
 

1 

  حّد األسلوب.
  هل األسلوب موجود فعال؟-1

أن يسـتعرض مـن خاللـه  »نحـو نظريـة أسـلوبية لسـانية«ه كتابـ فـي رس)ينداحـاول(فيلي سـسؤال هذا ال    
ولعلهـا أغربهـا وجهـة نظـر تنفـي وجـود مختلفـة، من وجهات نظر  امكانية فحص مفهوم األسلوب وتحديده

على نفسه باحثا عن إجابة مناسبة:(هل  ، وطرحه)GRAY(غراي) (وهو السؤال الذي صاغه  األسلوب،
مفهـــوم األســــلوب هــــدف  بذاتــــه وحســـب، أم أّنــــه مجــــرد مفهــــوم وضـــع إلرضــــاء رغبــــات أصــــحاب النزعــــة 

وشيوعها على ألسنة الّناس لـيس دلـيال قويـا ، ورأى (غراي) أّن تواتر استخدام كلمة (أسلوب)، التنظيرية؟)
األمر الذي جعلـه موضـع جـدل وخـالف فـي التيـارات األسـلوبية األخـرى التـي تناولتـه  على أصالة وجوده،

بحثا وتعريفا، الختالف المناحي التي انطلقت منها في الّنظر إليه، ولخضوع تحديده الهتمامـات المعـّرف 
  ذا ما يّتضح في األحكام اآلتي:ولآلراء التي تمّثلها مدرسته، وه

  األسلوب هو السلوك(عالم الّنفس).-
  األسلوب هو المتحّدث/المتكّلم (عالم البالغة).-
  األسلوب هو الشيء الكامن(الفقيه الّلغوي)-
  األسلوب هو الفرد(األديب).-
  األسلوب هو المتكّلم الخفي أو الضمني(الفيلسوف).-
  1األسلوب هو الّلغة (الّلساني).-

، ف(بيار غيرو) على سبيل المثال ال وقد أشار إلى صعوبة تحديد األسلوب معظم من حاول دراسته    
الحصــر، يــرى أّن مفهــوم األســلوب واســع جــدا، وهــو عنــدما يخضــع  للتحليــل يتنــاثر غبــارا مــن المفـــاهيم 

ن تعريفا لهذه الكلمة يذهب المستقّلة، فإذا عدنا إلى القواميس فسنرى أّنها تقترح علينا ما ال يقل عن عشري
أهمــا مــن طريقــة التعبيــر عــن الفكــر إلــى طريقــة العــيش، مــرورا بالطريقــة الخاّصــة لكاتــب مــن الكتــاب، أو 

، فاألســلوب يعــّرف ضــمن حــدوده بالســمة الخاصــة لفنــان، أو لفــن، أو لجــنس أدبــي، أو لعصــر إلــى آخــره
لفعل من األفعال. ورغم كّل هذا التنوع لتعريف األسلوب فإّن (بيار غيرو) لم يشّكك فـي وجـود األسـلوب، 
إّنما استخلص وجود األسلوب في كّل المجاالت الفنية، ثّم انتهـي إلـى نتيجـة هـي أننـا ال نملـك نظريـة فـي 

  2فنون، تستطيع أن تكون جزاء ال يتجّزأ من علم الجمال.األسلوب مشتركة بين كّل ال
الذي شكك من خالله (غـراي)معظم مـن ألفـوا كتبـا حـول األسـلوبية، وذلـك عن السؤال  ةجابحاول اإلقد   

عبـــــد الســـــالم فــــي معـــــرض تحديـــــدهم لمجــــال الـــــذي يدرســـــه علـــــم األســــلوب، فنجـــــد علـــــى ســــبيل المثـــــال (
األســـلوب باعتمـــاد مفهـــوم (الحـــدس) باعتبـــاره مصـــدرا معرفـــي يســـعى إلـــى تحديـــد  ....]-1945[)المســـدي

هـذه المنطلقـات مـن شـأنها أن تعقلـن محاولـة إثبـات األسـلوب فـي  «بقولـه: يقينيا، حيـث شـرح هـذا التحديـد
حـّد ذاتـه كظـاهرة وجوديــة، ذلـك أّن الحـدس الفّنـي ال يتــرك مجـاال للشـك فـي إمكانيــة تمّيـز أسـلوب مـا عــن 
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كانية تفرد أسلوب شخص عن أسلوب شخص آخر، ورغم أّن استعمالنا لمصـطلح أسلوب آخر، وال في إم
،فـإّن التفكيـر األسـلوبي مـا -األسلوب هو سابق ألوانه الموضوعي، ولذلك عمدنا إلى حصره بين األقـواس

  3»انفك يعتمد هذا الحس الّلغوي، وهذا الحدس الّلغوي ،وهذا الحدس الفّني في إثبات الظاهرة... 
وٕاذا كـــان البـــاحثون يجمعـــون اليـــوم علـــى أن األســـلوب مـــن أهـــم  «] فيقـــول:-1938ح فضـــل[أّمـــا صـــال  

، وأن دراسـته ينبغـي أن تـتم فـي المنطقـة المشـتركة بينهمـا؛ المقوالت التي توجـد بـين علمـي الّلغـة واألدب
لم يخرج عليه سوى باحث إنجليـزي معاصـر  هناك شيئا ُيسمى األسلوب فثّمة إذن اتّفاق ضمني على أنّ 

لــذي زعــم أّنــه يمكــن مــن اســتعراض مشــكالت تعريــف األســلوب واالعتراضــات الموجهــة لكــّل  ا»جــراي«هــو
  4منها استخالص نتيجة مريحة تحّل اإلشكال وهي أّنه ال وجود له.

تحديــده وتحديــد اإلطــار  أّمــا بقيــة الّدارســين فقــد ســلموا بوجــود األســلوب بــالرغم مــن عــدم اتفــاقهم علــى     
الّنظـــري الـــذي تـــتّم دراســـته فـــي نطاقـــه، فلـــيس هنـــاك تعريـــف واحـــد لألســـلوب يتمتّـــع بالقـــدرة الكاملـــة علـــى 
اإلقنــاع، وال نظريــة يجمــع عليهــا الّدارســون فــي تناولــه. وقــد أدى هــذا إلــى أن يقــّدم كثيــر مــن البــاحثين فــي 

ات تصــل فـي بعـض األحيــان إلـى نيـف وثالثــين مقدمـة كتـبهم لعلــم األسـلوب بعـرض مجموعــة مـن التعريفـ
  5»تعريفا، إّال أّنه ال ينبغي أن نستنتج من ذلك على اإلطالق أن ظاهرة األسلوب مشكوك في وجودها.

  زاويا تعريف األسلوب-2
وتعارضــها فــي بعــض الحــاالت،  وكمــا اســتند المنكــرون لوجــود األســلوب علــى كثــرة التعريفــات وتباينهــا،  

التعريفات بالمثبتين لمفهوم األسلوب إلى جمع هذه التعريفات باالعتماد على النظريات الّلغوية دفعت هذه 
  الحديثة، حّتى يدرك ما لكّل تعريف من أبعاد معرفية.

