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 المحاضرة األولى  

 و مفاهيم _ مصطلحات   –األسلوب و األسلوبّية و البالغة العرّية  -أ 

 األسلوب

 

عن األفكار والّرؤى المختلفة باستخدام اللغة، ويعّد األسلوب األدبي نوًعا مهًما   األسلوب هو طريقة للتعبير  
ى أنه يستخدم اللغة  من هذه األساليب، فيستخدم األديب اللغة بأسلوب فنّي بعيد عن المباشرة والتقريرّية، بمعن

العادي الذي يعتمد على اللغة في تواصله اليومي مع   بأسلوب إبداعّي ابتكاري، يختلف فيه عن المتكلم
الناس، وتدل كلمة أسلوب على القيمة األدبية، ومن خاللها يحكم على النص األدبي بالجودة أو الرداءة،  

وهي تشير إلى تمّيز نص عن غيره، وطريقة ترتيب األلفاظ مع بعضها، وتالًيا حديٌث حول األسلوبية وتحليل  
 الخطاب.

 األسلوبية 

متأثرة ببعض العلوم  أما األسلوبية فهي تهتم بدراسة النص األدبي، وتعّد منهًجا في دراسة األدب ونقده وهي 
األخرى التي تدرس النص األدبي؛ إذ إّنها تدرس خصائص األسلوب والصور الشعرية والمجازات واإليقاع وما  
فيه من جناس وأصوات ولغة الشعر، فضاًل عن الغموض وتوظيف األسطورة والِحكم واألمثال وبذلك تتصل  

أثرت األسلوبية في التطّور النقدي بمراحله المختلفة، وكذلك اتصاًًل وثيًقا بمباحث البالغة العربية القديمة، وت 



بقضية سعي النقد لكي يصبح علًما له ضوابطه المعرفّية، ولذلك فإنها تهتم باألدب وقدرة األديب على  
لوبية بتحليل الخطاب استخدام اللغة في التعبير عما يريد إيصاله للمتلقي، وهذا يظهر من خالل عالقة األس . 

 

 

:عالقة األسلوبية وتحليل الخطاب بالبالغة العربية   

لبالغة العربية يجدر القول إّن النقاد المحدثين ربطوا بين  في الحديث حول عالقة األسلوبية وتحليل الخطاب با
ألسلوبية، ومن النقاد الذين أشاروا إلى العالقة بينهما محمد عبد المطلب في كتابه " البالغة  البالغة وا

واألسلوبية"، وفيه نظر المؤلف إلى التراث العربي والنظر األسلوبي الحديث، ومن أهم آراء النقاد القدامى 
الذي تحدث عن الفرق بين النظم  حازم القرطاجني ونظرية النظم، عبد القاهر الجرجاني ين أشار إليهم: الذ 

واألسلوب من جهة، واألسلوب والنوع األدبي من جهة أخرى، ولم يقتصر في كتابه هذا على الحديث عن  
ن العالقة بين األسلوبية  البالغة العربية، إنما تحدث عن األسلوبية في العصر الحديث، من خالل الحديث ع 

وعلم اللسانيات واللغة، باإلضافة إلى ذكر بعض المصطلحات الحديثة مثل: اًلنزياح األسلوبي والعدول 
.  األسلوبي وغيرها  

وتتفق البالغة مع األسلوبية من حيث أّنها تدرس الكلمات والتراكيب واًلستعارة والتشبيه وغيرها، فتعريف   
لمقتضى الحال، وهذا التشابك بين البالغة واألسلوبية دعا فريًقا من الباحثين والنقاد   البالغة مطابقة الكالم

، ولكن هذا التشابك بينهما ًل يمنع وجود فروق، وتتمثل هذه الفروق  يصفون األسلوبية بالبالغة الحديثة
 باآلتي: 

للغوية بينما تهتم األسلوبية  إن موضوع علم البالغة هي معالجة األسلوب التعبيري الذي تتيحه القواعد ا _ 1
 بالكالم و األداء مًعا.

  -يغلب على علوم البالغة المعالجة الجزئية لأللفاظ والتراكيب، أما األسلوبية فهي تتعامل مع النص     - 2
بصورة كلية تعتمد فيها على بنية النص.  -في الغالب   

اللسانيات. ترتبط علوم البالغة بمنطق أرسطو، أما األسلوبية فترتبط بعلم    -3  

.يمكن لألسلوبية أن تبحث ظواهر األسلوب بشكل تزامني تعاقبي، أما البالغة فال تقوم بذلك  -4  



[ إن مجال الدراسة األسلوبية أكثر اتساًعا  تعد البالغة علًما معياريًّا بينما تعد األسلوبية علًما وصفيًّا.   -5
. من مجال البالغة  

 األسلوبية وتحليل الخطاب في النقد العربي الحديث  

بي اتصاًًل وثيًقا فكل منهما يهتم  بين األسلوبية وتحليل الخطاب عالقة وطيدة، إذ تّتصل األسلوبية بالنقد األد 
  ،لعمل األدبيبالتفسير والتحليل، ولكن النقد األدبي ًل يتوقف على ما سبق ذكره وإنما يصدر حكًما لتقييم ا

