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مفهىم األسلىب : المحاضرة األولى

إّف البحث عن سبيل لتحديد مفهـو دقيق ؼبصطلح األسلوب سيفضي بنا إذل إشكالية اإلحاطة بتعريف موحد 
" أسلوب رسم"ك" أسلوب حياة: "كدقيق ؽبذه الكلمة كذلك ألّّنا تطلق لإلشارة إذل ؾباالت ـبتلفة إذ يقاؿ

 . اؼبعاجم العربية القديبة اليت كصلتنا دل تغفل يف اإلشارة إذل مفهـو األسلوبك. 1"أسلوب كتابة"ك

يقاؿ للسطر من النخيل ككل طريق فبتد  ":ابن منظور يف لساف العرب يقوؿك، األسلوب يف الّلغة من الفعل سَسلَس َس 
يقاؿ أنتم يف أسلوب سوء، كهبمع أسالي  كاألسلوب الطريق . فهو أسلوب، فاألسلوب الطريق كالوجو كاؼبذى 

أخد فالف يف أسالي  من القوؿ أم أفانُت منو، كإف أنفو لفي :  الفن يقاؿ:، بالّضم تأخذ فيو، كاألسلوب
 :أسلوب إذا كاف متكربا قاؿ

تَساهِب بِباعبَسبُأوبِب  لُأوبِب            كَسشَسعْمرُأ األَسسْم رِب،  يفِب أُأسْم  2"                أُأنُأوفػُأهُأمْم، بِبالْمفَسخْم

لألسلوب تعريفو  يف ىن اؼبعاـ عن ىذ1414/ق817للفَتكز آبادم اؼبتويف سنة " القاموس احمليط" كال ىبتلف 
. 3«الطريق: سلبو سلبان كسلبا اختلسو األسلوب»: حيث نراه يقوؿ

سلكت أسلوب »: أّما يف أساس البالغة للزـبشرم فقد ازبذ اؼبعاين السابقة الذكر يف تفسَت معٌت الكلمة كقيل
. 4«طريقو ككالمو على أسالي  حسنة: فالف

جٍت يف البحث األسلويب فإمّبا نتحدث عن مبحث يتأىن عنده حاـز بنفسو اكعندما نتحدث عن نظرة حاـز القرط
القدر الذم يتأىن فيو عند اؼبباحث الرئيسية اليت يتشكل باجتماعها تصور حاـز النقدم اػباص بالشعر فلقد 

إّف نسبة " ٍ  :كقف يف اؼبنهاج عند اؼبعاين فاؼبباين مّث األسلوب كخبصوص عالقة األسلوب باؼبعٌت كاؼببٌت يقوؿ
. 5"األسلوب إذل اؼبعاين نسبة النظم إذل األلفاظ

                                                             
. 74، ص1997، 1األسلوبية كنظرية النص، ط، إبراىيم خليل1
 .473-471، ص1ـ، مج1992-ق1412، 1، أيب الفضل صباؿ الدين، لساف العرب، دار صادر بَتكت، طابن منظور2
. (سل )، ماّدة 83، ص1 القاموس احمليط، دار العلـو للجميع، بَتكت، دط، دت، ج، فَتكز آبادم3
. (سل )، ماّدة 478ص، (ت.د)الّزـبشرم جار اهلل أيب القاسم، أساس البالغة، ربقيق عبد الرضبن ؿبمود،دار اؼبعرفة بَتكت، 4
، 1981، دار الغرب االسالمي، بَتكت،2، ربقيق ؿبمد غببيبنب اػبوجة،طحاـز القرطاجٍت، منهاج البلغاء ك سراج األدباء5
. 363ص
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فاعلم أنّو عبارة عندىم عن اؼبنواؿ الذم ": قد أكرد تعريفا لألسلوب فقاؿ" اؼبقدمة"كقبد ابن خلدكف يف كتابو 
ينسج فيو الًتاكي  أك القال  الذم تفرغ فيو، كال يرجع إذل الكالـ باعتبار إفادتو أصل اؼبعٌت من خواص الًتكي  
الذم ىو كظيفة اإلعراب، كال باعتبار إفادتو كماؿ اؼبعٌت من خواص الًتكي  الذم كظيفتو البالغة كالبياف، كال 
باعتبار الوزف كما تستعملو العرب فيو، الذم كظيفتو العركض كإمّبا يرجع إذل صورة ذىنية للًتاكي  اؼبنتظمة عليو 

. 6"باعتبار انطباقها على تراكي  خاصة

إذف ىو قال  ذىٍت تنص  فيو الًتاكي  اللغوية، كأّف األسلوب  (ـ1405/ق808)فاألسلوب عند ابن خلدكف 
فإّف لكل فن "صورة ذىنية للًتاكي  ىبرجها اػبياؿ كقال  أكمنواؿ، ككذا إّف األسلوب يتنوع بتنوع اؼبوضوعات 

. فللنثر أسلوبو كما للشعر أسلوبو.7"من الكالـ أسالي  زبتص بو كتوجد فيو على أكباء ـبتلفة

األسلوب ىو طريقة الكتابة، أك : "تعريفا جامعا فقاؿ أضبد الشاي " األسلوب"   كقد حاكؿ احملدثوف تعريف 
طريقة اإلنشاء ، أك طريقة اختيار األلفاظ ك تأليفها للتعبَت هبا عن اؼبعاين قصد اإليضاح ك التأثَت أك الضرب من 

 .8"النظم ك الطريقة فيو 

،      ...األسلوب يف األصل صورة ذىنية تتمأل هبا النفس كتطبع الذكؽ من الدراسة"   كيرل أضبد الشاي  أف 
ك على مثاؿ ىذه الصورة الذىنية تتألف ال العبارات الظاىرة اليت اعتدنا أف نسميها أسلوب ألّنا دليلة ، كناحيتو 

 .9"الناطقة الفصيحة

منحى الكات  العاـ أك الشاعر، كطريقة يف :"    كلبلص إذل ربديد مفهـو األسلوب يف ؿبتواه األكسع يف أنو
 .10"التأليف ك التعبَت ، كالنظم كالتفكَت ك االحساس على السواء

                                                             
. 647، ص1اؼبقدمة، دار الفكر للطباعة كالنشر، ط:  ابن خلدكف6
 .504اؼبرجع نفسو، ص7

، 1966، 6، األسلىتية دراسة تالغية تحليلية ألصىل األسالية األدتية، مكتثة النهضة المصرية، مصر، ط أحمد الشايب888

 .44ص
9
 .43، صنفسوؼبرجعا
ه، 1427- ِم 2006، 1األردٍن ط-، فه األسلىب دراسة وتطثيق عثر العصىر األدتية، دار صفاء، عمان حميد آدم ثويني10

 .18ص
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لو ارتباط بداللتو الالتينية، حيث تشكل معناه من  " )style)(أسلوب)أّما يف اللغات األجنية فإف مصطلح 
مث انتقل مفهـو الكلمة إذل معاف أخرل .(عمودا) كتعٍت stilos))، كيف اإلغريقية (ريشة) كتعٍت stilus))الكلمة 

 .11..."باجملاز، تتعلق بطبيعة الكتابة اليدكية للمخطوطات مث  أخذ يطلق على التعبَتات اللغوية األدبية

تطلق يف الثقافة الغربية على كل ما لو عالقة بطريقة الكتابة، ككسائلها، كذلك ما يوضحو " أسلوب"ّف كلمة إ
فاؼبعارؼ، كاآلثار كاالكتشافات تتضح بسهولة، كيبكن نقلها، كما ": حد الفرنسيُت لألسلوب إذ يقوؿأتعريف 
 األسلوب اأـ.ف توضع يف قال  أدىن على أناس أكثر مهارة فهذه أمور خارجية يف األسلوبأكف من اؼبمكن ؾم

أنّو "كيصف إنكفيست األسلوب على 12".فهو اإلنساف نفسو، كمن شبة ال يبكن نقلو، أك اقتباسو أك تبديلو
مألوؼ بقدر ما ىو ـبادع، فمعظمنا يتحّدث عنو برقة كحناف مع أّف لدل القليل منا االستعداد لتحديد معناه 

 . 13"بدقة

اؼبرسل ك عقليتو ك توجهو الفكرم ، كىذا ىو اؼبفهـو التعبَتم التكويٍت /األسلوب كتعبَت عن شخصية الكات 
 .14"األسلوب ىو الرجل نفسو"اؼبشهورة  (بيفوف)لألسلوب ك كثَتا ما ربط ىذا اؼبفهـو بعبارة 

: مفهىم األسلىبية: المحاضرة الثانية

 أسبق يف )le style)كإذا انتقلنا من مفهـو األسلوب إذل مفهـو األسلوبية فإننا سنجد أف مصطلح األسلوب
الوجود من الناحية التارىبية، كأكسع يف الداللة من الناحية اؼبعنوية ،فمن حيث الًتتي  التارىبي للمصطلحُت 
نػػػػػػػجد أّف مصطلح األسلوب بدأ استعمالو منذ القرف اػبامس عشر، على حُت دل يظهر مصطلح األسلوبية 

stylistique15ال يف بداية القرف العشرينإ  .

                                                             
 .31، ص2013، 1اردف، ط-، مقدمة يف األسلوبية، عادل الكت  اغبديث، اربدرابح بن خوية11
. 26، ص1987، 1ؿبمود جاد الرب، الدار الفنية للنشر كالتوزيع، ط:  علم اللغة كالدراسات األدبية، ترصبة،بَتندشبلر12
 60، العدد 1998 حسن غزالة، األسلوبية كالتأكيل كالتعليم، ؾبلة كتاب الرياض،  ديسمرب 13
، 1 ؾبلة دراسات سيمائية أدبية لسانية، الدار البيضاء، ط:، البالغة كاألسلوبية ترصبة ؿبمد العمرم، منشورات ىنريشبيلث14

 .33، ص1989
 16.ت، ص.ط، د.، دراسة األسلوب بُت اؼبعاصر كالًتاث دار غري ، القاىرة، د أضبد دركيشينظر15



5 
 

، كالباحث "Stylistique"، كيف اللغة الفرنسية ب "Stylistics"يعرؼ علم األسلوب يف اللغة اإلقبليزية ب 
، دبعٌت عود الصل  "Stylas"ككّل ىذه اؼبًتادفات مأخوذة من الكلمة الالتينية " Stylistician"األسلويب ب 

. 16الذم يستخدـ يف الكتابة، مّث انتقلت للتعبَت عن طريقة أداء الكات 

، فهناؾ من يرل أف كإذا حاكلنا تتبع اعبذكر التارىبية لألسلوبية، فإنو ال يبكننا ربديدتاريخ دقيق ؼبولد األسلوبية، 
على دراسة األسلوب عرب االنزياحات اللغوية ك  "1875أكؿ من أطلق ىذا اؼبصطلح كاف فوف درجا بلنتش سنة 

