
  في اللغة واألدب إشكاالتمجلة        2021 :السنة 1: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  554 - 531: ص 

 

531 

  University of Tamanghasset- Algeria                                     اجلزائر  -تامنغست ةجامع

  مقــــــــــــــوالت النظرية االسلوبية بين المرجعيــــــــــــــات المعرفية اللسانية والممارسة االجرائية

The Stylistic Theory Principles between the Linguistic 
Cognitive References and the Procedural Practice  

 
  متلــــــــــف آسيـــــــــــــة_د *

Dr.metlef assia 

  .اجلزائر_ الشلف_جامعة حسيبة بن بوعلي 

  خمرب نظرية اللغة الوظيفية 

Hassiba Ben Bouali University, Chlef, Algeria_  

 Functional language theory laboratory 

Metlef.assia@gmail.com   

  30/03/2021: تاریخ النشر  03/08/2020:اریخ القبولت  20/04/2020:تاریخ اإلرسال

 

 

حتظى االسلوبية مبوقع متفّرد يف النقد املعاصر تفرُّد طرقها اجلمالية يف قراءة النص االديب واستنزاف 

فهي تسعى اىل اكتناه فرادة النص االديب من خالل ما  دالالته الكامنة يف اجلسد اللغوي للنصوص،

ا الداليل واجلمايل لية واستخالص املائز من أبنية النص اللغوية باستنطاق خمزو�يضمره من وظائف مجا

إّال باعتمادها على جمموعة من االجراءات واالسرتاتيجيات اليت بسطت نفوذها على  الذي لن ينجل

 . النص االديب

عاشته إىل حماولة الكشف عن ذلك املخاض االبستيمي الذي الدراسة من هذا املنطلق تروم هذه 

االسلوبية لتخرج من رحم اللسانيات فتحاول االستقالل واالختالف عنها يف ظل تواشج معريف متداخل 

سعى اىل تتبع اآلليات تاىل حد االنصهار ومنفصل اىل حد التوازي هذا من جهة، ومن جهة ثانية 

له إىل وصف األثر األديب  لنصوص األدبية حتليال بنيويا أسلوبيا يرمي من خاللاالجرائية للتحليل االسلويب 

لسمات اجلمالية اليت تضمن تفّرد ومتّيز النص األديب يف هدفه البحث عن اكبناء فين متكامل األجزاء 

 .اللغويةتضافراته السياقية وتواشج مكوناته وبنياته 

  . اجرائية ،ممارسات ،لسانية ،األسلوبية مرجعيات ،نظرية:الكلمات المفتاح 
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Abstract : 
 Stylistics has a particular status in Contemporary Criticism, due to its 
unique aesthetic methods in reading the literary text and to the exhaustion of its 
implicit significances in the texts. In fact, it aims at examining the literary text 
uniqueness through its aesthetic functions and extract the advantage of the structures 
of the linguistic text by extracting its semantic and aesthetic stock by relying on a 
some procedures and strategies that have influenced the literary text. 

Accordingly, this paper attempts to reveal that epistemic situation stylistics 
has witnessed to be separated from linguistics, so that it stands alone as an 
independent branch which  differs from it in cognitive interaction. Moreover, 
this study seeks to follow the procedural mechanisms of the stylistic analysis 
on which the stylist critic is working in analyzing the literary texts 
Keywords: Theory, stylistic, references, linguistic, practices, procedural 

  
 :مقدمـــــــــــة

قضية شائكة دغدغة احلس النقدي عند القرن العشرين شّكلت االسلوبية منذ ظهورها خالل 

ما ميكن أن تقدمه ومدى جدواها، و  تناقش شرعية وجودهاالدارسني فحامت حوهلا أسئلة كثرية 

 ريب ، فقد باتت وبالاحبيث اّتسعت حىت كادت تنبسط على رقعة اللغة كّلهاألدبية للنصوص 

من أكثر املناهج النقدية املعاصرة قدرة على حتليل ووصف النصوص االدبية لذا كان لزاما عليها 

حماورة العلوم ا�اورة هلا واملناهج السائدة لتحديد موضوعها بدقة واستدعاء آليا�ا االجرائية اليت 

ر على استكناه النص متّيزها عن غريها من املناهج وتكسبها جدار�ا العلمية كمنهج ناجع قاد

ليس على الطريقة البالغية واملعيارية السابقة اليت قتلت ، وحتديد ما جيعل منه نصا أدبيا مجيال

تبحث لنفسها عن خصوصية االجراء واملنهج  ما فتأت بل ،قصرية إزاحةملؤلف وأزاحت السياق ا

املتلقي ومنحه لّذة تذّوق من خالل حماولة تلّمس تلك الطاقة اجلمالية القادرة على التأثري يف 

خبلفياته اجلمالية اليت تنعكس فيها بصمة مؤلفه أل�ا تسعى إلظهار التمّيز والّتفرد  واإلميانالّنص 

  يف النصوص االبداعية فهل وفقت يف ذلك؟

  :بين إشكالية االسلوب وفلسفة النظرية االسلوبية :أوال

  :قراءة في المفاهيم والحدود_1

العلوم وجوهرها ال يتأتى إّال من خالل القبض على أهم مرجعيا�ا الفكرية إّن تتبع حقيقة    

وامتدادا�ا املعرفية فإذا خصصنا احلديث عن النظرية االسلوبية وخصوصيتها املعرفية ال بد لنا 
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االنطالق من جوهر القضية كما أشار فيلي سانديرس وهو األسلوب والسبل املتبعة يف دراسته 

الّتعُرض له بوصفه مشكلة،هي ضرورة حتمية ملا له من حضور جلّي يف معظم وحتديد خصائصه و 

العلوم الفنية والعلمية، إّال انه ورغم امهيته مل يتفق االدباء والدارسون على حتديد االطار النظري 

فكلُّ تناوله حسب انتمائه ملذهب فين دون آخر وكذا ، لألسلوب ومل جيمعوا على تعريف واحد

، إذ وميكن رّد اخلالفات النظرية 1اهات االدبية واليت ال ختص اللسانيات فحسباختالف االجت

  :2حول تعريف االسلوب اىل مبادئ ثالثة تتلخص كما يلي

الذين ركزوا على العالقة بني املنشئ والنص راحوا يتلّمسون مفاتيح االسلوب يف شخصية _أ

ع الفـين و بذلك رأوا أّن األسلوب حال ممارسته لإلبدا املنشئ وانعكاس ذلك يف اختياراته 

  ."اختيار"

أّن من اهتم بالعالقة بني النص واملتلقي التمس مفاتيح األسلوب يف ردود األفعال _ب

واالسـتجابات اليت يبديها املتلقي أو السامع، و من مث يكون األسلوب قوة ضاغطة على حساسية 

  .املتلقي

إذ ) املنشئة واملتلقي(طريف عملية االتصال أنصار املوضوعية يف البحث أصروا على عزل_ج

وما اختالفا�م إّال من منطلق الزاوية  .رأوا وجوب التماس مفاتيح األسلوب يف وصف النص لغويا

�ا وصف النص، فمنهم من قال بأنّه احنراف عـن منـط، و منهم من رأى بأنّه  اليت يستفتح

اص منظمة يف السمات الّلغوية تتنـوع بتنوع إضافات إىل تعبري حمايد، و منهم من رأى أنّه خو 

وبناًء على اختالف منطلقات النقاد والدارسني االسلوبيني ظهرت أسلوبيات  البنية و السياق

 michael riffaterreوأسلوبية ريفاتري  Bali shawlخمتلفة أسلوبية شارل بايل 

  اخل....وليوسبيتزر

من تطوير تعريف االسلوب وكشف نظرية " فيلي سندريس"ورغم فشل اللسانيات يف اعتقاد 

، 3منظمة ختصه و مناهج مناسبة لتحليله، إّال أنّه ال ينفي وجود االسلوب كظاهرة مرافقة للغة

يؤكد التوافق والتطابق _ االسلوب_وعلى الرغم من اجلدل واالختالف إّال أّن وجود الظاهرة 

خاطب(اليت حتدد االسلوباملعريف الوحيد بني هؤالء، فاالهتمام بتلك العناصر 
ُ
، اخلطاب وامل

خَاَطب
ُ
إمناّ يؤكد مسعى استجالء تلك العالقة احلميمية اليت جتمع العناصر الثالث واليت جتسد )وامل

