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إلى أعز من أوصى هللا بهما خيرا في هذا الوجود غلى الوالدين الكرام 

وشجعني وكان له الفضل في إنجاز هذا لى من ساعدني إحفظهم هللا 

 العمل المتواضع .

 إلى العائلة الكريمة أينما كانوا

 إلى األصدقاء و األحباب

 إلى الزمالء الجامعة

 مرحلة الجامعي إلى كل أساتذتي من الطور االبتدائي إلى

 كلماتي هذه يصحبها الحب و اإلخالص يعرفنيإلى كل من 

 إليكم جميعا أهدي جهدي

 



 

 

 

أحمد هللا سبحانه وتعالى على توفيقه إلتمام هذه المذكرة وأتقدم 

بجزيل الشكر و االمتنان إلى كل من ساهم في إنجاز هذا العمل 

  المتواضع وأخص بالذكر األستاذة المشرفة

كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى كافة األستاذة الذين بذلوا جهدا في 

 سبيل نجاحي 

 وأسأل هللا تعالى أن يوفقني فيما يرضاه وفي خدمة العلم وو المعرفة 
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تعد اللسانيات اليوم موكل لها مقود الحركات التأسيسية في المعرفة اإلنسانية ال من  حيث    

تأصيل المناهج  و تنظيم طرق ،إخصابها فحسب ، و لكن أيضا من حيث أنها تدرس اللسان 

فتتخذ اللغة موضوعها و مادتها فكان أن سنت اللسانيات شريعة تتبع اللغة حتى أنتجت لها 

يولوجيا ، األسلوبية ، علم الداللة ، ... و هذا األخير هو ذالك العلم ملها : كايس حقوال مغايرة

الذي يدرس المعنى سواء على مستوى المفردة أو على مستوى التركيب ، و ما يتعلق بهذا 

المعنى من قضايا لغوية ، أي أنه يدرس اللغة من حيث داللتها ، و من حيث أنها أداة لتعبير 

خاطر و هو فرع من فروع علم اللغة ، و يعتبر من أحدث الدراسات اللغوية عنها يجول بال

 على توجه العموم . 

و من القضايا اللغوية التي تتعلق بالمعنى قضية االنزياح التي تندرج   ضمن مبحث     

األسلوبية ، و هي القضية التي تعد من أهم األركان التي قامت عليها األسلوبية ، بل حتى عده 

 من أهل االختصاص كل شيء فيها ، و عرفوها فيما عرفوها بأنها )علم االنزياحات (  نظر

و االنزياح في وصف أولى مؤداه أنه ) استعمال المبدع للغة المفردات و التراكيب و صورا 

استعماال يخرج عما هو معتاد و مألوف ، بحيث يؤدي ما ينبغي له أن يتصف به من تفرد و 

 وأسر ( و بهذا يكون االنزياح فضال بين الكالم الفني و غير الفني . إبداع و قوة جذب ،

قه ظاهرة االنزياح كظاهرة رصد الكم الداللي الذي تحق :تتمحور حول يدة بحثيبإن ز    

ما يمثل الجانب النظري ، أما  :باإلضافة إلى مباحث عديدة تتعلق بهذا الموضوع و هو،  داللية

أن  تنزياح الداللي ، و قد ارتأيإخضاع األلفاظ العربية لإل فهو:ي من بحث يالتطبيقالجانب 

يكون المعجم " الوسيط " لمجمع اللغة العربية " أفضل نموذج يمثل األلفاظ العربية بما قد 

و كذلك أهم األسباب في اختيار بالقرآن الكريم احتواه من شروح و تعريفات و استشهاده 

للموضوع هو أن االنزياح قد عولج من قبل بدراسات أسلوب من خالل نصوص نثرية ، 

أن تكون دراستي لإلنزياح الداللي في األلفاظ ت شعرية و نصوص قرآنية ، دون المعجم فحبذ

 العربية من خالل معجم " الوسيط " إضافة إلى أسباب أخرى .
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، بل هو يشمل الكون واإلنسان  ياح مظهر عام ال يخص اللغة و حسبزتأكيدي أن االن -

   .معا 

  فهم و تذرق  رغبتي في دراسة االنزياح كظاهرة داللية لها آثار إيجابية جمة على  -

ثم الوصول إلى إدراك  ،عمال األدبية و اللغوية و غيرهامختلف النصوص و األ

 المعاني الضمنية التي تتجاوز هذه الحدود اللغوية إلى ماال نهاية من المعاني .

   .الكشف عن صالت و مالمح و مقاربات االنزياح في التراث -

، و إن وجدت ال تعدو أن تكون تخصصة في هذا المجال من الدراساتقلة األبحاث الم -

، مما ال ينفي وجود دراسات بشكل عام منها ون عما قاله اللغويون و البالغينقال

الدراسات القديمة تحت مصطلحات قديمة تتسع أو تضيف عند عدد من اللغويين و 

البالغيين ك"سيبوبه" في مؤلفه )الكتاب ( ، " الجاحط " )البيان و التبيين ( ، " عبد 

ة العربية بالغالقاهر الجرجاني ) دالئل و األسلوبية ( ، " محمد العمري " ) ال

) االنزياح من منظور الدراسات األسلوبية ( محمد ويس "" أحمد  أصولها و امتدادها

و كان هذا األخير أصل لهذه الظاهرة من ، اصطالح و أنواع و جذور في التراث و 

الدراسات الحديثة ، إضافة إلى مذكرة تخرج التي أحاطت االنزياح بدراسة أسلوبية 

دراسة –تحت عنوان )ظاهرة  االنزياح في سورة النمل من خالل القرآن الكريم 

أسلوبية ( و هي دراسة تعلقت في عمومها بالجانب النظري فقط ، أما الجانب 

فكان قصرا على النصوص النثرية ، شعرية و قرآنية دون  –إن وجد  –التطبيقي 

 المعجم .
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و نظرا ألهمية هذا الموضوع فقد شغل ، موضعا هاما  إليه ، كما سبق و أن أشرت -

بين مختلف المباحث اللغوية و اللسانية في العقود األخيرة من القرن العشرين لذالك 

طرحت حوله إشكاليات عدة تناولنا منها بالدراسة و المناقشة ما أثار اهتمامي و هي 

 كاآلتي : 

اهرة لغوية ، أم أنه من ثمرات هل االنزياح أصول في التراث العربي القديم كظ -

الدرس اللساني الحديث ؟ أو بعبارة أخرى : ما عسى االنزياح يحمل في  طياته من 

 عوامل تشير إلى تطور موضوعي أو تحول علمي ؟ 

نتساءل على مدى هروب الداللي و انحرافه التام من معنى إلى معان كثيرة ذالك من  -

 .  خالل أنواع االنزياح و صوره المتعددة
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 نزياح إنتقادات وجهت إليه ؟ هل لإل

و من خالل هذا ألقيت الضوء و لو على جانب يسير الموضوع و أن أجيب عن األسئلة 

السابقة و بناءا على هذا جعلت عملي مصبا على ما يلي : موضوع االنزياح من التطور 

 الداللي في الدرس اللساني الحديث 

 غرب (  –في التراث العربي و في الدراسات الحديثة )عرب   االنزياح

جملة من االنتقادات موجهة إلى موضوع االنزياح و لذالك اقتضى موضوع بحثي أن أتبع  -

منهجا تكامليا ) المنهج العلمي الوصفي التحليلي ( إضافة إلى منهج الحقول الداللية ألننا 

بصدد وصف الظاهرة و تحليلها و إحصائها بتتبع أثرها و تصنيفها إذا يمكن لإلنزياح أن 

ديد من المعاني ، و انطالقا منها يتمكن من االنتماء إلى الحقل الداللي الواحد يكسب اللفظ الع

مقدمة تحمل جوهر الموضوع  من أجل ذالك قسمت بحثي إلى  أو إلى أكثر من حقل داللي و

و مدخل يتضمن نظرة عامة حول التطور الداللي في الدرس اللساني الحديث ، و مهام عام 

لين ، فصل نظري يتناول مفهوم االنزياح و إشكالية ضبط في تأهيل اإلنزياح ، و فص

المصطلح ثم تطرقت إلى الظاهرة في التراث و عند اللسانيين المحدثين لنخلص إلى أنواع و 

صور االنزياح مع جملة االنتقادات موجهة إلى االنزياح و يعد هذا الفصل ضروري في 

أنه من الضروري االنطالق في الدراسة  البحث ألنه يقدم أصول األولى لالنزياح ، باإلضافة

بما هو تراثي و قديم ثم الوصول إلى ما هو حديث حتى نتمكن من فهم باقي البحث و رصد 

المفارقات و ما استحدث من مفاهيم و إشكاليات في محاولة من ال خاصة بكل جوانب 

"  معجمخالل   من من دراسة تطبيقية للظاهرة اإلنزياحية الموضوع أما الفصل الثاني فتض

 الوسيط " لمجمع اللغة العربية باعتباره معجم حديث و شامل .
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 هذا تتمثل في :  و قد كان مبتغاي من كل ما سبق تحقيق أهداف أرجوها من خالل بحثني

عن  ، كاشفة عن منطلقاتها ى مستوى التنظير و التطبيق باحثةتأهيل لظاهرة االنزياح عل -

ساؤالت التي يفرضها الموضوع ساعية لذالك أسسها في محاولة من اإلجابة عن الت

 بنظرة تبرز حقيقة الظاهرة اإلنزياحية ، و تبين حدودها الداللية .  الخروج من بحثي

محاولة كشف الستار عما هو كامن في التراث العربي بصفة عامة و ظاهرة االنزياح  -

 ضية المعنى و تصور مفهومه بصفة خاصة ، و مدى اهتمام بق

استخراج إنزياحات داللية في األلفاظ العربية من خالل معجم الوسيط على اختالفاتها  -

 للوصول إلى معنى المعنى .

ال يوجد بحث ال يتعرض فيه صاحبه لجملة من الصعوبات تتعلق أساسا بنقص المراجع  -

إلى كون المعجم الوسيط  المتخصصة في هذا المجال ، خاصة منها التطبيقية باإلضافة

التعامل معه ، كما أن موضوع الدقة في  المعاجم العربية ، عما يوجب علّيمن أهم 

يصا في الكتب العربية ، فما و ليس تفاخرا االنزياح الداللي  لم يتناول هكذا خص بحثي

ه من الدراسات التي دارت حول هذا الموضوع هي دراسة لغوية أسلوبية ، أي في وجدت

ل اللغة ، أما اإلنزياح في مجال الداللة ما لم يتطرق له سابقا كموضوع مستقل و هو مجا

 ما يفي انعدام  المصادر و المراجع المتخصصة .
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ربية ، دار الفكر اإلسالمي المعنى وضالل المعنى ، أنظمة الداللة الع أحمد محمد يونس علي ،-1

 28، ص  2007، 2،ط
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 مدخل                                              التطور الداللي في الدرس اللساني الحديث

 

6 
 

1

الحاجة2

( تأثير اللغات األجنبية3

2

األسباب النفسية4

                                                           

90، ص مرجع نفسه 1
  

2
 دراسات في الداللة،دار غريب ،د ط،د ت،ص ينظر:رجب عبد الجواد،معجم 



 مدخل                                              التطور الداللي في الدرس اللساني الحديث

 

7 
 

1

2

3
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 اإلنزياح مفهومه ومصطلحاته

 

 

االنزياح في اللغة و االصطالحالمبحث األول :   

االنزياح وإشكالية ضبط المصطلح المبحث الثاني :  

االنزياح في التراث العربي و الدرس اللساني الحديث  المبحث الثالث :  

أنواع االنزياح وصوره  المبحث الرابع :  

انتقادات في حق االنزياح المبحث الخامس :   

 الفصل األول
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 االنزياح بين اللغة واالصطالح :(1

 لغة: - أ

جاء في اللسان     
1

، نزح الشيء ينزح نزحاً ونزوحاً َبُعَد وشيء ُنُزُح ، وُنُزوحاً " نزح 

 نازح ، : أنشد ثعلب :

 فاتركي شتمي .إّن المذلة منزل نزح            عن دار قومك  

ونزحت الدار فهي تنزح نزوحا إذا بُعَدت وقوم منازيح قال ابن سيدة وقول أبي ذؤيب 

 وصرح الموت عن غلب كأنهم           حرب ، يدفعها الساقي المنازيح 

إنما هو جمع منازح وهي التي تأتي إلى الماء عن بعد ، ونزح به ، و أنزحه ، وبلد نازح ، 

ووصل نازح : بعيد وفي حديث سطيح يقول جاء رجل من بلد نزيح أي بعيد ونزح البئر 

حتى ينفذ ، وقيل حتى يقل  ما فيهاينزحها ، وينزحها نزحا ونزوحا وأنزحها إذا استقى 

نا نزحت البئر إذا استقى ماؤها ، وفي الحديث أنه نزل الحديبية وهي ماؤها ، والصواب عند

: ارحل عن نزحتي أي نزح و نزحتها الزم ومتعد ، ومنه الحديب ابن المسبب قال لقادة 

ايا نزوح هري : وبئر نزوح قليلة الماء ، ورعأنفذت ماعندي وفي رواية نزفتني ويقول الجو

     المصفوفأكثر مائها ، قال الراجز : ال يستقي في الّنزح  والنزح ، بالتحريك البئر التي نزح

 إالّ مدارات الغروب الجوف

وجمع الّنزاح أنزاح و جمع الّنزوح و الّنزح ، والماء ال ينزح و ال ينزح أي ال ينفذ ، وأنزح 

 القوم ، نزحت المياه أبارهم ، و الّنزح  : الماء الكدر .

