
 المحاضرة الرابعة
 اّتجاهات علم األسلوب

        تشّعبت األسموبية إلى مدارس عّدة أو اتجاىات عدة حسب المنيجية التي تتبعيا في 
من ىذه . تحميل النص األدبي، ولم يعد الحديث عن األسموبية كمنيج واحد أمًرا وارًدا

: االتجاىات
األسلوبية التعبيرية :  ووًال 

مؤسس عمم األسموب الذي نشر عام  (م1947- 1865)'' شارل بالي''ىو :          رائدىا
، ثّم أتبعو بعّدة دراسات أخرى مطّولة ''بحث في عمم األسموب الفرنسي'' كتابو األّول 1902

العمم الذي يدرس وقائع »: نظرية وتطبيقية، أّسس بيا عمم أسموب التعبير الذي يعّرفو بأّنو
التعبير المغوي من ناحية محتواىا العاطفي؛ أي التعبير عن واقع الحساسية الشعورية من 

.  «خالل المغة، وواقع المغة عبر ىذه الحساسية
عمى الطابع العاطفي لمغة وارتباطو بفكرتي القيمة والتوصيل، '' بالي''          فقد رّكز 

فكان يرى أّن االحتكاك بالحياة الواقعية يجعل األفكار التي تبدو موضوعية في الظاىر 
 (الوضع الذي تكون فيو)فترى أّن كممة ما تتضّمن طبقا لحالتيا . مفعمة بالتيار العاطفي

معًنى فكرًيا بحًتا، وآخر ذاتًيا عاطفًيا، فوضع الكممة ىو الذي يتكّفل بتحديد الفرق بين 
وىكذا فإّن وصف . (المستقى من شخصية المتكمم)الجانب الموضوعي، والجانب الذاتي 

يضيف إلى االسم خاصية معّينة دون ظالل عاطفية أو '' الفن الدرامي''في عبارة " درامي''
فإّن ىذه العبارة تعّبر عن قيمة عاطفية وتفرغ شحنة '' حادثة درامية''لكن، إذا قمنا . ذاتية

أّن المغة تعكس الجانب العممي في الحياة، بحيث يحاول '' بالي''كما يعتبر . شعورية معّينة
، وىذه ىي ...المتكمم أن يفرض آراءه وأفكاره عمى اآلخرين مقنًعا أو راجًيا أو آمًرا أو ناىًيا

. الوظيفة االجتماعية لمغة
تيار من االندفاعات والتحّوالت، وكل أنواع الفكر المتوقف عمى '' بالي''         فالحياة عند 

معنى ىذا أّن جميع أنماط الحياة التي تكشف عن فكر معّين . الحياة عاطفي بدرجات مختمفة
تتضّمن حّدا أدنى من العناصر الذاتية والعاطفية، حتى عندما تكون المغة مجّرد وسيمة 



لمتعبير، فال يمكن أن تنادي أحًدا دون أن يتضّمن نداؤك حدًّا أدنى من التعبير ولو كان ذلك 
 . بطريقة نطق اسمو فحسب

         والجدير بالمالحظة أّن عمم األسموب عنده يبحث في لغة جميع الناس بما تعكسو 
من عواطف ومشاعر وانفعاالت، أي أّن موضوعيا لغة كل الّناس كوسيمة لمتعبير، وليذا 

تالميذه فيما بعد قصروا عمم غير أّن  (أسموبية التعبير)اختار ألسموبيتو ىذا المصطمح 
. األسموب عمى الدراسة األدبية

، إذ يركز في ''بالي''         وتعّد دراسة المفردات المحور العريض لمبحوث األسموبية لدى 
فعمم . عمى تعبيرية المعجم ومدى ما يعترييا من قّوة وضعف'' مقال في عمم األسموب''كتابو 

األبنية بالنسبة  لتحديد قيمة (الرمز-الشفرة/المفردة)األسموب عنده ينطمق من األشكال المغوية 
. لمداللة

          كما احتكم إلى المقارنة والترجمة، واعتبر ذلك أىّم إجراء يبرز المالمح األسموبية 
في لغة من المغات، فالخاصية المغوية قد ال تعني المتحّدث الذي يستخدميا كل يوم بطريقة 
عفوية، لكّنيا تدىش المالحظ الذي يقارنيا بغيرىا من المغات، خاصة إذا كان ىذا المالحظ 

أجنبًيا، وعمى العكس من ذلك تكون ىناك خاصية قد تدىشنا في لغتنا األم دون أن يكون ليا 
وىناك حالة أخرى ىي أن تحدث الخاصية في . تأثير يذكر عمى المستمع أو القارئ األجنبي

. متمقييا انطباًعا قوًيا سواء أكان من متحّدثي المغة أو الغرباء عنيا
ىو البحث عن مكامن القوة التعبيرية في المغة عمى  (أو ىدف ىذا االتجاه): هدف بالي

