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وفي لساني نورا، وفي بصري نورا، هم اجعل في قـلبي نورااللّ 
يميني نورا، وعن يساري نوراوفي سمعي نورا، وعن

أمامي نوراومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، ومن
ومن خلفي نورا، وأجعل لي في نفسي نورا

وأعظم لي نورا





إليك يا من خلقت جسدي من طين ونفخت فيه الحياة  
وجعلتني انطق بأحلى العبارات وأكرمتني بنور العلم حمدي  

.يا ربوشكري لك
إلى القـلبين اللذين ربياني ورعياني وغمراني بعطفهما وحنانهما  

.حبيبة وأبي الغالي  أمــي ال
بكونهم إخوتي  ومرها واعتز  إلى من تقـاسمت معهم حلو الحياة  

الى من كانوا حولي كالسد المنيع
.اليكم يا أخواتي و صديقـاتي....يا زهور النرجس يا عطر الربيع

، خالد، يوسف، لينة، مسيم، مارياريتاج: إلى الكتاكيت الصغار
.سناء، مريــم

.وإلى كل من نسيتهم بقـلمي لكن لن أنساهم بقـلبي





العلم والمعرفة وأعانني على أداء  الحمد هللا الذي أنار لي درب  
هذا الواجب ووفقني إلى إنجاز هذا العمل، أتوجه بجزيل الشكر  
واالمتنان إلى كل من ساعدني من قريب أو من بعيد على انجاز  

سامي الوافــي الذي لم يبخل  : هذا العمل، وأخص بالذكر األستاذ
مام  علي بتوجيهاته ونصائحه القيمة التي كانت عونا لي في إت

.هذا البحث
وأتقدم بالشكر الجزيل إلى كل أساتذة قسم اللغة العربية بجامعة  

.العربي بن مهيدي
وال يفوتني أن أشكر كل موظفي قسم اللغة العربية دون استثناء  

.كما أتقدم بالشكر إلى عمال مكتبة جامعة العربي بن مهيدي

*وأسأل اهللا التوفيــــق والســـداد* 





مقدمة

أ

:مقدمــة

یعود انبثاق المناهج النقدیة الحدیثة في أوروبا إلى تراث من التراكمات الثقافیة والتیارات 

الفكریة المختلفة، التي تحمل على إثرائها تقاطع العدید من المعارف واآلداب العالمیة 

، وبقدر ما وذرائعیةوما انبثق عنها من فلسفات مثالیة ووجودیة . لحضارات وشعوب متباینة

تلك المناهج في الغرب كانت ال تعدم أن نجد لها في تراثنا النقدي مالمح وبدایات انتعشت

أسس لها نقادنا القدامى فیما أنجزوه من دراسات نقدیة وبالغیة، غیر أنهم لم یضعوا لها 

تأتي أهمیة هذه الدراسة في أنها . جهازها االصطالحي والمفاهیمي الذي عرفت به عند الغرب

بالجذور البالغیة والنقدیة، في محاولة إلبراز " المنهج األسلوبي"دیا حدیثا وهو ترتبط منهجا نق

جوانب االلتقاء واالختالف، والتأكد على أن المنهج األسلوبي الذي یعتمده كثیر من الدارسین 

لیس فتحا جدیدا في الدراسات النقدیة الحدیثة، وٕانما له جذور في الموروث النقدي والبالغي، 

ذي یفرض نفسه على الناقد المعاصر ویجعله یوظف هذه األصول معتمدا علیها في األمر ال

.تحلیله للنصوص األدبیة ونقده لها

خالل اختیار ولذلك فإن البحث المنشود هو محاولة لتطویر أسلوبیة عربیة معاصرة، من

ة الحدیثة لدراسة، وقد ربط في دراسته بین الدراسات األسلوبیأنموذجا ل" أحمد درویش"كتاب 

ألسلوبي بالبالغة العربیة قلیلةومعظم الدراسات التي تربط المنهج ا. والبالغة العربیة القدیمة



مقدمة

ب

مع الدراسات التي تركز بشكل خاص على دراسة األسلوبیة منهجیا وتطبیقیا، مقارنةً 

.والدراسات التي تركز على البالغة العربیة القدیمة بمعزل عن الدراسات الحدیثة

ل األسلوبیة في البالغة القدیمة ظاهرة لم تنل حقها من االهتمام، األمر الذي جعلني فتأصی

أخوض في دراسة الموضوع، رغم قلة الدراسات فیه، لوضع تصور واضح للعالقة بین البالغة 

:وهذا ما أثار ویثیر الكثیر من التساؤالت من بینها. القدیمة واألسلوبیة الحدیثة

بالدراسات اللغویة و النقدیة ؟الحدیثةبیةما هي عالقة األسلو -

بالبالغة العربیة القدیمة؟وما هي عالقتها-

ما صلة الدرس األسلوبي المعاصر بنظریة النظم عند الجرجاني؟-

وقد اعتمدت في دراستي على المنهجین التحلیلي والتاریخي في تأصیل البالغة العربیة 
تبعت  ما في الفصل التطبیقي ال النظري،أدیثة هذا في الفصالقدیمة، وتتبع مفهوم األسلوبیة الح

.آلیات نقد النقد

:وقمت بتقسیم دراستي إلى مدخل وفصلین، على الترتیب التالي

.               واألسلوبیة الحدیثةیه األسلوب بین البالغة القدیمةوقد تناولت ف: المدخل

روث البالغي والنقدي القدیم ویضموالمو األسلوبیة : اخترت له عنوان: وفي الفصل األول
ثالث مباحث، تناولت في المبحث األول مفهوم األسلوبیة، كما أضفت إلى ذلك نشأة 

ث الثاني تحدثت عن عالقة األسلوبیة بالدراسات اللغویة األسلوبیة واتجاهاتها، أما في المبح
دراسات البالغیة والنقدیة عالقة األسلوبیة بالتناولت فیه : ، وفي المبحث الثالثوالنقدیة



مقدمة

ج

المعاني، البیان، البدیع، ثم بینت أهم نقاط : ع التركیز على علوم البالغة الثالثمالقدیمة، 
.  االتفاق واالفتراق بینهما

دراسة األسلوب بین المعاصرة "فكان رؤیة منهجیة وٕاجراء نقدي لكتاب : أما الفصل الثاني
. ألحمد درویش" والتراث

األسلوبیة في النقد "اء إعداد هذا البحث إلى مراجع عدة وأهم هذه المراجع كتاب وقد عدت أثن

" األسلوبیة الرؤیة والتطبیق"لفرحان بدري الحربي، باإلضافة إلى كتاب " العربي الحدیث

.لیوسف أبو العدوس وغیرهم من الكتب

و من صعوباتنطلق من فراغ ولم تخلویبقى أن نشیر إلى أن هذه الدراسة كغیرها، لم ت

ولعل أول هذه الصعوبات تتمثل في ضیق الوقت وصعوبة تحلیل الموضوع لطوله وأیضا قلة 

المصادر والمراجع، وعملیة تتبع الكتب أمر صعب جدا ویحتاج إلى أكثر من جهة وٕالى زمن 

. المادة التي یمكن دراستها وفق التصویر المطلوبحصدأوسع قصد

الذي أنعم وتفضل، أتقدم بالشكر الجزیل لكل من أعان على - عز وجل–ثم إني بعد شكر اهللا 

العلمي في مرشدي ومشرفيسامي الوافي، : ظهور هذا البحث وأخص منهم بالذكر األستاذ

بحثي هذا، والذي لم یتأخر في إبداء الرأي وٕاسداء النصح والمشورة، فاستفدت منه في إنارة 

. طریقي في هذا البحث

وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب البحث إلى كل محب للعلم والتعلم، هذاوأحب أن أهدي 

.العالمین
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". الخطابة"و" الشعریة"في كتابیه عن " أرسطو"ظهرت البالغة في شكل قواعد نظریة عامة عند 

الكالم بالنظر إلى مراتبه الفنیة،احتاجت إلى قواعد تصنیفیة تسهل علیها تقسیم «ولما كانت كذلك 

فكان األسلوب الوسیلة الوحیدة لتقنین األسس وتحدید القیم وٕابراز المفارق بین األنواع األدبیة، ثم 

من هنا ارتبط األسلوب بالبالغة وتحددت عالقته بها على أنه األدبي والألدبي،ترسیخ المعاییر بین 

)1(»المساعد لها على تصنیف القواعد المعیاریة التي تحملها للفكر األدبي

األسلوب: وقد عرف البالغیون في العصور الوسطى وما قبلها تقسیم األسلوب إلى ثالثة مستویات

.، واألسلوب المتوسط، واألسلوب الساميالبسیط

) Virgile" (فرجیل"وقد مثلوا لكل مستوى من هذه المستویات بنموذج من إنتاج الشاعر الروماني 
یعد نموذجا لألسلوب Bucolique" قصائد ریفیة"بعنوان:فدیوانه الذي كتبه عن حیاة الفالحین«

قصائد : "البسیط، ودیوانه األخالقي الذي یحث الرومان على التمسك بأرضهم الزراعیة والذي عنوانه

فتعد L’Eneide" نیاذةاإل"أما ملحمته الشهیرة یعد نموذًجا لألسلوب المتوسط،Geogique" زراعیة

سلوب داللة اجتماعیة، ارتبطت فاعتبارا من هذا تشكلت من مفهوم األ. )2(»نموذًجا لألسلوب السامي

ورة تنعكس فیها طبقات المجتمع في سلم الحیاة االجتماعیة فأصبح األسلوب صبالطبقات وتدرجها

.اتهوفئ

1، ع5أحمد درویش، األسلوب واألسلوبیة، مدخل في المصطلح وحقول البحث ومناهجه، مجلة فصول، مج-)1(

. 60، ص 1984

.17صأحمد درویش، دراسة األسلوب بین المعاصرة والتراث، دار غریب للطباعة والنشر، دط، -)2(
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ووفائها لقرون طویلة للنموذج األرسطي الذي أفضى بها إلى «لكن نظرا لطبیعة البالغة المعیاریة 

احتضان إمكانات التعبیر اللغوي التي تتجاوز البنیة السطحیة وتوغل في شبكة العالقات العجز عن

اللغویة الحدیثة التي قررت أن تتخذ من األسلوب علما یدرس ، وظهور الدراسات )1(»التحتیة للتركیب

ات حول لذاته، وتكاثر الدراسات حول األسلوب، وبروز النزعة العلمیة أو التجریبیة، ابتعدت الدراس

عن األحكام المسبقة واألحكام العامة والمجملة، وتستلزم أن تكون نقطة البدء من واقع «األسلوب 

تجربة محددة، وفروض عملیة تؤیدها أو تعدلها تجارب یمكن إخضاعها للقیاس والمراجعة مثل 

)2(.»والتجارب المعملیة في بعض األحایینالتجارب اإلحصائیة 

نزعة البحث عن مصطلح جدید أو باألحرى منهج جدید یكون بدیال للبالغة من هذا المنطلق تولدت 

التقلیدیة، یستمد مرجعیاته من العلوم اللغویة التي تنزع إلى العلمیة والموضوعیة، ویؤسس لنفسه 

فكانت األسلوبیة المصطلح . مجموعة من المعطیات التحلیلیة التي تكون قادرة على رصد عمله

.وریث الشرعي للبالغة التقلیدیةالمنهج الجدید، وال
وكان أول ما واجهته ضرورة تحدید المادة الكالمیة التي تصلح لكي تدور حولها دراسة أسلوبیة ذلك «

أن الدراسة األسلوبیة تقتضي أن یكون الكالم ذا مستوى فني معین منذ البدء، وأن یكون متمیزا عن 

ت، وهنا تكمن المشكلة األولى في تحدید مستویات الكالم الذي یراد به االستهالك وقضاء الضروریا

معین لكي یصلح للدراسة األسلوبیة من هذه الزاویة وجدت " أسلوب"الكالم وانتقاء مستوى ذي 

. 67، ص 2007، 1یوسف أبو العدوس، األسلوبیة الرؤیة والتطبیق، دار المسیرة، عمان، األردن، ط-)1(

.19سبق ذكره، ص مصدرأحمد درویش، دراسة األسلوب بین المعاصرة والتراث،-)2(
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األسلوبیة نفسها تعود إلى األسلوب لكي یساعدها على التصنیف بین مستویات الكالم المختلفة، وهو 

یقوم به األسلوب مع البالغة ولكن الفرق الرئیسي أن الدور دور یتشابه مع الدور القدیم الذي كان

القدیم كان دورا معیاریا عاما مسبقا، على حین أن الدور الحدیث یقوم على أساس وصفي خاص 

)1(.»محدد

دید ئرته ووظیفته في إطار المصطلح الجوبهذا انتقل األسلوب من البالغة إلى األسلوبیة، وتحددت دا

:معناها اللغوي العام یمكن أن تطلق علىكلمة األسلوب من حیث «ك ألن ، وذل]األسلوبیة[

" أسلوب"المعیشة لدى شعب ما، أو " أسلوب"النظام والقواعد العامة، حیث نتحدث مثال عن -أ

.العمل لدى جماعة معینة

یمكن أن یعنى باألسلوب الخصائص الفردیة تمیز شیئا عما سواه، فهنالك الحدیث عن -ب

موسیقى خاص أو التمتع بأسلوب كالسیكي في " أسلوب"معین أو المیل إلى سماع " كاتب"أسلوب 

)2(.»المنزلأثاث

فهي «بیة، دائرة أوسع من تلك التي تحتلها األسلو -من حیث معناه–ومن هنا فاألسلوب یحتل 

تعني الوصول إلى وصف وتقییم علمي محدد لجمالیات التعبیر في مجال الدراسات األدبیة واللغویة 

.على نحو خاص، وال تكاد تتعداها إلى غیرها من المجاالت

.19، ص نفسهالمصدر-)1(

.20نفسه، ص المصدر-)2(
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، وٕانما تحددت للمصطلح القدیم دائرة "األسلوب"لم یلغ مصطلح " األسلوبیة"لكن ظهور مصطلح 

تتعامل مع اللغة على أساس أنها ووظیفة في إطار المصطلح الجدید؛ ذلك أنه إذا كانت األسلوبیة 

صل تحل من التعبیر محل الرخام من النحت، فإنها ال تتعامل مع كل تعبیر، بل لون معین منه، و 

)1(.»إلى درجة معینة من األداء األدبي

في العصر الحدیث، ونشأة علم األسلوب في الدراسات ) Linguistics(ومع تطور علم اللغة «

برز المحاوالت أالغربیة، بدأ االهتمام بمحاوالت الجمع بین الدرس البالغي واألسلوبیة الحدیثة، وكان 

ألحمد حسن الزّیات الذي قارن فیه بین البالغة ) غةدفاع عن البال(األولى في هذا االتجاه كتاب 

ألحمد ) األسلوب(القدیمة ومفهوم األسلوب عند الغربیین، ودافع فیه عن البالغة العربیة،ـ وكتاب 

في أثواب الشایب، الذي بین فیه أهم مجاالت البحث في األسلوب، وحاول عرض البالغة القدیمة 

، ثم استمرت الدراسات األسلوبیة في هذا "سلوب هو الرجلاأل"عصریة، منطلقا من مقولة بوفون

االتجاه، وهي تسعى جاهدة لتأسیس علم األسلوب العربي، الذي یؤمَّل أن یكون وریثا شرعیا للبالغة 

)2(.»العربیة القدیمة

فالدراسات النقدیة الحدیثة التفتت إلى ما في البالغة من عناصر ثریة بما أن البالغة أفادت من 

.الدراسات النقدیة ذات الطابع اللساني دقة المنهج وتحدید الموضوعات

.20نفسه، ص المصدر-)1(

بن عیسى باطاهر، البالغة العربیة مقدمات وتطبیقات، دار الكتاب الجدید المتحدة، بیروت، لبنان، دط -)2(

.15، ص 2008





:الفصل األول
الموروث البالغي والنقدي القدیم األسلوبیة و 
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.أشكال األسلوبیة-3
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.عالقة األسلوبیة بالدراسات النقدیة-2

: المبحث الثالث-
.عالقة األسلوبیة بالدراسات البالغیة و النقدیة القدیمة-1

.عالقة األسلوبیة بعلم المعاني-1-1
.عالقة األسلوبیة بعلم البیان-1-2
.عالقة األسلوبیة بعلم البدیع-1-3
.أوجه اإلتفاق و اإلفتراق بین البالغة و األسلوبیة -1-4
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:المبحث األول

:مفهوم علم األسلوب- 1
ارتبط األسلوب ارتباًطا وثیقا بالدراسات اللغویة التي قامت على ید العالم اللغوي دوسوسیر من «

وٕاذا كانت الدراسات اللغویة تركز على اللغة فإن Paroleوالكالم Langueخالل التفریق بین اللغة 

علم األسلوب یركز على طریقة استخدامها وأدائها، إذ أن المتكلم أو الكاتب یستخدم اللغة استخداما 

)1(.»یقوم على االنتقاء واالختیار ویركب جملة ویؤلف نصه بالطریقة التي یراها مناسبة

علم األسلوب وأسس قواعده النهائیة 1902أصّل عام " شارل بالي"یرى اغلب مؤرخي األسلوبیة أن«

أصول علم اللسان الحدیث، ویدرس علم األسلوب العناصر التعبیریة للغة " دوسوسیر"مثلما أرسى 

ونادى كل منهما بشرعیة " كراسو"و" ماروزو"المنظمة، من وجهة نظر محتواها التعبیري وبعده جاء 

" جاكبسون"له مقوماته، وأدواته اإلجرائیة وموضوعه، ودعم هذا الرأي األسلوبیة، وعدها علما 

)2(.»وسواهم من الباحثین" هنریش بلیث"و" باختین"و"دي لوفر"و"ستیفن أولمان"و" میشال ریفاتیر"و

2003، 1موسى سامح ربابعة، األسلوبیة مفاهیمها وتجلیاتها، دار الكندي للنشر والتوزیع، األردن، إربد، ط-)1(