 : اره غيبة بعيدة ، وأنشد األصمعي وقد نزح بفالن إذا َبُعَد عن دي

ومن ينزح به البد يوما          يجيء به نعي أو بشير ، وأنت بمنزاح من كذا أي يبعد منه  

، قال ابن هرمة يرثي ابنه :" فأنت من الغوائل حين ترمي ، ذم الرجال بمنزاح " ، وهو ما 

منظور وما يمكننا مالحظته أّن جاء في مفهوم االنزياح لغة في معجم " لسان العرب " البن 

المفهوم اللغوي لالنزياح قد شِمل انزياحا دالليا في حد ذاته فقد دّل على معنى " البعد" وعل 

 معنى " النفاذ" أي البئر التي ينفذ ماؤها أو يقل وعلى معنى " الماء الكدر " بلفظ " الّنزح".

                                                           

ابن منظور،لسان العرب،مادة )نزح(.- 1 
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انتزاحا  َبُعَد  وإبل  منازيح  : من  زح  وفي أساس البالغة : بلد نازح وقد نزح نزوحا وانت

بالد بعيدة
1

 . 

بعيد "     وعند الفراهيدي : "نزح : نزحت الدار تنزح نزوحا أي بعدت ووصل نازح أي
2

 

.. سافر عن.نزح من المكان : تركه ، هجره ، نزح عن ... رحل 
3

 . 

مفهوم لغوي لالنزياح من خالل معجم آخر هو معجم " اللغة العربية  ارتأينالعارضوقد 

المعاصرة " ألحمد مختار عمر وقد جاء ما يلي : " نزح ، نزح إلى ، نزح ، نزح عن ، 

ينزح و ينزح ، نزوحا فهو نازح والمفعول منزوح " نزح البئر و نحوها : فّرغها قل ماؤها 

 نزحهم قهرا " .الشخص عن دياره : أبعده عنها " أو نفذ " نزحت الدموع عن عيني " نزح 

نزح إلى  ديارهم،" َبُعَد عنها السكان النازحون عن نزح الشخص عنأرضه:

.."المدينة.نزح من الريف إلى  العاصمة:انتقل،سافر،
4

. 

نستنتج أن معنى االنزياح لغة قد انزاح أيضا للتعبير عن معان متباينة ، منها ما اشترك فيها 

على البن منظور ومنه ما اختلف فيه فأضاف معنى آخر إذا اشتركا في التعبير  اللّسان

معنى" البعد "وعلى معنى "البئر الفارغة التي نفذ ماؤها " ، لكن اشتمل على معنى إضافي 

وهو " االنتقال " فاالنزياح هو انتقال من مكان إلى مكان  وفي اللغة هو انتقال من معنى 

ب القدامى استعملوا لفظ االنتقال بدال من لفظ االنزياح أكثر شيء في إلى معنى آخر ، فالعر

المجال اللغوي ولكن رغم ذلك ال ننفي أيضا استعمالهم مصطلح االنزياح ولكن ذلك كان 

 نادرا نوعا ما . 

 

 

                                                           

الزمخشري ، أساس البالغة ، دار النفائس ، دمشق ، سوريا ، مادة )نزح( - 1 

162، ص  2003،  1أحمد الفراهيدي ، العين ، دار الكتب العلمية ، ط الخليل ابن - 2 

 3 216محمد داود ، معجم الوسيط ، دار غريب ، القاهرة ، د ط ، د ت ، ص  -

،  1أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية  المعاصرة ، عالم الكتب للنشر والتوزيع و الطباعة ، ط  -4

  395،ص  2007
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 ب(اصطالحا:

لقد بحثنا جاهدين في مختلف أشتات الكتب والمجالت على المفهوم االصطالحي      

 ه فاالنزياحالداللي فكان لنا أن وجدنا في كتاب " تحليل النص الشعري " ، وعليلالنزياح 

الداللي إذن هو طابع يلتوي بالدالالت الوضعية األولى للكلمات ويلد منها بالمزج والتركيب 

الشعر أهم وأولى من تلك الدالالت والحذف واإلضمار دالالت فنية ثانوية هي بمنطلق 

اللغوية الوضعية 
1

فاالنزياح الداللي إذن صورة منحرفة ألّنها تنحرف بالداللة الوضعية ؛  

والمتداولة للكلمات إلى داللة ثانوية لكّنها األحق واألمثل للشعر ، وهذا االنحراف بالداللة ال 

 اإلضماريحصل من فراغ وإّنما نتيجة انحراف لغوي من مزج في التراكيب بالحذف و 

االعتداءات الغوية التي تؤدي إلى انحرافات داللية فيحدث  والتقديم والتأخير وغيرها من

 االنزياح الداللي .

 

 الداللي نستنتجها من أهمية ومنها :أخرى لالنزياح  تعار يفوقد تبرز لنا        

إّن استمرارية ديناميكية التشكيل البالغي ترفع درجة نشاطه الداللي و تنوع الحركية 

جانب اإلبداعي أدائية خصبة تشمل ظواهر بالغية و فنية تثري ال اإلنزياحية بإيجاد إمكانيات

، ففي هذه األخيرة يمثل االنزياح النتاج األدبيالسلوك اللغوي والسيما  و الخالق في كيان

الداللي الصورة الفعالة و العميقة في توفير الطاقة ، وخلق قيم تعبيرية بليغة ، ونظرا 

 طاقتهالمتالكه هذه القوة التأثيرية و اإليحائية  أصبح مركز الجاذبية لكل ما تسمح به 

المضامين الواقعية بمختلف االستيعابية من إفرازات الوجود والتداول لتغطية كمية كبيرة من 

 مناحيها االجتماعية والفكرية واألدبية التي تتصارع إليعازات العقل غير نماذج استطاقية 

 

 

                                                           
جار هللا حسين ، البحث الداللي في كتاب سيبويه ، دار دجلة ، ناشرون وموزعون ، األردن  زخوش-1

 395، ص  2007، 1،ط
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وفي مقدمتها النماذج األدبية وفيها يتم كشف جمال االنزياح الداللي بتفكيك متباينة ، 

الشفرات والعالقات الداخلية
1

الدراسات الحديثة ، وعلى هذا أطلقت عليه تسميات عدة في  

المجازي  اإلسنادمنها " السيمياء التضمينية و التحويل المجازي للشفرة والتعبير المجازي و 

والتحوالت المجازية ...إلى جانب مصطلح المجاز
2

 

فما نستنتجه مما سبق أّن االنزياح إذن يخلق أثار بالغية سواء كانت على مستوى 

نسق  اآلثارستوى النصوص األدبية ، )إذ تتضمن هذه االستعمال االتصالي اليومي أم على م

مزدوجا من الدوال والمدلوالت ، تؤدي الدّوال األولى مدلوالت أولية مباشرة وهي الداللة 

ثانوية غير مباشرة التصريحية المفهومة من ظاهر التراكيب وبدورها تحيل إلى مدلوالت 

زياح الداللي والذي بدوره أيضا بين وهي الداللة اإليحائية والتي تكون موضع حصول االن

نحو تأويل وتفسير هذه الداللة اإليحائية ، وبين إنسان  فينحوللفن ،  ومستصاغعارف للشعر 

 طعادي بسيط يكتفي بمجريات اللغة البسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

394،ص 1،2007زخوش جار هللا حسين،البحث الداللي في كتاب سيبويه،دار الدجلة،األردن،ط- 1  

391المرجع نفسه،ص - 2     
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 المصطلح : وإشكاليةاالنزياح (1

 -أي علم-ليس ثمة من يجادل في أن معرفة المصطلح مفتاح من أهم مفاتيح العلم       

فالغوص الغوص العميق في أبحار أي علم من العلوم يتطلب اإلحاطة بكل مفاتيحه 

فمن شأن ذلك أن يساعدنا على سهولة فهمه وتحري مختلف الدراسات التي  ومصطلحاته

  أقيمت حوله بمختلف المصطلحات ، وكذا الشأن بالنسبة لموضوع رسالتنا االنزياح الداللي 

لقد تعددت مسميات الظاهرة االنزياحية بصفة عامة في حقل الدراسات اللغوية و األسلوبية 

، وقد سبقه ذلك تعدد في الدراسات القديمة فقد استعمل  و األدبية في العصر الحديث

االنزياح قديما بمصطلحات عديدة منها ، االنتقال ، االتساع ، الشجاعة ، الضرورة ... وكل 

تناوله بحسب نظرته و اتجاهه و ثقافته في التراث العربي وهو ما سنتطرق له في مبحث 

 وهو االنزياح في التراث العربي .

ضبط  وإشكاليةخص المبحث الذي نحن بصدد بحثه و دراسته وهو االنزياح أما فيما ي

المصطلح فسنتناول من خالله مسميات الظاهرة التي تناولها الُكتاب و اللغويون في العصر 

 الحديث ومن بينها : االنحراف ، العدول ، االختيار ، االنزياح .

 «:la déviation"*االنحراف:

الموجود في اللغتين اإلنجليزية والفرنسية ، ومصطلح  déviationهو ترجمة للمصطلح 

االنحراف هو األكثر دقة و األصح ترجمة له ، وقد ترجمه معجم مصطلحات العربية في 

اللغة و األدب بالشذوذ الذي هو : " عن القاعدة و مخالفة القياس "، أما رمزي روحي 

البعلبكي فترجمه إلى انحراف وشذوذ 
1

، ووضع فهد عكام االنحراف والعدول ترجمة  

باالنزياح و حمل  déviationحسن كاظم حين ترجم للمصطلح السابق ، وانفرد 

départeur . بمعنى االنحراف 

باألجنبية و  déviationوقد استعمل أغلب الباحثين و المترجمين مصطلح االنحراف أو

 إلى اللسانيات و فقه اللغة. تنتميب التي أحيانا يغفلون عنه ، وهو أيضا وارد في بعض الكت

                                                           
 60، ص  1997،  3، العدد  25عالم الفكر المجلد أحمد محمد ويس ، االنزياح وتعدد المصطلح ،  -1
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و الظاهر أن لهذا المصطلح شعبية لدى الكثير من الباحثين ، لكن هذا لم يمنع وجود 

اضطراب أحيانا ، وقد ورد المصطلح قرين مصطلحات أخرى في مثل هذا النص الذي 

از ، والمجاز لخص فيه محمد مفتاح كالما لجان كوهين فقال : " إّن الشعرية تتحدد بالمج

اللحن بمفهوم النحو التوليدي التحويلي ، ومن ثمة فهو يرادف عنده  خرق أو انحراف ، و

عن الحقيقة إلى المجاز تحطيم اللغة العادية وخلق يعتري التراكيب ، ولكن لماذا العدول 

لمبدأ التناقض ، ولقواعد االنتقاء و للمعرفة الموسوعية 
1

 

الباحث جمع ست مصطلحات ، واألفضل لو أنه يستخدم نالحظ من خالل هذا النص أن 

واحد أو اثنين كان سيفي بالغرض يقول المسدي : " إّن القدماء كانوا يعتبرون أّن كل تغيير 

 تجّنى على اللغة وتسلطانتهاك ألبدية قوانينها فهو بالتالي يطرأ على قواعد اللغة إّنما هو 

على أصلها فيكون شأنه بمنزلة البدعة ، وفي كل بدعة عدول وانحراف ، و ما إن يظهر 

المجموعة لمقاومته " تنبريالشذوذ حتى 
2

 

وإذا قد تبين أن مصطلح االنحراف على هذا النحو من الشيوع في كتب النقد واألسلوبية 

في حقول وسياقات أخرى  فينبغي أنة نتنبه إلى أن لفظ االنحراف كثير الورود في كتب النقد

ليست بأسلوبية و ال نقدية و لكّنه في أكثرها يحمل بعدا غير إيجابي ؛ فقد يرد بمعنى الميل 

و االبتعاد عن المعنى الفني ، فهذا مصطفى ناصف يستعمله بمعنى غير فني ، يقول : " 

لسفة ، وكان وكان نمو الدراسات اللغوية في اللغة العربية يعني مع األسف تأصيل هذه الف

يعني أيضا نوعا من االنحراف عن دراسة في الشعر إلى العناية بما نسميه اآلن باسم 

الدعاية " وورد االنحراف في معنى الميل عند ويّمرات و بروكس وقد عّده نعيم الباقي عيبا 

 إلى فنيا أو جماليا يقول : " أّما وقد ظهر عبر التاريخ ميل إلى شعر األشياء الخالص أو ميل 

شعر األفكار الخالص في مقابل بعضها بعضا ، فليس سوى عيب وانحراف في طبيعة 

الشعر
3

 . كذلك االنحراف .

