
 امتحان الّسداسّي األّول في األسلوبيّة و تحليل الخطاب                  أ/ وهيبة قاني

 (03 -02 – 01لّسنة الثّانية أدب عربّي األفواج الثاّلثة ) ا

 

 بعض معطيات الدرس األسلوبّي عند بيير جيرو

 

نشأ نطاقان عن تجديد المذاهب اللّسانيّة في بداية القرن العشرين، فشّكال باسم األسلوبيّة دراستين 

أسلوبيّة التّعبير، وهي دراسة عالقات الّشكل مع التّفكير ، وهي تتناسب مع تعبير منفصلتين ومتميّزتين: 

القدماء، ومن جهة أخرى نشأت أسلوبيّة الفرد: وهي نقد األسلوب، ودراسة لعالقات التّعبير مع الفرد أو 

 .المجتمع الّذي أنشأها واستعملها

للّسانّي، واألخرى تدرس هذا التّعبير إزاء المتكلّمين، أسلوبيّة التّعبير ال تخرج عن إطار اللّغة أو الحدث ا

وتنظر إلى البنى ووظائفها داخل النّظام اللّغوّي، وبهذا تعّد وصفيّة، والثانية تحّدد األسباب وبهذا تعّد 

ا تكوينيّة، ولذا فاألولى أسلوبيّة األثر وتتعلّق بعلم الّداللة ودراسة المعاني، والثاّنية أسلوبيّة لتحديده

 .األسباب، وتنتسب إلى النّقد األدبيّ 

إّن التّعبير فعٌل يعبّر عن الفكر بوساطة اللّغة، وتتألّف اللّغة من أشكال )زمن األفعال، الجمع، المفرد(، 

ومن بنى نحويّة )الحذف، نظام الكلمات(، ومن كلمات هي أدوات التّعبير. إّن هناك قواعد للتّعبير كّونتها 

التّقليديّة، فإذا قال أحدهم: )أشكركم(، فإّن هذا القول من ناحية صوتيّة، يتضّمن ثالثة القواعد الوصفيّة 

 :وجوه

 األصوات ذاتها مستقلّة عن أيّة نبرة خاّصة •

النّبر العفوّي وغير الّشعوري: يكشف عن األصول االجتماعيّة الّريفيّة وعن الميول النّفسيّة البيولوجيّة  •

 في الوقت ذاته

 ر اإلرادّي: يهدف إلى إحداث انطباع محّدد لدى المتلقّي يعبّر عن احترام أو هزءالنّب •

توجد هذه الوجوه الثاّلثة في كّل المستويات اللّغويّة: المفردات والّصيغ والنّحو، فحين تمتلك عدًدا من 

 .”أشكركم كثيًرا“، ”تفضلوا بقبول شكري“الوسائط للتّعبير عن االمتنان تقول: 

 :مة ثالثيّة للتّعبيروهناك قي

 ـــ القيمة المفهوميّة أو العاّمة ) منطقة التّعبير(
 ـــ القيمة التّعبيريّة، وهي غير شعوريّة تقوم على النّظام االجتماعّي والنّفسّي والفيزيولوجيّ 

 ـــ القيمة القصديّة أو االنطباعيّة: وهي قيمة جماليّة وأخالقيّة وتعليميّة للتّعبير
وبيّة التّعبير دراسة لقيم تعبيريّة وانطباعيّة خاّصة بمختلف وسائل التّعبير، وترتبط هذه القيم وهكذا فأسل

 .بوجود متغيّرات أسلوبيّة؛ ترتبط بوجود أشكال مختلفة للتّعبير عن فكرة واحدة

ناحية  تدرس األسلوبيّة وقائع التّعبير اللّغوّي من” أسلوبيّة التّعبير، وعّرف موضوعها: ” بالي“أّسس 

مضامينها الوجدانيّة، فهي تدرس تعبير الوقائع للحساسية المعبّر عنها لغويًا، كما تدرس فعل الوقائع 

كّل فكرة تتحقّق في اللّغة ضمن سياق وجدانّي تكون موضع اهتمام، إّما عند ، ف اللّغويّة على الحساسيّة