مـــا زالـــت تسمية(األســـلوب)حائرة بـــين المـــدلول الّلغـــوي  «:]1999-1921[)عيـــادمحمـــد شـــكري  (يقـــول  
والمــــدلول األدبـــي الــــذي تنصـــرف إليـــه كــــّل الكتابـــات المــــأثورة  أي كـــّل اســــتعمال خـــاص لّلغـــة، الصـــرف،

لغويــة خاّصــة  بوصــفها ظــاهرة عن(األســلوب).ولكّن تمييز(الظــاهرة األســلوبية)،أي االســتعمال الفّنــي للغــة،
  6»يلزم إفرادها بالدراسة.

الّلغــة علــم  «صــّنف تعريفــات األســلوب فــي كتابــة) انكفســت(أّن  فيــرى  ]-1944[)جــابر عصــفور( أّمــا  
لقد قام عالم لغوي معاصر(هو نل إريـك إنكفسـت  «فقد أوضح ذلك بقوله: في ثالثة أصناف، »واألسلوب

بعنــوان علــم الّلغــة واألســلوب)بمحاولة لتصــنيف تعريفــات األسلوب.فقّســمها إلــى  1964فــي كتــاب صــدر 
ب بمثابـة عامــل فعـال فــي ثالثـة أنـواع رئيســة،أّولها:التعريفات التـي تركــز علـى المبــدع أساسـا،فترى األســلو 

عمليـــة الكتابة،ينفـــذ الكاتـــب مـــن خاللـــه إلـــى الشـــكل الـــداخلي لموضـــوعه، ويكشـــف عنـــه.وثانيهما:تعريفات 
تنطلق من الّنص أساسا، فتركز على خاصـيات األسـلوب ذاتـه، وهـي بهـذا تـرى األسـلوب بمثابـة اسـتخدام 
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في االعتبار، فتعرف األسلوب من حيـث مناسب لكلمات مناسبة.وأخيرا:تعريفات تقوم على وضع المتلقي 
  7»االنطباعات التي يكّونها المتلقي إزاءه.

ينظـر  )، فهـوجوتـه(لدينا تعاريف مبنية على وجهـة نظـر الكاتـب نفسـه مثلمـا هـي الحـال مـع الشـاعر     
إلى األسلوب علـى أّنـه ضـرب مـن اإلنشـاء مـن الدرجـة العاليـة يقـوم فيـه األسـلوب بالـدور األساسـي، ومـن 
خاللــه يــتمكن الكاتــب مــن أن يتغلغــل ويكشــف عــن هويــة صــاحبه، ومــن ناحيــة ثانيــة هنــاك تعــاريف تهــتم 
بخواص الـّنص ذاتـه مـع محاولـة تحليـل األسـلوب كليـة مـن خـالل تقـص موضـوعي لمـا تحملـه الّنصـوص 

  8 ومن جانب آخر هناك تعريفات تقوم على تأثيرية األسلوب على القارئ. من مالمح.
لون األسلوبيون على بسط هذه المسائل في معرض التمهيد لتحليالتهم األسـلوبية ألّن تحديـد درج المحلّ    

فــي الــّنص األدبــي دراســة « مجــال التحليــل، والهــدف المنشــود مــن ورائــه، فقــد ذكــر ســعد مصــلوح فــي كتابــه
فمـا  وحسـبنا هنـا أن نشـير إلـى رؤوس مـن هـذه المسـائل: «مجموعة من األسـئلة هـي: »أسلوبية إحصائية

حــّد األســـلوب؟ وهـــل يعـــّرف باإلضـــافة إلـــى المنشـــئ بوصـــفه اختيـــارا؟ أم إلـــى ذات الرســـالة بوصـــفها شـــفرة 
لغوية؟ أم إلى المتلقي بوصفه مجموعة من المثيرات والمنبهات التـي تسـتدعي انفعـاالت ومواقـف وأحكامـا 

  9»معينة؟
  : تحديد األسلوب من زاوية المنشئ2-1
  ب من زاوية المنشئ:أّولية تعريف األسلو 2-1-1

وهو التعريف الذي ُيرّكز فيه على المؤلف باعتبار أّن األسلوب يكشف عن شخصيته، وما يّتصل بهـا    
ومعظــم الّدارســين الــذين اعتمــدوا هــذه الزاويــة فــي تعريــف األســلوب كــانوا  مــن رغبــات، وأمزجــة، ونــزوع.

  يعتقدون بالتطابق التّام بين األسلوب ومبدعه، ألّنه يكشف عن مكنونات صاحبه، ويعّبر عن دخائله.
ـــدع:    ـــة المب ـــد الســـالم المســـدي فـــي إيضـــاح أســـبقية تعريـــف األســـلوب مـــن زاوي ـــّدم دعامـــة «قـــال عب وتتق

عامتين األخــريين فـي النشــأة الوجوديـة، وفــي تاريخيـة األســلوب:أّما فـي النشــأة المطلقـة فــألّن الُمَخاِطـب الـدّ 
الرســالة الّلغويــة مــن حيــث حــدوُثها تنبثــق مــن منشــئها تصــّورا وخلقــا وٕابــرازا للوجــود، وأّمــا مــن حيــث زمنيــة 

جز األســـلوبية التـــاريخ فـــألّن تحديـــد األســـلوب باعتمـــاد عنصـــر الُمخاطـــب مغـــرق فـــي القـــدم يتخّطـــى حـــوا
  10»المعاصرة إلى بالغة اليونان وَمْن بعدهم

الواضح أّن المسدي بّرر تقديم الّتعريـف المعتمـد علـى المنشـئ بمبـررين اثنـين،األّول يعـود إلـى مصـدر    
األســلوب، وهـــو المبــدع نـــزوال عنــد الـــدوافع الكامنــة فـــي شخصــيته، والظـــروف التــي تـــؤدي بــه إلـــى إنشـــاء 

لثاني يرجــع إلــى العامــل التــاريخي، فاألســلوب ســابق فــي الوجــود عــن األســلوبية، حيــث الرســالة الّلغويــة.وا
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تداولته البالغة اليونانية القديمة، وكذا البالغة العربية القديمة.هذان العامالن منحا تعريف األسلوب أولية 
  من حيث التناول، ومن ثّمة يكتسب أهميته في الدرس األسلوبي الحديث.

بالغــة العربيــة والنقــد العربــي القــديم، األســلوب مــن وجهــات مختلفة،أوضــحها محمــد عبــد وقــد تناولــت ال  
ويبــدو مفهــوم األســلوب فــي تراثنــا القــديم وقــد ارتــبط بعــدة مســارات،فهو يــدل علــى طــرق «المطلــب بقولــه:

ـــالّنوع األدبـــي، وطـــرق صياغته،ويّتصـــل ـــرتبط ب ـــدع -كـــذلك-العـــرب فـــي أداء المعنى،كمـــا ي بشخصـــية المب
ــّنظم الــذي يمثّــل الخــواص التعبيريــة فــي ومقدرتــ ه الفنيــة. وقــد يّتصــل مفهــوم كلمــة األســلوب مــع مفهــوم ال
  11»الكالم.

  12:األسلوب كاشف لفكر صاحبه2-1-2
انطلق الّدارسون في تعـريفهم  هـذا مـن فرضـية أّن الّلغـة يسـتخدمها الّشـخص للتعبيـر عـن أفكـاره، ومـن    

كير المستخدم، وهـي الفكـرة التـي أوضـحها عبـد السـالم المسـدي ثّمة يفصح هذا االستخدام الخاص عن تف
وأّول ما يطالعنا في اعتماد التفكير األسلوبي علـى المخاطـب تعريـف األسـلوب بأّنـه قـوام الكشـف  «بقوله:

لــنمط التفكيــر عنــد صــاحبه، وتتطــابق فــي هــذا المنظــور ماهيــة األســلوب مــع نوعيــة الرســالة الّلســانية مــادة 
  13»وشكال.

