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يعد الوصول إىل حقيقة اللغة الشعرية غاية الدراسات اللغوية واألدبية، غاية تباعدت اآلراء فيها      

ك يف أن تعدد املدارس اللغوية واختالف مشار�ا يف العصر احلديث أثرى وتقاربت وتعّددت، وال ش

زوايا النظر إىل اللغة الشعرية، وعلى ذلك رأينا أن نقدم يف هذه الصفحات رؤية اللغويني الغربيني 

احملدثني للغة شعرية على اختالف مناهجهم ومدارسهم، ولعرض ذلك؛ قمنا يف البداية بتحديد زمان 

اللغة الشعرية  ناوالسيميائية، وتلمس ممثال يف احلداثة، مث عرضت للشعرية واألسلوبية واالنزياح )احملدثني(

، وريفاتري )Bally(، وبايل )Valéry(، وفالريي )Buffon(بوفون : فيها، عند كل من

)Riffaterre( وليو سبيتزر ،)L-Spitzer( وجاكوبسون ،)Jakobson( وروالن بارت ،)R-

Barthes( مسكي ، وتشو)Chomsky.(   كل من الزاوية الفكرية اليت يترتس �ا، ليجتمع اجلميع

 .جتاوزا للغة العادية، وخرقا هلاعلى خصوصية اللغة الشعرية بعّدها 

  .سيميائية أسلوبية،لغة شعرية، انزياح،  ،حداثة: الكلمات المفتاح 

Abstract :  
Access to the truth of the poetic language is the purpose of linguistic and 
literary studies; a purpose about which opinions have diverged, converged 
and varied. Accordingly, these pages aimed at introducing the linguistic 
vision adopted by modern Western linguists towards the poetic language 
regardless of their varied approaches and schools. To expose this issue, the 
era of (modernists) is initially represented as reflected in modernity, then 
poetism, stylistics, displacement and semiotics are addressed, and the poetic 
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language therein is touched on in the works of: Buffon  ،) Valéry ،Bally ،
Riffaterre ،L-Spitzer ، Jacobson ،R-Barthes,and Chomsky. Each, from the 
intellectual point of view, followed by each of them, agree on the specificity 
of the poetic language which goes beyond the ordinary language. 
Keywords:modernity, poetic language, displacement, stylistic and semiotics  

 
  :مقدمة - 

سيل يف مصطلح احلداثة حرب كثري، لذلك يستدعي التعامل معه حذرا شديدا، يف حدود الغاية أُ 

اليت نرمي إليها وهي التَّوصُّل إىل تصور للحداثة اليت تتعلق باألدب حتديدا؛ أي ما يتصل باإلبداع 

  . ومناهج الدراسة

، 1»ة، وهي من هذه الناحية، ظاهرة ضرورية وطبيعيةاحلداثة نتيجة لتغري األزمن«: يقول أدونيس

جبانب من احلياة دون آخر، فهذا املفهوم مشويلٌّ حضارّي يطاُل كافة  تعلقت المما يعين أ�ا 

كلُّ   -كما يرى عبد العزيز إبراهيم  -  احلداثة يف إطارها األديبو مستويات الوجود اإلنساين، 

، وهذا الكالم يصدق على كل  اللحظة الراهنةجديد صاحب تطور أدبنا منذ بداياته حىت

أن مصطلح احلداثة قد ارتبط ارتباطا وثيقا بالغرب، فهو لصيق بتاريخ  إالاآلداب اإلنسانية، 

األفكار الغربية وتطوُّرها إىل درجة أّن هناك من يعترب احلداثة مرادفة للفكر الغريب لشّدة تعلُّقهما 

تأريخ حداثة الغربيني، فمنهم من يرى بدايتها يف أوائل القرن ببعض، وتتفاوت آراء الباحثني يف 

 ،2معتربًا منتصف القرن العشرين إعالنا لوجودها ،ومنهم من أمدَّها خبمسني سنة ،العشرين

  .وهناك من ربط احلداثة باللغة وحتوالت النظر إليها، ومن هؤالء كما أبوديب

داثة تبدأ بوعيها، ال من حيث هي وسيلة أداء، ديب احلداثة باللغة، ويرى أّن احلكمال أبو يربط  

ميتا فيزيقية، كاحلجر، والشجر، والروح،  -بل من حيث هي منظور رؤية، أو مادة طبيعية 

يف إطار النص،  اللغة إىل فاعل حمرِّك يف العاملحىت حييل  ،فاحلداثة تبدأ بتنامي الوعي اللغوي

أن لسانيات فرديناند دي  إال، 3والنص املوالع )الشاعر(بني املبدع  واليت يتم تبادهلا

؛ واليت تتمحور حول دراسة )Ferdinand de saussure) (1857-1913(سوسري

، تعترب منبع الثورة املنهجية اليت حدثت يف املعرفة اإلنسانية عامة، 4اللغة يف ذا�ا ومن أجل ذا�ا

الجتماع، وفقه اللغة، وعلم النفس، وجتلت يف العلوم والفنون القدمية واحلديثة كالفلسفة، وعلم ا

، أما أهم االجتاهات أو املناهج اللسانياتية اليت أفرز�ا 5والتاريخ، والنقد، والصناعة األدبية
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بتنويعاته املختلفة  Structuralisme النقد البنيوي« :يهف اإلبداعيةَ  تناوهلا اللغةَ  احلداثة يف

 Laوالشعرية   Foramlismوالشكالنية  La Critique textuelleالنصية 

Poetique  والتكوينيةLa critique Genetique ومثة األسلوبية ،La 

Stylistique (...) والعالماتية أو السيميائية ،Semiologique والتفكيكية ،

Deconstructionاألوىل مع : وقفتان –استنادا إىل هذه االجتاهات  –، لنا 6»، وغريها

   .نية مع اللغويني الغربينيالشعرية واألسلوبية، والثا

  :اللغة الشعرية بين الشعرية واالنزياح واألسلوبية: أوال

  :الشعرية -1

من أهم املقاربات النقدية املعاصرة اليت  (Poétique) أو(Poetics) تعد الشعرية 

حبثا عن أدبيتها  ،استهدفت قراءة النصوص واخلطابات األدبية واإلبداعية والفنية من الداخل