موسى "التفاعل بينها لتحقق ذاته وخصوصية دراسته هذا من جهة ومن جهة ثانية يرجع الناقد 
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العلم وتشّعب روافده ويف احلني تعكس هذه  تعددية تعريفات االسلوب اىل خصوبة هذا" ربابعة

  .4التعددية ما حييط به من شكوك وآراء تقّلل من أمهيته يف دراسة النص االديب

ففي خضم هذه التحليالت حاولت الدراسات االسلوبية أن حتّدد االطار النظري ملفهوم 

نفلتاً ومتمدداً، فمنذ أن االسلوب لكي تستطيع تلّمس جوهره وماهيته إّال أن مفهومه ظل زئبقياً م

أنّه ملن املناسب أن تراعي كلمة أسلوب :" حني قال 1783سنة " Goethe"غوتيه"عرّفه 

مراعاة خاصة ليبقى يف حوزتنا تعبري أو مفهوم خاص منّيز به الدرجة الرفيعة اليت ميكن أن يبلغها 

يشري اىل أّن االسلوب فن  ، ويتجلى بوضوح الفكر املثايل يف تلك احلقبة الزمنية والّذي5"الفن

االسلوب هو االطار الذي تتجلى فيه فنّية القطعة "إّال أّن ما تبقى من هذا املفهوم هو أّن ، رفيع

فينحصر مفهومه يف الكيفية اليت متّيز بني العمل اللغوي والعمل اللغوي الفين أي على  6"اللغوية

إذ ختتلف "اليت ليس فيها أسلوب حد تعبري لفي سندرس االعمال ذات االسلوب و االعمال 

  .االساليب باختالف التخصصات اليت ال تقتصر على اجلمال الفين

ولعل التقييم والفصل بني أسلوب وال أسلوب يعود اىل خصوصية النظرية االسلوبية التقييمية 

_ ويف أحسن االحوال –تقومي يرتكز على التصنيف املعاصر فيشري اىل تلك اخلصائص "وهو 

قبيح، _إّال أّن هذا التقومي الذي ينحصر يف املعيار املنّظم أسلوبيا كجميل 7"وقبيحمجيل 

خطأ، ميكن اعتماده يف االساليب ذات اخلصوصية العلمية أو _سيء، ومثلها صحيح_جيد

االخبارية أي البعيدة عن االساليب الفنّية والشعرية اليت خيتلف التعامل معها فيشّكل النظام 

  .ن خالل ما حتققه من مفاهيم مجالية وأدبية خاصةالتقييمي هلا م

أل�ا متثل ، لذا فقد أّكد النقاد أن التناول االسلويب إّمنا ينبغي أن ينصب على اللغة االدبية

الّتنوع الفردي املتمّيز يف االداء مبا فيه من وعي واختيار ومبا فيه من احنراف عن املستوى العادي 

 ، 8ادية اليت تتمّيز بالتلقائية ويتبادهلا االطراف بشكل دائم وغري متمّيزاملألوف خبالف اللغة االعتي

وينفلت من االستعمال او العرف اللغوي ترتاجع ، ينفك من تسّلط النمط وتبعيته"فالنص حينما 

يصالية بإزاء الوظيفة اجلمالية التاثّرية أي أنّه يتحول من تعبري حمايد اىل تعبري موسوم أي اإلوظيفته 

  .9"تعبري غري متأسلب اىل أسلوب من

ومما يثري اجلدل ويشّخص املشكلة احلقيقية يف حتديد االطار النظري لألسلوب هو تداخله بني 

فقد يكون اخلالف حول مرجعية "علمي اللغة واألدب ألنّ الغرض االسلويب يف احلقيقة يف ا�الني 
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االدب ألن العرض االسلويب يف  أي عرض يف االسلوبية اىل مدخل يف علم اللغة أو يف علم

، ما يدّل على جتاذب العلمني السابقني لدراسة االسلوب أي 10"حقيقته له مكان يف ا�الني 

، وحتليله مبناهج علم االدب وأسسه من ناحية ثانية ، حتليله مبناهج اللسانيات وأسسها من ناحية

ت وعلم االدب ما يتوافق وطبيعة ويكمن حتدي االسلوبية يف حسن انتقائها من مناهج اللسانيا

دراستها للنصوص االدبية واستجالء مجاليتها فهي تتخذ قرائن النسيج اللغوي كأدوات حتليلية 

الستنطاق النصوص كما تستوعب مسبقا كّل خصائص البنية اللغوية اليت يقوم عليها النص 

فيتشارك علماء ، اجلمالية والّتفرد فتفّسر وحتلل تلك التوليفات والبدائل اللغوية اىل إبداع فين حيقق

  .اللغة وعلماء االدب لدراسة االساليب الفنية

ويف حديثنا عن االسلوبية كنظرية اكتمل وجودها وحتددت تصورا�ا جيدر بنا حتديد تلك 

العالقة الرأسية بني مصطلح االسلوب واألسلوبية فلعل كثرة االنتقادات والشكوك حول األسلوب 

بهات حول االسلوبية كمنهج نقدي تعّرض كغريه من املناهج لالنتقادات هو ما أثار الش

واخلصومات، فما الدور الذي كان يؤديه مصطلح االسلوب يف القرن العشرين بعد ظهور مصطلح 

عن  االسلوبية وكيف هلما أن يتجاورا ويتحاورا معا؟ ولإلجابة عن هذا االشكال جيب احلديث

  :يلي نقاط مهمة نلخصها فيما

، فقد 11"لعلم اللغة"طبيعة الدراسات االسلوبية ذا�ا وسيادة النزعة العلمية الصارمة حماكاة _أ

نشأت يف أحضان علم اللغة إّال أّ�ا اختلفت عنه يف كو�ا ترشدنا اىل اختيار ما جيب أخذه من 

ية إلرساء هذه املادة للّتوصل اىل التأثري يف املتلقي، فاألسلوبية هي البحث يف االسس املوضوع

تركز على اللغة فإّن علم االسلوب يركز على "، فإذا كانت الدراسات اللغوية 12علم االسلوب

ها إذ أّن املتكلم أو الكاتب يستخدم اللغة استخداما يقوم على االنتقاء ئطريقة استخدامها أو أدا

 حقيقة االمر ، ويعود ذلك يف13"واالختيار ويركب مجله ويؤلف نصه بالطريقة اليت يراها مناسبة

أهم "اىل املنبع الذي �لت منه االسلوبية وهو الثنائية اللغوية اليت جاء �ا ديسوسري يقول املسدي 

مبدأ معريف يستند إليه حتديد حقل االسلوبية يرتكز أساسا على ثنائية تكاملية هي من مواضعات 

ك مفهوم الظاهرة اللسانية اىل التفكري اللساين وقد أحكم استغالهلا علميا سوسري وتتمثل يف تفكي

،وقد )Langue-Parole(ظاهرة اللغة وظاهرة العبارة:واقعتني،أو لنقل اىل ظاهرتني وجوديتني

اعتمد كل اللسانيني بعد سوسري هذا الثنائي فحاولوا تركيزه يف التحليل وتدقيقه مبصطلحات تتلّون 
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إّال أّ�ا  ، مد على الكالم كحقل هلافتبقى االسلوبية تعت ، 14..."بسمات اجتاها�م الّلسانية 

   .كانت تعود اىل االسلوب يف التفريق بني مستويات الكالم وتصنيفاته

 الدراسات يف مصطلح األسلوب دخل فقداتساع دائرة االسلوب عن دائرة االسلوبية، _ب

 الدراسات منهج يف كان كما عامة قواعد و نظاما باعتباره سواًء، النقدية، و البالغية

 يف للتعبري أو األسلوب، طبقات من لطبقة العامة املبادئ إجياد إىل تسعى اليت و لكالسيكية،ا

 اختالف على الوصفية احلديثة املدارس تتجه كما فردية خصائص باعتباره معني،أم أديب جنس

عين ت ألّ�ا بكثري؛ أضيق األسلوبية حتتلها اليت الدائرة فإن دائرة األسلوب، هذه كانت إذ بينها؛

 الّلغوية و األدبية الدراسات جمال يف التعبري جلماليات حمدد علمي تقييم و وصف إىل الوصول"

 ؛"األسلوب" مصطلح يلغ مل "مصطلح األسلوبية ظهور أن إىل اإلشارة تبقى ،و"خاص حنو على

  .15اجلديد  املصطلح إطار يف وظيفة و دائرة القدمي للمصطلح حتددت إّمنا

أيضا جتدر بنا االشارة اىل أّن لعلم االسلوب شق نظري وشق تطبيقي ولتوضيح الفكرة _ج

شأنه يف ذلك شأن الفروع العلمية االخرى كّلها فمصطلح االسلوبية هو علم جامع بني اجلانبني 