وإذا استخدم الناقد في نقده لألدب األسلوبية فإّنه يعد ناقًدا أسلوبيًّا؛ إذ يقوم باستقراء النصوص، وتصنيف 
فيها، بحيث ينتقل من اًلهتمام اللغوي باألساليب إلى الظواهر الفنية، فهو يهتم باًلختيارات  الظواهر األسلوبية 

واًلنحرافات اللغوية التي تعني استخدام اللغة بأسلوب خاّص، وبهذا فإنه يجمع بين اًلهتمام اللغوي المتمثل  
ًللي، المستوى الصوتي، وبين  بالمستويات اللغوية، وهي: المستوى النحوي، المستوى الصرفي، المستوى الد 

إن لألسلوبية موقًفا من الخطاب بشكل عام والخطاب   اًلهتمام بالهدف الجمالي للعمل األدبي بصورة كلية
األدبي بشكل خاّص؛ إذ إّنها تحّلل الخطاب معتمدة على لغته، ويتجّلى هذا الموقف في عمل اللغة نفسه؛ 

قوم على أساسين هما التزام القواعد اللغوية، وتحقيق فكرة التواصل  ذلك ألن اللغة نشاط، وكل نشاط لغوي ي
 اللغوي التي تقوم على ثالثة عناصر أساسية، وهي: المرسل، والرسالة، والمرسل إليه.

  
 

 

   المحاضرة الّثانية

 األسلوبّية  أنواع

 بيرّية:األسلوبّية الّتع

هي واحدة من اًلتجاهات التي ظهرت في مطلع هذا القرن وقد ولد تحت كلمة أسلوبية تعبيرية مفهومان  
 مختلفان وهما 

 اء دراسة العالقة بين الشكل والفكرة وخاصة في ميدان الخطابة عند القدم -1



الطريقة الفردية في األسلوب أو دراسة النقد التطبيقي وهي تتمثل في بحث الصالت التي تربط بين   - 2
   التعبيرات الفردية والجماعية

  : سلوبية التعبيرية من خالل هذه التفصيالت نخرج من ذلك إلى المقصود باأل

يرية تنصب على تحليل هذه اًلنماط  ان اًلسلوب يمثل األنماط المتنوعة في اللغة بينما اًلسلوبية التعب
وخاصة في جوانبها الفردية وليس معنى ذلك ان هناك حاجًزا ادبيًا بين اللغة األدبية ولغة التخاطب ألن اللغة 

"التخاطب" فتقيم منها أبنية وتراكيب جديدة وهذه األبنية والتراكيب   األولى األدبية تستمد وجودها من الثانية
بمعنى اخر أن لغة األدب هي التي    ؛الكلمة ثم تركيب الجملة ثم القطعة بأكملها  من حيث صوت المفرد ثم

لغة التخاطب " بشكل عشوائي" فتفيد منها في ابداعات   تحدد اًلمكانات التعبيرية الجمالية والتي وجدت في
لوقائع األسلوبية، وتأثيرها الوجداني وًل تهتم بالقيم الجمالي،  دراسة او اهتمامها ينصّب على  ، جديدة

 . يباإلضافة إلى أنها تدرس أشكال اللغة جميعها سواء أكانت أدبية أم غير أدبية حسب شارل بال

   األسلوبية التكوينية أو أسلوبية الفرد:

هي تربط بين األسلوب والفرد والمؤلف وترتبط بالنقد األدبي، وتهتم بتفسير وتحليل الوقائع األسلوبية تفسيًرا  
على دراسة تكرار سمة أسلوبية ما عند األديب،  نفسيًّا؛ ألن األسلوب هو تعبير عن نفسية األديب، وتركز 

 .امل التي أدت إلى تكرار الظاهرة األسلوبية في حياتهوتحاول البحث عن العو 
:" ترى أن الفرد مستعِمَل اللغة غير ملزم بالتقيد بقواعد اللغة المتعارف عليها، بل بإمكانه أن  و هي بذلك

 . "يتملص منها، ويبدع تركيبا لغويا جديدا يميزه عن غيره

 األسلوبية البنيوية: 

وتحليله باًلعتماد على نظرية   مجموعة من الخطوات اإلجرائية واألدوات التي تستسخدم في دراسة النص 
اًلتصال التي قال بها رومان جاكبسون، وتركز على دراسة بنية النص، وتقوم بتحليل الثوابت فيه، وتقتصر  

ُعرفت نشأة األسلوبية البنيوية تعريفات متنّوعة يمكن تقسيمها إلى ثالث   ، هذا و قد .على النص في التحليل
مجموعات، على الّرغم من أّن مفهوم األسلوب كان المنطلق األساسّي لكّل الدراسات األسلوبّية، وهذه  

نموذج التواصلّي، وترد األسلوب إلى المرسل، كما فعل دي بوقون وقال:  [ تعريفات تعتمُد ال٣التعريفات هي: ]
األسلوب هو الّرجل، وبالتالي فإّنها ُتعيُد األسلوب للطابع الشخصي في الكتابة، والبصمة الشخصية الممثلة  
 للشخص ومالمحه الكتابية المميزة. وضمن هذه المجموعات تم النظر إلى األسلوب على أنه اختيار لغوي 



