيها 
ولَقَد أَرسلْنا إِلَى ثَمود أَخاهم صالحا أَن اعبدوا اللَّه فَإِذَا هم فَرِيقَـان   ( : قال تعاىل -3ت

ً تقدمي ارور على املفعول ألن ما حل  ولَقَد أَرسلْنا إِلَى ثَمود أَخاهم صالحا، ويف مجلةً  )356( ) يختصمونَ
هو حمل العربة أما املفعول فهو حمل التسلية والتسلية غرض "  مثود" : م ، و اروربالقوم أهم ذكرا يف هذا املقا

   .وعليه نستطيع القول أن هذا التقدمي إمنا جاء لغاية تتصل بالداللة و هي التركيز على قوم مثود)  357(. تبعي 
وتقدمي املسند إليه على اخلـرب   )358() نِفَتوكَّلْ علَى اللَّه إِنك علَى الْحق الْمبِي(  قال تعاىل -4ت

  .الفعلي اقتضاه وجود مقتضى جلب التوكيد إلفادة التعليل فال يفيد التقدمي ختصيصا وال تقوية 
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حتى إِذَا  .ويوم نحشر من كُلِّ أُمة فَوجا ممن يكَذِّب بَِآياتنا فَهم يوزعونَ   ( :قال تعاىل -5ت
  )359( )وا قَالَ أَكَذَّبتم بَِآياتي ولَم تحيطُوا بِها علْما أَم ماذَا كُنتم تعملُونَجاُء

وهو منصوب على أنه مفعول به على تقـدير    " يوم " يف اآليتني الكرميتني تقدمي و تأخري ، وقد تقدم 
هو صدر اجلملة " قَالَ أَكَذَّبتم بَِآياتي" وفعل  »   قَالَ أَكَذَّبتم «:  أو على أنه ظرف متعلق بقوله ) أذكر ( 

  . وقال أكذّبتم بآيايت يوم حنشر من كل أمة فوجا وحني جاءوا : والتقدير 
ألن هذا احلشـر حشـر   " يوم " والعدول احلاصل يف اآليتني الكرميتني إمنا جاء بغرض االهتمام بـ 

ويوم ينفَخ في الصورِ فَفَزِع مـن فـي    (:  وله تعاىلخاص بعد حشر مجيع اخللق املذكور سلفا يف ق
حيث حيشر يف هذا اليوم من كل أمة مكذبوا رسلها ، وعليه فهذا . )360( ) السماوات ومن في الْأَرضِ

  )361(.التقدمي جاء لغرض داليل مفاده شدة هذا اليوم وأمهيته و هوله 

   

  :ظاهرة الزيادة  -2  
وإمنا يعين أن النحاة حددوا لكل مجلة ) معاذ اهللا ( ين القول بالزيادة أن يف القرآن الكرمي حشو ال يع  

أركاا ومكمالا القياسية حبيث يتم املعىن الوظيفي للجملة بوجود هذه العناصر ، ولكن املعـىن املطلـوب   
، فيسلك مسالك أسلوبية ...مفعوليته باجلملة ليس وظيفيا فقط ، وإمنا يتخطى جمرد الوظائف من فاعليته إىل 

أخرى ال حيققها إال العناصر الزائدة على جمرد النمط التركييب ذي املعىن الوظيفي ، و إذا كان النحاة مسؤولون 
: " عن وصف هذه العناصر بالزيادة فإن البالغيني يعترفون مبا تضيفه هذه العناصر إىل املعىن فهم الذين يقولون 

و يقصدون بزيادة املعىن ما يلحقه التوكيد من جـراء الزيـادة يف املـبىن    "  دل على زيادة املعىن زيادة املبىن ت
)362( .  

  

  :نماذج تطبيقية لظاهرة الزيادة في سورة النمل 
   )363( )الَّذين يقيمون الصلَاةَ ويْؤتُون الزكَاةَ وهم بِالَْآخرة هم يوقنُون ( : قال تعاىل -1ت

بـاملفهوم   -وهم باآلخرة يوقنون ، معىن ذلك أن العنصر الزائـد : و ميكن ختريج هذه اآلية على النحو التايل 
جيوز أن يعترب ضمري فصل داال على القصر ، أي ال يوقن باآلخرة ) هم ( هو الضمري الثاين  –النحوي للزيادة 
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 ، وإال فإن أهل الكتاب يوقنون باآلخرة إال أم إال هؤالء ، والقصر إضايف بالنسبة إىل جماوريهم من املشركني
  . )364(غري مقصود حاهلم للمخاطبني من الفرقني 

  .جاء إلفادة القصر وهذه هي فائدة هذا االنزياح اخلارجي عن النمط املألوف " هم"و عليه فإن ضمري      
   
  
  )365() م في الَْآخرة هم الْأَخسرونَأُولَئك الَّذين لَهم سوُء الْعذَابِ وه ( : قال تعاىل -2ت

يف اآلية الكرمية صيغ اخلرب عنهم باخلسران  يف صيغة اجلملة اإلمسية و قرن بضمري الفصل للداللة على ثبـات  
.    )366( )وهم بِالَْآخرة هم يوقنونَ( : مضمون اجلملة وعلى احنصار مضموا فيهم كما تقدم يف  قوله

املسند اسم تفضيل للداللة على أم أوحدون يف اخلسران ال يشبهه خسران غريهم ألن اخلسـران يف  و جاء 
  .اآلخرة متفاوت املقدار   و املدة وأعظمه فيهما خسران املشركني 

العائـد   –باملفهوم النحوي للزيادة  –" هم " وعليه فاالنزياح احلاصل يف اآلية الكرمية زيادة الضمري   
ال يؤمنون باآلخرة ، وهو ضمري ال يعود على أشخاص معينني و لكن على موصـوفني مبضـمون    على اللذين

  .الصلة ، فمن يؤمن باهللا و يتوب إليه يتربأ من هذا احلكم ، و قد جاء إلفادة احلصر 
:       إلفادة احلصر و اإلختصاص يف قولـه تعـاىل  " حممد علي الصابوين " و تكرير الضمري كما يقول   

) ونَونوقي مه ةربِالَْآخ مونَ (و  )  هرسالْأَخ مه ةري الَْآخف مه367(فيه مقابلة لطيفة  ) و(  .  
يف  -باملفهوم النحوي –الزائد  )368( ) وأَنجينا الَّذين َآمنوا وكَانوا يتقُـونَ ( :قال تعاىل  -3ت

: و ميكن خترجيها على النحو التايل  » وكَانوا يتقُونَ « :: له تعاىل النسق القرآين الكرمي هو فعل الكون يف قو
آمنوا واتقوا ، لكن عدول النسق القرآين عن هذا التعبري إىل الذي جاء عليه للداللة على أم متمكنون مـن  

فَتلْك  (  عن اآلية )369() وأَنجينا الَّذين َآمنوا وكَانوا يتقُونَ (:  التقوى ، ويف تأخري هذه اآلية
طمأنة لقلوب املؤمنني بأن اهللا  )370( ) بيوتهم خاوِيةً بِما ظَلَموا إِنَّ في ذَلك لََآيةً لقَومٍ يعلَمونَ

  )371(ينجيهم مما توعد به املشركني كما جنّى الذين آمنوا وكانوا يتقون من مثود و هم صاحل ومن آمن معه 
، وهـي ختـدم   )  55إىل   اآلية 47( من االية: قصة صاحل وقومه : ضمن احلجة الثالثة ) 53( وتندرج اآلية

 " .أ " القضية 
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  : ظاهرة الحذف  -3
  .االسقاط ، ومنه حذفت الشعر إذا أخذت منه : احلذف لغة 
قتصارا ؛ فال احلذف لغري دليل و يسمى ا: اسقاط جزء الكالم أو كله لدليل ، وأما قول النحويني : اصطالحا 

  )372( *حترير فيه ، ألنه ال حذف فيه بالكلية 
إن يف أسلوب القرآن حذفا ، فلسنا ننسب احلذف إىل مضمون  –والقولً  لتمام حسانً   -وإذا قلنا   

القرآن و إمنا ننسبه إىل تركيب اللغة ،ذلك بأن اللغة جتعل للجملة العربية أمناطا تركيبية معينة ، ففي اجلملـة  
ا ، ويف عناصرها ما يفتقر إىل غريه ، وما يستغين املعىن عن تقديره ، فإذا مل تشتمل اجلمـل  أركاا ومكمال

على أحد أركاا ،   أو ما يقتضيه املعىن أو يقتضيه التركيب من مكمالا و عناصرها األخرى ، مث اتضـح  
حذفا جيء به لطلب اخلفة اختصارا ، املعىن بدون ذكر هذه العناصر لوجود الدليل على احملذوف عددنا ذلك 

أو اقتصارا أو جتنبا للحشو أو لسبب آخر غري ذلك ، و كل عنصر من عناصر اجلملة صاحل ألن حيذف إذا قام 
  )373(.الدليل عليه ، فأمكن تقديره يف  الكالم 

ت ويلتقي موضوع احلذف هذا و ارتباطه بالسامع مبفهوم االفتراض املسبق ، الذي هو أحـد جمـاال    
اللسانيات التداولية احلديثة ، ويهتم بدراسة املعارف املشتركة بني املتكلم و السامع ، أو بني ما ينبغي أن يكون 

مفهوم برمجاتيكي تتضمنه العبارة يف املقام الذي : معروفا أو يفترض العلم به سابقا قبل إجراء اخلطاب ، فهو 
لدى املتكلم و املخاطب قادر على احلركة و اإلجابة  ) مسبقا املعروفة ( ترد فيه من حيث املعلومات املشتركة 

  .وأن املتكلم نفسه يف مرتلة اآلمر 
وقد حيسن احلذف أحيانا يف احلرف أو الضمري أو الكلمة املفردة أو أحد أركان اجلملة أو تكميالا ، كما     

  .) 374(حيذف من الكالم ما يقتضيه املعىن وإن طال الكالم   احملذوف 
من التفخيم واإلعظام ملا فيه من االيهام لـذهاب الـذهن يف كـل    " الزركشي "ومن فوائد احلذف ما ذكره 

مذهب ، وتشويقه إىل املراد فريجع قاصرا عن ادراكه ، فعند ذلك يعظم شأنه ويعلو يف النفس مكانـة ، أال  
  . وخلص للمذكورترى أن احملذوف إذا ظهر يف اللفظ زال ما كان خيتلج يف الوهم من املراد 

  

  نماذج تطبيقية لظاهرة الحذف في سورة النمل 
                                                

:   ثمة مقدر ، نحـو  ) في الحذف ( والفرق بين الحذف وااليجاز و االضمار ، أن شرط الحذف و االيجاز أن يكون   *
رق بينه بخالف االيجاز ، فإنه عبارة عن اللفظ القليل الجامع للمعاني الجمة بنفسه ، والف) 82:يوسف" (وأسأل القرية " 

