
الثانیةالمحاضرة 
عالقة علم األسلوب باللسانیات

بالوالیات المّتحدة األمریكیة ) Indiana(انعقدت بجامعة إندیانا 1960في سنة 
ندوة عالمیة حضرها أبرز اللسانیین ونقاد األدب، وعلماء النفس، وعلماء االجتماع، وكان 

، فبّشر ''اللسانیات واإلنشائیة''محاضرته عن '' یاكبسون''، ألقى فیها ''األسلوب''محورها 
. 1یومها بسالمة بناء الجسر الواصل بین اللسانیات واألدب

ازداد اللسانیون ونقاد األدب اطمئناًنا إلى ثراء البحوث األسلوبیة، ،1965وفي سنة 
Tzvetan('' تودوروف''واقتناًعا بمستقبل حصیلتها الموضوعیة، وذلك عندما نشر

Todorov (أعمال الشكلیین الروس مترجمة إلى الفرنسیة.
استقرار )Stephen Ulman(األلماني ستیفن أولمان '' بارك''1969وفي سنة 

إّن األسلوبیة الیوم هي أكثر أفنان اللسانیات صرامة على «: األسلوبیة علًما لسانًیا نقدًیا قائالً 
. 2»ما یعتري األسلوبیة من فضل على النقد األدبي واللسانیات مًعا

إّن وجهة األسلوبیة وجهة لغویة، وٕاّن األسلوب واللغة والتفكیر عناصر ثالثة تتضافر 
شّكل عملیة التبلیغ، واللغة هي الواسطة التي ینتقل بها التفكیر من الحّیز العقلي الداخلي لت

إلى الواقع األسلوبي الخارجي، أي من الالمرئي إلى المرئي، وهي بهذا مجموعة من الوسائل 
والكاتب فیما یبدعه یضیف عناصر مؤّثرة تعكس . التعبیریة التي ترتبط في آن واحد بالتفكیر

وتسعى األسلوبیة إلى تفسیر أدبیة . ذاته، والقوى االجتماعیة التي یرتبط بها–ئًیاجز -
الخطاب اإلبداعي باالعتماد على مكّوناته اللغویة، وهذا ما یجعل لها التعویل المطلق على 

فاألسلوبیة تعني دراسة النصوص سواء أكانت أدبیة أم غیر . اللسانیات بمختلف فروعها
ق تحلیلها لغوًیا، بهدف الكشف عن األبعاد النفسیة، والقیم الجمالیة، ذلك، وذلك عن طری

فطول الجملة أو قصرها، وغلبة األفعال . والوصول إلى فكر الكاتب من خالل تحلیل نّصه
فیها أو األسماء، واستخدام الحروف بطرائق معّینة ووفرتها أو ندرتها، وتحلیل األصوات 
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ان ودالالتها، وغیر ذلك من مالمح وخصائص یّتصف بها الالفتة لالنتباه، ودراسة األوز 
. 3الّنص، هذا كله هو مجال بحث األسلوبیة

وتّتفق كل االتجاهات األسلوبیة على أّن المدخل في أّیة دراسة أسلوبیة ینبغي أن 
ى 
علم اللغة بطریقة ما، ألّن األسلوب ال یمكن تحدیده بوضوح دون الرجوع إلى النحو، حیث 
إّن االعتماد على المعیار النحوي في الدراسة األسلوبیة ضروري حّتى یستطیع الباحث 
األسلوبي الحكم على مدى انحراف الكاتب عن النمط المألوف، فلیس ثّمة أسلوب دون 

.4نحو
ة اّتجاه ینظر إلى األسلوب على أّنه انحراف فردي عن النمط، وهذه وثمّ 

االنحرافات هي نتیجة للتالعب بالمادة اللغویة المتاحة، واالستخدام الجّید لإلمكانات الكامنة 
ویعني هذا وجود عالقة وثیقة بین علم األسلوب وعلم اللغة، فاألسلوبیة . في اللغة المنطوقة

.ي یعّبر بها المنشئ، وهذه الكیفیة تنبني أساًسا على لغة المنشئالت'' الكیفیة''تدرس 
ویضاف إلى ذلك أّن علم اللغة یهتم بالمستوى المثالي للغة في إطارها النمطي، 
بینما یتمحور اهتمام األسلوبیة حول بحث المستویات المنحرفة عن هذا المستوى المثالي، 

تتجاوز حدود وظیفتها اإلیصالیة على الرغم من أهمّیتها فهناك مالمح لغویة في أّي نص ال 
ولذلك فالباحث األسلوبي یرغب في أن ُیسقط من وصفه كثیرًا من المالمح التي . السیاقیة

–لغوًیابوصفه–وصفها اللغوي بطریقة مالئمة، ویذكر مالمح أخرى لم یستطع اللغوي 
. 5اهتمام

ومن هنا تبدو أهمیة الدراسة األسلوبیة، فعلى الرغم من ارتكازها على لغة الّنص إّال 
أّنها تتجاوز حدود الوصف اللغوي لهذا النص، وُتعنى بما جعله علم اللغة خارًجا عن محور 