.9ص 

نور الدین السّد، األسلوبیة وتحلیل الخطاب، دراسة في العربي الحدیث تحلیل الخطاب الشعري والسردي  -)2(

. 11، ص 2010، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، دط، 1ج
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وهي سة اآلثار األدبیة دراسة موضوعیةعلم یعنى بدرا«: األسلوبیة بأنها" میشال ریفاتیر"وقد حدد 

لذلك تعنى بالبحث عن األسس القارة في إرساء علم األسلوب وهي تنطلق من اعتبار األثر األدبي 

بمعنى أنها تقوم على دراسة النص في ذاته . بنیة السنیة تتحاور مع السیاق المضموني تجاوزا خاًصا

نصیة بتناولها النص إذ تقوم بتفحص أدواته وأنواع تشكیالته الفنیة، وهي تتمیز من بقیة المناهج ال

وترمي بحسب رأیه إلى ) اللغوي(األدبي بوصفه رسالة لغویة قبل كل شيء، فتحاول تفحص نسیجه 

تمكین القارئ من إدراك انتظام خصائص األسلوب الفني إدراكا نقدیا مع الوعي بما تحققه تلك 

)1(.»الخصائص من غایات وظائفیة

تصب في اتجاه المرسل إلیه، فالمخاطب طرف أساس في إلى العلم" میشال ریفاتیر"كانت نظرة 

.عملیة التواصل

:نشأة األسلوبیة- 2
یحدد التمثیل الدقیق لتاریخ مولد علم األسلوب أو األسلوبیة، فسنجد أنه یتمثل في تنبیه العالم «

اما على أن علم األسلوب الفرنسي میدان شبه مهجور تم1886عام " جوستاف كویر تنج"الفرنسي 

حتى ذلك الوقت، وفي دعوته إلى أبحاث تحاول تتبع أصالة التعبیرات األسلوبیة بعید عن المناهج 

عوالتوزیفرحان بدري الحربي، األسلوبیة في النقد العربي الحدیث، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر-)1(

.15، ص 2003، 1بیروت، لبنان، ط
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وٕاذا كانت كلمة األسلوبیة قد ظهرت في القرن التاسع عشر فإنها لم تصل إلى معنى محدد . التقلیدیة

.علم اللغةإال في أوائل القرن العشرین، وكان هذا التحدید مرتبطا بشكل وثیق بأبحاث 

لقد ارتبطت نشأة األسلوبیة من الناحیة التاریخیة ارتباطا واضحا بنشأة علوم اللغة الحدیثة، وذلك 

أن األسلوبیة بوصفها موضوًعا أكادیمیا قد ولدت في وقت والدة اللسانیات الحدیثة، واستمرت تستعمل 

)1(.»بعض تقنیاتها

ألدب اطمئنانا إلى ثراء البحوث األسلوبیة واقتناًعا ازداد اللسانیون ونقاد ا1965وفي سنة «

أعمال ) Tzvetan Todorov) (تودوروف. ت(بمستقبل حصیلتها الموضوعیة وذلك عندما أصدر 

.»الشكلیین الروسیین مترجمة إلى الفرنسیة

استقرار األسلوبیة علًما لسانیا ) Stephen Ullmann(أولمان . یبارك األلماني س1969وفي سنة 

إن األسلوبیة الیوم هي أكثر افنان اللسانیات صرامة على ما یعترى غائیات هذا العلم «: نقدیا قائال

الولید ومناهجه ومصطلحاته من تردد ولنا أن نتنبأ بما سیكون للبحوث األسلوبیة من فضل على النقد 

)2(.»األدبي واللسانیات معا

ومن هنا یمكن القول أن مصطلح األسلوبیة ظهر في بدایة القرن العشرین مع ظهور الدراسات 

.اللغویة الحدیثة التي اتخذت األسلوب علًما لذاته

.38یوسف أبو العدوس، األسلوبیة الرؤیة والتطبیق، مرجع سبق ذكره، ص -)1(

2005، 5عبد السالم المسدي، األسلوبیة واألسلوب، دار الكتاب الجدید المتحدة، بنغازي، لیبیا، ط-)2(

.24ص 
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:اتجاهات األسلوبیة- 3
):الوصفیة(األسلوبیة التعبیریة -3-1

-Chare" (شال بالي"أشهر من مثلها  Baley ( مؤسس علم األسلوب، ومن األعمال النقدیة التي

: خلفها في مجال األسلوبیة كتابین هامین هما
ثم اصدر كتابین 1905صدر " المجمل في األسلوبیة"و1902صدر " في األسلوبیة الفرنسیة"«

.1932" اللسانیات العامة واللسانیات الفرنسیة"و1913" اللغة والحیاة: "آخرین هما

لمؤلفات یسعى بالي إلى البحث في العالقة التفاعلیة بین اللغة باعتبارها نظاما من وفي هذه ا

)1(.»العالمات والرموز والقیم التعبیریة والجوانب التأثیریة فیها

یدرس العالقة بین الصیغ والفكر فهي ال تخرج عن نطاق اللغة، وال «: ومن ممیزات هذا االتجاه انه

باألبنیة اللغویة وظائفها اعتدادا وصفیا بحثًا، فأسلوبیة التعبیر تهدف إلى تتعدى وقائعها، ویعتد فیها

الكامنة في الكالم، أو المثارة فیه، وهي تختلف عن الدرس البالغي ) اللغویة(دراسة القیم التعبیریة 

القدیم في كونها ال تقف عند األنماط التقلیدیة المتعارف علیها، بل تمتد إلى الكالم في مقولة 

الالمتناهیة، وتقف على نحو خاص أمام الكالم المنطوق لتالحظ العالقة القائمة بین المحتوى 

)2(.»، والتركیب الذي جاء علیه الكالم)المضمون العاطفي(الوجداني 

.62، مرجع سباق ذكره، ص 1األسلوبیة وتحلیل الخطاب، ج،دالدین السنور -)1(

بشیر تاوریریت، الحقیقة الشعریة على ضوء المناهج النقدیة المعاصرة والنظریات الشعریة، عالم الكتب -)2(

.166، ص 2010، 1الحدیث، إربد، األردن، ط
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خاصة بمختلف وسائل التعبیر التي في وانطباعیةوهكذا تصبح أسلوبیة التعبیر دراسة لقیم تعبیریة 

.مختلفة للتعبیر عن فكرة واحدةبأشكالط هذه القیم حوزة اللغة، وترتب

.كما اهتم هذا االتجاه األسلوبي؛ األسلوبیة التعبیریة بالكالم المحكي واللغة المنطوقة ال اللغة األدبیة

: األسلوبیة النفسیة-3-2
النفسیة، على أشار الباحثون العرب في مجال حدیثهم عن االتجاهات األسلوبیة إلى األسلوبیة «

أنها اتجاه منهجي في تحلیل الخطاب وتعنى بمضمون الرسالة ونسیجها اللغوي مع مراعاتها لمكونات 

في –اإلنسان والكالم والفن، وهذا االتجاه األسلوبي تجاوز الحدث األدبي، الذي هو نتیجة إلنجاز

العلل واألسباب المتعلقة البحث في أوجه التراكیب ووظیفتها في نظام اللغة إلى - أغلب األحیان

ویعود سبب ذلك إلى اعتقاد أصحاب هذا االتجاه بذاتیة األسلوب وفردیته، ولذلك بالخطاب األدبي، 

فهو یدرس العالقة بین وسائل التعبیر والفرد؛ دون إغفال عالقة هذه الوسائل التعبیریة بالجماعة التي 

)1(.»تستعمل اللغة المنتج فیها الخطاب األدبي المدروس

وكانت األسلوبیة «. أهم مؤسس لألسلوبیة النفسیة) Leo spitper" (لیو سبیتزر"یعد العالم النمساوي 

النفسیة وسیلته في التعامل مع النص األدبي، فهي عنده تكتسي أهمیة قصوى، ألنها تمتلك طواعیة 

النفسیة للشخصالتوجیه إلى مختلف المیادین في النص، فباألسلوبیة النفسیة یمكن رسم المالمح

.70ص ، مرجع سبق ذكره،1نور الدین السّد، األسلوبیة وتحلیل الخطاب، ج-)1(
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الكاتب المتكلم، ویقصد سبیتزر بالمتكلم الكاتب المفكر والمتأمل الحالم ودراسة األسلوب في النص 

لترابط منطقي ذي األدبي عند سبیتزر تأخذ بالمبدأ الذي یقر الخطاب األدبي بنیة مغلقة تخضع

البنیة الثقافیة والجمالیة للنصخصائص، وعلى دارس األسلوب في هذه الحال أن یعمد إلى اكتشاف 

)1(.»القا من تحدید مختلف الحقول الداللیة التي تمیز الخطاب األدبيانط

: ویمكن تلخیص أسس األسلوبیة النفسیة في النقاط اآلتیة

انطالق الدراسة األسلوبیة من النص ذاته.

الكشف عن شخصیة الكاتب أو المؤلف.

 على عالمهضرورة التعاطف مع النص للدخول.

أن هذه األسلوبیة تعتمد النص المنفتح.

:األسلوبیة البنیویة-3-3
تعد األسلوبیة البنیویة هذا مباشرا من اللسانیات ویقف دوسوسیر على صدارة هذا التوجه النقدي «

وذلك منذ أخذ بتعریف اللغة على أنها نظام من اإلشارات، وهذه اإلشارات هي أصوات تصدر من 
)2(.»اإلنسان، وال تكون بذات قیمة إال إذ كان صدورها للتعبیر عن فكرة أو لتوصیلها

هي رؤیة نقدیة مزدوجة أو «عالمة ممیزة في األسلوبیة البنیویة، وهذه األخیرة " میشال ریفاتیر"یعد 
نیة بمركبة من زمرتین نقدیتین هما البنیویة واألسلوبیة، حیث یتحول النص في ضوء هذا االتجاه 

.75المرجع نفسه، ص -)1(
.90المرجع نفسه، ص -)2(
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قائمة بذاتها تتخللها عالقات داخلیة تجمع بین عناصر هذه البنیة وال یكون ألي عنصر قیمة جمالیة 
)1(.»إال من خالل عالقته بالعناصر األخرى

معنى ذلك أن األسلوبیة البنیویة تعتمد النص كبنیة لغویة وال تلغي كل ما هو خارج النص بل تنطلق

اللغویة السطحیة والعمیقة لتكشف الوظائف الداللیة وٕابعادها الجمالیة في في دراستها من البنى 

.النص

:االنزیاحأسلوبیة -3-4
ولغة المعیار النحوي المستعمل في العرف ) الرفیعة(ساًسا على فرض تقابل بین لغة األدب أتقوم «

ویعني ذلك . االنحرافمما یؤلف نحو ثانویا مكونا من صور االنزیاح أو)أي اللغة االصطالحیة(

أو مكونا من تعقید إضافي للمعیار خرقا للمعیار كالرخص الشعریة أو التمثیل الداللي في االستعارة؛ 

)2(.»كاستخدام التوازي أو التقابل وغیرها

فاألسلوب حسب هذا االتجاه انزیاح عن المعیار المتعارف علیه، إذ یعتقدون بأن األسلوب الجید هو 

.اللغة األصلیةالذي یحرف 

:األسلوبیة اإلحصائیة-3-5
تقوم األسلوبیة اإلحصائیة على الوصف الموضوعي والقیاس الكمي الذي یستخدم إجراءات التحلیل «

اإلحصائي والریاضي، ویرى أصحاب هذا االتجاه أن األسلوب هو المجموع الشامل للبیانات القابلة

.173-172بشیر تاوریریت، الحقیقة الشعریة، مرجع سبق ذكره، ص -)1(

.19فرحان بدري الحربي، األسلوبیة في النقد العربي الحدیث، مرجع سبق ذكره، ص -)2(
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لاللتقاط والتحدید الكمي في بنیة النص الشكلیة، ولقد اتجهت كثیر من البحوث إلى تحلیل العالقة 

بین المفردات ومعدالت تكرارها وٕالى الدراسة الكمیة ألطول الكلمات والجمل، فیقیس بعضهم متوسط 

المكونة لیخلص والحروف طول الجمل ومعدل الكلمات فیها ومتوسط طول الكلمات ومعدل المقاطع

لكل نص یتضح منه قیمة متوسط عدد المقاطع المكونة للكلمات في " رسم بیاني"من ذلك إلى وضع 

الشق األعلى، ومتوسط عدد الكلمات المكونة للجمل في الشق األیمن، بحیث یمكن وضع كل نص 

مستویات المختلفة على النقطة المحددة لخواصه في الرسم البیاني، مما ینجم عنه توزیع النقط على ال

)1(.»أحدهما النثر اإلبداعي األدبي، واالني یشمل بقیة ألوان الكتابة: طبقا لنوعین من الكتاب

.إن استثمار اإلحصاء في التحلیل األسلوبي یمكن من دراسة الظواهر دراسة موضوعیة

: المبحث الثاني

:الدراسات األسلوبیة في النقد الحدیث- 1

:األسلوبیة بالدراسات اللغویةعالقة -1-1

تعد األسلوبیة من المناهج التي اعتمدت على الدراسات اللغویة أساسا في تحلیل النصوص، وقد 

اختلف النقاد العرب حول حقیقة األسلوبیة هل هي علم مستقل أم منهج؟ فمنهم من اعتبرها علًما 

للسانیات أو فرع من فروع اللغة، بینما رفض كعلم اللغة، أو علم الكالم، باعتبارها منضویة في علم ا

.بعضهم وصف األسلوبیة بالعلم

.121-120سبق ذكره، ص ، مرجع1نور الدین السّد، األسلوبیة وتحلیل الخطاب، ج-)1(
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ن، وظهور یاألسلوبیة مصطلح حدیث النشأة، لم یظهر بصورة واضحة إال في مطلع القرن العشر 

هذا المصطلح قد صاحبه ظهور العدید من النظریات اللغویة الحدیثة، التي كان رائدها العالم اللغوي 

وقد كان هذا التمییز بین اللغة«ي قارن بین اللغة والكالم عن طریق كشف أوجه التمییز، سوسیر الذ

كظاهرة لغویة مجردة، توجد ضمًنا في كل خطاب بشري، وال توجد أبًدا هیكًال مادًیا ملموًسا، والكالم 

أن تتصل إال باعتباره الظاهرة المجسدة للغة مساعًدا على تحدید مجال األسلوبیة، إذ أنها ال یمكن 

أو بالكالم، وهو الحیز المادي الملموس الذي یأخذ أشكاال مختلفة قد تكون عبارة، أو خطاًبا أو رسالة

)1(.»قصیدة شعر

فجعل األسلوبیة علًما مستقًال بذاته، وعّد العناصر " سوسیر"من أراء أستاذه " شارل بالي"استفاد 

اللغویة جزًءا ال یتجزأ من األسلوبیة، فاللغة عنصر التعبیر والكالم والعاطفة التي یعبر بها الكاتب 

لیومي، ألن اللغة تتكون من عن نفسه، وال نقصد باللغة اللغة العادیة التي یتبادلها الناس في حدیثهم ا
نظام ألدوات التعبیر، التي تتكفل بإبراز الجانب الفكري من اإلنسان، ولیست مهمة اللغة مقصودة «

على الناحیة الفكریة وحدها، بل إنها تعمل أیضا على نقل اإلحساس والعاطفة، وٕاذا كان اإلنسان هو 

غة عن كل ما فیه من فكر وعاطفة أو بمعنى صاحب اللغة وصانعها فإنه بالضرورة البد أن تعبر الل

)2(.»آخر البد أن تنقل الجانب المنقضي والجانب االنفعالي

1994، 1عالمیة للنشر، لونجمان، طمحمد عبد المطلب، البالغة واألسلوبیة، الشركة المصریة ال-)1(

.204ص 
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ومقابل هذه النظرة المعاصرة نحو األسلوبیة، كانت هناك بعض اإلرهاصات التي تناولها عدد من 

معنى، ولم یجد الذي وقف عند قضیة اللفظ وال" عبد القاهر الجرجاني"العلماء العرب، ومن أشهرهم 

أیهما أفضل اللفظ أم المعنى، إذ وجد أن لكل منهما دوًرا هاًما للنصداعیا للتنافس في معرفة 
ویالحظ هنا تصحیح مقولة شاعت عن عبد القاهر، وهي اهتمامه بالمعنى على حساب اللفظ، ذلك «

ي ارتدادها إلى أن الرجل حقق أصول نظریته في منطقة الصیاغة الخارجیة، وٕان كان هذا ال ینف

)1(.»المستوى الباطني، أو بمعنى آخر إلى الحركة النفسیة

یفقد النص یرى الجرجاني أن االعتماد على اللفظ وحده ال یؤدي إلى مفهوم واضح للنص، إذ 

إن العلم باللغة من حیث هي ألفاظ وقواعد، ال یؤدي حتما إلى جودة الكالم والشعر«وحیویته،روحه 

فأولئك الذین فضلوا شعر األقدمین بحجة أنهم أعلم من المحدثین باللغة، أو فضلوا شعر العرب على 

فقد أخطأ خطًئا كبیرا، فلیس الفضل في علم بألفاظ اللغة وقواعدها... المولدین بحجة أنهم دخالء

)2(.»وٕانما هو في طریقة االختیار والتصرف بهاتیك القواعد وهاتیك األلفاظ

إعجاز "في كتابه " الباقالني"ولم یكن الجرجاني هو الوحید الذي اهتم بهذا الموضوع، فقد ركز 

على اللفظة وأثرها في تركیب النص وتناسقه، واتخذ من القرآن الكریم نموذًجا لتطبیق آراءه " القرآن

وحسب ما یتطلب وأفكاره، فهو یرى بأن الذوق یكمن في اختیار الفظة ووضعها في مكانها المناسب 

محمد عبد المطلب، قضایا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني، الشركة المصریة العالمیة للنشر، لونجمان -)1(