« ] فــي تعريــف األســلوب عنــدما نــاقش عالقــة الشخصــية باألســلوب:1976-1896قــال أحمــد الشــايب[   
وطبيعــة ،وتفسـيره لهـا  ،كـل أسـلوب صـورة خاصــة بصـاحبه تبـين طريقـة تفكيــره، وكيفيـة نظـره إلـى األشــياء

يلـة علـى انفعاالته، فالذاتية هي أسـاس تكـون األسـلوب، والمقلـد يفنـى فـي غيـره ويصـبح شخصـية منكـرة ثق
  14»اس إلى أصلها األول وبه يكتفون.النفس ال تستحق عناية، ينصرف عنها النّ 

كـــان منطلـــق أحمـــد الشـــايب مجموعـــة مـــن األســـئلة تتمحـــور حـــول هـــذه العالقـــة الرابطـــة بـــين شخصـــية    
كيف يختلـف األسـلوب فـي الموضـوع األدبـي الواحـد؟  «األديب وطريقة معالجته لموضوع ما، فقد تساءل:

اجع إلى اختالف األشخاص الذين يتناولون الموضوع، أو اختالف الشخصيات. ما الشخصية؟ وما ذلك ر 
  15»عناصرها؟ وكيف تختلف باختالف األفراد؟ وما مظاهر هذا االختالف في األدب؟

هذه المفاهيم إلى  بني هذا التعريف على ثالثة مفاهيم أساسية هي الشخصية والّلغة، والموضوع.وتنتمي  
حقول معرفية مختلفة لكّنها تتكامل في مـا بينهـا، فـال شـك أّن تعريـف الشخصـية نجـده مبسـوطا حقـل علـم 
الـــّنفس، وأّمـــا الّلغـــة فتعريـــف قـــد تناولتـــه حقـــول معرفيـــة متنوعـــة منهـــا القديمـــة والحديثة،كالّنحو،وفقـــه الّلغـــة 

  والّلسانيات والبنيوية، وغيرها.
                                                 

 .92محمد عبد المطلب،جدلية اإلفراد والتركيب،ص 11
 .(إّن أوضح مسبب للعمل الفنـي هـو خالقـه،الكاتب،ومن103رنيه ويليك وأستن وران،نظرية األدب،تر:عادل سالمه،ص 12

  ثّم األدب في ضوء شخصية الكاتب وحياته،اقدم أساليب الدراسة األدبية وأكثرها رسوخا)
  .64المسدي،عبد السالم،األسلوبية واألسلوب،ص 13
أحمـد الشايب،األســلوب دراســة بالغيــة تحليليــة ألصـول األســاليب األدبية،مكتبــة النهضــة المصــرية،القاهرة،الطبعة الثانيــة  14

 .134،ص2003عشرة
  .126لوب،صاألس 15
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وب القابلة لّلمالحظـة هـي التـي نجـدها فـي اسـتعمال الشـخص لّلغـة إذ تتحـّول مـن وجـود إّن صورة األسل  
تعريــف األســلوب َيْنَصــب بداهــة علــى هــذا  إنّ «ذهنــي إلــى وجــود لفظــي، لــذا عّرفــه أحمــد الشــايب بقولــه:

ء األفكـار وتأليفـه ألدا ،أو نظـم الكـالم ،فظية التي يعبر بهـا عـن المعـانيفهو الصورة اللّ  ،فظيالعنصر اللّ 
  16»فظية المنسقة ألداء المعانيوعرض الخيال، أو هو العبارات اللّ 

أّمـا كلمـة أسـلوب،إذا «] الـذي عّرفـه بقولـه:1983-1912وهذا التعريف نجد لـه جـذورا لـدى بيـار غيـرو[  
  بواسطة الّلغة. 17طريقة للتعبير عن الفكر رّدت إلى تعريفها األصلي، فهي تعني

هـــذا التعريـــف البســـيط جـــّدا والمقبـــول عالميـــا يطـــرح أكثـــر مـــن مشـــكلة.ودون أن نـــتكّلم عـــن الّلغـــة أو عـــن 
وٕاّن كلمـة تعبيـر  التفكير،إذ همـا يغطيـان اإلنسـان،والتاريخ،والحياة، فـإّن كلمـة طريقـة هـي نفسـها غامضـة،

عــن الفكـــر بــأكثر المعـــاني تصــبح معقّــدة جـــّدا مــا أن نحـــاول أن نحلّــل فئـــات التعبيــر وأنماطـــه...فالتعبير 
ضيقا،يكون باستخدام المفردات والبنى القاعدية.ولكن نستطيع أن نتصّور أّن التعبير عن الفكر هو تمثيل 
الفكر،وتطّوره،وعرضــه،كما نســتطيع أن نتصــّور أّنــه العمــل جميعــا، فــي جميــع ظروفــه التــي تبــّرره وتجعلــه 

ــــر ســــنرى أّنهــــا لي ــــى كلمــــة تفكي ــــا عل ــــإذا وقفن ــــّل غموضــــا...إّن األســــلوبي يعــــّرف التعبيــــر مخبرا.ف ســــت أق
بوصفه:واقعيا،مجردا،إحساسا،إرادة،سخرية إلى آخره.ويدرس بعضهم اآلخر تفكيرا محّددا ومرتبطا بالوسـط 
الذي نشأ فيه...ومنهم،وخاّصة الّلسانيين،ينطلق من الّشكل إلـى المضـمون ليـدرس عطـاءه كـأثر مـن آثـار 

  18»من الفكر ليدرسوا الّلغة. المعنى،بينما ينطلق الفالسفة
ومن هذا نستنتج أّن بيـار غيـرو نظـر فـي تعريـف األسـلوب نظـرة تجزيئيـة باعتبـاره مكّونـا مـن عناصـر    

والفكر،والّلغة،ثّم أوضح أّن هذه الكلمات رغم أّنها تبدو بسيطة لكّنها تطرح إشكاالت  *هي:طريقة التعبير،
-فيمــا تــدل -التــي بســطها وثيقــة الصــلة بالمنشــئ،فالطريقة تــدّل  كثيــرة.وال شــك أّن هــذه العناصــر الثالثــة 

على حرية االختيار التي يقتدر عليها المبدع، والتفكير يدّل على التصّور الذي يجول بذهن المبـدع الـذي 
تخلقه االستعدادات الفطرية، والمكتسبة لدى الشخص في ظـل اسـتجابته لظـروف الواقـع المحيطـة بـه، أّمـا 

  وسيلة االّتصال التي يستخدمها المتكّلم لنقل أفكاره إلى المتلقين.الّلغة فهي 

                                                 

  .46األسلوب،ص 16
رفــض البــاحثون فــي الشــعرية العالقــة الضــيقة التــي تقيمهــا األســلوبية بــين الفكــر وتعبيره،حيــث يوضــع الثــاني فــي خدمــة  17

ذا كانـــت األســـلوبية هـــي علـــم األســـلوب فـــإّن فـــإ.185األّول دائما.ينظر:مـــدخل إلـــى منـــاهج النقـــد األدبـــي الحـــديث،ص
  الشعرية هي علم الّنص.