                                                           

60،ص 23،1997،العدد 25أحمد محمد ويس،االنزياح وتعدد المصطلح،عالم الفكر،المجلد - 1  

61المرجع نفسه،ص - 2  

  3 63  ص  ،التقديم والتأخير ومباحث التراكيب بين البالغة واألسلوبية، مختار عطية
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كما قد انقسم القائلون باالنحراف إلى قسمين : فمنهم من رأى أّن االنحراف يكون على 

ر هذا مستوى البنيوي والنحوي للجملة ؛ أي أنه تغيير بناء الجملة و مكوناتها ، ومن مظاه

التغيير تقديم بعض ألفاظ الجملة على بعض ، لغرض تحقيق غاية األديب التي يرمي إليها 

نّصه ، " وال تزال  الشكوك ُتَثار حول إمكانية تحديد نظام لإلبداع يكون في  من خالل

مستوى متطلبات العلم ، و يرقى في الوقت نفسه إلى مستوى معايير الفن ، ونحن نسمع في 

الجمع بين نظام مؤسس علميا وبين إلهام المبدع وخياله  باستحالةة تأكيدات أحيان كثير

؛ بمعنى أن هناك لغة معيارية وتقابلها لغة شعرية أو إنحرافية  قد تغير الثانية في بالمتوث

مقومات األولى و عناصرها " فاللغة الشعرية ليست نوعا من اللغة المعيارية ، وإن كان هذا 

رتباط الوثيق بينها الذي يتمثل في حقيقة أن اللغة المعيارية هي الخلفية التي ال يعني إنكار اال

االنتهاك ينعكس عليها التحريف الجمالي المعتمد للمكونات اللغوية للعمل ، أو بعبارة أخرى 

"لقانون اللغة المعيارية 
1

 

تمدنا بالبعد الرتب النحوية التي ونستنتج  مما سبق أن فكرة " االنحراف" قد ثارت حول 

الجمالي في تركيب الكالم ،  وقد أّكد قسم آخر من ضرورة االنحراف في الرتب النحوية 

كقاعدة لالنحراف بالمعنى إلى معان راقية تحلو عّما ألف بين الُكتاب و األدباء وبقية 

م المتلقين من معان متداولة و مألوفة ، ومنه " الستكشاف ما تهيئه األنماط و التراكيب وقي

التعبيرية ، ويكون ذلك بواسطة المتابعة و المالحظة للمفردة و الجملة وكيفية استخدام 

حروف الربط و دالالت األصوات اللغوية ومن خالل ذلك يمكن رصد مفارق تؤدي في 

"كثير من األحيان إلى اإليماء بدالالت معينة أو اإليحاء بها 
2

وما هذه الدالالت و اإليحاءات 

ديب أو الشاعر التي يسعى إليها من خالل االنحراف الذي يشمل مستويات إالّ غاية األ

الصوتية و الصرفية و النحوية باعتبارها عناصر في النظام األسلوبي و الداللي من جهة 

 أخرى.

بغية تحقيق  المراد،وزيادة القول أن االنحراف يهدف إلى توافق تراكيب الجملة مع المعنى     

وليس كما يظنه البعض أنه بورا  المتلقي،التواصل بين المرسل والمستقبل أو بين المبدع و 

                                                           

  1
ور الدراسات األسلوبية،المؤسسة الجامعية للدراسات أحمد محمد ويس،االنزياح من منظ  

  55،ص 2005والنشر،

56المرجع نفسه،ص - 2
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.. نظاما وإن لم يكن موافقا لسنن .يمثلعلى نظام اللغة بل إن هذا االنحراف " يمكن أن 

.. وكيف إنه يتيح لنا تحديد المدى والكيفية التي تتضح من المحفوظة.النحاة في رتبهم 

حرافيةا لغة الشاعر بما فيها من سمات إنخالله
1

" فاالنحراف الداللي إذن يحدث كنتاج 

 النحراف لغوي ال ُبعد تماديا أو جورا على القوانين النحوية 

 . لما يعرف باالنحراف الداللي الذي ُيَعُد من سمات األدب و الشعرا وإّنما تمهيد  

 *العدول: 

ن نسقه المألوف ، أو هو " انتهاك " الحادث في وهو رصد انحراف الكالم ع       

الصياغة بمعنى أن العدول هو الخروج عن نمط التقليدي لبناء الجملة ، أو خروجا عن اللغة 

النفعية المعيارية إلى اللغة اإلبداعية ، فالعدول ال يكون ذا قيمة و مغزى إال إذا احتمل 

لكن المبدع في  كالم، وجه آخر لترتيب ال مكان وجودجه الذي يجيء عليه بعد العدول ، إالو

عمله األدبي ينحى كما هو أصلي إلى استخدام الفرع لزيادة المعنى وتحقيق داللة ، فأي 

ى انتقالها إلى مستوتغير في نظام التركيبي للجملة يترتب عليه بالضرورة تغير الداللة  و 

آخر إلى
2

، وذلك على أساس أن هذا النظام التركيبي األصلي للجملة )يمثل الخلفية الوهمية  

(وراء الصياغة الفنية والتي يقيسوا إليها عملية العدول في هذه الصياغة
3

وتكون من دوافع  

المبدع للعدول  الرغبة في خلق صورة فنية متميزة تكون بمثاب منبهات داللية تستقطب 

 قين أو السامعين .إليها اهتمام المتل

ويشمل العدول جميع العناصر اللغوية المكونة للنتاج األدبي ؛ بمعنى أنه يشمل الحرف و 

سمة الكلمة و الجملة ، مايؤدي بالضرورة إلى عدول في المعنى و الداللة " حيث يمثل 

، فالخروج عن المألوف يشمل جميع عناصر االستعمالإبداعية في الخروج في النمط في 

رة ، وجملة ، وعباوفعل،ركيبة اللغوية بعناصرها كافة ، من حرف ،وأداة ،و اسم ،الت

 ل داللي يخالف ما ألف من الكالم ، ... فكل عدول يشمل هذه المكونات يؤدي إلى عدوونص

 

                                                           

58مختار عطية،التقديم والتأخير ومباحث التراكيب بين البالغة واألسلوبية،ص - 1  

  57المرجع نفسه،ص - 2

133المرجع السابق،ص - 3  
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 *االختيار:

لقد ورد مصطلح االختيار في كثير من المؤلفات األدبية و األسلوبية بخاصة في العصر 

ويرتبط  في أبحاثهم و منشوراتهم العلمية، الحديث و اعتمده كثير من المؤلفين و الدارسين 

مفهوم االختيار ارتباطا وثيقا بالمؤلف أو المبدع فمن المعروف أن هذا يكون على قرابة 

اللغة ، وله أن ينتقي منها أكثر موائمة لمقاصده و أكثر موائمة  نتيجهات هائلة كبيرة بإمكانا

يمتاز عن غيره للسياق وبنية العمل الفني في مجمله ، حتى يبلغ المستوى الفني  والجمالي 

ل، وكل ذلك لغاية أكبر بكثير من ي ال يقصد إلى شيء من تأثير وجمامن الكالم الجاري الذ

مستوى الفني ؛ هي نقل الداللة والمعنى المبتغى وفي هذا الصدد ما قاله حقيقة من بلوغ ال

"سعد مصلوح" :"ويدل هذا االختيار أو االنتقاء على إيثار المنشئ ، وتفضيله لهذه السمات 

على سمات أخرى بديلة و مجموعة االختيارات الخاصة بمنشئ معين هي التي تشكل 

نشئين "أسلوبه الذي يمتاز به عن غيره من الم
1

ولكن مع أننا قلنا باالختيار فإن هذا ال  ،

موفقا بحيث يكون اختيار داللي إذ أنه يوجد نوعان من يعني أن كل اختيار سيكون اختيارا 

االختيار ، أولهما نفعي محكوم بالموقف والمقام ، وثانيهما غير نفعي تتحكم فيه مقتضيات 

اإلتيان من المخزون  يتممستويين أولهما : أن التعبير الخاصة ، ولذا فإن االختيار محكوم ب

في مستواه اإلخباري الذي يقدم الصياغة النفعية في عفوية تختلف فيه الدالالت من لفظة 

ألخرى ...الثاني يأتي االختيار في المستوى اإلبداعي الذي يخضع للمقاصد الواعية للمبدع 

الختيار الواعي هو ما يقدم في الصياغة ، لكننا نخالف هذا القول فيما ذهب إليه فربما كان ا

النفعية التي ال تكون عفوية ، وإّنما نابعة من وعي اإلرادة 
2

 

بينما يكون االختيار في المستوى اإلبداعي عفوي و ال نفعي عنه صفة الوعي ، ألنه ذلك 

ذلك االضطرار الوعي الفني الخالّق للمعاني و الدالالت ، فالمبدع إالّ أنه مضطر ، لكنه 

الحر ، فالذات هي التي تلح على الكتابة ، ومنه هي التي تبدع أيضا ، و لهذا قال شكري 

و  اإليقاعاتعياد : "... إّن المعنى األدبي ينشأ من حالة القلق ، وبينما يولد الشكل األدبي و 

تسكن  ولو  الجمل و الكلمات من حالة القلق أيضا تظل المعاني الحائرة غير محدودة إلى أن

                                                           

 1 106ن البالغة و األسلوبية، ص مختار عطية، التقديم والتأخير ومباحث التراكيب بي -

107المرجع السابق ، ص  2
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لم تطمئن كل االطمئنان في هيكلها اللغوي المحسوس ومعنى ذلك أن عملية االختيار في 

النص األدبي على وجه الخصوص هي في الوقت نفسه عملية خلق المعنى 
1

قبل  ، فالمبدع 

اختيار الوحدات اللغوية يكون على اطالع بمجاله الداللي الذي سيبحر فيه بخياله وشعوره 

، وعلى دراية كافية بما سيحمل نصه من معاني وهذه المعاني هي التي تفرض ووجدانه 

بنفس المبدع فال حاجة له بها ، ذلك  عليه اختياراته فإذا لم تبلغ هذه االختيارات اللغوية ما

أنها " ليست صنيعا يؤتى بها للتزيين و التحسين ،و إّنما هي جوهرية في لغة الشاعر ال 

إال بها ، فاللغة الشعرية في خلق الشاعر و ليست من قبيل المعاني  تحقق المادة الشعرية

 الثانوية التي تطرأ على المعاني األولى أو من قبيل األفكار التي تهبط الروح إلى الجسد "

إن العلم بمواقع المعاني : عبد القاهر الجرجاني فهو يقول " وعليه فإن هذا الرأي وارد عند

لفاظ الدالة عليها في النطقفي النفس علم بمواقع األ
2

وعليه فإن كان االختيار مقصودا ، 

وواعيا على المستوى اإلبداعي فإن هذا ينافي العملية اإلبداعية التي دار حولها االختالف 

 حول ما إذا كانت جبرية ال شعورية أم اختيارية ؟

يار اللغوي مع االخت ائتالففالبد من  -دائما–ولكن في هذا السياق حديثنا عن االختيار 

و االتصال ؛ بمعنى أننا نقصد أنه من  اإليصالمعناه و مدلوله حتى يضمن أكثر فعالية من 

الضروري أن تتحد العالقة بين الشكل و المحتوى أو اللفظ و المعنى سواء أكان في 

 غير واع يأتي عفويا آليا... اختياراالختيار واع ،أو 

اللغوية التي  لإلمكانياتاني المراد تحميلها ، ثم اختيار فاالختيار هو اختيار في األول  للمع

 في إمكانها حمل هذه المعاني المراد تحميلها للمتلقي .

