
 المحاضرة األولى
  وموضوعونشأتو:  األسموبعمم

 :نشأة عمم األسموب( 1
في بداية القرن العشرين، نتيجة لمتطّور الذي عرفتو  (Stylistiques)    نشأ عمم األسموب 

م، وارتبط بيا ارتباطًا وثيًقا، وكان ذلك عمى يد المساني 19الدراسات المغوية خالل القرن 
، إاّل أّنو ال يمكن الحديث عن عمم 1902سنة  (Charles Bally)السويسري شارل بالي 

 .األسموب ما لم نتطّرق لمفيوم األسموب

 :في المغات األوربية" أسموب"الجذر المغوي لكممة _ 
وىو يعني  (Stilus)من األصل الالتيني األوربية اشتقت كممة أسموب في المغات          

، ثم انتقل عن طريق المجاز إلى مفاىيم تتعمق كّميا بطريقة الكتابة، فارتبط في ''ريشة''
البداية بطريقة الكتابة اليدوية داالًّ عمى المخطوطات ثم أخذ يطمق عمى التعابير المغوية 

األدبية، فاستخدم في العصر الروماني لمداللة عمى صفات المغة التي يستخدميا الخطباء 
 .(حيث كان العصر عصر خطابة، وعرفوا بخطيبيم الشيير شيشرون)والبمغاء ال الشعراء 

 حّتى اآلن في ىذه المغة، مشيرة إلى Styleوال تزال ىذه الصفة عالقة إلى حدِّ ما بكممة 
  1.الخواص البالغية المتعمقة بالكالم المنطوق

 واألسموب ظاىرة وجودية، ذلك أّن الحدس الفني ال يترك مجااًل لمشك في إمكانية       
تمييز أسموب عن أسموب آخر، وال في إمكانية تفّرد أسموب شخص عن أسموب شخص 

وقد تعّددت تعريفات األسموب واختمفت من باحث إلى آخر حيث تجاوزت الثالثين . آخر
 .تعريًفا
إّن المعارف والوقائع »: (Conte de Buffon( )1707 – 1788) يقول بيفون         

 ميارة، أدنىواالكتشافات تتالشى بسيولة، وقد تنتقل من شخص آلخر، ويكتسبيا من منيم 
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فيذه األشياء تقوم خارج اإلنسان، أّما األسموب فيو اإلنسان نفسو، فاألسموب إذن ال يمكن 
 2. «أن يزول وال ينتقل وال يتغير

وقد ترّدد ذكر ىذا التعريف بأشكال مختمفة، ومن ذلك ما قالو األديب الفرنسي         
إّن األسموب ليس بأّية حال زينة »: (Marcel Proust( )1871 –1922)مارسال بروست 

إّنو مثل المون في الرسم، إّنو '' تكنيك''وال زخرًفا كما يعتقد بعض الّناس، كما أّنو ليس مسألة 
. 3«خاصية الرؤية تكشف عن العالم الخاص الذي يراه كّل مّنا دون سواه

        فيذا بيان عن عممية الخمق وكيف تتم، لكّنو ال يعّد تعريًفا حقيقًيا لألسموب، والكاتب 
 أساسًيا ابدوره لم يزعم أّنو يقّدم تعريًفا لألسموب، ومع ذلك فقد اعتبر خالل فترة طويمة محور

. لفيم آثار األدباء بشكل عام
        وىناك تصّورات أسموبية أخرى ترى أّن األسموب عنصر إضافي يتم تزيين النص بو، 

فيصبح األسموب ىو القشرة التي تمّف لّبا من الفكر أو التعبير، أو زينة تضاف إلى النواة 
 Henri)األساسية لمقول، ومن نماذج ىذا المفيوم تعريف األديب الفرنسي ستاندال 

Standhal( )1783 –1842) :« األسموب ىو أن تضيف إلى فكر معّين جميع المالبسات
معنى ىذا أّنو يقّر بوجود فكر . 4«الكفيمة بإحداث التأثير الذي ينبغي ليذا الفكر أن يحدثو