  .11-10،ص1994بيار غيرو،األسلوبية،تر:منذر عياشي،مركز اإلنماء الحضاري،حلب،سوريا،الطبعة الثانية 18
قال أحمد مطلوب في معجم مصطلحات الّنقـد العربـي القـديم:أراد ابـن قتيبـة باألسـلوب طريقـة التعبيـر وطريقـة العـرب فـي  *

ن هـــذه األقســـام فلـــم يجعـــل واحـــدا منهـــا أغلـــب علـــى الـــّنظم،ألّن الّشـــاعر المجيـــد مـــن ســـلك هـــذه األســـاليب وعـــّدل بـــي
وأراد به أيضا االفتنان في التعبيـر قال:وٕاّنمـا )...(الشعر،ولم يطل فيمّل السامعين ولم يقطع وبالنفوس ظمأ إلى المزيد

واألسلوب عن القاضي هب العرب وافتنانها في األساليب.يعرف فضل القرآن من كثر نظره فيه واّتسع علمه،وفهم مذا
  .77الجرجاني طريقة التعبير،واألساليب مختلفة باختالف األغراض والمذاهب.ينظر معجم النقد العربي القديم،ص
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كان «ثّم ينتقل بعد ذلك إلى تعريف األسلوب ليعطيه أبعادا أخرى لكّنها ال تبتعد عن المبدع،حيث قال:   
ينظر إلى األسلوب، في بعض األحيـان، كوجـه لجماليـات التعبيـر األدبـي، أي بمعـزل عـن الّلغـة العاميـة، 

الّلغة البسيطة التي ال تتجاوز كونها أداة لإليصال،في حين أّن آخرين كانوا ينظـرون إليهـا علـى أّنهـا  تلك
منتجـــة للمعنى.ويـــرى بعضـــهم أّن األســـلوب يكمـــن فـــي االختيـــار الـــواعي ألدوات التعبير،ويبحـــث آخـــرون 

  19»لتحديد القوى الغامضة التي تكّون الّلغة في الالشعور
عريف مستمد من التعريفات السابقة رغم محاولة التنسـيق بـين مكـوني األسـلوب:الّلفظ وال شك أّن هذا الت  

إّن المعـاني وحـدها هـي المجسـمة لجـوهر األسـلوب، فمـا «والمعنى،ولعّل ما يشـرح هـذه الفكـرة قـول بوفـون:
  20»األسلوب سوى ما نضفي على أفكارنا من نسق وحركة

المسـتقاة مـن التفكيـر الغربـي التـي حـّدد فـي ضـوئها األسـلوب، حيـث وقد وّسع الّنقاد العرب فـي األفكـار   
وقـديًما قـال  «] على فرادة األسلوب لتفرد الكاتب، وذلك فـي قولـه:2007-1927أّكد عّز الدين إسماعيل[

طريقـة الكاتـب الخاصـة «، وكذلك عـرف فلـوبير األسـلوب بأّنـه: »األسلوب هو الرجل نفسه  إنّ « بوفون: 
إّن األسلوب هو طريقة «،ويستطيع فلوبير أن يستبدل بالرؤية الشعور أو التفكير فيقول:»اءفي رؤية األشي

والطريقة الخاصة في الشعور والرؤية تفرض طريقة خاصة في ».الكاتب الخاصة في التفكير أو الشعور 
 وب الصـادقاألسـل«استخدام الّلغـة، فاألسـلوب الصـادق إذن يجـب أن يكـون فريـًدا إذا كنـا نفهـم مـن عبـارة 

  تعبيًرا لغويا كافًيا كل الكفاية عن طريقة الكاتب في الشعور.»
معنــى هـــذا أّن األســـلوب لـــيس مجـــرد طريقـــة للكتابـــة يتعلمهــا مـــن يشـــاء، ولكّنـــه يـــرتبط عنـــد كـــل كاتـــب    

لهـام باإللهام الخاص الذي يدفعه إلى الكتابة، والذي يشكل هذه الكتابة، فهو الطريقة التي دفع بها هذا اإل
األسلوب "صفة لغوية" توصل بدقة العواطف أو األفكـار، أو مجموعـة ذلك الرجل بالذات إلى الكتابـة، ف

وحيـث يتغلـب الفكـر يكـون التعبيـر نثـًرا، وحيـث تسـود العاطفـة  الخاصة بـالمؤلف، من العواطف واألفكار،
صـيل الفكـر أو العاطفـة علـى الوجـه يكون التعبير إما نثًرا وٕاما شعًرا. ويكون األسلوب كامًال عندما يتم تو 

  التوصيل الدقيق، إذا لم يوجد لم يوجد األسلوب". ااألكمل.. فاألسلوب يعتمد اعتماًدا كليا على هذ
وخالصة كل هذا أن األسلوب هو طريقة الكاتب الخاصة في التفكير والشعور، وفي نقل هذا التفكير     

األسـلوب يكـون جيـًدا بحسـب درجـة نجاحـه فـي نقـل ذلـك إلـى  وهذا الشعور فـي صـورة لغويـة خاصـة، وأنّ 
ال يحــدث مطلًقــا فــي عمــل  -إذا أمكــن ذلــك-اآلخــرين، ويترتــب علــى ذلــك أن تقليــد الكتــاب فــي أســاليبهم 

إبـداعي مبتكـر؛ ألن المقلـد إنمـا يعـرض عندئـذ شخصـية أخـرى، وال يمكـن فـي الحالـة أن يكـون لـه أسـلوبه 
  21»ما هم أفراد متميزون. وكذلك األسلوب، خاصية فردية متميزة.وٕانّ  الخاص. فالكتاب ال يتكررون،

المستمد من خصائص شخصية األديب ال ينفي وجود عالقات تأثير بين  التفرد األسلوبيإّن القول ب   
المنشــــئين، وقــــد تتــــوّزع هــــذه المــــؤّثرات بــــين الموروثــــات األدبيــــة، وبــــين الخصــــائص النــــوع األدبــــي، وبــــين 

                                                 

  .11األسلوبية،ص 19
 .للمراجعة في ترجمة منذر عياشي.65.نقال عن عبد السالم المسدي،ص27بيارغيرو،األسلوبية،ص 20
  22، 21عّز الدين إسماعيل،األدب وفنونه دراسة ونقد،ص 21
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األساليب المبتدعة من طرق األدباء الكبار في عصر من العصور األدبية،ولعل ذلك راجع إلى معطيـات 
مهمــا أوتــي مــن المهــارة الّلغويــة والقــدرة اللســانية والتنــوع فــي «منطقيــة مرتبطــة باالســتعمال الفــردي لّلغــة،ف

مكانيـات البنيـة الّلغويـة المتاحـة أسلوب الكتابة ال يسـتخدم كـّل المعجـم الـذي تعرفـه لغتـه،وال يفيـد مـن كـّل ا
  22»عندما يتحدث أو يكتب الّلغة