أوه، افعلوا ” من غير نبر، أو القول: ” هذا افعل“المتكلّم وإّما عند الّسامع، مثل عندما تعطي أمًرا ما 

 .، يكون التّعبير هنا رغبة وأماًل وعن نفاذ صبر”أوه، نعم، افعلوه“، أو ”هذا

، عندما يرى أحدنا حادثًا ما، ”شارل بالي“يشّكل المضمون الوجدانّي للغة موضوع األسلوبيّة عند 

فيه أمران: األّول: نداء تعجبي )مرتبط بالنّبر(، ، فالتّعبير من وجهة نظر لسانيّة، ”يا للمسكين” يصرخ:



والثاني: حذف. ومن وجهة نظر أسلوبيّة. فالتّعجب والحذف أداتان للتّعبير عن انفعال يشير فيه الّسياق 

 .إلى الّشفقة. والتّعبيريّة اتّسعت فيما بعد لتشمل دراسة التّعبير األدبيّ 

 :صوتيّات التّعبير

يريّة الّصوتيّة على مفهوم المتغيّرات الّصوتيّة األسلوبيّة، فبمقدار ما يكون للغة حريّة تعتمد األسلوبيّة التّعب

التّصّرف ببعض العناصر الّصوتيّة للّسلطة الكالميّة، تستطيع اللّغة أن تستخدم تلك العناصر لغايات 

 أسلوبيّة
الوجدانّي نبًرا إلحاحيًّا يفرز هذه الظاهرة، وأظهر أّن الفرنسيّة تحتوي إلى جانب النّبر ” مارزو“درس 

 .يوضع النّبر فوق الّسمة السلبيّة ” im-pos-sible“ :عنصًرا معنويًا، ففي كلمة مثل

حسب  –وفي حوزة اللّغة نسٌق كامٌل من المتغيّرات األسلوبيّة الّصوتيّة الّتي يمكن أن نميّز من بينها 

لتّكرار، المحاكاة، الجناس االستهاللّي، التّناغم، كما اآلثار الّطبيعيّة: النّبر، المّد، ا -مصطلحات بالي

يمكننا أن نميّز بعض اآلثار باالستدعاء: نبر الّطبقة، والّريف، والمهنة، والنّطق القديم والّطفولّي 

 .واألجنبيّ 

ّسمة بين النّطق غير الّشعورّي والعفوّي الّذي يظهر فيه المزاج معبًّرا عن ذاته وال” تروبتزكوي“وقد ميّز 

الّشخصيّة والحالة العضويّة أو الخلقيّة والمشاعر والّرغبات، وبين النّبر االصطناعّي والواعي الّذي 

 .يبتغي الخداع واإلمتاع والّدغدغة والتّأكيد

 :صرفيّة التّعبير

 هو المحصول األسلوبّي للبنى الّصرفيّة الّذي يقوم على التّطّور االشتقاقيّ 

 :نحو التّعبير

دراسة الّزمن واألنماط تشّكل فصاًل هاًما من فصول األسلوبيّة، وقد شّد انتباه اللّسانيين المحصول 

األسلوبّي للماضي المستمر، ولصيغة االحتمال للحاضر التّاريخّي وصيغة المصدر والماضي المستمّر 

ت هي جسد األسلوب، فإّن للّسرد، وبناء الجملة قضيّة مهّمة من قضايا نحو األسلوب، فإذا كانت المفردا

 .بناء الجملة هو روحه

وتعّد داللة التّعبير المفردات المصدر األساسّي للتّعبيريّة، مثل دراسة بالي لأللفاظ في كتابه)بحث 

.األسلوبيّة(  

المطلوب :    

  تحليل النّّص و تمييز أبرز مالمح األسلوبيّة الواردة عند بيير جيرو  من خالل األفكار المقّدمة فيه .

 

و إيداعها لدى مكتب االستقبال في أفريل  14يرجى تسليم األعمال كاملة دون تأجيل يوم األربعاء 

 الجناح البيداغوجّي قبل منتصف النّهار.

بالتّوفيق  الّسداد                                                                                    

 

  