وألسباب توضيحية تستعمل "نظرية االسلوب"إالّ أّن فيلي ساندريس يشري اىل أنّ ، ال تفريق بينهما

وتستعمل االسلوبية لإلشارة اىل كل من علم القواعد ) العام(سلوب اللغوي لإلشارة اىل علم اال

،ـ وعليه فإّن نظرية 16)االسلوبية املعيارية والوصفية(التطبيقية لألسلوب وعلم الوسائل االسلوبية

االسلوبية يشرتط كلُّ منهما االخر ألّن الظواهر االسلوبية احلقيقية هي االساس الذي  االسلوب و

ليه يف اكتمال بناء النظرية يف النهاية وألّن االسلوبية ال ميكنها أن تصف قدرا من املواد يعتمد ع

  .17اللغوية ا�ّمعة وغري املتجانسة من غري أساس نظري تعتمد عليه

األسلوبية كما  مع إجرائيا شجا توا األقل علىفمما الشك فيه أن حتديد االسلوب يقتضي 

 حتديد عن مبعزل األسلوب حتديدات تناولت دراسات ةمث كانت وإن ، حسن ناظم"يشري 

 من التحديدات تلك على غموضا أضفت أ�ا أو التكرار، يف سقطت أّ�ا اجلليّ  فمن األسلوبية

 وعملية التكرار وجتنب اختزال عملية هي بينهما املواشجة وعملية عنها، الكشف أرادت حيث

  .18والعكس صحيح األسلوبية ستجيلهالت األسلوب حتديد يثريها اليت للمشكالت تبسيط

  : المرجعية اللسانية للدرس االسلوبي_ ثانيا
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سننطلق يف حتديدنا للمرجعية اللسانية للّدرس االسلويب من رصد موجز لتلك الروافد الفكرية 

املؤسس الفعلي لألسلوبية جاء كل  Ch- Bali"شارل بايل "وما جاء به  1902فبعد ، لألسلوبّية

الفرنسيني ليضفيا على الدرس "-Krassó Mكراسو_م"و-Marroso G"ج،ماروزو"من 

ونادوا "سبيتزر_ل"االسلويب املنهج الوضعي املنطقي، وهذا ما أثار ردة فعل االملان أمثال 

بني الوضعية واملثالية كان له االثر الكبري يف بلورة املنهج  بانطباعية املنهج االسلويب فنشأ صراع 

، وكأّن االسلوبية جاءت خلدمة نظرية اخللق يف االدب االورويب، 19لنقديةاالسلويب يف الساحة ا

ومرجع اعتقادنا هذا ينبع من خالل اميان الفالسفة باجلمال اخلالص كركيزة أساسية يف أي دراسة 

أدبية لذا فإن نظرية اخللق قد سامهت مسامهة كبرية يف التأكيد على النص االديب وصياغته ومسوه 

االنظار اىل ضرورة الرتكيز عل عالقات النص الداخلية وعلى عدم استخدام معايري الفين،ولفتت 

جورج "لذا قال ، كما نادت بفردانية التعبري االديب وأنّه ال ميّثل إالّ حصيلة فردية معاشة  20غري فنية

 le style est de L'homme)( "االسلوب هو من االنسان عينه" "G-Buffonبيفون 

mêm21 ، جيب تلّمس هذه الشحنات الفردية اجلمالية من خالل االجراءات اليت متدها  وبالتايل

  . بنا االسلوبية وهي تبحث عن قوام الكشف لنمط التفكري واإلبداع عند املفكرين واألدباء

ففي خضم هذا املخاض االبستيمي املتعّسر ولدت االسلوبية اليت عرّفها جمموعة من الباحثني 

وصف للنص االديب حسب طرائق مستقاة من "أّ�ا : بقوله" Michel Orivihأريفاي "أمثال 

، فهي بذلك منهج لساين يتسّلط على اخلطاب الفكري و االديب قصد استجالء 22"اللسانيات

فيشري اىل أّ�ا " Dulasدوالس "أما  ، مث آلية تأثريه على املتلقي ، روابطه الداخلية املكونة له

على أّ�ا " من تعريف االسلوبية  Rafatyrينطلق ريفاتري " حلني ذاته ا" تعرف بأّ�ا منهج لساين"

علم يهدف اىل الكشف عن العناصر املميزة اليت �ا يستطيع املؤلف الباث مراقبة حرية االدراك "

تعىن "السنية"فينتهي اىل اعتبار االسلوبية ، لدى القارئ املتقبل وجهة نظره يف الفهم واالدراك

، فهذه التصرحيات تعد مبثابة فرضيات 23"هن على فهم معني وإدراك خمصوصبظاهرة محل الذ

الستجالء خصوصية الدرس االسلويب وتتبع تلك العالئق املتشابكة اليت حددت مقوالته 

  .وخصوصيته االجرائية .النظرية

ية فتضافر هذه املعطيات تؤكد تلك العالقة الوطيدة بني الظاهرة االدبية وحقول الدراسة اللسان

 ، نظرية أسلوبية لسانية جيب أن تكون مؤسسة تأسيسا دقيقا وأن تكون متكاملة لسانيا"فكل 
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، وهذا يتجلى يف التقومي الذايت للسانيات احلديثة حني تعدُّ نفسها البحث العلمي الدقيق للغة

اغة فأي نظرية من هذا القبيل ال ميكن أن تكون بالضرورة أكثر من نظرية فرعية تدخل ضمن الصي

فهي تستقي معاملها االجرائية من علم اللغة العام وباخلصوص  ، 24العامة للنظرية يف اللسانيات

اللسانيات اليت سعت اىل جتسيد فكرة علمنة اللغة شكال ومضمونا أي التعامل معها من منظور 

عريف وترسيخ ويف نفس الّتوجه امل، ميّجد التجربة العقلية وينأى عن كل تفسري تارخيي أو سياقي للغة

فكرة علمّنة اللغة سعت االسلوبية اىل فصل الّنص االديب وختليصه من السياقات اخلارجية وشروطه 

وهو منهج يهدف اىل ، منهجا بديال وعلميا منضبطا"االبداعية ولذلك فقد حاولت أن تكون

   25حتليل اخلطاب االديب والكشف عن أبعاده اجلمالية الفنية

بأّن لألدب خصوصية متّيزه عن الوقائع اللسانية  يب جيب أن يراعفالوصف اللساين لألسلو 

اخلاصة حىت وإن كان يقوم على أسس ومكونات لغوية، ولذلك فإن حتليل لساين خالص ال ميكن 

فإذا كانت نشأة دراسة االسلوب من اللسانيات يف ، أن ينتهي إّال إلبراز اجلوانب اللسانية وحدها

أحيانا، فإنّه ال ريب أّن االسلوبية هي دراسة اللغة وأّن موضوع الغالب ومن منطلقات أخرى 

وعالقة اللسانيات �ذه الدراسة االدبية ليست أمرا "النقاش املثار هو كيفية دراسة اللغة االدبية 

يسريا بالرغم من وجود منطقة مشرتكة بينهما و�ذا تكون االسلوبية املنطقة الفاصلة بينهما، ذلك 

ة كما يشري نور الدين السد اهتمت مبا يقال يف حني أن االسلوبية اهتمت بكيفية ما أنّ علوم اللغ

  .يقال

فالكشف عن أصول التفكري االسلويب متجذر يف الدرس اللساين فاألسلوبية عند بايل كما 

، 26يشري عبد السالم املسدي ال تبحث عن شرعية لوجودها إّال يف اخلطاب االلسين أينما كان

ن اللسانيات تعىن بالتنظري اىل اللغة كشكل من أشكال احلدوث املفرتضة وأّن من منطلق أّ 

، ما جيعلنا نستدعي تلك الثنائية املتكاملة اليت جاء �ا 27... "االسلوبية تتجه اىل احملدث فعال 

والكالم  Langueالعامل اللغوي ديسوسري يف مطلع القرن العشرين وأحكم استغالهلا وهي اللغة 

Parole  فقد �لت االسلوبية من هذين املعطيني ألّ�ا تدرس ، تلك الفروق املعرفية بينهماو