ليس مطلقا إّنما يحتكم في تحديده إلى االستعمال المتمّيز لّلغـة الـذي »التفرد األسلوبي«ومعنى ذلك أنّ    
 تؤّكده مجموعة من التراكيب الخاّصة الناقلة للمعـاني المتسـمة بالجّدة،وعليـه فكـّل منشـئ يمتلـك عالمـا مـن
المعاني واألخيلة، وطريقة في الصياغة والتعبير ال شك أّنه يكـّون شخصـية أسـلوبية ذات سـمات ومالمـح 

ولكــل فــرد معجمــه الّلغــوي المتمّيز،فهــو يميــل إلـــى «متميزة،وهــو مــا أوضــحه محمــد شــكري عيــاد[] بقولـــه:
ٕان كــان يفهــم اســتعمال بعــض الكلمــات دون بعضــها اآلخــر، وهنــاك كلمــات ال يســتعملها علــى االطــالق،و 

معانيها.وكلمــات ال يســتعملها وال يفهــم معانيها،ألّنهــا خارجــة عــن دائــرة تعاملــه أو وعيــه.ولكل فــرد طريقتــه 
الخاصة فـي بنـاء الجمـل والـربط بينهـا،فهو يسـتعمل بعـض الصـيغ دون بعضـها اآلخـر،أو يسـتعمل أدوات 

  23»معينة دون أخرى
  األسلوب هو الشخصية-2

سلوب من زاوية المنشئ على مرحلتين،األولى هي التي يّتضـح مـن خاللهـا أّن جعل المسدي تحديد األ   
األســـلوب حامـــل لفكـــر صـــاحبه،أّما الثانيـــة فهـــي التـــي يّتضـــح فيهـــا كيـــف يتطـــابق األســـلوب مـــع شخصـــية 

ال يقتصــر التنـاظر علــى تقريـب صــورة األسـلوب مــن صـورة فكــر باثّـه وٕاّنمــا يغــدو «المنشـئ،حيث ذكــر أّنـه
،وهــو حــد مــن التمــازج تخــتلط فيــه تلقائيــة األســلوب والــذات المفــرزة 24اتــه شخصــية صــاحبهاألســلوب هــو ذ

إّن من الهـّين أن تنتـزع المعـارف واألحـداث والمكتشـفات أو أن تتبـّدل، له.ومرد هذه الوجهة قولة بوفـون:
جـة عـن بل كثيرا ما تترّقى إذا ما عالجها مـن هـو أكثـر مهـارة مـن صـاحبها، كـّل تلـك األشـياء هـي خار 

  25».ذات اإلنسان، أّما األسلوب فهو اإلنسان عينه لذلك تعّذر انتزاعه أو تحويله أو سلخه
وكــان لنظريــة بوفــون تــأثير علــى مــا جــاء بعــده حيــث اّتجهــت جــّل تعريفــات األســلوب إلــى تحديــده إلــى   

بقولـه:يعتبر األسـلوب » رفلـوبي «مبادئ العبقرية واإللهام أو التولّـد الـذاتي فـي الظـاهرة اإلبداعية،فقـد حـّده 
وحده طريقة مطلقة في تقدير األشياء كذلك فعل ماكس جاكوب إذ قال:إّن جوهر اإلنسان كامن في لغتـه 

  26وحساسيته.

                                                 

  .13فتح اهللا سليمان،األسلوبية،ص 22
  .69، 68شكري عياد،مدخل إلى علم األسلوب،ص 23
إّن اتجاه ريفاتير في تحديد لألسلوب،باعتبار الّنص أساسا في التحليل األسلوبي من خالل أثره فـي المتلقي،اسـتنتج منـه  24

ينظر:مـــــدخل إلـــــى منـــــاهج النقـــــد الّدارســـــون األســـــلوب،تعريفا مغـــــايرا لمقولـــــه بيفون،هـــــو األســـــلوب هـــــو الـــــّنص ذاته.
  .180األدبي،تر:رضوان ظاظا،ص

  .67، 66األسلوبية واألسلوب،ص 25
  .68ينظر:األسلوبية واألسلوب،ص 26
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بمعنـــى أّن األســـلوب خاصـــية وجوديـــة فـــي اإلنســـان،فهو نغـــم 27بـــالتعريف األنتولـــوجي ووســـمه المســـدي  
اآلخرين.أّمـا أحمـد الشـايب فيعتمـد علـى التنـاظر بـين شخصيته مثلما لصوته نبرة ال تخـتلط بنبـرة أصـوات 

كــّل إنســان أمــة واحــدة فيمــا يصــله « األســلوب،وذلك فــي قولــه:الســمات النوعيــة للمؤلــف ومقوّمــات ماهيــة 
بالحيــاة متــأثًرا ومــؤثًرا ذلــك ألّنــه شخصــية واحــده فطرهــا اهللا ممتــازة. وكونتهــا مالبســات بعينهــا. فاســتقامت 

األديب حـين يعبـر عـن  ة خاصة. وكانت هي هذا الفرد الممتاز،ونتيجة ذلك أنّ ذات طبيعة محدودة وخط
شخصــيته تعبيــًرا صــادًقا يصــف تجاربهــا ونزعاتهــا ومزاجهــا وطريقــة اتصــالها بالحيــاة ينتهــي بــه األمــر إلــى 

عبيـــر؛ هـــو أســـلوبه المشـــتق مـــن نفســـه هـــو: مـــن صـــوير والتّ أســـلوب أدبـــي ممتـــاز فـــي طريقـــة التفكيـــر والتّ 
  28»واطفه.وخياله.ولغتهعقله.وع

طابق المنّظرون بين األسلوب وعبقرية الكاتب،ومفهوم «وتحت تأثير نظرية بوفون في تحديد األسلوب    
العبقرية يحمل في طّياته مدلوله الّالمعقول من حيث إّنه يدّل على ما ال يعقل فشـرحه لـذلك نقـض لـه،فال 

بأّنـه شـرارة نوعيـة ال -سـلوب أن يتطـابق مـع عبقريـة صـاحبهتبقى إّال المقاربات التعويضية، وبها ُيحّدد األ
  29»ينفذ إليها الفاحص إّال بطريق الحدس،وهو من أجل ذلك يحّس وال يعّبر عنه.

  30وقد جعل شكري محمد عياد األسلوب طريقة متمّيزة للتعبير الّلغوي   
ئ تعتــــوره أخطــــار الزيــــف ويــــرى الّدارســــون للتفكيــــر األســــلوبي أّن تعريــــف األســــلوب مــــن زاويــــة المنشــــ   

البيــوجرافي الــذي تحــدث عنــه ســبيتزر، ومــن ثّمــة يكــون التحليــل المعتمــد علــى وجــود رابطــة بــين العنصــر 
المفهـوم السـيكولوجي لألسـلوب مسـؤول «األسلوبي والعالم الداخلي لمؤلفه موسومة بمحدودية واضـحة،فهذا

الشعائرية البيوغرافية متمثلة في شـكل البحـث عن طريقة في النقد األسلوبي تسودها االنطباعية الجامحة و 
وال -عــن إحســاس أو عاطفــة للكاتــب خلــف رنــين لفظــي أو كلمــة أو بنــاء تركيبــي.إن هــذه الطريقــة تــؤدي

كمـا نصـح -إلى حـل العمـل األدبـي وٕاذابتـه كموضـوع جمـالي.ولمنع هـذا السـلوك األسـلوبي-فكاك من ذلك
يجب اعتبار موضوع الدراسة األسلوبية هـو التنظـيم الحرفـي للعمـل األدبـي، -في أواخر أيامه ليو سبيتزر

