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 السنة األولى ماستر/ تخصص: نقد حديث ومعاصر/ مادة األسلوبيات الحديثة/د. قادة يعقوب.

 ومجاالتها األسلوبية:1عنون المحاضرة

 تمهيد
 تحديد األسلوبية

 نشأة األسلوبية الحديثة
 تاريخ علم األسلوب

 مجاالت علم األسلوب
 تمهيد
)مبعىن العتماد على جمال تطبيقهاا إىل حتديد األسلوبية يفالّدارسون  غالبا ما يّتجه  

 خلصت إليهااستفاد من الفروق اليت  علم لغوي-رأيهميف  -فهي ،تعريف األسلوب(
فالّلغة هي نظام متعارف عليه من الرموز اليت  ؛الكالمو الّلغة بني حينما قارنت  اللسانيات

استعمال فرد معني، يف حالة  يتفاهم هبا الّناس، أّما القول فهو صورة الّلغة املتحّققة يف الواقع يف
ومن مثّة  ،تعنى األسلوبية بالسمات المميزة التي تتخذها الّلغة في االستعمال معينة، وعليه
، مع مراعاة الظروف مجالها هو دراسة االنجاز الفردي للمتكلم في لغة معينةرأت أّن 

 راسة الّلغة اليت يعرضهاحتّولت إىل د ، أّما إذابأسلوبية الّلغةوتدعى  احمليطة بذلك األداء،
وتتسع جماالت تطبيق األسلوبية لتشمل الّلغة  ،باألسلوبية األدبيةفتدعى   األسلوب األديب،

، وقد تقارن األسلوبية امكانات التعبري يف لغتني  هالواحدة ترصد فيها امكانات التعبري، وطرق
وال تكتفي األسلوبية بدراسة  ،باألسلوبية الّلغوية المقارنةوتسّمى  خمتلفتني خدمة للرتمجة،

، فاألسلوبية تشغل مساحة واسعة متتد من القوانني الّلغة بل تتوّسع لتدرس النصوص األدبية
اللغوية العاّمة اليت قد تشمل عّدة لغات، إىل القوانني الّلغوية اخلاّصة بلغة بالذات، إىل التحليل 

ذه املساحة الواسعة حيّددها ، لكن هاألديب لعمل معني أو مجلة أعمال من جنس واحد
 اليت خترج عن النمط العادي. بالتأثيرات الوجدانية للظواهر الّلغويةاختصاص علم األسلوب 

 األسلوبية تحديد
مل تستقر األسلوبية على تعريف واحد بل تعّدد تعريفاهتا لتعّدد مفهوم األسلوب باختالف 
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ر إىل األسلوب بطرق عّدة، فإّن هناك عّدة فكما ميكن أن ينظ» ،الزاوية اليت يقارب من خالهلا
التنوّع في األسلوبيات يرجع إلى التأثيرات األساسية مقاربات أسلوبية خمتلفة. وهذا 

 1.«لمختلف اللسانيات والّنقد األدبي
فّن تكّون تدرجييا يف الّنصف الثاين »  وقد عرّفت األسلوبية يف معجم حتليل اخلطاب بأّّنا

ميدان صالحيتها أحيانا شر يف نقطة التقاء البالغة والّلسانيات، وقد رأت من القرن التاسع ع
 2.«ليّتسع لكّل استعماالت الّلغة، وأحيانا ينفسح ينحصر في المدونة األدبية وحدها

مشروعية الوجود بالنسبة لألسلوبية احملّفز األساسي الذي أحل على  يفميّثل البحث و 
عن العلوم القدمية واحلديثة، كالبالغة والّلسانيات، والّنحو، الّدارسني كي يسعوا إىل متييزها 

والشعرية، وغريها. وقد متّيز حتديد األسلوبية ببيان النقاط اليت جتمع األسلوبية هبذه العلوم، مثّ 
إىل إعطاء حتديد يكتب هلا الوجود، فـ)شارل بيان النقاط املشرتكة، واخللوص يف ّناية املطاف 

