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 رابعةالاحملاضرة 
 االنزيــــاح
 

يشّكل االنزايح يف اخلطاب الشعري رلاال واسعا للتفاعػل والتاالػلإ إذ يػ شع رػعار ادلتل ػ   
وإحساسه مبا يسمى اللحظة الفجائيةإ أو حلظة ادلفاشأة اليت يسببها لدى ال ارئإ من خالؿ رلػاالت 

مػػ اراً وشلتعػػاًإ متجػػاوزاً لػػعلة ال اعػػدة وادلعيػػار سلتلفػػةيف يف خػػرؽ نيػػاانُت اللصػػةإ ليبػػبم اخلطػػاب عػػامال 
واخلطػػػاب الع ػػػالحإ  لتحػػػّل زللّػػػه نفاػػػات االرسيػػػاح الاشػػػداح وسسػػػت طه أخػػػَتا  كػػػرة ا  رةإ ومباشبهػػػا 
يكاف اخلطاب عامل استفزاز حيّرؾ يف ادلت بِّّػل نػاازعو وردودو  عػلا مػا هلػاف ذلػا أف سرسػتوّفر مبجػّرد م ػماف 

 1ولاال الطباغ اخلطاب أبلااف ريشة األسلاب. الرسالة الّداللية 
وهػػػعمن إهػػػا هػػػ   ّيػػػات يلجػػػأ إليهػػػا الشػػػاعر علػػػى سػػػبيل االختيػػػارإ   ػػػ ّف األسػػػلاب أساسػػػه  

االختيار العي يبحبه وع  يف ادل اللة لُت األلفاظ واجلمل والًتاهليهإ مالما أّف التازيع يت اعف  يػه 
َتة إىل اختيػػػػػار البػػػػػّعة الػػػػػيت هػػػػػ  نيػػػػػدرة ونيبػػػػػػد وعػػػػػ  الشػػػػػاعر. شلػػػػػا يعػػػػػٍت أّف األسػػػػػلاب  اشػػػػػة هلبػػػػػػ

شلػا يػدؿ أف عمليػة  2وح ار... االختيار ها ال بد الااع  يف استخداـ وحدات اللصة وخبائبػها. 
االنزايحإ ه  عملية طاعية يلجأ إليها ادلبدعإ من ابب االحتياؿ  على اللصة وعلى نفسه لسػّد نيبػارمن 

االحتيػاؿ ادلشػروعإ ديّكػن الشػاعر أو ادلبػدع مػن لػاوز الّمطيػة وال الػه اللصػاي  وهػعا3  ونيبارها معػاً.
اجلػػاهزإ الػػػعي  عالنػػػه عػػػاشزا عػػن ا لػػػداع. والتحػػػّرر مػػػن ادلعياريػػػة يالّػػد ا لػػػداع والتفػػػّاؽ علػػػى العجػػػز 

اوز األسلايب التاالل . واللصة الشػعرية ليسػع عػاشزة علػى االلتكػار وا لػداعإ وإهػا هػ  نيػادرة علػى لػ
 نيبار اللصة ادلعيارية. 

ألمهيػػػة االنػػػزايح يف األسػػػلالية األدليةاأسػػػلالية الفػػػرد إ إذ اهػػػت  ليػػػا  -سػػػال اً  -ونيػػػد عر ػػػّا  
لػػه وشعلػػه   م ياسػػا لتحديػػد اخلالػػية األسػػلالية عمامػػاإ ومسػػباراً لت ػػدير هلاا ػػة عم هػػا ودرشػػة  رسػػبيتز 

طال ة لػُت للػة هػعمن ادلعػايَت ومػا يسػّميه ابلعب ريػة صلاعتهاإ مث يتدرّج يف مّهع است رائ  يبل له إىل ادل
هلػػعلة  أّف األسػػلالية  لّػػل اسػػتخداـ العّالػػر الػػيت  ػػّد   ػػا   رسػػبيتز إ ويػػرى 4اخلالنيػػة لػػدى األديػػه 
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اللصةإ وإّف ما ديكِّػن مػن هلشػف ذلػة االسػتخداـ هػا االضلػراؼ األسػلايب الفػردي ومػا يّػتع مػن انػزايح 
من هعمن االفتاى إ  ػد الشػاعر متّّفسػاً وسلرشػاً عػن طريػق اللصػة الشػعريةإ و  5عن االستعماؿ العادي. 