من بين مجموعة من البدائل، واختيار أحد هذه البدائل هو ما يمّيز صاحبه وُيشير إلى خواّصه. تعريفات 
ُتعيد مفهوم األسلوب في نشأة األسلوبية البنيوية إلى النّص ذاِته، وهنا تظهُر هذه التعريفات األسلوب على أّنه  

 معينة في جسد النص، باعتباره جامًعا  انحراف عن المستوى العادّي والمألوف، أو ظهور خاّص لخواّص 
لمجموعة من الخواّص المحكومة بنظام خاّص في النص األدبّي. وفي مجموعة من التعريفات في نشأة  

األسوبية البنيوية، وتعيد األسلوب للمتلّقي، مع ربطها بين النص والكاتب، ولكن تركيزها في أكثره ينصّب  
ييز الخواّص األسلوبية في النص ويدركها، وهو في بعد يكتشف  على القارئ باعتباره األقدر على تم 

انحرافاتها، وما تقوم به من وظائف محدثة أثًرا في النص، وهنا يظهر مفهوم القارئ النموذجّي عند ريفاتير،  
 .وبالتالي فإّن ردوَد فعله وتحليالته هي ما يحّدد معالم األسلوبية في النص 

 

 

 

 المحاضرة الّثالثة : 

   األسلوبية اإلحصائية:

تهتم هذه األسلوبية بمعدًلت تكرار بعض الظواهر األسلوبية في النص من الكثرة أو القلة، وتفسرها، وًل  
يشكل اإلحصاء فيها منهًجا نقديًّا، إنما هو أداة للوصول إلى التحليل األسلوبي للنص، من الكّتاب الذين  

 . "راسة لغوية إحصائيةاهتموا بها سعد مصلوح في كتابه "األسلوب: د 

 

 

 

 المحاضرة الّرابعة 
 : مقوالت األسلوبية 

 



 .اًلنزياح-التركيب -األسلوبية في ثالثة عناصر: اًلختيار  وتتحدد مقوًلت 
 
 :اًلختيار-أ

المعجم اللغوي   أن الكاتب أو الشاعر قد اختار منالنص األدبي هي لغة مميزة، وهذا التميز يبين لنا  إن لغة
المرجو منها وبالتالي التواصل مع   الضخم مجموعة من الكلمات حتى يستطيع تكوين رسالته وإحداث األثر

بعناية ودقة، ولهذا أجمع الباحثون على أن الكتابة أو   المتلقي، فلغة النص اإلبداعي األدبي هي لغة مختارةة
الخاص إلحداث األثر الفني، ومن ذلك ما قاله جوزيف شريم:"إن الكتابة إجماًل   يار المعجمالنظم قوامها اخت

قصيدته"   الشعرية خاصة هي نوع من =اًلختيار=، يقوم به الشاعر على مستوى كل بيت من أبيات  والكتابة
الجملة" ، وهو للكلمات داخل  ، وأثبت تشومسكي ذلك بقوله:"الُجمل تولد عن طريق سلسلة من اًلختيارات 

جملة من البدائل األسلوبية والكلمات حتى تمكن   صاحب النحو التوليدي )أو التحويلي(، والذي يسمح بتوليد 
خيارات واسعة في استعمال اللغة، وهذا أيضا ما كرره رجاء عيد   الكاتب أو الشاعر من فرصة إيجاد 

سب اختياره من تلك الطاقة المختزنة  البنيويين أن المتكلم ينتقي خطابه على ح بقوله:"كانت قناعة
اًلختالفات، وتحليل أنماط  الذاكرة:اللغة، وفيها يكون انتقاءه لما يناسبه، وعليه فاألسلوب هو دراسة تلك في

 "التباينات 
 
 :التركيب -ب 

خاصة حين ثورته على النمط النحوي المعتاد الذي يحترم قانون النحو، وتكوينه   إن تركيب النص اإلبداعي
متتبعة له   جديد غير مألوف لدى المتلقي هو الذي يبعث الدهشة والتوتر، ومن هنا كانت األسلوبية لتركيب 

ق السبيل  التركيب الطارئ لهو بح محاولة طرح السؤال "لماذا؟"، واإلجابة عن هذا السؤال والتوصل إلى فهم
فـ:جون كوهين يرى بأنه:"ًل يتحقق الشعر إًل بقدر تأمل   إلى فهم العمل األدبي والوقوف على فنيته وإبداعيته،

 .خطوة اللغة وإعادة خلقها مع كل
 

خاصة في استخدام الكلمة   وهذا يفترض تكسير الهياكل الثابتة للغة وقواعد النحو" ، ألن:"لكل أديب طريقة
التركيب=التشكيل=اللغوي هو المادة الحقيقية   حيث النحو البالغي...يجب أن ندرك أن وتركيب الجملة من

كبير في التعرف على كيفية استخدام األديب للغة" ، خاصة إذا  المشكلة لفن األدب، لهذا ينبغي بذل جهد 



قدماء   ب="، وقد اعتنىالشعراء الكبار وهو مالرميه:"عرَّف نفسه بالعبارة العجيبة=أنا مركِّ  علمنا أن واحدا من
يستقيم وًل تحصل منافعه التي   علماء العرب بفكرة أهمية التركيب فهذا عبد القاهر الجرجاني يقول:"الكالم ًل

