
 المحاضرة الثالثة
 بالبالغةعالقة علم األسلوب 

 
        البالغة فن وصنعة ومنيج ييتم بخاصية مالزمة لإلنسان ىي الكالم، ويؤدي ىذا 

 وظيفتيا إنتاج النصوص ،إلى تمّيزىا بمجموعة من القواعد المنّسقة عمى أساس منطقي
 طريقة في الكتابة يمثل جزًءا ميمًّا بوصفووبيذا فإّن األسموب . بحسب قواعد الفن المعني

 فضاًل عن كونيا أداة ؛ضمن مجال عمميا، فيي فن لمتعبير األدبي وقاعدة في الوقت ذاتو
.   1نقدية تستخدم في تقويم األسموب الفردي، كما تستخدم في تقويم فن الكّتاب

        تجّددت البالغة منذ بداية القرن التاسع عشر، فكانت عاماًل في وجود عمم األسموب، 
. بالغة حديثة (عمم األسموب)وىو عمم لمتعبير ومنيج لألدب في آن واحد، وىناك من عّده 

، وىما (فن لغوي وفن أدبي)إذ البالغة في خطوطيا العريضة تكون فنًّا لمكتابة، وفنًّا لمتأليف 
البالغة ىي أسموبية القدماء، : سمتان قائمتان في األسموبية، ومن ىنا كانت المقولة المعروفة

. أو ىي عمم األسموب آنذاك
، ففي بداية القرن العشرين ظيرت األسموبية إثر نوع الرومانسية        تغّير الموقف بعد 

من القطيعة السجالية مع البالغة ىذه المرة، بعد أن قطعت البالغة شوًطا آخر خالل 
مسيرتيا التطويرية اختصت األسموبية بدراسة مالمح الموىبة والتفّرد واإلبداع في الخطاب 

األدبي، أي دراسة التعبير عن حساسية األديب بالمغة في جانب من جوانبيا، وىو االىتمام 
. (الوظيفة االنفعالية)باإلمكانات األسموبية لمغة 

        ونالحظ حضور البالغة في منيجيات الدراسة األسموبية في صيغة جديدة بفعل 
تأثير الّمسانيات والسيميوطيقا إلى جانب الشعرية بوصفيا مبحثًا مؤىاًل لمعالجة أنماط التعبير 

وقد طّورت األسموبية التحميل الداخمي والتزامني وعّززت البحث المختص . والتواصل المختمفة
بجماليات الكتابة، فضاًل عن دراسة الترابط بين الشكل والمضمون، ودخمت كذلك في فكرة 
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فاألسموبية تغّطي اليوم مجموعة من الطرق المتمّيزة التي الترى األسموب إاّل من . البنية
خالل مظاىر خاصة، ويكون مفيوم األسموب بموجبيا متنّوًعا عمى وفق ارتباطو بتطوره 

. التاريخي
         فالمغة لم تعد اليوم انعكاًسا في الذاكرة اإلنسانية لشكل خارجي، بل صارت أداة 

لمتعبير عن تجربة حّسية لإلنسان يعيشيا بنفسو، بمعنى أّنيا تعبير مباشر عن موقف عممي 
. تجاه أفكار المتكممين ومشاعرىم، ومن خالليم عن المشاعر االجتماعية

         وييتم الدارسون بالكالم أيًضا بوصفو نتاًجا فردًيا عممت محاكاة األّمة لو عمى 
تعميمو وتبّنيو، فيو يخضع بالنتيجة إلى قوانين نفسية واجتماعية، فيو في جوىره واقعة 

أسموبية والبّد من رؤيتو وفًقا لكونو مممًحا أسموبيا ألّنو فردي منتج في ظروف معّينة، ولم يعد 
. فّنا لمكتابة فحسب، بل أصبح كّل العنصر الخاّلق الذي يعّد خاصّية من خواص الفرد

مع  (فن الشعر)والشعرية  (فن القول)         وىكذا انتيت مرحمة تبادل التأثير بين البالغة 
، وقد رفضت فكرة األثر التي اىتمت بيا (العبقرية)ظيور الرومانسية وجماليتيا القائمة عمى 

بالغة االنفعال، وكذلك فكرة الصنعة في مجال األسموب، وأصبحت األسموبية تمثل تعريًفا 
مضاعًفا لمبالغة إذ تتوّجو إلى دراسة الصورة وأدوات التعبير، وتأخذ في بعدىا النظري حقيقة 

األساليب واألجناس، وأثرىا في إنتاج النص، وأصبحت في بداية القرن التاسع عشر تيتم 
بعالقة المغة مع التفكير من جية، وعالقة الفرد مع األّمة من جية أخرى، فكان التمييز بين 

األّول يعني طريقة التعبير عن الفكر، والثاني يعني الطريقة الخاصة : المفيومين لألسموب
. بكاتب معّين، وجنس، وعصر معّينين

        وما يمّيز األسموبية ىو اّتخاذىا المكان المناسب ضمن مجال عمم المغة، ثم جعميا 
فضاًل عن إفادتيا من منجزات مناىج تحميل الخطاب، . موضوع دراسة نظامية وعقالنية