.10، ص 1995، 1ط

.193-192، ص 1981عبد القاهر الجرجاني، دالئل اإلعجاز، دار المعرفة، بیروت، -)2(
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عن اللفظة المعجمیة التي تحقق هدفه بحیث النص، فالكاتب عند كتابته لنص ما، فإنه یبحث 

.یضعها في مكانها المناسب، ثم یبحث عن المعنى المالئم الذي یوضح داللة اللفظة

األسلوبیة وٕاذا كانت األسلوبیة تعتمد على الظواهر اللغویة في فهم النص وتحلیله، فهذا ال یعني أن 

ممزوجة بالدراسات اللغویة؛ ألن الدراسات األسلوبیة ال تعتمد على اللغة فقط بل تتجاوز ذلك إلى 

كیفیة استخدام اللغة في خدمة أفكار المبدع وآرائه، وتظل الدراسة اللغویة في داخل النص دراسة 

ا بحد ذاتها، وٕانما وسیلة لفهم فنیة، ولیست دراسة لغویة ألن اللغة ال تشكل في الدراسة األسلوبیة هدفً 

جوانب التمیز والخصوصیة في النص من خالل التمیز الحاصل في اللغة واإلشارات التي یقدمها 

.الكاتب وتجعل من أنساقه اللغویة مادة صالحة للتحلیل والدراسة

ك بما فهم النص األدبي، واستكشاف ما فیه من جوانب جمالیة، وذل«وبذلك یبرز دور األسلوبیة في 

تیح للدارس من قدرة على التعامل مع االستخدامات اللغویة، ودالالتها في العمل األدبي، وبهذا 

التفاعل مع الخواص األسلوبیة الممیزة المستكشفة بطریقة علمیة سلیمة تتضح ممیزات النص 

ل الدراسة مختلف ألن مجوخواصه الفنیة، وال یعني ذلك أننا نمزج الدراسة األسلوبیة بالدراسة اللغویة، 

بینهما، فالدراسة اللغویة تتناول اللغة بحد ذاتها، والدراسة األسلوبیة تتجاوز ذلك غلى كیفیة التعبیر 

)1(.»باللغة

1994، 8، ع2خلیل عودة، المنهج األسلوبي في دراسة النص األدبي، مجلة النجاح لألبحاث، مج-)1(
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وبهذا تكون األسلوبیة قد اعتمدت على علم اللغة في بعض الجوانب، وتفوقت علیه في جوانب 

أخرى، فاألسلوبیة علم متشعب یلتقط من كل زاویة ما یفید النص، ویبتعد عن كل ما یجمد النص

ت ویجعله دون فائدة، ألصبحت األسلوبیة تمتلك أبواًبا عدیدة الختراق النص وتحلیله، وبذلك فتح

.مجاال واسًعا الدارسین لتناول قضایا عدة فتعلق بالنص األدبي

:عالقة األسلوبیة بالدراسات النقدیة-1-2

تعد األسلوبیة من المناهج الحدیثة التي تركز على دراسة النص األدبي معتمدة على التفسیر 

ة لتمثل منهًجا حدیثا والتحلیل، فقد استطاعت بذلك أن تتجاوز الضعف والقصور الموجود في البالغ

یقترب من منهج النقد األدبي، وعندما نقول یقترب، فإننا بذلك ال ننفي عن األسلوبیة منهجیة النقد

منهًجا نقدًیا یستند إلى مفاهیم جدیدة في تحلیل عند كثیر من دارسي األدبأصبحتألن األسلوبیة 

واألسلوبیة كعلم جدید نسبًیا، حاولت تجنب المزالق التي وقعت فیها البالغة القدیمة من «النصوص، 

بتناول اللفظة المفردة، ثم حیث إغراقها في الشكلیة، ومن حیث اقتصارها على الدراسة الجزئیة 

ما ما الجملة الواحدة، وهذه الدراسة البالغیة كانت یو الصعود إلى الجملة الواحدة أو ما هو في حكم 

)1(.»أداة النقد في تقییم األعمال األدبیة

إذ یوجد تداخل بین األسلوبیة والنقد، وهذا األخیر فقد استطاع إن عالقة األسلوبیة بالنقد وطیدة؛ 

بدوره أن یتعامل مع النص بكل مظاهره، على خالف البالغة التي كانت تعاني من قصور أدى إلى

.353-352ذكره، ص محمد عبد المطلب، البالغة واألسلوبیة، مرجع سبق -)1(
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فمن المؤكد انه حدث تداخل بین اختصاصات البالغة القدیمة «. صالحد من حریة التعامل مع الن

واألسلوبیة الحدیثة، غیر أن البالغة لم تعد قادرة على االحتفاظ بكل حقوقها القدیمة، التي كانت 

اعتباره، وأن یجب على الباحث في األسلوبیة أن یضعها فيتناسب فترة معینة من ماضینا، والتي

ء المناهج الجدیدة، وبهذا یمكن للنقد أن یتصل باألسلوبیة في محاولة یحاول تعمیقها على ضو 

)1(.»الكشف عن المظاهر المتعددة للنص األدبي

لیس معنى ذلك أن األسلوبیة تنفصل عن الدرس البالغي، وٕانما تكمل جوانب النقص في الدرس 

البالغي القدیم، وتلقي أكثر مع الدرس النقدي الحدیث الذي ینصب في كثیر من جوانبه على 

یثة المالحظات البالغیة القدیمة، وٕاذا كان القدماء قد فصلوا البالغة عن النقد، فإن في الدراسات الحد

وبتحدید أدق النص األدبي، لكن األسلوبیة ألن مجال دراستهما هو األدب، «ال یمكن الفل بینهما، 

تدرس األثر األدبي بمعزل عما یحیط به من ظروف سیاسیة أو تاریخیة، أو اجتماعیة أو غیرها  

حیطة به  فمجال عملها النص فحسب، أما النقد فال یغفل في أثناء دراسته للنص تلك األوضاع الم

أساًسا بالكیان اللغوي لألثر األدبي، فعملها یبدأ من لغة النص ىهذا باإلضافة إلى أن األسلوبیة تعن

وینتهي إلیها، بینما یرى النقد أن العمل األدبي وحدة متكاملة وأنه ینبغي أن یدرس بكل عناصره 

)2(.»تلك العناصرإال أحد-حینئذ–الفنیة، وما اللغة 

.354المرجع نفسه، ص -)1(

.36، ص 2004أحمد فتح سلیمان، األسلوبیة، مدخل نظري ودراسة تطبیقیة، مكتبة اآلداب، القاهرة، -)2(
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: وفیما یتصل بعالقة األسلوبیة بالنقد هناك ثالث اتجاهات هي

یرى أن األسلوبیة مغیرة للنقد األدبي، ولكنها لیست وریثة له، وسبب ذلك أن «: االتجاه األول

اهتمام األسلوبیة ینصب على لغة النص وال یتجاوزها، فوجهتها في المقام األول وجهة لغویة  

تخطي العناصر المكونة لألثر األدبي، فاألسلوبیة قاصرة علىأما النقد فاللغة هي أحد

حواجز التحلیل إلى تقییم األثر األدبي باالحتكام على التاریخ، بینما رسالة النقد كامنة في 

إماطة اللثام عن رسالة األدب، ففي النقد بعض ما في األسلوبیة وزیادة، وفي األسلوبیة ما في 

) 1(.»النقد إال بعضه

یرى أن النقد فرع من فروع علم األسلوب، ووظیفته أن یمد هذا العلم : االتجاه الثاني

.بتعریفات ومعاییر جدیدة

عالقة جدلیة قائمة على ما یمكن «یرى أن العالقة بین األسلوبیة والنقد هي : االتجاه الثالث

استقاها من مجال أن یقدمه كل طرف لآلخر، فكالهما یستطیع أن یمّد اآلخر بخبرات متعددة 

) 2(.»دراسته

وٕاذا كان النقد القدیم بم یركز على لغة النص، وتعامل معه من خالل محیطه الخارجي، والعوامل 

المؤثرة فیه، وعالقته بالواقع االجتماعي والسیاسي واالقتصادي، فإن النقد الحدیث ومن خالل تطور

.52یوسف أبو العدوس، األسلوبیة الرؤیة والتطبیق، مرجع سبق ذكره، ص -)1(

.53المرجع نفسه، ص -)2(
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الدراسات اللغویة، ركز بشكل أعمق على العالقات الداخلیة في النص التي أساسها اللغة، ألنه ال 

یمكن أن تتشكل رؤیة نقدیة حول النص إال من خالل فهم مكوناته، وما تتمیز به هذه المكونات من 

.خصوصیات تفرض نفسها على النص أوال، وعلى الناقد ثانیا

:المبحث الثالث

:ألسلوبیة بالدراسات البالغیة والنقدیة القدیمةعالقة ا- 1

تعد األسلوبیة في نظر كثیر مكن الدارسین، منهًجا نقدًیا حدیثًا، وقد شغلت دراسي النقد بعّدها 

.وسیلة لتحلیل النص األدبي وفق أسس لغویة حدیثة
البالغة القدیمة ما فعلى الرغم من اعتراف كثیر من األسلوبیین المعاصرین بأن كثیرا من مباحث «

زالت محتفظة بجدیتها وأهمیتها برغم اإلساءة التي لحقت بها على المستوى التنظیر في الشروح 

المعاصرة تردد والتلخیصات، فإن هذه الحقیقة لم تشفع للبالغة في شيء وبقیت الدراسات األسلوبیة

ر، معنى ذلك أن األسلوبیة قامت بدیال المقولة التي مفادها أن األسلوبیة ولیدة البالغة ووریثها المباش

)1(.»عن البالغة

وفي هذا السیاق نحاول تأصیل الدراسة األسلوبیة في الموروث النقدي والبالغي، من حیث عالقة 

، ورؤیة )البیان، البدیع، المعاني(األسلوبیة بالدراسات التي تعاملت مع علوم البالغة العربیة الثالثة 

.ذا العلوم من منظور نقديالبالغیین العرب له

.60األسلوبیة الرؤیة والتطبیق، مرجع سبق ذكره، ص یوسف أبو العدوس، -)1(
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:عالقة األسلوبیة بعلم المعاني-1-1

: الكالم لمقتضى الحال؛ أيالعلم الذي یبحث في مطابقة «أهل البالغة علم المعاني بأنه عرف

انه یبحث في الطرائق التي یجب على األدیب أن ینتهجها لتكون وافیة بمقصوده موضحة معانیه

المتكلم بحسب حال السامعین، واختالف طبقاتهم واتجاهاتهم ونزعاتهم ومقدار مظهرة ما یرمي إلیه 

وتأتي مطابقة الكالم لمقتضى ). مقام مقاالً (لیحقق لكل ثقافتهم، وبحسب ما یتطلبه الزمان والمكان

:الحال من طریقتین

).الجملة نفسها(:األول.1

)األسلوب(:الثاني.2

في -أیضا-فیة تكوین الجملة وأسباب جمالها، ویبحث ومعنى ذلك أن علم المعاني یبحث في كی

، أو بمعنى آخر هو العلم الذي یتناول الجملة العربیة )1(»األسلوب الذي یجب أن یوجه للمخاطب

عندما یخرج تركیبها من األصول المتعارف علیها لغوًیا ونحوًیا، بغرض تحلیل هذا الخروج، وتقییم 

.حد سواءأثره على المعنى، والمتلقي على 

فقد اهتم «وهنا تلتقي البالغة القدیمة مع األسلوبیة الحدیثة في محاولة الكشف عن المعنى، 

البالغیون العرب ببعض اللمحات األسلوبیة كالصیاغة وجزیئاتها بحیث یكون لكل كلمة من صاحبتها 

، كما التركیب ومواطن استعمالهاوبهذا یرتبط المعنى بجزیئات . مقام، ولكل حد ینتهي إلیه الكالم مقام

طالب محمد إسماعیل، علوم البالغة التطبیقیة، علم المعاني والبیان والبدیع، دار كنوز المعرفة العلمیة للنشر -)1(

.27، ص 2012، 1والتوزیع، األردن، عمان، ط
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یرتبط بما بین هذه الجزئیات من عالقات خلقها هذا المقام، وعلى هذا األساس یرتفع الكالم في باب 

الحسن والقبول أو ینحط في ذلك، لوروده على االعتبارات غیر المناسبة وقد التفتت البالغة كما هو 

حیث یتصل المستوى األول لمستوى الجمالي في األدبخباري واالحال في األسلوبیة إلى المستوى اإل

بالنحو واللغة ویتصل المستوى الثاني بعلم المعاني؛ فقد ألمح عبد القاهر الجرجاني إلى وجود 

الجانب الفكري من المتكلم، وٕالى جانبه المستوى اإلخباري الذي یستعین بأدوات اللغة الستخراج

وات نفسها الستخراج الجانب الجمالي المتمثل في الفكر المستوى اإلبداعي الذي یستعین باألد

)1(.»طیفةالل

تركز األسلوبیة الحدیثة على الظواهر اللغویة في النص األدبي وتعمل على تحلیلها معتمدة في

ذلك أسلوب اإلحصاء والتحلیل باعتبار أن تجربة المبدع تكمن في مظاهر التعبیر اللغوي التي 

توظیفا فنیا، مستخدًما أسالیب فنیة وتداوالت لغویة تعكس مظاهر التمیز في النص یوظفها في عمله 

أو تكرار استخدام النهي،أودبي، فاألسلوبیة على سبیل المثال تدرس ظاهرة تعدد صیغ األمر األ

وأسالیب القصر، إلى غیر ذلك من التقدیم والتأخیر، والحذف، والوصل والفصل، : اللغة، مثل

.للغویة التي تشكل ظواهر أسلوبیةاألسالیب ا
إن علم المعاني واألسلوبیة یهدفان إلى تصویر المعنى تصویًرا جمالًیا موحًیا، وهذا یبدو في علم «

المعاني واضًحا من خالل مطابقة الكالم لمقتضى الحال، التي تتحقق من خالل النظرة إلى أجزاء 

.83ذكره، ص یوسف أبو العدوس، األسلوبیة الرؤیة والتطبیق، مرجع سبق -)1(
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ما نحن بصدده من الجملة أو الجملة بأسرها، والجمل مجتمعة، واختیار الحالة التي تتناسُب مع 

.معنى نرید تصویره والتعبیر عنه

وبشكل عام فإن البالغة تلتقي مع األسلوبیة في بحث طبیعة المفردات اللغویة وجوها، ومقدار 

)1(.»مالءمتها لألغراض التي سبقت من أجلها

:قة األسلوبیة بعلم البیانعال-1-2

لیست األسلوبیة بعیدة عن علم البیان الذي وقف علیه البالغیون العرب القدماء، لن التشكیالت 

الفنیة التي یقوم علیها علم البیان هي أساس الدرس األسلوبي، ولكن بطریقة مختلفة، تتجاوز الناحیة 

.ها بالمعنىالشكلیة إلى دراسة تحلیلیة تحاول رصد الظاهرة الفنیة وتحلیلها، وٕابراز عالقت
المقدرة الفنیة على إیراد المعنى الواحد في صیاغات متعددة، أو في تواتیه ) البیان(فالمبدع في مجال «

- أیضا-طرق مختلفة، وهي طرق تتمیز بالتغایر في الوضوح والخفاء، والتمام والنقصان، كما تتمیز 
خالل تداخل العالقات بین الدال بارتباطها بفكرة اإلرادة، أو اإلفادة المتمثلة في الصیاغة من

والمدلول، وما یعرض لهذه العالقة من زیادة أو نقصان، وهو أمر ال یمكن أن یتأتى وجوده في 
الدالالت الوضعیة التي ال تحتمل تحرك الداللة أو اهتزازها، وٕانما یتأتى ذلك في الداللة العقلیة، وٕان 

مال هو الذي یدفع األلفاظ في سیاق معین من داللتها استمدت الثانیة وجودها من األولى؛ ألن االستع
عاني جدیدة لم یتم التواضع علیهاالوصفیة إلى  مجال الداللة العقلیة، بحیث تعطي هذه األلفاظ م

.األولى هي الوضعیة، والثانیة هي العقلیة: وبهذا یكون لها داللتان

.84المرجع نفسه، ص -)1(
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یمكن أن نتبین التقاء فكرة الداللة -أیضا- ومن هنا یصبح للصورة الذهنیة أكثر من دال، ومن هنا 

في علم اللغة مع الداللة في مباحث البیان؛ ألن أي فكرة یمكن إبالغها بطرق مختلفة، وفي صیاغات 

)1(.»متعددة، كما أن اللفظ یمكن أن یكون له أكثر من دال واحد

واألسلوبیة تتناول الجانب الجمالي من خالل التركیب اللغوي، وهي بذلك ال تعتمد مجرد الصورة او 

ذلك أن الدراسة «عالقاتها الخاصة، وٕانما تتجاوز ذلك إلى نظرة جمالیة تتشكل من بناء الصورة 

ا هي نظرة األسلوبیة لیست عملیة تفسیر فحسب، كما أنها لیست منهًجا یأتینا بما ال نتوقع، وٕانم

)2(.»جمالیة تتخلق من خالل الصیاغة

وهذه الصیاغة تنقلنا من اللغة التي تظهر على السطح إلى اللغة التي تختفي وراء ذلك، وتحمل 

أن تحول األبنیة في علم البیان إذا «في طیاتها دالالت لها عمقها الفني، وقیمتها الجمالیة، معنى هذا 

یقدم ناتًجا متغیًرا بالوضوح والخفاء، وٕانما التحول الحقیقي هو اقتصر على التشكیل السطحي، ال

الذي یتم في البنیة العمیقة، إذ هي تطرح على السطح تمایزها الداللي بحیث تدفع المتلقي إلى 

)3(.»التعامل الجدلي بین السطح والعمق لیدرك التمایز أو التفاضل

البیان واألسلوبیة یظهر من خالل تأدیة الفكرة وفي األخیر یمكن القول إن التقاطع بین علم 

.الواحدة بصیاغات لغویة مختلفة، لكل صیاغة تأثیرها الخاص

.85- 84المرجع نفسه، ص -)1(

.355محمد عبد المطلب، البالغة واألسلوبیة، مرجع سبق ذكره، ص -)2(

.129المرجع نفسه، ص -)3(
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: عالقة األسلوبیة بعلم البدیع-1-3