 للالاؿ إىل ال ارئإ وا  ادة من الّزخ  الّداليل العي  تاز له اللصة. 
ولّلصة الشعريةإ عّالر أساسية لعػل مّهػا لصػة متمػّردة عػن ادلعيػارإ وسكسػبها ابلتػايل حبػانة  

لّلصةإ ويّتهة ليغ األساليه اجلاهزةإ ويهدؼ  ؼاالستعماؿ ادلألا  أسلالية وألسّيةإ  االنزايح  خيًتؽ
  6من خالؿ ذلة إىل رحن اخلطاب لطانيات أسلالية ولالية  دث أتاَتاً خاّلاً يف ادلتل  . 

ولالنزايحإ مبطلحات متعػّددةإ ولكػن دلفهػـا واحػدإ علػى الػرو  مػن وشػاد لعػ  التفػاوت  
وهػػعا التعػػّدد  7لة يف ادلبػػطلمإ وادلبالصػػة يف مفهػػـا ادلبػػطلم. يمػػا ليّهػػاإ ويشػػكل هػػعا التفػػاوت مشػػك

 يد عّا إىل عر ه هلاآليت:
 

 L'écart  :    االنزيـــاح 
 Valéry L'abus فالــيــري :      التّـجــاوز

  
 

 

 Spitzer La déviation سبيـتـــزر :االحنـــراف
   

 Wallek et Warren ويليك وفـاران :االختـــالل
 

 

   
 Peytard La subversionلػػايتػػػار :اإلطاحـــة 

   

 Thiry L'infraction تيـــــري املخـالفــة :

                                                 
 .180 /1 -األسلالية و ليل اخلطاب –نار الدين السد  - 5
 .1/179 -ادلرشع نفسه - 6
 .28ص  -دت-دط -ال اهرة -مكتبة وريه -سر: حامد ألا أمحد -نظرية اللصة األدلية -يّظر خ.ـ. لااايلا إيفانكاس - 7
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 Barthes Le scandaleبــــارت الّشناعـــة :

   

 Cohen Le viol      كــوهني االنتهـــاك:

   

 La violation des normes  خـرق الّسنـن:

 Todorov L'incorrectionتـودوروف اللحــــن :

   

 Aragon La transgression راقـــونأ العصيـــان :

   

 Le groupe "mu"8 L'altérationمجاعة "مـو" التحـــريف:

   

                                            
اللصايػػػةإ ولالنػػػزايح مبػػػطلحات أخػػػرىإ مّهػػػا:  االنػػػزايحإ االضلػػػراؼ عػػػن السػػػايةإ اجلسػػػارة  

الصرالػػػػػةإ الشػػػػػعوذ الّلصػػػػػايإ االلتكػػػػػارإ اخللػػػػػقإ التح يػػػػػق ابدلػػػػػدلاؿ ال اوػػػػػ إ والػػػػػعي يسػػػػػاوي ا  هػػػػػار 
 9.  البديه

  
إف أمهية التعريف ادلتبلة  عا ادلبطلم ال  ال لديّا  كرة شاهريةإ ل در ما سشكل و يفة 

العّبر األساس  يف سشكيل البارة الفّية من شهةإ وإلراز س ّيات وإشراءات  االنزايح وم بديته
عن هعا الّمط اللصاي مبيّا ارسباطه  ريفاترييتحدث  .الّ د لدى األسلالية احلدياة من شهة أخرى

ابلفكر البالو  ال دمي وسطارمن يف الدرس اللصاي احلديثإ  ها ديال عّدمن خرنيا لل ااعد حيّاإ وحيّا 
يتبل  ريفاتريلالنزايح عّد  األولآخر يلتجئ إىل خلق ليغ شديدةإ وهكعا نالحظ أف ادلعٌت 