أي إئتوا )  171النساء (  انْتَهوا خَيرا لَكُم: و بين االضمار أن شرط المضمر بقاء أثر المقدر في اللفظ نحو قوله تعالى 
أمرا خيرا لكم ، و هذا ال يشترط في الحذف و يدل على أنه البد في االضمار من مالحظته المقدر ، باب االشـتقاق ،  

فيته و أما الحذف ،فمن حذفت الشيء قطعته ، وهو يشعر بالطرح بخالف اإلضمار ولهذا فإنه من أضمرت الشيء ، أخ
  . 103-102: ، ص 3البرهان في علوم القرآن ، ج: الزركشي : أن تنصب ظاهرة ومضمرة ، ينظر : ً قالوا
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  :حذف المنادى  -1

أَلَّا يسجدوا للَّه الَّذي يخرِج الْخبَء في السماوات والْـأَرضِ ويعلَـم مـا    (:  يقول تعاىل  
 ياسجدوا ، أالّ للتنبيه ،    وً يـاً   على قراءة الكسائي بالتخفيف تكون أالّ )375( ) تخفُونَ وما تعلنونَ

   .)376(حرف النداء ، ومناداه حمذوف تقديره يا هؤالء 

   :حذف الفاعل  -2
  . واملشهور امتناعه إال يف ثالثة مواضع  

   )377( )خلق الْإِنسانُ من عجلٍ (:   إذا بين الفعل للمفعول ، حنو قوله تعاىل:  أحدمها

أَو  ( :إذا مل يقدر معه الفاعل مظهرا يكون حمذوفا ، وال يكون مضمرا حنو قوله تعاىل  يف املصدر ،:  ثانيهما
ةبغسي ممٍ ذوي يف ام378( ) إِطْع(  

  : إذا القى الفاعل ساكنا من كلمة أخرى كقولك للجماعة :  ثالثهما
  .أضرب القوم وللمخاطبة اضربِ القوم 

فَلَما جاَء سلَيمانَ   ( :ما يدل عليه ، و ذلك يف قوله تعاىل  وجوز الكسائي احلذف مطلقا إذا وجد
،  )379( ) قَالَ أَتمدوننِ بِمالٍ فَما َآتانِي اللَّه خير مما َآتاكُم بلْ أَنتم بِهـديتكُم تفْرحـونَ  

وإِني مرسلَةٌ إِلَـيهِم    ( : ه قولهوتقديرها فلما جاء الرسول سليمان أي فلما جاء الرسول الذي دل علي
ةيدفاإلرسال يقتضي رسوال ، و الرسول لفظة مفرد ويصدق بالواحد و اجلماعة ، وأيضا فإن هـدايا  ) بِه

،  )380(امللوك حيملها ركب ، فيجوز أن يكون الفاعلً  جاءً  الركب املعهود يف إرسال هدايا أمثال امللـوك  
ذلك أن فيه إحالة على سياق أدائه، وكأن النص القرآين يعرب باملشهد  ،ذف أبلغ من الذكر وإيراد التركيب باحل

و الصورة ، ال باللغة ، ألنه حييلنا على تصور مشهد الرسول حيمل اهلدية أو تصور ركب يتقـدم إىل امللـك   
  .سليمان حممال باهلدايا 

وإن  -وال أريد أن أقـول املـتكلم   -رآينوميكن القول أن البعد احلجاجي هلذا احلذف أن النص الق  
عليه سياق احلال ومن مث يفتح باب  حذف فهو حييل سامعه إىل خطاب آخر غري خطابه املنطوق و الذي يدل

  .التصور  و التخيل ، و ليس أبلغ من هذا للتأثري فيه  و إقناعه 

   :حذف المفعول  -3
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، )381( ) لَيهِم بِهدية فَناظرةٌ بِم يرجِع الْمرسلُونَوإِني مرسلَةٌ إِ ( : وذلك يف قوله تعاىل -1ت

مرسلةً  و كـون  " وقد دل عليه وصف   " مرسلة " واالنزياح الوارد يف هذه اآلية الكرمية هو حذف مفعول 
أن يكون  مرسلة إليهم كتابا ووفدا مصحوبا دية إذ البد: ، فالتقدير " سليمان" التشاور فيما تضمنه كتاب 

  " بلقيس " الوفد مصحوبا بكتاب جتيب به 
  . )382(كتابً  سليمانً  ، ألن اجلواب عن الكتاب عادة قدمية 

قُلِ الْحمد للَّه وسـلَام   (:  واالنزياح اآلخر الذي ميكن مالحظته هو حذف املفعول يف قوله تعاىل -2ت
ريخ طَفَى َآللَّهاص ينالَّذ هادبلَى عرِكُون عشا يحيث حذف املفعول يف قوله     )383( )َأَم " لَامسو

وقال ابن . وسالم على عباده الذين اصطفاهم : وميكن خترجيها على النحو التايل " علَى عباده الَّذين اصطَفَى 
يف حذف ضـمري   عباس هم أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم واصطفاهم اهللا لنبيه ، هذا االنزياح املتجسد

) حجـة –معطاة ( ويف هذه اآلية نتيجة أوىل  )384(املفعول مراد ومقصود وذلك لغاية ختفيف لطول الكالم 
  .» ََآللَّه خير أَما يشرِكُون « حمتواة يف السؤال البالغي املوجه ذي القصد االثبايت

  

  : حذف المعطوف -4
للَّه لَنبيتنه وأَهلَه ثُم لَنقُولَن لوليه ما شهِدنا مهلك أَهله قَالُوا تقَاسموا بِا (:    قال تعاىل -1ت

، يف هذه اآلية الكرمية انزياح عن املعهود و املتمثل يف حذف املعطوف وذلك  )385(  ) وإِنا لَصادقُونَ
وما روي أم كانوا عـازمني   »  يتَنَّه وَأهلَهلَنُب «:  ما شهدنا مهلك أهله ، بدبيب قوله تعاىل: يف قوله 

  .كذب يف األخبار » وِإنَّا لَصادقُون «: على قتله و قتل أهله و على هذا فقوهلم

وأهله سرا و مل يشعر م أحدا ، و قالوا تلك املقالة يومهون أم صـادقون و هـم   وأومهوا قومهم أم قتلوه 
  . )386( ن حذف املعطوف عليه ، أي ما شهدنا مهلكه و مهلك أهلهكاذبون ، وحيتمل أن يكون م

  

  :حذف الجملة  -5
وأَلْقِ عصاك فَلَما رَآها تهتز كَأَنها جانٌّ ولَّى مدبِرا ولَم يعقِّب يا  (: وذلك يف قوله تعاىل  -1ت

معطوفة علىً  بوركً  و " ألق عصاك " ومجلة   )387( ) ونموسى لَا تخف إِني لَا يخاف لَدي الْمرسلُ
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فلما رآهـا  "فألقاها من يده فصارت حية " وألق عصاك: " يف الكالم حذف و ميكن تقديره على النحو التايل 
  " تز كأا جان 

ه إِلَيهِم اذْهب بِكتابِي هذَا فَأَلْق (:  وقد يكون احملذوف أكثر من مجلة و ذلك يف قوله تعاىل -2ت
قَالَت يا أَيها الْملَأُ إِني   (: إىل غاية قوله جل وعال    )388(  ) ثُم تولَّ عنهم فَانظُر ماذَا يرجِعونَ

طويت أخبار كثرية دل عليها ما بني اخلربين املذكورين من اقتضاء  )389(  ) ٌأُلْقي إِلَي كتاب كَـرِيم 
فذهب اهلدهد إىل سبأ فرمى بالكتاب فأبلغ الكتاب إىل امللكة وهي يف جملس ملكها : لتقدير عدة أحداث إذ ا

ً مستأنفة استئنافا بيانيا ألن غرابة قصة إلقاء الكتاب غليها يثري سؤاال  قالتومجلةً  .... فقرأته قالت يا أيها املأل
  )390(.عن شأا حني بلغها الكتاب 

  نكِّـروا لَهـا   (: إىل قوله تعاىل) 391( ) فَلَما رَآه مستقرا عنده (: ىل واألمر نفسه يف قوله تعا     
  )392( ) عرشها

 
  :الحذف المقابلي -6

وهو أن جيتمع يف الكالم متقابالن، فيحذف من واحد منهما مقابله، لداللة اآلخر عليه، ومنه قولـه  
فرعون وقومه  إلى سوء في تسع آيات وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير ( :تعاىل

إال أنه قد عرض يف هذه املادة : أدخل يدك، وأخرجها خترج: وتقديره، )393()إنهم كانوا قوما فاسقين
تناسب بالطباق، فلذلك بقي القانون فيه الذي هو نسبة األول إىل الثالث، ونسبة الثاين إىل الرابع على حالـة  

جيعل بالنسبة اليت بني األول والثاين وبني الثالث والرابـع وهـي نسـبة     األكثرية، فلم يتغري عن موضعه ومل
هكذا و تأسيسا على ما تقدم ميكن القول أن دليل احلذف يف كل ذلك هـو قرينـة السـياق     )394(النظري

ضرورة له وال وجه لذكره، باإلضافة إىل ذلك ما أحدثه هذا اإلنزياح مـن   واحملذوف من كل ذلك حشو ال
يف األسلوب العدويل، والبعد احلجاجي للحذف يف اآليات السابقات هو االتاحة للسامع أن يؤول، مسة مجالية 

  .وكل ذلك يبقى لصاحل النص القرآين وقصده وغرضه من اخلطاب، فيكون أجلب للتأثري
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  :ظاهرة االلتفات -4
عىن علم األسلوب برصدها من الظواهر التعبريية اليت ي) ومعه كثري من األلوان البالغية ( *يعد االلتفات

وال أقول ( وحتليلها يف لغة األدب، والواقع أن ميدان هذا العلم الناشيء يف أحضان علم اللغة احلديث يتداخل
وقد ... تداخال بينا مع ميدان علم البالغة العربية يف صيغته اليت استقرت منذ بضع مئات من األعوام) يتطابق 

وهو تداخل ال يرتد إىل عالقة تأثري وتأثر بني العلمني، بل إىل تالقيهما من أشرت إىل ذلك يف الفصل األول، 
التقاط التنبؤات أو التحوالت التعبريية يف لغة األدب للكشف : حيث التوجه أو الغاية، إذ أن وظيفة كليهما هي

  .)395(عن شحناا التأثريية أو الداللية
أللوان البالغية اليت يشيع يف استخدامها يف لغة القرآن وأسلوب االلتفات هو أحد املسالك التعبريية أو ا