تعىن بدراسة النص  ،فهي نظرية معرفية ونقدية علمية ،أو شعريتها اجلمالية، ومن مثة ،يةالوظيف

تتصل الشعرية من زاوية الرؤية احلداثية و . 7الشعري بصفة خاصة، والنصوص األدبية بصفة عامة

اً يف مجيع املستويات، زِْد إنَّ حصولَ   - احلداثة باالنزياح من حيُث كوُ�ا يف حّد ذا�ا حتوًال وتغريُّ

يكون بأن خيرق األديب العرف السائد يف توظيف الفن القويل، بأن  - كما يرى حممد حتريشي

حيّمله رسالة مل تعتد عليها القوانني القائمة، فيتّمرد النصُّ على القيود املهيمنة على داللة األدب، 

وإذا كان االنزياح يف الرتاث  .8ويكون اإلبداع يف احلداثة عدوًال عن املطَّرد، وكسراً للنمط السائد

 - أعين بالشعرية ما جيعل من نص ما عمال فنيا - العريب ميثل ملمحا من مالمح الشعرية العربية

جتاوٌز  - كما رأينا - وأدبيا، ألن احلداثة نقدياو  ل أساسا فكريافإن االنزياح يف احلداثة ميث

  .وتغيري، وأل�ا كسر للعرف واملألوف

 :وبيةواألسل االنزياح -2

من املصطلحات الشائعة يف الدراسة األسلوبية املعاصرة يف  )L'ècart(يعّد مصطلح االنزياح 

ما لزم من ذلك  ،العامل الغريب، وقد استعمل لغويو الغرب مصطلحات كثرية بالداللة نفسها

 )L' abus(، والتجاوز )L' Ecart(االنزياح : مشكلة أكرب برتمجا�ا، وهي

واالختالل . )Spitzer(لسبيتزر  )La deviation(واالحنراف . )Valéry(لفالريي

)La distorsion(  لويليك و وارين)Wellek et Warren( واإلطاحة ،)La 
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subversion(  لبايتار)Peytard(واملخالفة ، (L infraction)  لتريي)Thiry( ،

لكوهن  )Le viol(، واالنتهاك )Barthes(لبارت  )Le scandale(والشناعة 

)Cohen( وخرق السنن ،)La violation des normes( واللحن )L' 

incorrection( لتودوروف )Todorov(والعصيان ، )(La transgression 

ويعد  .9، وغريها)mu(جلماعة مو  (L'alteration)، والتحريف )Aragon(ألراقون 

  .املصطلح األكثر استعماال عند العرب ))L'ècart( ترمجة( االنزياحمصطلح 

تستند " نظرية متجانسة ومتماسكة"ويرى كثريون أنه االنزياح مرآة للشعرية، وهو يتأسس على 

أول من خّص هذا املصطلح حبديث  )Jean Cohen(إىل اللسانيات، ويعدُّ جون كوهن

حديثه عن لغة الشعر، كإحدى احملاوالت النظرية اجلاّدة يف حقل الّدراسات  إطارمستفيض يف 

وهلذا جيد القارئ يف احلديث اآليت عن اللغة  ،املتصلة اتصاال وثيقا باألسلوب 10ريةالبالغية والشع

  .وجتاوز وانتهاكاألسلوب احنراف وعدول الشعرية واألسلوبية تركيزا على االنزياح، ألّن 

هو األداء اللغوي الفين، أما األسلوبية فهي العلم الذي يدرس هذا  - يف البداية - األسلوب

ما ليس شائعا وال عاديا وال «: األسلوب بأنه  )Cohen(، ويعرف كوهن11األداء الفين

، وهذا التعريف هو الذي شكل حمور نظرية االنزياح اليت 12»مستهلكة» قوالب«مصوغا يف 

تتجلى يف خرق الشعر «، مث صارت تنسب إليه، وهي النظرية اليت )Cohen(قدمها كوهن

ستعمال الشعري يف درجة عليا من درجات نظرية لغوية تضع اال ، وهي13»لقانون اللغة

االستعمال اللغوي، باعتباره نظاما خاصا الستخدام العالمات، يتميز بطاقة مؤثرة وكثافة إحيائية 

َخالَِفة، ألنّه خرق للمعيار 14وقيمة مجالية عالية
ُ
، فاالنزياح أداة يتخذها الشاعر يف الكتابة امل

؛ أي بني الرسالة املباشرة 15إبداعيٌّ بني الشعري والالشعريوخروٌج على املألوف، وفيصٌل مجايلٌّ و 

       .والرسالة اخلفية

جتدر اإلشارة إىل أنَّ استعمال مصطلح االنزياح �ذا املفهوم من حيث هو مصطلح أسلويب، ال 

يعين أنه حديث النشأة ومن ابتداع الزمن املتأخر، فهو مفهوم قدٌمي يرتد يف أصوله إىل أرسطو 

ا تال أرسطو من بالغة ونقد، فقد ماز أرسطو بني لغة عادية مألوفة وأخرى غري مألوفة، وإىل م

وهو الطرح  ،16ورأى أن اللغة اليت تنحو إىل اإلغراب وتتفادى العبارة الشائعة هي اللغة األدبية

  .األسلوبية سعى إليهالذي يقّدمه االنزياح وت
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يف بداية القرن " البالغة"من القطيعة مع قد تولدت " األسلوبية"جيمع الباحثون على أنَّ 

العشرين، لتختصَّ مبالمح املوهبة والتفرد واإلبداع يف اخلطاب األديب، وصفا دون حكم أو تقييم، 

ولذلك فّرق الباحثون بينهما، ونعرض يف ذلك رأي عبد السالم املسدي الذي يعّد البالغة علما 

يم مادته، بينما تنأى األسلوبية عن كل معيارية وتعزف معياريا يرسل األحكام التقييمية، غايته تعل

عن إرسال األحكام التقييمية باملدح أو التهجني، وال تسعى إىل غاية تعليمية البّتة؛ فالبالغة 

تنطلق من األمناط املسبقة خللق اإلبداع، بينما تتحدد األسلوبية باملنهج الوصفي لتعليل ظاهرة 

مر كذلك فإن اللغة الشعرية يف البالغة إنتاٌج وتطبيق، ويف ، وإذا كان األ17أدبية موجودة