أي طريقــة اســتخدام الكاتــب لّلغــة إلنجــاز عمــل فّنــي.ومن أجــل هــذا مــن الضــروري أن يحــّل محــل المفهــوم 
كلية السيكولوجي لألسلوب مفهـوم وظيفـي ...األسـلوب هـو المجمـوع الموضـوعي مـن المالمـح المميـزة الشـ
  31»المطروحة في نص نتيجة لتأليف األداة الّلغوية مع المرامي النوعية للفعل الذي وّلد هذا الّنص خالله

  األسلوب اختيار 1-3

                                                 

)نسبة إلى االنتولوجيا وهـي قسـم مـن الفلسـفة يعنـى بدراسـة الوجـود كمـا هـو وجـود علـى حـد ONTOLOGIEانتولوجي:( 27
الوجود،ومبـدؤه أّن الموجـودات سـواء أكانـت مـن المحسوسـات أو المجـردات عبارة أرسطو،ولذلك أطلق عليه لفـظ علـم 

 تشترك في خصائص عاّمة كالوجود واإلمكانية والديمومة،وموضوع علم الوجود دراسة تلك الخصائص.
  .127األسلوب،ص 28
  .69األسلوبية واألسلوب،ص 29
  .14،ص02،ع03مجلة النقد األدبي،مج ،فصول»قراءة أسلوبية لشعر حافظ«ينظر:شكري محمد عياد، 30
  .142،ص»األسلوبية علم وتاريخ«سليمان العطار، 31
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يتحّدد هذا التعريف باعتباره حّال وسـطا بـين التحديـدين السابقين:األسـلوب مـرآة عاكسـة لفكـر صـاحبه،    
ـــــلوب مطــــــــابق لشخصــــــــية المــــــــتكّلم، وقــــــــد مّهــــــــد المســــــــدي لشــــــــرح االختيــــــــار األســــــــلوبي بتعريــــــــف  واألســـ

بــين وجــود األســلوب ظــاهرة متمّيــزة  *فــي صــميم هــذا المخــاض األنتولــوجيّ «،فقــال:]1920ستاروبنســكي[
،ووجوده صفيحة عاكسة لمراسـم صـاحبه تطالعنـا نظريـة ستاروبنسـكي فـي تحديـده ماهيـة األسـلوب بكونـه 

تواصــل،فيكون األســلوب حــّال وســطا بــين الحــدث الفــردي اعتــداال وتوزنــا بــين ذاتيــة التجربــة ومقتضــيات ال
  32»والشعور الجماعي

األسـلوب اختيـار واع «ثّم وضح كيف يقع مفهوم االختيار األسلوبي بـين هـذين التحديـدين ،حيـث قـال:   
يسّلطه المؤلف على ما توّفره الّلغة من سعة وطاقات.وٕالحاح هذا المنحى على أّن األسلوب عمليـة واعيـة 

على اختيار يبلغ تمامه فـي إدراك صـاحبه كـّل مقوماتـه هـو الـذي يحـدث خـط الفصـل بـين التقـديرات تقوم 
  33»الفلسفية لألسلوب وتقديراته الموضوعية التجريبية

فمهمـا يكـن مـن «وغالبا ما يعتمد الّدارسون على مفهوم االختيار ليوضحوا العالقة بين التعبير والتفكير،  
لوحــة دقيقــة ومقنعــة،ولكّن -ســتطيع أن ترســم عــن طريقــة الكتابــة لــدى أديــب مــاأمــر فــإّن دراســة األســلوب ت

هــدفها الحقيقــي الــذي يمكــن استشــفافه مســبقا أوســع وأبعــد،هو تحديــد القــوانين العامــة التــي تحكــم االختيــار 
   34»وتحكم التعبير وداخل اإلطار المصغر للساننا أي العالقات بين التعبير والتفكير

فقد رّكز على تحديد األسلوب باعتباره اختيارا من امكانات الّلغة التي تعرضها للتعبير أّما سعد مصلوح   
يــرى بعـــض البــاحثين أّن الّلغــة المعينـــة هــي عبــارة عــن قائمـــة هائلــة مــن االمكانـــات «عــن المواقف،فقــال:

لغويــة معينــة المتاحــة،ومن ثــّم فــإّن األســلوب يمكــن تعريفــه أّنــه اختيــار أو انتقــاء يقــوم بــه المنشــئ لســمات 
بغرض التعبير عن موقف معين.ويدل هذا االختيار أو االنتقاء على إيثار المنشئ وتفضيله لهذه السمات 
على سمات أخرى بديلة.ومجموعة االختيارات الخاصة بمنشئ معين هي التي ُتشـّكل أسـلوبه الـذي يمتـاز 

  35»به عن غيره من المنشئين
صد الّدارسون أنواع االختيارات ألجل إيضاح االختيار الذي يأخـذ وبما أّن األسلوب مفهوم لساني فقد ر   

وكون األسلوب عند هؤالء الباحثين اختيارا «مفهوم الظاهرة األسلوبية،وهو ما أوضحه سعد مصلوح بقوله:
ال يعني أّن كّل اختيار يقوم به المنشئ ال بد أن يكون أسلوبيا،إذ علينا أن نمّيز بين نوعين مختلفـين مـن 

                                                 

)،وهــي قســم مــن الفلســفة يعنــى بدراســة الوجــود علــى حــّد عبــارة أرســطو،وذلك أطلــق L'Ontologieنســبة إلــى األنتولوجيــا( *
دات تشـترك فـي خصـائص عاّمـة عليه لفظ علم الوجود ومبدأه أّن الموجودات سواء أكانت من المحسوسات أو المجـرّ 

ــــــم الوجــــــود دراســــــة تلــــــك  ــــــم الوجــــــود واإلمكــــــان والديمومة،وموضــــــع عل كــــــالوجود واإلمكــــــان والديمومة،وموضــــــوع عل
الخصائص.ويتفرع عن هذا المعنى معنى ثان للمصطلح مفاده دراسة األشياء في ذاتها بصرف الّنظر عـن مظاهرهـا 

 .135صأو توابعها ومستلزماتها.األسلوبية واألسلوب،
  . 74، 73عبد السالم المسدي،األسلوبية واألسلوب،ص 32
  .75، 74األسلوبية واألسلوب،ص 33
  .116رجاء عيد،البحث األسلوبي معاصرة وتراث،ص 34
  .38، 37،ص1992سعد مصلوح،ألسلوب دراسة لغوية إحصائية،عالم الكتب،القاهرة،الطبعة الثانية  35
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ختيار:اختيــار محكــوم بســياق المقام،واختيــار تــتحّكم فيــه مقتضــيات التعبيــر الخالصــة.فأّما النــوع األّول اال
ـــــارة)على أخـــــرى ألّنهـــــا أكثـــــر مطابقـــــة  ـــــؤثر فيـــــه المنشـــــئ كلمـــــة(أو عب فهـــــو انتقـــــاء نفعـــــي مقامي.رّبمـــــا ي

