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قواعد الن�سر فـي املجلة

تن�سر املجلة البحوث العلمية الر�سينة باللغة العربية يف حقل الآداب والعلوم الإن�سانية.  .1  

تخ�سع البحوث املن�سورة للتحكيم على نحو �سري.  .2  

يجب اأّل يقل عدد كلمات البحث عن 4000 كلمة، ول يزيد عن 8000 كلمة.  .3  

تر�سل البحوث با�سم رئي�س التحرير على الربيد الإلكرتوين للمجلة.  .4  

اأن تت�سمن ال�سفحة الأوىل من البحث:  .5  

❂	عنوان البحث باللغة العربية،  		

❂	ا�سم الباحث باللغة بالعربية،  		

❂	ا�سم اجلامعة،  		

❂	الربيد الإلكرتوين، 		

❂	ملخ�س البحث باللغة العربية )فقرة ل تقل عن ع�سرة اأ�سطر، ول تزيد على ع�سرين �سطرا(. 		

❂	الكلمات املفاتيح )ل تزيد عن �سبع كلمات( 		

اأن تت�سمن ال�سفحة الثانية من البحث:  .6  

❂	عنوان البحث باللغة الإجنليزية،  		

❂	ا�سم الباحث باحلرف الالتيني،  		

❂	ا�سم اجلامعة باحلرف الالتيني،  		

❂	الربيد الإلكرتوين،  		

❂	 ملخ�س البحث باللغة الإجنليزية )يف فقرة ل تقل عن ع�سرة اأ�سطر، ول تزيد على ع�سرين �سطرا(. 		

❂	الكلمات املفاتيح باللغة الإجنليزية )ل تزيد عن �سبع كلمات( 		

تو�سع الهوام�س يف اأ�سفل كل �سفحة، وتكون مربوطة ب�سكل اآيل باملنت. كما يبداأ ترقيم الهوام�س عند بداية   .7  

كل �سفحة جديدة.

اإذا تكرر ذكر املرجع يف ال�سفحة نف�سها، ي�سار اإليها بـ “املرجع نف�سه”.  .8  

اأو املقال، ورقم  توثق الإحالت على النحو الآتي: يذكر ا�سم املوؤلف العائلي فال�سخ�سي، ثم عنوان الكتاب   .9  

ال�سفحة. )على اأن يوثق املرجع ب�سكل كامل يف لئحة امل�سادر واملراجع ويكون ذلك على النحو الآتي: ا�سم 

املوؤلف، عنوان الكتاب اأو املقال، اجلزء/ اأو العدد، الطبعة، مكان الطبع، تاريخ الطبع(.

اأي بحث ل تتوفر فيه ال�سروط ال�سكلية املذكورة ي�ستبعد تلقائيا دون النظر يف حمتواه.  .10  



7
املجــلد  الأول  ❁  العــدد  الأول  ❁  مايو  2017م

فهر�س 

 ا�ستـهالل 

كلمة الدكتور عبد العزيز عبد اهلل تركي ال�شبيعي .

متـــون 

15 حمي الدين حم�شب  املقاربة الإدراكية للرمزية ال�شوتية: �شعرية ال�شتقاق يف جتربة ال�شاعر اأمل دنقل 

33 اإح�شان بن �شادق اللواتي  النبعاث يف �شعر خليل حاوي: )قراءة يف ديوانيه الأّولني: »نهر الرماد« و»الناي والريح«( 

53 �شيميائية ال�شخ�شية يف رواية »مملكة الفرا�شة« لوا�شيني الأعرج  مفرح بن �شعبان ع�شريي 

75 زهري القا�شمي  مت يف احلوار »رواية مو�شم الهجرة اإىل ال�ّشمال« للّطيب �شالح منوذجا  ال�شّ

93 حممد عدناين  الذاكرة والإبداع يف جمموعتْي »�شرية نعل« و»من اأحاديث القرى« عبد اهلل حممد النا�شر 

 قـراءات 

117 ر�شى عبد اهلل عليبي  احلجاج يف خطاب جرير ال�ّشاكي 

133 اأمري فا�شل �شعد العبديل  بنية احلجاج واآليات بيانها يف �شورة »النباأ« )درا�شة تطبيقية( 

151 طاطة بن قرماز  �شمات التالقي والتنايف بني الأ�شلوبية والبالغ 

171 ح�شن املودن  َمـوٌت ُمـخَتِلـٌف: روايـُة الوريِث الإ�شـكايل َمْن اأنا؟ وكيف للذات اأن تـ�شـتـرّد َذاَتـها؟ 
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دللت 

187 اأحمد املتوكل  الوظيفية وهند�شة الأنحاء 

207 �شابر احلبا�شة  منظورات نقدّية لال�شرتاك الّدليّل ونظرّياته )را�شتيه- �شتيفن�س- رمير( 

229 جمعة �شبيحة  احلراك امل�شطلحي البالغّي اإىل حدود القرن اخلام�س للهجرة 

247 �ُشلَيَمان ُح�َشني الُعَمرْيات  َثُر الَفّراء يف تاأ�شي�س الِبناء البالغّي العربيّ 
َ
اأ

ترجمات 

269 حافظ اإ�شماعيلي علوي  الل�شانيات الإدراكية وتاريخ الل�شانيات 

291 اإبراهيم عامر  الدرا�شة الإدراكية للفن واللغة والأدب 
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سمات التالقي والتنافي بني األسلوبية والبالغة:
د.طاطة بن قرماز

جامعة	ال�سلف.	اجلزائر

t.benguermaz@univhb-chlef.ez

02/26/ 2017م تاريخ	اال�ستالم:	

04/05/ 2017م تاريخ	القــــــبول:	

امللخ�ص بالعربية: 

اإن	مـــن	االإ�سكاليات	التي	تواجه	الباحـــث	االأ�سلوبي	خالل	ت�سفحه	للدرا�سات	االأ�سلوبية	هو	اإ�سكالية	العالقة	بني	

االأ�سلوبيـــة	والبالغة،	ما	الذي	يجمعهما؟	اأو	يفرقهما؟،	وما	طبيعة	العالقة	بينهما،	لقد	عر�ص	عبد	ال�سالم	امل�سدي	

جمموعة	من	املفارقات	بني	البالغة	واالأ�سلوبية،	وكلها	ت�سري	اإىل	حبل	القطيعة.	

تتحّدد	العالقة	بني	االأ�سلوبية	والبالغة	بتمنت	خيوطها	اأحيانا	وب�سعفها	اأحيانا	اأخرى،	يتبني	هذا	التاأرجح	

ويتكـــ�سف	لنا	من	حيـــث	االختالف	الوظيفي	واالختالف	الغائي	لكال	العلمـــني.	ين�سهران	اأحيانا	وينف�سالن	

اأحيانـــا	اأخرى،	مـــن	حيث	م�سار	االأ�سلوبية	البالغي	التاريخي،	ويتقاطعـــان	يف	مو�سوع	التحليل	وهو	اخلطاب	

االأدبي،	فباالإ�سافة	اإىل	ا�ستعانة	االأ�سلوبية	باأدوات	التحليل	الل�ساين	وتوخيها	املنهج	العلمي	الل�ساين	الو�سفي	

لـــو�سف	خ�سائـــ�ص	النـــ�ص	املتميزة	اأ�سلوبيـــا،	ت�ستعـــري	االأ�سلوبيـــة	اأدوات	البالغة	البيانيـــة	لتك�سف	وحتدد	

وت�سنـــف	�سماتها	اأ�سلوبيا،	اإذ	ما	اإن	تكر�ص	االأ�سلوبية	نف�سهـــا	لتحليل	اخلطاب	االأدبي	تغتدي	اأدوات	البالغة	

التـــي	تعتمدها	يف	التحليل	اإىل	اأدوات	اأ�سلوبيـــة.	واإن	من	اأهم	النقاط	التي	متيز	االأ�سلوبية	عن	البالغة	كامنة	

يف	اأن	البالغـــة	تهتم	باإنتاج	االأثر	الذي	يتلقاه	املتلقي	مـــن	خالل	عن�سر	التاأثري،	بينما	تدر�ص	االأ�سلوبية	�سبل	

واآليات	التاأثري	بوا�سطة	حتليل	م�سبباته	واإبراز	جمالياته.

الكلمات املفتاحية: 

االأ�سلوبية-	البالغة-	العلمية-	التحليل	الل�ساين-	النقد-	ال�سياق	االأ�سلوبي-	ال�سمات	االأ�سلوبية.
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The Convergence and incompatibility between the 
Rhetoric and the Stylistics attributes

Tata benguermaz
Chlef, Algeria University

t.benguermaz@univhb-chlef.dz
Abstract:
One of the problems facing the researcher stylistic browse during stylistic studies is 

problematic relationship between the stylistic and rhetoric, what unites them? And what 
does not gather?, And what the nature of their relationship, I offer Abdulsalam Masdi set 
of ironies between rhetoric and stylistic, all indicate rope does not break compatibility 
between them.

 The relation between the stylistics and the rhetoric is sometimes strong andsometimes 
weak this imbalance is perceived through functional as well as teleological difference 
the ststylistics and the rhetoric melt together and separate from each other in terms 
of the historical ath of the stylistic.they cross  in the analysis which is known  as the 
literary discours .besides the use of the analysis tools and descriptive scientific research 
methodology in describing the characteristics borrows the rhetorical tools in order to 
determine its stylistic attributes.thus , the stylistics analyses the literary discourse using 
the rhetorical tools which are used in the stylistic analysis . 