  . األسلوبية وصف موجود

يتحّدد انتماء اللغة الشعرية ممثلة يف االنزياح إىل األسلوبية من خالل وصف األسلوب بأنه 

وغريها، وهي ...احنراف وعدول وانزياح وجتاوز وخطأ وكسر وانتهاك وفضيحة وشذوذ وجنون 

وهي أن العالقة بني القاعدة  ؛ملرء حبرية شديدة، ال تبتعد عن قاعدة راسخةعلى ما تصيب ا

، فهذه الواقعة تقوم أساسا على فرض تقابل بني لغة 18واالحنراف هي اليت حتدد الواقعة األسلوبية

، )أي اللغة االصطالحية(ولغة املعيار النحوي العادي املستعمل يف العرف ) الرفيعة(األدب 

ذه اللغة يؤلِّف صور االنزياح أو االحنراف، ويعين ذلك خرقا للمعيار الذي ميثل واخلروج على ه

نظرية النقد األديب (، يضاف إىل ذلك ما قّدمه يوسف نور عوض يف كتابه 19األصل يف اللغة

: األول: ، والذي يرى أّن  األسلوبية متّخضت من البحث يف مفهوماٍت ثالثٍة رئيسةٍ )احلديث

األسلوب كإضافة إىل منط : ، والثاين)departure(من منط نصاين مفرتض األسلوب كمفارقة 

األسلوب كضرب من التضمني : ، والثالث)addition(نصاين مفرتض 

)connotation( حيث تكتسب الظاهرة اللغوية قيمتها من املوضع الذي تكون فيه يف ،

  .؛ أي أن األسلوب تشكيل لغوي خمالف20إطار السياق النصاين

فإن ذلك ال يعين انفرادها به، وهو ما حيملنا على ضرورة  ،نت اللغة الشعرية ملمحا أسلوبياإذا كا

: حماولة تلمسه يف أبرز املناهج النقدية اللسانية، باعتبارها أحدث املناهج وأجداها، وهي

، semiotics(21(، والسيميائيات )stylistics(، واألسلوبيات )poetics(الشعريات 

كما يرى  - )Saussure(فلسانيات سوسرييات اليت جتمعها يف جمال واحد، يف إطار اللسان

، وهي نفسها اليت ولَّدت البنيوية )Bally(هي اليت أجنبت أسلوبية بايل - عبد السالم املسدي
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» إنشائية«و )Jakobson( جاكبسون» شعريَّة«اليت احتكت بالنقد األديب فأخصبا معا 

، فبصمات اللسانيات Riffaterre(22( ريفاتار» أسلوبية«و )Todorov( تودوروف

 جلية يف كل املناهج احلداثية، وهوية اللغة الشعرية من خالل اللسانيات ثابتة ال ريب يف ذلك،

السياقي واالستبدايل حتققت فقط يف إطار : أّن عملية التمييز بني االنزياحني ودليل ذلك

بني اللغة   )De saussure( اللسانيات السوسريية، وبالتحديد بتمييز دي سوسري

)Langue(  والكالم)Parole( ،فاالنزياح السياقي الذي هو منافرة خترق قانون الكالم ،

يستند إىل املفهوم السوسريي للكالم، بوصفه إجنازا فرديا يتحقق من خالله االنزياح السياقي، 

ّددة كالقافية واحلذف مبنافرٍة حتدث فيما هو مكتوب أو مقول، أو فيما هو حاضر، بأمناط متع

بوصفها  ،والتقدمي والتأخري وغريها، أما االنزياح االستبدايل فيستند إىل املفهوم السوسريي للغة

أي فيما هو غائب يستبدل به احلاضر، أو  ؛يتحقق االنزياح االستبدايل فيها الذخرية الذهنية اليت

يعوِّضه، مثل االستعارة
 دراك مشرتك بني املرسل واملتلقي، وتتحقق هذه العميلة الذهنية بإ23

  .بالغائب لبديلا لعالقة

باألسلوب، ومفهوم  مع األسلوبية أل�ا نتاج تطورها، فقد ُعِنَيِت األسلوبية تتداخل الشعرية

االحنراف، واجلنس األديب، واخلطاب، لتجد نفسها متقاطعة مع الشعرية اليت ُعنيت بدراسة هذه 

جون  "ري الرمزي، واألسلوب النثري، ومثال ذلك ما فعله املوضوعات، وخاصة األسلوب الشع

تعاجل أدبية النص باعتبارها جمموعة من اخلصائص «، فالشعرية Jean Cohen(" 24(كوهن

  )Jakobson(كما يرى جاكبسون  ، لذلك كان موضوع الشعرية25»املالزمة لّلغة اجلمالية

، 26»عل من رسالة لفظية أثرا فنيا؟ما الذي جي: هو، قبل كل شيء، اإلجابة عن السؤال اآليت«

ولقد ساد يف البدء بني الناس أن موضوع الشعرية هو الشعر، والشعر فقط، ليتطور بعد ذلك إىل 

، لذلك سنجد يف ثنايا هذا 27اعتبار العمل األديب عامة موضوعه، وبالتحديد خصائصه النوعية

 -  الشعرية إىل الشعر فإ�انُسبت  ـّاباحثني يف طرحه إىل الشعر، وملالوصف ميل بعض ال

 Jean(تبحث يف اخلصائص اجلمالية هلذا النوع األديب، وقد نسبت إىل جون كوهن - بالتحديد

Cohen(؛ وهي ما يعرف بشعرية جون كوهن)Jean Cohen(28 فالشعرية من ذلك أمر ،

، يرتد أساسا إىل قدرة الشاعر وبراعته يف إحداث تأليف خمصوص يف معاين الشعر أو شكله

وألن سبيل ذلك هو جلوء الشاعر ، 29إىل اإلثارة و التأثري ث جياوز فيه الشاعر حدود التواصلحي
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إىل أكرب قدر ممكن من اخلرق دون اإلخالل بالوظيفة التواصلية، فالشعرية هي متوسط الرتدد 

اللغة (املعيار  اللغة: مبعىن ؛�30موعة من ا�اوزات اليت حتملها اللغة الشعرية بالقياس إىل لغة النثر