 غَت أف اؼبيالد اغبقيقي لألسلوبية يف نظر أغل  الباحثُت الغربيُت يعود اذل بدايات .17."البالغية يف الكتابة األدبية
شارؿ بارل )ك مواطنة األلسٍت السويسرمFerdinand De Saussure سوسَتدمالقرف العشرين مع تلميذ 

)((charles bally  (1865-1947) مبحث يف األسلوبية " الرائد قالذم أسس ىذا العلم يف كتاب
.  18 ربديدا1909سنة "الفرنسية

   ك قد عرفت األسلوبية بتعريفات عّدة، يقًتب بعضها، ك يتباين بعضها اآلخر؛ ك ذلك انطالقا من الزاكية اليت 
ك إذا كبن حاصرنا تلك التعريفات، كجدناىا ال زبرج عن كوّنا تعتمد أحد . ينطلق منها كّل دارس لألسلوب

 . (اؼبتلقي أك القارئ)، أك اؼبرسل إليو(اػبطاب أك النص)، أك الرسالة (اؼبنشئ)اؼبرسل : عناصر اػبطاب الثالثة

علم لغوم حديث يبحث يف الوسائل اللغوية اليت تكت  اػبطاب العادم أك األديب  (علم األسلوب)فاألسلوبية 
خصائصو التعبَتية كالشعرية، كسبيزه عن غَته، فهي  تعاجل الظاىرة األسلوبية باؼبنهجية العلمية اللغوية، كيعترب 

لسانية، سيميائية، )كإف كانت تعتمد على قاعدة نظرية "األسلوب ظاىرة لغوية تدرسها يف نصوصها كسياقاهتا، 
. 19"فهي يف األخَت ربليل ػبطاب من نوع خاص (...شعرية

                                                             
. 185، ص1994 البالغة كاألسلوبية، مكتبة لبناف ناشركف طبع دار نويا للطباعة، القاىرة، ط، ؿبمد عبد اؼبطل 16
، دار ىومة اعبزائر، (األسلوبية ك األسلوب ) نور الدين السد، األسلوبية ك ربليل اػبطاب دراسة يف النقد العريب اغبديث 17

 13ص/1ـ، 1997
 .76صـ، 2009-ىػ2/1430يوسف ك غليسي، مناىج النقد األديب، جسور للنشر كالتوزيع، اعبزائر،ط، ينظر 18
. 20، ص2003خالد ؿبمد صبعة، دار الفكر، دمشق، ط:  األسلوبية، ترصبة،جورج موليٍت19
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كيبكن القوؿ أف األسلوبية تعٌت بشكل من األشكاؿ التحليل اللغوم لبنية النص، كمن مث يبكن تعريف األسلوبية 
بأّنا فرع من اللسانيات اغبديثة ـبصص للتحليالت التفصيلية لألسالي  األدبية أك لالختيارات الّلغوية التييقـو هبا 

.  20اؼبتحدثوف كالكتاب يف السياقات األدبية كغَت األدبية

كما تبحث األسلوبية عما يبيز . هتدؼ إذل أف تكوف علما ربليليا ذبريديا ينشد إدراؾ اؼبوضوعية يف حدكد عقالنية
بو الكالـ الفٍت من بقية مستويات اػبطاب، كمن سائر أصناؼ الفنوف اإلنسانية، إذ تعٌت بدراسة اػبطاب اللغوم 

. 21اليت تنقل الكالـ من ؾبرد كسيلة إبالغ عادم إذل أداة تأثَت فٍت

كيرل نور الدين السد أّف عبد السالـ اؼبسدم كاف السباؽ إذل نقل ىذا اؼبصطلح كتركهبو بُت الباحثُت العرب 
 .22باألسلوبية كيرد عنو أحيانا بعلم األسلوب" stylistique"كيًتجم اؼبسدم مصطلح 

أننا حباجة إذل تأصيل مصطلح علم األسلوب يف الدراسات العربية لكي نستحصد ": كما يرل صالح فضل
أدكاتو كقبرب مناىجو كنكيفها مع عبقرية اللغة العربية الستكشاؼ قدراهتا على استثمار العناصر اعبمالية يف 

الرسالة اللغوية، فبا هبعلنا نؤثر اؼبصطلح اؼبستقر علميا، كندخل يف نطاقو البحوث اليت تص  فيو ّناية األمر، كإف 
. 23"كردت يف بعض الدراسات اغبديثة ربت مصطلح آخر

 : األسلىب و نظرياته: المحاضرة الثالثة

منذ أف بدأت الدراسات األسلوبية ظهرت ىناؾ تساؤالت متعددة يف كوف األسلوب ال يتضمن تعريفا ؿبددا 
جامعا شامال بل جاءت  تعريفات األسلوب  بشكل متعدد، كذلك حس  منطلقات الناقد أك الدارس فهناؾ 

أم اؼبتلقي –من ينظر اذل األسلوب من جهة اؼبؤلف أم الباث كىناؾ من ينظر اذل األسلوب من جهة القارئ 
 أم الكالـ أك اؼبدكنة-كىناؾ من ينظر اليو من جهة النص

 :نظرة األسلوب من زاوية المنشئ   -

                                                             
 .35صـ،2007ىػ1/1427يوسف أبو العدكس، األسلوبية الرؤية ك التطبيق، دار اؼبسَتة،ط ينظر20
. 15، ص1األسلوبية كربليل اػبطاب، ج:  ينظر نور الدين السد21
. 14-13، ص1األسلوبية كربليل اػبطاب، ج، نور الدين السد22
. 166، صـ1998، 1دار الشركؽ، ط علم األسلوب مبادئو كإجراءاتو، ، صالح فضل23
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   نظر فريق من علماء األسلوب إذل األسلوب من زاكية منشئو، فعدكه صورة منو، فهو وبمل عواطفو، ك أفكاره 
إف اؼبعارؼ، ك الوقائع، : "مقارنا بُت األسلوب ك اؼبعارؼ األخرل" بوفوف"حيث يقوؿ . حىت ليغدك صاحبو نفسو

ىذه األشياء إمبا تكوف خارج اإلنساف، ك أما األسلوب فهو اإلنساف ...ك اؼبكتشفات تنتزع بسهولة، ك تتحّوؿ
 .24"نفسو؛ ك لذا ال يبكن أف ينتزع، أك وبمل، أك يتهدـ

 يف اؼبدار نفسو، بل إنو هبعل األسلوب جزءا ال يتجزأ من صاحبو؛ حيث يرل بأف األدي  ك يدكر أضبد الشاي 
ينتهي بو األمر إذل أسلوب أديب فبتاز يف طريقة التفكَت ك التصوير      ك التعبَت؛ "حُت يعرب بصدؽ عن شخصيتو 
ك ىو عنده يكشف عن طريقة تفكَت . 25"من عقلو ك عواطفو ك خيالو ك لغتو: ىو أسلوبو اؼبشتّق من نفسو ىو
 26.صاحبو ك كيفية نظره إذل األشياء

لوحة اإلسقاط الكاشفة ؼبخّبئات "يصبح األسلوب دبنزلة  (األسلوب من زاكية اؼبنشئ)   ك من ىذا اؼبنطلق 
شخصية اإلنساف، ما ظهر منها يف اػبطاب ك ما بطن، ما صرّح بو ك ما ضّمن فاألسلوب جسر إذل مقاصد 

 .27"صاحبو

 األسلوب بتلك اؼبنزلة من شخصية  صاحبو، فإف أصحاب ىذا االذباه يركف أنو باإلمكاف سبييز أسلوب ك إذا كاف
 .28منشئ عن أسلوب منشئ آخر

 أىّم نقد يوّجو إذل ىذه النظريّة يتمّثل يف أف التحليل األسلويب قد ينطلق من خلفيات عن اؼبنشئ، ك بذلك ك لعلّ 
كما أف األسلوب قد ال يكوف بالضركرة . يلجأ احملّلل األسلويب إذل رّل عنف النص؛ إلثبات صّحة تلك اػبلفيات

 ك مع ذلك يرل الباحث فتح اهلل .29تعبَتا دقيقا عن نفسية صاحبو؛ فقد ىبفي اؼبنشئ مشاعره، ك أفكاره اؼبذىبية

                                                             
ـ،  1977تونس، -، الدار العربية للكتاب، ليبيا(كبو بديل ألسٍت يف نقد األدب)، عبد السالـ اؼبسدم، األسلوبية ك األسلوب24
 63ص
 127، األسلوبية دراسة بالغية ربليلية ألصوؿ األسالي  األدبية، صأضبد الشاي 25
 134نفسو، ص26
 64-63ص:  عبد السالـ اؼبسدم، األسلوبية ك األسلوب27
  55 النقد ك اغبداثة، دار الطليعة، بَتكت، دط، دت، ص عبد السالـ اؼبسدم،ينظر28
 15-14ـ، 2004فتح اهلل أضبد سليماف، األسلوبية مدخل نظرم ك دراسة تطبيقية، مكتبة اآلداب،  القاىرة، 29
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أضبد سليماف إمكانية التعامل مع النص من ىذا اؼبنظور مشًتطا أاّل يفرض على النص شيء خارجي، ك أاّل 
 30ينطلق التحليل من أفكار مسبقة

 :نظرية األسلوب من زاوية المتلقي  -

ينطلق أصحاب ىذه الرؤية من كوف أف اػبطاب حىت إف كاف صادرا عن منشئو، فإف ىذا اؼبنشئ ال يكت  
هبعل لكل مقاـ "لنفسو، ك إمبا يكت  لقارئ أك ىباط  سامعا، ك من شبّة فصورة اؼبتلقي ال تفارؽ ذىنو؛ ك لذلك 
-أم اؼبتلقي-مقاال، ك ىباط  كّل إنساف دبا يالئمو، أم أف صورة اؼبتلقي تظّل ماثلة أماـ اؼبرسل سواء كاف

ك نتيجة لذلك اغبضور الذم يسجلو اؼبتلقي يف ذىن اؼبنشئ فقد عّد . 31"أـ موجودا يف الذىنموجودا بالفعل، 
ؾبموعة من األلواف يصطبغ هبا اػبطاب ليصل بفضلها إذل إقناع القارئ ك إمتاعو ك شّد "األسلوب " بيار جَتك"

 .32"انتباىو ك إثارة عواطفو

    كقد أنزؿ ميشاؿ ريفاتَت اؼبتلقي منزلة سامية؛ إذ إف دكره ك رد فعلو ذباه النص يدخالف يف ربديد األسلوب   
إبراز عناصر سلسلة الكالـ، ك ضبل "ك لذلك فهو وبدد األسلوب اعتمادا على أثر الكالـ يف اؼبتلقي، فيعرّفو بأنو 

ك يبدك .33"القارئ على االنتباه إليها حبيث إذا غفل عنها شّوه النص، ك إذا حّللها كجد ؽبا دالالت سبييزية خاصة
أف ريفاتَت قد كّسع مفهـو األسلوب ليتجاكز حدكد النّص ك يتعداه إذل القارئ فالظاىرة األدبية عنده ليست ىي 