اخلطاب االديب انطالقا من لغته وعالقة اللغة باملعىن من جهة وتدرس الصالت اليت تربط بني 

  . من جهة ثانية"التعبريات الفردية اجلماعية 
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 توجد وال خطاب كل يف ضمنا جدتو  جمردة لغوية كظاهرة الّلغة بني التمييز هذا كان وقد

 األسلوبية حتديد على مساعدا ا�سدة للغة الظاهرة باعتباره الكالم و ملموسا، ماديا أبدا هيكالً 

، 28أن تتصل إّال بالكالم، وهو اجلسر املادي امللموس الذي يأخذ أشكاال خمتلفة ميكن ال أّ�ا إذ

  .زأ من الدرس العلمي أو اللساين جزءا ال يتج سلوبياتففي ظل هذا التوّجه صارت األ

انطالقا مما تقّدم حّدد اللسانيون موضوع علم االسلوب على ضوء الدراسات اللسانية ورأوا 

ب، فعزلوه بذلك عن باقي النظم أنّه دراسة التعبري اللساين أي خلواص الكالم ضمن نظام اخلطا"

فقد سعت االسلوبية .، 29" لسانيةشارية اليت تضطلع هي االخرى بالتعبري بواسطة أدوات غرياإل

أما جاكبسون فقد عّرف  وبكل متّيز اىل دراسة الكالم على أنّه نشاط ذايت يف استعمال اللغة،

البحث عما يتمّيز به الكالم الفين عن بقية مستويات اخلطاب أوال، وعن "االسلوبية على أّ�ا 

يف الكالم الفين دون غريه _ االسلوبية _فاملالحظ أنّه حصرها ، 30"سائر الفنون االنسانية ثانيا

  .من مستويات اخلطاب االخرى

هذا التفريق بني اللغة والكالم موجود ضمنيا يف كل أنواع "إّال أنّه جتدر بنا االشارة اىل أّن 

 31)"اخلطاب(اخلطاب، فاللغة هي صورة اخلطاب، أما الكالم فهو املميز الوحيد للرسالة 

تفات بايل اىل التفريق بني اخلطاب احلامل للحدث االبالغي البحت ونستحضر يف هذا السياق ال

والثاين احلامل للشحنات العاطفية والقيم التعبريية وهو ما أمهله أستاذه ديسوسري فإذا كان هذا 

االخري قد حدد االطار العقلي والذهين واملنطقي لّلغة أي اهتّم جبسدها فإّن بايل قد نفخ الروح يف 

روح اللغة، وهنا تتجلى  ل اهتمامه باجلانب الوجداين العاطفي وهو ما ميّثلاجلسد من خال

خصوصية الدراسة االسلوبية يف كو�ا ترّكز على تتبع آثار الشحنات يف اخلطاب وتأثريها على 

  .املتلقي 

إّن التفات بايل للجانب العاطفي والوجداين يف الّلغة مل يشفع له ابتعاده عن االهتمام 

االدب بل اقتصر على أسلوبية اللغة الّن التفاتته هذه مل تتجاوز حدود اللغة العامة بأسلوبية 

واّمنا من  يكون بايل قد جعل اجلانب التأثريي ليس يف اللغة من حيث هي استعمال،"وبذلك 

، ومن هنا ابتعدت أسلوبية بايل عن النص 32"حيث هي ظاهرة قائمة يف اللغة بشكلها العام 

، إّال أّن هذه النظرة ما فتأت إجراءا�االنقد االسلويب على الرغم من كفاءة سه مبعايري االديب ومل تدر 

وظهور املشتغلني بالدراسات االسلوبية والّلذين سرعان ما عزلوا االسلوبية " بايل"أن اّتسعت بعد 
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ودراسته اليت أحدثت حتوال ) 1960_1887ليوسبيتزر(عن اخلطاب االخباري اليومي أمثال 

ا يف االفادة من اللغة يف دراسته للنصوص االدبية وخاصة االسلوب الفردي لألديب من جذري

  . 33.خالل اعتماده على الكشف عن ملمح أو مالمح لغوية تشّكل ظاهرة أسلوبية

ففي رحلة حبث االسلوبية عن ذا�ا املعرفية جندها تقيم عالئق متشابكة مع جمموعة من 

فإن هذه االلسنية نفسها قد وّلدت ، سنية سوسري قد أجنبت بايلال"املعارف والعلوم فإذا كانت 

وإنشائية "جاكبسون"اهليكلية أو الشكالنية، اليت احتكت بالنقد االديب فأخصبا معا شعرية 

،ولئن اعتمدت كل هذه املدارس على رصيد ألسين من املعارف، "ريفاتري"وأسلوبية "تودوروف"

فلعل هذا  ، 34"ة املعرفة املختصة بذا�ا أصوال ومناهج فإن االسلوبية معها، قد تبوأت منزل

التواشج املعريف هو ما جعلها تنهل من تلك العلوم اللسانية لرتوي ضمأها الفكري وأفقها 

االمريكية "إنديانا"االجرائي الذي ترّسخ بطروحات جاكبسون اليت قّدمها يف الندوة العلمية جبامعة 

جاكبسون حماضرته حول اللسانيات واإلنشائية فبّشر يومها القى فيها )"االدب(وكان حمورها 

أدبية األدب هذه "باإلضافة اىل ما قّدمه حول ، 35"بسالمة بناء اجلسر بني اللسانيات واألدب 

الفكرة اليت عّدت بؤرة توجه جديد يف الدراسات اللسانية وربطها باألدب وظهور البويطيقا فإذا  

فإن االسلوبيني قد عزلوا الظاهرة ، ة وعزلتها عن كل ما حييط �اكانت اللسانيات قد اهتمت باللغ

ليس موضوع العلم االديب هو "االدبية عن غريها من الظواهر االخرى من منطلق فكرة جاكبسون 

، ومن هنا أوقد شرارة 36"االدب وإّمنا هو االدبية أي ما جيعل من عمل معني عمال أدبيا

بوضوح يف ذلك التقسيم لوظائف اللغة وسنخص بالذكر الوظيفة الدراسات االسلوبية واليت جتّلت 

واليت جتسد يف بعض أبعادها الّتوجه االسلويب ولكن من منطق "الوظيفة الشعرية "السادسة وهي 

جاكبسوين إذ ال تتحقق هذه الوظيفة إّال من خالل ذلك التضام بني مبدأ االختيار والرتكيب 

إّن الوظيفة الشعرية تكمن يف إسقاط مبدأ التعادل :"ول جاكبسونالّلذان يعتمدان مبدأ التعادل يق

وهذا ما حيقق مجالية اللغة اليت تسعى االسلوبية اىل ، 37"من مبدأ االختيار على مبدأ الرتكيب 

  .التنقيب والّنبش عنها يف كل الّنصوص االدبية اليت تتناوهلا بالّدرس والتحليل 

بسونية حّول جاكبسون التحليل االسلويب اىل حتليل ففي ظل هذه املصوغات اللغوية اجلاك

لساين وذلك ألّن الوظيفة الشعرية اليت يركز عليها توجد يف املرسلة الشعرية واليت هي ككل 

املراسالت واقع ألسين إال أّ�ا تتوقف عن التصريح و االفصاح عن مغزاها فيلعب املتلقي دور 
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لشعرية اكتفاًء ذاتيا من خالل امتالكها خلواص متتاز و�ذا تكتسب الوظيفة ا، املعاين والكاشف

�ا فقد اطلق على كالم املرسلة الشعرية أنّه انزياح واحنراف وغري ذلك، فاملرسلة الشعرية عند 

، إّال أّن حتليل هذه املرسلة الشعرية خيضع للتحليل 38ياكبسون ال تعّرب عن نفسها بسهولة متناهية

  .ريفاتري وسيكون لنا يف هذا كالم فيما سيأيت  اللساين على عكس ما نادى به

أما الثنائية اللسانية الثانية واليت شّكلت منعرجا أساسيا يف بناء الفكر االسلويب هي احملور 

بتأثري املفاهيم اللسانية اليت   Georges molinie"جورج مولنيه"النظمي واالستبدايل أذ يقّر 

تنتظم عليه :"ة وخاصة يف حديثه عن هاذين احملورين فاالولأتى �ا ديسوسري يف االسلوبية الغربي

يف حني احملور ، 39"الوحدات اللغوية لتؤلف سلسلة معينة من الكالم يف مقاطع وكلمات ومجل

تنتظم عليه العالقات بني كل إشارة من االشارات املوجودة يف املرسلة الكالمية "االستبدايل 