  . اللغة الشعرية) اللغة ا�اوزة للمعيار(و) النثرية

حنو منوذج  -البالغة واألسلوبية "يف كتابه : )Heinrich Plett(وقد أوضح هنريش بليث 

: ، ما يربط الشعرية ممثلة يف االنزياح بالسيميائيات، وقد علق عليه مرتمجه"سيميائي لتحليل النص

ضمن مشروع كبري لبناء البالغة القدمية مستفيدا مما قّدمته األسلوبية  ندرجحممد العمري، بأنه ي

احلديثة، حماوال جتاوز جوانب النقص يف البالغة واألسلوبية، باقرتاح منوذج سيميائي يقوم على 

متماهيا مع ما ذهبت إليه األسلوبية يف الرتكيب  .31نظرية االنزياح يف الرتكيب والداللة والتداول

  .لة، ممتدا حنو التداوليةوالدال

  :اللغة الشعرية عند أبرز اللغويين الغربيين المحدثين: ثانيا

شهدت العقود األخرية من هذا القرن كثريا من األمساء اليت اعتمدت يف فهم الشعرية على لغة 

: ، استنادا إىل كو�ما صورتني ملنظر واحد، وأبرزهم32النص؛ ممثال يف االنزياح

، ليو )Riffaterre(، ريفاتري )Bally(، بايل)Valéry(فالريي ،)Buffon(بوفون(

، )R-Barthes(، روالن بارت )Jakobson(، جاكوبسون )L-Spitzer(سبيتزر 

  ... )Jean Cohen(، وجون كوهن ))Chomsky(وتشومسكي 

  :)Valéry(فاليريو  )Buffon(بوفون -1

األسلوب هو «: الشهرية) Buffon( )1707 -1788( مقولة بوفون«نقف أوال عند 

، اليت أُوِّلت لتسري يف االجتاه الذي يعترب األسلوب انزياحا، بل إن جورج مونان »الرجل

)Georger Mounin(  يرى أن مقولة االنزياح آتية من بوفون)Buffon(  مباشرة

ال تزيد  ، ولئن اعتربنا هذه املقولة إشارة إىل الشعرية، فإ�ا33وتطورت حىت غدت نظريًة لألسلوب

 )Valéry(إمنا هو فالريي ،كو�ا تلميحا، ألن القائل احلقيقي الذي صدرت عنه بوضوح  نع

فعندما ينحرف الكالم احنرافا معينا عن التعبري املباشر، أي ««: الذي يقول) 1871-1946(

إىل  -  بشكل ما -عن أقل طرق التعبري حساسية، وعندما يؤدي بنا هذا االحنراف إىل االنتباه 

تميزة عن الواقع العملي اخلالص، فإننا نرى إمكانية توسيع هذه الرقعة الفذة، املالقات دنيا من الع

، 34»»ونشعر بأننا وضعنا يدنا على معدن كرمي نابض باحلياة قد يكون قادرا على التطور والنمو
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تتجلى يف كل مرة ُتظهر فيها الكلمات احنرافا ما عن التعبري  )Valéry(فالشعرية عند فالريي

الفكرة بالطريقة األكثر مباشرة؛ أي كلما تنحو إىل الالمباشرة، حىت تشّكل باالحنرافات عاملا عن 

إن وانطالقا من العملية اإلبداعية ف من العالقات متمايزا عن العامل العملي احملض،

يضع الكاتب نقيضا للغوي، ألن اللغوي يف رأيه مراقب، ومفسِّر  )Valéry(فالريي

  .  35يصنع الكاتب االحنرافات لإلحصاءات، يف حني

اليت تقرر أن األسلوب هو يف جوهره احنراف عن قاعدة  )Valéry("فالريي"شاعت عبارات 

متكن من معرفة االحنرافات اليت تنتج ضرورة معرفة الدارس للقاعدة حىت ما، وقد شاركه النقاد ب

ال أ�ا القت معارضاِت غري مقوالته وقبوهلا لدى كثري من الباحثني، إ شيوعمن  رغموبال، 36عنها

     .، وفتحت يف الوقت نفسه زوايا خمتلفة من النظر إىل األسلوب37قليل من النقاد

  :)Charles Bally(شارل بالي -2

م مع 1902يرى عبد السالم املسدي أّن قواعد علم األسلوب النهائية قد تأسست منذ سنة 

ياري لقياس االحنرافات أو ، الذي اعتمد النموذج املعCharles Bally(38(شارل بايل

أن اللغة إىل جانب كو�ا نظاما ألدوات  )Bally(، ويرى بايل39اخلصائص العاطفية للغة

، وهي املسألة األهم اليت شدَّد عليها 40التعبري الفكري، تعمل على نقل اإلحساس والعاطفة

ييز الكالسيكي بني انطالقا من التم - باعتبار انتهاك اللغة نتاجا عاطفيا، ورأى  )Bally(بايل

أّن العلم الذي يدرس االنزياحات هو اإلحصاء، وهو أداة فّعالة يف الدرس  - اللغة والكالم

، وهي الرؤية اليت 41األسلويب، ألنه املنهج الذي يسمح مبالحظة االنزياحات وقياسها وتأويلها

دراسة  –ديب يف النص األ: نقلها إىل العرب وتبناها سعد مصلوح، جمسدا أسسها يف كتابه

  .أسلوبية إحصائية

  :)Riffaterre(ريفاتار -3

الذي ينطلق من تعريف األسلوبية بأ�ا علٌم  )Riffaterre(ريفاتار  )Bally(يأيت بعد بايل

عن العناصر املميِّزة اليت من خالهلا خيترب الباث إدراك املتلقي،  -  يف اللغة - يهدف إىل الكشف

، 42تُعىن بظاهرة محل الذهن على فهٍم معني وإدراك خمصوصألّن األسلوبية يف نظره لسانياٌت 

يعّرف األسلوب بكونه خروجا عن النمط التعبريي املتواضع عليه، وله  )Riffaterre(فريفاتار

استعمال ما ندر من : خرٌق للقواعد، وهو من مشموالت علم البالغة، والثاين: األوَّل: وجهان
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، والظاهرة األسلوبية عند 43ة واألسلوبية خاصةالصيغ، وهو من مقتضيات اللسانيات عام