 -الكرمي، بل لعله أكثر هذه األلوان تردادا وأوسعها انتشارا وأود اإلشارة هنا إىل أن هذا األسلوب ال ينحصر
كما حصره كثري من البالغيني يف التحول من ضمري إىل ضمري، بل إن مفهوم االلتفات على هذا النحو هو ما 

هو نقل الكالم من " بعض البالغيني بنقل الكالم من حالة إىل حالة أخرى مطلقا أو كما أورده الزركشيعناه 
أسلوب إىل أسلوب آخر تطرية واستدرارا للسامع، وحتديدا لنشاطه، وصيانة خلاطره من امللل والضجر، بدوام 

   )396("األسلوب الواحد على مسعه 
حماولة استخراج الصور  –االلتفات يف الضمائر  -هوم احملصوروسأتناول االلتفات يف هذا البحث باملف

مستأنسة يف كل حالة أعرض هلا بقرائنها السياقية أو املقامية من جهة وبتوجيه " النمل " اليت حتققت يف سورة
  .من جهة أخرى –إن وجدت  -البالغيني أو املفسرين هلا

يف السامع، حيث يدرك انتقال اخلطاب من أسلوب و عليه ومن هذا املنطلق ال يبدوا أثر االلتفات إال 
إىل آخر ومن حال إىل حال، لذلك فهو مرتبط به، حيفل بكثري من القيم التداولية ملا له من أثر يف السـامع،  
فتنويع أساليب اخلطاب له وقعه على السامع، إذ يأخذ به من نشاط إىل آخر ومن وضع جمددا يف أحوال تلقيه 

  .له
إما حنوي خالص، وإما داليل خالص وإما حنـوي  : االلتفات إىل ثالثة أقسام" حسان  متام" وقد قسم

  .داليل
ومعىن أنه داليل خالص أن العنصر النحوي الذي من شأنه أنه يكون   حمل االلتفات يبقى على صورته 

ا قليل الـورود يف  وهذ -فال يتغري من صورته شيء، ولكن داللته عند إيراده ثانيا ختتلف عنها عند إيراده أوال
                                                

عطفه، والكالم، صرفه إلى : صرفه، ورداؤه على عنقه: لواه على وجهه، فالنا على الشيء: لفت الشيء بفتح الفاء - *
لسـان  : ابن منظور: ، ينظر...وضعه غير مالئم كيف اتفق:  قشره، والريش عن السهم: العجمة، واللحاء عن الشجر

والمالحظ  هنا أن المادة اللغوية أو المعجمية لاللتفات تدور في عمومها حول محور داللي ) ت . ف. ل( العرب مادة
 .واحد هو التحور، اإلنحراف، اإلنزياح عن المألوف من القيم أو األوضاع أو أنماط السلوك

. ، الكويـت، د ت أسلوب االلتفات في البالغة القرآنية، دار الفكر العربي، دار الكتـاب الحـديث  : حسن طبل - 395
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فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال اهللا  (:قوله تعاىل: ومن ذلك مثال –القرآن الكرمي 
ألنه يف احلالتني ضمري " كاتبوهم " فالضمري يف آتاكم مل يتحول عن صورته اليت يف )397() الذي آتاكم

قاء، أما األمر باإليتاء فهو لعامة املسلمني الـذين  املخاطبني ولكن األمر باملكاتبة ملن ميلكون رقاب هؤالء األر
فداللة الضمري يف احلالة الثانية غـري  . طلب منهم أن يعينوا هؤالء األرقاء على الوفاء باملال الذي كوتبوا عليه

فـإذا  .)398(داللته يف احلالة األوىل والصورة النحوية واحدة مل ختتلف أي أن االلتفات هنا داليل ال حنـوي 
كتاب  (:الداللة وصورة الضمري كلتامها كان االلتفات دالليا وحنويا يف آن واحد كما يف قوله تعاىلتغريت 

املالحظ هنا هو ، )399()أنزل إليكم من ربكم وال تتبعوا من دونه أولياء قليال ما تذكرون 
سلم، والثاين لعامـة  ، فاألول للنيب صلى اهللا عليه و"اتبعوا " و" إليك " وجود الفرق بني ضمريي اخلطاب يف 

املؤمنني، فاختالف الضمريان دالليا بذلك وحنويا بالفرق بني اإلفراد واجلمع وهذا النوع من االلتفات ميكـن  
  .التطرق إليه حتت ما يسمى بااللتفات يف العدد

فإذا بقي املدلول يف بؤرة القصد واختلفت صورة ا لضمري كان االلتفات حنويا فقط وهـذا كـثري شـائع يف    
ألم يرو كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في األرض  ( :األسلوب القرآين، كما يف قوله تعاىل

جند اختالفا يف الضمري واتفاقا يف القصد، ألن " لكم " و" قبلهم " وإذا قارنا بني )400() ما لم نمكن لكم
سأتطرق إليه يف حديثي عن وهذا ما  )401(املقصود يف احلالتني كفار مكة، ومن مث كان اإلنزياح حنويا فقط

  .اإللتفات يف الضمائر
  :نماذج تطبيقية لاللتفات في سورة النمل

  :االلتفات من الغيبة إلى الخطاب -أ 
يعد نقل التركيب من الغيبة إىل اخلطاب، استحضارا للتواصل احلي ؛ حبيث يتوخى املتكلم أن يتجـه  

  .ة إىل احلضور بشكل مباشر خبطابه إىل السامع، ولذلك يعدل عن الغيب
أال يسجدوا هللا الذي يخرج الخبء في السماوات واألرض ويعلم ما تخفون ( :حنو قوله تعاىل -1ت

 46إىل اآلية  15من اآلية "( قصة سليمان " تندرج اآلية الكرمية ضمن احلجة الثانية  )402() وما يعلنون 
  .هلا طابع إجيايب" أ"وهي عبارة عن نص سردي خيدم القضية ) 
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... ختفون" بياء الغيبة، وقرأه الكسائي وحفص عن عاصم بتاء اخلطاب" يعلنون ... خيفون" قرأ اجلمهور وقد
... ختفون" إىل اخلطاب يف ' يسجدوا " وعليه ميكن القول أن النسق الكرمي عدل من الغيبة يف     " وتعلنون 
  .تلك هي القيمة احلجاجية هلذا االلتفاتوطريقة اخلطاب هي الطريقة األكثر مباشرة يف اإلبالغ، و" وتعلنون 

ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار (:ويف مثال آخر هلذا النوع من االلتفات قوله تعاىل -2ت
االلتفات احلاصل يف اآلية الكرمية هو التفات من الغيبة يف قوله   )403( )هل تجزون إال ما كنتم تعلمون

  " كنتم تعملون:"  قولهإىل اخلطاب يف"  فكبت وجوههم:" تعاىل
  

  :االلتفات من الغيبة إلى التكلم -ب
أمن خلق السماوات واألرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق  (:قال تعاىل -1ت

ونون اجلمع ، )404)( ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع اهللا بل هم قوم يعدلون
احلضور و من لطائفه هنا التنصيص على أن املقصود إسناد اإلنبات إليه عز  التفات من الغيبة إىل" أنبتنا " يف 

وجل لئال ينصرف ضمري الغائب إىل املاء ألن التذكري باملنبت احلقيقي الذي خلق األسباب أليق مبقام التوبيخ 
  .)405(على عدم رعايتهم نعمه 

إىل  61املقطع األخري من اآليـة  لغرض داليل، ويندرج ضمن  ءوعليه فهذا االلتفات يف هذه اآلية جا
، والذي يعد مبثابة النتيجة وهي مبنية بناء حجاجيا متت االستعانة فيه باالستفهام ملا هلذا األخري مـن  93اآلية 

  .تأثري خاص ومباشر
  

  
  

  : االلتفات من التكلم إلى الغيبة -جـ
حتى إِذَا  .ن يكَذِّب بَِآياتنا فَهم يوزعونَ ويوم نحشر من كُلِّ أُمة فَوجا مم (:قال تعاىل -1ت

  .)406()جاُءوا قَالَ أَكَذَّبتم بَِآياتي ولَم تحيطُوا بِها علْما أَم ماذَا كُنتم تعملُونَ
" يف املوجود يف حنشر إىل ضمري الغيبة   مما ميكن مالحظته هنا عدول النسق القرآين من ضمري التكل

 غاب ، ووجه هذا النوع من االلتفات أن يفهم السامع أن هذا منط املتكلم وقصده من السامع، حضر أو"قال 

وأنه يف كالمه ليس ممن يتولون ويتوجه، فيكون يف املضمر وحنوه ذا لونني، وأراد باالنتقال إىل الغيبة اإلبقـاء  
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وميكن تصنيف هذه اآلية ضمن املقطـع   )407(وتعلى املخاطب فالغيبة أروح له وأبقى على ما وجهه أن يف
  .الذي يعد النتيجة).  93 -61( األخري 

  

  : االلتفات من الخطاب على الغيبة -د
إبن " يف هذا النوع من االلتفات يتم االنتقال من اخلطاب إىل الغيبة وقد ورد ذكر هذا االلتفات لدى

غ وأؤكد يف حتقيق الفعل، ويكتسي هذا البعد احلجاجي، ، ومساه اإلخبار باملاضي عن املستقبل وهو أبل"األثري 
حني يرغب املتكلم يف إثبات ما يذكره وحتقيقه بل إنه ينطلق به يف صورته الثابتة املتحققة، ولن يتأثر له ذلك 

  :حنو )408(بغري املاضي
وا بِها علْما أَم ماذَا كُنتم حتى إِذَا جاُءوا قَالَ أَكَذَّبتم بَِآياتي ولَم تحيطُ (:قوله تعاىل  -1ت

من اخلطاب : وااللتفات الواقع هنا هو )409()ووقَع الْقَولُ علَيهِم بِما ظَلَموا فَهم لَا ينطقُون .تعملُونَ 
  ". ووقع القول عليهم:" إىل الغيبة يف قوله" أكذبتم بآيايت ومل حتيطوا ا:" يف قوله تعاىل

  

  :اح في الصيغاإلنزي -5
من مادة معجمية واحدة من ذلك ) نسق واحد ( يتحقق اإلنزياح يف هذا اال كلما ختالفت صيغتان يف     
أو بني صيغيت نوع واحد منها أو بني صيغ األمساء )   املاضي، املضارع، األمر ( املخالفة بني صيغ األفعال: مثال

ل، أو ما إىل ذلك مما ال يتمثل يف اللغة الفنية عامة، ويف لغة أو بني صيغة من صيغ االسم وأخرى من صيغ الفع
  .)410(القرآن خاصة إال ملرامي وأسرار بيانية يفقدها السياق لو مل تكن تلك املخالفة

  