ولسانيات النص، فيي تقترب من دراسة التمّفظ التي تصف اإلنتاج المغوي بأّنو نوع من 
. السموك الرمزي وليس معطى مغمًقا ومنجًزا مقّيًدا، بل تعّده بمثابة سموك رمزي

        فاألسموبية بيذا المعنى تكون فرًعا جديًدا ضمن شجرة عموم الّمسان، إذ شمميا التيار 
العممي في المعرفة فضاًل عن اختالطيا باألنموذج البنوي الييكمي في البحث والدراسة، 

وانسحب ذلك عمى ميدان الدراسات األدبية، فأخذ بتقييم األثر الفني تقييما موضوعًيا ساعًيا 



فيي إذن عمم ألسني يعنى بدراسة مجال التصّرف في حدود القواعد . إلى إيجاد عمم األدب
.  2البنوية النتظام جياز المغة

        فالعالقة بين األسموبية والبالغة عالقة وثيقة تتمّثل أساًسا في أّن محور البحث في 
كمييما ىو األدب، إاّل أّن النظرة إلى ىذا األدب تختمف في المنظور األسموبي عنيا في 

البالغي، فاألسموبية تتعامل مع النص بعد أن يولد، فوجودىا تاٍل لوجود األثر  المنظور
األدبي، وىي ال تنطمق في بحثيا من قوانين مسبقة أو افتراضات جاىزة، كما أّنو ليس من 

شأنيا الحكم عمى قيمة العمل المنقود بالجودة أو الرداءة، أّما البالغة فتستند في حكميا عمى 
وىي من حيث النشأة، موجودة قبل وجود العمل األدبي . النص، إلى معايير ومقاييس معّينة

في صورة مسّممات واشتراطات تيدف إلى تقويم الشكل األدبي حّتى يصل إلى غايتو 
المرجّوة، ويبمغ بو المنشئ ما يسعى إليو من إيصال الفكرة أو المعنى والتأثير واإلقناع وبث 

ثّم إّنيا بعد خروج النص إلى الواقع تقوم بتقييمو لتحكم بمدى . الجماليات في النص األدبي
لى أّي حدٍّ راعى صاحبو القواعد البالغية وقوانينيا . مطابقتو لما قّعدتو وقّننتو، وا 

:  ويعني ىذا أّن عمم البالغة ذو ىدفين
بعد خمقو، كما يعني أّن البحث : هدف تقييمي قبل خمق العمل األدبي، و:هدف تقويمي

. األسموبي ال يتم إاّل من خالل عمل أدبي مبحوث
        وثّمة نقاط التقاء بين األسموبية والبالغة، تتمّثل في أّنو إذا كان المنّظرون لتحديد 

مفيوم األسموب يرون أّن المخاطب يوائم بين طريقة الصياغة وأقدار سامعيو، فميس ىذا إاّل 
مطابقة الكالم لمقتضى : ترديًدا لما قال بو البالغيون العرب في تعريف بالغة الكالم بأّنيا

. الحال
         فكالىما يفترض حضور المتمقي في العممية اإلبالغية، إاّل أّن األسموبية قد جعمت 
ىذا الحضور شرًطا ضرورًيا الكتمال عممية اإلنشاء، بل إّن المتمّقي من المنظور األسموبي، 

. ىو الذي يبعث الحياة في النص بتمّقيو وتذّوقو
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         أّما البالغة فالمتمقي عندىا ال يشكل إاّل جانًبا واحًدا من الجوانب المتعّددة لمفيوم 
مقامات الكالم متفاوتة، فمقام التنكير يباين مقام التعريف، » الذي يعني أّن '' مقتضى الحال''

ومقام اإلطالق يباين مقام التقييد، ومقام التقديم يباين مقام التأخير، ومقام الذكر يباين مقام 
الحذف، ومقام القصر يباين مقام خالفو، ومقام الفصل يباين مقام الوصل، ومقام اإليجاز 

 .3«يباين مقام اإلطناب، وكذا خطاب الذكي يباين خطاب الغبي
ن كان يمّثل من المنظور البالغي ركًنا واحًدا من أركان العممية اإلبالغية          والمتمقي وا 

لى فشل المتكمم في التوصيل . إاّل أّنو ركن ميم يؤدي إىمالو إلى إفساد عممية التبميغ وا 
وتختمف نظرة األسموبية إلى النص عن مثيمتيا البالغية؛ فاألسموبية ترى أّن النص كيان 

لغوي واحد بدوالو ومدلوالتو وال مجال لمفصل بينيما، أو لبحث أحد الجانبين دون اآلخر، من 
. حيث إّن أّوليما مفٍض إلى اآلخر

« الشكل»         أّما البالغة فقد قامت عمى ثنائية األثر األدبي، بمعنى الفصل بين 
بل في نطاق الشكل تمّيز البالغة بين فصاحة المفرد وفصاحة الكالم، « المضمون»و

والفصل بين الشكل والمضمون  .وفصاحة المتكّمم، كما تفّرق بين فصاحة المتكّمم وبالغتو
« المعنى»يعود إلى التمييز القديم في البالغة العربية بين المفظ وىو صورة العمل األدبي، و

.  4وىو مفيومو والمراد منو
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