 .  النص فقط، ك لكّنها القارئ أيضا باإلضافة إذل ؾبموع ردكد فعلو إزاء النصّ 

حصيلة ردكد فعل القارئ يف  " ك قد سار مؤلفو البالغة العامة يف االذباه ذاتو، حينما وبّددكف األسلوب بكونو
 .34"استجابتو ؼبنبهات النص 

                                                             
 15نفسو، ص30
 24 مدخل نظرم ك دراسة تطبيقية، صيةفتح اهلل أضبد سليماف،  األسلوبينظر 31
 79 عبد السالـ اؼبسدم، األسلوبية ك األسلوب، ص32
 79 عبد السالـ اؼبسدم، األسلوبية ك األسلوب، ص33
 

 76 عبد السالـ اؼبسدم، األسلوبية ك األسلوب، ص34
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موجود يف اػبطاب بالقّوة؛ فبا هبعل اؼبخاط  يضّمن خطابو عنصر لغويّة من شأّنا التأثَت  (اؼبتلقي)إف اؼبخاط  
إف اؼبلفوظ يظّل موجودا بالقّوة سواء أفرزتو : "ك يبُت اؼبسّدم أنبية اؼبتلقي، ك دكره يف إهباد اػبطاب بقولو. فيو

 .  35"الذات اؼبنشئة لو، أـ دفنتو يف بواطن الالملفوظ، ك ال ىبرجو إذل حّيز الفعل إال متلقيو

 :نظرية األسلوب من زاوية النص-

ىناؾ فريق ثالث ينظر إذل األسلوب من زاكية النّص، ك قد أقصى كاّل من اؼبنشئ ك اؼبتلقي، ك يرل أصحاب ىذه 
. النظرة أف النص ىو الوحيد الذم باستطاعتو الكشف عن مدلوالتو من خالؿ لغتو

ك قد كاف .36ك قد كاف ىذا االذباه رّد فعل الذباىات جزئّية كانت تغرؽ يف تاريخ األدب ك قصص حياة مؤّلفيو
خطاب ترك  يف ذاتو      "للبنيوية األثر البالغ يف تكريس ىذه النظرة، فقد كصف جاكوبسوف النّص األديب بأنّو 

ىو اجملموع اؼبنغلق ك اؼبتماسك للعمليات الكالمية اليت صنع : "أما مولينيو فعرؼ النص بقولو. 37"ك لذاتو
 .38"منها

ك انطالقا من ىذا اؼبنهج البنيوم هبعل ستاركبنسكي األسلوب مسبار القانوف اؼبنّظم للعادل الداخلي يف النص 
. 40"ليس شبة أسلوب أديب إال يف النص"ك البنيويوف يربطوف مفهـو  األسلوب  بالنص فريفاتَت يرل أنو .  39األديب

 .41ك هبعل مولينيو النّص ميدانا تبٌت فيو األدبية

 

الرسالة اليت ربملها العالقات اؼبوجودة بُت العناصر " أما ىيجل فهو اآلخر يربط األسلوب بالنّص، فهو عنده 
ك قد كّسع بعض الباحثُت مفهـو . 42"، ال يف مستول اعبملة، ك إمبا يف إطار أكسع منها كالنّص أك الكالـاللغويّة

 .43"األسلوب يف الواقع ىو النصّ : "األسلوب ليصبح النص نفسو، فريفاتَت يعلن مقّررا

                                                             
 83اؼبرجع نفسو، ص35
 49، ص1، عدد5صالح فضل، علم األسلوب ك عالقتو بعلم اللغة، ؾبلة فصوؿ، ـ36
 2/16األسلوبية كربليل اػبطاب، ج:  نور الدين السد37
 153 جورج مولينيو، األسلوبية، ص38
 89 عبد السالـ اؼبسدم، األسلوبية ك األسلوب، ص39
 15، ص2003، 1موسى سامح ربابعة، األسلوبية مفاىيمها ك ذبلياهتا، دار الكندم، األردف، ط40
 153 جورج مولينيو، األسلوبية، ص41
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لقد غدا األسلوب ك النص متالزمُت يف عرؼ البنيويُت، فاألسلوب عندىم ليس شيئا خارجا من النّص، بل ىو 
 .عنصر من عناصره، فالنّص ىو اؼبيداف الوحيد الذم يبٌت فيو األسلوب ك ال أسلوب إال يف النص األديبّ 

كانت تلك ىي الرؤل الثالث لألسلوب، ك ال هب  أف ننساؽ كراء منهج دكف آخر ك نغفل التفاعل العضوم يف 
 44.عملية اػبطاب بُت اؼبخاطِب ، ك اؼبخاطَس  ك اػبطاب؛ إذ العملية ال تكتمل إاّل بأضالع اؼبثّلث الثالثة

: مىضىع األسلىبية: المحاضرة الرابعة

   تستند األسلوبية يف منطلقاهتا إذل اللسانيات، ك ىي تتخذ من الوجو الثاين من ثنائية دم سوسَت 
األكؿ جوىرّم : ك تشمل دراسة اللساف جزءين: "الكالـ قاعدة انطالؽ، حيث يقوؿ/اللغة: (ـ1913/ـ1857)

 45."ثانوم، ك غرضو اعبزء الفردم من اللساف ك نعٍت بو الكالـ: الثاين. ك غرضو اللغة

، فإف تلميذه شارؿ بارل قد تلّقف (اللغة)   ك لئن كاف سوسَت قد أكقف دراساتو على الوجو األكؿ من الثنائية
لغة    : ك إذا كاف سوسَت قد قّسم النظاـ اللغوّم إذل. ؛ فكاف بذلك مؤسس األسلوبية(الكالـ)الوجو الثاين منها

أك "االستخداـ العادم : فإف ثاين ىذين القسمُت يشتمل على مستويُت من االستخداـ، أكؽبما"ك كالـ، 
ك ذلك يعٍت أنو يف داخل ثنائية النظاـ اللغوم اليت أكردىا دم ". أك الفٍّت "االستخداـ األديب : ك ثانيهما". النفعي

 46."سوسَت توجد ثنائية أخرل متفّرعة عنها

   ك من ىذا يتضح لنا جليا أف موضوع األسلوبية ىو اػبطاب األديب الذم يرتقي عن لغة التخاط  العادم إذل 
دراسة اػبصائص الّلغوية اليت هبا يتحوؿ اػبطاب عن سياقو "لغة فيها صباؿ ك فن، ك بذلك تكوف األسلوبية 

 47."اإلخبارم إذل كظيفة التأثَتية ك اعبمالية

                                                                                                                                                                                              
 87عبد السالـ اؼبسدم، األسلوبية ك األسلوب، ص42
 88نفسو، ص43
 76 ينظر عبد السالـ اؼبسدم، األسلوبية ك األسلوب، ص44
ـ، 1986 ؿباضرات يف األلسنية العامة، ترصبة يوسف غازم ك ؾبيد النصر، اؼبؤسسة اعبزائرية للطباعة، ،فرديناف دم سوسَت45
 32ص

17-16ص فتح اهلل أضبد سليماف، األسلوبية مدخل نظرم ك دراسة تطبيقية،  46 
 63 عبد السالـ اؼبسدم، األسلوبية ك األسلوب ص47
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البنية الّلغوية للنص انطالقا من التفرقة بُت نوعي اػبطاب؛ بغية دراسة العمل "   ك يعتمد اؼبنظّركف لألسلوب على 
النحوية، ك الصرفية، ك اؼبعجمية اليت تتشكل منها البنية العامة : األديب ك بياف العالقات بُت كحداتو اؼبختلفة

 48."للشكل األديب، ك لذلك فالدراسة األسلوبية تنصّ  على النص بوصفو كحدة كاحدة

 :  تعريفات األسلوبية فإّنا تتفق يف نقطتُت ىامتُتك مهما تعددت

 .(الكالـ)دراسة الوجو الثاين من ثنائية سوسَت، أم : األكذل

تتفق كل االذباىات األسلوبية على أف "أّنا تتخذ من اللغة مدخال ؽبا يف دراسة النص األديب؛ إذ : ك الثانية
 49."اؼبدخل يف أية دراسة أسلوبية ينبغي أف يكوف لغويا، فاألسلوبية تعٍت دراسة اػبطاب األديب من منطلق لغوم

فالشكل موضوع مهّم يف الدراسات :"  يؤكد ريبوف طحاف على أنبية اؼبدخل الّلغوم يف الدراسة األسلوبية بقولوك
البنيانية اغبديثة، ك ما األدب إال عناصر تتضافر لتخلق اعبماؿ، ك ما اللغة إاّل الظاىرة الشكلية الوحيدة اليت تتيح 

 50."لنا أف نتعرؼ على األدب الذم ال يتحقق إاّل هبا ك فيها

ك من اغبكمة أف ال نتعلق يف البداية : " الرأم ذاتو، حيث يقوؿ موّجها الدراسات األسلوبيةك يرل جورج مولينيو
هب  إذف أف نبقى بقوة يف كسط . بدراسة احملتول، أك اؼبواضيع أك األيديولوجية، فهذا ليس ىدؼ األسلوبية

 51."تلك ىي اؼبادة اليت هب  دراستها: األشكاؿ، ك اؼبكونات اللغويّة ك الكالمية اإلوبائية

األسلوبية موضوعها النظر يف اإلنتاج األديب كىو حدث لغوم لساين أما منهجها يف النفاذ إذل أسلوب النص فهو 
 منهج لغوم يرـك الوقوؼ على اػبصائص اللغوية فيو كعلى العالقة الرابطة بُت ىيكلو اللغوم ككظيفتو الشعرية

 .يقوؿ اؽبادم اعبطالكمكما

وبددشارؿ بارّل األسلوبية بأّنادراسة أحداث التعبَت اللغوم اؼبنظم حملتواه العاطفي، أم دراسة تعبَت اللغة عن    ك
 .أحداث اغبساسية، كفعل أحداث اللغة على اغبساسية

 :محذدات األسلىب: المحاضرة الخامسة

                                                             
 18-17 فتح اهلل أضبد سليماف، األسلوبية مدخل نظرم ك دراسة تطبيقية، ص48
 44صفتح اهلل أضبد سليماف، األسلوبية مدخل نظرم ك دراسة تطبيقية،49
 2/116ـ، 1981، 2 ريبوف طحاف، األلسنية العربية، دار الكتاب اللبناين، بَتكت، ط50
 163ـ، ص2006، 2جورج مولينيو، األسلوبية، ترصبة بساـ بركة، اؼبؤسسة اعبامعية للدراسات ك النشر ك التوزيع، بَتكت، ط51
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يعمد اؼبتكلم إذل أف ىبتار من اللغة معجما خاصا يوظفو حس  غاياتو التعبَتية، كيركِّبو يف شكل جديد كفريد، 
 .ينزاح عن اؼبألوؼ كيقدمو للقارئ يف أهبى حلة فينفرد بأسلوبو اػباص

يف تكوين العمل الفٍت كاألديب، كىي نفسها مقوالت  (االختيار، الًتكي ، االنزياح)كمن ىنا تظهر عناصر ثالث 
األسلوبية اؽبامة يف رصد اإلبداع األديب كتتبع التميز فيو، كأف مقاربة أم نص أسلوبيا ال بد أف تطرؽ ىذه العناصر 