And that the most important points that characterize the all the stylistic rhetoric lurk in 
rhetoric that is interested to produce the effect that the recipient receives by influencing 
element, while considering the stylistic ways and mechanisms of influence by the analysis 
of its causes and to highlight the aesthetics

keywords: 
Criticism- stylistic context the stylistics- rhetoric- scientific- linguistic analysis- 

stylistic attributes 
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امل�شار البالغي لعلم االأ�شلوب:

	يلـــّح	الكثري	من	الدار�سني	االأ�سلوبيني	الغربيني	

مـــن	اأمثال	بيري	قـــريو	Pierre Guiraud والدار�سني	

العرب	املحدثني	من	اأمثـــال	اأحمد	دروي�ص	و�سالح	

فـــ�سل	على	ارتبـــاط	م�سطلح	االأ�سلـــوب	منذ	عهد	

؛	اإذ	بينت	الدرا�سات	
(((

اأر�سطو	بامل�سطلح	البالغي

احلديثة	اأن	البالغة	يف	العهد	اليوناين	متثل	معناها	

يف	االأ�سلـــوب	الـــذي	ات�سل	اتـــ�ساال	وثيقـــا	بالقول	

اجلّيـــد	والرفيع،	حتّددت	البالغـــة	يف	�سكل	قواعد	

نظريـــة	عامة،	ظهـــرت	على	نحو	خـــا�ص	يف	كتابي	

اأر�سطو:	فن	ال�سعر،	وفـــن	اخلطابة،	وهي	موؤلفات	

اأدبية	�سخمـــة	اأّثرت	يف	التفكـــري	البالغي	االأوربي	

يف	الع�سور	الو�سطـــى،	لكن	القواعد	البالغية	تلك	

كانـــت	حتتـــاج	اإىل	قواعد	ت�سنيفيـــة	الأنها	ات�سلت	

ببالغـــة	املنجز	الفعلي	للكالم،	ومـــن	هذا	املنطلق	

كانت	رغبة	البالغة	ملحاحة	يف	ا�ستخدام	االأ�سلوب	

الـــذي	اأعانهـــا	علـــى	ت�سنيـــف	الـــكالم	ت�سنيفـــا	

.
(((

م�ستوياتيا	يتباين	فنيا

عرف	البالغيون	يف	الع�سور	االأوربية	الو�سطى	

 تق�سيمـــات	متفاوتـــة	لالأ�سلـــوب	وكان	بيـــري	قـــريو

قد	ب�سطهـــا	ب�سطا	طبقيـــا،	حيث	تـــ�سكل	االأ�سلوب	

من	طبقات	ثالث،	وحـــ�سب	راأي	الدار�سني	ا�ستقى	

هذا	التق�سيم	اأ�سوله	من	اأعمال	ال�ساعر	الروماين	

فرجيـــل	ال�سعرية،	فكانت	مدونتـــه	ال�سعرية	االأوىل	

حـــول	الفالحـــني	عنونهـــا	بق�سائد	ريفيـــة	وعّدت	

منوذجـــا	لالأ�سلـــوب	الب�سيـــط،	ومدونتـــه	الثانيـــة	

نّظمهـــا	حول	املزارعـــني	عنونها	بق�سائـــد	زراعية	

	بيري	قريو،	االأ�سلوبية،	ترجمة:	منذر	عيا�سي،	�ص22  (((

	ينظر:	اأحمد	دروي�ص،	درا�سة	االأ�سلوب	بني	املعا�سرة	والرتاث،	�ص152.  (((

وعـــّدت	منوذجـــا	لالأ�سلوب	املتـــو�سط،	اأما	ملحمته	

ال�سهرية	االإلياذة	فكانت	منوذجا	لالأ�سلوب	العايل	

وعلى	هـــذا	االأ�سا�ص	�ساع	عند	البالغيني	االأوربيني	

،	كمـــا	عرفت	الدائرة	
(((

مـــا	يعرف	بدائرة	فرجيل

با�سم	دوالب	فرجيل؛	اإذ	ت�سري	حلقات	هذا	الدوالب	

مـــن	منظورغريوالنقـــدي	اإىل	الـــو�سع	االجتماعي	

الذي	يتنا�سب	مع	كل	اأ�سلوب	من	االأ�ساليب	الثالثة	

من	حيث	االأ�سماء	واحليوانات	وامل�ساكن	والنباتات	

والتـــي	تتنـــا�سب	مـــع	اأمنـــاط	االأ�ساليـــب	الثالثـــة:	

.
(((

الب�سيط	واملعتدل	والعايل	اأو	اخلطري

	يـــوؤ�س�ص	فرجيـــل	دوالبه	على	توزيـــع	االأ�ساليب	

الطبقـــي	 للتق�سيـــم	 مـــ�ساكال	 م�ستوياتيـــا	 توزيعـــا	

توزيـــع	 الت�سنيـــف	مت	 لهـــذا	 وتبعـــا	 االجتماعـــي،	

امللفوظات	الل�سانية،	وحتى	ال�سور	ومظاهر	الطبيعة	

واحليوانـــات	والنباتـــات	والتي	تعّد	حـــدودا	فا�سلة	

تقف	عليها	االأ�ساليـــب	امل�سنفة	اجتماعيا	حتديدا	

دقيقـــا،	فكلمة	�سيف	اأو	جـــواد	اأو	قائد	غالب	مثال،	

ا�ستعمالهـــا	منح�سر	فقـــط	يف	االأ�سلـــوب	ال�سامي	

اأو	اخلطـــري،	ال	ينبغي	توظيفهـــا	اإال	يف	هذا	النمط	

املخ�سو�ص،	واالأمر	نف�سه	بالن�سبة	اإىل	امللفوظات:	

حقل،	حمراث،	ثور،	فالح،	مزارع،	التي	ال	تتنا�سب	

اإال	مع	االأ�سلوب	املتو�سط،	اأما	بالن�سبة	اإىل	الأ�سلوب	

الب�سيـــط	فله	معجميته	اخلـــا�سة	به	التي	ال	تتجاوز	

حّيـــز	امللفوظـــات	التالية:	مراعي	خـــ�سراء،	ع�سا	

.
(((

له�ص	االأغنام،	�ساة	اأو	كلب

	اإن	املالحـــظ	على	حلقات	الـــدوالب	الفرجيلي	

انح�سار	اال�ستخدام	اللغوي	يف	اأطر	�سيقة	تتنا�سب	

	ينظر:	املرجع	نف�سه،	�ص152.  (((

ينظر:	بيريقريو،	االأ�سلوبية،	�ص23.  (((

	ينظر:	املرجع	نف�سه،	�ص24.  (((
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مع	كل	منط	من	اأمناط	االأ�سلوب	الثالثة،	وهو	تداول	

معجمي	دقيق	اال�ستعمال	ال	يقبل	االمتزاج	باأمناط	

االأ�ساليب	االأخراة،	اإن	بهذا	التق�سيم	احل�سري	يف	

اال�ستعمال	املعجمي	مل	تتجاوز	البالغة	الكال�سيكية	

الغربيـــة	حدود	القوالب	واملعايري	اجلاهزة	الأ�سكال	

تقنيات	التعبري،	بيد	اأن	الـــدرا�سات	املتتبعة	ملاهية	

علـــم	االأ�سلوب	اأثبتت	اأن	النزعة	الطبقية	لالأ�سلوب	

هـــذه	مـــا	فتئـــت	اأن	اهتـــزت	وزلزلـــت	قواعدهـــا	

التغيـــري	 عـــ�سر	 ملتطلبـــات	 ا�ستجابـــة	 ال�سارمـــة	

والتجديـــد،	فلـــم	يـــاأت	التغيـــري	اعتباطيـــا	بل	جاء	

 ،
(((

منا�سبا	علـــى	م�ستويي	الفـــن	واالأدب	الرفيعني

بحيث	�سكلت	هذه	النزعـــة	احلداثية	الهادية	اإليها	

روح	العـــ�سر	منعرجـــا	خطـــريا	وحديثـــا	يف	تغيري	

معنـــى	االأ�سلـــوب	معنـــى	مغايـــرا	وخمالفـــا	ملعنـــى	

االأ�سلوب	الطبقي،	وكان	رائد	هذا	االإ�سالح	ملدلول	

 االأ�سلوب	اال�ستجدادي	االأكادميي	الفرن�سي	الكونت

.(Georges Buffon) 1707 / 1788

حظي	تعريف	بوفـــون	ب�سهرة	عارمة	لالأ�سلوب،	

وكان	ميـــالده	مـــن	منجـــزه	القّيـــم	خطابـــات	فـي	

االأ�سلوب:	discours sur le style،	وهي	اأول	حما�سرة	

األقاها	الكونت	بوفـــون	بتاريخ	1753،	حيث	ا�ستاأثر	

تعريفـــه	لالأ�سلوب	بتاأثـــر	رواد	التنظـــري	االأ�سلوبي	

الغربـــي	ورواد	الدر�ص	االأ�سلوبـــي	العربي	احلديث	

:	مينح	
(((

تاأثـــريا	بالغا،	وقد	عّرف	االأ�سلـــوب	قائال

هذا	الطرح	النقدي	البوفوين	تفهما	حمدثا	وحادثا	

ملاهية	االأ�سلوب،	و	يغدو	االأ�سلوب	تبعا	لهذا	التوجه	

احلداثي	جمانفا	لالنتزاع	والنقل	وال�سلخ،	فمفهوم	

خالد	حممود	 ترجمة:	 ل�سانية،	 اأ�سلوبية	 نظرية	 نحو	 �سانــدر�ص،	 فيلي	 ينظر:	 	  (((

جمعة،	�ص29.
((( Buffon discours sur le style texte de l édition de l Abbe j. 

pierre,librairie,ch.Poussielgue, p6

االأ�سلـــوب	من	منظور	بوفون	جديد	وطارئ	ي�ستميز	

بطابـــع	فـــرداين	اأو	كمـــا	ا�سطلح	عليـــه	مب�سطلح	

)))la singularité،	ويعني	اخل�سو�سية	

الفردانيـــة:

املنتهجـــة	من	لـــدن	املوؤلف	من	حيـــث	توخيه	اآليات	

تعبرييـــة	ت�سعفـــه	على	طـــرق	اأفـــكاره	وت�سخي�سها	

با�ستخدام	خـــا�ص	لّلغة،	وي�سري	االأ�سلوب	باملفهوم	

البوفـــوين	كالب�سمة	ال�سخ�سية	للفرد	التي	ال	تقبل	

امل�ساكلة	وال	التقليد.