قسم یرجع إلى المعنى، وقسم : یتصل البدیع بمحسنات تخص الكالم، وهذه المحسنات قسمان

هذین القسمین، البدیع المعنوي الذي یشمل الطباق یرجع إلى اللفظ، وسیتعرض أبو هالل العسكري 

والمقابلة، والمشاكلة وغیرها من موضوعات المحسنات البدیعیة المعنویة، ثم استعرض المحسنات 

.لبدیعیة اللفظیة من جناس وسجع وغیرهاا

إن األسلوبیة عالجت موضوعات تخص البیان والمعاني أكثر من معالجتها موضوعات تخص علوم 

البدیع، ولكنها مع ذلك لم تغفل هذا الجانب في دراستها التحلیلیة، وهي تتصرف في الموروث 

بوصفها الوریث الشرعي –لوبیة وبقیت األس«البالغي بحسب المستجدات التي تطرأ على النص، 

تضیف إلیها ما ... حائزة على حق التصرف في هذه التركة التي خلفها األجداد-للبالغة القدیمة

تساقط عنها عبر األجیال بما عقد بینها وبین العصر حلقة تصادم وتنافر، سعت إلى ضرورة إیجاد 

إیاه بطرق أكثر واقعیة وٕانسانیة واقتراًبا رؤیة جدیدة ذات وثبة أكثر جرأة داخل النص المبدع، محللة 

)1(.»من دالالت النص، جاعلة من القاعدة النظریة منطلقا للتطبیق والتحلیل ال للتقوقع والتعبد

إن عنایة البالغیین بالمحسنات البدیعیة، قد ارتبطت بشكل أو بآخر بتكرار ألفاظ بعینها؛ ألسباب 

وغیر بلة، والمشاكلة، وااللتفافع الداللة ثانیا، مثل الجناس، والمقاجمالیة أوال ثم لعالقتها بالمعنى م

والمتلقي من ذلك، وهي من صور التعبیر الدال على عالقة ما بین اللغة والمبدع من جانب، واللغة

والنشر مختار عطیة، التقدیم والتأخیر ومباحث التراكیب بین البالغة واألسلوبیة، دار الوفاء لدنیا الطباعة-)1(

.131، ص 2005اإلسكندریة، 
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ال شك أن متابعة الدرس البالغي في رصده للظواهر البدیعیة قد أكدت حضور الخلفیة «جانب آخر، 

التي مارست فاعلیتها رأسًیا وأفقًیا، وهي فاعلیة تتجه إلى إنتاج الداللة أحیاًنا، وٕالى إنتاج التكراریة 

اإلیقاع الخالص أحیاًنا، ثم مزج اإلیقاع بالداللة أحیاًنا ثالثة، كما أن هذه الفاعلیة كانت تنحاز إلى 

ي االعتبار عنایة جانب المبدع أحیاًنا، وٕالى جانب المتلقي في أغلب األحیان على أن یؤخذ ف

مستوى السطح ومستوى ن الزمني والمكاني للصیاغة، وعنایتهم بالتعامل علىیالبالغیین برصد البعد

)1(.»العمق

إن تكرار استخدام المحسنات في نص من النصوص، یعد ظاهرة أسلوبیة تخص طبیعة النص 

التعبیریة، والبد للدارس من وهي بال شك لها عالقة بالمبدع الذي ألح على استخدام هذه الصیغ 

رصدها وتحلیلها أسلوبیا، فمثال استخدام الجناس أو الطباق في داخل النص یمثل حالة تكراریة 

تعكس نمًطا معیًنا لدى الكاتب في التعبیر، یجذب بذلك انتباه القارئ، ویجعله أقرب من المعنى 

واهر اللغویة التي یمكن أن تكون دعًما المقصود، یمكن القول أن األشكال البدیعیة تعد من أكثر الظ

.للقدرة اإلبداعیة

فعلى ربیة القدیمة واألسلوبیة الحدیثةوفي كل ما سبق نالحظ وجود عالقة واسعة بین البالغة الع

دارس األسلوبیة الذي یتعامل مع تحلیل النصوص، أن ال یقطع عالقته بالدراسات البالغیة القدیمة  

یصل بینها وبین الدراسات األسلوبیة الحدیثة، لیستفید من إیجابیات القدماء، ویأخذ ماأنوٕانما علیه 

1997محمد عبد المطلب، البالغة العربیة قراءة أخرى، الشركة المصریة العالمیة للنشر، لونجمان، -)1(

.404ص 
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صلح منها، لدراسات نقدیة حدیثة تضاعف من جهود القدماء وتالئم بینها، وبین ما تول إلیه 

.المحدثون من نظریات نقدیة ولغویة، فیها أصالة الماضي وحداثة الحاضر

: تراق بین البالغة واألسلوبیةنقاط االتفاق واالف-1-4

حظي الدرس البالغي عند العرب بكثیر من االهتمام؛ ألن البالغة كانت تحمل منذ استكشاف 

مواطن النفس اإلنسانیة بإجادة القول وحسن التلقي، فعندما تكتب تبدع فتحسن اإلبداع، كما أن 

.لقيللدرس البالغي دور في كشف أسرار بنیة الخطاب وأثره في المت

وفي مقابل ذلك نجد األسلوبیة في العصر الحدیث قد أضافت طابع العلمیة على الدرس األدبي شأنها 
ن البالغة القدیمة، فبقدر ما كانت البالغة اقرب غلى الدرس اللغوي جاءت األسلوبیة أقرب إلى شأ

.الدرس اللساني؛ بل نتاج عنه
: سلوبیة نقاط التقاء وافتراق تكمن فیما یليمن خالل هذا الطرح نجد أنه یسن البالغة واأل

:نقاط االتفاق بین البالغة واألسلوبیة-1-4-1
في الواقع ال یمكن لنا أن نجزم بافتراق البالغة عن األسلوبیة، ذلك بما بینهما من التقاء حیث أن 

الجذور التي یمكن القول إن األشكال البالغیة المختلفة هي«. محور البحث في كلیهما هو األدب

نمت علیها المناهج األسلوبیة المختلفة، فال یمكن الفصل بین البالغة واألسلوبیة بأي شكل من 

على ... األشكال، فعندما یتم النظر إلى المباحث البالغیة المختلفة كاالستعارة أو الكنایة أو التشبیه

ن لها دور وأهمیة خاصة عندأنها نظام كامل من الوسائل اللغویة الفاعلة في إنتاج النص، یكو 
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، فالمبدع في األسلوبیة هو الذي یبدع اللغة إبداعا یتناسب مع )1(»المبدع والمتلقي على حد سواء

تكوینه النفسي واالجتماعي والثقافي، فالنص یكتسي طابعه وبصمته الفردیة المؤثرة في المتلقي الذي

وعند هذه النقطة تلتقي البالغة«عه، یقوم بتحلیل النص، للكشف عن خصائصه وخصائص مبد

واألسلوبیة، فالبالغة واألسلوبیة تقدمان صوًرا مختلفة من المفردات والتراكیب واألسالیب وقیمة كل 

.منها الجمالیة والتأثیریة

ویمكن دراسة كثیر من األسالیب البالغیة القدیمة تحت مبدأ مهم من مبادئ األسلوبیة وهو االنزیاح 

بید أن األسلوبیة . واالختیار، فهذه األسالیب البالغیة هي نوع من االختیار القائم على االنزیاح اللغوي

بالي مثال تنبع من البالغة ال تعني القطیعة الكاملة مع التراث البالغي، فأسلوبیة التعبیر عن شال 

القدیمة، وٕان كانت تستخدم وسائل تحلیلیة حدیثة، كما أن كثیرا من البحوث التي قدمتها البالغة 

للصور واألشكال التعبیریة ما زالت مصدًرا جدیًرا بأن یؤخذ في االعتبار في قسط وافر منه، حیث 

باحث األسلوبي أن یهملها، وقد احتفظ نجد مجموعة من المالحظات والتعریفات التي ال یستطیع ال

جاكبسون من تراث البالغة القدیم بهذا الجزء المتصل بالصور واألشكال المتمثلة في االستعارة 

ضوء مبادئ علم اللغة الحدیث، ویوضح كیفیة توظیفها الفني في والمجاز والكنایة لیفسرها على 

یین یعتقدون أن المادة التصنیفیة التي تركها األدب، األمر الذي یجعل كثیرا من الباحثین األسلوب

)2(.»األقدمون في البالغة ما زالت صالحة لالستعمال في جزء كبیر منها

.85یوسف أبو العدوس، األسلوبیة الرؤیة والتطبیق، مرجع سبق ذكره، ص -)1(

.86المرجع نفسه، ص -)2(



.وبیة والموروث البالغي والنقدي القدیماألسل:الفصل األول

34

: نقاط االفتراق بین البالغة واألسلوبیة-1-4-2

«:ویمكن تلخیص الفروق الجوهریة بین البالغة واألسلوبیة في الجدول اآلتي

األسلوبیةعلم البالغة 

.علم معیاري. 1

. یرسم األحكام التقییمیة. 2

.یرمي إلى تعلیم مادته وموضوعه. 3

.یحكم بمقتضى أنماط مسبقة. 4

.ال یقوم على تصنیفات جاهزة. 5

.یرمي إلى خلق اإلبداع بوصایا تقییمیة. 6

. علم وصفي ینفي عن نفسه المعیاریة. 1

. ال یطلق األحكام التقییمیة. 2

.إلى غایة تعلیمیةال یسعى . 3

. یحدد بقیود منهج العلوم الوصفیة. 4

یسعى إلى تعلیل الظاهرة اإلبداعیة بعد أن . 5

.یتقرر وجودها

.ال یقدم وصایا لكیفیة اإلبداع األدبي. 6
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.یفصل الشكل عن المضمون. 7

یعد االنزیاحات وسواها من الظواهر . 8

.عوامل مستقلة تعمل لحسابها الخاص

بفصاحة األلفاظ وانسجام األصوات یهتم. 9

في تركیب اللفظ ویقول بهجر األلفاظ غیر 

الفصیحة والمركبة من أصوات متقاربة في 

.المخارج والصفات

یطلق األحكام القیمیة على أجزاء من . 10

.الخطاب

یشیر إلى العناصر البالغیة المكونة . 11

للخطاب، دون البحث فیما تفضي إلیه من 

.في شكل الخطاب وداللتهبناء وتناسق 

ال یحدد الفروق بین األجناس األدبیة . 12

وهي هنا یتفق مع األسلوبیة التعبیریة لشارل 

.بالي

یهتم بتحدید إجراءاته في الخطابات بكل. 13

.أنواعه

.ال یفصل بین الشكل والمضمون. 7

یعد االنزیاحات عوامل غیر مستقلة ویعمل في . 8

.طاب كلهعالقات جدلیة لحساب الخ

یدرس األلفاظ والتراكیب الفصیحة وغیر  . 9

الفصیحة في الخطاب ویحللها ویحدد وظائفها وال 

. یقول بهجر أي عنصر من عناصر الخطاب

ال یطلق أحكاًما قیمیة على أجزاء من . 10

.الخطاب أو على الخطاب كله

یشیر إلى مكونات الخطاب جمیعها ویبحث . 11

وتناسقا وانسجاًما شكال فیما یفضي إلیه بناءا 

.ومضمونا

.یحدد الفروق األسلوبیة بین األجناس األدبیة. 12

.یهتم بتحلیل أسالیب الخطاب دون سواه. 13
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.ال یبحث في قوانین الخطاب فقط. 14

.ال یحدد السمات المهیمنة على الخطاب. 15

یعتمد مقاییس شكلیة ولذلك ال یدرس . 16

شموله، وال یفرقه من سواه الخطاب األدبي في 

.من الخطابات األخرى

.یدرس الخطاب األدبي دراسة جزئیة. 17

یبحث في قوانین الخطاب األدبي ومكوناته . 14

.البنیویة والوظیفیة

یحدد السمات المهیمنة على الخطاب ویهتم . 15

.بالسمات األدبیة

مقاییس األسلوبیة شمولیة في تحلیل الدوال . 16

ولذلك تفرق بین ما هو أدبي وما هو والمدلوالت
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.28، مرجع سبق ذكره، ص 1الّسد، األسلوبیة وتحلیل الخطاب، جنو الدین -)1(
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تمهید
لفظة مشتقة من األصل الالتیني للكلمة األجنبیة الذي یعني القلم، وفي كتب ) Style(األسلوب «

علم الخطابة وخاصة الجماهیر، فكان یندرج تحت الیونانیة كان األسلوب یعد إحدى وسائل إقناع 

)1(.»ختیار الكلمات المناسبة لمقتضى الحالالجزء الخاص بإ

مرتبط بمبدعه «یعتبر األسلوب خاصیة في األداء اللغوي ال یمكن أخذه وال نقله وال تعدیله، فهو 

بل هو نفسه، ویعضهم ربط بین األسلوب والعبقریة ورصده من خالل اللفظ والعبارة والفقرة أو القطعة 

وأن المبدع یحاول المكتملة، ومنهم من یرى استقاللیة النص عن مبدعه، وآخرون یربطونه بالمتلقي،

)2(.»تلوین أسلوبه بحسب المتلقي وغایته والتأثیر فیه

البالغي والنحوي : یرى كثیر من الدارسین العرب أّن لألسلوبیة الغربیة جذوًرا في الموروث العربي

واألدبي والنقدي، وفي كتب اإلعجاز واللغة والبالغة والنقد، كابن معتز، والمبرد، والسكاكي، وعبد  

.والجاحظ وغیرهمالقاهر الجرجاني، 
لم لغة النص، وهو قول الغربیین أیضا، وال أعرف كیف ویرون أن األسلوبیة وریثة البالغة وع«

یوفقون بین معیاریة البالغة القدیمة وعلمیة األسلوبیة وتفلتها من المعیاریة؛ فضال عن أنهم ینسبون 

األسلوب بصفة لكل ناقد قدیم أو بالغي فهًما خاصا لألسلوب واألسلوبیة، فابن طباطبا ربط مفهوم

.35یوسف أبو العدوس، األسلوبیة الرؤیة والتطبیق، مرجع سبق ذكره، ص -)1(

.102، ص 2014، 1حسن مندیل حسن العكیلي، دراسات بالغیة وأسلوبیة، دار دجلة، عمان، األردن، ط-)2(
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ض، وعبد القاهر بتوخي معاني النحو، وابن خلدون بجعله األسلوب صورة مناسبة الكالم بعضه لبع

ذهنیة مهمتها مطابقة التراكیب المنتظمة على التركیب الخاص؛ ألن الصناعة الشعریة هي بمعنى 

)1(.»األسلوب ترجع إلى صورة ذهنیة للتراكیب المنتظمة كلیة باعتبار انطباقها على تركیب خاص

القاهر الجرجاني مؤسس األسلوبیة العربیة، وذلك من حیث تناوله لمجموعة من وجّلهم یرى بان عبد 

سیة، وتعد نظریة النظم النواة األساسیة للمشروع النقدي للجرجاني القضایا النقدیة والبالغیة األسا

.والعمود الذي تشتد إلیه بعض القضایا النقدیة والبالغیة الكبرى في النقد العربي

أن مرجعیة التفكیر النقدي عند عبد القاهر «یدرك " دالئل اإلعجاز"، و"أسرار البالغة"والمنتج لكتابي 

الجرجاني مختلفة ومتشعبة فكرًیا ومذهبًیا، إذ استطاع الجمع بین أعناق المتنافرات الفكریة االعتزالیة 

دیة إلى درجة أن كثیرا من القضایا النق،واألشعریة في قالب فني متماسك وتصور منهجي واضح 

وفي مقدمتها نظریة النظم وقضیة الشعریة ،المتجذرة في تراثنا البالغي والنقدي قد ارتبطت باسمه 

بشأن النظم مادة غنیة ذات وعلى هذا یعتبر كل ما جاء به عبد القاهر) 2(.»واإلعجاز القرآني وغیرها

، أما غیرها من عالقة وطیدة باألسلوب، وهذا األخیر كان له حضور في مبحث اإلعجاز القرآني

.مباحث النقاد في الشعر والبالغة فقد كان أقل حضوًرا

.15المرجع نفسه، ص -)1(

القاسمي، مرجعیات التفكیر النقدي عند عبد القاهر الجرجاني، مؤتمر النقد الدولي الثالث عشر، قسم محمد -)2(

، المجلد 2010تموز 29/ 27اللغة العربیة وآدابها، جامعة الیرموك، إربد، األردن، عالم الكتب الحدیث، األردن، 

01، ص 01
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لى مفهوم األسلوبیة منذ القرن الخامس عشر  بیة حدیث النشأة مع أنه قد أشیر إمصطلح األسلو 

ومع تطور الزمن تطور هذا المصطلح في القرن الثامن عشر، ثم بعد ذلك تم توضیحه واستعماله 

مصطلًحا نقدًیا في القرن العشرین، وظهور هذا المصطلح قد صاحبه العدید من النظریات اللغویة 

، وألن األسلوبیة بوصفها موضوًعا أكادیمًیا قد ولدت الحدیثة، التي كان رائدها العالم اللغوي سوسیر

فردیناند "في وقت والدة اللسانیات الحدیثة واستمرت تستعمل بعض تقنیاتها، أي أن ال أسلوبیة قبل 

.؛ ألنه أول من نجح في إدخال العلم"دي سوسیر

به أستاذه، وذلك منتجاوز ما قال«، لكنه من أراء أستاذه فردیناند دي سوسیر" شارل بالي"استفاد 

خالل تركیزه الجوهري واألساسي على العناصر الوجدانیة للغة، وهو تركیز تلقفه عالم األسلوب 

ثنایاه أي بعد أسلوبي  الذي نفى أن یكون الجانب العقالني في اللغة یحمل بینSeidlerاأللماني 

)1(.»ل جوهر األسلوب ومحتواهوٕانما ركز على الجانب التأثیري والعاطفي في اللغة وجعل ذلك یشك