ّلغة نفسها،وهي عالقات تربط يف ذهن املتكلم والسامع بني واإلشارات االخرى اليت تنتمي اىل ال

وتستطيع أن حتل يف مكان ، االشارات اليت تنتمي اىل منط واحد وتقوم بوظيفة لغوية مشرتكة

، وتتحدد طبيعة 40"لكن دون االخالل بالنظام النحوي  ، االخرى يف سياق السلسلة الكالمية

  : العالقة على احملورين على الشكل التايل

  .عالقات متايز ومفارقة                     عالقات حضورية                المحور النظمي

  .عالقات غيابية               عالقات تنافر وتضاد                    المحور االستبدالي

لغة ويؤكد بسام بركة أّن مولنيه قد انطلق من هذا املنهج السوسريي يف حتليله الشتغال ال

، فهذه اخلصائص ال �41دف حتديد خصوصية اخلطاب االديب يف كونه يقلب لعبة هاذين احملورين

تتأتى إّال يف ظل عملية اختيار جمموعة من البدائل اللغوية على املستوى االستبدايل وحسن 

نسجها وسبكها على املستوى النظمي لتشكل اخلواص االسلوبية اليت يتفّرد �ا اسلوب أديب عن 

  .أسلوب آخر

ويتواصل استثمار االسلوبية لتلك املخرجات اللسانية الديسوسريية يف فكرة أّن العالمة اللغوية 

" دوماسو ألونسو"، ومن أبرز االسلوبيني الذين استثمروا هذه الثنائية اللغوية هي دال ومدلول

االشارات وأّن هذه  الذي أخذ بفكرة ديسوسري يف النظر اىل الظاهرة اللغوية على أّ�ا نظام من

االشارات تتألف من عنصرين الدال واملدلول عند ديسوسري واملفهوم أو املدرك الذهين كصورة أوىل 

والصورة الذهنية كطرف ثاين يف املعادلة  عند دوماسو الونسو، فقد خالف هذا االخري ديسوسري 
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قل له فقد وصف الونسو هذه يف مفهومه للمدلول على أنّه مفهوم أو مدرك ذهين وما الدال اىل نا

الفكرة بأّ�ا فكرة عقيمة وبعيدة عن الواقعة اللسانية، إذ أّن الدوال ال تنقل املفاهيم فحسب بل 

هي ذات وظيفة معقدة يدخل يف نطاقها تداعي املعاين والشحنات العاطفية واالنسجام املتزامن 

، 42.زله عما يلتحم به يف السياقوال ميكن عّد املدلول هو املفهوم فحسب ألننا ال نستطيع ع

ويؤكد ألنسو أّن الوظيفة االساسية لألسلوبية هي سرب العالقة بني جمموع الدال وجمموع املدلول 

عن طريق حبث العالقة بني مجيع العناصر اجلزئية ومن ّمث الوصول اىل العالقة الكاملة لدمج كل 

احلد الذي يتعّذر معها دراسته وال بد يف  تلك العالقات اجلزئية وهي يف احلقيقة كثرية جدا اىل

هذه احلالة من االختيار الذي ينبغي أن يكون للعناصر اليت تكون أوثق صلة باملوضوع وأوضح 

  .43داللة 

  : خصوصية الممارسة االجرائية في الدرس األسلوبي_ثالثا

  إّن حتديد منهج معني للدراسة ال

التعتيم لزئبقية النظرية االسلوبية وتداخلها حىت اسلوبية ال يزال يّتصف بنوع من الضبابية و 

والشعرية فكّلما  االنصهار مع جمموعة من املعارف ا�اورة منها الّلسانيات والبالغة والنقد االديب،

اقرتبنا منها لتحديد مناهجها االجرائية جندها تنفلت وتتمدد لتشمل زوايا متعددة وخمتلفة، 

باإلضافة اىل عدم اتفاق االسلوبيني على منهج واحد لدراسة النصوص دراسة أسلوبية شاملة 

ول اىل أكداس أن تتحتتحول االسلوبية اىل علم معياري يشهر تصنيفاته اجلافة أو " خوفا من أن

االحصائيات اليت تفقد النص مجاليته يف الوقت الّذي حتاول فيه االسلوبية نفسها أن من اجلداول و 

، إذ تتحدد اشكالية املنهج يف خصوصية الدراسة االسلوبية ذا�ا و يتمظهر 44"تكشف عنها 

ها كمنهج اّتضحت يف تداخلها مع البنيوية نفس":"بشري تاوريريت"افتقارها ملنهج واضح كما يشري 

يضاف ...معامله نسبيا، عالوة على ذوبان مالحمها يف احلقل السيميائي واتكائها على االحصائي 

االحنراف الكلمات املفتاحية، امكانات ، االنزياح( اىل ذلك اتكاؤها على مفاهيم ثانوية القيمة 

خرى وهذا ما يفقدها فهي تذوب يف الكثري من االحيان اجرائيا يف معامل املناهج اال) النحو

إّال أنّ حسن ناظم يرى يف هذا التواشج بني االسلوبية واحلقول املعرفية االخرى  ، 45"شخصيتها

باتت عقيمة تلك الفرضية اليت رسخت مفهوم استقالل احلقول "ثراًء تتجاذبه كل االطراف فقد 

والتواشج وطريقة االخذ  يف حني يثبت الواقع الراهن أمهية التمازج ، املعرفية عن بعضها البعض
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فيشري "انتقائية "والعطاء بني احلقول نفسها، رافضا وصف االسلوبية بكو�ا درسا مشلوال بل هي 

حسن ناظم أنّه �ذا الوصف قد شخص اجراءات االسلوبية من دون أن نلتمس مشروعية 

  .46"متعّسفة يف احلكم عليها 

حذو التطبيق يلحظ وجبالء اختالف إّن املتمّعن يف الدراسات االسلوبية اليت حذت 

االسلوبيني يف اجراءا�م التحليلية بل وعيهم الشديد خبطورة التحليل االسلويب فيتبّني لنا هذا عند 

التضافر االسلويب "يف حبثه التطبيقي "عبد السالم املسدي "أحد أهرامات الّدرس االسلويب 

فيه مبنهجية أسلوبية واضحة واحدة يف اآلونة  الذي مل يتقّيد" ولد اهلدى "وإبداعيات الشعر منوذج

االخرية حيث خيلط خلطا عشوائيا بني مالمح االسلوبية و االجراء االحصائي و يتمظهر ذلك يف 

مجلة من اجلداول االحصائية والقياسات الرياضية الصارمة ال تلتقي أبدا مع االجبديات اجلمالية 

  .47واملعرفية للنص الشعري يف شيء

هذا ال ينفي ما كتبه املسدي حول االسلوبية فهو يعي بوعي كبري أصول النظرية  إّال أنّ 

،إّال أن "االسلوب و االسلوبية"وخاصة كتابه الّذي يّعد مرجعا مهما يف الدراسات االسلوبية وهو

صعوبة القبض على املنهج واتساع معطيات التحليل هي ما خلخلة خصوصية التطبيق فيها 

أن تؤول االسلوبية اىل نظرية نقدية :"ا أشار اليه يف نفس الكتاب حني نفىوتتأكد الفكرة فيم

شاملة لكل أبعاد الظاهرة االدبية،فضال من أن تطمح اىل نقض النقد أصوليا وبناء على ذلك 

اليت _فهي قاصرة عن ختطي حواجز التحليل_متسك عن احلكم يف شأن االدب من حيث رسالته 

ام اىل التاريخ بينما رسالة النقد كامنة يف إماطة اللثام عن رسالة األدب تقيم االثر االديب واالحتك

، فمحاولة ربط االسلوبية 48ففي النقد اذا بعض ما يف االسلوبية وزيادة يف االسلوبية إّال بعضه

بالنقد االديب ال يتأتى إّال من خالل التحليل الذي يطول القيم اجلمالية للبىن االسلوبية 

، يفرتض باألسلوبية أن ال تكتفي بأن تلعب دور اعداد مستلزمات الناقد االديب املستكشفة، إذ

لقد آن لألسلوبية أن تدرك مدى "، فتقوم بتهيئة املخططات ليقوم هذا االخري ببدء حماورته للنص

 امكانيا�ا احلقيقية، وهلذا ينبغي عليها أن تتطّلع اىل ما وراء خمططا�ا لرتصد القّيم اجلمالية اليت