	يبدو	اأن	الباحث	االأ�سلوبي	بوفون	انطلق	يف	هذا	

املوقـــف	من	اإميانه	باأن	االأعمـــال	املتقنة	كتابيا	هي	

وحدها	التي	تخلد	ولي�ص	اخلـــرات	واالكت�سافات،	

الأن	االأخـــرية	ال	تقـــع	يف	دائـــرة	�سلطـــة	االإنـــ�سان،	

واالأ�سلوب	هو	االإن�سان	نف�سه،	الأنه	ال	ميكن	اأن	ي�سرق	

اأو	ينقـــل	اأو	يغـــري،	و�سوف	يظـــل	كاتبـــه	م�ستح�سنا	

ومقبـــوال	يف	االأزمنـــة	كلهـــا،اإذا	كان	اأ�سلوبـــه	رفيعا	

،	لهذا	يعـــّد	االأ�سلوب	اآلة	ترجمة	
(((

وجميـــال	وعاليا

روحيـــة	لغويـــا،	مُتتثل	بف�سله	العـــوامل	اخلفية	التي	

تختلـــج	الذات	الباثـــة،	فتقع	م�ساقبـــة	اللغة	للفكر	

م�ساقبةعيانيـــة،	اإذ	تقـــف	اللغـــة	وراء	االأ�سلـــوب؛	

،	يتبـــدى	دور	اللغة	
(((

وهـــو	مـــن	يظهـــر	و�سامتهـــا

احلـــا�سم	يف	التعبري	كما	ي�سهـــم	االأ�سلوب	يف	اإبراز	

قّيم	التعبري،	ومن	هنا	تتك�سف	عالقة	املالزمة	بني	

اللغة	و	االأ�سلوب.

	يلحـــظ	املتتبع	للـــ�سريورة	التاريخيـــة	البالغية	

لعلم	االأ�سلوب	ا�ستعانة	البالغة	باالأ�سلوب	م�ستفيدة	

	ينظر:	املرجع	نف�سه،	�ص6  (((

فيلي	�ساندر�ص،	نحو	نظرية	اأ�سلوبية	ل�سانية،	�ص29.  (((

((( Michael riffaterre essais de stylistique structurale presentation et 
traduction de danieldelas Flammarion, p1.
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من	اأدائه	االإجرائي	املتمثل	يف	ت�سنيف	الكالم	وفق	

م�ستوياته	املختلفة	فّنيـــا؛	اإذ	يتبني	للدار�ص	تعاي�ص	

البالغـــة	مـــع	االأ�سلـــوب،	وهـــذا	التعايـــ�ص	مت�سل	

باملهّمـــة	التـــي	اخت�ص	بهـــا	االأ�سلوب	مـــن	الناحية	

العمليـــة	الوظيفية	املتجـــ�سدة	يف	تق�سيمـــه	للكالم	

الـــذي	ي�سكل	املحوريـــة	الغائية	للبالغـــة،	لكن	دور	

االأ�سلوب	يف	هذه	املرحلة	من	الزمن	)اأواخر	القرن	

ال�سابع	ع�سر(	ذات	النـــزوع	الطبقي	كان	معياريا،	

افتقر	اإىل	التو�سيفات	العلمية،	تلك	الو�سفية	التي	

ا�ستمدهـــا	مـــن	م�سايرته	لالأ�سلوبيـــة	وهي	وظيفتة	

االأ�سلية	املنوطة	به.	

	تعمـــد	االأ�سلوبية	خالل	ممار�ستهـــا	االإجرائية	

للمكونات	البنائية	الأ�ساليب	اخلطاب	اإىل	ت�سنيف	

الـــكالم	اإىل	مراتب	فّنية	متدرجة،	ترز	خالل	هذا	

الت�سنيـــف	معـــامل	االأ�سلـــوب	وجتلياتـــه	اجلمالية،	

وال	تقوم	االأ�سلوبية	بهذا	الـــدور	الوظيفي	اجلمايل	

اإال	بفـــ�سل	االأ�سلـــوب	الـــذي	يعينهـــا	علـــى	ترقيـــم	

وظيفيتهـــا،	فهي	حتتكم	اإليه	باعتباره	مو�سوعا	لها	

وعليه	يقـــوم	كيانها،	وهو	لها	مبثابة	اآلة	تعيلها	على	

ا�ستقـــراء	اخلوا�ص	االأ�سلوبيـــة	املتع�سع�سة	يف	زوايا	

النـــ�سو�ص	االأدبية	ومتونها،	ومن	هنا	تت�سح	حاجة	

االأ�سلوبية	اإىل	االأ�سلوب	واأنها	اإليه	اأم�ص	يف	فتق	�ُسعب	

الكالم	ذي	امل�ستويـــات	العليا،امل�سطبغة	بال�سبغة	

العلميـــة	املمزوجة	بالفّنية،	وكان	مـــن	الطبيعي	اأن	

تر�سم	االأ�سلوبية	حـــدود	خطاها	وخريطة	م�سارها	

من	هذه	الزاوية.

	وجـــدت	االأ�سلوبيـــة	نف�سها	تقتفي	الـــدور	ذاته	

الذي	قامت	به	البالغة	قدميـــا،	اإال	اأنهما	تختلفان	

يف	الغايـــة	رغـــم	تقاطعهمـــا	يف	الو�سيلـــة،	فغايـــة	

االأ�سلوبيـــة	ح�سب	روؤى	الـــدار�سني	تو�سيف	تقنيات	

التعبـــري	تو�سيفـــا	علميـــا	يف	جمـــال	الدرا�ستـــني:	

اللغويـــة	واالأدبية؛	اإذ	تتعامل	االأ�سلوبية	مع	االأ�سلوب	

كمفهوم	خا�ص	خال�ص	لذاته	وكنتاج	اإبداعي	فّني،	

بينما	غاية	البالغة	الكال�سيكية	االأوروبية	معيارية	

بحتة،	تبحث	عن	درجات	الـــكالم	الفّني	لتح�سره	

يف	�سباك	الطبقية.

تعـــود	نـــ�ساأة	االأ�سلوبيـــة	كم�سطلـــح	اإىل	القرن	

اللغويـــة،	 الـــدرا�سات	 عـــر�سة	 عـــ�سر	يف	 التـــا�سع	

وقد	اأظهـــرت	الـــدرا�سات،	االأ�سلوبيـــة	احلديثة	اأن	

جتـــدد	البالغـــة	كان	مقرونـــا	ببداية	هـــذا	القرن	

باعتبارها	اإرها�سا	حا�سما	يف	ن�ساأة	علم	االأ�سلوب،	

التجـــّدد	را�سخـــة	يف	كونهـــا	 واإّن	فعاليـــة	مطلـــب	

االنفعـــايل	التاأثريي،	لذلك	فاإّن	لالأ�سكال	البالغية	

احلداثـــي	 العلـــم	 هـــذا	 ظهـــور	 يف	 حا�سمـــا	 دورا	

 الداعيـــة	اإليـــه	روح	العـــ�سر،	اأرخ	فيلـــي	�ساندر�ص

Willy sandres	لن�ساأة	م�سطلـــح	االأ�سلوبية	قائال:	

»...اإن	االأ�سلوبيـــة	مبفهومهـــا	اجلديـــد	وبو�سفهـــا	

م�سطلحا	م�ستقال	مل	َيَرى	النور	يف	اللغات	االأوروبية	

اإال	منذ	القرن	التـــا�سع	ع�سر...	فحتى	هذا	التاريخ	

كانـــت	معايري	البالغـــة	هي	املهيمنـــة	وكانت	توؤدي	

الوظيفة	نف�سها	التي	تقوم	بها	االأ�سلوبية	اإىل	درجة	

جاز	فيها	عد	البالغـــة	ال�سلف	ال�سرعي	لالأ�سلوبية	

	.
(((

املعيارية...«

حتـــّدد	العالقة	بني	البالغـــة	واالأ�سلوبية	�سمن	

عالقـــة	انـــدراج،	تنـــدرج	فيهـــا	االأ�سلوبيـــة	�سمـــن	

البالغة،	يتـــ�سح	هذا	املنزع	من	خـــالل	ا�ستخدام	

املوؤلفني	تلوينات	اأ�سلوبية	خم�سو�سة	يف	التعبريعن	

اأفكارهـــم	حتقيقـــا	لالأ�سلـــوب	الراقـــي؛	اإذ	عمـــد	

)))	فيلي	�ساندر�ص،	نحو	نظرية	اأ�سلوبية	ل�سانية،	�ص94.
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املوؤلفـــون	اإىل	تنميـــق	اأ�ساليبهم	مـــن	خالل	ال�سور	

البيانية	واالأ�سكال	البالغية	التي	ت�ستمد	من	اأغوار	

عمق	البالغة.