األسلوبیة عندما تدرس نص ما ال تهدف إلى استخراج عبرة أو تثبیت قیمة أو الكشف عن نظریات 

معاینة النصوص األدبیة باالعتماد على النسیج اللغوي الذي «سیاسیة واجتماعیة، وٕانما تهدف إلى 

المعنى الذي قصد إلیه ةاللغة في تحلییتشكل منه النص، مفیدة من األلسنیة في الكشف عن وظائف 

كانت ثمة فوارق أساسیة بین العلمین، فإن األسلوبیة ركزت بشكل أساسي على األثر المؤلف، وٕاذا

.الذي تتركه اللغة في المتلقي

.10ا، مرجع سبق ذكره، ص مفاهیمها وتجلیاتهموسى سامح ربابعة، األسلوبیة -)1(
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في إزاحة كل األشیاء الخارجة عن النص  كبیرة جًدا -وال زالت–ولقد كانت طموحات األسلوبیة 

لتعامل مع النص تعامال محایثًا، ال یعنى بالسیاقات األخرى من مثل حیاة المؤلف وسعت جاهدة في ا

أو سیرته والسیاق التاریخي واالجتماعي الذي افرز النص، وٕانما أخذت على عاتقها التعامل المباشر 

)1(.»مع النص ساعیة إلى الكشف عن أبعاده الجمالیة والفنیة

وبذلك تكون األسلوبیة قد اعتمدت على علم اللغة في بعض الجوانب وتفوقت علیه في جوانب 

أخرى، ومع ذلك تبقى بعض اآلراء الخاطئة التي تنسب األسلوبیة إلى الدراسات اللغویة فقط، وأنها 

زاویة ما نشأت مستندة إلى علم اللغة الحدیث وتطوره، ولهذا فإن األسلوبیة علم متشعب یلتقط من كل

.یفیده ویفید النص ویبتعد عن كل ما یجمد النص ویجعله دون فائدة
جل الدارسین العرب ینظرون في اللغة والنقد نظرة إعجاب وٕاكبار؛ لما شهده الغرب من أنیبدو «

في المیادین العلمیة المختلفة وهذا ال ینطبق على علوم اللغة فالموروث اللغوي والبالغي تطور

)2(.»عربي ال یقل أهمیة عما یطرحه الغربیون المعاصرونوالنقدي ال

ألحمد درویش محاولة للوصول إلى أسلوبیة " دراسة األسلوب بین المعاصرة والتراث"یعد كتاب 

عربیة معاصرة، وذلك من خالل االستفادة بالتجارب التي سبقتها في هذا المجال في األسلوبیة 

.ا من جدیدالحدیثة واالستفادة أیًضا بتجارب التراث البالغیة بعد إعادة قراءتها ومحاولة ترشید فهمه

.07المرجع نفسه، ص -)1(

.102حسن مندیل حسن العكیلي، دراسات بالغیة وأسلوبیة، مرجع سبق ذكره، ص -)2(
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لعبد القاهر الجرجاني، یحمل على نحو " دالئل اإلعجاز"إلى أن كتاب " أحمد درویش"وقد أشار 

خاص فكرة كلیة وراء دراسة األسلوب، فیما اصطلح على تسمیته بنظریة النظم، وأن هذه الفكرة في 

بد القاهر من خالل الواقع هي التي قامت علیها مباحث علوم المعاني، فإذا أعید النظر في كتب ع

صلته بالقرآن والشعر على نحو خاص، ألتاح لنا ذلك تصوًرا جدیًدا للقنوات التي یمكن أن تجري فیها 

.من جدید مباحث هذا العلم القدیم مما قد یساعدنا على مباحثنا المعاصرة

:نموذج تطبیقي
.ألحمد درویش" دراسة األسلوب بین المعاصرة والتراث: "كتاب

الغایات:أوال
:عتبة الكتاب-1

األرضیة األساسیة للوصول إلى " دراسة األسلوب بین المعاصرة والتراث"یشكل الكتاب النقدي 

أسلوبیة عربیة معاصرة، من خالل تتبع فكرة األسلوب واألسلوبیة في الدراسات الحدیثة من اجل 

.القدیمإلى التراث العربي منها، ثم العودة بهذه الفكرة االستفادة

، موجًها القارئ نحو االهتمام باألسلوب الذي "دراسة األسلوب"یبدأ الكتاب عتبة العنوان بمصطلح 

ختیار ألفاظه، وصیاغة عن مواقفه، واإلبانة عن شخصیة بإطریقة الكاتب في التعبیر«یقصد به 

)1(.»رجمله وعبارته والتألیف بینها للتعبیر عن معان القصد منها اإلیضاح والتأثی

2014، 1أیوب جرجیس العطّیة، األسلوبیة في النقد العربي المعاصر، عالم الكتب الحدیث، إربد، األردن، ط-)1(

.11ص 
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وتحتل دراسة األسلوب مكانة متمیزة في الدراسات النقدیة، وتقوم كثیر من هذه الدراسات على تحلیل 
لیس إال " المعاصرة"دبیة من اجل الكشف عن قیمتها الجمالیة والفنیة، لذا فإن مصطلح عمال األاأل

وهو جذرها ) أسلوب(كلمة «األسلوبیة المعاصرة، والتي بدورها تتكون لفًظا من جزئین طریقا لتحدید
ثم أصبحت . الذي تعتمد علیه، ویاء النسب، فأصبحت تعني االنتساب إلى ذلك العلم، واالتصاف به

)1(.»عربیة، وٕاسالمیة وبالغیة: تدل على ذات موصوفة كما نقول

)2(.»بدراسة الوسائل التي یستخدمها المتكلم للتعبیر عن أفكار معینة«وأما اصطالًحا فهي تعنى 

موجًها ذهن القارئ نحو التأكید على الرجوع إلى التراث العربي القدیم، ومن " التراث"ثم یأتي مصطلح 

أشهر البالغیین الذین اهتموا بدراسة أحوال التراكیب وداللتها ووظائفها البیانیة عبد القاهر الجرجاني  

دالئل "یة، وفي كتابه صاحب نظریة النظم الذي ینبغي علیها علم المعاني في الدراسات البالغ

تدخل «، فمعظم أبحاثه ...فصول كثیرة تناول فیها وظائف التقدیم والتأخیر، والحذف والزیادة" اإلعجاز

في مجال الدرس اللغوي الحدیث، الذي یرى أن وظیفة النحور غیر مقصورة على البحث في اإلعراب 

وتألیفه، فعلم األسلوب الجمل مثال ومشكالته، وٕانما تمتد لتشمل أشیاء أخرى، تتصل بنظم الكالم

الذي یختبر القیم التعبیریة للتراكیب النحویة، حدد العالقة الجدلیة الدقیقة بین الوصف اللغوي 

)3(.»المالمح التي توظف ألهداف أسلوبیةواألسلوبي، ومیز 

.30المرجع نفسه، ص -)1(

.75، ص 1985صالح فضل، علم األسلوب مبادئه وٕاجراءاته، الهیئة العامة للكتاب، القاهرة، -)2(

1، عالم الكتب الحدیث، إربد، األردن، ط)سورة البقرة أنموذًجا(عبد العزیز الملوكي، األسلوب في القرآن -)3(

.02، ص 2014
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.وهكذا تحولت نظریة النظم إلى فصل یمكن أن یشار إلیه في تاریخ النقد العربي

: المنهج-2

یذهب الكاتب لقراءة أسلوبیة تحاول تطویر أسلوبیة عربیة، وهي تستلزم بالضرورة تطویر فروع 

.أخرى كثیرة من فروع الدراسات اللغویة واألدبیة

فقد تأسس هذا الكتاب على أسلوبیة عربیة معاصرة، تحاول االستفادة من التجارب األسلوبیة الحدیثة 

.ها من جدیدإعادة قراءتها ومحاولة ترشید فهمبتجارب التراث البالغیة بعدواالستفادة أیضا 

دراسة "لقد بدا لي وأنا أحاول أن أكتب هذه األوراق حول «: ولقد صرح الناقد بذلك في مقدمته

أنني یمكن أن أقترب من تجسید فكرتي من خالل محورین أولهما " األسلوب بین المعاصرة والتراث

ثم أردت أن (...) فكرة األسلوب واألسلوبیة في الدراسات الحدیثة التي تحاول اإلفادة منها یبدأ بتتبع 

أعود بهذه الفكرة إلى التراث العربي القدیم ألرى إن كان یمكن ان نستشف منه وجود فكرة كلیة وراء 

)1(.»دراسة األسلوب

بنى فكرة أكدها عالم اللغة الفرنسي یجمع الناقد عدة مفاتیح یعتمدها في إجرائه النقدي، فنراه یت

في دراسته حول فلسفة األسلوب من خالل تصور العالقة بین اللغة والتوصیل وهو یرى " جرونجیر"
أن هناك وسائل للتوصیل واإلفهام قد یكون بعضها لغویا وبعضها غیر لغوي، وهذه الوسائل من «

هذا الرمز بدوره قد یكون ذا معنى واحد " رمز"شأنها أن تحمل المعنى الذي ترید أداءه من خالل 

.08سبق ذكره، ص مصدروالتراث،أحمد درویش، دراسة األسلوب بین المعاصرة -)1(
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الذي یرى بأن األسلوب "روالند بارت"كما یتبنى فكرة ) 1(.»قاطع، وقد یكون ذا معاني متعددة احتمالیة

بمثابة الشعاع وال یستطیع القبض علیه، ومنه تستعین بهذا التفرد في األسلوب بدراسة األسلوبیة 

اللجوء إلى تصور خط بمعنى «على اإلحصاء إلبراز ما فوق الصفر، أو ما یسمى التجاوز القائمة 

بدایة االفتراضيمحورین یمثل المعدل العادي لالستخدام اللغوي، وتكون مجاوزة هذا الخط 

)2(.»األسلوب

من خالل نظریة األسلوبیة التعبیریة الوصفیة، فهو یرى بأن القیم " شارل بالي"إضافة إلى تبنیه فكرة 

ولكن القیمة «األسلوبیة ال تكمن في قوائم القیمة الثابتة وحدها كما كان یقول البالغیون القدماء، 

) 3(.»األسلوبیة الحقیقیة تكمن فیما اسماه المحتوى العاطفي للغة

الجزء األخیر من كتابه حاول ربط الجهود البالغیة واألسلوبیة التراثیة، بین نظریة النظم وعلم وفي 

. لعبد القاهر الجرجاني أول كتاب تنتظم فیه مسائل هذا العلم" اإلعجازدالئل"كتاب المعاني، وعّد 

ا نحو أسلوبیة غربیةجنوحً ...) جرونجیر، وروالند بارت، وبالي(ومع ذلك ال یمكننا عّد تحدیده لفكرة 

جنوًحا نحو أسلوبیة عربیة، وٕانما الناقد أراد وكذلك تحدیده لفكرة النظم عند عبد القاهر الجرجاني

المزاوجة بین األصول التراثیة ومنجزات العصر الحدیث، بغیة الوصول إلى هدفه المتمثل في تطویر 

.أسلوبیة عربیة معاصرة

.22نفسه، ص المصدر-)1(

.27نفسه، ص المصدر-)2(

.31نفسه، ص المصدر-)3(
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لى قلب الجدید؛ لذا نطلق من أحضان البالغة التراثیة إكونه بالغًیا ی" أحمد درویش"ومن هنا فإن 

فهو یحاول دمج التراث دمًجا عضوًیا مع الجدید في حیاتنا، لنتعامل مع النص بأدوات جدیدة لها 

.أصول قدیمة

:المصادر والمراجع-3

ة األسلوب بین المعاصرة والتراث في جمع مادته في كتابه دراس" أحمد درویش"اعتمد الناقد 

التي الوصول إلى مراماته النقدیةالعلمیة على عدید المصادر والمراجع األجنبیة والعربیة، بهدف 

ابتغاها، وقد كان مدركا أن للوصول إلى أسلوبیة عربیة معاصرة البد االستفادة من الدراسات الحدیثة 

:ومن المراجع األجنبیة

- G. Mounin: Stylistique.

- Pierre Guiraud: La Stylistique.

- M. Du Frenne. Style.

- R. Barthes. Le degree Zerode l’écture.

- Ph. Van- Tieghem- Stylistique des literatures.

- T. Todorov: Qu’est-ce que le Structuralisme?.

:وفي المراجع العربیة

.إلى علم اللغةمدخل : محمود فهمي-

.فقه اللغة: علي عبد الواحد وافي-

.الثقافة العربیة أقدم من الثقافتین العبریة والیونانیة: عباس محمود العقاد-

.اللغة بین البالغة واألسلوبیة: مصطفى ناصف-
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).العثمانیة(و) البیان والتبین: (الجاحظ-

.البالغة تطور وتاریخ: شوقي ضیف-

).دالئل اإلعجاز(و) أسرار البالغة: (الجرجانيعبد القاهر -

.إعجاز القرآن: الباقالني-

.القرآن الكریم-

.المغنى في أبواب التوحید والعدل: القاضي عبد الجبار-

).رسالة ماجستیر(الصورة الشعریة في البالغة والنقد األدبي العربي : أحمد درویش-

.الحمید الدواخلي ومحمد القصاصاللغة تألیف ج، فندریس ترجمة عبد -

.من بالغة القرآن: أحمد بدوي-

.أسرار اللغة: إبراهیم انیس-

.علوم البالغة: المراغي-

.زهرة الربیع: الحمالوي-

: وتشیر حواشي الكتاب إلى تكرار اإلفادة من الكتب العربیة أكثر من الكتب األجنبیة مثل كتاب

والقرآن اب اللغة بین البالغة واألسلوبیةاسرار البالغة، ودالئل اإلعجاز لعبد القاهر الجرجاني، وكت

أشهر البالغیین الذین ، فعبد القاهر الجرجاني من)ویس،سورة البقرة، المنافقون، واألحزاب (الكریم 

فقد جعل ما أسماه بالمعاني النحویة، والفروق «عنوا بدراسة التراكیب وداللتها ووظائفها البیانیة، 

المعنویة بین التراكیب، من دالئل اإلعجاز وذهب إلى أن فضیلة الكالم وفصاحته مردها إلى 
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ضع الذي ناسب مقتضى خصائص التراكیب، وٕالى وضع كل عنصر من عناصر الجملة في المو 

فصول كثیرة تناول فیها ) دالئل اإلعجاز(الحال، وتقضیه صورة المعنى في النفس، وفي كتابه 

فمعظم أبحاث الدرس النحوي تدخل في المجال )1(.»...وظائف التقدیم والتأخیر، والحذف والزیادة

.اللغوي الحدیث، وتكمن وظیفته بنظم الكالم وتألیفه

تناول في كتابه المراجع األجنبیة أوال ثم المراجع العربیة، حیث بدأ حدیثه عن " درویش"كما یلحظ أن 

األسلوبیة من المنظور الغربي، ثم تحدث عن جذورها في التراث العربي؛ ألن األصل أن تطرح 

.الظاهرة أوال ثم تأصیلها في التراث العربي

:المصطلح-3

ى بالكثیر من االهتمام االصطالحي، ووصفها داخل ال تحظ" األسلوب"یالحظ بأن مصطلحات 

معاجم اصطالحیة خاصة بها، لذا فإنني سأحاول البحث قدر اإلمكان في الكتب والمعاجم المتنوعة 

األسلوب  (عن معاني هذه المصطلحات، التي یبدو بعضها األكثر استعماال لدى الكاتب هي مثل 

للغة، الكالم، مستویات الكالم، التوصیل، الكتابة، علم األسلوبیة، اللسانیات، البالغة القدیمة، ا

).ختیار، األداة، الكلمة، التألیف، الجملةنظم، النحو، اإلعجاز القرآني، اإلالمعاني، نظریة ال

لمحتویات الكتاب  على توضیح هذه المصطلحات داخل اإلجراء النقديوغالًبا ما حرص الناقد 

كلمة "، فعلى الرغم من أن )األسلوب(في دراسته وهو مصطلح فالناقد یتناول مصطلًحا مركزًیا 

.01عبد العزیز الملوكي، األسلوب في القرآن الكریم، مرجع سبق ذكره، ص -)1(
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قد بقیت مبهمة المعنى لدى البالغیین العرب القدماء، ولم تتمكن من بلوغ منزلة المصطلح  " األسلوب

ونشرها ،بعثًا للبالغة العربیة عبر تحقیق النصوص البالغیة القدیمة «فإن القرن العشرین یعتبر 

من كتب البالغة التي أصبحت ،والعنایة بشرحها وٕاصدار كتب خاصة تتناول هذا الكتاب أو ذاك 

بید أننا نفتقر إلى محاولة جادة وجدیدة تؤسس أسلوبیة عربیة تستند إلى . معروفة في ثقافتنا الراهنة

أفرزت األسلوبیة الموروث البالغي العربي مواشجة إیاه بمنجزات تطّور اللسانیات الحدیثة التي

)1(.»حدیثا

وبما أن البالغة تمثل دوًرا أساسیا بین علوم األدب ونقده، فاألسلوبیة تطمح أن تكون فرًعا في 

من خالل اللغة " األسلوب"شجرة األلسنیة أي علم اللغة الحدیث، إنها ترید على الخصوص دراسة 

.ولیس من خالل القواعد المعیاریة

إلى دراسة اللغة دراسة تاریخیة، ودراسة وصفیة دون أن یقابلها بالمعیار ) یردي سوس(وقد عمد 
)2(.»...األولى تدرس التطور اللغوي عبر الزمان؛ والثانیة تصف حالة محددة للغة في أوقات محددة«

هو المنطوق ) الكالم(فیجعل «قارن بین اللغة والكالم عن طریق كشف أوجه التمییز ) دي سوسیر(و

التي ) البنیة(وفي نظره، أن العالم اللغوي یدرس الكالم كي یتبین ... خطاب، أو حوار أو حدیثمن 