 .الثالث

: االختيار: أّوال

اختيار "ـ إذل أف األسلوب 1931   شاع يف الدراسات األسلوبية أف األسلوب اختيار، فقد أشار ماركزك منذ 
.  52"الكات  ؼبا من شأنو أف ىبرج بالعبارة من حيادىا، ك ينقلها من درجتها الصفر إذل خطاب يتمّيز بنفسو

قدًن يف تراثنا البالغي فقد خاض فيو علماء البالغة، من بُت ىؤالء " األسلوب اختيار"   ك اغبقيقة أف مفهـو 
، ك ىو يعرض نظريتو يف النظم؛ إذ النظم "األسلوب اختيار"نذكر الشيخ عبد القاىر اعبرجاين الذم تعرض ؼبفهـو 

عنده ليس ضّم اللفظ إذل اللفظ، بل البد من مراعاة تناسق داللتها، ك تالقي معانيها على الوجو الذم يقتضيو 
ك ىو حُت يصف عملية اإلبداع األديّب هبعل األسلوب . 54كل ذلك يتّم يف إطار توّخي معاين النحو . 53العقل

ك اعلم أف فبا ىو أصل يف أف : "اختيارا، حيث يشّبو اؼببدع بالبّناء الذم يتخَّت موضع اغبجارة، ك لنتمّعن قولو
يدّؽ النظر ك يغمض اؼبسلك يف توخي اؼبعاين اليت عرفت أف تتحد أجزاء الكالـ، ك يدخل بعضها يف بعض، ك 
يشتّد ارتباط ثاف منها بأّكؿ، ك أف وبتاج يف اعبملة إذل أف تضعها يف النفس كضعا كاحدا، ك أف يكوف حالك فيها 

حاؿ الباين، يضع بيمينو ىهنا يف حاؿ ما يضع بيساره ىناؾ، نعم ك يف حاؿ ما يبصر مكاف ثالث ك رابع 
 55..."يضعهما بعد األكلُت

اللغة اؼبعنية ىي عبارة عن قائمة ىائلة من اإلمكانات اؼبتاحة للتعبَت، كمن مث فإّف "كيرل بعض الباحثُت أّف 
 بغرض التعبَت عن موقف معُت،  معينة يقـو بو اؼبنشئ لسمات لغويةار أك انتقاءاألسلوب يبكن تعريفو بأنّو اخيت

 كؾبموعة .كيدؿ ىذا االختيار أك االنتقاء على إيثار اؼبنشئ كتفضيلو ؽبذه السمات على ظبات أخرل بديلة
                                                             

 98عبد السالـ اؼبسدم، األسلوبية ك األسلوب، ص52
 66-65ـ، ص1991 عبد القاىر اعبرجاين، دالئل اإلعجاز، اؼبؤسسة الوطنية للفنوف اؼبطبعية، الرغاية، اعبزائر، 53
 94ص: اؼبصدر نفسو54
 103-102ص: اؼبصدر نفسو55
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غَت أنّو ال يبكن ، 56"االختيارات اػباصة دبنشئ معُت ىي اليت تشكل أسلوبو الذم يبتاز بو من غَته من اؼبنشئُت
 57: يقـو بو اؼبنشئ اختيارا أسلوبيا، لذا من الضركرم ربديد نوعُت من االختيار أف كل اختياراعتبار

 اؼبنشئ كلمة أك عبارة على أخرل ألّّنا  فيوكردبا يؤثر. ك ىو انتقاء نفعي مقامي:    اختيار ؿبكـو بسياؽ اؼبقاـ
 تواـ حبساسيصطدك يتفادل االأيريد أف يظلل سامعو، - على عكس ذلك-أكثر مطابقة يف رأيو للحقيقة أك ألنّو 

 .ذباه عبارة أك كلمة معينة

 كبوم كاؼبقصود بالنحو يف ىذا اؼبصطلح قواعد اللغة انتقاءىو : اختيار تتحكم فيو مقتضيات التعبَت اػبالصة
حُت يؤثر اؼبنشئ كلمة على كلمة نتقاء دبفهومها الشامل الصوتية كالصرفية كالداللية كنظم اعبملة، كيكوف ىذا اال

 كثَت من نتقاء كأدؽ يف توصيل ما يريد، كيدخل ربت ىذا النوع من اال عربيةأك تركيبا على تركي ، ألّّنا أصح
رات يا ىذه اخل بعض  كقد تكوف.ة اؼبعركفة كالفصل كالوصل، كالتقدًن كالتأخَت، كالذكر كاغبذؼغموضوعات البال

تعريبا لكلمة " الدخينة"إشارات فبيزة ككلمة - رضبو اهلل-فعي اعالمة فبيزة ألسلوب اؼبنشئ، فقد كاف للر
 من  خاصة كما كانت لو ابتكارات، "رابع مرة"بديال للتعبَت الشائع " آخر أربع مرات"كالتعبَت بقولو ". السيجارة"

ك ىذا النوع ىو الذم ينصرؼ إليو مصطلح .  ك ىكذا"أّما بعد"قياسا على التعبَت الشائع " أّما قبل"مثل قولو 
 .األسلوب

كمن القضايا اليت أثارىا الباحثوف فبا يتصل باالختيار مدل حضور الوعي يف عملية االختيار األسلويب فتحديد 
بعض طاقات اللغة على "األسلوب بأنو عملية اختيار مقصودة،يعٍت بالضركرة أف العملية تتم حُت يفضل األدي  

ك لذلك قبد علماء األسلوب يرجعوف فرادة األسلوب . 58"بعضها اآلخر يف غبظة ؿبدكدة من غبظات االستعماؿ
 .  ك سبّيزه إذل االختيار

 

: التركيب: ثانيا

                                                             
 38-37ـ، ص1992/ق1412، 3 األسلوب دراسة لغوية إحصائية، عادل الكت ، ط،سعد مصلوح56
 39-38اؼبرجع نفسو، ص57
 72ص: عبد السالـ اؼبسدم، األسلوبية ك األسلوب58
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تقـو ظاىرة الًتكي  من اؼبنظور األسلويب على ظاىرة إبداعية سابقة كىي ظاىرة االختيار، اليت ال تكوف ذات 
 كالًتكي  عنصر أساسي يف الظاىرة اللغوية، .جدكل إال إذا أحكم تركي  الكلمات اؼبختارة يف اػبطاب األديب

تركي  عمليتُت متواليتُت يف الزمن   ك "، حيثَتل جاكوبسوف أف اغبدث اللساين ىو كعليو يقـو الكالـ الصحيح
متطابقتُت يف الوظيفة ك نبا اختيار اؼبتكّلم ألدكاتو التعبَتية من الرصيد اؼبعجمي للغة مث تركيبو ؽبا تركيبا تقتضي 
بعضو قوانُت النحو ك تسمح ببعضو اآلخر سبل التصرؼ يف االستعماؿ، فإذا باألسلوب يتحدد بأنّو توافق بُت 
العمليتُت، أم تطابق عبدكؿ االختيار على جدكؿ التوزيع، فبا يفرز انسجاما بُت العالقات االستبدالية، اليت ىي 
عالقات غيابّية يتحدد اغباضر منها بالغائ ، ك العالقات الركنية ك ىي عالقات حضورية سبّثل تواصل سلسلة 

 . 59"اػبطاب حس  أمباط بعيدة عن العفوية ك االعتباط

كاف النحو سابقا يف الزمن لألسلوبية إذ ىو شرط كاج  ؽبا فكل أسلوبية ىي رىينة القواعد النحوية  "كعلى ىذا
اػباصة باللغة اؼبقصودة كلكنها مراىنة ذات اذباه كاحد ألننا إذا سلمنا بأّف األسلوب بدكف كبو فال نستطيع إثبات 

إّف ىذه العالقة اعبدلية بُت النحو كاألسلوب يبكنها أف تساعد دارس . 60"ال كبو بال أسلوب: العكس فنقوؿ
. األسلوب يف االستعانة بالقواعد النحوية كربديد خصائص الًتكي  النحوم لألسلوب انطالقا من ىذه القواعد

كاؼبالحظ أّف كل تركي  أسلويب يتضمن أبعادا داللية لبصو كأّف أم تغيَت يف بنية الًتكي  من تقدًن أك تأخَت يف 
بعض كحداتو اللغوية أك تعريف أك تنكَت أك إظهار أك إضمار كل ذلك يكوف هبدؼ، كيقصده اؼبنشئ عن كعي 
كإدراؾ كال يبكن أف تظهر خاصية أسلوبو يف الًتكي  دكف قصد فمهما كاف التغيَت طفيفا يف الًتكي  فإنّو يأيت 
استجابة لنسق، كيتطلبو السياؽ فإحالؿ صيغة اسم الفاعل مثال ؿبل الصفة اؼبشبهة أك إحالؿ اؼبضارع ؿبل 
اؼباضي أك األمر، أك إحالؿ االسم ؿبل الفعإلمّبا ىي ظواىر لغوية يتطلبها األسلوب كيستدعيها اؼبقاـ كالسياؽ 

كمن اؼبؤكد أّف ذلك يعطي صورة تركيبية ـبتلفة كيًتت  عن ذلك معاين ـبتلفة ألّف طريقة الًتكي  اللغوم للخطاب 
. 61األديب ىي اليت تصنعو كيانا كربدد خصوصيتو

                                                             
 96،  ص3األسلوب كاألسلوبية، الدار العربية للكتاب، ط،عبد السالـ اؼبسدم59
. 56-55األسلوب كاألسلوبية، ص، عبد السالـ اؼبسدم60
. 190 األسلوبية كربليل اػبطاب، ص، ينظر نور الدين السد61
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   ك على الرغم فبا تقّدمو اللغة من إمكانات، ك خيارات للمنشئ، سواء على اؼبستول اؼبعجمي أـ الًتكييب، إال 
كما أف ىناؾ عناصر لغويّة ال . 62أف ىذا االختيار ليس حرا حرّية كاملة، فهو ؿبكـو بقواعد ك أسس أخرل

 63يبكن استبداؽبا بغَتىا؛ فهي مفركضة ال اختيار فيها، كأظباء األماكن، ك أظباء األعالـ، ك غَتىا

: االنزياح: ثالثا

 عن مبوذج آخر من القوؿ ينظر  Deviationاكبراؼ"لقد درج كثَت من الدارسُت على تعريف األسلوب بأنو 
 Theكمسبوغ اؼبقارنة بُت النص اؼبفارؽ ك النص النمط ىو سباثل السياؽ .  Normإليو على أنو مبط معيارم 

contextsك "االنزياح"ك نشَت إذل أف مصطلحات عّدة قد استخدمت للداللة على معٌت . 64" يف كل منهما ،
 65...االكبراؼ، ك اإلخالؿ، ك العدكؿ، ك خرؽ الّسنن: منها