	اإن	االأ�سكال	البالغيـــة	مـــن	املنظـــور	االأ�سلوبي	

املنـــ�سئ	 ي�ستطيـــع	 لغويـــة	 و�سائـــل	 �سوى	 ليـــ�ست	

تعبرييـــة	ذات	 اأ�سكاال	 بهـــا	 يحقـــق	 اأن	 بتوظيفهـــا	

االنبـــ�سام	االأ�سلوبـــي،	مـــن	مثـــل	اأ�سلـــوب	التكرار	

واأ�سلـــوب	احلذف	واأ�سلوب	التنكري،	اأ�سلوب	العدول	

واالن�سجـــام	يف	الّن�ّص،	تعّد	هذه	املعطيات	البنائية	

دعامات	اأ�سا�سية	لت�سكيـــل	االأ�سلوب	الرفيع	واملوؤثر	

فتعمل	على	ا�ستثارة	وعي	الـــّذات	املتلقية	ومن	ثّمة	

ا�ستمالتهـــا،	تعود	رغبة	االإنـــ�سان	يف	حتقيق	الكالم	

الهادف	واملوؤثـــر	وفق	�سياغة	لغتـــه	�سياغة	جميلة	

.
(((

وموؤثرة	ح�سب	راأي	فيلي

	اأ�ساد	�سالح	فـــ�سل	باأهمية	الدور	البارز	الذي	

مار�ستـــه	اأ�سكال	البالغـــة	االأوربيـــة	باأنواعهـــا	يف	

حتقيق	اأ�سلوب	متميز،	قائال:	»وقد	تزايد	االهتمام	

بـــاالأ�سكال	البالغية	من	خالل	الع�سر	الكال�سيكي	

،	حيث	نال	ا�ستعمال	
(((

بحثا	عن	االأ�سلوب	النبيـــل«

العـــ�سر	 يف	 بالغـــة	 اأهميـــة	 البالغيـــة	 الـــ�سور	

الكال�سيكي،	ترافق	هذا	االهتمام	مع	منزع	البحث	

،	لذلـــك	ا�ستخدمت	كل	االآليات	
(((

عن	اأ�سلوب	راق

وال�سبـــل	لتحقيقـــه	بغاية	رفـــع	م�ستـــواه	االإبداعي،	

فالتفاعالت	البنائية	التـــي	ت�ستجيب	لها	االأ�ساليب	

التعبريية	عاملة	على	ذلك،	اإن	ال�سور	»...البيانية	

واالأ�سكال	البالغيـــة	من	املنظـــور	االأ�سلوبي	لي�ست	

�سوى	اأدوات	لغوية	ي�ستطيع	املوؤّلف	با�ستخدامها	اأن	

	ينظر:	املرجع	نف�سه،	�ص95  (((

	ينظر	�سالح	ف�سل،	علم	االأ�سلوب	مبادئه	واإجراءاته،	�ص	196.  (((

	ينظر	بيري	جريو،	االأ�سلوبية،	�ص27.  (((

يحّقق	مالمح	الت�ساد	والتنا�سب	يف	الّن�ّص	م�ستثريا	

.
(((

عاملا	خياليا	جديدا...«

وحـــ�سب	راأي	�سالح	فـــ�سل	فـــاإن	بدايـــة	القرن	

الثامن	ع�سر	هو	ميالد	حلركة	جديدة	وم�ساءة	يف	

الغرب	لتفجري	االأطـــر	البالغية	التقليدية،	املتمثلة	

يف	االإبقاء	على	املفاهيـــم	والنماذج	املطابقة	ل�سلم	

قيـــم	البالغة،	فاإذا	اأراد	ال�ساعـــر	الغنائي	اأن	يعر	

عن	حالته	العاطفيـــة	وتلويناته	الوجدانية	ال	بد	اأن	

يـــر�سم	منوذجا	مثاليـــا	ومقاما	جماعيـــا	عن	تلك	

العاطفـــة،	ي�ستوجـــب	منه	هـــذا	ال�سلـــوك	ال�سعري	

اإخمـــاد	عواطفـــه،	و	مبعنـــى	اأدق	علـــى	ال�ساعر	اأن	

،	واملالحـــظ	على	هذه	
(((

يتكلـــم	بلـــ�سان	اجلماعـــة

احلركـــة	اأنهـــا	تقّيـــد	من	حركـــة	ال�ساعـــر	وحريته	

الفنيـــة،	جتعلـــه	يـــدور	يف	فلك	اجلماعـــة	ويف	حّيز	

�سروطهـــا	القا�سية	الأن	ال�ساعر	يحتـــاج	اإىل	ف�ساء	

اأرحب	واإىل	حريـــة	اأكر	حتى	تتاأتى	�ساعريته،	فهو	

جمبول	على	منا�سدة	االتـــ�ساع	والرحابة	وعلى	نبذ	

املحدودية.

	ظهـــرت	بوادر	ن�ساأة	علـــم	االأ�سلوب	بعد	تدهور	

البالغـــة	التاريخيـــة	يف	�سوء	تلـــك	االأطـــر	فلقـــد:	

»فقـــدت	البالغة	التاريخيـــة	اأهميتهـــا	ومل	ت�سبح	

لها	اأيـــة	قيمة	باعتبارها	جمموعـــة	من	الت�سورات	

واملفاهيـــم	التقنينيـــة	املعيارية...	تعـــد	لها	فاعلية	

القواعـــد	التي	كانت	تفر�ص	بهـــا	وجودها	فاإنها	قد	

ذابـــت	و	انحلت	يف	علـــم	االأ�سلـــوب	احلديث	ب�سكل	

اأو	باآخر...	من	حيث	كونها	جهدا	خمل�سا	لالقرتاب	

مـــن	مناطق	القـــوة	يف	التعبري	والتاأثـــري	ومكوناتها	

	�سالح	ف�سل،	علم	االأ�سلوب	مبادئه	واجراءاته،	�ص204.  (((

ينظر:	املرجع	نف�سه،	�ص198.	  (((
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،	يفـــ�سي	هذا	الراأي	بنا	اإىل	
(((

اللغوية	واجلمالية«

معرفـــة	الكيفيات	واملـــررات	التـــي	ر�ّسخت	جذور	

علم	االأ�سلوب	يف	البالغـــة	القدمية،	حيث	اأ�سهمت	

العنايـــة	بالزخاريف	اللغويـــة	والتلوينات	التعبريية	

اإىل	ظهـــور	علمني	اختـــ�ص	العلـــم	االأول	باالهتمام	

بال�سيـــغ	االأ�سلوبيـــة	للتعبـــري	اللغـــوي،	اأمـــا	العلم	

الثاين	فقـــد	اهتم	بال�سور	البالغيـــة	ور�سم	اآليات	

،	ومن	هنا	جتلت	
(((

و�سبـــل	االإفادة	من	هذه	ال�سور

االإرهـــا�سات	االأوىل	لظهـــور	علـــم	االأ�سلـــوب	الذي	

�سّب	يف	ج�سر	البالغة،	باعتبارها	علما	يهدف	اإىل	

حتقيق	القـــول	الرفيع،	وهذا	ال	يتاأتى	اإال	باالحتكام	

اإىل	االأ�سلـــوب،	وهـــذه	املزيـــة	را�سخـــة	يف	كّل	نزوع	

اأدبي،	فاملن�سئ	يتحرى	من	منطلق	االإجادة	الّلغوية	

بلوغ	االأ�سبـــاب	الاّلئقة	بذيـــوع	خطابه	يف	املتلقني،	

وكّل	مزيـــة	اأ�سلوبيـــة	تغدو	عندئذ	و�سيلـــة	اإغوائية،	

اإغرائية.

نعتقـــد	بـــاأّن	كّل	منـــ�سئ	يحمل	جديـــا	خطاطة	

توزيـــع	ن�سه	ون�سوج	كالمه،	هو	يحد�سها	قبل	غريه	

مـــن	املتلقني،	لذلك	فاإّن	انتقال	االأدبية	العربية	من	

ال�سفوية	املجردة	من	الت�سكيل	الّن�سي	ودخولها	يف	

حّيـــز	ممار�سة	البناء	اأك�سب	االأدباء	ثقافة	ت�سكيلية	

ال	ميكن	جتاهل	اآثارهـــا	يف	ا�ستكمال	ثقافة	االأدبية	

العربيـــة	لذلـــك	تغتدي	البالغـــة	فّنا	لبنـــاء	واإنتاج	

النـــ�سو�ص	وغايتهـــا	التاأثـــري	والتعليـــم،	فعرفـــت	

البالغة	بطبيعتها	الن�سقية	الأن	»...	وظيفتها	االأوىل	

بقيت	مع	ذلك	واحـــدة،	وهي	اإنتاج	ن�سو�ص	ح�سب	

.
(((

قواعد	فّن	معني«

	املرجع	نف�سه،	�ص202.  (((

	ينظر	هرني�ص	بليث،	البالغة	واالأ�سلوبية،	�ص95.  (((

	املرجع	نف�سه،	�ص23.  (((

	اأن	البالغة	خ�سعت	ملتغريات	
(((

يرى	هرنيـــ�ص

وظيفية	مـــن	حيث	اإّن	مفهومهـــا	االأول	ينح�سر	يف	

اإنتـــاج	النـــ�سو�ص،	اأما	املفهـــوم	العلمـــي	احلديث	

للبالغـــة	فاإنـــه	يتنافى	متامـــا	مع	وظيفتهـــا	االأوىل	

ويخالفـــه؛	اإذ	مل	تعـــد	غاية	البالغـــة	العلمية	اإنتاج	

الن�سو�ص	بـــل	�سارت	تعتكف	على	حتليل	م�سامني	

النـــ�سو�ص	وعلى	هـــذا	االأ�سا�ص	ت�سمنـــت	اأمرين:	