اإلعراب والترتيب الخاص"، األمر الذي دفع   هي الدًلًلت على المقاصد إًل بمراعاة أحكام النحو في
:"حّرض الباحثين على أن يعيدوا قراءة الشعر العربي في القاهر( بـ:مصطفى ناصف إلى التصريح بأنه) عبد 

الكلمات"، وًل سبيل إذن من أجل الوقوف على أدبية األدب إًل النظر في كيفية   ضوء فكرة تنظيم
 .وهندسته تشكيله

 :اًلنزياح-ج
ص سنستعمل مصطلح انحراف لنقصد به الخالف بين الن :يشرح لنا انكفست اًلنزياح )أو اًلنحراف(بقوله

فاًلنحراف يعني عدم النحوية وعدم القبول" ، ويحدد بول فاليري األسلوب  والمعيار النحوي العام للغة، ولهذا
عن قاعدة أو معيار ما، أي انحراف عن قانون النحو، وبّين مصطفى ناصف  بأنه انحراف
 . "انحراف عن األسلوب الواضح الدقيق أن:"اًلستعارة

 
الكالم العادي بين األفراد في المجتمع، واًلتجاه نحو   فاًلنحراف إذن هو الخروج عن المألوف المعتاد في

على التأويل، وبالتالي خلق التوتر واًلستغراق في حالة التأثر ومحاولة   صيغة كالمية تبعث اإليحاء وتحث 
العام الذي عليه اًلستعمال  يسميه بعض الباحثين بـ:"مواطن الخروج على المستوى  الشرح، أو كما

 .للغة العادي
 

اًلرتداد والتناص، ويعني   :وإلضاءة مفهومه لالنحراف عن السياق يورد ريفاتير مصطلحين هامين وهما
قيمها ثم ًل تلبث أن تعّدل معانيها بأخرى بناء على   باألول تلك الوقائع األسلوبية التي سبق للقارئ اكتشاف

قراءته، كما يعني بالتناص ذلك األثر الذي ينشأ عن تراكم عدد من المسالك  في ما يكتشفه القارئ وهو ماض 
 . لتحدث قوة تعبيرية ًلفتة، والتي يعدها مثاًل للوعي البالغ باستعمال اللغة األسلوبية

 
اًلنحرافات   يطرح برنرد شبلنرن بعض األسئلة الوجيهة مثل: على أي مستوى لغوي ينبغي أن تكون  وهنا

 بدقة ينحرف النص؟  يف يتحدد مستوى المعيار الذي ينحرف عنه النص؟ أي: عن أي شيءممكنة؟ ك 
 



األديب والمتلقي، فاألديب يهدف من رسالته إلى   ًل بد أنها أسئلة مهمة خاصة إذا أدرجنا الفعل التواصلي بين
وأدى إلى غموض   والتحليل، فماذا يحدث إذا تعمق اًلنزياح كثيرا مالقاة القارئ وإشراكه معه في الشرح

ألن القارئ قد ًل يكون قادرا على فك الشفرة واإلمساك بالدًللة، وهذا اإلشكال  الرسالة؟، وهذا ممكن
أنه كلما   أحد الباحثين بقوله أن:"اًلنزياح يؤدي إلى غموض الرسالة، وإضعاف بنيتها، وهذا يعني يطرحه

هذا من قبل فـ:"الشاعر   ور"، وقد حدث مثلعمد الشاعر إلى تعميق اًلنزياح ازداد انفصاله عن الجمه
ًلم السذج الذين يأخذون الكلمة بمعناها   ،1819شباط  18اًلنجليزي=كيتس= يوم كتب إلى أخيه رسالة في 

يسميه أتباع فيتغنشتاين:"التشنجات العقلية التي تنشأ عن   الحرفي دون بعد في خلفياتها" ، ولعل هذا ما
، فاإلنزياحات العميقة تخلق متاهات للعقل، وتجعله يسير في دوامة حلزونية  اللغة" المتاهات التي تخلقها

 .متناهية تعيق فهمه للنص األدبي ًل
 

داخل لغة النثر، ووظيفة خلق اإليحاء" ، لكن يبقى   إن:"اًلنزياح هو وسيلة الشاعر إلى خلق لغة شعرية
يفة خلق اإليحاء مبرر كاف لمراوغة القارئ  يستمر اًلنزياح؟، وهل وظ السؤال جوهريا: إلى أي حد يمكن أن

شريحة كبيرة من القراء، ما دام أن هدف األدب حسب البعض هو تبليغ الرسالة وبناء   واًلبتعاد عن
 .التواصل؟ إنه سؤال نضعه هنا على أمل اإلجابة عليه في المستقبل فعل

األسلوبية   من الخطاب األدبي عامة مادة وغاية لها. يقول الباحث اللبناني بّسام بركة: "إن وتتخذ األسلوبية
سيميائية أو براغماتية(،   تحليل لخطاب من نوع خاص، فهي وإن كانت تعتمد على قاعدة نظرية )لسانية أو

سطح النسج األدبي،  وهي ًل تقف عند حدود  ،فإنها أوًل وأخيرا تطبيق يمارس على مادة هي الخطاب األدبي
ذاته عبر عمليات التفسير وشرح الوظيفة الجمالية لألسلوب  بل إنها" ًل تلبث بعد ذلك أن تختلط بالنص 