 .فقد اىتمت الدراسة األسلوبية بظاىرة االنزياح باعتباره قضية أساسية يف تشكيل صباليات النصوص األدبية
كاالنزياح ىو اكبراؼ الكالـ من نسقو اؼبألوؼ، كىو حدث لغوم يظهر يف تشكيلو الكالـ كصياغتو كيبكن 
بواسطتو التعرؼ على طبيعة األسلوب األديب، بل يبكن اعتبار االنزياح ىو األسلوب األديب ذاتو، كقد قسم 

 66:األسلوبيوف اللغة إذل مستويُت

 .كيتجلى يف ىيمنة الوظيفة اإلبالغية على أسالي  اػبطاب:  اؼبستول العادم .1

ىبًتؽ االستعماؿ اؼبألوؼ للغة، كينتهك صيغ األسالي  اعباىزة، كيهدؼ من خالؿ : اؼبستول اإلبداعي .2
 .ذلك إذل شحن اػبطاب بطاقات أسلوبية كصبالية ربدث تأثَتا خاصا يف اؼبتلقي

ما كاف يوجد لو أف  ((غبن مربر))بأنو "   ك قد اعتمد تودكركؼ يف تعريفو لألسلوب على مبدإ االنزياح فعرّفو 
    .67"الّلغة كانت تطبيقا كّلياّ لألشكاؿ النحوية األكذل

                                                             
 27 ص،   موسى سامح ربابعة، األسلوبية مفاىيمها ك ذبلياهتا62
 34اؼبرجع نفسو، ص63
. 43 ص،  األسلوب دراسة لغوية احصائيةٍ  ، سعد مصلوح 64
 ك ما بعدىا 43 ينظر موسى سامح ربابعة، األسلوبية مفاىيمها ك ذبلياهتا، ص65
. 198، ص1األسلوبية كربليل اػبطاب، ج، نور الدين السد66
 41 عبد السالـ اؼبسدم، النقد ك اغبداثة، ص67
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بكونو انزياحا عن النمط التعبَتم اؼبتواضع عليو، ك ىو خركج عن القواعد الّلغوية ك عبوء "   أما ريفاتَت فقد عرّفو 
 68"إذل ما ندر من الصيغ

: االنزياح: أّف مصطلح االنزياح معقد ككاسع غَت أنّو باإلمكاف ؿباكلة إعطائو تعريفا لو كما يلي" كوىن"قد رأل ك
ىو خركج التعبَت عن اؼبألوؼ يف الًتكي  كالصياغة كالصورة كاللغة، كلكنو خركج إبداعي صبارل، يهدـ لكي يبٍت، 

. 69بطريقة يصع  ضبطها

ك لعل قيمة مفهـو االنزياح يف نظريّة ربديد األسلوب اعتمادا على : "   ك قيمة االنزياح يلخصها اؼبسدم بقولو
ىو أبدا عاجز عن أف يلّم بكّل طرائقها     : مادة اػبطاب تكمن يف أنو يرمز إذل صراع قاّر بُت اللغة ك اإلنساف

ك ىي كذلك عاجزة عن أف تستجي  لكّل حاجتو يف نقل ما يريد نقلو، ك إبراز كل كوامنو ...ك ؾبموع نواميسها
ك ما االنزياح عندئذ سول احتياؿ اإلنساف على اللغة ك على نفسو لسّد قصورىا          ... من القّوة إذل الفعل

  .70"ك قصوره معا

أنو ليس كل انزياح أسلوبا، كما رأل يف التعريفات اليت تقوؿ بذلك أّنا ال تقّدـ "    ك يرل أندرم مارتيٍت 
ك قد جارل جورج مونامبارتيٍت، بل أثٌت عليو، فهو يرل أف كثَتا من . 71"مقاييس دقيقة يف تعريف األسلوب
ليست العصا السحريّة اليت سبّكننا من كشف أسلوب من األسالي ، ك قياس "االنزياحات ال كظيفة ؽبا، فهي 

 .  72"قيمتو اعبمالّية قياسا ثابتا

 بسب  – أك صفتها االنزياحية–   ك دارس األسلوب قد يواجو كثَتا من االنزياحات اليت فقدت قيمتها األسلوبية 
كثرة االستعماؿ، حىت لتبدك كأّّنا تعبَت عادم، فيصع  عليو الوقوؼ عليها، ناىيك عن إدراؾ قيمتها اعبمالية، 

 لذا هب  أف ال يكوف البحث األسلويّب جريا كراء االنزياحات إال دبقدار ما يكوف ؽبا !إف كانت ؽبا قيمة صبالية
 .من قيمة فنية

                                                             
 1/181األسلوبية كربليل اػبطاب، ج،نور الدين السد68
. 40ص. 2009، 1 االنزياح الشعرم عند اؼبتنيب، دار اغبوار للنشر كالتوزيع، اللذقية، سوريا، ط، أضبد مبارؾ اػبطي ينظر69
 102األسلوب ك األسلوبية، ص،عبد السالـ اؼبسدم70
 1/181األسلوبية كربليل اػبطاب، ج،  نور الدين السد71
 181نفسو، ص72
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   فاالنزياح ىو أحد اؼبقومات اعبمالية اؽبامة عند علماء األسلوب ، ك لكن ىناؾ من نظر إذل األسلوب من 
ك تفًتض ىذه . "جان  آخر غَت جان  االختيار ك االنزياح ؛ إذ ركز على مبدأ اإلضافة اليت وبققها األسلوب

  ال يتسم بأم ظبة أسلوبية ؿبددة يبكن أف يسمى بالتعبَت غَت Neutralالنظرة إبتداء كجود تعبَت ؿبايد 
 مث تكوف  Prestylistic expression أك تعبَت ما قبل التأسل Styleless expressionاؼبتأسل 

.    73"السمات األسلوبية إضافة إذل ىذا التعبَت احملايد لكي تنحو بو منحى خاصا موافقا للعبارة عن سياؽ بعينو
كفق ىذه النظريّة على الكشف عن تلك العناصر، ك إعادهتا مرّة أخرل إذل صورىا " ك عمل احمللل األسلويب يًتّكز 

 .تزاد على لغة التواصل العادية* ك ىذا يعٍت أف األسلوب ؾبموعة من اػبصائص، أك السمات. 74"اجملردة 

 كىذا يعٍت connotationسبيل اذل القوؿ بأف األسلوب تضمن"   باإلضافة إذل ذلك قبد كجهة نظر أخرل 
أف كل ظبة لغوية تتضمن يف ذاهتا قيمة أسلوبية معينة، ك أّنا تستمّد قيمتها األسلوبية من بيئة النص أك 

 .75"اؼبوقف

 

:  اتجاهات األسلىب: المحاضرة السادسة

 : األسلوبية التعبيرية–  أوال 

يف "  76فرديناند دم سويسَت" كتعرؼ باألسلوبية الوصفية انبثقت من اللسانيات اغبديثة اليت أرسى دعائمها 
ككانت النقلة النوعية اليت أحدثها األسلوبيوف الوصفيوف قد سبثلت بتغيَت منهجية البحث "بدايات القرف العشرين، 

                                                             
 44 ص،  األسلوب دراسة لغوية احصائيةٍ  ،سعد مصلوح 73
 1/152األسلوبية كربليل اػبطاب، ج، نور الدين السد74
السمات األسلوبية ىي ؾبموعة الظواىر الصوتية ك الصرفية ك الًتكيبة ك البالغية ك اؼبعجمية اليت ذبعل النّص فريدا يف بابو األديب *

. متميزا بُت أقرانو
 45-44 األسلوب دراسة لغوية احصائيةٍ ، ،سعد مصلوح 75
اؼبطلق يف اللغة " اؼبضاؼ "(1913-1857) سويسرم : Ferdinand De Saussure. فرديناند دم سوسيَت76

، كدرس طيلة الفًتة األخَتة من حياتو ىي اليت نشرىا بعض 1891 اذل سنة 1880، مث استقر بباريس من سنة السنسكريتية
، عبد السالـ اؼبسيدم، األسلوبية كاألسلوب، الدار العربية 1916دركس يف اللسانية العامة، كذالك سنة "تالميذه بعنواف 
 .248، ص3للكتاب، ط
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البعد : األسلويب من الوجهة التارىبية إذل الوجهة الوصفية القائمة على عد الّلغة ملكة إنسانية ذات أبعاد ثالثية ىي
 . 77"االجتماعي، كالبعد الذىٍت، كالبعد التارىبي كصار اؽبدؼ معقودا على دراسة الّلغة يف ذاهتا ك لذاهتا

الذم اذبو باللسانيات - " أحد أشهر تالمذة دم سوسَت78   كفبن تزعم لواء األسلوبية التعبَتية شارؿ بارل
التطبيقية إذل اؼبنحى األسلويب من خالؿ نظريتو القائمة على دراسة احملتول العاطفي، كدراسة القيم التعبَتية اليت 
 79"ينطوم عليها الكالـ ، ـبالفا بذلك الدراسات البالغية القديبة القائمة على األمباط ك الصور التقليدية اؼبتداكلة

عالقة التفكَت بالتعبَت، ك إبراز اعبهد الذم يبذلو اؼبتكلم ليوّفق بُت رغبتو "كقد اىتم بارل يف دراساتو بالبحث عن 
فاؼبنشئ سواء أكاف متكّلما عاديا أـ أدبيا، فهو هبتهد يف اختيار طريقة إيصاؿ . 80"يف القوؿ، ك ما يستطيع قولو

 .  أفكاره إذل اؼبتلقي، ك يف أحياف كثَتة يضّمن خطابو شحنات عاطفية بغرض التأثَت يف متلقيو

اؼبنهج الوصفي القائم على صبع العينات الظاىرة اؼبدركسة كربليلها كاخضاعها "فهو " بارل"أمَّا اؼبنهج الذم اتبعو 
كما كانت " العلم"ؼبنهج إحصائي قبل الوصوؿ منها إذل النتائج علمية، كىو من خالؿ ىذا كاف يقًتب من ركح 

 . 81"هتدؼ مدرسة علم اللغة اغبديث

 82:ك ىذا اؼبنهج أضاؼ اذل حقل الدراسات األسلوبية ثالث نقاط إهبابية كىي

 . توسيع ؾباؿ البحث عن القيمة  األسلوبية كعدـ اقتصارىا على الصور البالغية التقليدية-

 .توسيع دائرة البحث يف اؼبستويات الّلغوية كاالىتماـ باللغة اؼبنطوقة من الناحية األسلوبية-

االعتماد على اؼبنهج الوصفي العلمي يف ؾباؿ الدراسات النظرية، لكن ىذه االىتمامات بدكرىا تركت يف -
 83:منهجو بعض الثغرات

                                                             
 .92-91، األسلوبية الرؤية كالتطبيق، ص يوسف أبو العدكس77
اختص يف اليونانية  (1947-1865)، كلد جبنيف كمات هبا  لساين سويسرمCHARL Bally شارؿ بارل 78