االأول	متعلق	بـــ�سرورة	وجود	علم	عام	للن�ص	يكون	

�ساحلـــا	لدرا�سة	الن�سو�ص	االأدبيـــة	وغري	االأدبية،	

واالأمر	الثاين	فمتعلق	بالفكـــرة	املت�سمنة	واملتمثلة	

يف	كـــون	كل	نـــ�ص	هو	بـــ�سكل	ما	بالغـــة	الأنه	يحوز	

على	وظيفة	تاأثرييـــة،	وعلى	هذا	االأ�سا�ص	الوظيفي	

والغائـــي	اغتـــدت	البالغـــة	منهجا	للفهـــم	الن�سي	

)))،	اإن	طرح	هرنيـــ�ص االأ�سلوبي،	

مرجعـــه	التاأثـــري

يثبـــت	تغري	املكون	الغائي	للبالغـــة	يف	انتقالها	من	

وظيفـــة	االهتمـــام	بالبنـــاء	النـــ�سي	اإىل	االهتمام	

بوظيفـــة	التحليـــل	الن�سي	متو�سلة	بعامـــل	التاأثري،	

وهذا	هو	الـــدور	الذي	تتكفل	به	االأ�سلوبية	وتخت�ص	

به	حاليا،	منافحة	عنه	وب�سّدة.

	ناقـــ�ص	هرني�ص	بليث	فكـــرة	انتقال	البالغة	يف	

م�ساعيها	وغاياتها	وتغري	منزعها	املعياري؛	اإذ	يعّد	

تغريها	ذلك	موؤ�سرا	مره�سا	لن�ساأة	االأ�سلوبية	من	

جذع	البالغـــة،	فبعد	اأن	كانت	تـــوؤدي	دورا	تعليميا	

معياريـــا	انتقلـــت	اإىل	االهتمـــام	والعنايـــة	بتحليل	

النـــ�سو�ص	يف	خطـــوة	تعد	اإرهـــا�سا	اأوليـــا	لظهور	

االأ�سلوبيـــة	يف	خطوطها	العريـــ�سة،	الأن	هذا	الدور	

يتنـــا�سب	مـــع	دور	االأ�سلوبيـــة		ويتنافـــى	مـــع	مهمة	

البالغة	التي	طاملا	ان�سغلت	بت�سكيل	الن�ص	وبالبحث	

	ينظر:	املرجع	نف�سه،	�ص24.  (((

	ينظر:	املرجع	نف�سه،	�ص24.  (((
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عن	طرائق	�سبكه	و�سبل	اإنتاجه،	من	خالل	عنايتها	

ب�ستى	ال�سور	البالغية	املٌوؤنقـــة	واملٌدبجة	الأ�ساليب	

اخلطاب	االأدبي.

	بـــادر	فيلـــي	اإىل	التاأريـــخ	لوظيفـــة	االأ�سلوبيـــة	

انطالقا	من	املفهوم	اجلديد،	قائال:»اإن	االأ�سلوبية	

مبفهومها	اجلديـــد	وبو�سفهـــا	م�سطلحا	م�ستقال	

مل	يـــرى	النـــور	يف	اللغات	االأوروبيـــة	اإال	منذ	القرن	

التـــا�سع	ع�سر...فحتى	هذا	التاريـــخ	كانت	معايري	

البالغـــة	هي	املهيمنة	وكانت	توؤدي	الوظيفة	نف�سها	

التي	تقـــوم	بها	االأ�سلوبية	اإىل	درجـــة	جاز	فيها	عد	

 ،
(((

البالغة	ال�سلـــف	ال�سرعي	لالأ�سلوبية	املعيارية«

يفـــ�سي	طرح	فيلي	�ساندر�ص	النقدي	اإىل	اأن	القرن	

التا�سع	ع�سر	هو	الفرتة	الزمنية	الفا�سلة	واملحددة	

لظهـــور	االأ�سلوبية،	وهي	فرتة	تن�سلها	وترمها	عن	

البالغـــة	ترمـــا	تدريجيا،	الأنها	حتـــى	هذه	الفرتة	

كانت	عالقـــة	االأ�سلوبية	بالبالغـــة	عالقة	متاه	من	

حيـــث	الوظيفة،	حتـــى	ُنعتت	االأ�سلوبيـــة	باالأ�سلوبية	

املعيارية	ح�سب	الطرح	ال�سندر�سي.

	بـــداأ	االهتمـــام	بالرتكيـــب	الّلغوي	مـــن	منطلق	

الوظيفة	االأ�سلوبية،	ويعتر	ذلك	ا�ستك�سافا	جديدا	

لَنَفـــ�ص	بالغي	متجّدد،	فمنذ	بدايـــة	القرن	التا�سع	

عـــ�سر	كان	النـــزوع	البالغي	اال�ستجـــدادي	عامال	

بارزا	يف	نهو�ص	التفكري	االأ�سلوبي،	لذلك	وانطالقا	

من	هـــذا	التح�ّس�ص	ُنظـــر	اإىل	االأ�سلوبيـــة	على	اأّنها	

ت�سمية	حداثية	لتفكري	لغوي	عربي	قدمي،	وعلى	اأن	

.
(((

البالغة	هي	اأ�سلوبية	القدماء

	فيلي	�ساندر�ص،	نحو	نظرية	اأ�سلوبية	ل�سانية،	�ص94.  (((

	ينظر	بيري	قريو،	االأ�سلوبية،	�ص27.  (((

والبالغ��ة  االأ�شلوبي��ة  ب��ن  العالق��ة 

توا�شل اأم قطيعة؟

اإن	مـــن	االإ�سكاليـــات	امللحاحـــة	التـــي	جتابـــه	

الدار�ص	اأثناء	جوالنه		يف	عر�سات	الدر�ص	االأ�سلوبي	

هـــي	اإ�سكالية	العالقة	بني	االأ�سلوبية	والبالغة،	فما	

الـــذي	يجمعهمـــا	اأو	ُيَفرقهمـــا،	وما	طبيعة	العالقة	

بينهمـــا؟،	اإن	مثل	هـــذه	الت�ساوؤالت	تفـــر�ص	نف�سها	

وبـــ�سكل	عـــارم	لتعـــرت�ص	طريـــق	دار�ص	االأ�سلوبية	

وتثري	حريته	فتتنا�سل	اأ�سئلتـــه،	تنا�سال،	فقد	تبدو	

تلك	الت�ساوؤالت	ب�سيطـــة،	اإال	اأن	ب�ساطتها	تزيد	من	

اإ�سعـــاف	فر�ص	العثـــور	على	اأجوبـــة	قطعية،	وهذا	

ما	جعلنـــا	جنتهد	بتخمينـــات	من	�ساأنهـــا	اأن	ترز	

عالقتـــي	االمتـــداد	والتنايف	بـــني	العلمـــني،	ولعلها	

تقـــارب	الـــ�سورة	فتنجلي	تلـــك	ال�سبابيـــة	ببع�ص	

احلجج	نح�سبها	منطقية	دالئلية.

	يعـــّد	الباحـــث	االأ�سلوبـــي	هرنيـــ�ص	بليـــث	مـــن	

الباحثـــني	الغربيني	الذين	اهتموا	بـــدرا�سة	جدلية	

ال�سلـــة	بني	البالغة	واالأ�سلوبيـــة،	من	خالل	موؤلفه	

ال�سهري:	)البالغة	واالأ�سلوبية(،	حاول	يف	مقدمته	

عـــر�ص	اأ�سبـــاب	تاأرجـــح	البالغـــة	واالأ�سلوبية	بني	

حبلي	التـــوا�سل	والقطيعة،	قائـــال:	»تقيم	البالغة	

واالأ�سلوبيـــة	منـــذ	زمـــن	عالقات	وطيـــدة:	تتقل�ص	

االأ�سلوبيـــة	اأحيانا	حتى	ال	تغـــدو	اأن	تكون	جزءا	من	

منوذج	التوا�سل	البالغي	وتنف�سل	اأحيانا	عن	هذا	

النمـــوذج	وتت�سع	حتـــى	لتكاد	متثـــل	البالغة	لكنها	

،	يفهـــم	مـــن	هذا	
(((

باعتبارهـــا	بالغـــة	خمتزلـــة«

الطـــرح	اأنه	تقوم	بـــني	البالغـــة	واالأ�سلوبية	عالقة	

ت�ستد	تارة	وتلـــني	اأخراة،	لكن	ما	هو	ثابت	يف	اأ�سل	

هرني�ص	بليث،	البالغة	واالأ�سلوبية،	�ص19.  (((
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امل�سار	التاريخـــي	للبالغة	حاجتهـــا	اإىل	االأ�سلوبية	

وحاجة	االأ�سلوبيـــة	اإليها	وعدم	ا�ستقاللية	علم	عن	

االآخـــر	وقيامه	مبعزل	عنه،	بحيـــث	ت�ستند	البالغة	

اإىل	االأ�سلوبيـــة	حمتكمـــة	اإىل	االأ�سلـــوب	الـــذي	هو	

مو�سوع	درا�ستها،	فاالأ�سلوب	هو	املادة	التي	تن�سغل	

بهـــا	االأ�سلوبيـــة	وهو	م�سدرها	االأوحـــد	النبجا�سها	

وتر�سيخ	وظيفتها.	