ومحاولة تعمق دينامية الكتابة اإلبداعية في تولدها من جانب وقيامها  لتجاوز السطح اللغوي،
 ."الجمالية من جانب آخر بوظائفها

 

 المحاضرة : الخامسة 

 المستويات األسلوبية 
 لصوت )أو اإليقاع( ا -أ



يرى أحد الباحثين أن اإليقاع:"هو تنظيم ألصوات اللغة بحيث تتوالى في نمط زمني محدد، وًل شك أن هذا 
التنظيم يشمل في إطاره خصائص هذه األصوات كافة...فإن الصوائت التي هي أطول األصوات في اللغة 

هو نتاج توالي نغمات األصوات الناتجة عن درجاتها"،  العربية، هي أكثرها جهرا وأقواها إسماعا، وأما التنغيم ف
كما أن النبر هو:"ارتفاع في علو الصوت ينتج عن شدة ضغط الهواء المندفع من الرئتين، يطبع المقطع  

 .الذي يحمله ببروز أكثر وضوحا عن غيره من المقاطع المحيطة
 :التركيب 

لجملة وقصرها وعناصرها مثل المبتدأ وهو عنصر مهم في بحث الخصائص األسلوبية كدراسة طول ا
والخبر، الفعل والفاعل، الصفة والموصوف وكذا ترتيبها، ودراسة الروابط مثل الواو، والفاء، وما، والتقديم 

والتأخير، والتذكير والتأنيث والتصريف، وبحث البنية العميقة للتركيب باستخدام النحو التوليدي لـ: تشومسكي  
ة في اللغة، ومعرفة التحويالت أو الصياغات الجديدة التي تتولد، والتي تعد أساسا من  في رصد الطاقة الكامن

ن األسلوب   . األسس التي تكوِّ
 :الدًللة -ج

يهتم علم الدًللة بـ: الجانب المعجمي، وما تدل عليه الكلمات، مع تتبع لمستجدات المعنى الذي يلحق بتلك 
ى أن يتبدل ما تشير إليه تلك الكلمات أو سواها. ومن الممكن  إل -بسبب التطور –الدًلًلت، أو ما يدفع  

متابعة "الدًللة" من خالل النظام اللغوي الذي يتميز بخصائصه النحوية والصرفية، والتي تشكل لهذا النظام  
بنيته الخاصة به...وهذه البنية تتشكل منها ما يعرف بالحقول الدًللية، والتي تضم مجموعات تشكل مفهوما  

 .ركا، أو دًللة تدخل في نطاق واحد مشت
وعليه فإن الباحث في الدًللة عليه أن يبحث في تلك العالقة التي تربط الدال بمدلوله في النص من خالل  

السياق، وبالتالي فهم وتحديد الدًللة السياقية إن كانت دًللة مباشرة أو تحمل دًلًلت إيحائية أو تأويلية  
 أخرى) الحقل الدًللي( 

أن يشتق الباحث من هذه المستويات ما يناسب النص الذي يشتغل عليه بحيث يحتضنه المنهج  ويمكن 
 . األسلوبي ومن ثّم يتوغل إلى أعماقه ويحيط بأسراره

 المحاضرة الّسادسة :  

 تحليل الخطاب : مفاهيم و أسس -ب 
 

 



 

من المفاهيم التي أثبتت جدارتها و فرضت نفسها على الحقلين األدبي و النقدي، و باقي الحقول التي  
يتقاطعان معها، مفهوم الخطاب الذي ازدهر بقوة بظهور مباحث علم اللسانيات و ما تال ذلك من تطورات 

أخرى كعلم النفس و اًلجتماع و غيرها من العلوم و المعارف منهجية و نقدية، امتدت لتشمل حقوًل 
المعاصرة التي جعلت من تحليل الخطاب عمدة أساسية لفهم و تحليل و مناقشة النصوص و القضايا  

واألفكار المطروحة، وفق ما تمليه حدود و ميكانيزمات التلقي و التأويل، و التفكيك و التركيب، وكذا آفاق 
 .الحوار و التواصل

 
 : الخطاب -
 

بدءا بالمعاجم األساسية، إذ نجد   –أوًل   –إذا حاولنا تأصيل مفهوم الخطاب، فإننا سنعود إلى ما أنتجه تراثنا  
بين طرفين أو أكثر، بحيث يتم تبادل  " لسان العرب" في تعريفه اللغوي يورد أن الخطاب هو مراجعة الكالم 

ه عند التهانوي حين عرف الخطاب بأنه توجيه الكالم نحو الغير  رسائل لغوية. وهو نفس المعنى الذي نجد 
، و نجده كذلك عند أبي البقاء الكفوي في " الكليات" حين يقول : )) الخطاب هو الكالم الذي يقصد  لإلفهام 

 .به اإلفهام، إفهام من هو أهل للفهم، و الكالم الذي ًل يقصد به إفهام المستمع، فإنه ًل يسمى خطابا((
من هذه التعاريف نستنتج أن التراث العربي تحسس أهمية الخطاب و الدور التداولي الذي يعتبر أهم شروطه،  