، عبد السالـ اؼبسدم، األسلوبية كاألسلوب "مصنف األسلوبية، الفرنسية ":كالسنسكريتية يف العصر اغبديث، من مؤلفاتو 
 . 241ص
 .92، ص  األسلوبية الرؤية كالتطبيق، يوسف أ بو العدكس  ينظر79
 1/66األسلوبية كربليل اػبطاب، ص، نور الدين السد80
 .32، دراسة األسلوب بُت اؼبعاصرة كالًتاث، ص أضبد دركيش ينظر81
 .32، دراسة األسلوب بُت اؼبعاصر كالًتاث، صأضبد دركيش82
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 .احملتول العاطفي يف األسلوب صرفو عن االىتماـ بالقيمة اعبمالية يف كثَت من األحياف"تركيز على  -1

 .االىتماـ بالّلغة اؼبنطوقة، ابتعد بو عن اللغة اؼبكتوبة، كىي يف الواقع ؾباؿ الدراسات األدبية -2

 .اىتمامو بالتنظَت شغلو عن التطبيق على أعماؿ معاصرة -3

ىكذا نالحظ أف األسلوبية التعبَتية، كما أرادىا بارل دل تتجاكز حدكد دائرة اللغة، كدل تفارؽ إطار اغبدث    و
كقد  .84"ك بذلك ظّلت أسلوبية بارل ىي أسلوبية اللغة ك ليست أسلوبية األدب. " اللساين اؼبنظور إليو يف ذاتو

يف مقابل - كىي مادة دراستو - كجو بارل عنايتو ك اىتمامو إذل الّلغة اؼبشًتكة ؽبذا كضع اللغة اؼبنطوقة 
االستخدامات العفوية كالواعية كاؼبوجهة كبو علم اعبماؿ، باإلضافة إذل تركيز اىتمامو على اؼبضموف الشعورم 

 .ألفعاؿ التعبَت كالعالقة بُت الشكل ك اؼبعٌت

كخالصة اغبديث فإف شارؿ بارل إذف ىو رائد األسلوبية التعبَتية كقد أحدث تأثَتات كاسعة يف كثَت من اؼبدارس 
كما احتل اؼبنهج الوصفي موقعا . األسلوبية اليت جاءت بعده، مثل الشكالنية الركسية، كاألسلوبية اإلحصائية

 .متميزا كمتقدما يف الدراسات األسلوبية

 

 

: األسلوبية النفسية: ثانيا

ؿ حديثهم عن االذباىات األسلوبية إذل األسلوبية النفسية على أّّنا اذباه منهجي يف اأشار الباحثوف العرب يف مج
ربليل اػبطاب، كتعٌت دبضموف الرسالة كنسيجها الّلغوم مع مراعاهتا ؼبكونات اغبدث األديب، كىذا االذباه 

، 85"ؿ كاألسباب اؼبتعلقة باػبطاب األديبعلالبحث يف الًتاكي  ككظيفتها يف نظاـ اللغة إذل اؿ"األسلويب ذباكز 
كيعود سب  ذلك إذل اعتقاد أصحاب ىذا االذباه بذاتية األسلوب كفرديتو، كلذلك فهو يدرس العالقة بُت كسائل 

                                                                                                                                                                                              
 .، ص نفسها اؼبرجع نفسو ينظر83
 11موسى سامح ربابعة، األسلوبية مفاىيمها ك ذبلياهتا، ص84

 1/67األسلوبية كربليل اػبطاب، ،نور الدين السد85
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ج فيها اػبطاب األديب قالتعبَت كالفرد، دكف إغفاؿ عالقة ىذه الوسائل التعبَتية باعبماعة اليت تستعمل اللغة اؼبن
. اؼبدركس

أىم مؤسس لألسلوبية النفسية كإليو تشَت أغل  الدراسات الغربية  (1960-1887) 86"ليو سبيتزر"كيعد 
ليستقي منها "  ك قد استعاف شبتزر بالداللة التارىبية .كالعربية اليت حاكلت رصد تاريخ األسلوبية  كاذباىاهتا

معلومات تسهم يف إثارة بعض البؤر اؼبظلمة يف النص ألف الكلمة عنده يف السياؽ األديب قد تأخذ داللة معّينة يف 
 87"النص،  ك قد تتعدد داللتها حبس  السياؽ

 :88ك يبكن تلخيص أسس األسلوبية النفسية يف نقاط طبس

 .كجوب انطالؽ الدراسة األسلوبية من النص ذاتو-1

 .معاعبة النص تكشف عن شخصية مؤلفو-2

 .ضركرة التعاطف مع النص للدخوؿ إذل عاؼبو-3

 .إقامة التحليل األسلويب على ربليل أحد مالمح اللغة يف النص األديب-4

السمة األسلوبية اؼبمّيزة تكوف عبارة عن تفريغ أسلويب فردم، أك ىي طريقة خاصة يف الكالـ تنزاح عن الكالـ -5
   .العادم

فبارسا "    إف ىذه األسس اػبمسة تكشف لنا خطورة منهجية شبتزر من الناحية التطبيقية، فقد كاف ىذا الرجل 
 .89أكثر فبا كاف منظّرا، ك ىو بذلك عادل أسلوبية يف الصميم

أّما اؼبنهج اؼبتبع فهو منهج الدائرة الفيلولوجية، كعلى الرغم فبا توحي بو التسمية من كجود عنصر الدكراف أك 
الدائرة يف اؼبنهج ، فإّف اغبقيقة ليست كذلك، فهي عملية تتألف من ثالث مراحل األكذل يقـو الناقد الذم هب  
أف يكوف قد توافرت فيو اؼبوىبة ك التجربة كاإلخالص بقراءة النص مرة بعد مرة ، حىت يعثر على ظبة معينة يف 

                                                             
كىو  (1960-1887)، أؼباين التكوين فرنسي االختصاص، عاش بُت سنيت مبساكم النشأة،  (leospitzer) (ليوسبيتزر)86

 .248 األسلوبية كالنقد الديب، عبد السالـ اؼبسدم، األسلوبية كاألسلوب، ص:من علماء اللسانيات كنقاد األدب من مؤلفاتو 
 1/73  نور الدين السد، األسلوبية كربليل اػبطاب، 87
 11  ينظر موسى سامح ربابعة، األسلوبية مفاىيمها ك ذبلياهتا، ص88
 74جورج مولينيو، األسلوبية، ص89
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األسلوب تتكرر بصفة مستمرة، كيف اؼبرحلة الثانية عليو أف وباكؿ اكتشاؼ اػباصية السيكولوجية اليت تفسر ىذه 
السمة، كيف اؼبرحلة الثالثة ك األخَتة عليو أف يقـو برحلة العودة اذل احمليط ، كينق  عن مظاىر أخرل لبعض 

 . 90اػبصائص  العقلية

أىم اذباىات التحليل األسلويب الذم يعتمد على التذكؽ الشخصي، كلكنو وبرص على  (سبيتزر)   كيبثل منهج 
أف يعكس اؼبثَتات اليت توصل النص اذل القارئ، ك وباكؿ أف وبدد نظاـ التحليل على ىذا األساس ، ؽبذا يطلق 

 .عليو اسم منهج الدائرة الفيولولوجية ، كيتم تطبيقو على مراحل متعددة

 :األسلوبية البنيوية- ثالثا 

يف بعض الًتصبات، كيعد ىذا االذباه أكثر االذباىات األسلوبية اغبديثة شيوعا  ك  (األسلوبية اؽبيكلية)كتعرؼ بػ 
ألّنا  (األسلوبية الوظائفية )خباصة كذلك فيما نظر ك طبق لو يف النقد العريب، كقد عرفت ىذه األسلوبية أيضا بػ 

ترل أف اؼبنابع اغبقيقية للظاىرة األسلوبية تكمن يف اللغة ك يف مبطيتها ك يف كظائفها ، كلذا يبتنع تعريف 
يف منظورىا خارجا عن النص أك اػبطاب أم كنص يقـو بوظائف إبالغيو يف االتصاؿ باؼبتلقُت       (األسلوب)

 .91ك ضبل اؼبقاصد اليهم

 الذم قدـ طركحات جديدة تربز من 92(ركماف جاكوبسوف)كقد اقًتنت األسلوبية البنيوية باسم العادل األلسٍت 
أّنا البحث عما يتميز بو الكالـ الفٍت عن بقية مستويات اػبطاب األخرل، :" خالؿ تعريفو لألسلوبية إذ يقوؿ 

ك دل يستخدـ . 93"كىو هبذا ىبرج اللغة العامية ك اللغة الشفوية كالّلغة غَت الفنية من الكالـ الفٍت دكف غَته
 .جاكوبسوف قط كلمة أسلوبية ك قّلما كاف يستخدـ كلمة أسلوب، فقد استبدؽبا دبصطلح الشعريّة

اليت تتيح لإلنساف االتصاؿ بغَته من بٍت  (جاكوبسوف)إّف كظيفة التواصل من أىم كظائف اللغة اليت نادل هبا 
 .السياؽ-  الرسالة –اؼبرسل إليو - اؼبرسل : ىي (جاكوبسوف)جنسو، كالعناصر اؼبكونة لالتصاؿ اللغوم عند 

                                                             
 .111، األسلوبية الرؤية كالتطبيق، ص يوسف أبو العدكس ينظر90
 .60 رابح بن خوية، مقدمة يف األسلوبية، ص ينظر91
النادم " أسس دبعية ستة طلبة 1915 كيف سنة 1896 كلد دبوسكو سنة ROMAN Jakobsonركماف جاكبسوف92

،  انتقل اذل براغ  كالتقى طائفة من علماء األلسنية1920كعنو تولدت مدرسة الشكليُت الركس كيف سنة " اللساين دبوسكو
 .245فأسسوا حلقة براغ األلسنية، عبد السالـ اؼبسيدم األسلوبية كاألسلوب، ص

 .12، األسلوبية مفاىيمها كذبلياهتا، ص موسى سامح ربابعة93
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يف نظريتو اؼبشهورة يف كظائف اللغة، يرل أف كل عملية لغوية ال تتم إاّل من خالؿ  (جاكوبسوف)كىكذا فإف 
كىي عملية تركي   )الباث أك اؼبرسل كاؼبتلقي أك اؼبرسل إليو، الرسالة أك اػبطاب ، كعملية البث : أطراؼ ىي

شريطة أف تكوف السنن مشًتكة بُت الباث كاؼبستقبل ، كذلك ( كىي عملية التفكيك للرموز)كعملية التلقي  (لرموز
 .94عرب القناة معينة، كيًتت  على كل طرؼ كظيفة ؾبددة، كؾبموع الوظائف ست

كليس من الضركرم أف ذبتمع ىذه الوظائف صبيعها يف الرسالة أك يف النص، كإمبا دبا تكوف كاحدة منها ىي 
ركز على كظيفة الشعرية لكوّنا أبرز  (جاكبسوف)البارزة، كبركزىا ال يبكن أف يلغي الوظائف األخرل، كلكن 