لذلـــك	يكفل	االأ�سلوب	للبالغـــة	كل	الت�سهيالت	

يف	معاجلـــة	النـــ�سو�ص	مـــن	حيث	تنـــاول	البالغة	

االأ�ساليـــب	االأدبيـــة	واحلكـــم	عليهـــا،	اأمـــا	حاجـــة	

االأ�سلوبية	اإىل	البالغة	فكامنة	يف	اعتماد	االأ�سلوبية	

اأداوت	البالغة	التي	ت�سرّيهـــا	اإىل	اأدوات	اأ�سلوبية	

تتخذهـــا	متـــكاأ	ملعرفة	مـــو�سع	الدفني	مـــن	�سمات	

الن�ص	االأ�سلوبية.

	ي�ساطـــر	عبد	الـــ�سالم	املـــ�سدي	ويوافق	املنزع	

البالغـــة	 ل�سلـــة	 املحـــدد	 الهرنيـــ�سي	 التقديـــري	

امتـــداد	 »...فاالأ�سلوبيـــة	 قـــال:	 حـــني	 باالأ�سلـــوب	

للبالغة	ونفي	لهـــا	يف	الوقت	نف�سه،	هي	لها	مبثابة	

،	ُي�سهم	
(((

حبل	التوا�سل	وخـــط	القطيعة	اأي�سا...«

العلمـــان:	علم	البالغة	وعلم	االأ�سلوب	يف	اال�ستغال	

.
(((

�سمن	اإطار	الظاهرة	االأدبية

غري	اأّن	ثّمة	توّجهـــا	نقديا	يح�سر	الفارق	 	

الوظيفي	بني	البالغة	واالأ�سلوبية	يف	املوؤّدى	املنهجي،	

لذلك	فاإّن	التقييم	االأ�سلوبي	للظواهر	البالغية	هو	

ارتقاء	منهجي	للروؤيـــة	النقدية	ت�سعى	اإىل	الك�سف	

عـــن	القيمة	البنيوية	الفنية	التـــي	تقراأ	الّلغة	قراءة	

	عبد	ال�سالم	امل�سدي،	االأ�سلوبية	واالأ�سلوب،	�ص44.  (((

تطبيقية،	 ودرا�سة	 نظري	 مدخل	 االأ�سلوبية	 �سليمان،	 اأحمد	 	
ّ
اهلل فتح	 ينظر:	 	  (((

�ص30.

،	فالبالغـــة	اجلديـــدة	متـــ�سورة	كعلم	
(((

جماليـــة

.
(((

للتعبري	ونقد	لالأ�ساليب	الفردية

،	وجهة	من	البحث	
(((

	نحا	عبد	ال�سالم	امل�سدي

االأ�سلوبـــي	قـــارب	فيهـــا	جملـــة	مـــن	املفارقات	بني	

العلمني:	االأ�سلوبية	والبالغة،	اإن	الغاية	من	ب�سطها	

ليـــ�ص	الوقوف	على	مقومات	القطيعة	فح�سب	واإمنا	

االإمعـــان	يف	غيـــاب	مقومـــات	التـــوا�سل	والوقـــوف	

عليها	الحقا.	

نوجز	تلك	الفروق	فيما	يلي:

-	الــبــالغــة	عــلــم	مــعــيــاري	يــــر�سل	االأحــكــام	

مادته	 تــعــلــيــم	 اإىل	 ويـــرمـــي	 الــتــقــيــيــمـــــيــة	

ومو�سوعه	بالغة	البيان.	

-	االأ�سلوبيـــة	تنفـــي	عـــن	نف�سهـــا	كل	معياريـــة	

وتعـــزف	عـــن	اإر�سال	االأحـــكام	التقييميـــة	

اإىل	غايـــة	 اأو	التهجـــني	وال	ت�سعـــى	 باملـــدح	

تعليمية	البتة.

-	البالغـــة	حتكـــم	مبقتـــ�سى	اأمنـــاط	م�سبقـــة	

وت�سنيفات	جاهزة.

العلـــوم	 منهـــج	 بقيـــود	 االأ�سلوبيـــة	 تتحـــدد	 	-

الو�سفية.	

-	البالغـــة	ترمـــي	اإىل	خلق	االإبـــداع	بو�سياها	

التقييمية.

-	ت�سعى	االأ�سلوبية	اإىل	تعليل	الظاهرة	االإبداعية	

بعد	اأن	يتقرر	وجودها.	

-	ترغـــب	االأ�سلوبيـــة	عـــن	كل	مقيـــا�ص	ما	قبلي	

وترف�ص	مبداأ	الف�سل	بني	الدال	واملدلول.	

	ينظر:	رابح	بوحو�ص،	االأ�سلوبيات	وحتليل	اخلطاب،	�ص50.  (((

	ينظر:	�سالح	ف�سل،	علم	االأ�سلوب	مبادئه	واإجراءاته،	�ص199.  (((

عبد	ال�سالم	امل�سدي،	االأ�سلوبية	واالأ�سلوب،	�ص44.  (((
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-	تعتمد	البالغة	ف�سل	ال�سكل	عن	امل�سمون	يف	

اخلطاب	الل�ساين.

الفـــوارق	 هـــذه	 اأن	 اإىل	 هنـــا	 االإ�سارة	 	جتـــدر	

الوظيفيـــة	تنطبـــق	حـــ�سب	ت�سورنا	علـــى	العالقة	

بـــني	االأ�سلوبيـــة	باعتبارهـــا	منهجا	ل�سانيــــا	علميـا	

و�سفيـــا	وبني	البالغـــة	الكال�سيكيـــة	االأوربية،	وقد	

ُت�ستثنـــى	البالغـــة	العربيـــة	مـــن	هـــــذه	العالقـــــة	

ومن	تلـــك	الفوارق	والنعـــوت،	الأن	البالغة	العربية	

تعزف	عـــن	التقييم	والتعيري،	فهي	تقوم	فيما	تقوم	

عليـــه	على	الـــكالم	املوؤثر	الذي	يحـــ�سن	موقعه	من	

النفـــ�ص،	فتهتز	اأريحيـــة	وانت�ساء،	الأنـــه	ياأتي	ملتفا	

بردة	النـــدرة	املخلوطة	مباء	الغرابـــة	والتعجيب،	

وهي	جميعها	حمطـــات	اإبداعية	ي�ست�سيغها	القارئ	

ا�ستظرافا	وا�ستطرافـــا	فيتفاعل	معها	اإيالعا	بها،	

وكان	اجلاحظ	من	البالغيني	االأوائل	ال�سباقني	اإىل	

االإ�سارة	لبالغـــة	االإغـــراب	وم�ستتبعاتها	االبداعية	

بقوله:	»	الأّن	ال�سيء	مـــن	غري	معدنه	اأغرب،	وكلما	

كان	اأغـــرب	كان	اأبعد	يف	الوهم،	وكلما	كان	اأبعد	يف	

الوهم	كان	اأطرف،	وكلما	كان	اأطرف	كان	اأعجب،	

وكلمـــا	كان	اأعجـــب	كان	اأبدع،	واإمنـــا	ذلك	كنوادر	

كالم	ال�سبيان	وملح	املجانني...	والنا�ص	موكولون	

،	ومعنى	
(((

بتعظيم	الغريـــب	وا�ستطراف	البعيـــد«

هـــذا	اأن	ح�سول	االإبداع	االأدبي	يف	تفكري	اجلاحظ	

البالغـــي	مرهـــون	ببالغة	التعجيب	بعـــد	اأن	يّت�سم	

مب�سوغـــي	االإغراب	ثـــّم	االإطـــراف	القمينني	باأ�سر	

املتلقي	واإيقاعه	يف	�سباك	الغواية.

وبالرجوع	اإىل	املفارقتني	االأخريتني	املتنازعتني	

بـــني	االأ�سلوبيـــة	والبالغة	يذهب	املـــ�سدي	يف	روؤيته	

	اجلاحظ،	البيان	والتبيني،	ج1،	�ص65.  (((

النقديـــة	املف�سيـــة	اإىل	اأن	االأ�سلوبية	ال	تقبل	ف�سل	

قالـــب	العمـــل	االأدبـــي	عـــن	حمتـــواه،	فهـــي	تتناول	

اخلطاب	كال	متكامـــال	غري	جمزاأ	»وتختلف	نظرة	

االأ�سلوبية	اإىل	الن�ص	عن	مثيلتها،	فاالأ�سلوبية	ترى	

اأن	النـــ�ص	كيان	لغوي	واحد	بدوالـــه	ومدلوالته	وال	

جمال	للف�سل	بينهمـــا	اأو	بحث	اأحد	اجلانبني	دون	

االآخـــر	مـــن	حيث	اأن	اأولهـــا	مفـــ�ص	اإىل	االآخر،	اأما	

البالغة	فقد	قامت	على	ثنائية	االأثر	االأدبي	مبعنى	

الف�سل	بني	الـــ�سكل	وامل�سمون	بل	يف	نطاق	ال�سكل	

متيز	البالغة	بني	ف�ساحة	املفرد	وف�ساحة	الكالم	

،	وعليه	تف�سل	البالغة	ال�سكل	
(((

وف�ساحة	املتكلم«

التعبـــريي	عن	م�سمونه،	حيـــث	تخالفها	االأ�سلوبية	

وتتنافى	معها	يف	منهجية	حتليل	الن�سو�ص	االأدبية	

من	حيـــث	درا�سة	دوالها	ومدلوالتهـــا	ككل	متكامل	

غري	جمـــزاأ،	وينتج	عن	ذلـــك	اأن	االأ�سلوبية	ت�ستقي	

قيمتهـــا	من	حيث	تدر�ص	النـــ�ص	االأدبي	ككل	مكون	

من	جمموعـــة	كبرية	من	العالقـــات	الداخلية	التي	

ال	تقبـــل	الف�سل	وال	يكون	ملكونات	الن�ص	اأي	فائدة	

داللية	اأو	قيمة	جمالية	اإال	يف	عمل	عالقاته	املنتظمة	

انتظاما	تراتبيا.