(l’écart) *االنزياح
3

 

ضبط المصطلح " أن  وإشكاليةلقد تعمدت في هذا المبحث  والذي هو بعنوان " االنزياح 

نجعل مصطلح االنزياح آخر مصطلحات المختارة للتحليل و المناقشة ، وادي غرض في 

ذلك وهو أن ماسبقه من مصطلحات كانت في نظري مرادفات لمصطلح االنزياح تبعده أو 

يؤدي إلى اضطراب  قا كبيرا، تقربه في بعض المفاهيم بدرجات بسيطة لكنها ال تشكل عائ

                                                           
 73أحمد محمد ويس،االنزياح من منظور الدراسات األسلوبية،ص 1
 74المرجع نفسه،ص  2

74أحمد ويس، االنزياح من منظور الدراسات األسلوبية،ص  3
  



 الفصل األول                                                      االنزياح  مفهومه و مصطلحاته

 

24 
 

عديدة و مختلفة فكلها تصب في اللغة و األسلوب و المعاني ، و توجد  اتجاهاتي المفاهيم ف

أنها مرادفات لالنزياح ، لكننا ارتأيت أن أختار منها "  اعتبارالعديد من المصطلحات على 

،"العدول" ، " االختيار" ، على أساس أنها أكثر المصطلحات شيوعا و االنحراف " 

و األسلوبيين في كتاباتهم و مفهوم االنزياح الذي أنا فيه مفهوم استخداما من قبل اللغويين 

تجاذبته مصطلحات وأوصاف كثيرة ، وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على أهمية 

االنزياح في الحقول الدراسات األدبية واألسلوبية بما يحققه من فنية وجمال سواء على 

 اللغوي أو المستوى الداللي.المستوى 

فاالنزياح هو خلق بخلق سابق لها ، وهو خلق أساليب و تراكيب هي ليست بجديدة التي      

توجد في عرف اللغويين أكانوا أدبيين أم عامة الناس ، فماهذه األساليب و التراكيب إال من 

عرف الناس و استعماالتهم ، لكن رغم ذلك يبقى األخير مختلف بين بني البشر و االختالف 

 يما ينقله الناس من معاني و دالالت .األكبر يكمن ف

أما في المجال األدبي و اللغوي فقد جالت حول مصطلح االنزياح و مفهومه انتقادات       

كثيرة ، كل ناقشه حسب ثقافته و اتجاهاته ، و أهم هذه االنتقادات تتمثل في صعوبة تحديد 

مكنني أن أطيل الحديث عن النمط العادي في التعبير ، حتى تحدد درجة االنزياح و ال ي

يمثل االنزياح في هذا المبحث على اعتبار أن الحديث عنه كثير و كثير فاالنزياح هو ما 

 موضوع الرسالة ككل .
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 نقد المصطلحات :

)(

                                                           
 . 56ص األسلوبية ،التركيب في البالغة و مختار محمد عطية ، التقديم و التأخير ومباحث   -1

 . 78ص ،أحمد محمد ويس االنزياح من منظور الدراسات األسلوبية - 2
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)(

" شكري عياد (

االنحراف" 

 " المطرد "

لكثيراالغالب

)("القليل " 

                                                           
 . 79ص ،مصدر نفسه -1

. 87ص  ،أحمد محمد ويس ، االنزياح من منظور الدراسات األسلوبية - 2 
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 االنزياح في التراث العربي وفي الدر س اللساني في الحديث عند العرب :

  

 في التراث العربي :-1

)(

)(

                                                           
النشر و ، دار أو بالطباعة و المسدي، األسلوب و األسلوبية، دار الكتب الجديد المتحدةعبد السالم - 1

 . 44 ،ص5،2006، طرابلس،طالتوزيع الثقافية

ط ( دار وائل للنشر ،  ، البالغة العربية في ضوء األسلوبية ونظرية السياق .)دمحمد حمدي بركات -2

 . 128ص  ،2003
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)

 

                                                           
محمد حمدي بركات،البالغة العربية في ضوء األسلوبية ونظرية السياق،د ط،دار وائل  - 1

 . 176، ص 2003للنشر،
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 االنزياح عند اللغويين و األدباء )سيبوبه ، الجاحظ(:  -1

180/765

 

                                                           
1

 7ص  ،1ج  1990،، 1سيبوبه " الكتاب "  تر: إميل يعقوب  ، دار الكتب العلمية،بيروت، ط -

2
  297ص ،البحث الداللي في كتاب سيبوبه  –لحوش جار هللا حين -

3
 39ص  ،مرجع نفسه-
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)(

)(

                                                           
1

 299ص ،1،ج1،1990سيبويه،الكتاب ،تر:إميل يعقوب ،دار الكتب العلمية،بيروت،ط -

2
 300مرجع نفسه،ص -

3
  68ص ،سيبوبه الكتاب )ت( إميل يعقوب -
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)( 

)(

)(

)(

                                                           
1

 300ص ،لحوش جار هللا حين البحث الداللي في كتاب سيبوبه -

2
 68ص ،، إميل يعقوب  سيبوبه الكتاب تر-

3
 300ص ،لحوش  جار هللا حسين : البحث الداللي في كتاب سيبوبه -

4
 233 ،صت إميل يعقوب  ،الكتاب،سيبوبه -
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)(

)(

                                                           
1

 399ص ،حث الداللي كتاب سيبوبه لحوش جار هللا حسين ، الب-

2
  400ص ،المرجع نفسه -
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)(

                                                           
1

  49ص يعقوب،إميل بديع  ،تالكتاب ،سيبوبه -
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 م (  : 869ه /  255*االنزياح عدد أبو عثمان عمر بن نجر الجاحظ )ت 

        

 

)( 

                                                           
1

ص ، 2006،)د ط ( ،المكتب الجامعي الحديث ،رؤى بالغية في النقد و األسلوبية ،ماهر مهدي هالل -

111   
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)(

                                                           
1

  102 ، 101ص  ،بتصرف : ماهر مهدي ، رؤي بالغية في النقد و األسلوبية-
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)(

)(

                                                           
1

  103 ، 102ص ،المرجع نفسه -

2
  108، 107ص  ،رؤى بالغية في النقد و األسلوبية ماهر مهدي هالل،-
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)(

 

 ابن راشد (  –االنزياح عند البالغيين )الجرجاني  -ب

 االنزياح عند عبد القاهر الجرجاني :  -1

471474

                                                           
1

 114 – 111، ص  السابق  ينظر مرجع-
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)(

)( 

)(

)(

                                                           
1

شكل القصيدة في النقد العربي في القرن الثامن هجري ، دار الحرف للطباعة  جودت فخر الدين ،-

  65ص ،ه  1424،  1العربية و النشر و التوزيع ، دار المناهل للطباعة و النشر و التوزيع ط

2
 21،ص 1ج 1971، 1م للماليين،بيروت، ط بكري شيخ أمين ، البالغة العربية في نوعها الجديد دار العل-

3
 45ص  ،الهدى لوش علم الداللةنور -

4
 45ص  ،مصدر نفسه
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)(

)(

 " االنزياح عن " ابن رشد 

)(

                                                           
  5مصدر نفسه ،ص 1

2
 68،  67ص  ،جودت فخر الدين ، شكل القصيدة العربية في النقد العربي-

3
 م ، 1999الشرق،بيروت)لبنان(، )د ط ( محمد العمري : البالغة العربية أصولها  ، و امتدادها إفريقيا -

  491ص 
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)(

)(

)(

                                                           
1

 253ص  ،مصدر نفسه-

2
  260ص ،مصدر نفسه -

3
 263 ، 262ص ،محمد العمري البالغة العربية أصولها و امتداداتها -
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. 

.)(

 

 و في الدرس اللساني الحديث :  -1

 االنزياح عند اللسانيين الغرب : -أ    

. 

                                                           
1

 .270 – 296ص ،المصدر نفسه  ينطر:-
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. 

1)

. 

 

 

                                                           
1

  7ص  ،حمد محمد ويس ، االنزياح من منظور الدراسات األسلوبيةأ-

2
  8ص  ،)د ت(،)د ط ( القاهرة، ،دار غريب ،أحمد درويش ، دراسة أسلوبية بين المعاصرة و التراث -

 
3

 12أحمد درويش،دراسة أسلوبية بين المعاصرة والتراث،دار غريب،القاهرة ،دط،دت،ص-
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. 

. 

 

 

 

                                                           
  81أحمد محمد وبيس : االنزياح من منظور الدراسات األسلوبية ،ص -1

2
  18ص  ،أحمد درويش : دراسة األسلوب بين المعاصرة و التراث-

3
  82أحمد محمد ويس : االنزياح من منظور الدراسات األسلوبية ص 
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 ( " 1946 -1871االنزياح عن " فاليري  : ) 

 

                                                           
1

 84،  83أحمد محمد ويس : االنزياح من منظور الدراسات األسلوبية ، ص 

2
 . 87، ص أحمد ويس،االنزياح من منظور الدراسات األسلوبية-
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. 

 ( 1960- 1887االنزياح عند ليوسبيترز : ) 

سبيرز

سيترز

سيترز" 

                                                           
 . 89أحمد محمد ويس ، االنزياح من منظور الدراسات األسلوبية ،ص - 1
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 :االنزياح عند ريفاتير 

 

"فريفاتير " 

                                                           
 

 . 89ينظر مرجع نفسه ،ص  -1

 
 101،102االنزياح من منظور الدراسات األسلوبية ،ص –أحمد محمد ويس  -2

  101أحمد ويس ،االنزياح من منظور الدراسات األسلوبية،ص -3
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 : االنزياح عند جان كوهن 

االنزياح عند اللسانيين العرب   -

                                                           
 . 106التقديم و التأخير ومباحث التراكيب بين البالغة و األسلوبية ،ص  –مختار عطية - 1

  103اح من منظور الدراسات األسلوبية، ص االنزي –أحمد محمد ويس  -2

 . 103مرجع نفسه، ص - 3
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. 

 االنزياح عند " عبد السالم المسدي ": -

l’écart

                                                           
1

  دراسة أسلوبية إشراف األستاذ رابح –مذكرة تخرج ظاهرة االنزياح في صورة النمل  –هدية ببيلي -

  40ص  ،دوب
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 : "االنزياح عن "محمد الهادي الطرابلسي 

                                                           
 . 78، 77عبد السالم المسدي األسلوب و األسلوبية ،ص - 1
2

 43دراسة أسلوبية ،ص  –هدية جيلي : ظاهرة االنزياح في سورة النمل -
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 االنزياح عن " محمد العمري " : -

                                                           
1

 43هدية جيلي،ظاهرة االنزياح في سورة النمل،دراسة أسلوبية،ص -

2
  47ص ،دراسة أسلوبية  ،ظاهرة االنزياح في سورة النمل ،هدية جبيلي :بتصرف -

3
المغرب لبنان ،أفريقيا الشرق للتوزيع و النشر ،البالغة العربية أصولها و امتداداتها  ،محمد العمري -

 .  269ص ، 1999،
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 االنزياح عند " عصام القيسي "  :  -

                                                           
1

 . 47ص  ،دراسة أسلوبية ،ظاهرة االنزياح في سورة النمل  ،بتصرف هدية جبيلي -

2
 . 50 -49ص  ،ظاهرة االنزياح في سورة النمل دراسة أسلوبية  جبيلي،هدية :بتصرف -
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 أنواع االنزياح و صوره :  -4

 أنواع االنزياح :  - أ

                                                           
1

 . 51ص ،مرجع نفسه -
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 االنزياح االستداللي :  -

 ووظائف االستعارة أربع هي: 

1 

1  

2  

3  

                                                           
  111ص ،االنزياح من منظور الدراسات األسلوبية  –أحمد محمد ويس -1

 
 



 الفصل األول                                                      االنزياح  مفهومه و مصطلحاته

 

54 
 

 

 االنزياح التركيبي :  -

                                                           
1

  119 -113ص ،االنزياح من منظور الدراسات األسلوبية  –بتصرف أحمد محمد ويس -

2
  121ص  احمد محمد ويس،االنزياح من منظور الدراسات األسلوبية،-
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 صور االنزياح : -1

                                                           

-
1

  125 – 122أمحمد محمد ويس ، االنزياح من منظور الدراسات األسلوبية ص  :ينظر
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-  

-  

-  

- 

 

 االنزياح من المادي إلى المعنوي :  -
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 االنزياح من المادي إلى المادي لعالقة مكانية :  -

 االنزياح من المادي إلى المادي لعالقة زمانية :  -

 

 االنزياح من المادي إلى المادي الشتراكهما في جزء من المعنى :  -

                                                           
1

  106ص ،رجب عبد الجواد إبراهيم ، دراسات في الداللة و المعجم -

2
 107ص  نفسه، المرجع-

3
 108،صالمرجع نفسه -
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 انتقادات في حق االنزياح :  -4

 

                                                           
1

  101 رجب جواد إبراهيم،دراسات في الداللة والمعجم،-
2

البالغة و األسلوبية نحو نموذج سينمائي لتحليل النص . )تر ( محمد العمري ، إفريقيا  –هنريش بليث -

   58ص ، 19، بيروت ،الشرق 

3
 ،1ط ،عمان ،األسلوبية الرؤية و التطبيق دار الميسرة للنشر و التوزيع ،يوسف مسلم أبو عدوس -

  195ص ، 2007 -1427
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1

  46ص  ،2011 ،1ط  ،األردن ،عالم الكتب الحديث ،األسلوبية و خصائص اللغة الشعرية  ،مسعود بومونة-

2
  104ص ،األسلوب و األسلوبية  –عبد السالم المسدي-

3
   76األسلوبية و خصائص اللغة الشعرية  ص  –مسعود بو دوفة-
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 التعريف بمعجم الوسيط:(1 