  
  .نمـــاذج تطبيـــقية

  :من الماضي إلى المستقبل -1

سدوها وجعلُوا أَعزةَ أَهلهـا أَذلَّـةً   قَالَت إِنَّ الْملُوك إِذَا دخلُوا قَريةً أَفْ (:قال تعاىل -1ت
إذا " حبرف التأكيد لالهتمام باخلري وحتقيقه، فقوهلا " إن امللوك " افتتاح مجلة     )411() وكَذَلك يفْعلُونَ

مجلةً   ظرفا للماضي  بقرينة املقام و) إذا ( استدالل بشواهد التاريخ املاضي وهلذا تكون "دخلوا قرية أفسدوها 
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 للدليل الذي املاضي على طريقة االستصحاب وهو كالنتيجة وكذلك يفعلونً  استدالال على املستقبل حبكم

واإلشارة إىل املذكور من اإلفساد وجعل األعزة أذلـة، أي  " إِنَّ الْملُوك إِذَا دخلُوا قَريةً أَفْسدوها :" يف قوله
سادا يف حالنا فاإلنزياح احلاصل هنا العدول من صيغة املاضي إىل املستقبل فكيف نلقي بأيدينا إىل من ال يألوا ف

ومن هنا ميكن القول أن احلكمة يف هذا العدول اإلنزياح من املاضي إىل املستقبل هـي اإلشـعار بـالتكثري    
 واالستمرارية فلو قيل وكذلك فعلوا لدل ذلك على انقطاع فعلهم املتمثل يف جعل أعزة األهل أذلـة حـني  

ال تزال مستمرة حىت يومنا هذا خصوصا يف ظل احلروب املوجـودة   دخوهلم على القرية ألن مثل هذه الوقائع
يف العامل واهليمنة األحادية القطب، وأول ما تقوم به الدول املستعمرة هو اإلطاحة بنظام احلكم وخلع الرئيس 

  .وإذالله وحماكمته دوليا
الكرمية إمنا جاء مناسبا جدا ملعىن اآلية وتأكيد على اسـتمرارية   وعليه فالعدول احلاصل يف هذه اآلية

   )412(.الفعل وهذا ما يتالءم مع صيغة املستقبل

وإِذَا وقَع الْقَولُ علَيهِم أَخرجنا لَهم دابةً من الْأَرضِ تكَلِّمهم أَنَّ النـاس   (:قال تعاىل-2ت 
ا لَا يناتوا بَِآيونكَاننتشري اآلية الكرمية إىل شيء من أشراط حلول الوعيد الذي أخربوا به وهو  )413(َ)وق

الوعيد األكرب يعين وعيد البعث فتشري إىل شيء من أشراط الساعة وهو زمن خوارق العادات، والتعبري عـن  
ينقلب إىل ) ذاإ(وقوعه بصيغة املاضي لتقريب زمن احلال من املضي أي أشرف وقوعه على أن فعل املضي مع 

حيـث مل يـوقن   " تعليل إلظهار هذا اخلـارق للعـادة  " إن الناس كانوا بآياتنا ال يوقنون " ةاالستقبال ومجل
  )414(وهذا يف املاضي فجعل ذلك اجلاءا  هلم حني ال ينفعهم" املشركون بآيات القرآن 

  )415() لَا ينطقُونَ ووقَع الْقَولُ علَيهِم بِما ظَلَموا فَهم ( :قال تعاىل -3ت 

" على هذا الوجه ألنه حمقق احلصول يف املستقبل فجعل ألنه حصل ومضى، ومجلة" وقع " والتعبري بفعل املضي
  .جاءت بصيغة املستقبل" وقع القول " مفرغة على" فهم ال ينطقون 

يف " ينطقـون  " إىل" وقع املاضي " وعليه نستطيع القول أن اإلنزياح احلاصل يف هذه اآلية بني صيغة
املضارع إمنا جاء لذلك لتأكيد املنع املطلق والتام عن الكالم سواء باالعتذار أو اإلنكار والنكتة يف هذا العدول 

  .هي النفي املطلق لكل أنواع الكالم
يؤمنونَ   لك لََآيات لقَومٍأَلَم يروا أَنا جعلْنا اللَّيلَ ليسكُنوا فيه والنهار مبصرا إِنَّ في ذَ( -4ت
إمنا جاء لكون اإلميان مقصود بـه أنـه   " يؤمنون " اإلنزياح من صيغة املاضي إىل املستقبل يف قوله 416)( )
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أن : مرجو، إذ ليس املقصود أن يف ذلك آيات للذين آمنوا ألن ذلك حاصل بالفحوى واألولوية، فصار املعىن
  )417(يرجى منهم اإلميان عند النظر يف األدلةيف ذلك آليات للمؤمنني وملن 

بصيغة املضارع مقصود أصال وذلك " يؤمنون " وتأسيسا على ما تقدم ميكن القول أن جميء قوله تعاىل
ملا أنتجه من داللة جديدة فلو جيء بصيغة املاضي لكان اخلطاب موجه للذين آمنوا فقط، وبالتايل تنحصـر  

" هم فقط بينما الدعوة موجهة لعامة اخللق وهذا ما دلت عليه صيغة املضارعوتقتصر دعوى التأمل والتبصر علي
  .أي للذين آمنوا، أي املؤمنني سلفا وللذين يرجى منهم اإلميان عند التدبر يف آيات اهللا يف الكون" يؤمنون 

  

  :من المستقبل إلى الماضي -2
تحقيق مزية بالغية وذلك يف قولـه  ل" فعل " فيؤثر صيغة" يفعل " وقد يعدل السياق الكرمي من صيغة

ويوم ينفَخ في الصورِ فَفَزِع من في السماوات ومن في الْأَرضِ إِلَّا من شاءَ اللَّه وكُلٌّ  (: تعاىل
رِيناخد هو418( ) أَت(  

يق الفزع، وأنه واقع ال حمالة، مع أن النفخ مستقبل لإلشعار بتحق" ففزع " جيء بصيغة املاضي يف قوله        
" ألن املضي يستلزم التحقق فصيغة املاضي كناية عن التحقق وقرينته االستقبال ظاهرة من املضارع يف قولـه 

وعليه ميكن القول  )420(ألن احلدث مل يقع بعد"فيفزع " وكان مقتضى الظاهر أن يكون القول )419(ينفخ 
ي إذا أخرب به عن املستقبل الذي مل يوجد أنه أبلغ و أعظم موقعا لترتيله أن الفائدة احلاصلة من إيراد الفعل املاض

مرتلة الواقع ، و الفائدة يف املستقبل إذا أخرب به عن املاضي لتتبني هيئة الفعل باستحضار صورته ليكون السامع 
  :      كأنه شاهد، وإمنا عرب عن األمر بالتوبيخ باملاضي   بعد قوله

  
 )421() وبرزوا للَّه جميعا ( :بتحقيق الوقوع وثبوته، وأنه كائن ال حمالة، كقوله تعاىل لإلشعار" ينفخ " 

  .)422("  يربزون" واملعىن

وخالصة القول أن العدول من صيغة املضارع إىل املستقبل إمنا جاء للتأكيد على حتقق الفعل باإلضافة 
هلذه اآلية ذه الصيغة جتعله يفكر ويستحضر ويستشعر  إىل كونه أبلغ كما يقره علماء البيان كما أن السامع

  .ذلك املوقف بنوع من التهويل واخلوف
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  :اإلنزياح في البناء النحوي -6
نعين باالنزياح يف البناء النحوي ، التحول أو االنكسار يف نسق املكونات النحوية للتعبري وميكن القول 

ادة عنصر من عناصر البناء النحوي على منط خمالف ملا ورد بـه  أن صور االنزياح تتحقق يف هذا اال عند إع
أوال يف التعبري أو السياق حبيث يكون املعىن الذي يؤديه التعبري مع هذه املخالفة هو لو تغاضينا عن خصوصياا 

أو يراد به مثال بناء الفعل للمفعول بعد بنائه للفاعل أو العكس  –من ذلك  -يف أدائه ما يتأدى بدوا من دوا
أو مـا إىل  ... تارة الزما وأخرى متعديا أو التحول يف بناء اجلملة عن منط الفعلية إىل منط االمسية أو العكس
  . )423(ذلك من حتوالت تفجأ املتلقي وتثري تأمله حبثا عن مثرياا السياقية وظالهلا الداللية اخلاصة

  

  :نماذج تطبيقية

املالحظ يف هذه اآليـة   )424( ) أَصدقْت أَم كُنت من الْكَاذبِينقَالَ سننظُر  (:قال تعاىل -1ت
  .الكرمية عدول النسق القرآين من اجلملة الفعليةً  أصدقتً  إىل اجلملة االمسيةً  أم كنت من الكاذبني ً  

وما أَنت  .ا ولَّوا مدبِرِين إِنك لَا تسمع الْموتى ولَا تسمع الصم الدعاَء إِذَ ( :قال تعاىل -2ت
يف اآليـتني   )425( )بِهادي الْعميِ عن ضلَالَتهِم إِنْ تسمع إِلَّا من يؤمن بَِآياتنا فَهم مسلمونَ

 إىل" إنك ال تسمع املوتى وال تسمع الصـم  :" الكرميينت انزياح حيث عدل النسق القرآين من اجلملة الفعلية
إنك ال :" وقد عدل يف هذه اجلملة عن صيغيت النفي السابقتني يف قوله" وما أنت ادي العمي " اجلملة االمسية

الواقعتني على مسندين فعلني، اليت تسلط النفي هنا على مجلـة امسيـة   " تسمع املوتى وال تسمع الصم الدعاء 
  )426(.لتأكيد النفيللداللة على ثبات النفي وأكد ذلك الثبات بالياء املزيدة 

  

  :االنزياح في العدد -7
  )اإلفراد، التثنية، اجلمع( حيفل القرآن الكرمي بالعديد من مواطن االنزياح يف جمال

  .بني اإلفراد واجلمع -أ      
  .بني اإلفراد والتثنية -ب     
  .بني التثنية واجلمع -ج     
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  :نمــــاذج تطبيــــقية
  :بين اإلفراد والجمع -أ

أَيها الناس علِّمنا منطق الطَّيرِ وأُوتينا من  وورِثَ سلَيمانُ داوود وقَالَ يا (: يف قوله تعاىل -1ت
بِينلُ الْمالْفَض وذَا لَهٍء إِنَّ هيمجع  -أفراد( )427() كُلِّ ش(  

وضـمري  " علمنا وأُوتينـا : "قال سليمان:" تعاىلوالعدول الوارد يف هذه اآلية هو العدول بني اإلفراد يف قوله 
مراد به نفسه جاء به على صيغة املتكلم املشارك إما لقصد التواضع كأن مجاعة علموا وأوتوا "أُوتينا"و"علمنا"