لى عأمعلى المستوى الصوتي، أكان ذلك دراسته، أو بما أهمله من سمات لغویة سواء 
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المستوى التركیبي، ولذا ال ینبغي أن تكون الدراسة األسلوبیة أمًرا عرضًیا ثانوًیا، بل تكون 
. 6أولى المراحل وأهّمها في التقییم الكلي للعمل

وعلى الرغم من أن األسلوبیة نشأت في إطار علم اللغة، وأّن مؤّسسیها األوائل هم 
اعتمادها األساسي على اللغة التي یتشكل منها النص في األصل لغویون، وبالرغم من أّن 

بوصفها مدخًال لدراستها، إّال أّن ثّمة آراء ثالثة في تحدید موضع األسلوبیة على الخریطة 
:7األلسنیة

األسلوبیة فرع من علم اللغة: الرأي األول
ویرى أصحاب هذا الرأي أّن البحث األسلوبي ینبغي أن یكون فرًعا من علم اللغة، 

الذي یرى أّن األسلوبیة إّنما هي جزء من ) René Wellek(''رینیه ویلك''ویتزّعم هذا االتجاه 
الذي یبلغ إیمانه بهذا الرأي ) E.l. Epstein(إبستین ''و) Turner('' تیرنر''و. علم اللغة

. ا یجعله یقرر أّن أي تحلیل لغوي سیتحّول إلى تحلیل لألسلوب
األسلوبیة حلقة وصل بین اللغة واألدب: الرأي الثاني

ویخالف أنصار هذا الرأي سابقیهم، إذ یرون أّن األسلوبیة لیست مجّرد فرع من علم 
من '' ستیفن أولمان''و. اللغة لكّنها نظام مواٍز یفحص نفس الظاهرة من وجهة نظره الخاصة
الذي ) Sayce('' سایس''أبرز دعاة هذا الرأي، ولعّلنا نجد ارتباًطا بین تعریفه هذا، وتعریف 

یرى أّنها یمكن أن تكون بمثابة حلقة الوصل بین الدراسة العلمیة للغة، والدراسة األدبیة 
.لألسلوب

'' سبیتزر''دراسة األسلوب عند ونجد هذا الربط أیًضا بین علم اللغة واألدب في
)Leo Spitzer (الذي یرى أّن األسلوبیة یمكن ان تقیم جسًرا بین علم اللغة والتاریخ األدبي .

والبحث في األسلوب ال ُینكر أّنه أدب لكن لیس إلى الحد الذي یجعله یتیه في متاهات 
'' سبیتزر''و أهمیة نظرة وتبد. األدب، وتستغرقه مفاهیمه ویتحول في النهایة إلى انطباعات

أعظم مستند یعّبر عن روح أیة أمة من األمم إّنما هو أدبها الذي ال یعني «من حیث إّن 
»سوى لغته كما دّونها متكّلموها المختارون
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من هذه الزاویة تبدو أهمیة البحث األسلوبي في إظهار سمات األّمة وخصائصها 
یعود ویرّجح كفة الجانب اللغوي على نظیره األدبي في بحث '' سبیتزر''الفكریة، على أّن 

من أكثر التحدیدات العلمیة صرامة ألسلوب الفرد هو تحدید اللغوي «األسلوب، فیقّرر أّنه 
»أن یحّل محّل المالحظات االنطباعیة الطارئة لنقاد األدبالذي ینبغي
األسلوبیة مرحلة وسطى بین علم اللغة والنقد: الرأي الثالث

یرى أصحاب هذا الرأي أّن األسلوبیة تحتل موقًعا وسًطا بین النقد األدبي وعلم 
ین هذا الرأي وسابقه من تحوي كلیهما مًعا وثّمة نقاط التقاء ب–في نظرهم–اللغة،  بل هي 

.حیث إّن األسلوبیة ترتبط باللغة واألدب اللذین یمكن أن یتحّركا تجاه اللغة والنقد األدبي
وعلى الرغم مّما یبدو من تباعد اتجاَهْي علم اللغة والنقد األدبي، إذ یستطیع المرء 

مكنه الولوج في النقد دون أیة أن یسلك طریًقا لغوًیا دون اإلشارة إلى النقد األدبي، كما  ی
إشارة إلى علم اللغة، إّال أّن هذا ال ینفي ارتباطهما، فهناك من اللغویین من یرى أّن الناقد ال 
یمكنه استكمال العملیة النقدیة مستغنًیا عن علم اللغة، ألّنه البّد أن یتدّخل في مناقشات عن 

. اللغة
، تحتل موقًعا وسطا بین علم اللغة والنقد األدبي، فاألسلوبیة طبقا لهذا المفهوم

ووظیفتها هي التوسط بینهما، وبهذا الدور فإّن مفاهیمها تنطوي بالضرورة على كل من هذین 
.النظامین

ونرى أّن هذا الرأي الذي یذهب إلى أّن األسلوبیة تقع في مركز متوسط بین علم 
لقبول، من حیث إّن األسلوبیة عندما ترتبط بهذین النظامین اللغة والنقد هو أقرب اآلراء إلى ا

إّنما تعتمد على لغة النص بوصفها مدخًال لتحلیل ظواهره ودراسة العالقات التي تنتظمها 
. سیاقاته، وأّنها بهذا تقّدم للناقد منهًجا لغوًیا یمكن على أساسه أن یقیم نقده الموضوعي