المعارف هو معجم أصدره مجمع اللغة العربية بالقاهرة بطلب من وزارة          

،كرغبة منها أن يسعف هذا المعجم العالم العربي،و اللغة العربية خاصة 1936سنة

 تيب واضح األسلوب ،وسهل التناول، العصر،ويكون محكم التربمعجم يلبي 

نون فمشتمال على صورة لكل ما يحتاج شرحه،إلى تصوير مصطلحات العلوم وال

على نمط حديث 
1

وتّم اإلعالن على هذه الرغبة على لسان محمد علي علوبة باشا ،

الثالث ليصدر  االنعقاد وزير المعارف في الجلسة الثالثة والثالثين  من جلسات دور

المجمع بعدها في الجلسة الموالية قرار الشروع في إنجاز هذا المعجم جاء 

فيه:"نظرا إلى حاجة طالّب التعليم الثانوي،ومن مرتبهم،وجمهرة المثقفين من أبناء 

اللغة العربية ،إلى معجم وسيط سهل التناول ،ميسر الترتيب مصّور،بحيث يتناول 

ة ما يتعلق باألسباب الدائرة بين الناس،يقرر المجمع المصطلحات العلمية الصحيح

بالشروع في الشروع في اتخاذ األسباب للقيام بهذا العمل ،وأن يعهد إلى لجنة 

تحقيقه،مع رجاء حضارات أعضاء المجتمع،أن يقدموا اقتراحاتهم في شأن هذا 

ة بها في المعجم لرئاسة المّجمع،ليطلع عليها حضارات أعضاء تلك اللجنة لالستعان

وضع مشروعهم على أكمل وجه ممكن "
2

فات كننا أن نلخص أهم المواصم.وي

لمعجم حتى يكون المنشود فيما يليلهذا ا التيرسمت
3

: 

 معجم ال يكون عاجزا على مسايرة النهضة العربية.- 

 غير قاصر على مستجدات مختلف العلوم والفنون العصرية.-

 في اللغات األخرى.يضاهي نظراته من المعاجم المشهورة -

دخيال أو معرًبا نحن  يستوعب كل جديد تستدعيه الضرورة سواء كان مولدا أو-

 مخالف للنطق الفصيح. رالقياس،غيأن يكون جاريا على بحاجة إليه 

                                                           

 13ص  مجمع اللغة العربية بالقاهرة،المعجم الوسيط،1-

 34ص ،1936أكتوبر، ،3ج ،القاهرة ،األميرالية ببوالقبالمطبعة  اللغة العربية الملكيمجلة مجمع -2

 261، 259ص ،1991، 1، طت، بيروالجيل ر، داالمعاجم م، معجينظر:يسرى عبد الغني-3
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 يسهر على إحياء الفصحى و يمجّدها ويهدف بالقديم ويفضله. -

اد وُيبعد الغريب و اللفظية و األضد المترادفات والمشتركاتيضيف دائرة ال -

 .الوحشي

يجدد شباب معاجمنا اللغوية ويعيد حيويتها من جديد و يعيد النظر فيها من  -

 المعاجم القديمة مبعدا األخطاء و التصحيف واألوهام التي وقعت فيها.

مولدة  اللغوية،معجم يطالعنا إلى جانب كل مصطلح جديد أو كلمة على صفتها  -

 أو حديثة. ةقديم ،كانت أو دخيلة أو معرب

" وقد سار العمل فيه ببطء شديد بين أعضاء جدد وآخرون رغبوا عن العمل 

ومواصلته تارة، وخبراء اّطلعوا بإعداده تارة أخرى، وأجمع األمر أخيرا من قبل 

لقيام بمهمة أعضاء المجتمع على أن يّوكل األمر إلى أربعة من أساطين باحثيه ل

إخراج هذا المعجم" 
1

على التوالي "إبراهيم مصطفى،وأحمد حسن وهم ، 

الزّيات،وحامد عبد القادر، ومحمد علي الّنجار،وأشرف على طبعه األستاذ عبد 

" 1960-1940مل فيه عشرين عاما السالم هارون محمد ، وقد استمر الع
2

وقد . 

،وطبعة 1972بالقاهرة ثم تلتها طبعة ثانية سنة  1960صدرت طبعته األولى سنة 

، وفي كل واحدة كانت تقوم لجنة جديدة بمراجعته وإعداده،ويقع 1985ة ثالثة سن

المعجم في صيغته األخيرة في جزأين،عدد صفحاتها معا ألف ومائة و إحدى عشرة 

، كل صفحة منه مقسمة إلى ثالثة أعمدة في أعلى يمين الصفحة (1111صفحة)

أما على اليسار فتجد الكلمة ُكِتَبت الكلمة األولى المستهدفة بالشرح في العمود األول،

. األخيرة كما في ]زاوية...الزائطة[
3

 

                                                           
، 1، طصفاء للطباعة والنشر ر، داالمعجمية العربية س، المدارعبد القادر عبد الجليل-1

 .382،ص2014

 .382ص ت،د،1ط ،رالجزائ الهدى، ردا العربية، ة،المعجمييعبد الكريم الردين-2

3
 .102،ص 2ط مكتبة المجمع العربي للنشر، معالم في اللغة العربية، ،ةسم عبد هللا قوا 
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"ويشتمل المعجم الوسيط على نحو ثالثين ألف مادة ومليون كلمة، وستمائة صورة" 

2
وإذا أردنا أن نحدد الهدف من وضع هذا المعجم سنجده قد ُوِضَع كما ورد في 

إليه القارئ المثقف  تصدير الطبعة الثانية،"لتحقيق غرضين أحدهما أن يرجع

ليسعفه بما يسّد الحاجة إلى تحرير الداللة للفظ شائع،أو مصطلح متعارف عليه، 

والغرض اآلخر؛أن يرجع إليه الباحث والدارس إلسعافهما بما تّمس الحاجة إليه 

نص قديم من المنشور أو المنظوم"فهم 
1

قد ألف الباحثين أو األدباء ،فهذا المعجم 

بما يعنيهم على فهم النصوص القديمة،ويسد  إسعافهمل والمتخصصين من أج

 حاجتهم إلى األلفاظ أو المصطلحات التي تعّبر عن مفاهيم جديدة.

ولم يصّرح المعجم الوسيط بالمصادر التي عاد إليها في جمعه لمادته وشرحها 

والوقوف على معانيها ، وإّنما يكتفي فقط باإلشارة إلى لجنته قد اختارت أشهرها و 

أكثرها استعماال وتداوال هذا يتضح من خالل قوله:"واستعانت اللجنة في شرحها 

لأللفاظ بالنصوص والمعجمات التي تعتمد عليها وعززته باالستشهاد باآليات 

القرآنية واألحاديث النبوية،واألمثال العربية ، والتراكيب البالغية المأثورة عن 

ج توضيحه إلى التصوير من حيوان وصّورت ما يحتا فصحاء الكتب والشعراء ، 

نحو ذلك و، أآلة وأ نبات،أو 
21

 

وعلى األرجح أّن هذه المعجمات هي تلك التي وقفت عليها المعجمات  

مقاييس اللغة "البن البن منظور"،و الصحاح "للجوهري"،األخرى،كلسان العرب "

المحيط فارس"،القاموس المحيط "للفيروز أبادي"،الباب "للصاغاني"ومحيط 

 ، والمنجد "للويس معلوف"،والمصباح المنير "للفّيومي"."للبستاني"

 

 

                                                           

 

 .196ص  دراسات في الداللة والمعجم، رجب عبد الجواد إبراهيم، -  1 
   13ص ،2مجمع اللغة العربية، معجم الوسيط، مقدمة، ط -  2

 



 معجم الوسيطالفي  اإلنزياح الداللي                                                 الفصل الثاني  

64 
 

 (منهجه في ترتيب مواده:2

اتبع معجم الوسيط نهج السلف كالزمخشري في ترتيب مواده المعجمة، ويتم         

ذلك بجمع المواد اللغوية وترتيبها حسب الحروف الهجائية ويسمى كل حرف من 

ثم راعى بعد ذلك بقية على مراعاة الحرف الثاني،مواد كل باب حروفها بابا،ورّتب 

فهذا ما يتعلق بالترتيب الخارجي حروف المادة الثالث فالرابع وغير ذلك، 
1

،وأما 

 الترتيب الداخلي يتلخص في األمور التالية:

 .تقديم األفعال من األسماء 

 .تقديم المزيد المجّرد من األفعال 

  المعنى العقلي، والحقيقي على المجازي.تقديم المعنى الحّسي على 

  تقديم األفعال وذلك بتقديم الثالثي المجّرد،ثم الثالثي المزيد بحرف،بحرفين،بثالثة

بالرباعي من األوزان، وقد رّتب أحرف، ثم الرباعي المزيد بحرف، ثم الملحق 

 األسماء ترتيبا هجائيا.

س كثيرة فيما لم ُيْسَبْق  من لغة وتجدر اإلشارة إلى أن هذا المعجم استخدم مقايي   

العرب القدامى،وذلك مما أقرها المجمع من سلسلة قراراته الصادرة عنه في 

 مختلف دورياته منها على سبيل المثال :

 قياس المطاوعة:مثل َفْعلََل وما ألحق به وهو تفعلل،دحرجته فتدحرج.-

اسم على وزن ِمْفَعل و ِمْفَعال،وِمْفَعلَة ومن الفعل الثالثي للداللة  قياس صوغ-    

الة كخّراطة على اآللة التي يعالج بها الشيء ، وُيَضاف إلى هذه الصيغ الثالثة  َفعَّ

اعة.  وَسمَّ

قياس صوغ مفعلة من أسماء األعيان األصول للمكان الذي تكثر فيه هذه      

 وان أو النبات أو من الجماد كمطبخة ومأسدة.األعيان ،سواء أكانت من الحي

 

                                                           
 158 ، ص2004، 4، طاألمانة ، مطبعةعبد الحافظ مبروك ينظر:ناجح– 1
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يمن مصدر الفعل الثالثي الالزم أوال متعدقياس صوغ فّعال للمبالغة -
1. 

وذلك بقصد االختصار والتيسير  المعجم،كما أن اللجنة قد استخدمت رموزا في 

 للباحثين وهي فيما يأتي:

 *ج/لبيان الجمع.

-بالحركة التي توضع فوقها أو تحتها مثل َفَتحَ لبيان ضبط عين المضارع  *َ) َ _ ِ ُ(

 َيْفَتُح.

 َبِطُن:أصابه البطن(،): على تكرار الكلمة لمعنى جديد مثلللداللة )و_( -

 )و_َبِضُر،و_َكُثَر ماله(.

)مو( للمولد وهو اللفظ الذي استعملته الناس قديما بعد عصر الرواية مثل  -

 البحيرة.

نبي الذي دخل العربية دون تغيير مثل )األكسجين وهو اللفظ األج للدخيل،)د(  -

 والتلفون(.

)مع(للمعرب، وهو اللفظ األجنبي الذي غيرته العرب بالنقص أو الزيادة أو القلب  -

 مثل:الباذق.

 :المباراة.ذي أفرده مجمع اللغة العربية مثل)مج(للفظ ال -

اللغة الحياة في )المحدثة(للفظ الذي استعمله المحدثون في العصر الحديث،وشاع 

؛الدعوة إلى الدينالعامة مثل:التبشير
2

. 

ووضعت هذه الرموز لتسهيل على الباحث وهو يبحث أو يقرأ فبمجرد أن يلتقي 

 بأحد الرموز المذكورة يفهم معناها مباشرة.

 أما عند طريقة الوصول إلى الكلمة في المعجم الوسيط تتم بالعمليات اآلتية:

                                                           
 .28،29ص  ،المعجم الوسيط،ة، القاهرينظر:مجمع اللغة العربية -1

 .31،ص  المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية، القاهرة، –2
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 الزوائد.*تجريد الكلمة من 

 كان فيها حرف مقلوب أو محذوف. ناألصل،إ*رد الكلمة إلى 

 : *يبحث عنها في باب الحرف األول من حروفها األصلية مثال

 ار يتم البحث عنها في باب العين.كلمة استغف 

 "يتم البحث عنها في باب الواو. كلمة"زنة

 كلمة"عدة" يتم البحث عنها في باب الشين.