مثلما نجد أسس النظريات اللسانية كامنة فيه، فإذا كان هذا الحقل الحديث اليوم قد اعتبر الجملة أصغر  
وله بأن الكالم هو )) المعنى المركب  وحدات الخطاب، فإن الجرجاني منذ قرون يلمح إلى هذا المعنى بق

؛ وهذا المعنى المركب له دًلًلت هي التي يتم  الذي فيه اإلسناد التام أو ما تضمن كلمتين باإلسناد (( 
تبادلها بين أطراف العملية التخاطبية التواصلية : كما يؤكد على ذلك النقد العربي الحديث الذي خرج من 

و باًلتجاهات الفكرية و الفلسفية المواكبة    نقد الغربي في مدارسه المختلفةعصور اًلنحطاط، واحتك بال
لظهورها. فمن التعاريف الحديثة للخطاب أنه )) مظهر نحوي مركب من وحدات لغوية، ملفوظة أو مكتوبة، 

س  تخضع في تشكيله و في تكوينه الداخلي لقواعد قابلة للتنميط و التعيين مما يجعله خاضعا لشروط الجن
، بل إن الخطاب يخضع للحقل المعرفي الذي ينتمي إليه،  األدبي الذي ينتمي إليه أسرديا كان أم شعريا (( 

 .لذلك نجد الخطاب األدبي و الخطاب النقدي، والديني، و الفلسفي، و السياسي، و اإليديولوجي ... الخ
اب، و الذي اهتم به بشكل علمي جماعة  لقد لعبت اللسانيات و البنيوية دورا كبيرا في تحديد مفهوم الخط



الشكالنيين الروس، الذين دعوا إلى تأسيس علم األدب بالتركيز على األدبية، أي ما يجعل من عمل ما أدبا.  
كما انتقلت اللسانيات من اًلهتمام بالجملة إلى اًلهتمام بالخطاب باعتباره متتالية من الجمل، ف "هاريس" و  

ع مجال البحث اللساني، بجعله يتعدى دراسة الجملة على دراسة الخطاب، يعتبر  هو أول لساني حاول توسي
الخطاب عبارة عن ملفوظ طويل، أو هو متتالية من الجمل تكون مجموعة منغلقة يمكن من خاللها معاينة  

 . بنية سلسلة من العناصر، بواسطة المنهجية التوزيعية و بشكل يجعلنا في مجال لساني محض 
أصحاب "معجم اللسانيات" ثالثة تحديدات للخطاب )) فهو، أوًل، يعني اللغة في طور العمل، أو و يقدم 

اللسان الذي تتكلف بإنجازه ذات معينة )...(، و هو يعني ثانيا وحدة توازي أو تفوق الجملة، ويتكون من  
فيتجلى في استعمال الخطاب  و نهاية، وهو هنا مرادف للملفوظ. أما التحديد الثالث،   متتالية ... لها بداية

. هكذا تتعدد التحديدات لكل ملفوظ يتعدى الجملة منظورا إليه من وجهة قواعد تسلسل متتاليات الجمل(( 
الخاصة بمفهوم الخطاب، خصوصا إذا استحضرنا الكم الهائل من التعريفات الصادرة عن النقاد، و التي  

فر، وأحب أن أضيف، تعضيدا لما سبق، تعريف معجم  تتسم بعدة سمات تترواح بين التكامل و التنا
  من ككلية يتحدد  الخطاب  مفهوم))  أن فيه ورد  حيث   للنص، مقابال الخطاب  يعتبر الذي وكورتيس يماص رگ

  سيميوطيقي، إجراء الخطاب  و. للغة التركيبي المحور في المتموضعة...  العمليات  و الوحدات  و العالقات 
سات الخطابية. فهو تطبيق لساني ) ذو خصائص لسانية لفظية( و تطبيق غير  الممار  من كمجموعة يتمظهر

 .لساني )ذو خصائص دالة تتمظهر كأصوات و حركات (
و تتداخل شروط لغوية و أخرى معرفية لصياغة الخطاب كمنظومة من الكلمات و الجمل من جهة، و  

هو المجال الذي تكتسب فيه الوحدات اللغوية  كرسالة موجهة إلى المتلقي من جهة أخرى ؛ إذ الخطاب ))
 قيمتها الدًللية الملموسة،

بعد أن كانت كيانا نظريا داًل بالقوة. فالمتكلم الباث يلجأ إلى الجهاز اللغوي لبناء المعرفة التي يريد إرسالها 
طاب عملة  (. فالخ9إلى المتلقي عبر شبكة من التراكيب البنيوية المضبوطة في ظروف مادية معينة(( )

واحدة ذات وجهين متالزمين و متكاملين،األول أنه نظام من العالمات و الرموز أي أنه يهم جانب اللغة 
الموظفة و طبيعتها و تراكيبها، و الثاني أنه يتضمن محتوى أي مجموعة من المضامين و األفكار  

 .التواصل واألحاسيس، فهو رسالة من الباث إلى المتلقي يهدف إلى تحقيق التأثير و
 

وإذا كانت اللسانيات قد اقتصرت على العالقات اللغوية و اللسانية و البنيوية التي تنسجها الكلمات مع  