معّين قبل أن يتجّسد في كممات، فاألسموب إذن يصبح إضافة تقوم بوظيفة ال تتصل 
لكن عمينا أن نترّيث في تقبل ىذا . 5بالجمال فحسب، بل عمى وجو التحديد بالفعالية والتأثير

التصّور لألسموب الذي يعتبره زينة أو جممة من المحّسنات إذ يؤدي في نياية األمر إلى 
إقامة نظرية عاجزة عن إدراك طبيعة األسموب، بحيث تبدو األشكال المجازية ىي المحور 
األساسي الوحيد دون أن نصل من وراء ذلك إلى تفسير بنية النص األدبي، وتحديد قيمو 

. الجمالية الحقيقية
        وىناك تصّورات أخرى تعتمد في تحديد طبيعة األسموب عمى عممية إبداعو، بحيث 

ترى أّن األسموب بوصفو عماًل فرديًّا فإّنو ظاىرة تمّيزىا خواص ىذه الفردية، وتنصبغ بصبغة 
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وقد تكّرر ىذا . صاحبيا، ومن ثّمة فإّن األسموب ىو كيفية الكتابة الممّيزة لمؤلف معّين
المفيوم في كثير من تعريفات األسموب المعاصرة، وىو يقوم عمى مقولة نظرية مفادىا أّن 

التي تنبع منيا، أو كما  (الفكرية)النصوص المغوية ليست سوى انعكاس لمعمميات العقمية 
، وىي مقولة تعتبر األسموب صورة لمطابع «ىي انعكاسات لمعايشاتنا النفسية»: ال أيضايق

المدرسة األلمانية )سابقا، وغيره، '' بيفون''الفردي ولمالمح نفسية الكاتب، وىو ما ذكرُه 
  6.(المثالية من دعاة ىذا الرأي

        ويدعو بعض الباحثين إلى إقامة تصّور أسموبي ال يعتمد عمى نظرية االنعكاس 
الفمسفي لمفرد فحسب، بل يأخذ في اعتباره أيًضا الواقع االجتماعي واالقتصادي إلى جانب 
الواقع النفسي في المرحمة التاريخية لكتابة النص، وىذا ما لم تتطّرق إليو تصّورات األسموب 

والبحث في ىذا المجال قد يعنى باألسموب بتسميط الضوء عمى نفسية الكاتب . التقميدية
وظروف حياتو، مّما يجعل ميّمة عمم األسموب تنحصر في تحميل الخواص الفردية بالكشف 

عن سيرة حياة المؤلفين، وبيذا تصبح مجّرد وسيمة الستنباط بواعث اإلبداع الفردي، مّما 
. يؤدي بالضرورة إلى ضمور الداللة النيائية لمعمل األدبي، ووصوليا إلى أدنى مستوياتيا

الكامنة '' األنا'' انعكاًسا لشخصية المبدع إلى االىتمام بطبيعة بوصفووقد أّدى ىذا الّتصور 
. وراء المؤّلف، دون االىتمام بالوجية المغوية والتطبيقية في األعمال األدبية

         وقد رّكزت المدرسة النقدية اإلنجميزية عمى الجانب الفردي في مفيوم األسموب، 
في كتابو الذي نشره في أوائل العشرينيات من القرن الماضي عن قضايا '' موري''فنجد 

: األسموب، يعرض ثالثة مفاىيم لألسموب فيو قد يعني
. الخواص الشخصية الفردية في الكتابة األدبية- 1
. طريقة عرض األفكار لغوًيا- 2
امتزاج الجانب الشخصي لمكاتب بالجانب العام المطمق، وىو ما يحّقق الداللة الكاممة - 3

. العاّمة في تعبير شخصي خاص
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أّن مصدر األسموب يكمن في العاطفة القوية األصيمة، وأّن طبيعة '' موري''        ويرى 
الكاتب تتجّمى في شخصية أسموبو، فالطريقة الفردية لمرؤية تدفعو إلى استخدام المغة بطريقة 

، ألّنو التعبير عن طريقة اإلحساس الفردية (خاًصا)متفّردة أيًضا، وبيذا يكون األسموب فرديَّا 
 اّتخاذ ىذا التعبير دون بالضرورةباألشياء قد يجعل  (الحقيقي)الشعور األصيل أي أّن 