القصيدة تقول شيئا وتعين أن «حول الفكرة اليت مؤدَّاها تدور عموما  )Riffaterre(ريفاتري

باهتمام ) ا�اوزة/ القاعدة (، وقد حضي احملور األول من ثنائية 44»شيئا آخر

تعمال، مفهوم نسيب، فعوَّضه ، العتقاده أن القاعدة أو النمط أو االس)Riffaterre(ريفاتري

مبا يسميه بالسِّياق األسلويب، مما يعين أّن مفهوم النمط العادي مرتبطا �يكل النص موضوع 

، أما ما يقصده من السياق فهو املرتبط بالالمتوقع، الذي يثري انتباه القارئ، وحيقق 45الدراسة

تتناسب مع حّدة  )Riffaterre(لذلك فإن قيمة كل خاصية أسلوبية عند ريفاتري، 46دهشته

املفاجأة اليت حتدثها تناسبا طرديا، فكلما كانت غري منتظرٍة أكثر، كان وْقعها وتأثريها يف نفس 

من حتديد  )Riffaterre(لذلك كانت االنزياحات األسلوبية عند ريفاترياملتلقي أعمق، 

. 47يدهاالذي يرجع للغوي مهمة حتد )Cohen(القارئ، على خالف ما جند عند كوهن

 - أن إحساس املتلقي بوقع الالمتوقع وتأثريه، ال يعين  –بالنظر إىل هذا االختالف  –والرأي 

وحتليلها، ألن ذلك مرتبط باألدوات املعرفية، إىل جانب  قدرته على حتديدها –بالضرورة 

  .اإلدراك، ومها من صفات اللغوي

غري املباشرة يف التعبري، والالمباشرة ترٌك للمباشرة إىل  )Riffaterre(األسلوبية عند ريفاتري

  :48على ثالثة أمناط من الداللية، هي مكمن الفرق بني الشعر والالشعر، وهي

  .كما حيدث يف االستعارة والكناية: نقل املعىن -

 .ويتم يف حالة االلتباس أو التناقض أو الالمعىن: حتريف املعىن -

  . واإليقاع مثل الطباق: إبداع املعىن -

 :)L-Spitzer(سبيتزر ليو  -4

أول  - )Riffaterre(بعد ريفاتري - )L-Spitzer( )1887-1960(يعّد ليو سبيتزر

من عمق فكرة اخلرق اللغوي، فهو الذي جاء إىل األسلوبية مبصطلح االحنراف، فقد كان يطالع 

عن  روايات فرنسية ويضع خطا حتت العبارات اليت تلفت انتباهه كو�ا منزاحة انزياحا بيِّنا

، مما يعين أنه استند إىل املفارقة بني االحنراف واالستعمال الشائع يف 49االستعمال الشائع

املقياس األساس لتحديد  االحنرافيتخذ من مفهوم  )Spitzer( وقد كان سبيتزراألسلوب، 

اخلاصية األسلوبية، وحمدِّدا لكثافة عمقها ودرجة جناعتها، حىت يصل إىل ما يسميه بالعبقرية 
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يف ذلك، هو  )Spitzer( واالفرتاض الرئيس الذي ينطلق منه سبيتزر، 50خلالقة لدى األديبا

اإلثارة الذهنية اليت تتحقَّق من االحنراف عن املعتاد القياسي يف حياتنا الذهنية مصحوبٌة حتما  أن

بية يف ، وهذا التصور دعا إىل اعتماد الدراسة األسلو 51باالحنراف اللُّغوي عن االستعمال العادي

، ويتحقق له ذلك من 52رصد صياغة العمل األديب، ألنَّ املبدع يستعمل اللغة خللق العمل الفين

، 53خالل اخلرق، حيث تتجلى السمات اخلاصة للكاتب من خالل كسر اللغة املألوفة يف النص

مطلب العملية  فاالحنراف باللغة من املتوقع إىل غري املتوقعلدى املتلقي، اإلثارة الذهنية حيقق  مبا

    .للنصاإلبداعية ؛ وهو ما حيقق صفة الشعرية و اإلبداعية وغايتها

  :الشكالنية الروسيةو  )Roman Jakobson( رومان جاكبسون -5

 Roman( وصلنا إىل َعَلم بارٍز يف الدرس اللغوي الغريب، هو رومان جاكبسون

Jakobson(للتني كان له إسهام كبري ، غري أن احلديث عنه مبعزل عن املدرستني الكبريتني ا

، جتاهٌل جلهود كثريين فيهما، لذلك أبنيِّ دورمها باختصار )الشكلية الروسية، وحلقة براغ(فيهما 

  .)Jakobson(قبل حماورة جاكبسون 

من أهم روافد الدرس اللغوي األسلويب، وقد برزت إىل الوجود بظهور  كانت الشكلية الروسية

، واملتكونة من طلبة الدراسات العليا الذين سعوا إىل تغيري 1915حلقة موسكو اللغوية عام 

، وقد تكونت حركة الشكالنيني الروس بعد 54املناهج القدمية يف الدراسات اللغوية والنقدية

ما الذي جيعل : ، وَمهَُّها اإلجابة عن التساؤل الذي مفاده)1917(سنتني من ذلك التاريخ 

؛ أين البحث يف 55؟بعيدا عن كل العوامل اخلارجة عنهه، رسالة لفظية عمال فنيا يف النص ذات

  .أدبية النص من أدواته

أَْوَلِت الشكالنية الروسية احنراف اللغة األدبية جانبا كبريا من اهتمامها، فاألدب عند ممثِّليها 

، وهو من مثة احنراف عن اللغة العادية، وحتول عن استخدام اللغة )استخداٌم خاص للغة(

وقد اجته  ،56نفعيا منطقيا وتقليديا، إىل استخدام خاصٍّ قائم على احملاكاة والالمباشرةاستخداما 

مدار حبث الشكالنيني منذ البداية إىل فنِّية الشكل األديب بالرتكيز على اجلوهر الداخلّي للعمل 

األدّيب، ورفٍض مطلٍق أليِّ مسلمات مسبقة، فاحلقيقة األدبية كانت شاغلهم وغايتهم بغض 

وقد َعاَدْت املدرسة الشكالنية كلَّ عادٍة وتقليد، . 57لطَّْرف عن أي اعتبار بعيد عن النص ذاتها