)3(.»وهي التي سمحت بالتواصل، وهي موضوع الوصف اللغوي ألنها نظام الكالم... وراءه

1طالعربي، بیروت، لبنانكز الثقافي ، المر )للسیاب" أنشودة المطر"دراسة في (حسن ناظم، البنى األسلوبیة -)1(
.16، ص2002

. 86، ص 2006عمان  األردن، دار مجدالوي للنشر والتوزیععدنان بن ذریل، اللغة واألسلوب، -)2(
.86المرجع نفسه، ص -)3(
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في كل خطاب بشري، والكالم باعتباره الظاهرة المجسدة للغةفاللغة كظاهرة لغویة مجردة، توجد 

المملكة التي یتخاصم على امتالك أبوابها الباحث اللساني وعالم األنثروبولوجیا «وهذه األخیرة هي 

والفیلسوف والمنطقي والبالغي والفقیه اللغوي والنحوي وغیرهم، ولكنها تتأبى علیهم جمیعا فال یتیسر 

من اقتبس من وهجها للفّذ منهم إال المسك ببعض مفاتیحها وتظل سائر أبوابها مرتجة حتى یلجها

من "جرونجیر"عن مستویات الكالم عند ویكشف في حدیثه)1(.»وعنفوانها ناًرا تضيء عتمات الفكر

وهو یرى أن هناك وسائل للتوصیل واإلفهام قد یكون «خالل تصور العالقة بین اللغة والتوصیل، 

واحد قاطع، وقد تكون ذا وهذه الوسائل قد تكون ذا معنى ، )2(»بعضها لغویا وبعضها غیر لغوي

.معاني متعددة احتمالیة

ألن كلمة " كتابة"وٕانما " أسلوًبا"یرى أن اإلنتاج األدبي ال یستحق أن یسمى " روالند بارث"أما 

وٕاذا كانت الكتابة عملیة توصیلیة تؤكد انتماء المتحدث «أسلوب فردي على حین أن الكتابة جماعیة، 

فإن األسلوب یمثل لغة تكتفي بذاتها ها وحرصه على أن یتخذ موقفا منها، إلى جماعة ومخاطبته إیا

)3(.»التي تتوافر للكتابةالواضحةالتوصیل دون أن یكون لها بالضرورة أبعاد 

، عالم الكتب الحدیث، إربد، األردن  )مداخل لتحلیل الخطاب(صابر محمد الحباشة، األسلوبیة والتداولیة -)1(

.74، ص 2011، 1ط

.22سبق ذكره، ص مصدرأحمد درویش، دراسة األسلوب بین المعاصرة والتراث، -)2(

.26-25نفسه، ص مصدرال-)3(
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الوسائل التي یتم التفریق بین حول" روالند بارث"و" جرونجیر"إجابتي أماملقد حاول الناقد الوقوف 

.األسلوبي وغیر األسلوبي من الكالم، على الرغم من وجود وسائل التفریق أخرى

یشیر إلى أن المباحث األسلوبیة الحدیثة عرف بعض منها في التراث " علم المعاني"ومصطلح 

ة المعاني، والبیانوهو یعد فرع من فروع علوم البالغة الثالث" علم المعاني"البالغي تحت اسم 

والبدیع، وقد وجدت مسائل هذا العلم في كتب النقد واألدب واإلعجاز القرآني منذ كتب الجاحظ وأبي 

.عبیدة وقدامة وغیرهم
قد استخدمها بعض العلماء المتقدمین على عبد القاهر، وبخاصة " النظم"على الرغم من أن كلمة «

تلك الكلمة نفسها فإنها لم زه، وألفوا كتبا تحمل في عناوینهاشغلوا ببالغة القرآن، وبیان إعجاالذین 

تتحول إلى مصطلح بالغي أسلوبي ذي داللة خاصة إال على ید عبد القاهر الجرجاني في القرن 

، وفي هذا السیاق نفسه استخدم كلمة األسلوب بمعنى النظم، فكالهما یحل محل )1(»الخامس الهجري

على ترتیب مفردات اللغة ترتیبا مبنیا «د عبد القاهر الجرجاني هو واألسلوب أو النظم عن.صاحبه

العالقات النحویة، أو معاني النحو كما یسمیها، وهذا الترتیب یقع بین معاني األلفاظ المفردة ال بین 

)2(.»األلفاظ ذاتها

1شفیع السّید، النظم وبناء األسلوب في البالغة العربیة، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، ط-)1(

.9، ص 2006

.10المرجع نفسه، ص -)2(
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لعبد القاهر، أو كتاب تنتظم فیه مسائل هذا العلم فقد جعل المعاني" دالئل اإلعجاز"ویعد كتاب 

النحویة، والفروق المعنویة بین التراكیب من دالئل اإلعجاز، النظم إذن عند عبد القاهر الجرجاني هو 

م وترتیبه، كما أن النظم ال إدراك المعاني النحویة والمالئمة بینها وبین المعاني النفسیة في نسج الكال

یكتفي بإدراك المعاني النحویة فحسب، وٕانما البد من إدراك كیفیة استغالل هذه المعاني في بناء 

العبارة أو في نسجها ونقشها وصیاغتها، كما أن طریقة بناء العبارة واستغالل المعاني النحویة بها  

.التألیفختیار و اإل: د القاهر تقوم على عنصرین هماحسب عب

األداة، الكلمة، : اللغة تلجأ للتعبیر عن المعنى إلى وسائل متعددة، أشهرها ثالثة«ویشیر إلى أن 

الجملة، ثم یأتي بعد ذلك تآلف الجمل الذي ینشأ عنه األسلوب، وكل وسیلة من هذه الوسائل تجد 

یكون بناؤها موافقا أن -على مستوى نظم األسلوب الدقیق-أمامها في سعة اللغة ما ینبغي معه 

)1(.»للجانب الدقیق من المعنى المراد تأدیته، وهذه الوسائل الثالث یتحقق فیها معنى النظم

أدوات النفي، وأدوات النهي، وأدوات : تشمل اللغة أدوات كثیرة تساعد على أداء المعنى مثل

تالي لألداة في بناء األسلوب  االستفهام، وأدوات التوكید، وما إلى ذلك، أما الكلمة فهي العنصر ال

ومن خالل تجمع الكلمات سواء بواسطة األدوات أو بدونها في السیاقات تتكون الجملة والجمل  

.ویأخذ األسلوب شكله المعبر عن معناه

.127سبق ذكره، ص مصدرأحمد درویش، دراسة األسلوب بین المعاصرة والتراث، -)1(
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ختیار للوصول إلى التصور البالغي للشكل المناسب لألسلوب  وال یكفي بطبیعة الحال عنصر اإل

التقدیم، والحذف، ویظهر : د عنصر التألیف الذي یظهر على مستوى الجملة ویشمللذا البد من وجو 

.كذلك على مستوى الجمل، ویدخل تحته مبحث الفصل والوصل

وقد بدا في الكتاب، غالبا أن الناقد متمكن من دالالت مصطلحاته، التي عّجت بها لغته النقدیة  

القراءة، لكي یبقى على تواصل مع تلك المصطلحات لذلك یحتاج المتلقي إلى معجم مرادف لعملیة

د صعوبة صص یجالمتواترة في القراءة النقدیة التي یقدمها، وبناء على ذلك؛ فإن المتلقي غیر المتخ

والسیما أن غرض الناقد في االتجاه النقدي قد أحال لغته في مواطن عدیدة في التواصل مع الكتاب، 

.نوعًیا من المتلقيإلى لغة فلسفیة تستدعي جهًدا 

:المتن النقدي: ثانیا

األسلوبیة مصطلح وعلم وافد معاصر، وقد تعددت تعریفاتها ومناهجها، وكتب عنها الباحثون  

فمنهم من یتحدث عنها في الخطاب الغربي فقط، ومنهم من انشغل بجذورها في التراث العربي  

.ومنهم من تحدث عنها من منظور الخطاب العربي فقط

ومن الملفت أن الناقد أراد أن یكون في كتابه هذا شامًال ألهم موضوعات األسلوبیة، فبدأ بالحدیث 

عن األسلوبیة من المنظور الغربي لإلفادة منها، ثم عاد بهذه الفكرة إلى التراث العربي القدیم، بغیة 

.الوصول إلى أسلوبیة عربیة معاصرة
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:طبیعة المتن النقدي-1

رة التراث العربي وكذلك فكلفكرة األسلوب واألسلوبیة في الدراسات الحدیثة،" أحمد درویش"إن تتبع 

.ن كان یمكن أن نستشف منه وجود فكرة كلیة وراء دراسة األسلوبالقدیم، لرؤیة إ

آخر و " نظریة األسلوب في البالغة المعاصرة"مبحثا رئیًسا عن «ولقد طرح في الجزء األول من كتابه 

، فضال عن بحث ثالث یطرح رؤیا معاصرة لتحلیل مسیرة التراث "األلسنیة ونظریة الدب"عن 

)1(.»"الكالم الجمیل بین المتعة والفائدة: "األسلوبي القدیم وهو مبحث

في «لتوضیح الربط ولقد كانت المحاولة التي طرحها الجزء األخیر من هذا الكتاب، أول محاولة

ختیار اإل"األسلوبیة التراثیة، بین نظریة النظم وعلم المعاني، حین تم استخراج مبدأي الجهود البالغیة

من النظریة وتوزیع المباحث الرئیسیة لعلم المعان علیهما بما یساعد على إخراجه من دائرة " والتألیف

)2(.»"علوم الجمال"إلى دائرة " علوم الصحة"

ني الحدیث، الذي البد منه لقیام أسلوبیة عربیة تعالج لقد حاول الناقد وضع تصور لعلم المعا

...النص األدبي العربي

.04نفسه، ص لمصدرا-)1(

.04نفسه، ص مصدرال-)2(
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:توزیع المتن المدروس-2

یحاول الناقد اإلفادة من فكرة األسلوب واألسلوبیة في الدراسات الحدیثة مع التركیز على قضیة 

المصطلح وحقول البحث ومناهجه، من حیث دراسة األسلوبیة التأصیلیة وما یدخل تحتها من فروع 

بیة معاصرة، من األسلوبیة النفسیة االجتماعیة واألسلوبیة األدبیة، وذلك لمحاولة الوصول ألسلوبیة عر 

لم تعد تغطي حاجة األجناس األدبیة التي ینتجها األدب «خالل التعرف على البالغة العربیة التي 

نه في غیاب المعاییر وإ . إلخ... یة والروایة والمسرحیةالعربي المعاصر كالشعر الحدیث والقصة القص

عن أن یزینوا كالمهم ببعض البالغیة الحدیثة ینصرف النقاد إلى قول ما یحلو لهم وال یعجزون

)1(.»المصطلحات الغامضة القادمة من حقول بعیدة غربیة

ولیس هنالك سبیل إال محاولة تطویر أسلوبیة عربیة تستلزم بالضرورة تطویر فروع كثیرة من 

.الدراسات اللغویة واألدبیة

:اإلجراء النقدي: ثالثا

:التصنیف. 1

.   یقتصر هذا الكتاب على مقدمة تحتوي على خطة نظریة محددة لخطوات هذا الكتاب

فیتحدث في مقدمة نظریة مختصرة إلى حد ما عن نشأة البالغة القدیمة التي تحررت في شكل 

لكیفیة الوصول إلى أسلوبیة المعاصرة، لیتوصل إلى نتائج مدللة" األسلوبیة"الوسیط ثم " األسلوب"

.09نفسه، ص لمصدرا-)1(
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معاصرة، من خالل محورین أولهما یبدأ بتتبع فكرة األسلوب واألسلوبیة في الدراسات الحدیثة، عربیة 

. ثم الرجوع بهذه الفكرة إلى التراث العربي القدیم

یختار الناقد مقدمة نظریة بصفتها خطوة تمهیدیة ضروریة یفرضها البحث ویحتاجها الباحث في 

ویستند الناقد في مادته النقدیة، التي اهتمت باالتجاه . هاالستدالل إلى مفاتیح الكتاب الذي سیلج

.   األسلوبي للنص على المزاوجة بین األصول التراثیة والروافد الحدیثة

:التنظیم. 2

في كتابه هذا عن األسلوب بین المعاصرة والتراث، محاوال بذلك المزج بین " أحمد درویش"یتحدث 

إلى أسلوبیة عربیة واالستفادة دون شك جزات العصر الحدیث، بغیة الوصول معطیات التراث ومن

ولهذا نجد . بتجارب األسلوبیة الحدیثة، واالستفادة أیضا بتجارب التراث البالغیة بعد قراءتها من جدید

قسم أول یحمل عنوان األسلوب : إلى قسمین" دراسة األسلوب بین المعاصرة والتراث"الناقد قسم كتابه 

.  المعاصرة، أما القسم الثاني فیحمل عنوان األسلوب والتراثو 

: األسلوب والمعاصرة. 1.2

یعد األسلوب من الدعائم األساسیة في ظل البحث البالغي القدیم رغم سیطرة هذا البحث مدة من 

وكان لظهور علم اللغة أو اللسانیات الحدیثة الفضل في رعایة هذا الزمن على الفكر النقدي األدبي، 

األسلوب، فأمده بأسباب الحیویة واالنبعاث، مما أدى إلى فتح المجال إلى علم جدید ینافس البالغة 

القدیمة، أال وهو األسلوبیة أو علم األسلوب، ولقد شهد هذا العالم كمختلف التیارات النقدیة الحدیثة 

یدة منذ بدایات ظهوره األولى، مما أدى إلى احتكاكه ببعض المفاهیم النقدیة واحتوائه فیها تحوالت عد
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أحیانا، ویمكننا أن نمثل لمسیرة هذا العلم في صورة الشمس التي تتعاقب وتتوالى علیها الغیوم في 

.السماء فتضيء أحیانا وتحجب أحیانا أخرى

:نظریة األسلوب في البالغة المعاصرة. 1.1.2

یتحدث أحمد درویش في كتابه عن األسلوب في البالغة المعاصرة، محاوال فهم األسلوب واألسلوبیة 

التي تردد كثیرا في كتابات عدید من المشتغلین بالنقد الحدیث والبالغة الحدیثة في العالم العربي، 

ئل التفریق م أوال لكلمتي األسلوب واألسلوبیة، ثم الوقوف على رساتتبع المفهوم العا«"وذلك من خالل 

ثم نقف أمام التنوع العام . ختیار مستوى خاص منها یصلح للدراسات األسلوبیةبین مستویات الكالم وإ 

) 1("»للمدارس األسلوبیة

:المصطلح. 1.1.1.2

ة تقارب بین مصطلحي إن تحدید مصطلحات أمر هام في مجال البحث العلمي، وقد یحدث عاد

، لكن هناك وسائل منهجیة ینبغي إتباعها بغیة الوصول إلى تحدید أدق "األسلوبیة"و " األسلوب"

للحیز الذي یحتله كل مصطلح، ومن هذه الوسائل اللجوء إلى تحدید المستوى األفقي والمستوى 

بدأ ) stylele(مصطلح األسلوب «فمن حیث الترتیب التاریخي للمصطلحات نجد أن . الرأسي

إال في) Stylitique(استعماله منذ القرن الخامس عشر، على حین لم یظهر مصطلح األسلوبیة 

.15أحمد درویش، دراسة األسلوب بین المعاصرة والتراث، مصدر سبق ذكره، ص) 1(
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ولهذا فإن مصطلح األسلوب أسبق في الوجود )1(».بدایة القرن العشرین كما تدلنا المعاجم التاریخیة

من الناحیة التاریخیة، والعالقة بین المصطلحین هي عالقة رأسیة تتابعیة، أما بالنسبة للعالقة األفقیة 

بین مصطلحي األسلوب واألسلوبیة، فإن الدائرة التي تعطیها كلمة األسلوب أوسع وأشمل من تلك 

-: األسلوب من حیث معناها اللغوي تطلق علىالتي تعطیها كلمة األسلوبیة، فكلمة  النظام «-

العمل لدى " أسلوب"المعیشة لدى شعب ما، أو " أسلوب"حین نتحدث مثال عن : والقواعد العامة

یمكن أن یعني باألسلوب الخصائص الفردیة التي تمیز شیئا عما سواه، فهنالك . جماعة معینة

سماع أسلوب موسیقي خاص أو التمتع بأسلوب الحدیث عن أسلوب كاتب معین أو المیل إلى 

ومن هنا دخل استخدام مصطلح األسلوب في الدراسات البالغیة )2(».كالسیكي في أثاث المنزل

تي تحتلها األسلوبیة أضیق والنقدیة، وٕاذا كانت هذه هي الدائرة التي یحتلها األسلوب فإن الدائرة ال

.بكثیر

:األسلوب ومستویات الكالم. 2.1.1.2

بین ، انتقل للحدیث عن وسائل التفریق"األسلوبیة"و" األسلوب"بعد أن حدد الناقد مفهوم لكلمتي 

داخال في مجال دراسة " الكالم"متى یعتبر : مستویات الكالم، إذ یحاول اإلجابة عن سؤال یفترضه

األسلوب ومتى ال یعتبر؟ وما هي المعاییر التي یمكن أن تتخذ أساسا لذلك التفریق؟

.16المصدر نفسه، ص(1)

.20نفسه، صالمصدر ) 2(
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في تصور العالقة بین "جرونجیر"ویجیب على هذا التساؤل من خالل دراسة عالم اللغة الفرنسي 

أن هناك وسائل للتوصیل واإلفهام قد یكون بعضها لغویا وبعضها غیر لغوي، «اللغة والتوصیل یرى 

قد یكونهذا الرمز بدوره" رمز"وهذه الوسائل من شأنها أن تحمل المعنى الذي ترید أداءه من خالل 

وٕاذا كان هذا التقسیم یعتمد على محور )1(.»ذا معنى واحد قاطع وقد یكون ذا معاني متعددة احتمالیة

وتحدید ما یدخل منها في دائرة األسلوب وما ال یدخل فإن هناك " الرموز"التوصیل للتفریق بین أنواع 

بارث أن هذا النوع من ویرى«تقسیما آخر، ال یرى أن التوصیل هدف في كل مستویات الكالم، 