بعضها البعض، فإن حقوًل أخرى تداركت األمر كالسيميائيات التي جعلت من المكونات اللغوية و اللفظية  
ل الخطاب نحو قراءة ما وراء الكلمات بناء مؤشرات تحيل على ما هو خارج النص و بالتالي سيتجه تحلي

 .على نوع األلفاظ و المصطلحات الموظفة و صيغ التعبير، مع المراهنة على التلقي والتأويل
 
 : تحليل الخطاب - 

 
سعت اللسانيات بالتدريج إلى كشف الروابط القائمة بين مكونات الحمول محاولة تحليل الجملة باعتبارها  

خطاب، لكننا نعتقد أن كل المجهودات ظلت تدور في مجال لساني محض إلى أن  أصغر وحدة تمثل ال
ظهرت السيميولوجيا )السيميوطيقا( التي فتحت النص على عدة عوالم، نستطيع معها أن نتكلم عن تحليل  

 .الخطاب 
 الم،و قد ظهرت محاوًلت التمييز بين اللغة و الخطاب عند دوسوسير نفسه الذي جعل الخطاب مرادفا للك

و بذلك جعل اللغة مجرد جزء من الخطاب. وهذا ما دفع أحد ابرز رواد تحليل الخطاب، "يلمسليف"، إلى 
 .اإلشادة بدور دوسوسير، لكنه اختلف معه كثيرا بتعمقه في الموضوع

وقد درست اللسانيات التواصل بواسطة اللغة لكنها لم تعمق بداية النظر في الخطاب و لم توسع مجاله، إذ  
لت أكثر انشدادا نحو المكونات الداخلية، رغم ما حاولته المدرسة التوزيعية بزعامة بلومفليد، ثم هاريس و  ظ

ما حاولته المدرسة التوليدية التحويلية مع تشومسكي. بالمقابل استطاع التحليل السوسيولوجي لألدب مع 
ية و الحوارية و بدأ بالخروج من  باختين التوجه إلى اًلهتمام أكثر بالخطاب، حيث تلمس مفهومي األدب 

في مجهودات  لساني للخطاب )األدبي( ؛ لتجد السيميائيات المعاصرة الجملة ووحداتها إلى التفسير السوسيو
المدرسة الشكالنية ما يضيء لها السبيل و هي تبحث عن كل ما توحي إليه إشارات النص و عالماته  

 تمييز بين المكونات اللسانية اللغوية ؛ لذلك استطاع التحليل السيميائي ال
و مضمون الخطاب و دًلًلته ... الخ، فسيميائيات التواصل مع جاكبسون و لوثمان أصابت في تحليل  

المرجع ...  -السنن   -الرسالة -المتلقي  -الخطاب بتحديد أطراف عملية التواصل وابرز عناصرها )الباث 
 .الخ(

ية للجملة أو الفقرة أو النص، بل أن يتجاوز ذلك، بدون شك،  ًل ينبغي أن يتوقف الخطاب عند الحدود اللسان
إلى المضمون و المحتوى، ثم إلى الخطاب انطالقا من خصائصه الفنية المتمثلة في درجة األدبية فيه ... 



لذا فإن تحليلنا للخطاب يجب أن يراعي اجتماع الخصائص اللسانية و القضايا الفكرية واًلعتبارات النفسية و  
طيقية و الفنية. وهذا اًلجتماع هو الخطوة األساس لفهم أي نص/ خطاب. لكننا نعتقد أن تحليل  البوي

الخطاب يجب أن يتجاوز كل هذا إلى ما هو أعمق باعتماد اًلستقراء و اًلستنباط و التأويل مع اًلستعانة  
تربط النص بكافة األجواء  و التأويالت التي  باألدوات السيميائية المسهلة لفتح سبل اإلشارات و الدًلًلت

و المعرفية و اإليديولوجية ... وهذا يدفعنا الخارجية، و التي يتعلق معظمها بنفسية صاحبه و بخلفياته الفكرية 
 .إلى اًلنفتاح بقوة على حقول علم النفس و السوسيولوجيا والسياسة و غير ذلك كثير

كن سير أغوار خطاب ما و فهم ما وراء  هذه هي معظم محطات تحليل الخطاب، و التي بدونها ًل يم
و التقاط شذرات المعاني و األفكار المشتتة بين ثناياه؛ وهذا ينطبق على الملفوظ الشفوي و الخطاب  السطور 

المكتوب، بل على كل وسائل التعبير و التواصل باللغة و الصورة و غيرهما. رغم أن العملية صعبة جدا 
ة اًلطالع إضافة إلى المواهب الذاتية التي يمكن أن تصل إلى حد الفراسة،  وتستلزم شروطا لعل أقلها هو سع

 ...و أن يتم صقلها بالتمرن و المراس
فإذا أخذنا جملة يمكن أن نجد أن الحدود اللسانية ًل تكفي لسبر أغوارها و تأويل دًلًلتها ومعانيها، مما  

 : يستلزم اًلستعانة بما ذكرناه من اآلليات 
 .س خطابا أعلن فيه تنحيه عن منصبهألقى الرئي -

فهذه الجملة فعلية تدمج حملين داخلها بواسطة اإلحالة النصية الموجودة في ضمير الهاء المتصل بحرف  
 .الجر و العائد على )خطابا( المذكورة في الحمل األول