وما يعود إىل املألوف، ولذلك كان مبدأ التغريب عندها من أهم ما ميارسه الفنان يف فنه كي 
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) يبنفي األلفة، أو التغر (، وهو ما يسميه كمال أبو ديب مفهوم 58يتجاوز املألوف يف األشياء

وهو يشكل يف نظره حمورا أساسا من حماور عمل الشكالنيني الروس على األدب وحتديدهم 

، وهو مرمى 59للطبيعة األدبية للنص وتأثريه، ألن التغريب عمليٌة جيّدُد األدب �ا نفسه

الشكالنيني من هذا املفهوم، ألن الفن الذي يسعون إليه هو الذي ينزع األلفة عن األشياء اليت 

مألوفة، فينعش يف املتلقي حاسة احلياة بتلقي األشياء تلقيا جديدا، ألن تأثري الشعر يتحقق غدت 

  .مبا خيالف التلقي اجلاف للرسالة اللغوية املباشرة ،60وصعبة وملتوية" منحرفة"يف جعل اللغة 

نية، بعد املدرسة الشكالنية، جند مدرسة أخرى مل ختتلف كثريا يف توجها�ا عن احلركة الشكال

وهي حلقة براغ، اليت كانت امتدادا هلا، ومل يقتصر االتصال بني احلركتني على املفاهيم واألفكار 

بل جاوزه إىل األشخاص، إذ انظم عدد من اللغويني الروس ومنهم رومان 

إىل احللقة اجلديدة، على أنَّ حلقة براغ أعادت تقدمي   )Roman Jakobson(جاكبسون

، فقد أولت كنها قدمتها بلغة أكثر انتظاما، ووضعتها يف إطار سيميائينظريات الشكالنيني، ل

اللغَة األدبّية اهتماما خاصا، ورأت فيها احنرافا  - كما فعلت حركة الشكالنيني - حلقة براغ

   . فحافظت على املوضوع والغاية، واستبدلت بعض األدوات ؛61مطلوبا عن اللغة املعيارية

، وقيمُته بني الشكالنيني ال ختفى على )Jakobson(جاكبسون نصل اآلن إىل احلديث عن

الدارسني، فعبد السالم املسدي يرى أن املبدأ األساس الذي اعتمده الشكالنيون الروس هو ما 

؛ )إن موضوع علم األدب ليس األدب بل األدبية(يف مقولة  )Jakobson(خلصه جاكبسون

  )Jakobson(لذلك ارتكزت نظرية جاكبسون ،62أي العوامل اليت جتعل األثر األديب أدبيا

، أما االختيار 63على مفهوم األسلوب الذي قوامه إسقاط حمور االختيار على حمور التوزيع

فأساُسُه قاعدة التماثل واملشا�ة واملغايرة والرتادف والطباق، بينما يعتمد التوزيع أو التأليف يف 

ة الشعرية بإسقاط التماثل أو املغايرة حملور االختيار على بناء املتوالية على ا�اورة، وتتحقق الوظيف

، ويتجلى ذلك يف القول الشعري، باعتباره استعماال مميَّزا للغة، يقول 64حمور التأليف أو التوزيع

الشعر فن لفظي، وإذن فهو يستلزم، قبل كل شيء استعماال «: )Jakobson(جاكبسون 

  ). املتميِّز واملنزاح(إىل غري العادي  ، وهو ما خيرجها من العادي65»خاصا للغة

موضوع الشعرية هو، قبل كل شيء، اإلجابة على السؤال «أن  )Jakobson(يرى جاكبسون

، ولإلجابة عن هذا التساؤل الضروري، نقف 66»ما الذي جيعل من رسالة لفظية أثرا فنيا؟: اآليت
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زياح، واليت تدور حول على مجلة من الدالالت املتصلة باالن )Jakobson(عند جاكبسون

ملمح الزم  - عنده - الغموض واملفاجأة واإلحياء واملغايرة وخيبة االنتظار، وغريها، والغموض

للشعر، ميكن أن يوصف بأنه مكائُد متجّذرٌة فيه، كما يعّد خاصيًة داخلية ال تستغين عنها كل 

، فكل رسالة لغوية شعرية 67ارسالة تّتصُف بالوظيفة الشعرية انطالقا من كو�ا تركِّز على ذا�

 مكيدة تتوسل احليلة والتحول واستعمال اللغة لغري ما وضعت له أصال، ومكائد الغموض هذه

من مستلزمات األدب عمومًا والشعر خصوصاً، بل ويعّد  - كما يرى حممد راتب احلالق -

االبتكارات اجلديدة، خاصّيًة جوهريًّة فيه، ألن األشياء الغامضة تثري النفس، وحتث العقل على 

وهذا ما أثبتته جتارب علم النفس على املنبهات الغامضة، فقد تبّني أن املنّبهات الغامضة حترِّك 

الواضحة؛ صورا   اإلدراكية ، على خالف تأثري املنبهات68اخليال وتوسِّع مدى التأويالت املمكنة

  .كانت أم لغة

جأة فأرجعه إىل مبدأ تكامل األضداد إىل استبطان مدلول املفا )Jakobson(سعى جاكبسون

منتظر من خالل املنتظر حبضور ، فالدهشة تتحقق 69اليت حتقق املفاجأة األسلوبية يف توليد الالَّ

غري املتوقع املثري للتناظرات والتناظرات املضادة، وبالتوازن بني البىن، وبالرتاكم الفّعال لألشكال 

 -  تدقيق مفهوم االنزياح )Jakobson(ل جاكبسونلذلك حاو  ،70املتماثلة وللتباينات احلادة

من خالل خاصية املفاجأة فسماه خيبة االنتظار، من باب  - باعتباره أجلى صور اللغة الشعرية

، ألن خيبة االنتظار أو املفاجأة تتحقق مبخالفة العْرف واملألوف، 71تسمية الشيء مبا يتولد عنه

 األداء الفين، وضرورًة مجالية تستدعي جزءا جوهريا يف )Jakobson(ويعّدها جاكبسون

ْحَبط: توظيفا واسعا، ويسميها
ُ
وصول ، ألن املتلقي ينتظر ويتوقع 72التوّقع اخلائب، أو االنتظار امل