،	اإىل	نتيجة	
(((

	خل�ص	عبـــد	الـــ�سالم	املـــ�سدي

نقديـــة	تـــكاد	تكـــون	قطعيـــة	يف	البـــت	يف	م�ساألـــة	

تقبـــل	 ال	 واالأ�سلوبيــــة،	 البالغـــة	 بـــني	 الفـــ�سل	

التنـــازع	فيها	حـــ�سب	ت�سوره	حيث	تـــو�سل	اإىل	اأّن:	

 

باالأ�سلوبيـــة	 البالغـــة	 مقارعـــة	 يف	 »االإب�ستيميـــة	

تتلخـــ�ص	يف	اأن	منحى	البالغة	متعـــال	بينما	تتجه	

االأ�سلوبيـــة	اجتاها	اختباريا	معنى	ذلك	اأن	املحرك	

للتفكـــري	البالغـــي	قدميا	يت�سم	بتـــ�سور	)ما	هّي(	

فتح	اهلل	اأحمد	�سليمان،	االأ�سلوبية	مدخل	نظري	ودرا�سة	تطبيقية،	�ص32.  (((

	املرجع	نف�سه،	�ص45.  (((
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مبوجبـــه	ت�سبـــق	ماهيـــات	االأ�سياء	وجودهـــا	بينما	

يت�سم	التفكري	االأ�سلوبي	بالتـــ�سور	الوجودي	الذي	

مبقتـــ�ساه	ال	تتحدد	لالأ�سياء	ماهيتها	اإال	من	خالل	

وجودهـــا«،	واملتاأمل	يف	طـــرح	املـــ�سدي	االب�ستيمي	

الفـــارق	الوظيفـــي	الكامـــن	يف	طبيعـــة	 ي�ستـــ�سف	

تعامـــل	كل	من	البالغة	واالأ�سلوبية	مع	الن�ص،	يلجاأ	

امل�سدي	اإىل	ا�ستخـــدام	لفظة	اإختباريا	وهي	اإ�سارة	

متك�سفة	املعامل	للبعـــد	املنهجي	االختباري	للتفكري	

االأ�سلوبـــي	الـــذي	يعتمـــد	اإثبات	حـــ�سور	املتلقي	يف	

العملية	االإبالغية.

	تتلخـــ�ص	املفارقـــة	الوظيفيـــة	بـــني	البالغـــة	

واالأ�سلوبيـــة	يف	اأن	وجـــود	البالغـــة	ي�سبـــق	وجـــود	

النـــ�ص	يظهـــر	ذلـــك	ويتبـــدى	يف	جملـــة	املقومات	

املعياريـــة	التي	ت�سرتط	البالغة	توافرها	يف	اكتمال	

ون�سجهـــا	العمل	االأدبي	ن�سجا	فنيـــا،	والو�سول	به	

اإىل	م�ستوى	درجات	االإبداع	الق�سوى،	تلج	البالغة	

يف	الن�ص	متو�سلة	بعّدة	معيارية	تعينها	على	احلكم	

عليـــه	باالإيجـــاب	اأو	بال�سلب،	وفـــق	معايري	جاهزة	

ت�سبـــق	ميالد	الن�ص	وظهوره	تتمثل	تلك	املعايري	يف	

�سروط	بالغيـــة	جاهزة	ينبغي	على	املن�سئ	اأن	يعتد	

بهـــا	وي�سلكهـــا	ل�سناعة	اخلطاب	وحتبـــري	ن�سوجه	

الرتكيبية.

علـــى	 وتـــ�سّدد	 �سروطهـــا	 البالغـــة	 متلـــي	 	

	كان	اأو	�سفويا	االأخذ	بها	و�سرورة	
(((

الّنا�ص	راقما

االلتـــزام	بهـــا	وُتدخلهـــا	يف	حـــ�سـاب	بـــاب	�سناعة	

الكالم،	حيث	يتمخ�ص	عن	عدم	ا�ستخدامها	اختالل	

يف	البنى	االأ�سا�سية	امل�سكلة	للعمل	االأدبي	من	جهة،	

واحلكم	بال�سلب	على	العمل	االأدبي	من	جهة	اأخراة	

	ينظر:	عبد	امللك	مرتا�ص،	الكتابة	من	موقع	العدم،	�ص246.  (((

من	قبل	البالغة،	بيد	اأن	عمل	االأ�سلوبية	يبداأ	ب�سكل	

متواز	مع	اإنتاج	الن�ص،	فميالدها	من	ميالد	الن�ص	

و	ال	ت�سبقه	يف	الوجود؛	اإذ	يبداأ	دور	االأ�سلوبية	اإذن،	

بعد	تواجد	الن�ص	م�ستفيـــدة	من	�سروط	البالغة،	

تتناولهـــا	من	منطلق	جمايل،	فيـــ�سكل	ا�ستخدامها	

خمالفـــة	تعبرييـــة،	تتحقـــق	مبوجبهـــا	اإجـــراءات	

اأ�سلوبيـــة،	وهـــذا	ما	يعـــرف	بـ:	ال�سيـــاق	االأ�سلوبي،	

وهـــو	اأهّم	معيـــار	اعتمـــده	Michael Riffaterre يف 

التحليـــل	االأ�سلوبـــي	البنيـــوي	ا�سرتطـــه	يف	حدوث	

القيمة	االأ�سلوبية	وبزوغها.

	ي�ستميـــز	ال�سيـــاق	االأ�سلوبـــي	مـــن	وجهـــة	نظر	

ريفاتـــر	االأ�سلوبية	باأنـــه	لي�ص	مركبا	الأنـــه	ال	يعتمد	

علـــى	�سياق	مـــن	االأفعال	التي	حتّد	مـــن	و�سع	عدة	

مفاهيم	مل�سطلح	واحد،	واإمنا	يرتكز	على	اجلانب	

الل�ساين	من	خالل	تلك	الوحدة	التي	تف�سل	املعنى	

عن	االآخر	من	متوقعه	الرئي�سي	يف	الرتكيب،	لذلك	

تكمن	القيمة	االأ�سلوبية	لل�سياق	يف	نظام	العالقات	

املوجـــودة	بني	الوحدات	الل�سانية	بحيث	ال	يكون	اأي	

اأثر	اأ�سلوبي	اإال	من	خالل	ما	ينتجه	تركيب	الوحدات،	

يتحـــّدد	املنبه	االأ�سلوبي	من	التناق�ص	احلا�سل	بني	

عن�سرين	ل�سانيني	نتيجة	تداخل	طارئ	يف	ال�سياق	

االأ�سلوبي،	وقد	عّرفه	م.	ريفاتري	بقوله:

(le contexte stylistique est un pattern 

linguistique rompu par un élément qui est 

imprévisible et le contraste résultant de cette 

interférence est le stimulus stylistique)(((

 ترجـــم	حميـــد	حلميـــداين	جـــزءا	مـــن	كتـــاب

(essais de stylistique structurale)	للناقد	االأ�سلوب	

((( Michael Riffaterre, essais de stylistique structural, p57
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يريفاتـــري	و	كان	عنـــوان	اجلـــزء	املرتجـــم	منـــه:	

)معايـــري	 	،
(((critères pour l’analyse du style

حتليـــل	االأ�سلـــوب(،	حيـــث	وردت	ترجمةال�سيـــاق	

االأ�سلوبـــي	فجاءت	على	النحو	االآتي	»...	هو	منوذج	

لـــ�ساين	مقطــــوع	بوا�سطـــة	عنـــ�سر	غــــري	متوّقــــع	

والتـــ�ساد	النـــاجت	عـــن	هـــذه	املخالفـــة	هـــم	املنبه	

،	مـــن	�ساأن	هـــذا	ال�سيـــاق	اأن	يحدث	
(((

االأ�سلوبـــي«

مفارقة	فيت�سكل	اإجراء	اأ�سلوبي	�سادم	للقارئ	ناجت	

عن	خمالفة	الن�سيج	الطبيعي	للغة.