فكلمة األسلوب تحمل " كتابة"وٕانما األولى أن یسمى " أسلوبا"اإلنتاج األدبي ال یستحق أن یسمى 

فهي تحمل معنى الوعي واالنتماء " كتابة"ظالل الفردیة والخصوصیة والذاتیة وعدم االنتماء، أما كلمة 

. د بارث فردي على حین أن الكتابة جماعیةإذن األسلوب عن)2(.»إلى الجماعة واالعتراف بتقالیدها

: تنوع المدارس األسلوبیة. 2.1.1.2

على اإلجمال فرع إلى فروع كثیرة، ولكنه حصرهاویشیر الناقد إلى تنوع المدارس األسلوبیة والتي تت

ي فیما یسمى باألسلوبیة التعبیریة تحت القسم األول، واألسلوبیة األدبیة تحت القسم، یعد شارل بال

)Bally.Sh ( ،وهي تهدف إلى دراسة القیم التعبیریة الكامنة في«مؤسس األسلوبیة التعبیریة الحدیثة

. 20المصدر نفسه، ص) 1(

.24المصدر نفسه، ص) 2(
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، )1(.»...النص تتجاوز أنماط التعبیر التقلیدیة لتمتد إلى اللغة في حقولها التعبیریة الالمتناهیة

التأثیریة لعناصر اللغة المنظمة هي البحث عن القیمة «وبالتالي فإن مهمة الدراسة األسلوبیة عنده 

والفاعلیة المتبادلة بین العناصر التعبیریة التي تتالقى لتشكیل نظام الوسائل اللغویة المعبرة، فاللغة 

المتحدث أن یكشف عن أفكاره بالنسبة له هي مجموعة من الوسائل التعبیریة المعاصرة للفكر، وبوسع

ه كثیرا ما یختار إضافة عناصربر قدر ممكن،إال أنمع الواقع بأكبشكل عقلي موضوعي یتوافق

وعلم األسلوب . تأثیریة تعكس جزئیا ذاته من ناحیة والقوى االجتماعیة المرتبطة بها من ناحیة ثانیة

عن التعبیرمن وجهة نظر محتواها التأثیري أيیدرس هذه العناصر التعبیریة للغة المنظمة

وقد تضافرت جهود كثیرة إلنضاج )2(.»اللغة على هذه الحساسیةالحساسیة من خالل اللغة وفاعلیة 

ارتكزت البنائیة في . هذا المنهج النقدي، وتعددت المدارس األسلوبیة، وتنوعت اتجاهاتها وغایاتها

في األسلوبیة الوصفیة، وقد قامت على دراسة الوسائل التعبیریة في "شال بالي"تطورها على مذهب

JAKOBSONROMANنتاج المعنى في النص األدبي، أما رومان جاكبسون اللغة وفاعلیتها في إ

النص أو المضمون (جل اهتمامه في تحلیله لثنائیة الرمز والرسالة «فقد صب ) م1896-1982(

هي التجسید الفعلي للمزج بین طرفي هذا الثنائي، وأن،على الرسالة ألنه یرى أن الرسالة ) واللغة

، دار الكتب العلمیة، لبنان، بیروت، )طبیعته، مناهجه، إجراءاته(نبیل خالد أبو علي، البحث األدبي واللغوي، ) 1(

. 75، ص2013، 1ط

.75صالح فصل، علم األسلوب مبادئه وٕاجراءاته، مرجع سبق ذكره، ص) 1(
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. )1(.»راسة الفاعلیة الناتجة من وضع الوسائل التعبیریة الشعریة في اللغةدراسة الرسالة تعني د

حول النص المدروس، " كیف: "وٕاذا كانت السمة العامة لألسلوبیة التعبیریة الوصفیة هي طرح السؤال
، وكما تنوعت اتجاهات أتباع المدرسة "لماذا"و " من أین: "فإن األسلوبیة التأصیلیة تهتم بأسئلة مثل

لناقد بذكر أهم اتجاهین األسلوبیة التعبیریة، كذلك تنوعت اتجاهات األسلوبیة التأصیلیة، وقد اكتفى ا
: هما
هنري "تجاه الباحث الفرنسي ومن أبرز رواد هذا ا: األسلوبیة النفسیة اإلجتماعیة-

-م1959الذي نشره سنة " سیكولوجیة األسلوب"في كتابة –، حیث حاول Maurier.H"مورییر

اكتشاف هذه الرؤیة على كتشاف رؤیة المؤلف الخاصة للكون من خالل أسلوبه، وقد استند في ا«

خمسة تیارات كبرى تتحرك داخل األنا العمیقة للكاتب وذلك من خالل التعرف على أنماط هذه 

: والتیارات الخمسة الكبرى هي«، وأن هذه التیارات ذات تعبیرات مختلفة )2(.»التیارات ومظاهر تحركها

وقد یظهر كل نمط . تشكل الذات الداخلیةالقوة واإلیقاع والرغبة والحكم والتالحم، وهي األنماط التي 

منها في شكل إیجابي أو سلبي، فالقوة قد تكون قاعدتها الشدة أو الضعف، واإلیقاع قد یكون متسقا 

أو ناشزا أو الرغبة قد تكون صریحة أو مكتوبة، وااللتحام قد یكون واثقا أو مترددا، والحكم قد یكون 

)3(.»متفائال أو متشائما

.       70نبیل خالد أبو علي، البحث األدبي واللغوي، مرجع سبق ذكره، ص)1(

.76المرجع نفسه، ص) 2(

.66أحمد درویش، األسلوب واألسلوبیة، مصدر سبق ذكره، ص)3(
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تهتم بدراسة «تعد من أكثر االتجاهات األسلوبیة تأثیرا في الحركة النقدیة، : بیة األدبیةاألسلو -

الوسائل األسلوبیة في النصوص األدبیة باعتبارها صور عقلیة تعر عن شخصیة الفرد المبدع وواقعه 

لجمالیة في مرحلة كتابتها، وتبحث في الذوق اللغوي والكفاءة الفنیة للمبدع وأثرهما في الجوانب ا

، وقد ارتبطت نشأتها بالمدرسة )1(.»لألسلوب، كما تنظر في تفرد األعمال األدبیة وتفرد أصحابها

الذي دعا إلى ضرورة ) مvossler.K)1872-1949" كارل فوسلر"المثالیة األلمانیة التي تزعمها 

في النقد اللغوي لكن الذي نما وحوله إلى نظریة متكاملة «االهتمام باللغة في التاریخ األدبي، 

ما في علم اللغة والتاریخ هاوقد كتب مؤلفا"سبیتزرلیو " واألسلوبیة األدبیة هو العالم النمساوي

)2(.»األدبي

:اللسانیات ونظریة األدب. 2.1.2

یشیر الناقد إلى أن العالقة بین اللسانیات ونظریة األدب هي عالقة قدیمة متجددة، هذا ال یعني أنه 

ذلك أن حجم الجدة الذي أدخلته . أمر جدید، وٕانما هو مجرد طریقة جدیدة للتعبیر عن شيء قدیم

قدماء الدراسات الحدیثة للغة على مفهومها، جعل الفرق واسعا بین صلة اللغة األدب عند ال

.        والمحدثین

.77واللغوي، مرجع سبق ذكره، صنبیل خالد أبو علي، البحث األدبي )1(

.  37أحمد درویش، دراسة األسلوب بین المعاصرة والتراث، مصدر سبق ذكره، ص) 2(
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وبلغت شبكة «وقد شكلت دراسات اللغویین مدخال رئیسیا للتنظیر األدبي والنقدي عند العرب، 

عند عبد القاهر " النظم"العالقات اللغویة المحكمة فمنها في تصورات ناضجة من أمثلتها فكرة 

ء ابن جني اآلمدي والقاضي عند القاضي عبد الجبار، وآرا" الضم"الجرجاني، ومن قبلها فكرة 

الجرجاني والجاحظ وغیرهم ممن اشتد اإلحكام عندهم بین قضایا اللغة واألدب، بل إن هذه النظرة

من خالل النظرة إلى الشكل كثیرا من قضایا الفنون الجمیلة فتدخلها اتسعت عند بعضهم لكي تضم

)1(.»صویر والصیاغةمع قضیة لغة األدب من منظور واحد كقضایا النحت والنقش والت

ومن الملفت أن هذه النظرة في مجملها صالحة ألن تفتح الباب أمام قراءات في تراث النقد اللغوي 

.یمكن أن تساعد على صیاغة ألسنیة عربیة معاصرة

في حیاة اللغة، " دي سوسیر"ثنائیة التي رصدتها نظریة الوأفاد تاریخ األدب في مناجهه الحدیثة من 

وتشیر األولى إلى لحظة تاریخیة معینة تتمثل لنزعة التزامنیة والنزعة التعاقبیة،الثنائیة باتسمى هذه 

أو إعادة تأویل عنصر قدیم في النص، وتشیر الثانیة إلى . في إضافة عنصر جدید إلى لغة النص

اللغة بدراسة اهتم علماء ،تعاقب هذه اللحظات تعاقبا تاریخیا تتكون من خالله مفاهیم الداللة اللغویة 

. الجملة، لالستعانة بها في طریقة تشكیل األسلوب في الخطاب أو النص

وفي هذا اإلطار تحدث الناقد عن محورین رئیسیین تطرق إلیهما علماء اللسانیات، یتم من خاللها 

:  تداعي الوحدات الصغرى واالنتقاء منها والتنسیق بین المنتقیات وهذین المحورین هما

.43المصدر نفسھ، ص) 1(
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المحور الذي یتحرك في الحقول الداللیة عبر وهوparadigmatiqueمحور العالقات الرأسیة -«

.....    شرب، بلع وتجرع" امتص"ظالل الفوارق الدقیقة لینتقي مثال من بین أفعال الشرب 

یبي وهو المحور الذي ینتقي النسق التركSyntagmatiqueمحور العالقات األفقیة التركیبیة –

الصغرى، الحروف األكثر مالئمة للموقف وسوف یجد أمامه كثیرا من خیارات التنسیق بین الوحدات 

)1(.»ختیارها في المرحلة األولىإالتي تمر واألفعال 

علم ویمكن اإلشارة إلى أن هذین المحورین حظیا بعنایة فائقة في التراث العربي القدیم وخاصة في 

.   ختیار والتنسیق الذي قامت على أساسهما نظریة النظمبفكرتي اإلالمعاني الذي اهتم 

:األسلوب والتراث.12.2

وهو " علم المعاني"عرفت بعض المباحث األسلوبیة الحدیثة في التراث البالغي العربي تحت اسم 

ئل هذا العلم ، وقد تفرقت مسا)البدیع(، و)البیان(، و)المعاني(واحد من علوم البالغة العربیة القدیمة، 

ویعتبر . في كتب النقد واألدب واإلعجاز القرآني، منذ كتب الجاحظ، وأبي عبیدة، وقدامة وغیرهم

.كتاب دالئل اإلعجاز لعبد القاهر أول كتاب تنتظم فیه مسائل هذا العلم

:النظم قبل عبد القاهر. 1.2.2

ین، وقل أن یحیلها عبد القاهر إلى ترددت كلمة النظم على أقالم النحاة قبل عبد القاهر بمئات السن

یحاول الناقد أن یبرز دور العلماء السابقین في مجال. نظریة بالغیة كبرى تنسب إلیه حتى یومنا هذا

.47المصدر نفسه، ص) 1(
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إن جهد عبد القاهر، لم یكن فحسب جهد الذي قرأ، وجمع، «: النظم، ویظهر ذلك من خالل قوله

)1(.»لةأن سابقیه كانت نظراتهم جزئیة أو مجمولكنه جهد مبتكر لنظریة متكاملة مفصلة في حین 

لها المحل األول یهتم بالصیاغة واأللفاظ ویجعل " النظم"صاحب مصطلح ) ه266ت(فالجاحظ 

ن یستعمل مصطلح النظم بمعنى حسن إختیار اللفظة فالجاحظ إذ«. تیار األلفاظویناقش طریقة إخ

ا، یقوم على ألفتها، وٕاختیار ایحائیختیار معجمیا وإ موسیقیا یقوم على سالمة جرسها، ختیار المفردة إ

یقوم على الظالل التي یمكن أن یتركها استعمال الكلمة في النفس، وكذلك من التناسق بین الكلمات 

وبعد ذلك ظهرت اتجاهات تناقش الجانب البالغي من إعجاز القرآن، . )2(»المجاورة تآلفا وتناسبا

ى أسس ومعاییر ثابتة، ومن أشهر من تناول مصطلح النظم بین هؤالء وتحاول أن ترد هذه البالغة إل

على عنده اإلعجازوقد ورد. عجاز القرآنصاحب كتاب إ) ه403ت(الدارسین، أبو بكر الباقالني 

حدیث القرآن عن المغیبات والنبوءة بأحداث وقعت بعد ذلك، وحدیث عن قصص : ثالثة دعائم هي

.                                                              غة القرآناألنبیاء، وثالث األمور بال

الباقالني رغم تخصیصه كتابا لإلعجاز القرآني، ورغم أن الجانب البالغي «وهنا یشیر الناقد بأن 

عنده یقوم على فكرة النظم، فإنه لم یوضح لنا ما ذا یرید بفكرة النظم تماما فقد ظلت الفكرة عنده

.89المصدر نفسھ، ص)1(

.91المصدر نفسھ، ص)2(
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ویالحظ علیه أنه تحدث عن األسلوب غیر القرآني، أكثر مما تحدث عن . )1(»غامضة غیر محدودة

لم یطلق على نظریته التي اهتدى إلیها) ه415ت(إن القاضي عبد الجبار . األسلوب القرآني ذاته

فرأى أن یكمل عمل أستاذه أبي هاشم ". الضم"في تفسیر الفصاحة بالنظم، ولكنه أطلق علیها 

علم أن الفصاحة ال ا«: حین أغفل تركیب الكالم الذي علیه عماد البالغة فیقول) ه313ت(لجبائي ا

تظهر في أفراد الكالم، وٕانما تظهر في الكالم بالضم على طریقة مخصوصة وال بد من الضم أن 

تكون یكون لكل كلمة، صفة وقد یجوز في هذه الصفة أن تكون بالمواضعة التي تتناول الضم، وقد 

باإلعراب الذي له مدخل فیه، وقد تكون بالموقع، ولیس لهذه األقسام الثالثة رابع، ألنه إما أن تعتبر 

فیه الكلمة أو حركاتها أو موقعها، وال بد من هذا االعتبار في كل كلمة ثم ال بد من اعتبار مثله في 

، وكذلك لكیفیة إعرابها صفةالكلمات إذا انضم بعضها إلى بعض، ألنه قد یكون لها عند االنضمام 

وموقعها، فعلى هذا الوجه الذي ذكرناه إنما تظهر مزیة الفصاحة بهذه الوجوه دون ما اوحركاته

اهتدى عبد الجبار في فكرته إلى أن الفصاحة إنما مردها إلى حسن تنسیق الكلمات في .)2(»عداها

.التركیب

.93نفسه، صالمصدر )1(

، نقال عن، عبد القادر حسین، أثر النحاة في البحث 199، وزارة الثقافة، ص16عبد الجبار، المغني، ج)2(

.378- 377، ص1998، 2البالغي، دار غریب للنشر والتوزیع، ط
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:نظریة النظم عند عبد القاهر. 2.2.2

كان مصطلح النظم یطلق عند العرب على الشعر خاصة والسجع أحیانا، وذلك الختصاصها بطریقة 

بل عند ما بدأ التألیف في وجوه ، تركیب خاصة، ولم تتضح فكرة النظم إال بعد نزول القرآن الكریم 

إعجازه، حیث أثیرت فكرة النظم كأحد وجوه اإلعجاز رغم الخالف حول نظم القرآن، هل هو من

جنس نظم كالم الناس أم أنه نسیج خاص به فقط؟ حیث أصبحت هذه القضیة محل اهتمام واجتهاد 

.في كتابات البالغة واإلعجاز

رتبط مفهوم الجرجاني لألسلوب بمفهومه للنظم من حیث هو نظم للمعاني وترتیب لها، وهو یطابق ی«

ختیار، ومن حیث إمكانیة هذه وإ تنوعا لغویا فردیا یصدر عن وعيبینهما من حیث كانا یمثالن 

وعالقة النظم باألسلوب هي .... التنوعات في أن تضع نسقا وترتیبا یعتمد على إمكانیات النحو

وهكذا فإن النظم یتحقق عند الجرجاني عن طریق إدراك المعاني النحویة،... عالقة الجزء بالكل

خى الجرجاني من خالل معالجته فكرة ویتو ... ختیار والتألیفواستغالل هذا اإلدراك في حسن اإل

ومصطلح معاني النحو شاملة لجملة من . النظم النسق اللغوي، والصحة النحویة، وترابط كلیهما

ویتضح تحلیل الجرجاني األسلوبي من خالل تحلیله آلیات ... المبادئ اإلجرائیة التي تتصل بالتركیب

األداء من حیث التقدیم والتأخیركیب وأسلوبقرآنیة وأبیات شعریة، إذ یقوم بتحلیل جزئیات التر 
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واألسلوب عند الجرجاني الضرب من النظم ... والتعریف والتنكیر، والحذف، واإلضمار، والتكرار

)1(.»والطریقة فیه، فیعمد شاعر آخر إلى ذلك األسلوب فیجيء به في شعره

واستغالل هذا اإلدراك في حسن االختیار فالنظم إذن یتحقق عن طریق إدراك المعاني النحویة، 
:ومن هنا أشار الناقد إلى نقطتین ینبغي التنبه لهما. والتألیف

بین النحو والمعاني النحویة المرادة من النظم، فالنحو بالمعنى الشائع یراد منه وجوب التفریق: أوال

والجمالي الذي یقوم على ي البالغاإلعراب، وهذا المعنى الشائع للنحو، ال یصلح أساسا للتفاضل 

فالجمل ال یمكن أن تتفاضل بأن بعضها أكثر إعرابا من البعض اآلخر، وٕانما «أساسه نظریة النظم، 