عامة واألسلايب خالة يف  يتبل مباررة ابلدرس اللساح  الثاينابل اعدة البالوية ال دديةإ أما ادلعٌت 

                                                 
 .101-100ص  -األسلالية واألسلاب -عبد السالـ ادلسدي - 8
 .274ص -1983يّاير/  اير/مارس  -141العدد  -رللة ادلانيف األديب -التحليل األلسٍت للشعر -عد ف لن ذريل - 9
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لعّبر االنزايح يّدرج  من دراسة راملة دلفهـا األسلالية  ريفاتريالدراسات الّ دية احلدياة. و ث 
احلدياة اليت اختع ذلا مرشعية أساسية لفة عدد هلبَت من رماز وني ااي األسلالية احلدياةإ وهعمن 

  وها يع د أمال هلبَتا يف   يق نتائع هامة القارئ النموذجييسميه ب ادلرشعية عّدمن ستحدد  يما 
كتشاؼ ا شراءات األسلالية يف االنزايح ستمن خالؿ هعا الّماذج الّ دي ويتساءؿ عن إمكانية ا

م الل ما صلد من معايَت ونياانُت داخل اللصة:  نعهلر أبف ا شراءات األسلالية سكاف وَت متانيعة 
األساس  لتانيعية احلامل اللساحإ يف  ل  (Pattern)لسّن يف م الل الّماذج ابلّسبة دلفكة ا

هعمن الشروط هل يببم يف ا مكاف اهلتشاؼ ا شراء األسلايب يف هلل انزايح حيدث ابل ياس إىل 
ادلعيار اللساح؟ أوله األسلالُت يعت دوف ذلةإ وَت أنه من العسَت  ه  هليف ديكن سسخَت هعا 

 10وال حىت هليف يكاف يف ادلستطاع أف  ري له الالف؟  االنزايح هلمعيارإ
من خالؿ طرحه للمجماعة من التساؤالت حاؿ نيدرة االنزايح على خرؽ  ريفاتريحاوؿ 

وعن إمكانية استعماله هلمعيار لالف اللصة األدلية أو اليت ستجاوز نطاؽ التعبَت  نيااعد اللصة ادلألا ةإ
من الّ ائص واالنت ادات اليت وشهع ذلعا ادلفهـا اللصايإ رلماعة  ؾأف يتدار  العادي وادلألاؼإ

ستجلى يف هليفية التالل إىل إدراؾ اخلبائص والسمات اليت ديكن لااسطتها  يز التعبَت العادي 
ُت اللصة وادلألاؼ  عن مّاني ه االنزايح . إال أف ريفاسَت يطرح لياوة  ليلية لتدارؾ الفارؽ ال ائ  ل

وذلة من خالؿ سعاي  االستعماؿ اللصاي مبا يسميه ابلسياؽ  عّهاإوج العادية ومفهـا اخلر 
كشاؼ مفهـا شديد يسميه ستليدرس له لّية الّص يف عمامياسه للالاؿ يف الّهاية إىل ا األسلايبإ

األسلايب ذات مستايُت   األدلية إ أو ال يمة اجلمالية للّصإ وهكعا سببم لّية الّص ع   السياؽ 
ة العاديةإ ا ديال الّسيع الطبيع  والّظاـ العادي للصةإ و نيهما ديال اخلروج  عن اللصحدمهمن اللصة: أ

ماذش  ال ارئ الّهايته ابدئ ذي لدء لااسطة  هلل إشراء أسلايب حددتوها ما ديال االنزايح وها  
 لدوفحدمها واخللفية ال ياشد أ دائمةإ وهلل من ا شراء األسلايبديتلة هلسياؽ خلفية ملماسة 

ف األسلاب متالد لفعل اضلراؼ عن السياؽ  ر ية ة هلاف السياؽ يلعه دور ادلعيار وأخر. و ر ياآل
 .11 مامرة

إذف هليف ديكن استخداـ السياؽ هلمعيار لتبياف اللصة و عفهاإ لااسطته عن اللصة العارية اخلالية من  
يف لع  ء أسلايبإ حيث يت  هعا ادلعيار لفه  حباؿ االضلراؼ هل شراأية  ّية ولاليةإ ونيد استخدـ 