يريد فهو  3.بدراسة وقائع التعبير الّلغوي من جهة محتواها االنفعاليلوبية بايل( حيّدد األس
أن يصنع أسلوبية الكالم، حيث انطلق من فكرة أّن )الّلسان( يعّّب عن الفكر وعن املشاعر، 
ورأى أّن مصطلح )املشاعر( يشّكل املوضوع اخلاص لألسلوبية، وقد مّيز)بايل( بني منوذجني 

املؤثرات الطبيعية واملؤثرات االستدعائية، ختّبنا األوىل عن املشاعر اليت  من العالقات يسميها
 4يكابدها املتكّلم، بينما ختّبنا الثانية عن وسطه الّلساين.

، حامل لذاته غير مشحونلذلك جند )شارل بايل( قّسم اخلطاب إىل قسمني، خطاب 
يضفي على معطيات  قد» -يف نظره-، فاملتكّلم وخطاب حامل للعواطف واالنفعاالت

ضوعيّا عقليا مطابقا جهد املستطاع للواقع، ولكّنه يف أغلب األحيان يضيف و الفكر ثوبا م
عناصر عاطفية قد تكشف صورة األنا يف صفائها الكامل وقد تغرّيها  -بكثافات متنوعة-إليها

ه وعلي 5«ظروف اجتماعية مرّدها حضور أشخاص آخرين أو استحضار خيال املتكّلم هلم.

                                 
 .637ص تر: خالد األشهب، كايت وايلز، معجم األسلوبيات، 1
 .534معجم حتليل اخلطاب، صدومنيك منغنو، تر: عبد القادر املهريي، محادي صّمود،  باتريك شارودو، 2
 Charles BALLYينظر أيضا: .47ينظر: شكري حممد عياد، الّلغة واإلبداع مبادئ علم األسلوب العريب، ص 3

, traités se stylistiques françaises , t1 ,p01. 
 .167يفر، القاموس املوسوعي اجلديد لعلوم الّلغة، تر: منذر عياشي، صينظر: أوزوالد ديكرو، وجان ماري سشا 4
 .40عبد السالم املسدي، األسلوبية واألسلوب،ص 5
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تحّلل بأّّنا  ، لذلك حّددهااخلطابتدرس األسلوبية من منظور)بايل( بصمات الشحن يف 
  .ظواهر تعبير الكالم وفعل ظواهر الكالم على الحساسية

مصطلح) األسلوبية( أو )علم األسلوب( سبيال قد جعل )عبد السالم املسدي( من و 
؛ 6«إلرساء علم األسلوب األسس الموضوعية البحث في»يعّرف من خالله العلم بأنّه 

اليت يتمّيز به علم األسلوب، كاملوضوعية،  األسسميكن أن نعّد هذا التعريف تعريفا جيمع أهم 
والعلمية، كّل تلك املقومات ترتجم إىل تطبيقات ينتظمها منهج يدرس )الظاهرة  وصفية،الو 

عنّي؛ ويرجع منشأ هذا التحديد إىل األسلوبية(اليت تكمن يف االستعمال الفردي لّلغة يف سياق م
تأثّر األسلوبيني بأحباث اللسانيات احلديثة، من عّدة وجوه، لعل أمّهها النزعة الوضعية يف العلوم 

مية عند مناقشة العلوم اإلنسانية، حيث سعت الدراسات الّلسانية إىل إرساء األسس العل
 الظواهر الطبيعية.وصف اعته يف أثبت جناإلنسانية، وتطبيق منهج العلوم التجربية الذي 

تأثر باخللفيات الفكرية للمناهج األدبية اليت درست أن نستنتج أّن حتديد األسلوبية  ولنا 
فدارسو التفكري األسلويب استفادوا من هذه النظريات يف  تطوير ، سلوب، والّن الّلغة، واأل