جميع مستوياتيا، وتحميل عالقاتيا بالفكر وبالشخصية الجماعية بدراسة أىم العناصر 
التعبيرية، ودورىا في تشكيل النظام العام بعالقاتو الداخمية من جية، ومقارنتو بالنظم 

الخارجية األخرى من ناحية ثانية، وقد أصّر عمى ربط ىذه الدراسات بالمستوى المغوي 
التوقيتي الثابت ذي الطبيعة الشاممة لكل المتحّدثين بالمغة في فترة محّددة، مّما انتيى بو إلى 

عمم األسموب  ''وقد فتح المجال ألتباعو فيما بعد بتأصيل . ''عمم أسموب المغة''تأسيس 
. ''التعبيري األدبي

 



 :تنبيه
جراءاتو لصالح فضل: يراجع كتاب-   .عمم األسموب مبادئو وا 
 .األسموبية واألسموب، لعبد السالم المسدي- 

 .منذر عياشي: األسموبية، لبيير جيرو، ترجمة
 

    1األسلوبية البنوية:  ثانيا
ينصّب اىتماميا عمى تأويل النص األدبي .          تسّمى أيًضا األسموبية الوظيفية

وتقييمو، نقطة البداية فييا االستجابة البدييية لمعاني النص بعد قراءتو بتمّعن، ومن ثّمة 
سبر أغوار طريقة تنظيم لغتو قصد اقتفاء السمات األسموبية الميّمة ووظائفيا ومعانييا 

: 1975سنة " ويدوسون"ومن بين ما قيل عن األسموبية البنوية، ما صّرح بو . الضمنية
أعني باألسموبية دراسة النص األدبي من وجية لغوية، وأتبّنى وجية نظر مفادىا أّن ما »

. «يمّيز األسموبية من النقد األدبي من جية وعمم المغة من جية أخرى، ربطيا االثنين مًعا
الجمالية لمناقد، والوصف المغوي لعالم /           إذ تربط بين العناصر األساسية األدبية

ىذان الجانبان في تحميل النص األدبي توأمان ال يمكن فصل أحدىما عن اآلخر في . المغة
األسموبية البنوية، ألّنيما المكّونان األساسيان لتأويمو، وال يكفي أي منيما بمفرده لإليفاء بيذا 

الشكل، ومجال /مجال التعبير: الغرض ألنيما يمّثالن مجالين متكاممين ىما
وىكذا لن يقف األسموبي البنوي عند مجّرد تقديم وصف لغوي محض . المضمون/المعنى

كيف نتجت؟ ولماذا؟ وكيف يمكنيا : لممظاىر األسموبية بل سيتبع ذلك بالتنقيب عن وظائفيا
... إغناء فيمنا لمنص األدبي؟

          من ناحية أخرى ال تركز األسموبية األدبية عمى كل شيء في النص بل ىي 
انتقائية ترتكز عمى السمات األسموبية البارزة التي ينتقييا المحمل من النص بدييًيا، ألّن 

وال توجد وظيفة أسموبية . الحدس ىو المعيار والفيصل في أي تحميل أسموبي ألي نص أدبي
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واحدة أو معنى واحد محّدد لكل سمة أسموبية، بل يتنّوع المعنى والوظيفة حسب السياق، 
.  وحسب قدرات الباحث أو القارئ أو المحمل أو الناقد، واستعداداتو البدييية والحدسية

: *األسلوبية البنوية وتأويل النص األدبي 

         التأويل ىو الغاية القصوى لألسموبية البنوية، لكن، ما ىو التأويل األدبي؟ ومن أين 
يستقي مصادره؟ وعمى ماذا يعتمد؟ وما ىي حدوده؟ وما ىي مكّوناتو؟ 

          التأويل األسموبي األدبي مجموعة معاٍن ومضامين وأفكار ومفاىيم كامنة في 
فالنص . النص األدبي، مصدره ومنبعو ومصّبو ونقطة ارتكازه لغة النص قبل أي شيء آخر

ممك لمقارئ ال لممؤلف، وىو مصدر التحميل والتأويل األسموبيين، وكل العمميات التحميمية 
تجري عميو باعتباره أّواًل وقبل كل شيء كياًنا نّظمت لغتو بطريقة معّينة، وما السمات 

لكن، مع ربط التأويل األسموبي مباشرة بالتنميط . األسموبية ووظائفيا إاّل نتاج ىذا التنظيم
النصي والسياقي لمغة، فقد يختمف باختالف القّراء الختالف درجات الثقافة والوعي والمعرفة 
والخبرة والتجربة، لذا من غير المنطقي التحّدث عن تأويل صحيح واحد لمنص األدبي، بل 

 .عن تأويالت عّدة ممكنة شرط أن تكون مقّيدة بالنص ومقرونة باألدلة والبراىين منو
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