وقد يكون ، وليس هو وحده وإما ألنه املناسب إظهار عظمة امللك ويف ذلك ويل ألمر السلطان عند الرعية
  .)428(ك من مقتضى السياسة يف بعض األحوالذل

وعليه فإن العدول يف العدد من اإلفراد إىل اجلمع أضفى على التعبري القرآين عذوبة وسالسة باإلضـافة إىل      
  .ذلك جِسدت الداللة املرجوة مكانة امللك وعظمته

السوءَ ويجعلَكُم خلَفَاءَ اَألرضِ أَِءلَه مع  أَمن يجِيب المضطَر إِذَا دعاه ويكْشف(: قال تعاىل -2ت
ألن " جيعلكـم "صاحب الضرورة زائد حالة البؤس يستلزم حالة االنتفاع   )429(ْ)اهللا قَليالً ما تذَكَّرون

االنتفاع يشمل مجيع الناس عكس الضرر والبؤس ألن هناك من مل ميسه ضرر أو بؤس فهو من األغنياء وعليه 
باإلفراد أما االنتفاع يشمل كل الناس وذلك من خالل االنتفاع بنعم اهللا من مث جاء النسق القرآين بصيغة  جاء
  .اجلمع

  

  
  

  .بين التثنية والجمع -ب
ولَقَد أَرسلْنا إِلَى ثَمود أَخاهم صالحا أَن اعبدوا اللَّه فَإِذَا هـم فَرِيقَـان   (: قال تعاىل -1ت

صتخونَيباعتبار اشتمال الفريقني علـى  " فريقان"اجلمع على املثىن وهو " خيتصمون"يعود ضمري  )430( )م
  )431(فريق الذين استكربوا وفريق الذين استضعفوا وفيهم صاحلا: عدد كثري والفريقان مها

  .كثريهذا العدول يف العدد من التثنية إىل اجلمع إمنا جاء ألداء داللة اشتمال الفريقني على عدد 
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  :العدول عن اإلضمار إلى اإلظمار -8
فإنه غين : حيث عدل التعبري القرآين عن القول )432(ٌ) فَإِنَّ ربي غَنِي كَرِيم (: وذلك يف قوله -1ت

 "فضل ريب " :تأكيدا لالعتراف مبحض الفضل املستفاد من قوله ٌ) فَِإن ربي غَني كَرِيم ( كرمي إىل القول
اهللا إىل سليمان إال فضال ومل يذكر ذلك سليمان بل ذكر الفضل وإضافة إىل اهللا إلظهار فضله  فليس إحسان

  .)433(عليه
  
  :اإلنزياح في األدوات -9

  :يتحقق االنزياح يف جمال األدوات بإحدى الصورتني
ة أخرى متاثلـها يف  أي التحول يف التعبري أو السياق الواحد من أداة إىل أدا: ةاملخالفة بني األدوات املتماثل -أ

  .وتفترق عنها يف خصوصية هذا األداء ) العامة(أداء وظيفتها 
أي التحول يف السياق الواحد عن ذكر األداة إىل حذفها أو العكس لقيمة تعبريية : حذف األداة وذكرها -ب

  . )434(تقتضي هذا أو ذاك
االنزياح احلاصل يف اآلية الكرمية   )435(ٍ )نطس تلْك َآيات الْقُرَآن وكتابٍ مبِي ( :قال تعاىل -1ت

  ).كتاب، القرآن:  (يف لفظيت ، االنزياح من التعريف إىل التنكري/هو االنتقال 
  
 
 
 
II-  االنــزياح الداللـــي:  
  

، وفق اجتهادهم سر اجلمـال فيهـا   نتوقف البالغيون أمام موضوعات البيان وقفات عقلية يشرحو
أن مجاهلا أـا  :وعن الكناية قالوا، أما االستعارة فهي للتأثري، والتوضيح و التفسري فالتشبيه مجاله يف التقريب

أما مجال التشـبيه والكنايـة   ، جتيء باحلجة ومعها دليلها وهكذا مل يرى البالغيون تأثريا نفسيا إال لالستعارة
  .)436(عندهم فعقلي منطقي
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وبيان وجوه  امضامينه لت بالغية معروفة وحتليالتشبيه وااز واالستعارة والكناية والتمثيل مصطلحا
هلذه املضامني والوجـوه  " اجلرجاين"نعم إن حتليالت ، " اجلرجاين" البالغة فيها موضوع تناوله البالغيون قبل

سواء يف كتابهً  أسرار البالغةً  أو يف كتابهً  ، وقد فعل ذلك مبهارة وذوق أديب فائقني، أكثر بيان وأشد حيوية
وهذا مـا يهـم   " عبد القاهر اجلرجاين"ذلك فإن اجلديد الذي نلمسه بوضوح عند  عوم، "اإلعجاز دالئل "

االسـتداللي   الطـابع " الـنظم "الباحث اإليبستمولوجي بالدرجة األوىل هو أنه أبرز من خالل حتليل ملعىن 

الستداليل الذي جيعل الذهن البيانية العربية من تشبيه وجماز واستعارة وكناية ومتثيل وهذا الطابع الألساليب 
ينتقل من خالل األساليب البالغية تلك من املعىن إىل معىن املعىن هو ما عناه مؤلفنا حينما فسر النظم على أنه 

  ...تناسق دالالت األلفاظ وتالقي معانيها على الوجه الذي يقتضيه العقل
مشروع يتجاوز إشكالية اللفظ مضموا الكامن فيها ك، اجلرجانية" النظم"ذلك هو مضمون نظرية 

توخي / مستواها العمودي إىل مستوى أرقى من ذات اإلشكالية، مستوى العالقة بني نظام اخلطاب واملعىن يف
  .)437(معاين النحو ونظام العقل

  .وهذا ما أود الوصول إليه يف هذه الدراسة
  :المجاز -1

وإن ، ملالحظة بني الثاين واألول فهي جمازكل كلمة أريد ا غري ما وقعت له يف وضع واضعها  :ااز
كل كلمة جزت ا ما وقعت له يف وضع الواضع إىل ما مل توضع له من غري أن تستأنف فيهـا  : شئت قلت

ومعىن املالحظة هو ، وضعا ملالحظته ما جتوز ا إليه وبني أصلها الذي وضعت له يف وضع واضعها فهي جماز
  . )438(هذا الذي تريده هلا اآلن إال أن هذا اإلسناد يقوى ويضعفأا تستند يف اجلملة إىل غري 

والنكتة أن ااز مل يكن جماز ألنه إثبات احلكم لغري مستحقه بل ألنه أثبت ملا يستحق تشبيها وردا له 
إىل ما يستحق، وأنه ينظر من هذا إىل ذاك، وإثباته ما أثبت للفرع الذي ليس مبستحق يتضمن اإلثبات لألصل 

ذي هو املستحق، فال يتصور اجلمع بني شيئني يف وصف أو حكم من طريق التشبيه والتأويل حـىت يبـدأ   ال
   )439(.باألصل يف إثبات ذلك الوصف واحلكم له

  

  :أقسـام المجـاز
  )440("جماز من طريق اللغه، وجماز من طريق املعىن املعقول : واعلم أن ااز على ضربني" : ً يقولً  اجلرجاين
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. ويكون يف اإلسناد أي يف إسناد الفعل أو ما يف معناه إىل غريه إىل غري مـا هـو لـه    :العقليااز  -1
  .ويسمى ااز احلكمي، واإلسناد اازي وال يكون إال يف التركيب

  
  
  

  :تطبيقــــية جنمــاذ
علـى   وصف الكتاب باهلدي والبشرى جار )441( )هدى وبشرى للْمؤمنِين(:  قال تعاىل  -1ت

هـدى  " بسبب الكتاب وجعل هذان احلـاالن ) ص( طريقة ااز العقلي، وإمنا اهلادي واملبشر اهللا أو الرسول
مصدر للمبالغة بقوة تسببه يف اهلدى وتبليغه البشرى للمؤمنني، فاملعىن أن اهلدى للمؤمنني والبشرى " وبشرى 

  .حاصالن منه ومستمران من آياته
 القرآن ذلك من ااز العقلي ألن األصل إسناده إىل اهللا أو إىل الرسـول  وإسناد اهلدى والتبشري إىل

 )442(.صلى اهللا عليه وسلم وهنا حدث اإلنزياح

الظاهرة : واملبصرة )443( )فَلَما جاَءتهم َآياتنا مبصرةً قَالُوا هذَا سحر مبِين (: قال تعاىل -2ت
  .طريقة ااز العقلي، وإمنا املبصر الناظر إليهاصيغ هلا وزن اسم فاعل اإلبصار على 

ختفيً  وهو : ً تكنو )444( )وإِنَّ ربك لَيعلَم ما تكن صدورهم وما يعلنونَ ( :قال تعاىل  -3ت
 إىل الصدور جماز عقلي" تكن " املسكن وإسناد: إذا جعل شيئا كائنا، أي حاصال يف كن، والكن) أكن ( من

إىل الصدور رغم أن الصدور ليست هي اليت تكن وذلك " الكن " باعتبار أن الصدور مكانه، ومن مث كان فعل
عن طريق ااز العقلي، ومن مث حصل اإلنزياح، ألن إثبات الفعل أو إسناده لغري القادر ال يصح إال أن ذلك 

كان سببا أو كالسبب يف وجود الفعل من  على سبيل التأويل وعلى العرف اجلاري بني الناس أن جيعلوا الشيء
    )445(.فاعله كأنه فاعل

  
إنزياح  -مفعل من جاز الشيء جبوازه إذا تعداه وإذا عدل باللفظ عما يوجبه أصل اللغة :المجاز اللغوي -2

ووصف بأنه جماز على معىن أم جازوا به موضعه األصلي أو جاز هو مكانـه الـذي    –على النمط املألوف 
 )446(.أوال وضع فيه
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وعليه فااز اللغوي يكون يف نقل األلفاظ من حقائقها اللغوية إىل معان أخرى بينهما صلة ومناسبة، وهـذا  
  :وهو نوعان )447(ااز يكون يف املفرد، كما يكون يف التركيب املستعمل يف غري ما وضع له

  
  
  *:االستعارة -أ

ري معناه األصلي لعالقة هي املشاة بني املعـىن احلقيقـي   جماز لغوي يستخدم اللفظ فيه على غ:  االستعارة   
فاملستعار له عبارة عن املشبه واملستعار منه عبارة عن املشبه . واملعىن اازي، فاالستعارة إذا مبنية على التشبيه

ضـافة  واالستعارة نوعان باإل )448(به ويقال هلما الطرفان، واملستعار به عبارة عن وجه الشبه ويسمى اجلامع
  :إىل أنواع أخرى