   ).مجاليا(الرسالة باألدوات البسيطة املباشرة، فيخّيب املرسل توقعه، وحيبط انتظاره 

يبة االنتظار الذي هو نتاج، واخلروج ، إىل جانب مفهوم خ )Jakobson(جند عند جاكبسون

منّظم مقرتف  عنفٌ ": لوب ولألسلوبية، فاألسلوب عندهبالقول غري خمرج العادة، تعريَفُه لألس

حبث عما يتميز به الكالم الفين من بقية مستويات : حبق الكالم العادي، أما األسلوبية فهي

، وقد رأى أّن األسلوب يتحقق 73"ئر أصناف الفنون اإلنسانية ثانيااخلطاب أوال، ومن سا

، ملا يف النص من تشابك اللغة 74متوغلة بني التشابه واملغايرةباالنزياح، واألسلوبية تبحُث عنُه، 

  .املباشرة واللغة الشعرية
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األسلوبية السياقية اليت تقوم على  )Riffaterre(إىل اعتماد ريفاتري - قبل سطور - أشرنا

اح، ويف هذا الطرح يرى فرحان بدري احلريب أّن معظم اجلهد النقدي املفارقة املتولدة عن االنزي

، وقد مّيز من بني جمموع التصورات البنيوية )السياق واملفارقة(لألسلوبية البنيوية يقع يف حقل 

  :لألسلوب اجتاهات ثالثة رئيسة هي

   ) R-Barthes() روالن بارت(ـ اجتاه الناقد البنيوي 

   )Riffaterre( )ريفاتري( ـ اجتاه الناقد األسلويب

ـ أما االجتاه الثالث فيمثله النحو التوليدي، ويتحدد األسلوب فيه انطالقا من وصفه اختيارا يقوم 

، ومبا أنَّين تناولت اجتاه الناقد 75به املؤلف يف الصياغة اللغوية، وهو اختيار للتحوالت املمكنة

-R( )روالن بارت(اه الناقد البنيوي ، أعرُض هنا اجت)Riffaterre() ريفاتري(األسلويب 

Barthes(  واجتاه النحو التحويلي التوليدي ،)تشومسكي( )Chomsky(.  

  :)R-Barthes(روالن بارت -6

احنراف اللغة االجتماعية (عبارَة  )R-Barthes ()1915-1980(يستعمل روالن بارت

، وهو األمر الذي 76ماقة، ويسمى االستعمال اخلاص للغة أيضا، والشراسة واحل)اليت حتقق اللذة

يزيد أزمة املصطلح شراسة، غري أن طرَحُه يقر خبصوصية اللغة الشعرية باعتبارها خروجا بالقول 

  .    عن املألوف لتحقيق اللذة

إىل النص على أنَّه قوة متحولة تتجاوز الواقع، وتقاوم   )R-Barthes(نظر روالن بارت

اإلحالة، واملقصود مصطلح  )Barthes( عمل بارت، ويست77احلدود وقواعد املعقول واملفهوم

هو إظهار حالة من الكيمياء اخليالية للمادة اللغوية، وهي حالة خارقة، خارج كل أصل : به

كما يتناول مسألة الغموض اليت طرقناها قبل هذا املقام، ويرى أن . 78وخارج أي إيصال

، 79لنص من إسراٍف يف الغموضالغموض مصدر اللذة املطلوبة، واليت تتحقق بقدر ما يف ا

بالغموض  - اليت هي مطلبه يف النص األديب - يربط حتقق اللذة  )Barthes( )بارت(فـ

  .استعماٍل خاصٍّ للغة يف النص عنالناتج 

هي لغة مشبوهة، واللغة تصبح  -  )R-Barthes(يف رأي روالن بارت - كل لغة قدميةٍ 

ديد املمتع يتحقق بتجاوز ملتلقي شرطا للمتعة، واجلقدمية حاملا تتكرر، لكن اجلدة تشكل لدى ا
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بالكلمات،  بالتالعب هذه اللغةتتحقق و ، 80أي بتجاوز األمناط اللغوية إىل لغة خمالفة ؛القاعدة

  .؛ أي بلغة جديدة مبتكرة81والتعدد الداليل، والالحمتمالت، وغريها

  :)Noam Chomsky( )نوام تشومسكي -7

، )Noam Chomsky( التوليدي التحويلي نوام تشومسكيحتولنا إىل صاحب االجتاه إذا 

فإننا جند يف نظريته صلة وثيقة باللغة الشعرية، فقد تأثر النحو التوليدي التحويلي بالبنيوية يف 

بعض االجتاهات، فكانت له بعض اإلسهامات يف حل مشكلة اللغة األدبية، وقد شكل مفهوم 

ألدبية، وهو ما جعل رْبط ازدهار األسلوبية باالحنراف االنزياح أوضَح صوره، الختصاصه باللغة ا

أمرا مشروعا، وذلك للتطورات اليت حدثت يف النحو التحويلي التوليدي، على اعتبار أن هذا 

درجة الصحة النحوية، والبنية السطحية : النحو ناقش قضيتني هلما كبري مساٍس باالحنراف، ومها

بية وتلك النسبية كلما اخنفضت، كلما اشتدت الصورة ، فالصحة النحوية نس82والبنية العميقة

، جند أن الشعرية وظيفة من وظائف )البنية السطحية والبنية العميقة(االنزياحية، ويف الثانية 

العالقة بني البنية العميقة و البنية السطحية، وتتجلى هذه الوظيفة يف عالقات التطابق املطلق أو 

الشعرية تنعدم أو ختّف إىل درجة االنعدام حني يكون التطابق بني النسيب بني هاتني البنيتني، ف

البنيتني مطلقا، أّما عند حدوث اخللخلة والتغاير بني البنيتني فإن الشعرية تتحقق وتتفجَّر يف 

، وال ختتلف حّدة هذه اخللخلة بني بنية وبنية 83تناسب طردي مع درجة اخللخلة يف النص

؛ أي أن اللغة الشعرية ال حتقق دائما التأثري نفسه، وال ومتلقٍّ  فحسب، وإمنا ختتلف بني متلقٍّ 

  . اجلمالية نفسها، وال املتعة نفسها

  84ولو متأّخرة مخسني عاماً يف األقل عن أوربا - مّدت هذه الرؤية الغربية أفنا�ا إىل الوطن العريب