، ولعل منهج حسن ناظم املّتبع يف 49"ختتفي وراء البىن االسلوبية املستكشفة يف الّنص الشعري 

  50دراسة نص السياب أكدت هذه املقولة فقد حدد خطة حتليله يف الشكل التايل

  استكشاف البىن االسلوبية املهيمنة يف الّنص السيايب 
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 القيم اجلمالية اليت  ربط هذا االستكشاف باستكشاف آخر يتمّثل يف حتليله

تتمخض عن هذه البىن ومن ّمث تدخل االسلوبية عرب ربط االستكشافني وهذا جمال 

 .حقل النقد االديب 

ففي تقديرنا أّن جناح االجراء االسلويب واتضاح معامله ال يتجسد إّال يف ظل تكريس مصادر 

وعجزنا عن تطبيقها على عابنا الكامل للنظرية يالنظرية من أجل هدف تطبيقي فما جدوى است

  .وهذا ما جيعل املنهج النقدي منهجا هجينا مطموس املالمح، النصوص االدبية

وغري بعيد عما تقّدم نؤكد فكرة أن االسلوبية تسعى جاهدة اىل الكشف عن البىن االسلوبية 

اللسانية  املتمّيزة اليت تضفي على النص القيم الفنية اجلمالية املتفردة من خالل حتليلها للبىن

وصف يكشف عن طرائق  ، وصف للبىن اليت يتوفر عليها النص الشعري_اذن _ فاألسلوبية"

إّ�ا وصف يندفع ليشمل ، القول، ومن مث فهي كشف عن اخلصائص املتمخضة عن تلك الطرائق

املناحي اجلمالية ويندفع اىل املدى الذي يقيم جسرا بينها وبني النقد االديب ليخلص الوصف من 

فاألسلوبية هي جمموعة االجراءات اليت ترتبط "ومن هذا املنطلق ، 51الجراءات التقنية اخلالصة ا

فيما بينها حبيث تؤلف نظاما استشعاريًا يتحسس البىن االسلوبية يف النص _على حنو وثيق _

يدة اليت ، فإذا تشّكلت هذه القناعة املعرفية يف كون هيام االسلوبية بتتبع السمات املتمّيزة الفر 52"

مبعىن أّن الظاهرة االسلوبية اليت تستفز التحليل االسلويب  ،تكون مبثابة الباعث للتحليل االسلويب

مستويات لسانية  إىل األدبيةفلماذا جيزء األسلوبيون النصوص ، الذي ال يتجلى إّال من خالهلا

هر االسلوبية لرمبا إّال يف كإجراء حتليلي أسلويب يف حني ال تتجلى الظوا)تركيبية وداللية ، صوتية(

مستوى واحد فقط بل لنقل حىت وان تلمسنا مجالية هذه البىن اللغوية جندها متفاوتة يف كل 

مستوى فلماذا ال يسعى احمللل االسلويب اىل تلّمس الظاهرة االسلوبية ومدى فاعليتها يف حتقيق 

ويرتك  ،صية التحليل وطبيعتهالغاية واهلدف اجلمايل فتكون دراسته مركزة وشاملة حمرتمة خصو 

مهمة دراسة املستويات اللسانية للتحليل البنيوي اللساين، وهذا ال ينفي ابدا ضرورة متّكن الناقد 

  .االسلويب من االدوات االجرائية املستقاة بالدرجة االوىل من اللسانيات

بضرورة "سلوبية البىن اال"فعلى الرغم من اقتناع حسن ناظم فيما اشار اليه يف مدخل كتابه 

احلفاظ على خصوصية التحليل االسلويب بوصفه نظام من خالل اكتشاف البىن االسلوبية املتمّيزة 

أّن االسلوب هو النظام الذي "واملتفّردة داخل النصوص االدبية إّال أنّه يشري يف احلني ذاته اىل 
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كون االسلوبية على حد تعبريه يتزامن فيه وجود املستويات الصوتية والرتكيبية والداللية و�ذا ت

داتية متارس �ا جمموعة من العمليات التحليلية اليت األ اإلجراءاتىن أّ�ا جمموعة من منهجا مبع

ترمي اىل دراسة البىن اللسانية يف النص الشعري وعالقات بعضها بالبعض اآلخر بغية ادراك 

فنية واجلمالية اليت تسترت وراء تلك البىن معرفة القيمة ال، الطابع املتمّيز للغة النص الشعري نفسه

، األسلوبية، مبعىن أّن تقسيم الّنص اىل مستويات لغوية يبقى ضرورة حتمية تفرضها الدراسة 53"

فقد اعتمد حسن ناظم يف حتليله ألنشودة املطر لبدر شاكر السياب توزيع وفصل املستويات 

إّال أنّه حيّمل القارىء ، يف مثل هذه الدراسةويؤكد أنّه توزيع شائع ومتطلب منهجي ال حميد عنه 

اجلزء االكرب يف االدراك الشمويل ألسلوبية السّياب وتلك هي مهمة النظر اىل التحليالت املنقسمة 

على املستويات االخرى ال بوصفها حتليالت منبتة الصلة عن بعضها البعض، بل بوصفها كتلة 

بشكل تزامين مادامت السمات االسلوبية اليت  ملتحمة، وعلى القارئ أن يتأّمل التحليالت

يكشفها التحليل اّمنا هي موجودة يف النص على حنو تزامين وليس على حنو حييلها على عناصر 

  .54متعددة

وعلى هذا االساس فصل ريفاتري بني التحليل االسلويب والتحليل اللساين من خالل االهتمام 

إن :"جيب أن تنشأ بني الرسالة واملخاطب يقول ربابعة بالقارئ حني يشري اىل تلك العالقة اليت 

هذه الرؤية تستطيع أن تتجاوز أن كون االسلوبية حتليال ألسنيا مييز عناصر األسلوبية يف رسالة ما، 

ولذلك يقوم القارئ يف اسلوبية ريفاتري بدور مهم  ، وإّمنا يكون للقارئ دور يف متييز هذه العناصر

الوعي و االدراك ملا متثّله العناصر االسلوبية من وظائف داخل النص جدا وهو دور يقوم على 

 ، وهذا ما يظهر االختالف يف قصدية الباث عند ريفاتري واليت سنفصل فيها فيما سيأيت55"االديب

ويف اطار حماولة اثبات خصوصية االجراء االسلويب ارتأينا أن نشري اىل ذلك االختالف بني ما 

ي يؤسس فيه لتحليل لساين، وما جاء به ريفاتري ومتّيز به من خصوصية جاء به ياكبسون والذ

االجراء االسلويب يف قراءة النصوص االدبية ولعل هذه اخلصوصية تكمن يف مجعه بني التحليل 

  .البنيوي واألسلويب 

ُعرف عن ريفاتري ا�ماكه يف فحص منهجية ياكبسون ومعايريه لتحديد األسلوب ومن هنا  

قادات اليت وجهت اليه تبّني قصور هذه املنهجية وتلك املعايري وحتاول أن تطرح معايري كانت االنت

  .56)األسلوب(بديلة من أجل معاينة هذا املشكلة املعقدة 
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سبق وأن أشرنا أّن طروحات ياكبسون سامهت يف تطوير الدراسات األسلوبية ولعّل بؤرة هذا 

سد عملية التواصل يف وظائفها املختلفة، وذلك من التطور هي تلك الوظائف الستة للغة واليت جت

خالل وظيفة كل واحدة منها،إّال اننا سنسلط الضوء على الوظيفة الشعرية للغة لكو�ا أبرز 

، ففي هذا السياق يشري بيارجريو أن 57"وظائف الفن االديب وأكثرها اهتماما جبمالية اللغة 

ه يبّدهلا بأخرى وهي استخدم كلمة األسلوب ألنّ ياكبسون مل يستعمل قط كلمة االسلوبية وقلما 

، ويف هذا الصدد يؤكد جاكبسون أنّ الوظيفة الشعرية ال تتحقق إّال بذلك 58الوظيفة الشعرية 

إّن الوظيفة الشعرية تكمن يف اسقاط "التضام احلاصل بني حمور االختيار وحمور الرتكيب يقول 

، ففي ظل هذه املصوغات اللغوية حّول 59"رتكيب مبدأ التعادل من مبدأ االختيار على مبدأ ال

الوظيفة الشعرية اليت يركز عليها ياكبسون "جاكبسون التحليل االسلويب اىل حتليل لساين وذلك ألنّ 