                                                 
 .50ـ. ريفاسَت: معايَت  ليل األسلاب سرلة: محيد حلميداحإ ص:   10
 .51ص: -ادلرشع نفسه-ـ. ريفاسَت  11
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االنزايح عّد ريفاسَت يرسبط أساسا يف دراسته  ويّعدـ يف أخرى. وهكعا صلد إذف أف مفهـا  احلاالت
 الة.خباللصاية عامة واألسلالية 

ف هعا العّبر ال يشكل يف الاانيع إال شزءا  من ألسلايب دلفهـا االنزايحإ نالحظ أولتتبعّا لتحليله ا
و تل  يها األدلية حبة  سلالية يلعه  يها السياؽ وال ارئ الّماذش  دورا أساسيا.دراسة راملة لأل

أخرىإ وعّد لاعة  من ادل لفُت ان ات  ع ما مس : األسد. أما مفهـا االنزايح من زاوية 
 ها سعبَت لساح يكاد يكاف لر اإ ويتجلى ابخلباص يف للته احلميمية  G.Mu    جبماعة م 
كشاؼ خبائص دلفهـا االنزايح من الطبيعة ستاللسانية. ومن هعا ادلّطلق ساللاا إىل اابلدراسات 

إ إال أنه ال  كمه نيااعد  لتة ل  اللسانيةإ أمهها أف االنزايح ي ـا على عالنية اّائية لُت ادلرسل وادلت
نه ساا ع  اطبُتإ إاشاد لصة مطردة لُت ادلتخونياانُت نيارة للتعبَت اللصاي. وال يشكل لعد خروشه إىل ال

شديد ال يّته  عّد حدود معيّة ستخع وسيلة هنائية مانيا ة:   هلل انزايح يتحدد لااسطة ادلتل  إ 
حيث سظهر داللته لشكل سريعإ لل وحىت خارج طبيعة االنزايح سب ى الداللة ه  احملرؾ لعّبر 

إ  اف االنزايح يدخل يف هعا االنزايحإ وإذا هلانع األوشه البالوية سبُت  ااهر اجلماليات ادلختلفة
 12. الّطاؽإ ونسم  األوشه البالوية ابالنزايحاتإ مبعٌت األدليةإ الشعرية...اخل

ُتإ وال ديكن أف يست ر على حاؿ معُتإ ويستمر عّد لع  الدراسويب ى مفهـا االنزايح وَت نيار 
اف:  ها ألدا عاشز عن  أف يل  البراع ليّه ولُت اللصة ادلعيارية ماداـ البراع نيائما لُت اللصة وا نس

ورائه  يف نفس الانيعإ لل  لكل طرائ هاإ ورلماع نااميسهاإ وهللية أركاذلا هلمعطى  ما اع  ما
نه عاشز عن أف   حيفظ اللصة مشالياإ وه  هلعلة عاشزة عن أف سستجيه لكل حاشته يف ن ل ما إ

ر يااف الّاطق مع أداة نط ه أزليةإ لاّ يريد ن لهإ وإلراز هلل هلاامّه من ال اة إىل الفعل. وأزمات احل
ملحمتها الشعراءإ واألدابء مع هلانااإ وما االنزايح عّدئع ساى احتياؿ ا نساف على اللصةإ وعلى 

 13. نفسه لسد نيبارمنإ ونيبارها معا
ديكن من خالؿ هعمن الرؤية ادلاشزة حاؿ مفهـا االنزايح عّد لاحه الّصإ أف نالحظ أف عجز 

ى حد سااء هلاف السبه يف حدوث  اهرة االنزايح يف التعبَتإ  استعمل االنزايح  ا نساف ولصته عل
ا العجز وملء الفراغ ال ائ  لُت ا نساف ولصته. لكن هعا  العّبر اللصاي ال ي ف عّد هعا علسد ه