  
  .وهي اليت حذف فيها املشبه أي املستعار له وذكر املشبه به أي املستعار منه:  استعارة تصريحية -1
  .وهي اليت تتضمن كناية: استعارة مكنية -2

وقيمة االستعارة أا رؤية أخرى للشيء من شأا أن تبدل بعض املقاييس وقد ترفع املوجودات أحيانا 
ى كياين أعلى، كأن ختلع على اجلماد بعض طبيعة النبات أو على النبات واجلماد واحليوان بعـض  إىل مستو

  . طبيعة اإلنسان، ومن هنا تكون االستعارة انزياحا وخرقا للمعهود
  

  :نمــاذج تطبيقـية
  :ةاالستعارة البديعي  -1
أَنا َآتيك بِه قَبلَ أَنْ يرتد إِلَيك طَرفُك قَالَ الَّذي عنده علْم من الْكتابِ (:   قال تعاىل  -1ت

نمـا  فَلَما رَآه مستقرا عنده قَالَ هذَا من فَضلِ ربي ليبلُونِي أَأَشكُر أَم أَكْفُر ومن شكَر فَإِ
كَرِيم ي غَنِيبفَإِنَّ ر كَفَر نمو فِْسهنل كُرشه سرعة " قبل أن يرتد إليك طرفك" يف قوله  )449( )يشب

جميئه بالعرش برجوع الطرف لإلنسان وارتداد الطرف معناه التقاء اجلفنني وهو أبلغ ما ميكن أن يوصف به يف 
د أو هو أقرب فاستعار للسرعة الفائقة ارتدا )450()وما أَمر الساعة إِلَّا كَلَمحِ الْبصرِ( :السرعة ومثله

  )451(.الطرف
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املكر الذي أسند إىل )452( )ومكَروا مكْرا ومكَرنا مكْرا وهم لَا يشـعرونَ (:  قال تعاىل  -2ت
اسم اجلاللة مكر جمازي، أستعري لفظ املكر ملبادرة اهللا إياهم باستئصاهلم قبل أن يتمكنوا من تبييـت صـاحل   

لتشبه فعل اهللا ذلك بفعل المـاكر   آمروا فيه على قتل صاحلوأهله، وتأخريه استئصاهلم إىل الوقت الذي ت

  .تأجيل فعل إىل وقت احلاجة مع عدم إشعار من يفعل بهفي 
 ) بلِ ادارك علْمهم في الَْآخرة بلْ هم في شك منها بلْ هم منهـا عمـونَ   (:قال تعاىل-3ت

ى، صاغوا له مثال املبالغة للداللة على شدة العمى، وهو تشـبيه  مجع عمٍ بالتنوين وهو فعل من العم )453(
ارتقاء ثالث وهو آخر درجات اإلرتقاء " بل هم منها عمون " عدم العلم بالعمى، وعادم العلم باألعمى ومجلة

يف إثبات ضاللتهم وهو أم عميان عن شأن اآلخرة، وفيها جند االستعارة، حيث استعار العمى للتعامي عـن  
وللمتأمل أن يتذوق ما هلذا األسلوب العدويل من مجاليات وأثر يف املعىن  )454(ق وعدم التدبر يف آالء الهاحل

  .بإعمال نظام العقل ونظام اخلطاب
  :االستعارة اللطيفة -2
ا بين يدي أَمن يهديكُم في ظُلُمات الْبر والْبحرِ ومن يرسلُ الرياح بشر (:قال تعاىل -1ت 

اسـتعارة، أي  " بني يدي رمحته " يف مجلة )455( ) رحمته أَئلَه مع اللَّه تعالَى اللَّه عما يشـرِكُونَ 
استعار اليدين للداللة على األمام أي أمام نزول املطر، ألن الرياح هي السبب يف إثارة السحاب الذي به املطر 

  )456(.رساله الرياح هو خلق أسباب تكوينهاوهو املعىن برمحة اهللا، وإ
  :االستعارة التبعية -3

إِنَّ هذَا الْقُرَآنَ يقُـص علَـى بنِـي إِسـرائيلَ أَكْثَـر الَّـذي هـم فيـه         (: قال تعاىل-1ت
 ألن القصـص ال " إن هذا القرآن يقص " االستعارة يف هذه اآلية الكرمية كامنة يف مجلة  )457()يختلفُونَ

يوصف به إال الناطق املتميز، ولكن القرآن ملا تضمن نبأ األولني كان كالشخص الذي يقص علـى النـاس   
هـو   ماألخبار ففيه استعارة تبعية، وأجد يف إسناد فعل القص إىل شيء ال تتوفر فيه شروط القـص كـالكال  

                                                                                                                                                   
 .411: ، ص3صفوة التفاسير ، ج: محمد علي الصابوني  -

 .50: النمل - 452
 .66: النمل - 453
  .23: ، ص20التحرير والتنوير، ج: محمد الطاهر بن عاشور - 454

 . 417: ، ص3صفوة التفاسير ، ج: محمد علي الصابوني  -
 .63: النمل - 455
  .416:محمد علي الصابوني، المرجع السابق، ص - 456

 .17: المرجع السابق ، ص: لطاهر بن عاشور محمد ا -
 .76:النمل  - 457



ئه أو سامعه يف عمليـة تأويـل   اإلنزياح عن النمط املألوف واخلرق للمعهود، حيث يترك التعبري القرآين قار
  .وختييل

  :االستعارة التمثيلية -4

  )458( )إِنك لَا تسمع الْموتى ولَا تسمع الصم الدعاَء إِذَا ولَّوا مدبِرِين (:قال تعاىل -1ت

شبهوا باملوتى علـى  مستعاران للقوم الذين ال يقبلون القول احلق ويكابرون من يقوله هلم، " الصم " املوتى و
يف انتفاء أثر بالغة ألفاظه عن نفوسـهم،   طريقة االستعارة يف انتفاء فهمه معاين القرآن وشبهوا بالصم كذلك

فاملشركون شبهوا باملوتى بالنظر إىل األثر األول للقرآن وهو احتواؤه على املعاين املقبولة لدى أهـل العقـول   
لغاء العرب، وهذا أثر لفظي وهو دليل اإلعجاز وهو خاص بـالعرب  السليمة من العرب والعجم عن مقدرة ب

مباشرة، وحاصل لغريهم من أهل النظر والتأمل إذا تدبروا يف عجز البلغاء من أهل اللسان الذي جاء به القرآن، 
فهؤالء يوقنون بأن عجز بلغاء أهل ذلك اللسان عن معارضته دال على أنه فوق مقدرم فحصلت استعارتان 

  )459(.في االستماع فيهما ترشيحان لالستعارتني ومها مستعاران النتفاء معاجلة إبالغهمون
  
  
  :االستعارة المكنية -5
وما أَنت بِهادي الْعميِ عن ضلَالَتهِم إِنْ تسمع إِلَّا من يؤمن بَِآياتنا فَهم  (: قال تعاىل -1ت

يتضمن استعارة مكنية قرينتها حالية، شبه الدين احلق بالطريق " لتهم عن ضال"وقوله )460) ( مسلمونَ
الواضح، وإسناد الضاللة إىل سالكيه ترشيح هلا وختييل، والضاللة أيضا مستعار لعدم إدراك احلق تبعا لالستعارة 

  .عائد على العمي" ضاللتهم " املكنية وأطلقت هنا على عدم االهتداء للطريق، وضمري 
ه االستعارة الرشيقة عدل عن تعليق ما حقه أن يعلق باهلدى فعلق به ما يقتضيه نفي اهلدى من معىن ولتأيت هذ

ما أنت بصارفهم عن : معىن صارف، فصار" هادي "يتضمن " عن ضاللتهم " الصرف واملباعدة، فقيل
  )461(.سقاه عن العيمة، أي سقاه صارفا له عن العيمة وهي شهوة اللنب: ضاللتهم كما يقال

 
  :المجاز المرسل -ب
 ) عمـونَ   بلِ ادارك علْمهم في الَْآخرة بلْ هم في شك منها بلْ هم منها (:قال تعاىل -1ت

جيوز أن يكون التدارك مستعمال جمازا مرسال يف االختالط واالضطراب ألن التدارك والتالحق يلزمه  )462(
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ن الناس مجاعة أخرى أي مل يرسوا على أمر واختلفت أقواهلم اختالفا يـؤذن  التداخل كما إذا حلقت مجاعة م
بتناقضها، فهم ينفون البحث مث يزعمون أن األصنام شفعاؤهم عند اهللا من العذاب، وهذا يقتضي إثبات البعث 

علـى قـرب   أم كانوا حيبسون الراحة : ولكنهم ال يعذبون مث يتزودون تارة لآلخرة  ببعض أعماهلم اليت منها
صاحبها ويتركوا ال تأكل وال تشرب حىت متوت فيزعمون أن صاحبها يركبها ويسموا البلية فذلك مـن  

   )463(.اضطراب أمرهم يف اآلخرة
  )464(ٍ )نوما من غَائبة في السماِء والْأَرضِ إِلَّا في كتابٍ مبِي ( :قال تعاىل -2ت

اء فيه للنقل من الوضعية إىل االمسية كالتاء يف العافية والعاقبة، والفاحتة، وهو اسم للشيء الغائب والت: والغائبة
الغائبة عن علم الناس، استعمل الغيب يف اخلفاء جمازا مرسال، : اسم مشتق من الغيب وهو ضد احلضور واملراد

  )465(.والعالقة غري املشاة

  

  : التشبيه -2
عربية فحسب، وإمنا يف سائر اللغات وقد عين بـه العـرب   وهو من األساليب األدبية ليس يف اللغة ال

ينظر " وجعلوه أحد مقاييس الرباعة األدبية وتوايل علماء الرباعة األدبية وتوايل علماء البالغة على التشبيه كل
  .إليه من زاوية ويقسمه تقسيمات خمتلفة العتبار من االعتبارات

واملشبه به يف صفه أو أكثر وهي أوضح أو أظهـر يف   والتشبيه يف أبسط معانيه هو أن يشارك املشبه
أو فعال حنو يشبه ويضارع ...املشبه به منهما يف املشبه، وجتمع بينهما األداة وهي قد تكون امسا حنو شبه ومثل

الكاف وكأن، وقد حتذف هذه األداة، ووجه الشبه، وحينئذ يسمى التشـبيه  : أو حرفا مثل... ومياثل وحياكي
   )466("بليغا 

  

  :نمـــاذج تطبيقـــية
وأَلْقِ عصاك فَلَما رَآها تهتز كَأَنها جانٌّ ولَّى مدبِرا ولَم يعقِّب يا موسى لَا  ( :قال تعاىل  -1ت

