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  :المقدمة 

سســت علــى تجــارب أتحركــة معرفيــة  الفنيــة  ويشــكل الشــعر العربــي المعاصــر بكــل أبعــاده الفكريــة 

فالشـــــعر خزانـــــة معرفيـــــة فيهـــــا يختـــــزل الماضـــــي والحاضـــــر  , شـــــعرية متباينـــــة المظهـــــر والمضـــــمون

 بــذلك مغــامرة تفــوق  - الشــعر –فيهــا تتجلــى مــواطن العبــور إلــى نبــع المعرفــة ليكــون , والمســتقبل 

الواقـع بامتيـاز ومــا علينـا نحـن إال أن نجــوب هـذا الفضـاء الشــعري علنـا نالمـس هــذا الخـيط الشــعري 

الرابــع فــي لغــة المجهــول ولــن يكــون لنــا ذلــك إال بــرد الشــعر إلــى حركيتــه األولــى إلــى قــاموس اللغــة 

  .مرجعا أصيال 

رية فـي انتقالهـا مـن آليـة لغـة الشـعلنجـاز أسـلوبي تمارسـه اذا المنطلـق تولـد مفهـوم االنزيـاح كإومن ه

  .المطابقة إلى أدبية التلميح 

تحكــــم كــــل الكتابــــات  يةشــــعر ظــــاهرة  االنزيــــاح أصــــبحوبفضــــل نضــــج الدراســــات األســــلوبية الحديثــــة 

  .في المتاهة والمجهولبداعية القائمة على تحويل المخزون اللغوي إلى فضاءات شعرية غائرة اإل

كانــة وحيويــة تكشــف ممــن  قديــة لمــا لــه ل لهــذه الدراســة النكمجــا) االنزيــاح ( ولهــذا اخترنــا موضــوع 

التحــوالت  و تأكيــدا لهــذا المســعى أردنــا أن نظهــر مســار, عــن وجــوه عديــدة مــن المســتويات الشــعرية 

التـي من خالل األبعـاد النقديـة للبالغـة الجديـدة  بالدراسات اللسانية الحديثة  الشعرية وكيف ارتبطت

  .لخطاب األدبي بتحديد سماته الشعرية طمح إلى استخالص قوانين ات

ميـدانا شـعريا خصـبا لهـذه الدراسـة لتكـون  ) عزالدين ميهوبي( ولهذه األسباب اخترنا أعمال الشاعر 

التحـوالت المعرفيـة فـي خضـم  متن الشعري الجزائري المعاصر حقه من البحث والنقـدعطاء القصد إ

نــة شــكلت فــي وأحقــاب متبايالتــي جمعــت مراحــل يــة بداعالشــاعر اإل مســيرة إضــافة إلــى , النقديــة و



ب 

للوصــول إلــى هــذا المبتغــى قســمنا البحــث  و , ة بــالقراءة والمتابعـةدير رية جــنهايـة المطــاف تجربــة شــع

  .إلى ثالثة فصول 

بط ته المختلفـــة قصـــد ضـــومســـتويا)) االنزيـــاح (( الفصـــل األول يضـــم الجانـــب النظـــري فـــي معرفـــة ف

ف اإلنسانية و األدبية التي قعدت لهذا المصطلح بدء من البالغـة حاطة بجملة المعار التصور و اإل

تهــا اكمــا وقفنــا فــي هــذا الفصــل عنــد مفــاهيم الشــعرية وعالق , العربيــة وصــوال إلــى األســلوبية الحديثــة

  .وأساليب التعبير )) الشعرية (( باالنزياح قصد معرفة درجة التواصل بين 

ركيــب الجملــة بكــل مــا تحملــه مــن تقلبــات انزياحيــة وهــذا توقفنــا عنــد حــدود ت: فــي الفصــل الثــاني  و

بدراســة التحــوالت اللغويــة والدالليــة الثاويــة وراء لعبــة الــدوال كمــا أفردنــا عنصــرا خاصــا لدراســة بنيــة 