كظائف الفن الّلغوم األديب، كيف ضوء ىذه الوظائف اليت قدمها جاكوبسوف فإف صباليات اللغة تنشأ من خالؿ 
إف الوظيفة الشعرية تكمن يف اسقاط مبدأ " االختيار ك الًتكي  الذين يعتمداف على مبدأ التعادؿ ، كلذلك يقوؿ 

  . 95"التعادؿ من مبدأ االختيار على مبدأ الًتكي 

 يعد زعيم 96(ميشاؿ ريفاتَت)   كإذا كاف جاكبسوف قد انطلق يف جهوده من مقوالت الشكالنيُت الركس فإف 
بدأت األسلوبية البنيوية مسارا مهما يف  (ميشاؿ ريفاتَت)ك مع . األسلوبية البنيوية يف كشفو عن أبعادىا ك داللتها

سنة " ؿباكالت يف األسلوبية البنيوية" تناكؿ األسلوب يف النص األديب، ك قد أفرد كتابا خاصا ؽبذا الغرض ظباه بػ 
ـ كقد سبثلت غاية ىذا الكات  يف أف األسلوبية البنيوية تقـو على ربليل اػبطاب األديب ، ألف األسلوب 1971

 . 97أديب ال يوجد إال يف النص

الفرادة، ك السياؽ األكرب         :    ك ال بّد من الوقوؼ على أربعة مقومات اىتّم هبا ريفاتَت اىتماما بالغا، ك ىي
 .ك السياؽ األصغر، ك التشبع، ك اؼبفاجأة

                                                             
تتعلق باؼبرسل اليو، كالوظيفة الشعرية  (الندائية)تتعلق باؼبرسل، كالوظيفة اإلفهامية  (االنطباعية، التأثرية)الوظيفة االنفعالية94
ك تتعلق بسياؽ  (الداللية، االحالية)ك تتعلق بالقناة، كالوظيفة اؼبرجعية  (االتصالية)كتتعلق بالرسالة، كالوظيفة االنتباىية  (اإلنشائية)

 .62 رابح بن خوية، مقدمة يف األسلوبية، صينظر.ك تتعلق بالعالقات اللغوية (اؼبعجمية )الرسالة، كالوظيفة فوؽ اللغوية 
 
 
 
 

 .13، األسلوبية كمفاىيمها كذبليالهتا، صموسى سامح ربابعية95
.  أستاذ جبامعة لوميا اختص بالدراسات األسلوبية منذ مطلع العقد اػبامس، MICHEL Riffaiterre ميشاؿ ريفايًت96
 .15، األسلوبية مفاىيمها كذبليالهتا، ص موسى سامح ربابعة ينظر97
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النص فريد دائما يف : "يورّل ريفاتَت الفرادة اىتماما كبَتا حىت إنو هبعلها حدا لألسلوب، حيث يقوؿ: الفرادة- أ
 .98"جنسو، ك ىذه الفرادة ىي التعريف األكثر بساطة، ك ىو الذم يبكن أف نعطيو عن األدبية

نسق لغوم يقطعو عنصر غَت متوقع، " إف السياؽ األسلويب عند ريفاتَت : السياؽ األكرب ك السياؽ األصغر- ب
 .99"ك التقابل الذم ينشأ عن ىذا االقتحاـ ىو اؼبثَت األسلويب

ك ىو الذم يقـو على تشكيل اؼبفاجأة اليت أكالىا ريفاتَت أنبية كربل، ك يعد الطباؽ ك اؼبقابلة : السياؽ األصغر-
 .100منّبها أسلوبيا يشّكل عنصر اؼبفاجأة

ىو جزء من اػبطاب األديب الذم يسبق اإلجراء األسلويب، ك يوجد خارجو، ك قد قسمو : السياؽ األكرب-
 :قسمُت

 .سياؽ+ إجراء أسلويب + سياؽ * 

 .101إجراء أسلويب+ نقطة إنطالؽ إذل سياؽ جديد + إجراء أسلويب + سياؽ *

ك معناه أف الطاقة التأثَتية "ىو مقياس اعتمده ريفاتَت لقياس مدل تأثَت السمة األسلوبية يف اؼبتلقي، : التشبع- ج
فكلما تكررت نفس اػباصة يف نّص ضعفت مقوماهتا األسلوبية، : ػباصة أسلوبية تتناس  عكسيا مع تواترىا

فالسجع مثال قد يكوف مثَتا أسلوبيا، ك لكّن قيمتو . 102"معٌت ذلك أف الّتكرار يفقدىا شحنتها التأثَتية تدرهبيا
 .األسلوبية تتناقص كلما تكرر، حىت ليصبح مظهرا من مظاىر ضعف األسلوب

تنتج عن اؼبثَت األسلويب الذم ىو عنصر غَت متوقع؛ لذلك فإف قيمة كل ظاىرة أسلوبية تتناس  مع : اؼبفاجأة- د
 .103حدة اؼبفاجأة، حيث كّلما كانت اػباصية غَت منتظرة كاف كقعها يف نفس اؼبتلقي أكقع

                                                             
 (طارؽ) األسلوبية عند ميشاؿ ريفاتَت، البكرم 98

http://www.diwanalarab.com./spip.php ،2 2002جواف 
. نفسو99

 18، األسلوبية مفاىيمها كذبلياهتا، صموسى سامح ربابعة100
 230-229 علم األسلوب مبادئو كإجراءاتو، ص،  ينظر صالح فضل101
  49 عبد السالـ اؼبسدم، النقد ك اغبداثة، ص102
 17، األسلوبية كمفاىيمها كذبليالهتا، صموسى سامح ربابعية103

http://www.diwanalarab.com./spip.php
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كىكذا فإف اؼبنهج اؼبتبع يف ىذه الدراسات األسلوبية البنيوية ىو اؼبنهج الوظيفي كينطلق ىذا اؼبنهج من ثالثة 
للُّغَسةِب الذم يتم على أساسو - 3الوظيفة، - 2الشكل، - 1: منطلقات ىي السياؽ؛ كىو اؼبفهـو الثالثي األبعاد ِب

أما اؼبنهج التواصلي فيعد جزءن أساسيا من اؼبنهاج الوظيفي للُّغة، كىذا اؼبنهج يعود يف . 104ربليل النص األديب
أنو يقدـ : ، كقد اتصف ىذا اؼبنهج بصفات خاصة بو أنبها  (دم سويسر)أصلو إذل اؼبدرسة البنيوية ك رائدىا 

قراءة شاملة متكاملة للنص األديب، يساعد على ربليلو ربليال كافيا كما أنّو يهتم بالبنية السطحية كالبنية العميقة 
كىو يقدـ ربليال شامال للنص الشعرم من حيث ىندستو كمفرداتو  (اؼبعٌت الباطٍت كاؼبعٌت الظاىرم )للنص 

 . 105كتراكيبو  حيث يساعد الدارس األسلويب على مالحظة الصيغة الغالبة يف النص

على الرغم من أنّو قد  (سبيتزر)ك  (بارل)قد ذباكز أسلوبية  (ميشاؿ ريفاتَت)   كبناء على ما سبق فإننا نرل أف 
يرل أف ىناؾ أنبية كبَتة تكمن يف الطاقات التعبَتية القارة يف صميم اللغة فإف  (بارل)أفاد منهما، فإذا كاف 

كىي األسلوبية البنيوية دل تعن إالَّ باػبطاب  (ريفاتَت)ربط األسلوبية بذات صاحبو ، يف حُت أف أسلوبية  (سبيتزر)
 .موضوعا للدراسة ، ىذا إذل جان  رفض األحكاـ االعتباطية كاالنطباعات الذكقية

 :األسلوبـــية اإلحصـــــائية- رابعا 

.       تعتمد األسلوبية اإلحصائية على اإلحصاء الرياضي كترجع أنبية اإلحصاء إذل أنو منهج وبقق بعدا موضوعيا
ك يعترب يف اجملاؿ األسلويب مبوذجا للدقة العلمية اليت ال تًتؾ ؾباال لذاتية الناقد أك الباحث كي تنفذ إذل العمل 

الذم يقـو "  القياس األسلويب"ك من الذين اقًتحوا مباذج لإلحصاء األسلويب زم  الذم جاء دبصطلح . األديب
على إحصاء كلمات النص ك تصنيفها حس  نوع الكلمة، ككضع متوسط تلك الكلمات يف شكل قبمة،        

 .  106ك ىكذا تنتج أشكاؿ ك مباذج متنوعة يبكن مقارنة بعضها ببعض

، ك يقـو ىذا النموذج على "التعبَت باغبدث ك التعبَت بالوصف" يف اإلحصاء معادلة بوزيمان. أ   ك قد اعتمد 
إحصاء عدد الكلمات اليت تنتمي إذل النوع األكؿ ك عدد كلمات النوع الثاين، مث إهباد خارج قسمة اجملموعة "

                                                             
 .126، ص  اؼبرجع نفسو ينظر104
 .126، ص اؼبرجع السابق ينظر 105

 98-1/97نور الدين السد، األسلوبية كربليل اػبطاب، 106
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ك من خالؿ ذلك وبكم على أدبية النص، فارتفاع حاصل القسمة يعد مؤشرا . 107"األكذل على اجملموعة الثانية
 .108على أدبيتو، ك البفاضو يقرّبو من العلمية

ردبا لقي اؼبنهج اإلحصائي : "   ك قد لقيت ىذه األسلوبية انتقادات عديدة كجهت ؽبا ، يقوؿ ؿبمد عبد اؼبطل 
ما دل يلقو غَته من نقد ك ذبريح؛ ألننا عندما نعمد إذل اإلحصاء يف دراسة األسالي  كبيل اللغة األدبية إذل شيء 

كما أف أغلبية العمل اإلحصائي وبمل يف طياتو خطر سيطرة الكم على الكيف، فبا . 109"بال لوف ك ال طعم
 .يفقد دراسة األسلوب ىدفها األساسي

   إالَّ أنّو بالرغم من ىذه االنتقادات اليت كجهت إذل اؼبنهج اإلحصائي كجعلت عددا من الباحثُت يعزفوف عنو، 
فإنو ال ىبلو من جوان   إهبابية حيث يرل سعد مصلوح أنو يبكن الّلجوء إذل اإلحصاء حُت يراد الوصوؿ إذل 

ك يقوؿ بعد أف طّبق  . 110مؤشرات موضوعية يف فحص لغة النصوص األدبية، ك تشخيص أسالي  اؼبنشئُت
ك إننا لعلى يقُت من أنو مقياس دقيق إذل حد بعيد،     : "معادلة بوزيباف على ؾبموعة من نصوص األدب العريب

ك أننا بذلك قد أثبتنا أف صدقو على األدب العريب ال يقّل عن صدقو على غَته من اآلداب، كما أنو مقياس 
 .111كاحد متعدد الوظائف ك بسيط يف آف معا

   ك أخَتا نقوؿ إنو ال يبكن التقليل من أنبية األسلوبية اإلحصائية، ك هتوين شأّنا، أك التهّجم عليها، ؼبا تتمتع بو 
من موصوعية، ك لكن ال بّد من توفر شركط يف دارس األسلوب إحصائيا، أنّبها القدرة على استغالؿ نتائج 