ن نجعل منهجه الذي جاء به إبراهيم مذكور األمين العام للمجمع وفيما جاء يمكن أ  

في تصدير الطبعة الثانية للمعجم:"في وسعنا أن نقرر أّنه استقام لمعجمنا منهج في 

التأليف المعجمي يتماشى مع طبيعة اللغة العربية،فهي لغة اشتقاقية تقوم على أسر 

ألسر،وأن تتوّزع أفرادها بين وليس من المالئم أن نفرق شمل هذه امن الكلمات،

بعض اللغات  يالءمجنبات المعجم،ال لشيء اللّهم إالّ لمحاكاة لترتيب أبجدي صرف 

األخرى،وفي هذا التوزيع ما يهّدم وحدة المادة ويقضي على أصول الدالالت وفقه 

ب في عناية ، وأن  اللغة،وما يحول دون فهم دقيق...،وفي حدود المادة يجب أن ُتَبّوً

تزم الترتيب األبجدي في الّدقة،فتشير من غير بلبلة،وتجدد من غير شطط،وال أّدل تل

في منهجه بوضع الكلمات المعّربة في ترتيبها  التزمعلى هذا من أّن المجمع 

الهجائي بأّنها ليست لها في العربية أصول تنتمي إليها"
1

. 

 (مظاهر التقليد والتجديد في المعجم الوسيط:3

 التقليد:مظاهر  -أ

لقد سبق أن أشرنا إلى أّن هذا المعجم قد صّرح في مقدمته أنه جمع بين ألفاظ       

الجاهلية وعصر صدر اإلسالم،وألفاظ القرن العشرين،فصحيح أّنه مجدد إالّ أّن 

معظم مواده كانت تقليدية،جمعها من مصادر شّتى،فجمهرة المادة اللغوية في معجم 

اس التعريف والّشرح هو اللغة العربية الفصحى،مع الوسيط هي عماده،وأّن أس
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عاة إيثار اللفظ الّسهل المأنوس مرا
1

،والنسبة المقدرة لهذه المواد تمثل حوالي 

كلمة يمكن أن نقول عنها تقليدية لكن هذا ال يعني  26937% أي ما يعادل 91,26

الرئيسي الذي  أّنها من تلك  األلفاظ المماتة أو الوحشية أو المستكرهة،بل المصدر

عليها وعادت فيها ارتكزت  هشروحا تيتلقى منه هذا المعجم مادته، حتى أّن أغلب 

فال نجد أّن ما جاء فيما يختلف عّما جاء في إليها أيضا فلو أخدنا مثال مادة "َجَمَد "

لسان العرب إالّ أّنه أعاد ترتيب مشتقاتها بأحكام وأضاف صيغة "الجماد"التي هي 

ث من الكائنات وهب من الكلمات المولدة ،كما حذف تلك االستشهادات القسم الثال

الكثيرة والروايات المختلفة التي وردت في اللّسان،مما بعد يتماشى وروح 

 العصر،وقد جاء في هذه المادة؛

جمد:الماء السائل،جمدا،وجمودا:صلب:ذاب،فهو جامد،وَجُمد وعينه قال دمعها فهي 

الّشاة قّل لبنها،و األرض لم يصبها المطر،والسنة: لم يقع جامدة، وجمود الّناقة أو 

فهو جامد،وجماد،وهو  خيل،وُيَقال جمدت كفّهيها مطر،فهي جامدة،وجماد ،وفالن بف

 جامد الكف،وحق فالن؛وجب:وجب و_الشيء جمدا:قطعه.

و حق فالن:وأخيه جُمد  -وقّل خيره-دخل في شهر جمادى واشّتد بخله:فالنأجمد 

 ئل:أوشك أن يجمد.الماء السا

 الجماد:الحّد بين األرضين و الدارين،ج جوامد،وجامد الماء وذائبه،صامتة وناطقة.

 الجماد:القسم الثالث من الكائنات،مو.

 جماله ال زال جامد الحال:ضد جماله في المدح الكريم.،جماد:يقال للبخيل في دم

 الُجَمْد:ما َجُمَد من الماء فصار ثلجا،تسميته بالمصدر.

 الحجر،ج أجماُد وجماُد.-الصلب المرتفع من األرض و-الَجَمُد:و

 الُجُمد:الجمد.
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من المشهور في العربية،وهما جماديان:جمادى األولى للشهر جمادى:

د العرب لجمود الماء فيها، وجمادى األخرة للشهر السادس:أيام الشتاء عنالخامس،

حاله في جميع األوقات  :شهرا ربيعا كجمادى البؤس يضرب لمن يشكو وفي المثل

 .ال تدمع أخصب أم أجدب،ويقال ضلّت العين جمادى:

الجماد:سيف جماد:قطاع
1

. 

فالتفسيرات التي جاءت في هذه المادة هي نفسها التي كانت مذكورة في      

المعاجم السابقة،كجماد الماء السائل، والعين الجامدة التي ال تدمع،والشاة أو الناقة 

األرض التي لم يصبها المطر،والسنة التي لم يقع فيها المطر،والبخيل القليلة اللبن،و

وقلّة الخير،والدخول في شهر جمادى،والحد بين أرضين والرتفع من األرض،كما 

أّن استهاللها بالفعل جمد،ثم المصدرين جمدا وجمودا ثم اسم الفاعل جامدة،ثم 

 .الصفة المشبهة،جمد،ثم مؤنث اسم الفاعل 

ثم الصفة المشبهة جمود،ثم الصفة المشبهة أيضا جمادا،ثم الفعل جمد  جامدة      

مرة أخرى في داللة مجازية،ثم المصادر)جمدا(،ثم الفعل مزيدا بالهمزة أجمد،ثم 

 مضاعف،وهاشبت انشداد هذا المعجم إلى القديم وتأثره.

بية لى"االحتجاج بالنصوص العرصر التقليد اعتماد معجم الوسيط عومن عنا       

القرآن الكريم واألحاديث النبوية عند بيان معاني المفردات،حيث استشهد بآيات 

رهم"وأقوالهم فضال عن شع أمثال العربو
2

، وهذا ما أقّره إبراهيم مذكور في 

لأللفاظ ين قال"واستعانت اللجنة في شرحها مقدمة الطبعة األولى ح

شهاد باآليات القرآنية بالنصوص،والمعاجم التي يعتمد عليها،وعزّزته باالست

واألحاديث النبوية واألمثال العربية ، والتراكيب البالغية المأثورة من فصحاء 

الكّتاب والشعراء"
3
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وقد كانت هذه االستشهادات في أغلبها مما جاءت به المعاجم األخرى خاصة 

القديمة،وهذا ما فعلته جّل المعاجم الحديثة،التي حرست على المحافظة على 

لها خاصة التقليدية منها،التي يمكن أن تعدها مادة  استشهادات المعاجم السابقة

تقليدية،وما جاء في الوسيط من األمثلة التوضيحية التي وضعتها اللجنة المؤلفة 

له،إالّ عدد قليل جّدا  وقد كان عليه أن يستعين أعضائها،وّسعوا دائرة االستشهاد  

لقدماء يستشهدون بشعرهم فإنهم قد تحّروا الدقة بإضافة شعراء لم يكن اللغويون ا

واختيار من ُعِرفُوا بالمحافظة على الصحة اللغوية
1

 

بوضع ومن مظاهر التقليد اختيار الترتيب الجذري القائم على األصول االشتقاقية 

قت منه،وكل حسب الزمرة أو المفردات تحت األصول،كل حسب األصل الذي اشت

                               ا فكلمات عرب إليهنتمي األسرة التي ي

َب،واستعرب،واألعراب،واإل  عراب،والتعريب،والعاربةوأَْعَرَب،وَعَرَب،وَتَعرَّ

،والعروب نالعربيي ،العربة وألعرباني  والعرب العرباء،والعرباء و

،والمتعربة،والمستعربة وغيرها من مشتقات الجدر "عرب"،ال والعروبة،والعريب

متفرقة عن بعضها،كل حسب حرفها األول،وإّنما يضعها كلّها تحت أصلها يوردها 

وإدراجها على شاكلة مداخل فرعية تحت بعضها البعض،وذلك حسب الترتيب الذي 

ارتضاه دون أن يفرق بينه كما فعل معاصروه،من أمثال "المنجد الجديد" لفؤاد 

النطقي الذي  ياأللف بائب البستان،و"الرائد" لجبران مسعود...،الذين أخدا بالترتي

،فبالرغم من أن هذا الترتيب قد جذورهايضف الكلمات كما جاءت دون إعادتها إلى 

بدأ بأخذ طريقه إلى الواقع في الحركة المعجمية العربية،وأن المعجم الوسيط كان 

 اعتبارهامعاصرا للمعجمات السابقة،إالّ أّنه قد عاد للمعجمات القديمة وأخذ عنها 

طبقا إياه دون أن يدير ظهره إليه،ويضرب به عرض التقاليد البادية التي لم للجد م

طبيعة  باعتبارتعد تناسب مجريات األحداث والتطورات،وهو بهذا يكون قد أخذ 

اللغة العربية االشتقاقية،فلم يدخل ما ال يتناسب مع هذه الطبيعة األصلية فيها ال يكن 

آلخر وحبا فيه مطبقا بذلك ليست إال تبجيال لتجاهلها أو تغييرها بطريقة أوبأخرى 

تابث في هذه اللغة فهو منها وما ال يتوافق مع المبدأ،فليس منها بأن تجعل ما هو 
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"عرب"مثال "بي" باب العين و " استعرب"في باب األلف و "المستعربة" في باب 

 الميم و "التعريب" في باب التاء.

كما نلمح عليه تطبيق مبدأ االشتراك الذي يعد من األمور التي ألفنا وجودها في 

 المعجمات العربية التقليدية،يقوم على ترتيب معاني الكلمات ترتيبا متتابعا 

في سطر واحد حتى ولو كانت هذه المعاني جديدة مع الفصل بينها برمز 

مكررة أو نفسها غير مبال بالقول ( والدال على أّن الكلمة المشروحة -االختصار)و

ب"التجنيس" الذي يتعامل مع هذه المادة ذات معاني جديدة وكأّنها مادة جديدة،لذا 

غير مبال بشطحات المنادين يجعل كل واحدة منها منفردة بسطر جديد خاص بها،

بهذا المبدأ و الداعين إليه فمعاني المدخل أعرب مثال نجدها كلها متتالية دون 

 بينها.الفصل 

 -إذ نجد مثال :" أعرب فالن" كان فصيحا في العربية وإن لم يكن من العرب و

عن -بمراده،أفصح به ولم يوارب،و-أتى به وفق قواعد النحو،و-الكالم و:بّينة،و

في البيع:أعطى -االسم األعجمي نطق به على منهاج العرب،و -حاجته:أبان و

العربون"
1

يثة إلّن منجد الطالّب الذي يجعلها ،عكس ما تفعله بعض المعجمات الحد

 ...أمامها حتى ولو كانت في سطر واحد.4-3-2-1منفصلة ومستقلة يجعل الرقم 

أّما األمر اآلخر الذي يمكن إدراجه ضمن طّيات التقليد ،عدم فتحه المجال 

للمصطلحات و األلفاظ الدخيلة ،أو المعربة،أو المحدثة  لتدخل كيفما شاءت و إّنما 

لها ضوابط و حدود كأن تكون مما " دعت الضرورة إلى إدخاله"ُوِضَع 
2

، هذا ما 

فقط،إذ لم تكن نسبة هذا الجديد في األلفاظ و المصطلحات  على أرض الواقع أتبته

% ال أكثر خوفا إمحاذ  معالم العربية ولحد من إبداعيتها و توالدها 9,74لتتجاوز 

المعرب لم يفتح له مجال  النطق ولم  و حتى أّنه لّما أجاز االشتقاق من الجامد و

يتركه هكذا دون قيد أو شروط و إّنما ربطه بالحاجة العلمية والضرورة الملحة فما 
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لم تكن هناك ضرورة ،فال حاجة لهذا االشتقاق كما أنه ال يكون إالّ بتغيير آلراء 

أئمة اللغة وبتطبيق لقواعدها 
1

. 

ات سنجده قد كان متشددا فيها جّدا،إذ وإذا نظرنا إلى طريقة تعامله مع المصطلح

ل في المعجم إالّ إذا مّرت على لجان ومجالس تحقيق وضبط حتى تصل  أّنها ال ُتَسجَّ

إلى المؤتمر المعجم الذي يوصي فيها بعد بنشرها،فقبل رفضها للمصطلحات 

العلمية أو رفضها تقوم كل اللجنة بالنظر في المصطلحات العلمية التي تأتيها في 

جامعة المصرية،أو المدارس،أو الخبراء،أو اإلدارات الحكومية،أو األفراد،أو ال

الجماعات ثم تختار منها ما تراه مناسبا للفظ األجنبي،ثم تقوم بتعريفها تعريفا علميا 

مالحظاتهم  دقيقا،ثم يقوم المجمع ببعثها بين أعضاءه إلى علماء متخصصين ليقدموا

جنة بعدها فيها لتعرضها على المجلس حول هذه المصطلحات،ثم تنظر الل

األسبوعي ليتنافس وأعضاءه فيها،فإذا استقر رأيهم على بعضها رفعت إلى المؤتمر 

السنوي للمجمع،ثم يترك فيما بعد مدة قدرها سنة أ أكثر لتسجيل رأي جمهور 

العلماء ثم تعد في حكم المقبولة لتدخل في المعجمات
2

، فالمعجم كما نرى يتحرى 

قة والضبط ما يضمن المحافظة على سالمة اللغة ، ولهذا نجده بفضل من الد

المصطلح العربي القديم على الجديد إال إذا شاع هذا التجديد،كما أنه يعمل في أغلب 

أمره على تحرير المعنى اللغوي القديم للكلمة العربية ويضمنها معين علمي جديد 

ف نّص عليه مرسومه األول وهو وما جاءت هذه اإلجراءات إال تماشيا مع أول هد

تسجيال عشوائيا،  همصطلحا تالمحافظة على سالمة اللغة ،فالمعجم إذن لم يسجل 

وإنما وفقا لقوانين وضوابط وضعت من أجل المحافظة على سالمة اللغة ،كان قد 

وضعها أعضاء المجمع وأشرفت على تطبيقها لجنة المعجم التي مجددين 

يضم مجددين فقط بل يجمع إلى جانبهم لغويين محافظين  ومحافظين،فهذا المجمع ال
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ع له مكانة إلى جانب أيضا،وهذا ما جعل التقليد يتسرب إلى المعجم الوسيط ويض

 التجديد فيه.