اخلية. أما اآلن  و الجملة توصل إلينا خبرا واضحا هو التنحي عن المنصب؛ من خالل انسجام مكوناتها الد 
 : فسنأخذ الجمل التالية

 .ألقى الرئيس خطابا أعلن فيه تنحيه عن منصبه -أ
 .ألقى الرئيس خطابا ألنه تنحى عن السلطة -ب 
 .سمعت الرئيس يلقي خطابا ألنني كنت أجري مقابلة في كرة القدم -ج

يس لخطابه هو رغبته في اإلخبار  فالجملة )أ( تبدو سليمة ألن القضيتين فيها متالئمتان، فسبب إلقاء الرئ
بتنحيه عن منصبه. أما الجملة )ب( فتبدو فيها بعض القيود ألن تنحي الرئيس عن منصبه ليس هو السبب  

الوحيد و األوحد كي يلقي خطابا، لذلك فإنها تحتمل وجهين. أما في الجملة )ج( فيبدو اًلنفصام و عدم  
بين إلقاء الخطبة و إجراء المتلقي لمباراة عادية في كرة القدم. هذا  التالؤم بين القضيتين واضحا، إذ ًل عالقة 



من حيث الدًلًلت، لكن من حيث التراكيب و النحو فالجمل كلها صحيحة. من هنا فإن الجوانب اللسانية و  
 .النحوية و البنيوية ًل تكفي لتأكيد سالمة الخطاب و فهم دًلًلته

 
فالقيود الموجودة راجعة إلى الدًلًلت ًل إلى التركيب النحوي، وهو نفس ما يمكن مالحظته عند مقارنة هذه  

 .األجوبة الثالثة عن نفس السؤال
 هل أعلن الرئيس استقالته ؟   -السؤال هو :  -
 .نعم أعلن ذلك في خطاب  -األجوبة هي : أ -
 .أجل إنه يحب أنواعا من السمك -ب 
 ار ماهر ؟ و هل هو طي  -ج

أما إذا عدنا إلى الجملة المذكورة سابقا و حاولنا استحضار العديد من المعارف للقيام بتأويلها، فإننا سنصل 
 : إلى العديد من التأويالت، أبرزها

يريد الرئيس أن يمارس خطاب األقوياء، أي أنه هو من أعلن عن التخلي عن المنصب، وهنا أبعاد نفسية   -
الظهور بمظهر التوازن و الثقة في النفس وربما ذلك غير موجود. هذه القراءة تستمد من  تتمثل في محاولة 

علم النفس و يمكن أن تصل إلى درجة التأثير النفسي الكبير في عامة الناس الذين قد تصفو عواطفهم نحو  
فيبث رسائل  رئيسهم و يخرجون في مظاهرات تطالب ببقائه مثال. وقد يبقى فعال، أو يخرج مرفوع الرأس 

 .مهمة إلى الداخل و الخارج
علينا أن نبحث في ما وراء الخطاب من خلفيات و أحداث و مسببات، بحيث يمكن الغوص في األحداث  -

السياسية للبلد للوصول إلى تفسير العديد من األشياء و هنا يمكن وضع اليد على العلل مباشرة؛ و التي قد 
و في احتقان سياسي و اجتماعي، أو فشل في السياسة اًلقتصادية أو  تتمثل في ضغوط سياسية للمعارضة، أ

 .هزيمة عسكرية ... الخ
في الوصول إلى مرحلة ديمقراطية أفضل،  و إذا كان من الممكن أن يكون التنحي عن طيب خاطر رغبة -

ئيس لنفسه  رغم أن األمر مستبعد؛ فإنه يمكن كذلك أن تكون التنحية وسيلة للتحايل بحيث يهيئ هذا الر 
منصبا رئاسيا أكثر أمانا و استقرارا من خالل إضفاء الشرعية المفتقدة بواسطة استفتاء حول الرئيس أو  

 .انتخابات أو غير ذلك
فهنا نكون قد استعنا ببعض األنتروبولوجيا و السوسيولوجيا في تحليل الخطاب و التي قد توصل تأويلنا   -



يريد احتواء معارضيه بعدما اشتدت شوكتهم، بتنحية نفسه بنفسه   إلى مسالك أخرى، منها أن هذا الرئيس
 .استعداد للعودة بصيغ أخرى، بدًل من أن ينحى و يخرج مطأطأ الرأس

هكذا يمكن للمتلقي أن يؤول هذا الخبر/ الخطاب بصيغ متعددة انطالقا من درجة وعيه و ثقافته و قدراته  
ة بالباث التي تخضع لثنائية المد و الجزر من شخص إلى آخر، على الفهم و التحليل، و طبيعة صلته النفسي

 .و طبيعة وضعه اًلجتماعي و درجة استفادته من الوضع القائم سياسيا و اقتصاديا و غير ذلك من مبررات 
نخلص من خالل هذه المحاولة أن تحليل الخطاب عملية هامة و معقدة ًل تتوقف عند حدود القراءة اللسانية  

و التركيبية، بل ًل بد من اًلستجابة إلى هذا التقاطع القوي مع علوم و معارف متعددة، و التي و النحوية 
 .تمدنا بما يكفي من أدوات و آليات لقراءة الخطاب و تحليله و تأويله على الوجه المطلوب 
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