و اإلجراء وحتويل هذه املفاهيم إىل مباحث األسلوبية، سواء من جهة التنظري وتدقيق املفاهيم، أ
يرى شكري حممد عّياد أّن األسلوبية هي دراسة .تطبيقات تثبت صحة حتديد األسلوبية

وإذا أعطينا البحث األسلويب يف » اإلمكانيات التعبريية يف الّلغة، حيث أوضح ذلك بقوله:
ألسلوب يدرس اعتبار أّن علم اعمومه اسم العلم، ومكانته، فلن نكون مسرفني، على 

اإلمكانيات التعبيرية للغة، أي الوسائل التي يملكها الجهاز الّلغوي نفسه ألداء معان 
 7.«تتجاوز األغراض األولية للكالم

طاب( على اعتبار أّن استخدام واضح أّن استعمال الّلغة الذي يصطلح عليه مبفهوم)اخل
دوره يف حتديد األسلوبية، حيث عرّفت بأّّنا املتكّلم لّلغة يف سياقات متثّلها مالبسات احلياة، له 

دراسة الخصائص الّلغوية التي بها يتحّول الخطاب عن سياقه اإلخباري إلى وظيفته 

                                 
 .34عبد السالم املسدي، األسلوبية واألسلوب، ص 6
الطبعة مصر،  القاهرة، انرتناشيونل برس، اللغة واإلبداع مبادئ علم األسلوب العريب، شكري حممد عياد، 7
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  8واجلمالية. التأثيرية
هذا التعريف نظريات علمية درست اخلطاب، منها نظرية االّتصال اليت يف تسهم 

)املرسل، أو التعبيرية  الوظيفة (، وهيكبسوناليت حّددها )رومان يا أوضحت وظائف الّلغة 
والوظيفة  )السياق(،المرجعية)املرسل إليه، أو القارئ(، والوظيفة فهاميةاالاملتكّلم(، والوظيفة 

، وما دامت  9)الرسالة(اإلنشائية)السنن(، والوظيفة المعجمية) الصلة(، والوظيفة االنتباهية
وظائفها، ويضيف إليه خبصائصها التعبريية وظيفة  مادة الّن  األديب هي الّلغة فإنّه يرث منها

يف الّن  األديب واليت أكسبته هذه  ة)التأثري(، وتأيت األسلوبية كي تدرس العناصر الّلغوية املتحّول
ّتصال يف حتديد اختصاصها بدّقة حيث واملالحظ أّن األسلوبية استفادت من نظرية اال الوظيفة.
 .هاالرتكيز على وظائفب األديب علما حيّلل عناصر اخلطاب جعلها

وما دامت الوظيفة التأثريية مرتبطة بعناصر لغوية داخلة يف بنية الّن ، فإّن مهمة األسلوبية 
وهو ما  ،أسلوبية منّبهاتهي تتّبعها ورصدها بالعودة إىل القارئ الذي يستجيب هلا يف شكل 

لسياق الذي يقصد به السياق ابتدعه )ريفاتري( يف األسلوبية البنيوية من خالل مصطلح ا
الّلغوي الذي يّبز ) االنزياح( الذي يثري بدوره حساسية املتلقي، وتأيت األسلوبية لتدرس 

 10املتلقي. ذات التأثري يف حساسيةالسياقات الّلغوية 
 يتبع

 
مالحظة: ستأيت احملاضرة الثانية مستكملة العناصر احملّددة يف احملاضرة األوىل، يف األيام 

ألين أهدف إىل إثارة ردود أفعال الطلبة على ما جاء من أفكار يف هذه -إن شاء اهلل–بلة املق
احملاضرة ، لذا باب املناقشة مفتوح من خالل الّبيد االلكرتوين الذي وضعته الكلية يف خدمة 

 األستاذ والطالب.
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 .160-157ينظر: عبد السالم املسدي، األسلوبية واألسلوب، ص 9
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