 مظاهر التجديد:-ب

كان من أهم األهداف التي أُنِشأ من أجلها مجمع اللغة العربية بالقاهرة         

العربية ويجعلها وافية بمطالب العلوم والفنون المحافظة على سالمة اللغة "

إذا دعت الضرورة من وراء أئمتها ما  فيتحير وتقدمها،مالئمة لحاجات العصر

لتكون أداة تسهيل للتعبير عن المقاصد العلمية و غير أقيستها بوسع دائرة 

"العلمية
1

، ومن شدة حرصه على هذا "لم يقف إزاء ما طرأ عليها من تطور و ال 

الجديد الموافق،وتتجلى هذه المزايا فيه لمن يراجع معجم  اقتباسدد في لتر

الوسيط،فلقد خدم اللغة خدمة جليلة بل سار شوطا لم يبلغه سواه في تسجيل بل 

تطور المجتمع العربي" اقتضاهاتوضيح ما استجد فيها من ألفاظ وأوضاع 
2

. 

 وكان من مظاهر التجديد فيه:

رار الذي جاء به تطبيقا للق ك، وذللعلمية والفنية*وضع كثيرا من المصطلحات ا

في فتح المجال أمام باب الوضع المحدثين بوسائله المعروفة من  المجمع والمتمثل

 اشتقاق و تجاوز وارتجال.

 ومن المصطلحات التي ُيَجوُزها مجمع اللغة العربية بالقاهرة:

ة عن سيال يمأل مصطلح)األثر(في باب األلف "عند الطبيعيين :الذي هو عبار

الفراغ يفترضون تخلله األجسام،و)األثير(عند الكيميائيين :سائل غير ذي 

 لون،طيار،يذيب المواد الذهنية،ويستخدم في الطب ،و)اإليثار(تفضيل المرء 
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اهتمام اإلنسان وميوله الحب  اتجاهغيره على نفسه،و )اإليثارية(عند علماء النفس 

أكان هذا عن فطرة أم عن اكتساب"فيه نحو غيره،وقبل ذاته،سواء 
1

. 

الحقيقي  ر؛ األج(االقتضاءوفي باب األلف كذلك نجد مصطلح:)األجر الحقيقي 

الحقيقي(:ما للنقد الذي  األجر) و، الذي يكفي العامل ليعيش عيشة هادئة مريحة

يحصل عليه العامل من قوة الشراء
2

. 

كما نجد مصطلح البديل(في مادة بدل باب التاء
3

: 

في رواية :من يؤدي بالعربية أو غيرها كالم ممثل أجنبي  السينمائيفي االصطالح 

)البديلة(المواد البديلة مما يضع عرضا من المواد الطبيعية كالمطاط  سينمائية

الصناعي واأللياف الصناعية وغيرها، وفي االقتصاد:قطعة من نمط القطعة التالفة 

 في السلع و اآلالت يستعاض بها عنها.

أو )التبدل(في اصطالح علماء الحياة والطب:استحالة مادة إلى مادة أخرى كيميائي

ستحالة القصب إلى سكر العنب و كاستحالة الشبح المنام إلى العضلي في طبيعي با

 نشأة الجنين.

تكّتل الّناس ؛صاروا كتلة ؛أي جماعة متفقة على رأي واحد ،التكتل في عام        

الصناعات التي تنتمي إلى فرع واحد من فروع اإلنتاج من جهة االقتصاد ؛تجمع 

.الجماعة من الّناس-واحدة،)الكتلة(القطعة المجتمعة من الشيء و
4

 

إلى غيرها من القرارات التي حرص المعجم على التقّيد بها والحرص على       

 ا اآلخرتطبيقها من أجل تكملة المواد اللغوية خاصة إذا أورد يعضها ولم يرد بعضه

 

                                                           
 27المعجم الوسيط،ص –1

 27المصدر نفسه،ص  –2

 64المعجم الوسيط،ص  –3

 811الوسيط،ص المعجم  - 4
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كما حرص المعجم على االستعانة بالنحت أيضا إلى جانب االشتقاق والتوليد من 

 الكلمات المنحوتة التي أورد لها تعريفات 

 بسمل،إلى ما جاء فيها ،بسمل،بسملة قال :بسم هللا الرحمان الرحيم أو كتبها.-1

 الحمد هلل.:حمدل،قالكلمة -2

 حسبل:قال حسبي هللا.-3

 حيعاللمؤذن:قال حي على الصالة.-4

 حوقل:قال ال حول وال قوة إالّ باهلل.-5

وهذه الكلمات كلّها منحوتة من جمل معظمها قد جاء في بعض المعجمات القديمة 

،وقد كان لهذه القرارات كلها أثر كبير على مادة المعجم الذي كان أمينا في تسجيله 

 لما جاء به المجّمع من قرارات.

المواد التي أنتجتها مختلف البيئات العربية عل مّر العصور دون التقّيد  *تسجيله

 بالحدود التي وضعها المعجميون من قبل،أو التخرج من تسجيل مظاهر 

التطور الحضاري واضعا بين أيدي أرباب البحوث واألعمال لما توصلت إليه      

أعمالهم معّبرا عنها بثروة لغوية هائلة
1

. 

وهو فوق كل هذا مجدد ومعاصر يضع ألفاظ القرن العشرين إلى  ل:"وفيه يقو     

و المكانية التي أُِقيَمْت  الرمانيةجانب ألفاظ الجاهلية وصدر اإلسالم،ويهّدم الحدود 

خطأ بين عصور اللغة المختلفة ، ويتبث أّن في العربية وحدة تضم 

إال بعد مضي  أطرافها،وحيوية تستوعب المجمع الفرنسي أن يدخلها في معجمه

،وفي  الطبعة الرابعة"مائة سنة،تقريبا من نشره
2

. 

 

                                                           
 1،ص  دت دط، ، مصر دار الفكر العربي، ،المعاجم العربية، عبد السميع أحمد–1

 11مجمع اللغة العربية،معجم الوسيط،ص –2
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ومنه نستنتج أّن مظاهر التجديد منها الترتيب الداخلي الدقيق و المحكم لمواده 

وألفاظه وكلماته ومشتقاته داخل المواد ، وقد رأينا في حديثنا عن منهجه إضافة إلى 

 مصطلحات وغيرها.شرحه السهل المأنوس وتعريفه الواضح والدقيق لل
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المعجم بين األلفاظ التي تتداخل دوائرها الداللية بحيث  -" يشمل االنزياح في هذا المجال     

ثم ينفره كل منهما بعض الخصوصيات أو  تتالقى في مساحة أو قدر مشترك من المعنى ،

الطاقات اإليحائية التي تشاركه فيها يسواه فطرفا العدول في هذا المجال هما لفظات يشتركان 

فيما يطلق عليه علماء اللغة المعاصرون ، الداللة المركزية أو المعجمية أو األساسية و يستقل 

شية أو السياقية أو ضالل المعنى و ألوانه ، منهما عن اآلخر فيما يسمى عندهم : الداللة لها م

أما قيمة المغايرة بينهما فتتمثل في مالئمة كل منهما بداللة المتفردة الذي أوثر فيه من سياق 

الكالم 
2

 ". 

طبقنا في هذا الفصل الظاهرة اإلنزياحية على باقة من األلفاظ العربية من خالل المعجم         

عربية ، إذ لفتت هذه الباقة انتباهنا لما حوثه و احتضنته  من  " الوسيط لمجتمع اللغة ال

إنزياحات داللية واضحة و بارزة في معانيها ، فأثرت نخسها دالليا و زرعت ثراءها على 

اللغة فازدادت ثراء ، و هو ما ينعكس بطبيعة الحال على ثراء األشعار و الخطابات األدبية  

 الفنية . 

الجرأة من خالل بحثنا أن نلقي حقائق لغوية عهدتها أجيال سابقة في مجال و قد كانت لنا        

 اللغة ، و ال ندري إن كنا على يقين مؤكد ، إال أنها مني وجد و لما ال ؟ 

و من هذه القضايا اللغوية التي تجرأنا على إلغائها هي التالية . " تعدد المعنى " ) اللفظ الواحد 

عليه " المشترك اللفظي " و الترادف " و المشرك اللفظي "  و معاني متعددة ( أو مصطلح

 يندرج ضمن " تعدد المعنى " و لنا أن نطرح التساؤل اآلتي هل يوجد فعال تعدد المعنى ؟ 

إن كل من الترادف و المشرك اللفظي هما صورتان من صور " تعدد المعنى " و لكننا نوجد 

 نى و االستدراك في اللفظ : الفرق بينهما في أن الترادف يحدث في المع
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و من أمثلة الترادف نسوق مثاال : لفظ " ذهب " ، فنقول : " راح ، " مضى " ، " انطلق " 

... و لفظ "رقد " نقول " : " نام " ، " أضطجع" ... 
(3)

 

و أما أمثلة المشترك اللفظي فنقول مثال : " لفظ عامل " فقد تدل معنى الوالي على الناحية 

لديار ، أو تدل على كل من يتولى عمل من األعمال الخاصة بالوالية ، أو تدل على من من ا

 يعمل بيده في المهمة أو صنعة ما . 

و لكن الطرح الذي ينبغي أن نسوقه فعال هنا و هو ما يدعم رأينا في إلغاء هذه الظواهر 

ويتمثل هذا الطرح في : " هل استعملت كل  اللغوية أو باألحرى نلغي القول " بتعدد المعنى "

هذه المعاني و في الوقت الواحد حتى قلنا أنها تعدد المعنى " في الحقيقة : لم تستعمل كلها في 

الوقت الواحد ، و لذالك ال يمكننا أن نقول عنها بأنها تعدد المعنى " بل هي إنزياحات داللية 

فالمترادفات حتى و إن عبرت على معنى واحد متباينة تحددها ظروف و مقامات و سياقات ، 

، إال أن كل مرادف يستقل بجزء خاص من الداللة ، ففي " رقد" معنى ليس في " نام معنى 

ليس في  " أضطجع ، ... و هكذا فما نقصده أنه من المستحيل أن يوجد تطابق تام بين 

ء ، عنه إحداهما ألنه يعد المترادفات ، " فلو كان اللفظ هو هو في المعنى ألمكن االستغنا

حشوا ، و لكن سياق الكالم هو الذي يحدد داللة اللفظ و يبين قيمته في التعبير حيث ال يمكن 

االستغناء  عنه  بغيره " 
(4)

 

فيما أن هذه المترادفات لم تستعمل في وقت واحد و لم يعرف اللفظ األصل منها من اللفظ 

أو اللفظ األول من األلفاظ التالية ، فهذا يعني أنها إنزياحات داللية ، و ال يمكننا أن  المتداول ،

نصطلح عليها ترادف ، إال إذا استعملت في الوقت الواحد و بجميع هذه األلفاظ على هذا 

 المعنى الذي يدعي أنه واحد . 

                                                           
ص   2002محمود عكاشة : الداللة اللفظية ، الناشر ، مكتبة األنجلو المصرية ، القاهرة ،ط 3

51 . 