  7.غيره
         ويحاول بعض النّقاد األلمان أن يحصر دائرة الربط بين المبدع واألسموب عمى 
مستوى شعري، وذلك بالتركيز عمى ما يمّيز الفرد من الوجية األدبية، وىو رؤيتو لمعالم، 
بحيث يجعل منيا المعادل الصحيح لمفيوم األسموب، ولّما كان الموضوع الواحد يحتمل 

ولكي يشرح . معان مختمفة، فإّن الشعر ىو الذي يعّبر عن عالقة اإلنسان بالكون ورؤيتو لو
ىذا المفيوم يضرب مثاًل بالفالح الذي يشرع في حرث الحقل، فيفترض أّن األرض صالحة 

أّما الضابط العسكري فإّنو يتأمل . لمزراعة، وأّن اليضبة التي تخترقيا ينبغي الّتغّمب عمييا
. ىذه القطعة من األرض من وجية نظر إستراتيجية باعتبارىا ميداًنا لمرماية ذا تغطية جّيدة
أّما إذا جاء رّسام وأراد رسم ىذا الحقل، فإّنو ينظر إلى خطوطو الكبرى وتشكيالتو الّمونية 

المعّقدة، فيّتخذ منظور  لوحتو، ودون ىذا المنظور الذي يختمف من شخص إلى آخر، فإّنو 
. ليس بوسع أحدىم أن يرى شيًئا ذا أىمية

، فيؤالء الّنقاد األلمان ''عالم''يطمق عمى وجية النظر ىذه اسم '' ىيدغر''        وقد كان 
يتحّدثون إذن عن عالم الفالح، أو عالم الضابط، أو الّرسام، والمقصود بو النظام والمعنى 

. (ال جممة األشياء التي تشغل كل واحد منيم في عممو)الذي يضفونو عميو 
-         فاختالفات ىذه العوالم إّنما ىي اختالفات أسموب، حتى إّننا في البحث الجمالي 

دون تحّفظ أو '' عالم''مكان كممة '' أسموب'' يمكن أن نضع كممة -''شتايجر''كما يرى 
ذا كان الشعر عنصًرا مشترًكا . احتياط وكل شاعر حقيقي لو أسموبو أي عالمو الخاص، وا 

بين جميع األجناس األدبية، فإّنو بإمكاننا التمييز بين الشعر الغنائي، والممحمي، والدرامي 
بشكل تدريجي بفضل عالقتو بيذا العالم، أي بفضل منظوره ورؤيتو لما يقصده، مّما يمّثل 

. أسموبو في نياية األمر
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       فمكل جنس أدبي أشكال تعبيره الضرورية التي تحّدده، والتي تشمل مفرداتو ونحوه 
مثاًل أّن بعض الكممات تنتمي '' دانتي''وقد الحظ . وأشكالو البالغية وأدواتو الفنية التصويرية

إلى عالم األطفال وأخرى إلى عالم النساء أو الرجال، كما أّن بعضيا ينتمي إلى الريف أو 
الحضر، ورجال البالغة والنقد العرب قد فطنوا إلى ىذا أيضا، وفّرقوا بين الروايات البدوية 

أيًضا في المعجم الفمسفي بين '' فولتير''وقد مّيز . والحضرية، وقدموا األولى عمى الثانية
النقدي، اليجائي، : األسموب البسيط والرفيع، كما ظيرت أوصاف أخرى لألسموب مثل

ونتيجة ليذا فقد كان يتّم تعريف األسموب بالنظر إلى مقام . المرح، الظريف، الفكاىي وغيرىا
فكل جنس ينبغي أن تكون لو خواص في »: األشخاص الناطقين بو واألجناس المكتوبة فيو

، فيناك إذن أسموب ممحمي، وآخر درامي، وثالث غنائي، ورابع «أسموبو تطابق موضوعو
.  8تاريخي  أو رسائمي

         وىناك تصّور يتعّمق بالجانب الداللي لألسموب، ينّص عمى أّن أسموب العمل 
األدبي يتمّثل في الخواص الموجودة في نسيجو الدال، بمعنى معرفة داللة بعض الفقرات أو 
العبارات أو الكممات في مقابل البنية الداللية المنبثقة من جممة العمل األدبي كّمو، أو من 