یجيء اإلعراب هنا شرطا لصحة الجملة من أساسها، بحیث یكون خلوها منه موجبا بفسادها، ووجوده 

والجمالي، فهو مرحلة تالیة لهذه فیها شرطا لكونها كالما عربیا صحیحا، أما التفاوت البالغي

المرحلة، فإذا كان النظم یقوم على النحو، فإنه ال یراد بالنحو هنا بداهة اإلعراب، وٕانما یراد المعاني 

أنه لكي یتحقق النظم ال یكتفي باإلدراك «: ، أما النقطة الثانیة التي أشار إلیها الناقد هي)2(»النحویة

، وٕانما ال بد من إدراك كیفیة استغالل هذه المعاني في بناء العبارة أو الثاقب للمعاني النحویة فحسب

، )3(»في نسجها ونقشها وصیاغتها

.17-16األسلوبیة الرؤیة والتطبیق، مرجع سبق ذكره، ص: یوسف أبو العدوس) 1(

.  105- 104حمد درویش، دراسة األسلوب بین المعاصرة والتراث، مصدر سبق ذكره، صأ) 2(

.106المصدر نفسھ، ص) 3(
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: كما یرى عبد القاهر أن طریقة بناء العبارة واستغالل المعاني النحویة بها، تقوم وفق عنصرین هما

مناسبة للمعنى النفسي، وال بد إلى ختیار الكلمة أو األداة الفاإلختیار یراد به إ. ار والتألیفاإلختی

جانب اإلختیار من التألیف، ویراد به وضع كل كلمة في مكانها المناسب من العبارة، وفقا لمعناها 

هذه هي العناصر التي أقام علیها عبد القاهر نظریته في النظم هادفا من وراء ذلك إلى 1.النحوي

في بناء جمال «وضع تفسیر علمي لمعنى إحكام األسلوب وقوة بناءه، كما تساهم عناصر أخرى 

األسلوب، وهي اللفظ، والمعنى، والحرف، واإلیقاع العام، والغرابة، والخفة، ولقد نفى أن تكون هذه 

عناصر وحدها هي سر الجمال القرآني ألنها عناصر مألوفة قبل نزول القرآن الكریم، إال أن الجدید ال

ویتضح تحلیل الجرجاني األسلوبي من خالل تحلیله آلیات قرآنیة )1(.»في الجمال القرآني هو النظم

لتأخیر، والتعریف وأبیات شعریة، إذ یقوم بتحلیل جزیئات التركیب وأسلوب األداء من حیث التقدیم وا

ومن )2(.»الضرب من النظم والطریقة فیه«، فاألسلوب إذن عند الجرجاني ...والتنكیر، والحذف

الملفت أن عبد القاهر قد استخدم النظم وجعله أساسا للنقد، ومرجعا في بیان القیمة الفنیة من الحسن 

الم، وبذل في شف عن درجة الكأو القبح، وجعل من النظم أیضا قواعد تهدي الذوق العربي في الك

ستقر فكرته في العقول، ثم توالت عصور فجفت نظریة عبد القاهر في ت«ذلك جهدا كبیرا حتى 

.108المصدر نفسه، ص) 1(

.361عبد القاھر الجرجاني، دالئل اإلعجاز، مرجع سبق ذكره، ص) 2(
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النظم، وأهملت إهماال ذریعا، واستمر ذلك أزمانا طواال حتى كان عصرنا الحدیث، واتصلت النهضة 

إلى رحاب الفن األصیل الذي نبع من العربیة بتیارات النقد ومذاهبه، وخرجنا من أسار التقلید 

المصادر األولى في التراث فاستیقظت من جدید نظریة عبد القاهر في النظم بعد سبات، واستعملت 

)1(.»كأساس وقاعدة یرجع إلیها في تناول األعمال األدبیة بالنقد

:أحكام القیمة. 3

من خالل تلقي القارئ لعنوان الكتاب یجد نفسه بین حدین متناقضین أال وهما المعاصرة والتراث، 

باعتبار أن الناقد سیلم بین الدراسات األسلوبیة . فشساعة المصطلحین تجعل المتلقي یقع في مشكلة

هر عدم الولوج الحدیثة واألصول التراثیة، لكن مضمون الكتاب ال یستطیع القیام بذلك فبتعمق فیه یظ

العمیق في الدراسة، حیث یجد القارئ نفسه أمام كم هائل من الدراسات لكن دون تعمق دقیق الذي 

. یصل به إلى النشوة واإلجماع الفكري

لكن ذلك لم یقلل من إبداعیة الناقد وجمالیة تالعبه باألفكار والتناغم الجلي في أسلوبه، الذي یعبر 

ة والتراث لیصل بذلك إلى تطویر أسلوبیة عربیة معاصرة، وهو هدفه عن نظرته الممزوجة بالحداث

. المنشود الذي أقام علیه هذه الدراسة

.409عبد القادر حسین، أثر النحاة في البحث البالغي، مرجع سبق ذكره، ص)1(
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:خاتمـــــة

لقد اهتم الكثیر من نقادنا على امتداد العصور بالدعوة إلى التراث العربي قراءة جدیدة 

المعاصر إذ أنه ال ومعاصرة، ذلك ألنه ال یمكن أن یوصف التراث وهو مستقل عن الوعي 

یمكن أن یوجد إال فیه وبه، ولهذا فقد قمنا برحلة بحثیة نشید فیها بما توصل إلیه الغرب في 

.العصر الحدیث بعد قرون عدیدة في مجال األسلوبیة ومقاربته بقیمة التراث العربي القدیم

:لتالیة ویتضح لنا من الصفحات السابقة مجموعة من النتائج یمكن حصرها في النقاط ا

فأضحى من أهم المناهج قد فرض حضوره على الساحة النقدیة، إن الدرس األسلوبي -1

النقدیة التي تعتمد تحلیل النصوص األدبیة بصورة متكاملة وذلك باإلعتماد على اللغة ،فهي 

تبحث عن داللة اللفظة في نص الكاتب إلستكشاف عناصر الجمال فیها،وهذا یؤكد أن 

غة فقط بل تتجاوز لبیة تختلف عن الدراسات اللغویة،في أنها تعتمد على الالدراسات األسلو 

ذلك إلى كیفیة إستخدام اللغة في خدمة أفكار المبدع و آراءه،و المقصود باللغة هنا،اللغة 

.الفنیة التي تتجاوز اللغة العادیة الساذجة إلى اللغة الرامزة

فإن األسلوبیة تعبر عن القضایا الجمالیة نقدیة،أما فیما یتعلق بعالقة األسلوبیة بالدراسات ال

.في النقد األدبي، وهي تتعامل معه للوصول إلى قراءة متعمقة للنص
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نطلق من جذور أصلیة في التراث تؤكد بي لم یبدأ من نقطة الصفر،وٕانما اإن الدرس األسلو -2

ألسالیب عالقتها الوثیقة بتلك الجذور،فهناك تقاطع واضح من حیث إستخدام بعض ا

.وغیرها...كاألمر،والنهي،واإلستهفام

دراسة التراث العربي من خالل المناهج النقدیة المعاصرة لتأكد من فعالیتها، والرد على . 3

الذین یعتقدون أن النص التراثي غیر مؤهل ألن یدرس بالمناهج الحدیثة والمعاصرة، وخیر 

اإلعجاز، حیث أن ال جدال في أن القرآن مثال على ذلك ما قدمه عبد القاهر في كتابه دالئل 

الكریم هو الدستور اإلسالمي األوحد، وصوتها األعلى الذي ال یعلى علیه ولعل شهرة 

.الجرجاني كانت نتیجة االحتكام لتوظیف القرآن الكریم أكثر شيء

عن وهكذا،ورغم إندفاع كثیر من النقاد العرب وراء مصطلح االسلوبیة،و اإلعتماد علیه بدیال 

مصطلحات عربیة لها جذور في البالغة القدیمة،والنقد القدیم،ورغم االدعاء بأن منهج 

األسلوبیة منهج جدید،فإن الحاجة تصبح ماسة لتوضیح إشكالیة العالقة بین االسلوبیة و 

العالقة العربیة القدیمة،وبشكل خاص مایتصل منها بعلم المعاني،وهذا بالتحدید ماسعت إلیه 

سعت إلى تأصیل مفهوم االسلوبیة من خالل توضیح عالقتها بالدراسات النقدیة و الدراسة،فقد

االسلوبیة المعاصرة،وذلك من خالل إقامة جو من التواصل بین التراث البالغي واألسلوبیة 

الحدیثة،و من ثم تفعیل دور البالغة العربیة في الدراسات النقدیة المعاصرة لیتم األخذ بها بما 

.  سلوبیة المعاصرة،والبالغة القدیمة دون تعصب ألحدهما على حساب األخریفید من اال



خاتمة

75

إن هذه النتائج المتوصل إلیها في هذا البحث الموجز الذي بال شك یحتاج إلى إثراء للموضوع 

أتمنى أن تكون بدایة لعمل أوسع وأشمل وأدق . وتدقیق له أكثر، ذلك ألهمیته وثرائه وتنوعه

اإلحاطة بالموضوع إبراز أهمیته وفتح أفق البحث في مجال التراث وأن أكون قد وقفت في

.لقراءته ومقاربته لما هو حدثي

ویبقى هذا البحث حلقة تضاف إلى ما سبقها من اجتهادات ال تدعي الریادة أو الكمال ویكفي 

:في هذا الصدد قول الشاعر

"ن موفقـاوليس عليه أنت يكو على المرء أن يسعى بمقدار جهده  "





قائمة المصادر والمراجع

77

:قائمة المصادر والمراجع

:المصادر-

، دطراث، دار غریب للطباعة والنشرأحمد درویش، دراسة األسلوب بین المعاصرة والت. 1

1998.

.1981بیروت، عبد القاهر الجرجاني، دالئل اإلعجاز، دار المعرفة، .2

:المراجع–

القاهرة، ، مكتبة اآلداب)، ودراسة تطبیقیةمدخل نظري(أحمد فتح اهللا سلیمان، األسلوبیة . 3

2004.

أربد، عربي المعاصر، عالم الكتب الحدیثأیوب جرجیس العطیة، األسلوبیة في النقد ال. 4

.2014، 1األردن، ط

ضوء المناهج النقدیة المعاصرة والنظریات الشعریة، بشیر تاوریریت، الحقیقة الشعریة على . 5

.2010، 1عالم الكتب الحدیث، أربد، األردن، ط

یقات، دار الكتاب الجدید المتحدةبن عیسى باطاهر، البالغة العربیة مقدمات وتطب. 6

.     2008، 1بیروت، لبنان، ط



قائمة المصادر والمراجع

78

1بیة، درا دجلة، عمان، األردن، طحسن مندیل حسن العكیلي، دراسات بالغیة وأسلو . 7

2014                                                                                         .

ي العربيالمركز الثقاف) ر للسیابدراسة في أنشودة المط(حسن ناظم، البنى األسلوبیة . 8

.2002، 1بیروت، ط

شفیع السید، النظم وبناء األسلوب في البالغة العربیة، دار غریب للطباعة والنشر . 9

.2006، 1والتوزیع، القاهرة، ط

، عالم الكتب )مداخل لتحلیل الخطاب(صابر محمد الحباشة، األسلوبیة والتداولیة . 10

. 2011، 1الحدیث، اربد، األردن، ط

.           1985ل، علم األسلوب مبادئه وٕاجراءاته، الهیئة العامة للكتاب، القاهرة، صالح فض. 11

ب الجدید المتحدة، بنغازي، لیبیاعبد السالم المسدي، األسلوبیة واألسلوب، دار الكتا. 12

. 2005، 5ط

، عالم الكتب)سورة البقرة أنموذجا(عبد العزیز الملوكي، األسلوب في القرآن الكریم .13

. 2014، 1الحدیث، اربد األردن، ط

1عبد القادر حسین، أثر النحاة في البحث البالغي، دار غریب للنشر والتوزیع، ط. 14

1998  .



قائمة المصادر والمراجع

79

1للنشر والتوزیع، عمان، األردن طوي عدنان بن ذریل، اللغة واألسلوب، دار مجدال. 15

2002                                                                                                 .

فرحان بدري الحربي، األسلوبیة في النقد العربي الحدیث، المؤسسة الجامعیة للدراسات . 16

. 2003، 1والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، ط

دار كنوز ) علم المعاني، والبیان، والبدیع(البالغة التطبیقیة محمد إسماعیل طالب، علوم . 17

.2012، 1المعرفة العلمیة للنشر والتوزیع، األردن، عمان، ط

محمد عبد المطلب، البالغة العربیة قراءة أخرى، الشركة المصریة العالمیة للنشر . 18

.           1997والتوزیع، لونجمان، 

غة واألسلوبیة، الشركة المصریة العالمیة للنشر، لونجمان محمد عبد المطلب، البال. 19

1994                                                                                               .

محمد عبد المطلب، قضایا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني، الشركة المصریة العالمیة . 20

.1995، 1للنشر، لونجمان، ط

مختار عطیة، التقدیم والتأخیر، ومباحث التراكیب بین البالغة واألسلوبیة، درا الوفاء . 21

.2005لدنیا الطباعة والنشر، اإلسكندریة، 



قائمة المصادر والمراجع

80

موسى سامح ربابعة، األسلوبیة مفاهیمها وتحلیاتها، دار الكندي للنشر والتوزیع، اربد . 22

.2008، 1األردن، ط

دار الكتب ) طبیعته، مناهجه، إجراءاته(ي، البحث األدبي واللغوي نبیل خالد أبو عل. 23

.2013، 1العلمیة، لبنان، بیروت، ط

ار هرمة للطباعة والنشر والتوزیعنور الدین السد، األسلوبیة وتحلیل الخطاب، د. 24

.                                                                2010، 1الجزائر، ط

1عمان، األردن، طیونس أبو العدوس، األسلوبیة الرؤیة والتطبیق، دار المسیرة،. 25

2007.

:      المجالت والدوریات

.1984، 1،ع5مجلة فصول، الهیئة المصریة العامة للكتاب،القاهرة، مج. 26

جامعة الیرموك، اربدیة وآدابها، مؤتمر النقد الدولي الثالث عشر، قسم اللغة العرب. 27

.                                                     01، المجلد2010تموز 27/29األردن، عالم الكتب الحدیث، األردن، 





الفهرس

82

ج.أ..........................................................................مقدمة

8-5..........................لقدیمة واألسلوبیة الحدیثةاألسلوب  بین البالغة ا:مدخل–

36-11........................األسلوبیة والموروث البالغي والنقدي القدیم:الفصل األول-
11....................................................................:المبحث األول–

11...............................................................مفهوم علم األسلوب. 1

12...................................................................نشأة األسلوبیة. 2

14..............................................................أشكال األسلوبیة. 3

14..........................................................األسلوبیة التعبیریة. 1.3

15. ..................................................األسلوبیة الفردیة أو النفسیة. 2.3

16.............................................................األسلوبیة البنیویة. 3.3

17..............................................................أسلوبیة االنزیاح. 4.3

17..........................................................األسلوبیة اإلحصائیة. 5.3
18......................................................................:المبحث الثاني-

18.....................................عالقة الدراسات األسلوبیة في النقد الحدیث. 1

18..........................................عالقة األسلوبیة بالدراسات اللغویة. 1.1

22..........................................عالقة األسلوبیة بالدراسات النقدیة. 2.1

25.................................................................:المبحث الثالث-

25...........................عالقة األسلوبیة بالدراسات البالغیة والنقدیة القدیمة. 1

26..............................................عالقة األسلوبیة تعلم المعاني. 1.1

28...............................................عالقة األسلوبیة بعلم البیان. 2.1

30..................................................عالقة األسلوبیة بعلم البدیع. 3.1

32...............................بالغة واألسلوبیةواالفتراق بین الاالتفاقنقاط . 4.1

71-39ألحمد درویش" ن المعاصرة والتراثدراسة األسلوب بی"قراءة في كتاب :الفصل الثاني-

39............................................................................تمهـــید–



الفهرس

83

43........."ألحمد درویش"دراسة األسلوب بین المعاصرة والتراث "كتاب : نموذج تطبیقي–

43........................................................................:الغایات: أوال

43....................................................................... عتبة الكتاب. 1

45..............................................................................المنهج. 2
47...................................................................المصادر والمراجع. 3

49...........................................................................المصطلح. 4

54.....................................................................:المتن النقدي:ثانیا

55..................................................................طبیعة المتن النقدي. 1

56................................................................توزیع المتن المدروس. 2

56..................................................................:اإلجراء النقدي: ثالثا

56............................................................................التصنیف. 1

57..............................................................................التنظیم. 2

57.................................................................األسلوب والمعاصرة.1.2

58............................................ریة األسلوب في البالغة المعاصرةنظ. 1.1.2

63.........................................................للسانیات ونظریة األدبا. 2.1.2

65...................................................................والتراثاألسلوب. 2.2

65............................................................م قبل عبد القاهرالنظ. 1.2.2

68.....................................................نظریة النظم عند عبد القاهر. 2.2.2

71......................................................................:أحكام القیمة. 3

75-73............................................................................خاتـــمة-

80-77...........................................................قائمة المصادر والمراجع–
83- 82................................................................:الفهرس


	1.pdf (p.1)
	2.pdf (p.2)
	3.pdf (p.3)
	4.pdf (p.4)
	5.pdf (p.5)
	6.pdf (p.6)
	7.pdf (p.7)
	8.pdf (p.8)
	9.pdf (p.9-11)
	10.pdf (p.12)
	12.pdf (p.13-16)
	13.pdf (p.17)
	14.pdf (p.18)
	15.pdf (p.19-44)
	16.pdf (p.45)
	17.pdf (p.46)
	18.pdf (p.47-79)
	19.pdf (p.80)
	20.pdf (p.81-83)
	23.pdf (p.84)
	24.pdf (p.85-88)
	25.pdf (p.89)
	26.pdf (p.90-91)