ه كأن" يف اآلية الكرمية تشبيه مرسل جممل وذلك يف مجلة )467( )تخف إِني لَا يخاف لَدي الْمرسلُونَ
  .حيث ذكرت أداة التشبيه وحذف وجه الشبه فصار مرسال جممال" جان 
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ترى الْجِبالَ تحسبها جامدةً وهي تمر مر السحابِ صنع اللَّه الَّذي أَتقَن كُلَّ و َ(قال تعاىل  -2ت
وهي متر مر السحاب " مية تشبيه بليغ يف مجلة يف هذه اآلية الكر   )468( ) شيٍء إِنه خبِير بِما تفْعلُونَ

  .أي متر كمر السحاب يف السرعة، حذفت األداة ووجه الشبه فأصبح تشبيها مثل حممد قمر" 
وعليه فالقرآن الكرمي حافل باألساليب العدولية اليت حتل فيها عالقة عقلية أو فنية حمل العالقة األصلية 

  اليب البيانية العدولية،العرفية فيؤول الكالم إىل أحد األس
ولست أظن القارىء حباجة إىل أن أفصل يف ذكر كل الشواهد الـواردة يف  ) وكل أساليب البيان عدولية ( 

  .سورة النمل، فقد اكتفيت ببعضها
وأود اإلشارة هنا إىل بعض احملسنات البديعية من طباق وجناس ومقابلة الواردة يف سورة النمل بشكل مقتضب 

  .راكها يف متناول اجلميع كما أن الدارسني أشبعوها درسا ودراسةذلك أن إد
  :نمـاذج تطبيقيــة 

 ،)وهذا طباق السلب ( )469( )أَحطت بِما لَم تحطْ بِه( :من املواضع اليت ورد فيها الطباق قوله تعاىل   
  )470( )ونَأَتهتدي أَم تكُونُ من الَّذين لَا يهتد (:وكذلك يف قوله تعاىل

 (  وبني )472( ) حسنا بعد سوء(وبني )471( )وتعلنون .... تخفون (كما جنده أيضا بني      
لم تستعجلون بالسيئة ( )474( ) وال يصلحون... يفسدون (و )473( ) ولى مدبرا ولم يعقب

  )476( )يبدأ الخلق ثم يعيده(،  )475( )قبل الحسنة

 )َ وجِئْتك من سبإٍ بِنبـإٍ  (:ما يف قوله تعاىلكما أن للجناس بأنواعه املتعددة حضور كذلك مثل 
وأسـلمت مـع   (،)478() تقوم من مقامك(: جناس ناقص، وكذا جناس االشتقاق يف قوله )477(

  )479() سليمان

  :التغليب -3
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وحقيقته إعطاء الشيء حكم غريه، وقيل ترجيح أحد املغلوبني على اآلخر، أو إطالق لفظه عليهمـا      
  : جمرى املتفقني وهو أنواعإجراء للمختلفني

  .تغليب املذكر -
  تغليب املتكلم على املخاطب وال -
  .خماطب على الغائب -

  .تغليب العاقل على غريه -
  .تغليب األكثر على األقل -
   )480(.تغليب املتصف بالشيء على ما مل يتصف به -

و حنوي حني يكـون وظيفـة   أحدمها معجمي واآلخر حنوي، فه: وقد قسمً  متام حسانً  التغليب إىل قسمني
للضمائر واملقصود بالكلمات املفردة ذوات املعىن املفردة، الذي يتكفل ببيانه املعجم، وذلك يف مقابل الكلمات 

  )481(كاألدوات والضمائر وحنوها. النحو هالتركيبية ذوات املعىن الوظيفي الذي يتكفل ببيان

  

  :نمـاذج تطبيقـية للتغليـب فـي سورة النمل
  :يب المتكلم على المخاطب والمخاطب على الغائبتغل -1
. )482( )أَئنكُم لَتأْتونَ الرجالَ شهوةً من دون النساءِ بلْ أَنتم قَوم تجهلُونَ( :قال تعاىل -1ت

اسـم  والقياس أن جييء بالياء، ألنه وصف القوم وقوم " قوم " على جانب" أنتم " بتاء اخلطاب،  غلب جانب
  .لوقوعه خربا عن ضمري املخاطبني" قوم " غيبة، ولكن حسن آخر اخلطاب وصفا للقوم

ألن يف ضمري اخلطاب معىن اإلثارة ملالزمته هلا، أو ملعناها لكان متجها وإن مل تساعده الصناعة، لكن 
م جيددون عند إذنا با" جاهلون :" ببعده ان املراد وصفهم جبهل مستمر، ال خمصوص حبال اخلطاب، ومل يقل

  . كل مصيبة بطلب آيات جهلهم
 -"جيهلون " وكان باإلمكان أن تكون بياء الغيبة -وعليه ميكن القول أن تغليب املخاطبة على الغائب

  )483(.انزياح راجع إىل كون داللة املخاطبة أقوى وأرسخ أصال من الغيبة
  :تغليب العاقل على غيره -2 

  .ومن ال يعقل فيطلق اللفظ املختص بالعاقل على اجلميع وذلك بأن يتقدم لفظ يعم من يعقل
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حتى إِذَا أَتوا علَى واد النملِ قَالَت نملَةٌ يا أَيها النملُ ادخلُـوا  (:  كما يف قوله تعاىل -1ت
وموضع التغليب يف اآلية الكرمية  )484( َ)مساكنكُم لَا يحطمنكُم سلَيمانُ وجنوده وهم لَا يشعرون

ملا أخرب عنها بأخبار اآلدميني جرى ضمريها على حد مـن  " يا أَيها النملُ ادخلُوا مساكنكُم:" يف قوله تعاىل
خماطبة العاقل انزياح عن " النمل " ومن هنا نستطيع القول أن النسق القرآين عدل على خماطبة غري العاقل. يعقل

" أيها " نادت" يا " ألوف وهذه اآلية الكرمية من عجائب القرآن الكرمي كما قال العلماء، ألا بلفظالنمط امل
خصتً  و " سليمان " نصتً  ال حيطمنكمً حذرت" مساكنكم " أمرت،" أدخلوا " عينت"    النمل" نبهت

  )485( .اعتذرت فيا هلا من منلة ذكية" وهم ال يشعرون " عمت" جنوده 

  

  :ياح في المعجماالنز -4
يشمل االنزياح يف هذا اال بني األلفاظ اليت تتداخل دوائرها الداللية حبيث تتالقى يف مساحة أو قدر 
مشترك من املعىن، مث يتفرد كل منهما ببعض اخلصوصيات التعبريية أو الطاقات اإلحيائية اليت يشـاركه فيهـا   

الداللة املركزية : ركان فيما يطلق عليه علماء اللغة املعاصرونفطرفا العدول يف هذا اال مها لفظان يشت. سواه
الداللة اهلامشية أو السـياقية أو  : أو املعجمية  أو األساسية ويستقل كل منهما عن اآلخر فيما يسمى عندهم

ع الذي للموق. أما قيمة املغايرة بينهما فتتمثل يف مالءمة كل منهما بداللته املتفردة )486(ظالل املعىن وألوانه
نتأمل بعض املواطن يف سورة النمل اليت متثل صور العدول يف هذا  نأوثر فيه من سياق الكالم وأود فيما يلي أ

  .اال
  

  
  :نمــاذج تطبيقيـة

فَلَما جاَءها نودي أَنْ بورِك من في النارِ ومن حولَها وسبحانَ اللَّه رب (:  قال تعاىل -1ت
عطف على ما نودي به موسى على صريح معناه إخبار " سبحان اهللا " لقد جاءت عبارة )487()عالَمين الْ

فيه معىن " رب العاملني " بترتيه اهللا تعاىل عما ال يليق بألوهيته من أحوال احملدثات وإرداف اسم اجلاللة بوصف
  )488(.نه تعاىل شؤومالتعليل للترتيه عن شؤون احملدثات ألنه رب العاملني فال يشبه شأ
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  .إمنا جاء للتعليل" رب " إىل لفظة" اهللا " وعليه فالعدول من لفظة

" اهللا ال إله إال هو " جاءت مجلة )489() اللَّه لَا إِلَه إِلَّا هو رب الْعرشِ الْعظيمِ ( :قال تعاىل  -2ت
وهو املقصود من هذا التذييل أي ليس لغري اهللا استئنافا هومبرتلة النتيجة للصفات اليت أجريت على اسم اجلاللة 

  )490(شبهة إهلية
  .أي مالك الفلك األعظم احمليط بالعوامل العليا" رب العرش العظيم " وقول

  ".رب " إىل لفظة  " اهللا " والعدول احلاصل يف اآلية هو العدول من لفظة

ته حِسبته لُجةً وكَشفَت عن ساقَيها قَالَ إِنه قيلَ لَها ادخلي الصرح فَلَما رأَ (: قال تعاىل -2ت
      بر لَّـهانَ لمـلَيس ـعم تـلَمأَسفِْسـي ون تي ظَلَمإِن بر قَالَت ارِيرقَو نم درمم حرص             

 ينالَملفظة اهللا إىل لفظة  رب العـاملني وذلـك   اآلية الكرمية هو العدول من  العدول الوارد يف)491( )الْع
  )492(.العتراف بأن اهللا هو رب مجيع املوجودات وهذا مقام التوحيد

إِنما أُمرت أَنْ أَعبد رب هذه الْبلْدة الَّذي حرمها ولَه كُلُّ شيٍء وأُمرت ( :قال تعاىل  -3ت
ينملسالْم نالعدول عن ذكرً  مكةً  بامسها العلم إىل طريقة اإلشارة ملا تقتضـيه    )493( )أَنْ أَكُونَ م

اإلشارة من التعظيم، وتبيني اسم اإلشارة بالبلدة ألن البلدة اء التأنيث اسم لطائفة من األرض معينة معروفة 
  .حموزة فيشمل مكة وما حوهلا إىل اية حدود احلرم
جاج مكان يف القرآن الكرمي بشكل كـبري    و لسـورة   تأسيسا على ما تقدم ميكن القول أن للح

... حظ يف ذلك، ودليل ذلك احلجج الواردة فيها واليت أشرت إليها سابقا باإلضافة إىل االستفهام النمــل
واليت تعد كلها قيم ومؤشرات تداولية، كما أن الظواهر التركيبية من تقدمي وتأخري وزيادة وحـذف خـرق   

املألوف وذلك بكسر القواعد النحوية الروتينية املفروضة وفتح باب اإلبداع ليفتح هو  للمعهود وكسر لنمطية
  .اآلخر جمال التأويل ويتجاوز احلدود املعروفة

باإلضافة إىل ذلك فإن االلتفات يف الضمائر من أهم األساليب التعبريية يف القرآن الكرمي وحيفل هـو  
ن أثر يف السامع، كما أن االنزياح يف الصيغ له أثره يف املعىن وكذا األمر اآلخر بكثري من القيم التداولية ملا له م