  52المرجع نفسه ، ص   4
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حد على معان عديدة ، و لكن و كذا األمر بالنسبة " للمشترك اللفظي " فهو التعبير باللفظ الوا

 هل فعال يعبر اللفظ الواحد على معان عديدة ؟ هل يحمل اللفظ كل هذه المعاني في ذاته ؟ 

، و معاني أخرى جميعا أن للفظ معنى قاموسي معجميبالطبع ال فكما هو معلوم لدينا  

 ال يحملها في ذاته و إنما يكتسبها من خالل االنزياح .  ،عديدة

لتخصيص الداللة و ، و يعمل السياق على اا تظل األلفاظ في إنزياحات دائمةو هكذ    

، ما يؤكد عالقته الضرورية باالنزياح في توجيه المعنى إلى المعنى التوجيه المعنى

الدالالت ثراء اللغة و غناها بالمفردات  و) فاالنزياح يحمل صورة من صور إ ؛المقصود

عريقة عنيفة ، استطاعت خالل تاريخها الطويل أن تكون ثروة المتعددة ، و اللغة العربية لغة 

لغوية غنية بالداللة في المواقف المختلفة و كثيرة األلفاظ ، ثم إن هذه اإلنزياحات الداللية التي 

تعد عيبا في اللغة بل ميزة تدل على أن اللغة  كما القدرة في التعبير على جميع المواقف 

لفة ، فإن كل وجه من وجوه اإلنزياح يحقق قيما جديدة من بنسب مختلفة و بأساليب مخت

المعنى ، يسعى السياق إلى تحديدها و تخصيصها و تمييزها عن المألوف 
(5)

 ) 

و نظرا كون اللغة العربية تمتاز بهذا الثراء الهائل من المعاني و الدالالت ، من خالل هذا 

كان أن شن العلماء اللغويين المحدثون منهجا حاولوا من  االنزياح الداللي الدائم عبر الزمن ،

خالله ضبط هذا التغير الداللي و هو منهج أو نظرية الحقول الداللية ، نقول أنها محاولة ، 

فالحقل الداللي ال يمكن ضبطه أو حصره فهو على انفتاح مستمر ، ففي الوقت الحاضر قد 

لحقول ، و هذا راجع دائما إلى طبيعة اللغة تكون هناك كلمات و معاني ضمت إلى مختلف ا

في حد ذاتها أي أنها تتسم بالمرونة و من جهة أخرى إلى ظروف و مالمسات استخدامها و 

اعتمدت في دراستي لأللفاظ العربية المنزاحة من خالل المنهج " الوسيط " " لمجمع اللغة 

أنواعه و صوره في معاني اللفظ نزياح الداللي بالعربية " منهج الحقول الداللية لرصد اإل

الواحد ، ) فإذا كان أقصى ما يحققه معجم حديث هو أن يصنف الكلمات في ترتيب و يسرد 

كل معاني اللفظ على أساس أنه تعدد معنى ، فإن منهج الحقول الداللية يعمد إلى معالجة 

 (معاني هذه األلفاظ على اعتبار أنها ، إنزياحات داللية
(6)

. 

                                                           
5
 . 52ينطز محمود عكاشة ، الداللة اللفظية ، ص  
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بقته على جملة من األلفاظ العربية من خالل المعجم الوسيط الزاخر باإلنزياحات و هو ما ط

 الداللية بارزة انتمت إلى الحقول الداللية متباينة أستظهرها في الجانب التطبيقي .
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 : لياللدا احزيناإل

المعجم بين األلفاظ التي تتداخل دوائرها الداللية بحيث  -" يشمل االنزياح في هذا المجال  

ثم ينفره كل منهما بعض الخصوصيات أو  تتالقى في مساحة أو قدر مشترك من المعنى ،

الطاقات اإليحائية التي تشاركه فيها يسواه فطرفا العدول في هذا المجال هما لفظات يشتركان 

فيما يطلق عليه علماء اللغة المعاصرون ، الداللة المركزية أو المعجمية أو األساسية و يستقل 

شية أو السياقية أو ضالل المعنى و ألوانه ، منهما عن اآلخر فيما يسمى عندهم : الداللة لها م

أما قيمة المغايرة بينهما فتتمثل في مالئمة كل منهما بداللة المتفردة الذي أوثر فيه من سياق 

الكالم 
1

 ". 

طبقنا في هذا الفصل الظاهرة اإلنزياحية على باقة من األلفاظ العربية من خالل المعجم         

عربية ، إذ لفتت هذه الباقة انتباهنا لما حوثه و احتضنته  من  " الوسيط لمجتمع اللغة ال

إنزياحات داللية واضحة و بارزة في معانيها ، فأثرت نخسها دالليا و زرعت ثراءها على 

اللغة فازدادت ثراء ، و هو ما ينعكس بطبيعة الحال على ثراء األشعار و الخطابات األدبية  

 الفنية . 

الجرأة من خالل بحثنا أن نلقي حقائق لغوية عهدتها أجيال سابقة في مجال و قد كانت لنا        

 اللغة ، و ال ندري إن كنا على يقين مؤكد ، إال أنها مني وجد و لما ال ؟ 

و من هذه القضايا اللغوية التي تجرأنا على إلغائها هي التالية . " تعدد المعنى " ) اللفظ الواحد 

عليه " المشترك اللفظي " و الترادف " و المشرك اللفظي "  و معاني متعددة ( أو مصطلح

 يندرج ضمن " تعدد المعنى " و لنا أن نطرح التساؤل اآلتي هل يوجد فعال تعدد المعنى ؟ 

إن كل من الترادف و المشرك اللفظي هما صورتان من صور " تعدد المعنى " و لكننا نوجد 

 نى و االستدراك في اللفظ : الفرق بينهما في أن الترادف يحدث في المع
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و من أمثلة الترادف نسوق مثاال : لفظ " ذهب " ، فنقول : " راح ، " مضى " ، " انطلق " 

... و لفظ "رقد " نقول " : " نام " ، " أضطجع" ... 
(1)

 

و أما أمثلة المشترك اللفظي فنقول مثال : " لفظ عامل " فقد تدل معنى الوالي على الناحية 

لديار ، أو تدل على كل من يتولى عمل من األعمال الخاصة بالوالية ، أو تدل على من من ا

 يعمل بيده في المهمة أو صنعة ما . 

و لكن الطرح الذي ينبغي أن نسوقه فعال هنا و هو ما يدعم رأينا في إلغاء هذه الظواهر 

ويتمثل هذا الطرح في : " هل استعملت كل  اللغوية أو باألحرى نلغي القول " بتعدد المعنى "

هذه المعاني و في الوقت الواحد حتى قلنا أنها تعدد المعنى " في الحقيقة : لم تستعمل كلها في 

الوقت الواحد ، و لذالك ال يمكننا أن نقول عنها بأنها تعدد المعنى " بل هي إنزياحات داللية 

فالمترادفات حتى و إن عبرت على معنى واحد متباينة تحددها ظروف و مقامات و سياقات ، 

، إال أن كل مرادف يستقل بجزء خاص من الداللة ، ففي " رقد" معنى ليس في " نام معنى 

ليس في  " أضطجع ، ... و هكذا فما نقصده أنه من المستحيل أن يوجد تطابق تام بين 

ء ، عنه إحداهما ألنه يعد المترادفات ، " فلو كان اللفظ هو هو في المعنى ألمكن االستغنا

حشوا ، و لكن سياق الكالم هو الذي يحدد داللة اللفظ و يبين قيمته في التعبير حيث ال يمكن 

االستغناء  عنه  بغيره " 
(2)

 

فيما أن هذه المترادفات لم تستعمل في وقت واحد و لم يعرف اللفظ األصل منها من اللفظ 

أو اللفظ األول من األلفاظ التالية ، فهذا يعني أنها إنزياحات داللية ، و ال يمكننا أن  المتداول ،

نصطلح عليها ترادف ، إال إذا استعملت في الوقت الواحد و بجميع هذه األلفاظ على هذا 

 المعنى الذي يدعي أنه واحد . 

حد على معان عديدة ، و لكن و كذا األمر بالنسبة " للمشترك اللفظي " فهو التعبير باللفظ الوا

 هل فعال يعبر اللفظ الواحد على معان عديدة ؟ هل يحمل اللفظ كل هذه المعاني في ذاته ؟ 
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، و معاني أخرى جميعا أن للفظ معنى قاموسي معجميبالطبع ال فكما هو معلوم لدينا  

 ال يحملها في ذاته و إنما يكتسبها من خالل االنزياح .  ،عديدة

لتخصيص الداللة و ، و يعمل السياق على اا تظل األلفاظ في إنزياحات دائمةو هكذ    

، ما يؤكد عالقته الضرورية باالنزياح في توجيه المعنى إلى المعنى التوجيه المعنى

الدالالت ثراء اللغة و غناها بالمفردات  و) فاالنزياح يحمل صورة من صور إ ؛المقصود

عريقة عنيفة ، استطاعت خالل تاريخها الطويل أن تكون ثروة المتعددة ، و اللغة العربية لغة 

لغوية غنية بالداللة في المواقف المختلفة و كثيرة األلفاظ ، ثم إن هذه اإلنزياحات الداللية التي 

تعد عيبا في اللغة بل ميزة تدل على أن اللغة  كما القدرة في التعبير على جميع المواقف 

لفة ، فإن كل وجه من وجوه اإلنزياح يحقق قيما جديدة من بنسب مختلفة و بأساليب مخت

المعنى ، يسعى السياق إلى تحديدها و تخصيصها و تمييزها عن المألوف 
(1)

 ) 

و نظرا كون اللغة العربية تمتاز بهذا الثراء الهائل من المعاني و الدالالت ، من خالل هذا 

كان أن شن العلماء اللغويين المحدثون منهجا حاولوا من  االنزياح الداللي الدائم عبر الزمن ،

خالله ضبط هذا التغير الداللي و هو منهج أو نظرية الحقول الداللية ، نقول أنها محاولة ، 

فالحقل الداللي ال يمكن ضبطه أو حصره فهو على انفتاح مستمر ، ففي الوقت الحاضر قد 

لحقول ، و هذا راجع دائما إلى طبيعة اللغة تكون هناك كلمات و معاني ضمت إلى مختلف ا

في حد ذاتها أي أنها تتسم بالمرونة و من جهة أخرى إلى ظروف و مالمسات استخدامها و 

اعتمدت في دراستي لأللفاظ العربية المنزاحة من خالل المنهج " الوسيط " " لمجمع اللغة 

أنواعه و صوره في معاني اللفظ نزياح الداللي بالعربية " منهج الحقول الداللية لرصد اإل

الواحد ، ) فإذا كان أقصى ما يحققه معجم حديث هو أن يصنف الكلمات في ترتيب و يسرد 

كل معاني اللفظ على أساس أنه تعدد معنى ، فإن منهج الحقول الداللية يعمد إلى معالجة 

 (معاني هذه األلفاظ على اعتبار أنها ، إنزياحات داللية
(2)

. 

بقته على جملة من األلفاظ العربية من خالل المعجم الوسيط الزاخر باإلنزياحات و هو ما ط

 الداللية بارزة انتمت إلى الحقول الداللية متباينة أستظهرها في الجانب التطبيقي .

                                                           
1
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توصلت في دراستي للظاهرة اإلنزياحية  في األلفاظ العربية من خالل المعجم الوسيط  -

 لمجمع اللغة العربية إلى جملة من النتائج نوردها كاآلتي : 

للغة على أنها المادة العلمية  أهمية الدراسات اللغوية في حقل العلوم اإلنسانية ، إذ ينطز -1

 الخاضعة لضوابط و قوانين ، ما ينعكس بالضرورة على المداخل اللغوية . 

 االنزياح ظاهرة كونية إنسانية قبل أن تكون ظاهرة لغوية داللية  -2

وجود مالمح  و صالت لظاهرة االنزياح في التراث العربي القديم تحت اصطالحات  -3

 مجاز ، العدول ، الشجاعة ، معنى المعين .مغايرة منها ، االتساع ، ال

تأثر الدارسون العرب المحدثون بالدراسات الغربية فشكلوا خلفيات معرفية أثمرت  -4

 باصطالحات متباينة للظاهرة منها ، االنزياح ، االختيار ، االنحراف ، خرق السنن 

 االنزياح سبيل تحقيق اللغة الفنية ، لغة الشعر و األدب . -5

ة المعيار الذي يحدث عنه االنزياح ، هي من المشكالت األساسية التي تحديد طبيع -6

 تواجهه 

ال يعتبر كل خروج عن المألوف ، انزياحا ، ما لم يحقق سمة جمالية فليس كل انزياح  -7

 خاصية أسلوبية داللية . 

تظهر جمالية االنزياح في خلق إمكانيات جديدة للتعبير و الكشف عن عالقات لغوية  -8

 يتوافق مع الذوق .اصتدام  ع في عالم جديدة تق

 االنزياح هو آلية الخروج عن سلطة اللغة و التكرار . -9

للحركة المعجمية تفوقا كما و كيفا على الحركة المعجمة لدى األمم ، التي حازت على  -11

أفضلية السبق ، و يعد التراث المعجمي خير شاهد على ذلك بما احتواه على أمهات 

ف مناهجها و مدارسها التي كان لها دور كبير و فعال سواء في المعجمات على اختال

تسجيل ثرواتنا األدبية " كمعجم الوسيط " لمجمع اللغة العربية الذي اعتمدته في 

 دراستي و كان له حي  شديد الحركة و التموج بين ألفاظه . 
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