 -  وال سيما فرنسا - اع يف أوروبافقد انتقلت احلداثة إلينا مبفهوميها النظري والتطبيقي، ممَّا ش -

من نظرياٍت ومناهَج واجتاهاٍت يف مجيع حقول املعرفة، وقد متيَّزت التجربة احلداثوية عند العرب، 

إزالة العوائق عن "، و"اللغة داخل اللغة"، و"تفجري اللغة"مبغايرة ما هو معروف يف أدبنا، حبثا عن 

  .، صدًى للحداثة الغربية85"عمل املخيلة

  تمةخا - 

بعد هذا العرض للغة الشعرية عند اللغويني الغربيني احملدثني، والذين اجتمعوا على خصوصية 

اللغة الشعرية بعّدها جتاوزا للغة العادية، وخرقا هلا، أعتقد أن القول فيه مازال يقبل االمتداد 
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دود، وزيادة واالتساع، غري أنين أرى أنَّ مالمح مطلبنا فيه قد حتققت يف طرح رؤيتهم �ذه احل

مل (على ذلك نشري كما فعل أمحد حممد ويس إىل أمساء كثري من الباحثني؛ من النقاد واللغويني 

الناقد التشيكي : ممن تراءت هلم اللغة الشعرية بوصفها احنرافا عن قاعدة ما، مثل) نتوقف عندهم

 ، وبرينو)Bierwish( ، وبريفيش)Thorne( ، وثورن)Mukarovsky( موكاروفسكي

)Bruno( )وانكفست الذي عرف األسلوب )الذي عرف األسلوب بأنه علم االحنرافات ،

، )Wellek( ، وويليك)Levin 1977( ليفن: ، وكذلك)شكل منحرف عن املعيار(بأنه 

األمريكي املختص يف ( )Osgood( ، وُأْسجود)Bulloch( ، وبلوخ)Warren( ووارين

جون  : ن أبرزهم مجيعا يف تناول اللغة الشعرية، غري أ86، وغريهم كثري)علم النفس اللغوي

اللغة الشعرية عند جون كوهن، وال : ، الذي َخَصْصُتُه مبقال بعنوان)Jean Cohen(كوهن

شك يف أن غريه من اللغويني الذين أشرنا إليهم يف هذا العرض، يستحقون إفراد القول يف ما 

  . وقفات - بإذن اهللا - قدموه، ويف ذلك

  

  :ھوامش
                                                           

صدمة احلداثة، دار -3، ج)حبث يف اإلتباع واالبتداع عند العرب(الثابت واملتحول): علي أمحد سعيد(أدونيس  1

 . 14م، ص1983، 4العودة، بريوت،ط

  .48و 45، صم2005دمشق،  رب،شعرية احلداثة، منشورات احتاد الكتاب الع: ينظر عبد العزيز إبراهيم 2

، جملة نزوى، جملة ثقافية فصلية، تصدر )لغة النص ورؤياه(اللغة مكونة من الوعي احلداثي: ينظر كمال أبو ديب 3

  .27-22، صم1994، نوفمرب 1عن مؤسسة عمان للصحافة، ع

نصر، املؤسسة اجلزائرية يوسف غازي وجميد ال: حماضرات يف األلسنية العامة، ترمجة: ينظر فردينان ده سوسري 4

  .280، ص1986للطباعة، 

 .أ ، صاألسلوبيات وحتليل اخلطاب، منشورات جامعة باجي خمتار، عنابة، اجلزائر، دت: ينظر رابح بوحوش 5

النقد األديب العريب اجلديد يف القصة والرواية والسرد، منشورات احتاد الكتاب العرب : عبد اهللا أبوهيف 6

 .9م، ص2000

 - مفـــاهيم الشـــعرية، دراســـة مقارنـــة يف األصـــول واملـــنهج واملفـــاهيم، املركـــز الثقـــايف العـــريب، بـــريوت: نـــاظمحســـن  7

  .17ص. م1994، 1املغرب، ط - لبنان، الدار البيضاء

 .33، ص2004النقد واإلعجاز، منشورات احتاد الكتاب العرب، دمشق، : ينظر حممد حتريشي 8

 .   101-100، ص.د ت. 3ية واألسلوب، الدار العربية للكتاب، طاألسلوب: ينظر عبد السالم املسدي 9
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، احتاد الكتاب )اإلشكالية واألصول واالمتداد(مصطلحات النقد السيماءوي : ينظر موالي علي بوخامت 10

 .  272م، ص03/2004العرب، دمشق، 

ية اللغوية، دار البالغ دراسة متهيدية منهجية متخصصة يف مستويات البن - يف اللغة: ينظر أمحد شامية  11

  .128م، ص2002، 1للنشر والتوزيع، اجلزائرـ ط

اللغة العليا، ترمجة وتقدمي وتعليق أمحد درويش، دار غريب  - النظرية الشعرية، بناء لغة الشعر: جون كوين 12

 .35، ص2000للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 

  .115مفاهيم الشعرية، ص: حسن ناظم 13

دراسات لغوية تطبيقية يف العالقة بني البنية والداللة، مكتبة اآلداب، القاهرة، : حسن حبريي ينظر سعيد 14

 .59م، ص2005، 1ط

، منشورات احتاد الكتاب )رؤية نقدية يف املنهج واألصول(خطاب الطبع والصنعة : ينظر مصطفى درواش  15

  .289، صم2005العرب، دمشق،

منظور الدراسات األسلوبية، املؤسسة اجلامعية للدراسات و النشر و االنزياح من : ينظر أمحد حممد ويس 16

  .81، ص ، بريوت2005، 1التوزيع، ط

   .53، 52األسلوبية واألسلوب، ص : ينظر عبد السالم املسدي 17

  .58دراسات لغوية تطبيقية يف العالقة بني البنية والداللة، ص: ينظر سعيد حسن حبريي 18

األســلوبية يف النقــد العــريب احلــديث، دراســة يف حتليــل اخلطــاب، املؤسســة اجلامعيــة : ينظــر فرحــان بــدري احلــريب 19

 . 19م، ص2003، 1للدراسات والنشر والتوزيع، بريوت، لبنان، ط
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