                                                 
12 G.Mu,rhetorique generale,libririe larousse,ed,paris,p :42. 
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وؼ  حلن م ر  ُت العرب والصرليُت على السااءإ إنه يف نظر  سادر احلد لدى عدد هلبَت من الدارس
ت سطبي ا رامال للتعالَت الّحاية من  ق له وشاد لا أف اللصة األدلية أخعهلاف يتح انه ما ويرى 

طاب األديب معت ا أف احلدث اللساح مّطل ها األوؿإ وها يف سبارمن هعا يّطلق من  ديد اخل
ها خطاب رفاؼ ديكن أف نتعرؼ  يه عن ادلعٌت ولكن  يبعه عليّا معر ته يف حد ذاسهإ  العادي 

ؾ إليه ف اخلطاب األديب  ر  العادي واخلطاب األديبإ إذ يرى أ ا يف هعا دييز لُت اخلطاب اللساحوه
ل اة  وال يدع رلاال الخًتانيه ولاوزمن دوف االنتبامن إليهإ وعن طريق هعا اخلطاب األديب ستحدد رلماعة 

زات للخطاب  ات ولاو من ادلفارنيات يف الًتهليه اللصاي لألدبإ وهعمن ادلفارنيات سّطاي على اضلرا
تتح ق سلة البارة الفّية. ويرسبط االنزايح أهلار لألسلاب  االنطباع اجلمايل العادي شلا يعط  ذلة 

ة األسلالية عامة وم ياسا بيبّ  إ حيث  عله م ياسا لتحديد اخلبيتزرليو سد ابلدرس األسلايب عّ
هاما يف التحليل ع   اراءً احل ي ة أف األسلالية نيد اهلتسبع دلعر ة لّيتها العمي ة ودرشة صلاحها. و 

مفهـا االنزايحإ حيث ست م لع  معادله  يف ذلةإ من مال االختيارية والتازيعيةإ هلما يع د ال راف 
ف من خالؿ اف ادلعّياحيث يت م هعوية ال ددية ونظَتاها احلدياةإ لُت رلماعة من اخلبائص البال

من السمة ا خبارية إىل السمة   يّت ل الكالـلُت أركاذلا ودالالاهاإ  حيّما  مستعمل  اللصة واجلمع
 ل السامع أو نزايح العي يّا نشائية يببم  التعبَت أهلار  ّيةإ وما يكسبه  هعمن الفّية ها هعا اال

دلستاى ة  ّية رانييةإ أما االتعبَت ادلألاؼ العادي إىل لصة أدليتل   من الدرشة البفر للكتالة أو ادل
تعبَت اري يف التعبَت األسلايب  يتبل ابلعالنيات االستبدالية يف اللصةإ حيث ستجاوز  وستخطى الاالختي

خر لااسطة االنزايحإ وسكمن أمهية االختيار اللصاي يف الدراسة األسلالية ادلألاؼ لتختار له سعبَتا آ
اللصاية أه  مكاف دلكا ت  من حيث هلانه يا ر طرنيا سلتلفة للتعبَتإ ويشكل اخلروج عن العدة

األسلاليةإ حيث ديكّها من إدراؾ سلة السمات األسلالية اليت ذلا ردود الفعل يف نفس ال ارئ 
نه  ي ـا إبحياء دالالت معيّة أليبع ابلتدهار نتيجة أوادلتل  إ وسكمن أمهية االنزايح أي ا من 

هلارة التداوؿ واالستعماؿ ع  مرور   منلع إليها الشيخاخة س دمية سعايرها و عاليتهاإ حيث سسرّ 
 الزمن.