النسيج : عمى أّن ىناك ثالثة أنواع من النسيج في العمل األدبي، ىي. جزء كبير منو
. والبنية الداللية تتكّون من معاني النسيج كّمو. الصوتي، والنسيج التركيبي، والنسيج الداللي

فمو لم تكن عالقة واضحة بين األجزاء والمجموع، لما تكّون ىذا المجموع، ومناقشة معنى 
كممة أو جممة دون ربطيا بسياقيا في الفقرة أو في جزء من العمل األدبي أو فيو كّمو توقعنا 

وتأويل العمل األدبي أو تفسيره ليس سوى توضيح داللتو، ولذا . في أخطاء الفيم والتفسير
فالداللة جزء من أسموب  .فإّن عمى عمم األسموب أن يشرح تمك الداللة، وىي داللة النسيج

. 9الكاتب
، فيو يرى أن (Gray)'' جراي''        وىناك من أنكر وجود ما يسمى باألسموب، كما فعل 

لم يقم  (غير محّدد)تطمق في حقيقة األمر عمى شيء بال صفات خاّصة '' أسموب''كممة 
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ّنما ُنسبت إليو خواص تنتمي إلى نظم أخرى، مّما جعل ىذه  دليل ما عمى وجوده مطمًقا، وا 
. الخواص المزعومة تتراكم وتتناقض
قد استعممت كمرادف ألشياء '' أسموب''أّن كممة – عنده–        وقد يكون السبب في ذلك 

أخرى دون أن يكون ليا قوام حقيقي، ونتائج األسموب حسب تقديره، سمبية حّتى اآلن 
ومتناقضة، وال تنتيي إلى حمول موّحدة، مّما يجعل فكرة األسموب نفسيا عائًقا في سبيل فيم 

  10.األدب ونقده، إذ ال دليل عممي عمى وجوده، وال برىان عممي عمى جدواه
 من ىذه الحجج التي يوردىا أّنو ينتظر من الدراسات اإلنسانية أن تكون        فواضح

مخبرية تجريبية، مّما ال يتوافق معيا، عدا عمم األصوات في المغويات، ولكن ىذا ال يعني 
أبًدا إلغاء األسموب إذا لم نّتفق عميو، إذ يظّل ىناك حّد أدنى ال سبيل إلى إغفالو، وقد نقض 

عمم المغة الحديث، وىو الذي بمغ أقصى درجة من الدقة في مجال العموم اإلنسانية، ىذه 
. المزاعم ووضع البحث األسموبي في اإلطار المناسب لو بما ترّتب عنو من نتائج إيجابية

أستاذ بجامعة كولومبيا أىم جامعات )(: Michael Riffaterre)اتجاه ميشال ريفاتير  
ُيفيم من » : يقول. (أ، اختص بالدراسات األسموبية منذ مطمع الخمسينيات.م.نيويورك بالو

األسموب األدبي كل شكل مكتوب فردي، ذي قصد أدبي، أي أسموب مؤّلف ما، أو باألحرى 
أسموب عمل أدبي محّدد يمكن أن نطمق عميو الشعر أو النص، أو حتى أسموب مشيد 

إّن ىذا التعريف محدود لمغاية، وكان من األفضل »: ويعّمق عمى تعريفو ىذا بقولو. «واحد
حّتى يشمل اآلداب الشفاىية التي ال << كل شكل دائم'' >>شكل مكتوب''أن نقول بداًل من 

تستمر نتيجة لمحفاظ المادي عمييا كشكل نّصي متكامل فحسب، بل بوجود خواص شكمية 
كاالفتتاحية الموسيقية مثاًل حّتى )فييا تجعل من السيل فّك شفراتيا وقابمة الن نتعّرف عمييا 

ن كانت ىنالك أخطاء أو تنويعات في عزفيا  .(وا 
فيو ما يجعل النص عماًل فّنًيا، وليس مجّرد تعاقب « ذو قصد أدبي»أّما قولو         

