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  :الخاتمة        

بعد هذه الدراسة ها نحن نصـل إلـى نهايـة هـذا البحـث بعـد أن تبلـورت فـي أذهاننـا جملـة 

والــذي وجـــدناه ظـــاهرة أســـلوبية )) االنزيـــاح (( هيم المعرفيـــة المتعلقــة بموضـــوع امــن المفـــ

  .صلب العملية الشعرية واالبداعية  –في أبعادها  –تشكل 

حيد الذي تتعانق فيه ية والجمالية لالنزياح كونه المدار الو مما يجعلنا نؤكد القيمة األسلوب

ومن ثـم تتجلـى , اف المجاز لغوي من تصورات و أبنية لغوية وأصنعبير الكل أشكال الت

عبقريــة المبــدع فــي قدرتــه علــى خلــق كــون شــعري يقــيم مــن خاللــه عالمــا لغويــا لــه صــفة 

  .التجاوز والخروج عن المألوف 

بعضـــا مـــن خـــواص اللغـــة الشـــعرية المبنيـــة علـــى أشـــكال واســـعة  ت هـــذه الدراســـةوقـــد بينـــ

االنتشــار يمررهــا المبــدع وفــق آليــات وتقنيــات انزياحيــة تختلــف بــاختالف الرؤيــة الفكريــة 

  .والجمالية 

  :ومن هذا المنطلق نخلص إلى جملة من االستنتاجات نراها ماثلة للتحقيق 

ف اللغوي في خروج الشاعر عـن أن االنزياح ليس مفهوما أحاديا يأخذ موقع التصني -

إال بــالوقوف علــى جملــة ال تكشــف مكثفــة معقــدة و المــألوف بــل هــو عمليــة أســلوبية 

كما أظهرت الدراسـة النقديـة مسـتويات  بنـاء المتبادلة بين الكاتب والقارىء المعارف 

دالـة علـى          المفارقـة ثـم األشـكال كبنيـة بفضـاء الكلمـة  مروراالجملة الشعرية 

الرمــز والمجـاز المرســل وصـوال إلــى مسـتوى  تقيمهــا االسـتعارة والكنايــةبالغيـة التـي ال

خفايـا للكشـف عـن االنزياحيـة وجـدناها آليـات صـالحة هذه المستويات  فكل, والتأويل

مــن تتفــاوت فيمــا بينهــا المســتويات إال أن هــذه الشــعرية فــي شــعر عزالــدين ميهــوبي 

 .طاع سطحية والتواصل اإلنقو الالكثافة حيث درجة من تباين خالل 

فــي االنزيــاح علــى الجانــب الشــعري مــن اهتمامنــا انصــب  شــيء مــن التطبيــقوفــي  -

 من مدارات األسلوب في تجربة الشـاعر عـز الـدين ميهـوبيضمعرفة تحقق الشعرية 

لغويـة تحـوم تـتحكم فيهـا فضـاءات عـز الـدين ميهـوبي الشـاعر انزياحات لنقول إن  .

مـــن الحـــس الـــوطني و  اســـتوحاهاالتـــي الشـــعرية  التجربـــةمحـــددة تكشـــفها  فـــي عـــوالم
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) س البـدء كـان أورافـي (الشـعري ديوانـه شكل ياليومية ولهذا الحيثيات من و وري الث

 ممـا جعـل الدراسـةالالحقـة في أعماله الشـعرية  أرضية لغوية لكل مستويات االنزياح

 هــا الشــاعر مظهــرا انزياحيــا يفــوق كــلي اخرجتقــف عنــد حــدود الجملــة الشــعرية التــ

خاصـا فـي العمليـة الشـعرية مستويات و عليـه اخـذت بنيـة التكـرار االسـلوبي موقعـا ال

فــي نفــس  -التكــرار –يفقــد االنزيــاح شــعريته حــين يكــون  -التكــرار-وال شــك أن هــذا 

اللعنـة و (اق شعري مخالف للسياق االول كمـا هـو الحـال فـي ديـوانالجملة و في سي

  )رنيكا الرايسو يرسم غ الكاليغو (و ديوان ) انالغفر 

ساســا فــي فقــدان و التــي تمثلــت ا فتــور شــعرية االنزيــاح ذكرو مــن البــين أيضــا ان نــ -

وين شـعرية الخطـاب و هـذا التواصلي الـذي يعـد شـرطا فـاعال فـي تكـ االسلوب لبعده

 كمــا هــو متاهــات و التجريــد الدالليــة ضــاربة فــي بســبب تغييــب المعنــى وراء لعبــة 

فرات التاويــل قاصــرة ممــا جعــل شــ) الــرايسرنيكــا و كــاليغوال يرســم غ(ماثــل فــي ديــوان 

 قراءة االبعاد االنزياحية و قاصرة ايضا على ان تمسك بروح النص الشعريعلى 

وي الــــذي يتــــيح ة االنزيــــاح المــــرتبط باالســــلوب الرؤيــــكمــــا اظهــــرت الدراســــة جماليــــ -

ت شـعرية مكثفـة و هـذا مـا يظهـره فضاءات تاويلية كثيـرة تمـنح الـنص الشـعري دالال

لنؤكــد فــي المقابــل , خطــاب معرفــي متميــزفــي حضــوره ك) النخلــة و المجــداف( نــص

م تواصــال شــعريا االســلوب الحســي الــذي اســتطاع الشــاعر مــن خاللــه ان يقــي يعــةطب

عن لغة التجريد انسجام الطاقة اللغوية بصورة عفوية و بسيطة بعيدة  انزياحا بفضل

 ) الرباعيات(ي ديوان كما نلمس ذلك ف

تضت الدراسة بان نقف عنـد مسـتوى الرمـز التاويـل فـي خلـق شـعرية الخطـاب كما اق -

و عليـــه ,      لحـــدث االســـلوبي هـــذين المســـرين فـــي توليـــد النؤكـــد قيمـــة و خطـــورة 

وجدانيــة و تذوقيــة  عليــة القــراءة و مــا تحملــه مــن معــارفربطنــا عمليــة االنزياحيــة بفا

و لــو بصــورة نســبية فوجــدنا  رب الــنص الشــعري الميهــوبي نقــا حاولنــا مــن خاللهــا ان

بعضــا مــن النصــوص الشــعرية تفــرض حالــة مــن التاويــل فاخرجناهــا  مخــرج القــراءة 

 . المتعددة المفتوحة
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كمــا وجــدنا نصوصــا شــعرية تبــدو مغلقــة التاويــل فلنــا منهــا حــظ المحاولــة و نســبية  -

 . الحقيقة

فيه الوصول الى حقيقة تهانية ندعي ال الذي خير هذا هو بحثنا المتواضع و في األ -

ـــدر الـــذي نـــراه بدايـــة بحـــث جديـــد تب اه معـــارف أخـــرى تفيـــد القـــارىء و ىعلـــى منـــبنيالق

 . ث في ميدان الدراسات النقديةوالباح

 ان كان من شيء فهو التواضع الماثل في محراب العلمو  -