ف  اهرة االنزايح ليسع يف الاانيع حدياة ابلدرس اللصايإ وإها هلانع له لع  ادلالمم خالؿ إ
رةإ حيث عرؼ يف العبار السال ة وال سيما ما صلدمن يف الدراسات الّ دية العرلية يف عهادها ادلزده

ألاله سعاد ا يف الدراسات الّ دية الصرليةإ   ف العدوؿ  أمالبالوية مبا يسمى ب  ادلباحث الّ دية 
  ليفاف  ل رورة االهتماـ ابألسلابإ حُت اعت من يف نيالته  ىإىل ال رف الاامن عشرإ حيث  د



09 

 

لرز  اجلانه الفردي لألسلاب حىت نساف إ حيث أااألسلاب ها ا  ادلشهارة مباالة ا نساف نفسه
  ت اللصاية احلدياة.سبلارت إىل نظرية يف الدراسا

وابلرشاع إىل اراسّا الّ دي العريب صلد أف مبطلم االنزايح نيد عرؼ نيفزة هامةإ وال 
سيما يف ال رنُت الرالع واخلامس هجريُتإ ل د  ع معاجلة هعا ادلفهـا على مستاى الّص 

باص ال رآح والّص الشعريإ أما الّص ال رآح   د  ع معاجلته يف هلته عديدة عر ع ابخل
ارتهر عدد هلبَت من الباحاُت يف ا عجاز ال رآحإ نعهلر حيث  يف هلته ا عجاز ال رآحإ

أما عن الّص  إوعبد القاهر اجلرجاين إوالقاضي عبد اجلبار إالرماينإ وقاليناالبمّه  
الشعري   د هلارت الشروحات  عا اخلباص لعدد هلبَت من الدواوين الشعريةإهلشعر أيب 

...إال أف العي  جر ادلتّيبإ والشريف الر  إ ووَته  و  والبحًتيإ أيب  اـإو  العالء ادلعريإ
العي ألدع يف رلاؿ لّاعة األساليهإ لل وابلغ يف هلاَت  أبو متاميف رعرمن ها  هعا ادلفهـا 

إ أاب بكر الصويلومن العين نياماا لشرح دياانه صلد  من أهاطهاإ هلأسلاب البديع ماالإ
ه يعٍت اخلروج عن وإذا هلاف االنزايح يف عماميت .التربيزياخلطيب إ ومديآلاو إاملعريو

ف س اال واسعا وعري ا يطرح أمامّاإ وها :هل يكف  الكاسه أف خيرج ادلألاؼ وادلعيارإ   
؟ وهل يكفيه هعا الشعوذ خللق لالية للّص؟. يعاجل الّ اد أديباليكاف وادلعيار عن ادلألاؼ 

اراء العملية وابلتايل إ نزايح وسيلة  ّية لتح يق البارة الفّيةإهعا التساؤؿ من زاوية شعل اال
إها ال لد  وه  يف ذلة ال ي تبروف على لاوز اللصة العاديةإ األسلالية داخل الّص األديب.

وشعل ال ارئ يت بله دوف  أاّاء الكتالة من مراعاة األسلاب الفٍت اخلايل من الصماض وا  اـإ
  ال لد أف يكاف مفيدا ووّيا. عمل أسلايب  ٍتإ -االنزايح-عباية أو  ا ىإ  ها 

 إذ  جيوفري ليتشسلة اليت نياـ  ا الباحث اللصاي  إاجلاّدة وصلد من لُت الدراسات
يرى  يه أف التعالَت  إمعجميادلستاى األوؿ  مستاايت: ةاالا إىلنيس  االضلراؼ األسلايب 

ليفية يعاح اؿ الكتالة ا لداعية إىل زلّة أتستحاؿ يف رلالعادية وادلكررة واأللفاظ اجلاهزةإ اليت 
نه يبحث عن هلتالة إلداعية ستجدد  يها اللصة العادية حىت سببم سيما وأ ادلبدع من ا لهاإ
دييز  يه ليتش  لُت ما يسميه لّحا الكلمة  تركييبأما ادلستاى الااح  ها  ذات نييمة  ّيةإ

سميه ابلبرؼإ أما ضلا اجلملة  يمال ما نسميه ابلًتهليه ديال ضلا الكلمة ما ن وضلا اجلملةإ
أي للة ال ااعد اليت اهت  لا عية الكلمات يف السياؽ اللصايإ ويف عالنيااها يبع ها البع إ 
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ستمال البّية ومن مثة يّت ل إىل دراسة لّية اجلملةإ  يالحظ أف مثة  لّية عمي ة ولّية سطحية للجملةإ 
 د معّاها مباررةإ ليّما البّية السطحية اهت  لكيفية سلفظ اجلملة يف الاانيع.العمي ة للجملة يف  دي