والتجنيس والبعد االيحـائي وما يجمعه من أشكال بالغية كالمقابلة )) اللفظ (( المفارقة على مستوى 

  .لسياق الكلمة 

فـي الفصـل األخيـر وقفنــا عنـد مـدار األشــكال البالغيـة مـن خـالل مفهــوم االنزيـاح االسـتبدالي ومــا  و

عـــرف اللغـــوي ينتهـــك بهـــا المبـــدع ال تمثلـــه االســـتعارة والكنايـــة والمجـــاز المرســـل مـــن تجـــاوزات لغويـــة

يضـــم مـــدار الرمـــز والتأويـــل كفاعليـــة و مـــألوف لنخـــتم البحـــث بفصـــل أخيـــر  ويتجـــاوز بهـــا كـــل ســـائد

  . نزياحية تنصهر فيها المعرفة الشعرية كأداة تحققها القراءة كضياع في أعماق النصا

ـــدين ( والوقـــوف عنـــد مســـار اللغـــة االنزياحيـــة فـــي شـــعر ولدراســـة هـــذه المســـتويات االنزياحيـــة   عزال

التوليــدي والنصــاني والــوظيفي : أن نلتــزم بــالمنهج األســلوبي بكــل اتجاهاتــه الثالثــة  حاولنــا) ميهــوبي 

فــي مســالك  معرفيــا  الدراســة التــي تتطلــب غوصــاهــذه وهــذا لــيس بــدافع االختيــار ولكــن لطبيعــة .. .

مــدارج وأشــكال مختلفــة  ســات األســلوبية الحديثــة علــىقلبتــه  الدرا االنزيــاح الــذي وجــدناه كونــا مســتقال



ت 

مــا كتبــه و )) الشــعرية     بنيــة اللغــة (( فــي  )جــان كــوهن ( تبــه الــذي كمنهــا كثيــرا كاســتفدنا والتــي 

ومـا كتبـه الـدكتور كمـال أبـو ديـب فـي )) بالغـة الخطـاب وعلـم الـنص (( الدكتور صالح فضل فـي 

دون أن )) قضـايا الشـعرية  ((        فـي )  جاكبسـون  (إضافة إلى أطروحات  ))في الشعرية (( 

بالغيـة  دراسـة< )) األسـلوب ((             ابات الدكتور أحمـد الشـايب وخصوصـا كتابـه أنسى كت

( نيين أمثـــال أن نقتـــرب مـــن أفكـــار النقـــاد الشـــكالا كمـــا حاولنـــ> األدبيـــة تحليليـــة ألصـــول األســـاليب 

وفـــي دراســـتهم فـــي نظـــرتهم لمســار التحـــوالت اللغويـــة  )بـــاختين ( و ) بـــارت  روالن  (و) تــودوروف 

  .النصية المختلفة لبعض األعمال األدبية 

بكـل ه اآلخـر للغـة الشـعرية المشـكلة عـن طريـق االنزيـاح وبهذه المقاربة نحـاول أن نكشـف عـن الوجـ

  .مستوياته 

عـز     قـي شـعر وٕان كان هذا البحـث هـو تتبـع العمليـة االنزياحيـة والوقـوف عنـد الجوانـب الشـعرية 

ـــاألمر اليســـير وهـــذا لتشـــعب المســـتويات  ـــيس ب ـــى مـــواطن الشـــعرية ل ـــدين ميهـــوبي فـــإن العثـــور عل ال

  .تعدد أنظمة اللغة التعبيرية ألشكال االنزياح و 

تفـرد االنزيــاح نقديـة وجـدنا بعـض الصـعوبات والمتمثلـة أساسـا فــي عـدم العثـور علـى دراسـات ولـذلك 

  .بالدراسة والتطبيق من وجهة نظر البالغة العربية وأساليبها الشعرية الحديثة 

   .وفي األخير أسأل اهللا التوفيق و السداد                  