شكل الطباعة، شكل الوزن، عالمات األجناس : كممات بوجود خواص محّددة منيا مثالً 
 من السيل أن نطمق كممة "ريفاتير"، ومن ىنا فإّنو في تقدير ...األدبية، العناوين الفرعية

ومن ثّمة يعود إلى تعريف األسموب . األدب عمى كل كتابة تجذب انتباىنا بصياغتيا وشكميا
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ىو كل إبراز وتأكيد، سواء أكان تعبيرًيا أم عاطفًيا أم جمالًيا إضافة إلى المعمومات » : قائالً 
إّن المغة تعّبر »: ويختصر شرح مفيومو لألسموب بقولو. «التي تنقميا البنية المغوية

.  «واألسموب يبرز
المخاِطب، :         ويمكننا القول في األخير، إّن األسموب يقوم عمى أسس ثالثة ىي

: والمخاَطب   والِخطاب
يقوم المنظور األول في تعريف األسموب بالنظر إلى : األسموب من زاوية المنشئ( 1

المخاِطب المرسل، عمى أساس التوحيد بين المنشئ وأسموبو بحيث ال انفصال بينيما وال 
. 11انفصام، فيصبح األسموب كاشًفا عن مكنونات صاحبو، ومعّبًرا عن دواخمو

ثّمة فرق بين الخطاب العادي والخطاب األدبي، فأّوليما : األسموب من زاوية النص( 2
يعتمد عمى المباشرة، يحادث العقل وييدف إلى التبادل النفعي، ويّتسم ىذا المستوى من 

االستخدام بمحدودية معجمو، إذ ليس في ألفاظو الجديد، وال في معانيو المستحدث، وىو ال 
. يحتاج إلى جيد عقمي أو فكري لفيم المراد منو

        أّما الخطاب األدبي فيصدر عن ممكة عند منشئو، ويسعى إلى أن يمس إحساس 
كما أّن ألفاظو مختارة بعناية، ومفرداتو منتقاة، ومعانيو مبتكرة،  (سامًعا كان أم قارًئا)متمّقيو 

عمال العقل لفيمو .  قد يفيمو متمّقيو دون عناء، وقد يحتاج إلى إمعان الفكر، وا 
       ويعتمد المنّظرون لألسموب عمى البنية المغوية لمنص، انطالًقا من التفرقة بين نوعي 
الخطاب بغية دراسة العمل األدبي، وبيان العالقات بين وحداتو المختمفة النحوية والصرفية 
والمعجمية التي تتشّكل منيا البنية العاّمة لمشكل األدبي، لذلك فالدراسة األسموبية تنصّب 
عمى النص بوصفو وحدة واحدة، فينطمق العمل من الوحدات الصغرى إلى الكبرى وصواًل 

  12.إلى بنية العمل األدبي
 يقوم ىذا المنظور عمى أساس أّن كّل منشئ يعّبر عن : األسموب من زاوية المتمقي( 3

ذاتو، وال يكتب ليا، فإنشاؤه نابع من نفسو ولكّنو غير موّجو ليا، فالبّد من متمقٍّ يستقبل 
المتمّقي ىو البعد الثالث في العممية اإلبالغية، ودور المتمقي ميّم ومؤّثر، )النص األدبي 
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فكما ال يوجد نص بال منشئ، كذلك ليس ثّمة إفيام أو تأثير أو توصيل بال قارئ، فيو 
 .(الحكم عمى الجودة أو الرداءة، وىو الفيصل في قبول النص أو رفضو

إضفاء أىمية كبيرة عمى دور المتمّقي في عممية اإلبالغ »        ويقوم ىذا التحديد عمى 
حّتى إّن وجود النص مرتبط بوجود قارئو، وُيبنى ىذا التحديد لماىية األسموب عمى أساس أّن 

المرسل المخاطب يجعل لكّل مقاٍم مقااًل، ويخاطب كل إنسان بما يالئمو، أي أّن صورة 
  13.«المتمّقي تظّل ماثمة أمام المرِسل سواء أكان المتمقي موجوًدا بالفعل أم موجوًدا في الذىن