ادلستاى الاالث  ها ادلستاى الداليل العي ستحدد لااسطته ادلعاح يف اجلمل والكلماتإ وع من يت   اأم
زية  دد رلالفه  هعمن الداللة ن ـا لتأويالت و  االنت اؿ من التعبَت ذي الداللة الرانيية ع  ليغ  ّيةإ

ل رلماعة من من خالذلا مستاايت االضلراؼ والتطار العي حدث داخل األلفاظإ وحيّئع ستداخ
من سشبيه واستعارة ورمز...اخلإ لتتداخل  يما ليّها وستفاعل من أشل خدمة الاسائل التعبَتيةإ 

را ات هّاؾ ىل شانه هعمن االضلة الفّية لإللداع من شهة أخرى. وإاألسلاب من شهةإ و  يق البار 
االضلراؼ ضلراؼ اخلط  واالضلراؼ التارخي يف االضلراؼ البايت الفانالاش  واال مستاايت أخرىإ

معُت حي ق لدورمن ديكن أف يعتمد على  اهرة عرو يةإ حيث يًتسه عن هعا نظاـ لايت البايت 
ة والًتهليهإ وستداخل معه الدالل شا ه ع  سكرار الباامع والباائعإستكلالية التعبَتإ وديكن ا

أما  البايت. يها االنزايح  حىت ديكّه االستيعابإ وسكاين احلرهلة ا ي اعية وسشكيل لارة  ّية ي ز
السياني  يتبل خبط لصاي ستحدد  زايحاخلط   يتحدد ع  اّائية السياؽ واالستبداؿإ  االن زايحاالن

ا يف الًتهليهإ وهلعلة االضلراؼ  يه نظ  التعبَتإ ويالحظ  يه مدى سرسيه الكلمات أو سصيَتها و عه
االستبدايل إذا هلاف يف و ع ادلفرد ون ل إىل و ع اجلمعإ  ال لد أف يّتع عّه اضلراؼ سرهلييب يتبل 

التارخي   يتحدد يف هلاف الشاعر إبمكانه أف  زايحل رورة التاا ق يف العدد لُت أطراؼ اجلملة. أما االن
حفظها التاريخ لإلنساف ال دميإ مبعٌت انه يستطيع يستعَت من ادلا   لصتهإ ويعتمد على ألفاظ 

لشاعر أمهية ادلاروث الشعريإ لإ هعا الّاع من االضلراؼ يبُت ةسا يف أساليه مهجارة  وَت مستعمل
التارخي  خيطا رالطا لُت ادلتاف الشعرية ال ددية ونظَتاها  زايحواستمرارمن يف احلا رإ هلما ي ع هعا االن

 يف العبر احلديث.
لُت حيث يببم الفبل  واحدة متداخلة  يما ليّهاإستشكل يف الاانيع من لّية هعمن ادلستاايت 

 زايحاإ   ذا هلاف االنيوحدااها لعبا ومستعبياإهلما أف التعبَت عّهاإ يتبل لعاسية ادلبدع  اسباال محيم
و ع الكلمات من حيث  ؿ األلفاظ   نه يّعكس على ادلستاى الًتهلييبوسبدّ  ز مدى سصَت ادلعجم  ير 

 حزاياالنعالوة على سداخل  ادلعجم  والًتهلييب  ي ار يف ادلستاى الداليل. زايحااالن وسرسيبهاإ وهلالمها
. وهكعا س اد دراسة اضلراؼ معُت إىل استح ار ل ية االضلرا اتإ أما معاجلة  ااخلط  ووَتمهو البايت 
–ّهعإ وهكعا ي اد  االضلراؼ الداليل على حدةإ ولطري ة متفردة أييت من ابب س ّية ادلزايح هلل ان

 .ار  اهرة التّاصإىل استح  -برعلى سبيل ادلااؿ ال احل



06 

 

 
 

 الدكتور دمحم برونة
 
 