واليت هي ككل املراسالت واقع ألسين،،إّال أّن اللغة اليت حتمل كلما�ا  ، توجد يف املرسلة الشعرية

هذا التوقف يفقد متلقي املرسلة قدرته على ...ن مغزاها تتوقف عن التصريح و االفصاح ع

الكشف عن مضمو�ا فيلعب دور املعاين الذي حياول أن يستخلص من املرسلة ذا�ا السنن 

ذاتيا من خالل امتالكها خلواص  اكتفاءً ، و�ذا تكتسب الوظيفة الشعرية 60"املستعملة يف كتابتها

فقد أطلق على الكالم يف املرسلة الشعرية بأنّه  رىألخامتتاز �ا ختتلف عن خواص الوظائف 

 األسلوباحنراف أو انزياح وغري ذلك من هذه املسميات اليت أصبحت أحد أهم تعريفات علم 

هو شعري عّما هو غري شعري فالوظيفة الشعرية عند  وهلذا استطاع ياكبسون أن ميّيز بني ما

ب يف املرسلة الشعرية جيعلها منطوية على ذا�ا فال ياكبسون ال تقوم باإلبالغ إذ أّن حتّول االسلو 

  .61تعّرب عن نفسها بسهولة متناهية

أّن املنهج الياكبسوين قد أصّر على حتقيق مبدأ التعادل لتكتمل الوظيفة  لالنتباهفامللفت 

ا إّال أّن هذا ال يعين على االطالق أنّ الوظيفة الشعرية وبعد حتقيقه، األديبالشعرية داخل النص 

للمعادلة قد أدت دورها ووظيفتها املنوطة �ا يف التحليل االسلويب وهو حتقيق مجالية الّنص وتفّرده 

للعناصر اللغوية  املفاجئسلويب ال ينشأ إالّ عن طريق الظهور هذا الّتميز األ األسلوبيةومتّيز توليفاته 

اهلا أو توّقعها، أماّ القيم من غري أن يكون يف السياق الذي قبلها أي اشارة اىل احتمال استعم

االسلوبية للعناصر فإّ�ا تنشأ من السياق الذي ترد فيه، مما جيعل االسلوب بذلك يستند اىل 

  .، وهذا ما ُحيدث الّلذة لدى املتلقي62"اخلروج على املعيار الذي ال يتشّكل إالّ يف النّص 
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نية بيد أّن بؤرة االهتمام هي عناصر لسا_يف االخري _أّن الوقائع االسلوبية " ناهيك عن

ينبغي أن تشّدد على املعيار الذي ميكن أن منّيز يف ضوئه بني الوقائع االسلوبية والوقائع اللسانية 

، فقد قّصر ياكبسون عن بلوغ التحليل االسلويب يف كونه وضع الشفرة معيارا للتمييز 63"الصرفة 

املتمّيزة للفن االديب اليت ختتلف عن البنية  بني ما هو لساين وما هو أسلويب أي أنّه أمهل البنية

املتمثلة يف الشفرة باإلضافة اىل أنّه و�ذا االجراء قد اختزل االسلوب اىل جمموعة من البىن 

parallélismeأو لنقل إنّه اختزله اىل التوازي ، املتماثلة
64.  

من خالهلا اىل على النقيض مما قّدمه جاكبسون تظهر طروحات ميكائيل ريفاتري اليت سعى 

معايري حتليل "اين مرتجم كتاب اظهار خصوصية االجراء االسلويب ويشري اىل ذلك محيد احلمد

اسلوبية ريفاتري بالتحديد ذلك النزوع الصارم اىل وضع علم "لريفاتري أنّه قد وجد يف "سلوب األ

ة االنطباعية اليت  موضوعي لدراسة االسلوب وحتليله، باعتبار أّن ذلك سيكون بديال عن االسلوبي

فضال عن أّ�ا كانت ال �تدي اىل مواقع ، للذات وألحكام القيمة األوسعكانت ترتك ا�ال 

فأّول ما قام به   65االجراءات االسلوبية إّال بواسطة احلدس، وهي لذلك كانت ختطىء كثريا منها

 غري قادر على دراسة التحليل اللساين"ريفاتري هو علمنة معايري التحليل االسلويب مؤمنا بأنّ 

االسلوب واكتشافه يف النّص، والّن نتائج االحباث اللسانية تبقى دائما حمصورة يف جمال دراسة 

الوقائع اللسانية كما يتم التعامل يف الغالب مع االجراءات االسلوبية على أّ�ا أيضا جمرد وقائع 

بني التحليل اللساين واألسلويب باعتبار  ، فبهذا الّتوجه تتحدد الرؤية عند ريفاتري بالفصل66"لسانية

أن االسلوبية البنيوية �تم بتحليل اخلطاب االديب احلامل لألسلوب الكامن يف اللغة ووظائفها 

  .فليس مثة أسلوب أديب إالّ يف النص

أعين باألسلوب :"ديب يقول ميكننا جتاوز مفهومه لألسلوب األ يف خضم سرد أفكار ريفاتري ال

، أي أّن االسلوب هو "فردي ذي مقصدية أدبية  Permanentشكل ثابت كل ،  األديب

ال تعين بالضرورة تلك "الّشكل املكتوب والفردي الذي حيمل بني ثناه القصدية اليت أشار اىل اّ�ا 

أي ، احلمولة الداللية بل كل مقصدية جتد يف النص بعض ما يربرها على مستوى وحداته البانية

  .فال ميكن أن تنجز الرسالة بعيدة عن غاية متوخاة أي قصدية متحققة.،67"يةتلك احلمولة اجلمال

بيد أن أهم النقاط اليت ركز عليها ريفاتري دراسته وخالف فيها رومان ياكبسون اهتمامه 

، األسلوبيةبالوحدات االسلوبية يف النص لتمييز الوحدات اللغوية اليت ال تقع ضمن املعطيات 
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بعض الظواهر اليت ميكن أن تعّد أسلوبا وحيتوي على وحدات لغوية ال  وألّن النص حيتوي على

تصبح االسلوبية قائمة على االنتقاء أو االختيار يف املعاجلة "ميكن أن حتتوي على مسات أسلوبية 

، وجتدر بنا االشارة اىل أّن 68"األخرىأي معاجلة الظواهر االسلوبية دون االلتفات اىل العناصر 

Extra linguistiqueبية هي مسات فوق لغوية السمات االسلو 
حبيث تولد بعدا دالليا  69

  .ومجاليا يف النص

فإذا اكتفى جاكبسون بالنظر اىل الوظيفة الشعرية بعّدها الوظيفة االهم يف التحليل االسلويب 

فإن ريفاتري أعاد النظر يف مفهوم هذه الوظيفة وحىت ال تبقى هذه السلطة الشعرية مهيمنة على 

الوظيفة اقي الفنون االدبية االخرى فإنّه اقرتح استبدال مفهوم الوظيفة الشعرية مبفهوم ب

اليت تدرس داخل امللفوظ اللساين تلك العناصر املستخدمة لفرض طريقة تفكيك "االسلوبية

 إلنتاج،مبعىن أ�ا تدرس فعل التواصل ) Décodeur(على مفّكك السنن ) Encodeur(املسّنن 

لفظية، ولكن باعتباره حامال لبصمات شخصّية املتكّلم وملزما النتباه املرسل  خالص لسلسلة

،  فأسلوبية ريفاتري تركز على فكرة التواصل اليت حتمل طابع شخصية )68ريفاتري،ص(70"إليه

املتكلم يف سعيه اىل دغدغة أفق املتلقي فاعتىن عناية قصوى باملنشيء الذي يشّفر الرسالة 

ك الشيفرة، ففي الوقت الذي حاول فيه ياكبسون أن حيقق استقاللية واملخاطب الذي يفك

الرسالة يف كو�ا ظلت مكتفية بذا�ا، أثبت ريفاتري أن حتقيق متّيز هذه الرسالة ال يتجلى إالّ 

بانفتاحها على املتلقي الذي يؤوهلا ويفكك شيفرا�ا انطالقا من توليفا�ا اللسانية اللغوية، فإذا  

باث يف عملية االبالغ العادي أن يصل باملتقبل اىل جمرد تفكيك الرسالة اللغوية كانت غاية ال

إلدراكها فإن غاية الباث يف عملية االبالغ العادي تتمثل يف توجيه املتقبل توجها يقوده اىل 

فيعمد الباث عندئذ اىل شحن تعبريه خبصائص ، تفكيك الرسالة اللغوية على وجه معني خمصوص