 112"ربليل الظواىر األسلوبية ك تأكيلها فبا ال ىبرج عن إطار النص"اإلحصاء، ك 

 :األسلوبية الصوتية- خامسا 

                                                             
 74 ص،2002، 3 عادل الكت ، ط  سعد مصلوح، األسلوب دراسة لغوية إحصائية،107
 74  ينظر نفسو، 108
 139، ص1984 ؿبمد عبد اؼبطل ، البالغة ك األسلوبية، اؽبيئة اؼبصرية العامة للكتاب، 109

 1/109نور الدين السد، األسلوبية كربليل اػبطاب، 110
 140سعد مصلوح، األسلوب دراسة لغوية إحصائية، ص111
 1/112 نور الدين السد، األسلوبية كربليل اػبطاب، 112
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يهتم باعبان  الصويت كالفونولوجي يف النصوص اعبميلة، " ، كىو علم (غلم اعبماؿ الّلغوم)   يقابلها يف العربية 
حيث يساعد على الكشف التوظيف الصويت لتجسيد اػبياؿ ك ربقيق الصورة شارحا أبعاد التكرار، كالتقابل،    

 .113"ك التوازم يف مستول األصوات اؼبفردة ك مستول السياؽ الصويت

كىي تنطلق أساسا من فكرة أف مادة األدب ىي األصوات كاأللفاظ، كعليو فإف أّم ربليل صبارّل مشركع لألدب 
 .114ال يتحقق إالَّ من خالؽبما، أم عن طريق ربليل القال  الصويت ؽبذا العمل األديب

   كموضوع األسلوبية الصوتية دراسة الوحدات الصوتية، كالسياؽ الصويت يف النص األديب، كتفسَت العالمات اليت 
كتعتمد األسلوبية الصوتية على مفهـو اؼبتغَّتات ." 115أدت معاين كإوباءات كصوارا ساعدت على نقل الفكرة

الصوتية األسلوبية، كدبقدار ما يكوف للغة حرية التصرؼ ببعض العناصر الصوتية للسلسلة الكالمية، دبقدار ما 
 .116"تستطيع أف تستخدـ تلك العناصر لغايات أسلوبية

 

 :117سبعة أبعاد لتحليل البناء الصويت للقصيدة، ك ىيمحمد صالح الضالع ك يقًتح 

 .(الفونيمات)الوحدات الصوتية  -1

 .السياؽ الصويت للوحدات الصوتية -2

 .اعبان  اللفظي اؼبوحي ك احملاكي -3

 .اعبان  الصريف ك الوحدات الصرفية -4

 .اعبان  النحوم -5

 .اعبان  البالغي -6

                                                             
 .15، ص2002ط، .، األسلوبية الصوتية، دار غري ، القاىرة، د ؿبمد صاحل الضالع113
 .20، صاؼبرجع نفسو ينظر 114
 .13-12، ص  اؼبرجع نفسو ينظر115
 .39، ترصبة عياشي، مركز االمباء القومي، بَتكت، ص األسلوب كاألسلوبيةبيار جَتك، 116
 ك ما بعدىا 28، األسلوبية الصوتية، صؿبمد صاحل الضالع117
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 .جان  العركض ك القافية -7

   ك ال ذبتمع ىذه األبعاد كّلها يف قصيدة كاحدة، ك ال يصوغها الشاعر متعمدا، ك إاّل ربولت القصيدة إذل 
 .صنعة لفظية

 قائمة المصادر و المراجع

 :المصادر و المراجع العربية

 .1997، 1األسلوبية كنظرية النص، ط،إبراىيم خليل

 .ت.ط، د. دار غري ، القاىرة، د،كالًتاثةأضبد دركيش، دراسة األسلوب بُت اؼبعاصر

، 6، األسلوبية دراسة بالغية ربليلية ألصوؿ األسالي  األدبية، مكتبة النهضة اؼبصرية، مصر، طأضبد الشاي 
1966. 

. 2009، 1ذقية، سوريا، طال االنزياح الشعرم عند اؼبتنيب، دار اغبوار للنشر كالتوزيع، اؿ،أضبد مبارؾ اػبطي 
. 40ص

بشَت تاكريرت، اغبقيقة الشعرية على ضوء اؼبناىج النقدية اؼبعاصرة كالنظريات الشعرية، دراسة يف األصوؿ 
 .ـ2010-ىػ1431، 1كاؼبفاىيم، عادل الكت  اغبديث، إربد   األردف،ط

، دار الغرب االسالمي، 2، ربقيق ؿبمد غببيبنب اػبوجة،طحاـز القرطاجٍت، منهاج البلغاء ك سراج األدباء
 .1981بَتكت،

-ِـب 2006، 1األردفٍ  ط-، فن األسلوب دراسة كتطبيق عرب العصور األدبية، دار صفاء، عمافضبيد آدـ ثويٍت
 .ق1427

 .1اؼبقدمة، دار الفكر للطباعة كالنشر، ط: ابن خلدكف

 .2013، 1ردف، طاأل-، مقدمة يف األسلوبية، عادل الكت  اغبديث، اربدرابح بن خوية

 .ـ1981، 2ريبوف طحاف، األلسنية العربية، دار الكتاب اللبناين، بَتكت، ط
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 (ت.د)الّزـبشرم جار اهلل أيب القاسم، أساس البالغة، ربقيق عبد الرضبن ؿبمود،دار اؼبعرفة بَتكت، 

 .ـ1992/ق1412، 3 األسلوب دراسة لغوية إحصائية، عادل الكت ، ط،سعد مصلوح

 .2002، 3سعد مصلوح، األسلوب دراسة لغوية إحصائية، عادل الكت ، ط

 .1992، 2شكرم عياد، مدخل إذل علم األسلوب، مكتبة اعبيزة، مصر،ط

 .ـ1998، 1دار الشركؽ، ط علم األسلوب مبادئو كإجراءاتو، ،صالح فضل

 .ـ2004فتح اهلل أضبد سليماف، األسلوبية مدخل نظرم ك دراسة تطبيقية، مكتبة اآلداب، القاىرة، 

 . القاموس احمليط، دار العلـو للجميع، بَتكت، دط، دت،فَتكز آبادم

القزكيٍت جالؿ الدين بن ؿبمد بن عبد الرضبن اػبطي ، اإليضاح يف علـو البالغة، شرح ك تعليق ؿبّمد عبد اؼبنعم 
 .ـ1993-ىػ 3/1414خفاجي، دار اعبيل بَتكت ط

-، الدار العربية للكتاب، ليبيا(كبو بديل ألسٍت يف نقد األدب)عبد السالـ اؼبسدم، األسلوبية ك األسلوب 
 .ـ1977تونس، 

 .3عبد السالـ اؼبسيدم، األسلوبية كاألسلوب، الدار العربية للكتاب، ط

 . النقد ك اغبداثة، دار الطليعة، بَتكت، دط، دتعبد السالـ اؼبسدم،

 .ـ1991عبد القاىر اعبرجاين، دالئل اإلعجاز، اؼبؤسسة الوطنية للفنوف اؼبطبعية، الرغاية، اعبزائر، 

عبد اهلل جرب، األسلوب ك الّنحو دراسة تطبيقية يف عالقة اػبصائص األسلوبية ببعض الظاىرات النحوية، دار 
 .ـ1988- ىػ 1409، 1الدعوة اإلسكندرية،ط

 .2002ط، .، األسلوبية الصوتية، دار غري ، القاىرة، دؿبمد صاحل الضالع

 .1994 البالغة كاألسلوبية، مكتبة لبناف ناشركف طبع دار نويا للطباعة، القاىرة، ط،ؿبمد عبد اؼبطل 

، 1984ؿبمد عبد اؼبطل ، البالغة ك األسلوبية، اؽبيئة اؼبصرية العامة للكتاب، 

 .2011ط،.األردف، د- مسعود بودكخة، األسلوبية ك خصائص الّلغة الشعرية، عادل الكت  اغبديث، إربد
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 .2002، 1منذر عّياشي، األسلوبية ك ربليل اػبطاب، مركز اإلمباء اغبضارم، حل ، سورية،ط

 .2003، 1موسى سامح ربابعة، األسلوبية مفاىيمها ك ذبلياهتا، دار الكندم، األردف، ط

 .ـ1992-ق1412، 1، أيب الفضل صباؿ الدين، لساف العرب، دار صادر بَتكت، طابن منظور

، دار ىومة (األسلوبية ك األسلوب )نور الدين السد، األسلوبية ك ربليل اػبطاب دراسة يف النقد العريب اغبديث 
 .ـ1997اعبزائر، 

 .ـ2009-ىػ1430 ،2يوسف ك غليسي، مناىج النقد األديب، جسور للنشر كالتوزيع، اعبزائر،ط

 .ـ2007-ىػ1427، 1يوسف أبو العدكس، األسلوبية الرؤية ك التطبيق، دار اؼبسَتة،ط

 :المراجع األجنبية المترجمة

 .، ترصبة عياشي، مركز اإلمباء القومي، بَتكتاألسلوب كاألسلوبيةبيار جَتك، 

 .1987، 1ؿبمود جاد الرب، الدار الفنية للنشر كالتوزيع، ط:  علم اللغة كالدراسات األدبية، ترصبة،بَتندشبلر

 .2003 األسلوبية، ترصبة خالد ؿبمد صبعة، دار الفكر، دمشق، ط،جورج موليٍت

، 2جورج مولينيو، األسلوبية، ترصبة بساـ بركة، اؼبؤسسة اعبامعية للدراسات ك النشر ك التوزيع، بَتكت، ط
 .ـ2006

 ؿباضرات يف األلسنية العامة، ترصبة يوسف غازم ك ؾبيد النصر، اؼبؤسسة اعبزائرية للطباعة، ،فرديناف دم سوسَت
 .ـ1986

 ترصبة ؿبمد العمرم، منشورات ؾبلة دراسات سيمائية أدبية لسانية، الدار ،، البالغة كاألسلوبيةىنريشبيلث
 .1989، 1البيضاء، ط

 :المجالت و الدوريات

 .1998ديسمرب ، 60عدد حسن غزالة، األسلوبية كالتأكيل كالتعليم، ؾبلة كتاب الرياض، 
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عبد السالـ اؼبسدم ، اؼبقاييس األسلوبية يف النقد األديب من خالؿ البياف ك التبيُت للجاحظ، حوليات اعبامعة 
 .1976، 23ددالتونسية ، ع

 .1، عدد5صالح فضل، علم األسلوب ك عالقتو بعلم اللغة، ؾبلة فصوؿ، ـ

عودة خليل، اؼبصطلح النقدم يف الدراسات العربية اؼبعاصرة بُت األصالة ك التجديد األسلوبية مبوذجا، ؾبلة 
 .2،2003 عدداعبامعة اػبليل للبحوث،

 :مواقع األنترنيت

 (طارؽ)األسلوبية عند ميشاؿ ريفاتَت، البكرم 
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