  ...يف البناء النحوي والعدد
ولالنزياح الداليل حيز كبري يف الدراسات اللغوية وله حظ يف حبثي هذا بيد أنين مل أنظـر للصـور   

ية النظرة اليت تكاد تطغى على الكتب واحملسنات البديع) من جماز واستعارة وكناية وتشبيه وجماز مرسل( البيانية
وإمنا حاولت من خالهلا الوصول إىل معىن املعىن كما فعل ذلك اجلرجاين وآخرون  –باستثناء البعض  -البالغية
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مع فتح فرص للمتلقي يف املشاركة باعتباره سامعا أو قارئا، مع مناذج تطبيقية لكل ظاهرة أتوقف عندها مـن  
  .النمـل سـورة
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  : الخاتمة 
من على شرفة ما تقدم من البحث ، ميكن اخللوص إىل جمموعة من النتائج املختلفة التصنيف والـيت  

يف سورة  -أو نظرية االنزياح كما يفضل البعض تسميتها –كانت مثرة هذه احملاولة يف رصد ظاهرة االنزياح 
كان لزاما علي أن  –اختالف النتائج  –ملا كان األمر كذلك  ؛ و "النمل"من سور القرآن الكرمي وهي سورة 

  : أقسمها إىل نوعني من النتائج 
  .نتائج عامة ونظرية متعلقة باللغة عموما وبعلم اللغة ، األسلوبية والتداولية و الدراسات القرآنية     -
ل ، ويبقى الفصل النهائي بينهما نتائج خاصة  تتعلق بظاهرة االنزياح والت توصلت إليها من خالل الفصو -  

  . مستحيل ، ألا متداخلة يف عمومها 
  

  : النتائج العامة : أوال 



أمهية اللغة يف أجراء العملية التواصلية ؛ فهي قائمة هائلة من اإلمكانات املتاحة للتعبري بغية حتقيق إفـادة   -1
  .معينة 

 "سوسـري "وان مل تكن حمددة حتديدا دقيقا حىت جاء   أمهية الدراسات اللغوية يف حقل العلوم اإلنسانية -2
  .الذي اعترب أن علم اللغة هو اللغة ذاا و الجل ذاا 

إن أهم مبدأ أصويل يستند إليه حتديد حقل األسلوبية يتركز أساسا على ثنائية تكاملية هي من مواضعات  -3
مثل يف تفكيك مفهوم الظـاهرة اللسـانية إىل   ، وتت "سوسري"التفكري اللساين ، وقد أحكم استغالهلا  علميا 

ظاهرة اللغة وظاهرة العبارة ومن مث اعتمـد كـل اللغـويني بعـد     : واقعني أو لنقل إىل ظاهرتني وجوديتني 
  .على الثنائيات  "سوسري"
اين من الكالم باعتبار ه الظاهرة اسدة للغة ساعد على حصر جمال األسلوبية اليت ال تتصل إال باجلانب الث -4

  .عبارة ، خطابا أو نصا أو رسالة أو طاقة بالفعل : الظاهرة وهو احليز العملي احملسوس املسمى 
  .أمهية القرآن الكرمي والدراسات القرآنية يف إثراء الدرس اللغوي العريب القدمي -5
لقدمي مما يـدعم القـول   ثراء املادة البالغية اليت وجدا حول ظاهرة االنزياح يف التراث البالغي العريب ا -6

بوجود صالت ومالمح ومقاربات هلذه النظرية يف تراثنا ، وان اختلفت يف املصطلحات واملنهج كما هو اآلن 
  .يف الدراسات األسلوبية احلديثة

متتاز الدراسات اللغوية العربية القدمية بالطابع الشمويل ، مبعىن عدم الفصل يف مستويات اللغة وهـذا ال   -7
  .يزه باجلدة واالبتكار ينفي مت

أمهية الدراسات األسلوبية عامة وظاهرة االنزياح خاصة يف توجيه املعىن ، واالنتقال من دراسة املعىن إىل  -8
  .معىن املعىن

يف البالغة العربية ؛ وهـي الـيت    "مقتضى احلال"وجود مقاربة بني مفاهيم التداولية احلديثة وبني فكرة  -9
  ."لكل مقام مقال "رية أنتجت املقولة الشه

أزمة الدراسات األسلوبية ؛ يف تذبذا بني موضوعية اللسـانيات ونسـبية االسـتقراءات وجفـاف      -10
املستخلصات  مما جعل بعض اللغويني ينادون حبق األسلوبية يف شرعية الوجود ضمن أفنان الشجرة اللسـانية  

  .العامة 
لويب للنص مأخذ اجلد يف املمارسات النقدية الشاملة مما أدى حرص النقاد العرب على اخذ التحليل األس -11

  .األسلوبية احلديثة  تإىل ظهور بعض االجتاها
ضرورة االعتماد على اللسانيات بنتائجها القيمة واملتنوعة  يف تناول النص القرآين باعتبار ه معطا لغويا  -12

  .رفية املتنوعةبدرجة أوىل من شاا أن تزيح الكثري من اإلشكاليات املع
 : النتائج الخاصة : ثانيا 



من خالل الوقفة اليت كانت ذا البحث اتضح أن هناك مالمح وصالت لظاهرة االنزيـاح يف الـدرس    -1
البالغي العريب القدمي ، و لكنها مل ترد ذا املصطلح أي االنزياح و إمنا وجدت يف ثنايا مصطلحات عديدة ؛ 

  ...تساع ، ااز، العدول ، االختيار ، الشجاعة كاالضطرار ، الضرورة ، اال
وكلها ألفاظ تصب مفاهيمها يف ظاهرة االنزياح بشكل أو بآخر تتسع أو تضيق ؛ معىن ذلك عـدم وجـود   

تطابقا كليا ليبقى جمال اخلصوصية و التميز مفتوحا   -باملفهوم احلديث -مصطلح يتطابق مع مصطلح االنزياح
.  

األقل يف استخدام اللغة ؛ املستوى العادي النمطي الذي حتكمه عالقات لغوية عادية  مستويني على وجود - 2
اللغة الفنية الذي حتكمـه  / مألوفة مبنية  على توايل الوحدات اللغوية يف طبيعتها و العقلية ، واملستوى الفين 
ة على االحياءات السيميولوجية  عالقات لغوية غري عادية أو منحرفة عن املألوف يف االجناز اللغوي ، فتعتمد بقو

  .اليت تومئ إليها إجراء احلدث اللغوي 
ويف حماولة الستنطاق بعض النصوص من التراث اللغوي العريب اتضحت مجلة من الثنائيات تعزز الـوعي   -3

عن اآلخر  املنبئ عن االدراك الضمين للّغويني القدماء بوجود تفرقة بني مستويني للّغة ال يقف أحدمها إال مرتاحا
/ ااز ، الضـرورة  / الكالم العادي ، أصل الوضع / النثر ، الكالم البليغ / الشعر : ؛ وهذه الثنائيات  هي 
  .االستعمال / القرب و املثال / الرخص ، اإلغراب

يةً  أما الدارسني العرب احملدثني ، فقد أصلوا للظاهرة كما أم تأثروا بالدراسات الغربية ، وخاصة بنظر -4
  .جون كوهنيً  ، فاستفادوا وأفادوا و شكلوا بذلك خلفيات معرفية ينطلق منها الدارس املعاصر

إن ظاهرة االنزياح ظهرت جبالء عند اللغويني و النقاد الغرب احملـدثني ، وإن اختلفـت منطلقـام و     -5
املخالفـة ، الشـناعة ،   : تسميتهم للظاهرة ، مما أوجد مجلة من املصطلحات تعرب عن الواقع العرضي مثـل  

  …االنتهاك ، االحنراف ، خرق السنن 
وجود انزياحات لغوية وأخرى غري لغوية ؛ كاخلوارق و الظواهر الطبيعية انطالقا من اعتبـار االنزيـاح    -6

  .خمالفة و خروج عن النمط املألوف 
الية مبعىن ليس كل انزياح ليس كل خروج عن العادة أو ضرورة يشكل ظاهرة انزياحية ما مل حيقق مسة مج -7

  .خاصية أسلوبية 
تبقى املشكلة األساسية اليت تواجه نظرية االنزياح تتمثل بالدرجة األوىل يف حتديد طبيعة املعيـار الـذي    -8

  ..حيدث عنه االنزياح ، فهو يفترض مسبقا أن هناك معيارا أو قاعدة 
دث يف كل مستويات اللغة الصوتية ، الصرفية  النحوية أثبتت الدراسة التطبيقية هلذا البحث أن االنزياح حي -9

  .و الدالية باالضافة إىل اجلانب التداويل 
تعترب الفاصلة القرآنية من أهم املظاهر الصوتية اليت حيدث فيها االنزياح لغاية رعايتها ، باالضـافة إىل   -10

  .الداللة  ظاهرة الزيادة واحلذف و االدغام وكلها تشكل مسة مجالية وتؤثر يف



  .كما أن ايراد صيغة بدل صيغة أخرى يعد انزياحا صرفيا له داللته  -11
يؤدي إىل زيادة يف املعىن ، و كل حذف يف  –و الزيادة هنا باملعىن النحوي  –اعتبار كل زيادة يف املبىن  -12

  .يؤدي إىل داللة أقوى  –باملعىن النحوي أيضا للحذف  –املبىن 
مي حيفل بالكثري من القيم التداولية ، بل هو النص األكثر مراعاة ملقتضى امللكات النفسية أن القرآن الكر -13
  . الكرمي للقرآن البيانية املعجزة و التفوق يكمن وهنا ، اليت ال يراعيها إال خالقها  -املقام –

 أثناء القاري يستشفها فصوله و         البحث ثنايا يف مبثوثة جزئية أخرى نتائج وجود إىل باالضافة هذا           
   .  البحث على إطالعه

 – االنزيـاح  نظرية – االنزياح ظاهرة أن القول ميكن للبحث كانت اليت الوقفة هذه بعد األمر ومجاع  
        ...   والشعرية النثرية والنصوص الكرمي القرآن يف كبري بشكل موجودة
 ، الظـاهرة  فيها حتدث اليت املستويات باختالف  للغة الداليل بباجلان أساسا تتعلق ألا مهمة جد ظاهرة وهي
 األفق باعتباره القرآين النص خاصة و النصوص كل يف النوع هذا من الدراسات من للمزيد مفتوحا اال ويبقى
 – درهاق وفيتها أين لنفسي أزعم فال ذاا النمل سورة حىت و –  إدراكه بليغ أي يسع ال الذي املستحيل البياين
  . دراسة كل من املبتغى هو هذا و املعىن معىن إىل توصلنا - الدراسات – ألا
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