قواعـد الّلغـة بمفهومهـا  للحقيقة...وأّما النوع الثـاني فهـو انتقـاء نحوي،والمقصـود بـالّنحو فـي هـذا المصـطلح
الشامل الصوتية والصرفية والداللية ونظم الجملة.ويكون هذا االنتقاء حين يـؤثر المنشـئ كلمـة علـى كلمـة 
أو تركيبا على تركيب ألّنها أصح عربية أو أدق في توصيل ما يريد...إّال أّن مصطلح األسلوب ينصرف 

  36»أساسا إلى النوع الثاني
ـــذي يـــدرس  وأفضـــت   ـــة ال ـــى تأســـيس مـــنهج األســـلوبية التوليدي ـــة المنشـــئ إل ـــدات األســـلوب مـــن زاوي تحدي

  37األسلوب في عالقته بمصدره خالل عملية الخلق الفّني
وعــّد الّدارســون األســلوبيون فكــرة االختيــار مســتندة علــى نظريــة ثنائيــة المعنــى،أي المعنــى أو المضــمون   

  38ير المختلفة.الواحد يمكن التعبير عنه بطرق التعب
  االنتقادات الموجهة لهذا التحديد-3
:إذا نقلنا هذا المفهوم من النظري إلى التطبيق في شكل تحليالت أسـلوبية، قـد يسـبق كـّل هـذا أفكـار 3-1

عقديــة أو نفســية أو فكريــة أو فلســفية للمنشــئ،ثّم تــأتي التحلــيالت األســلوبية لتثبــت األفكــار المســبقة بلــي 
  ارات واأللفاظ كي تثبت ما سبق استخالصه.أعناق النصوص والعب

:أّما المسّدي فيّتخذ انتقاده لتحديد األسلوب من زاوية المنشيء مدخال إلى تحديد األسلوب من زاويـة 3-2
الّنص،فـإذا كــان المخاطــب هــو بدايــة عمليــة االّتصـال فــال تقــوم هــذه العمليــة دون العنصــرين اآلخرين،وقــد 

لفصل الذي نعمد إليه في البحث والتحليل ليس إّال فصال منهجيا يعيننا على وبدهي أّن ا«بّين ذلك بقوله:
استشفاف تحديد األسلوب في ماهيته ومقّوماته،وال يذهبّن بنا هذا المنهج إلى الغفلة عن التفاعل العضوي 
القائم فـي عمليـة الخطـاب والـذي بـه ال يكـون مخاِطـٌب بـدون مخاطـب وخطاب،كمـا ال يكـون مخاطـب وال 

  39»اب ما لم تكتمل أضالع المثّلث.خط
: إّن اعتمــاد المنشــئ فــي تحديــد األســلوب ومــا ينجــر علــى ذلــك مــن قضــايا مرتبطــة بــه،تطرح ضــمنا 3-3

ــــف خطابــــه بحســــب  تحديــــد األســــلوب مــــن زاويــــة المتلقــــي،ويمكن أن ُيثبــــت بطريقــــة تجريبيــــة،فالمتكّلم يكّي
اختبـارّي فـي إثبـات حضـور المتقّبـل فـي عملّيـة  ويعمد الفكر األسلوبي إلى مـنهج«المخاطب الذي يحاوره،

اإلبالغ،فإذا استندنا إلى التجربة اهتدينا إلى أّن المتكّلم عاّمة يكّيـف صـيغة خطابـه حسـب أصـناف الـذين 
  40»يخاطبهم،وهذا التكّيف أو التأقلم ليس اصطناعا ألّنه عفوي قّلما يصحبه الوعي المدرك.

  تحديد األسلوب من زاوية الّنص -2

                                                 

  .39، 38األسلوب دراسة لغوية إحصائية،ص 36
  .102ينظر:علم األسلوب مبادئه وٕاجراءاته،ص 37
 .493كاتي وايلز،معجم األسلوبيات،ص 38
  .80،  79األسلوبية واألسلوب،ص 39
  .80األسلوبية واألسلوب،ص 40
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استنادا على االنتقادات الموجهة لتعريف األسلوب من زاوية المؤلف،اقترح الّدارسون تعريفا كأّنه يمّثل     
بديال، ويعّوض تعريف األسلوب من زاوية المؤّلف،لكّن األحرى أّنه يقع متّمما له يعضده ويؤّكـده دون أن 

  41كامال.يلغيه،ذلك أّن الّدارسين رأوا في تعّدد زوايا تعريف األسلوب ت
انطلــق القــائلون بهــذا التعريــف مــن تعريــف الحــدث التعبيــري القــائم علــى ثالثــة أركــان المرســل والرســالة    

والمرسل إليه،وأّنه يستحيل وجود عنصر من العناصر الثالثة دون الباقي.فهـذا التعريـف يتعامـل مـع الّلغـة 
نت نظـرتهم إليـه بتحديـد مسـتويين مـن الّلغـة؛ ألّنها تمّثل المادة التي ينسج منها الّنص حال اسـتعمالها،وكا

األّول ساكن ويتمثل في وجودها قبل خروجها إلـى حقـل االسـتعمال الخـارجي، واآلخـر متحـّرك ويقصـد بـه 
الّلغة حين تخرج من أطرها المعجميـة بمـا تحـوي مـن قواعـد نحويـة وصـرفية إلـى ميـدان عملهـا كـي تـؤدي 

  بها نقل األفكار وتوصيل المعلومات.وظيفتها اإلخبارية المنوطة بها،ونعني 
يرى عبد السالم المسّدي أّنه يمكن أن نعّرف األسلوب من زاويـة الـّنص باالعتمـاد علـى التعريـف مـن     

وتــأتي هــذه النقيضــة معّدلــة رجحــان تطــابق األســلوب وصــاحبه فكــرا «زاويــة المؤلف،وقــد شــرح ذلــك بقولــه:
ع يســـــّلطه المؤلـــــف علـــــى مـــــا تـــــوّفره الّلغـــــة مـــــن ســـــعة وشخصـــــية لتنظـــــر األســـــلوب علـــــى أّنـــــه اختيـــــار وا

وطاقات.وٕالحــاح هــذا المنحـــى علــى أّن األســـلوب عمليــة واعيـــة تقــوم علـــى اختيــار يبلـــغ تمامــه فـــي إدراك 
صاحبه كّل مقوماته هو الذي يحدث خـّط الفصـل بـين التقـديرات الفلسـفية لألسـلوب وتقديراتـه الموضـوعية 

  42»التجريبية
تحــّدد بعمليــة االختيــار مــن امكانــات الّلغــة التعبيريــة التــي تعرضــها أمــام المؤلــف فــإّن ومــادام األســلوب ي   

هذه العملية تتجه إلى الّلغة وطاقاتها الكامنة في المعجم والّنظم، واالستعمال الناتج عبر العصور.وتتجّمع 
ف الّلغــة مــن كــّل هــذه االجــراءات اإلبداعيــة فــي الــّنص الــذي يتحــّدد كونــه تشــكيل لغــوي مضــطلع بوظــائ

  اتصال وتأثير.
] فقـد رأى أّن تحديـد األسـلوب مـن زاويـة الـّنص مثّـل عـزال للمنظـورين المنشـئ -1965[*أّما حسـن نـاظم  

أّن ثّمة وجهات نظـر فـي األسـلوب اسـتندت إلـى عـزل الـّنص عـن كـّل مـن مؤلفـه  بيد«والمتلقي،حيث قال:
  43»وقارئه، ويشمل هذا االستناد الّنظر إلى األسلوب بوصفه انزياحا أو إضافة أو تضّمنا.