له هذا الضرب من الرقابة املستمرة على املتقبل يف تفكيكه للمضمون اللغوي  اسلوبية تضمن

فاهتمام ريفاتري باملتلقي هو الذي يفصح عن منطلق اجرائي ). 198،ص1994عبد املطلب،"(

خاص يستطيع من خالله حتديد خصوصية التحليل االسلويب وخاصة حني يتلمّس القارئ 

) املرسل(فيؤكد على تلك العالقة الشائكة بني املسّننويتحّسس اجلمال يف اخلطاب االديب 

  ).املتلقي(ومفكك السنن
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ففي خضم هذه العالقة يتكّشف التحليل االسلويب الريفاتريي القائم على تتبع تلك االجراءات    

القوى الكامنة هلذه العناصر غري متحققة يف " االسلوبية يف الكتابة االدبية حبيث يشري اىل أنّ 

يف املتلقي، لذلك يقرتح االستفادة من نظرية اخلطاب وذلك باالعتماد على القارئ  النص بل

، لذا "لتحديد تلك العناصر مثلما اعتمدت هذه النظرية على املستمع يف حتليل اخلطاب الكالمي

ونظرية  األسلوبيةيعّد القارئ عنصرا مهما يف التحليل االسلويب ما جيعلنا نربط وبصفة آلية بني 

إذ تصبح عملية التلقي وبصفة آلية مبثابة معيار لتحديد الوقائع االسلوبية اليت يتوفر عليها ، قيالتل

، وخاصة يف ارتباط مفهوم االسلوب بعنصر املفاجأة اليت تصدم متلقي الرسالة 71النص الشعري

يف  فكلما كانت السمة االسلوبية متضمنة للمفاجأة فإّ�ا حتدث خلخلة وهزة"وحتدث تشويشا له 

  . 72إدراك القارئ ووعيه

واملسرتعي لالهتمام يف نظرية ريفاتري الرتكيز على املثريات أو املنبهات االسلوبية باالعتماد على 

كما ميثل ،  وهو بديل عن القراءة الفردية االنطباعية" Architecteur"القارئ النموذجي "معيار 

ه القار من الناحية الشكلية والفيزيائية معيارا موضوعيا هدفه االساسي تبيان أن النص رغم طابع

ما يدّل أّن أسلوب النص متحرك على  ، 73األسلوبيةفهو نص متحرك وغري قار من الناحية 

الدوام من خالل التقائه باملتلقي الفّعال الذي خيضع هذا االخري لسياقات القراءة ولشروط فك 

وهم الذي خيلقه النص يف ذهن القارئ موضوع حتليل االسلوب هو ال:"...التسنني يقول ريفاتري 

فهو مشروط ببنيات النص ومبثيولوجية أو :وهذا الوهم ليس بالطبع خياال خالصا وال تصورا جمانيا 

 .، لذا عرفت أسلوبية ريفاتري بأسلوبية التلقي74"اديولوجية اجليل أو الطبقة االجتماعية للقارئ 

 "السياق االسلويب"ي ال ميكننا إغفال معيار حديثنا عن معايري التحليل االسلويب الريفاتري 

contexte stylistique منوذج لساين مقطوع بواسطة عنصر غري :"الّذي يعرّفه كمايلي هو

متوقع، ويشري عبد احلميد احلمداين اىل أن ريفاتري ال يقصد بالنموذج اللساين ذلك املعيار اللساين 

ألّن كل نص مسؤول عن إنتاج منوذجه اخلاص، العام، بل النموذج اللساين هنا متصل بالنص، 

حبيث يولد خروقات خاصة به وحيقق شروطها حىت يتمكن أيضا من إنتاج تناقض آخر بني هذا 

ومن املعايري اليت ال ميكن االنصراف عنها يف التحليل  75Kاخلرق أو الكسر وبني السياق املقطوع

دورا كبريا يف كشف ذلك الزخم  والذي يلعبconvergence "التضافر"البنيوي االسلويب 
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إركام جمموعة من اإلجراءات األسلوبية املستقلة يف نقطة معينة من "اجلمايل الفين للغة الناتج عن 

 ووظيفة هذا املعيار إثارة االنتباه وجلب القارئ ملواطن التمّيز والّتفرد يف النص  76"النص

  :نتائج سنسردها كاآليتنصل يف االخري اىل جمموعة من ال: خاتمــــــــــة  

نستدل من خالل عرضنا لتلك التقاطعات بني االسلوبية واللسانيات أّن هناك فروقا جوهرية يف _

االهداف والنتائج، فإذا اكتفت اللسانيات بوصف لغوي للنصوص يف أطر جاهزة تتشخص يف 

الذي يضفي اجلمالية ذلك االجراء املستويايت فإّن الّدرس االسلويب يبحث يف هذا الزخم الّلغوي 

داخل النصوص وحيّقق التمّيز والّتفرد، فعلى الرغم من حماولة االسلوبية الّتخلص من التبعية 

الّلسانية إّال أّ�ا مل تقو على االطالق يف حتقيق ذلك، فتطور اللسانيات منهجا وميدانا أدى اىل 

لت حتاول القبض على اجراءا�ا تطّور االسلوبية أيضا حبيث اكتملت نظر�ا للّنص االديب والزا

  .التحليلية اليت تعددت واختلفت حبسب وجهات نظر دارسيها

يعُد االختالف يف التوصيف املنهجي لألسلوبية بني النقاد والدارسني أمرا طبيعيا نابع من صعوبة _

يؤمن بأّ�ا وتعقيدات الدراسة األسلوبية الّن كل فريق من هؤالء ينظر اىل االسلوبية من زاويته اليت 

فالزالت يف نظرنا علم حيتاج اىل  ، للنصوص األسلويبقادرة على أن تتلّمس جوانب التحليل 

الفهم والتدقيق يف حدوده كما أنّه متعطش اىل توصيف منهجي نابع عن طبيعة الدراسة االسلوبية 

  .ذا�ا

املنهجي للدراسة مقرتحا جديرا باالهتمام والنقاش يف قضية التصنيف "حسن ناظم"اقرتح _   

االسلوبية إذ أشار أنّه يفرتض بالتحليل االسلويب أن يعتمد على نوع من املواشجة بني أسلوبيات 

، وهو ما سار على شاكلته أثناء Electic "أصطفائية"فطبيعة الدراسة جيب أن تكون ، عّدة

اخليط الذي يربط  حتليله لشعر السيّاب إذ اعتمد يف �يئة االجراءات املنهجية على اختاذ ذلك

االجراءات اليت اصطفيها من وجهات نظر متعددة وخمتلفة أي أّن دراسته تشدو وحدة ضمن 

تنوّع معّني، إّال أّن الّدارس للكتاب واملتمعن يف طريقة حتليله ال جيده يربح ذلك التقسيم اللساين 

متميز   كإجراءنفسها  يف كل مستوى اىل احدى الظواهر االسلوبية اليت فرضت  واإلشارةللنصوص 

  .جيب االنطالق منه يف التحليل.كالتكرار واالنزياح 

ومن خالل عرضنا املوجز ألسلوبية ريفاتري يتبّني لنا أنّه حاول وضع معايري حمددة للتحليل _ 

فإذا كان االول قد رّكز على الطاقات التعبريية " ليوسبيتزر"و"بايل"االسلويب جتاوز �ا أسلوبية 
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عمق اللغة فإّن الثاين قد أصّر على ربط االسلوبية بذات صاحب النص، إّال أّن تفّرد  الكامنة يف

ريفاتري يف اسلوبيته نابعة من اهتمامه باخلطاب بعّده أهم عنصر قادر على كشف اجلمالية، لذا 

فقد كانت اسلوبيته بعيدة عن الذاتية و االنطباعية هذا من جهة ومن جهة ثانية يشري ريفاتري 

رة اللغة االدبية بإجراءا�ا االسلوبية على خلق سياقات خاصة أي معايري ظرفية وخرقها يف لقد

نفس الوقت وهذا يؤدي اىل إضعاف سلطة املعيار العام، وشّل فاعليته يف تقدير وضبط انزياحات 

 ، و�ذا فقد حقق ريفاتري أحد أهدافاألديباللغة املسؤولة عن خلق السمات االسلوبية يف النص 

الدراسة االسلوبية من خالل جتاوز مفهوم املعيار الذي تقاس على أساسه انزياحات اللغة عرب 
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