 :حّد عمم األسموب( 2
، الحظنا أّنو يتكّون من ثنائية، سواء انطمقنا من الّدال ''أسموبية''        إذا أخذنا مصطمح 

الالتيني وما تولد عنو في مختمف المغات المتفّرعة عن الالتينية، أو انطمقنا من المصطمح 
( Style)'' أسموب''الذي ُترجم إليو في المغة العربية، فاألسموبية مصطمح مرّكب جذره 

، فاألسموب كما رأينا سابًقا ذو مدلول ذاتي، والالحقة تجعمو ذا بعد (ique)'' ية''والحقتو 
كما يمكن أيًضا تفكيك ىذا الّدال االصطالحي إلى مدلوليو . عممي عقمي أي موضوعي
، لذلك تعّرف األسموبية (Science du Style)'' عمم األسموب''السابقين بما يطابق عبارة 

   14.بداىة بأّنيا البحث عن األسس الموضوعية إلرساء عمم األسموب
األسموبية بأّنيا بحث عّما يتمّيز بو  (Roman Jakobson)اكبسون ي        ويعّرف 

 . 15الكالم الفّني عن بقية مستويات الخطاب أواًل، وعن سائر أصناف الفنون اإلنسانية ثانًيا
عمم يعنى بدراسة اآلثار األدبية دراسة »: األسموبية بأّنيا ''ريفاتير''        وقد حّدد 

موضوعية، وىي لذلك تعنى بالبحث عن األسس القارة في إرساء عمم األسموب، وىي تنطمق 
بمعنى . «من اعتبار األثر األدبي بنية ألسنية تتحاور مع السياق المضموني تحاوًرا خاًصا

أّنيا تقوم عمى دراسة النص في ذاتو إذ تقوم بتفّحص أدواتو وأنواع تشكيالتو الفنية، وىي 
تتمّيز عن بقية المناىج النصية بتناوليا النص األدبي بوصفو رسالة لغوية قبل كل شيء، 

تمكين القارئ من إدراك انتظام » ، وترمي بحسب رأيو إلى (المغوي)فتحاول تفّحص نسيجو 
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خصائص األسموب الفني إدراًكا نقدًيا مع الوعي بما تحّققو تمك الخصائص من غايات 
األسموبية ىي مجموعة من اإلجراءات األداتية التي يدرس النص بواسطتيا ). «وظائفية

 . 16(بالتركيز عمى البنية الداخمية لمنص
األسموبية عمم لغوي :         وىكذا نستطيع إجمال القول فييا من خالل التعريف اآلتي

حديث يبحث في الوسائل المغوية التي تكسب الخطاب االعتيادي، أو األدبي خصائصو 
التعبيرية، والشعرية، فتمّيزه من غيره، وتتعّدى ميّمة تحديد الظاىرة إلى دراستيا بمنيجية 

 .عممية لغوية، وتعّد األسموب ظاىرة لغوية في األساس، تدرسيا ضمن نصوصيا
خصائص األسموب والصور الشعرية والنعوت، والمجازات ''          فاألسموبية تؤكد دراسة 

واإليقاع وما فيو من جناس وأصوات، وعمى النظام ولغة الشعر، وعمى الغموض، وتوظيف 
األساطير والحكم واألمثال وغير ذلك مّما ُيستوعب من مباحث البالغة القديمة ويتجاوزىا 

فيي إذن منيج في دراسة األدب ونقده، متأّثر في ظيوره واحتوائو . ''إلى مكتشفات األلسنية
 .لمرؤية العممية بحركة التطّور في الفكر اإلنساني الساعي نحو الضبط المعرفي

         فقد استقّل النقد األدبي بذاتو عمًما لو مبادؤه التي ال تطابق بالضرورة مبادئ غيره 
ن استميم بعضيا من المعارف المجاورة لو، فإّنيا  من العموم اإلنسانية، ولو مناىجو التي وا 
تظّل معو موسومة بالخصوصيات التي ىي ألصق بو، ولو أدواتو التي بفضل تداخميا مع 
أدوات المعرفة المغوية الحديثة صارت آليات تتبّوأ الصدارة في كل عمم يعكف عمى النص، 

 .ويّتخذ الخطاب مرمى من مراميو
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