]بـين مفهـومي األسـلوب واألسـلوبية توّجهـا إلـى 1947-1865مـن تفرقـة شـارل بـالي[ وقد جعـل المسـّدى  
حصـر مـدلول األسـلوب فـي تفّجـر الطاقـات التعبيريـة الكامنـة «تحديد األسلوب من زاوية الّنص،حيث قال:

                                                 

 .46ينظر:سعد مصلوح،في الّنص األدبي دراسة لغوية إحصائي،ص 41
  .74المسدي، عبد السالم،األسلوبية واألسلوب،ص 42
.مفـاهيم شعرية:دراسـة 1996الدكتور حسن ناظم ناقد ومترجم وأستاذ جامعي عراقي،عمل في السلك األكاديمي منـذ عـام  *

).أنســنة الشــعر:مدخل إلــى 2002البنــى األســلوبية دراســة فــي أنشــودة المطــر()1994(فــي األصــول والمــنهج والمفــاهيم
ـــنص والحيـــاة(2007نقـــدي( ).المجتمـــع المـــدني:تاريخ2006(حداثـــة أخرى،فـــوزي كـــريم نموذجـــا ).الشـــعرية 2008).ال

  )2010المفقودة:تحرير وتقديم(
ناظم،حســـن،البنى األســـلوبية دراســـة فـــي أنشـــودة المطـــر للســـياب،المركز الثقـــافي العربي،الـــدار البيضـــاء،المغرب،الطبعة  43

 .19،ص2002األولى
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في صميم الّلغة بخروجها من عالمها االفتراضي إلى حّيز الموجـود الّلغوي،فاألسـلوب حسـب تصـّور بـالي 
االســتعمال ذاتــه فكــأّن الّلغــة مجموعــة شــحنات معزولــة واألســلوب هــو إدخــال بعضــها فــي تفاعــل مــع  هــو

  44»البعض اآلخر كما في مخبر كيمياويّ 
  تحديد األسلوب من زاوية المتلقي-3
تــتلخص هــذه الزاويــة فــي إبــراز العالقــة  الرابطـــة بــين الــّنص والمتلقي،وقــد تتوّســع فــي بعــض الحـــاالت   

إّن مـن اهـتم مـنهم بالعالقـة بـين الـّنص والمتلقـي «ة بين المنشئ والمتلقي،يقول سعد مصلوح:لتشمل العالق
الـــتمس مفـــاتيح األســـلوب فـــي ردود األفعـــال واالســـتجابات التـــي يبـــديها القـــارئ أو الّســـامع حيـــال المنبهـــات 

  45»األسلوبية الكامنة في الّنص.
  األسلوب طاقة ضاغطة-1

يوّظـــف طاقـــات الّلغـــة ليكـــّون طاقـــة ضـــاغطة علـــى المتلقي،وهـــذه الطاقـــة رأى الّدارســـون أّن األســـلوب    
الضاغطة هي التي يتحّدد من خاللها األسلوب، وأبرز مظاهر القّوة الضاغطة فكرة التأثير التي تستوعب 
مفهوم اإلقناعي،ويجعل المسّدي تحويل هذا المفهوم إلـى اختبـاري إلـى مشـال ريفاتير،حيـث ذكـر أّنـه حـّدد 

وب اعتمــادا علــى أثــر الكــالم فــي المتقّبــل فيعّرفــه بأّنــه إبــراز بعــض عناصــر سلســلة الكــالم وحمــل األســل «
القارئ على االنتباه إليها بحيث إذا غفل عنها شّوه الّنص وٕاذا حّللها وجد لهـا دالالت تمييزيـة خاّصـة،ّمما 

  46»يسمح بتقرير أّن الكالم يعّبر واألسلوب يبرز
هذا التعريف ضمن زاوية المتلقي إّال أّن مصطلح المنّبهات التي تثير حساسية  ورغم أّن المسّدي أدرج   

المتلقــي تتــوفر فــي الــّنص،ومن ثّمــة يمكــن تصــنيف هــذا التعريــف ضــمن زاويــة الــّنص،أو كمــا ذكــر ســعد 
من اهتم بالعالقة بين الّنص والمتلقي التمس مفاتيح األسلوب فـي ردود األفعـال واالسـتجابات «مصلوح أنّ 

  47»تي يبديها القارئ أو الّسامع حيال المنّبهات األسلوبية الكامنة في الّنصال
األمر يدفع بنا إلى مراجعة هذه الزوايا المعتمدة فـي تحديـد األسـلوب،فالمالحظ أّنهـا تتـداخل إذ نجـد فـي   

أساسـيا بعض تحديدات األسلوب حضور زاويتين،فإذا ذكرنا تحديد يستهدف المتلقي ألفينا فيه دور الـّنص 
الذي يحتوي المنبهات األسلوبية التـي يسـتجيب لهـا المتلقي،فهـل األسـلوب هـو مجمـوع االسـتجابات وردود 

  األفعال لدى القارئ،أو هو مجموع المنّبهات التي احتواها الّنص. 
رّواد األسـلوبية المعاصـرة يتخـذون مـن  ويكـاد«يقول المسّدي في تعريف األسـلوب مـن زاويـة المتلقـي:     

هذا المعطى أّسا قاّرا في تحديد األسلوب رغم اختالف سبلهم في تقدير دوافع الظاهرة وغاياتها الوظائفية، 

                                                 

  .88المسدي،عبد السالم،األسلوبية واألسلوب،ص 44
  .45دبي دراسة لغوية إحصائية،صسعد مصلوح،في الّنص األ 45
  .83المسدي،عبد السالم،األسلوبية واألسلوب،ص 46
  .45سعد مصلوح،في الّنص األدبي دراسة لغوية إحصائية،ص 47
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فغيرو يعتبر أّن األسلوب مجموعة ألوان يصطبغ بهـا الخطـاب ليصـل بفضـلها إلـى إقنـاع القـارئ وٕامتاعـه 
  48»لوفر يلّح على أّن األسلوب هو سلطان العبارة إذ تستبّد بنا.وشّد انتباهه وٕاثارة خياله،ودي 

  األسلوب مجموعة من المنّبهات األسلوبية-2
  ما هي المنّبهات األسلوبية؟

لّما شرح ريفاتير طريقة التحليـل األسـلوبي المرتكـزة علـى اسـتجابة القارئ،أّكـد أّن هـذه االسـتجابات يتسـّبب 
ـــه موجـــود فـــي الّنص،يّتخـــ ذ أشـــكاال متنّوعـــة، يـــتحّكم فيهـــا الّنســـق والســـياق المـــؤثران علـــى ســـلوك فيهـــا منّب

متلقـــي التـــي تحـــّين الـــّنص،أن يكـــون ذاتيـــا -يمكـــن لســـلوك المتلقي،فـــي إطـــار وظيفة:مرســـل«القارئ،حيـــث
ومتغّيرا،غير أّن له سببا موضوعيا ثابتا؛ففي اإلرسالية الّلسانية المدركة إلى حّد ما،يكون االنتقال من أثـر 

 ظلوب الكامن إلى أثر األسلوب الفعلي بمثابة ظـاهرة مزدوجة:الوحـدة األسـلوبية أوّال وبعـد ذلـك اسـتيقااألس
  49»انتباه القارئ.
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