	اإن	املتمعـــن	يف	جملـــة	الفروقـــات	التـــي	�ساقها	

عبـــد	الـــ�سالم	املـــ�سدي	بـــني	البالغـــة		واالأ�سلوبية	

بغايـــة	التمعني	يلفـــي	اأنه	اأقامها	بنـــاء	على	املفهوم	

اال�سطالحـــي	اأو	علـــى	املـــوؤّدى	الوظيفـــي	لكل	من	

البالغـــة	واالأ�سلوبيـــة،	بيـــد	اأن	الفـــارق	اجلوهري	

فيلـــي	 منظـــور	 مـــن	 واالأ�سلوبيـــة	 البالغـــة	 بـــني	

�سانـــدر�ص	يكمـــن	يف	املفهوم	اللغوي	بـــني	العلمني،	

االأ�سلـــوب م�سطلـــح	 مـــن	 م�ستقـــة	  فاالأ�سلوبيـــة	

 le style	الـــذي	ا�ستق	من	le stylo	وهو	القلم	الذي	

يعـــد	اأداة	مـــن	اأدوات	الكتابـــة،	اإال	اأن	عبـــد	امللـــك	

	يرى	اأن	االإطالق	العربي	اأدّل	من	حيث	
(((

مرتـــا�ص

املفهـــوم	اللغوي	لالأ�سلوب	الذي	جاء	به	ابن	منظور	

حيـــث	اأن	االأ�سل	يف	االأ�سلـــوب	ال�سطـــر	مـــن	النخل	

والطريـــق	املمتـــد	واملذهـــب	والفـــّن،	الأن	االأ�سلوب	

مي�سي	على	�س�	واحد،	وال�سطر	من	النخيل	يحيل	

على	اال�ستقامـــة	واالتزان	يف	مدلول	االأ�سلوب،	وقد	

بـــرر	عبـــد	امللك	مرتـــا�ص	ا�ستنـــكاره	لعـــدم	تالوؤم	

املفهـــوم	اللغـــوي	لكلمـــة	االأ�سلوب	لدى	الـــدار�سني	

	ينظر:	املرجع	نف�سه،	�ص27  (((

	ميكائيل	ريفاتر،	معايري	حتليل	االأ�سلوب،	�ص56.  (((

	ينظر:	عبد	املالك	مرتا�ص،	الكتابة	من	موقع	العدم،	�ص88.  (((

الغربيـــني	بقولـــه:	»	...ذلك	بـــاأن	اأ�سل	املعنى	اإمنا	

يقـــوم	على	حتديـــد	الطريقة	التي	يتم	بهـــا	اأو	على	

حدوث	ال�سيء	ال	الو�سيلـــة	يف	حّد	ذاتها	التي	تتخذ	

.
(((

الإجناز	ذلك	ال�سيء«

	تتك�سف	خيوط	املفارقة	بني	االأ�سلوبية	والبالغة	

من	منظور	فيلي	�ساندر�ص	من	حيث	املادة	املعتمدة	

اإذ	»...يتبـــني	اعتمـــاد	هذا	العلـــم	)اأي	االأ�سلوبية(	

علـــى	اللغة	املكتوبة	فـ:	STILUS يف	الالتينية	تعني	

فـــن	الكتابة	وا�ستناد	البالغـــة	بو�سفها	فن	الكالم	

 ،
(((

اإىل	اللغـــة	املنطوقة	باعتبارها	فـــن	الف�ساحة«

البالغـــة	 بـــني	 الفـــرق	 اأن	 للـــدار�ص	جليـــا	 يتبـــني	

واالأ�سلوبيـــة	قدمي	قدم	ن�ساأة	العلمني	مرد	ذلك	اإىل	

طبيعة	العلمـــني	يف	اأدائهما	الوظيفـــي	املنوط	بهما	

قدميا،	فوظيفة	االأ�سلوبية	من	املنظور	ال�سندري�سي	

متمحـــورة	يف	مادتهـــا	اأال	وهـــي	فّن	الكتابـــة	وهذا	

انطالقـــا	من	ا�ستقـــاق	اأ�سل	كلمـــة	االأ�سلوبية	الذي	

يعود	اإىل	اأحد	و�سائل	الكتابة،	اأما	البالغة	فمادتها	

تكمـــن	يف	فـــن	الـــكالم	وقيـــام	البالغـــة	مـــن	قيام	

الف�ساحة،	واملالحـــظ	على	العلمني	ا�سرتاكهما	يف	

م�سطلح	الفن.

	ُتظهـــر	لفظة	فـــن	امل�سرتكـــة	بني	داللـــة	علمي	

البالغة	واالأ�سلوبية	تنافـــرا	وان�سجاما	بارزا	يف	اآن	

واحد	من	حيث	الطريقة	التي	تنتهج	للكتابة	بالن�سبة 

اإىل	االأ�سلوبيـــة،	اأما	بالن�سبـــة	اإىل	البالغة	ففنيتها	

م�سروطة	باللغة	امل�سفوهة	من	جهة	الف�ساحة	التي	

تعّد	مقّوما	هاّما	يف	قيام	علم	البالغة.

	املرجع	نف�سه،	�ص88.  (((

	فيلي	�ساندر�ص،	نحو	نظرية	اأ�سلوبية	ل�سانية،	�ص94.  (((
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	ينحـــو	بيري	غريو	وجهة	نقدية	مغايرة	بالقيا�ص	

اإىل	وجهـــة	فيلـــي	�ساندر�ص	النقديـــة؛	اإذ	يرى	بيري	

قـــريو	اأن	البالغـــة	يف	خطوطهـــا	العريـــ�سة	تعـــد	

»...	فّنا	للكتابة	وفّنا	للتاأليف	يف	الوقت	نف�سه،	اإنها	

فـــن	لغـــوي	وفن	اأدبـــي	وهاتان	�سمتـــان	قائمتان	يف	

،	وهاتان	�سمتان	قائمتان	يف	
(((

االأ�سلوبية	املعا�سرة«

االأ�سلوبية	املعا�سرة	فلطاملا	كان	االهتمام	باالأقاويل	

اجلّيدة	واملوؤثرة	من	اأوليات	االهتمام	لدى	االإن�سان	

منذ	زمن	بعيد،	والرغبة	كانت	قوية	لديه	يف	حتقيق	

الكالم	الهادف	واملوؤثـــر،	وفق	�سياغة	لغته	�سياغة	

جميلة	وموؤثـــرة؛	اإذ	اأدى	االهتمام	ح�سب	راأي	فيلي	

�ساندر�ص	بالزخاريف	اللغوية	والكيفيات	التعبريية	

اإىل	ظهور	علمني،	اخت�ص	االأول	باالهتمام	بال�سيغ	

االأ�سلوبية	للتعبـــري	اللغوي،	اأما	العلم	الثاين	فاهتم	

بالـــ�سور	البالغية	ور�سم	اآليـــات	و�سبل	االإفادة	من	

،	ومن	هنا	جتلت	االإرها�سات	االأوىل	
(((

هذه	ال�سور

لظهور	علم	االأ�سلوب	الـــذي	ن�ساأ	يف	جمال	البالغة	

الغربية.

	امل�ستخلـــ�ص	مّما	�سلـــف	تداولـــه	اأّن	االأ�سلوبية	

يف	حقيقـــة	مقا�سدها	الفنية	تتجافـــى	عن	اإ�سدار	

االأحـــكام	العامـــة	املطلقة	وتتحا�سهـــا،	لكنها	جتنح	

اإىل	تطبيـــق	املنهـــج	العلمـــي	الو�سفـــي	يف	حتليـــل	

النـــ�سو�ص؛	اإذ	تـــدر�ص	حتول	النـــ�ص	وانتقاله	من	

�سورة	االإخبـــار	اإىل	�سورة	وم�ستوى	اأقرب	بل	مواز	

للت�سكيل	اجلمايل	التاأثريي.

ب�سط	عبد	ال�سالم	امل�سدي	جملة	من	املفارقات	

	بيري	غريو،	االأ�سلوبية،	�ص27.  (((

	ينظر:	فيلي	�ساندر�ص،	نحو	نظرية	اأ�سلوبية	ل�سانية،	�ص95.  (((

البالغـــة	 بـــني	 املنهجـــي	 املـــوؤدى	 يف	 الوظيفيـــة	

واالأ�سلوبيـــة،	وهـــي	تعـــر	جميعها	عـــن	القطيعة	ال	

عن	حبـــل	التوا�سل	الـــذي	اأ�سار	اإليـــه	عبد	ال�سالم	

املـــ�سدي	اآنفـــا،	و	يبـــدو	اأن	الباحـــث	قـــد	غفل	عن	

اإىل	عالقـــة	االمتـــداد	املتمثلـــة	يف	حبـــل	 االإ�سارة	

التـــوا�سل	امل�سار	اإليـــه	�سابقا،	وبعبـــارة	اأدق	ب�سط	

عبـــد	الـــ�سالم	املـــ�سدي	جملة	مـــن	املفارقـــات	بني	

العلمـــني،	ومل	يتطـــرق	اإىل	الو�سائـــج	التـــي	تربـــط	

بينهمـــا،	فاالأ�سلوبيـــة	والبالغـــة	علمـــان	ال	يخلـــو	

اأمرهمـــا	التفهمـــي	من	اإحدى	الفر�سيـــات	التالية:	

اأوال	اإما	اأن	تتواجدا،	ثانيـــا:	اإما	اأن	تتطابقا،	ثالثا:	

اإمـــا	اأن	تنفي	اإحداهمـــا	االأخـــرى،	فالتواجد	يعني	

الت�ساوق	تاريخيا	وم�سايرة	العلمني	بع�سهما	لبع�ص	

بـــ�سرب	من	املالحمة	والتعالق	يف	انبثاق	االأ�سلوبية	

عـــن	البالغـــة	بعـــد	تقلبـــات	وخمـــا�سات	تاريخية	

يف	النـــ�ساأة،	اأما	التطابـــق	فمتمثـــل	يف	ا�سرتاكهما	

يف	املـــادة	القابلـــة	للتحليـــل	اجلوهـــري	للخطـــاب	

االأدبي،	ويف	مهمـــة	حتليل	اأ�ساليب	التعبري،	لديهما	

مهمـــة	البحث	واملدار�سة	نف�سهـــا	عن	الكالم	املوؤثر	

وحتليل	مكونـــات	اخلطاب	االأدبـــي	وا�ستنباط	منه	

مـــا	هو	فنـــي	وموؤثر،	اإال	اأنه	من	ناحيـــة	اأخراة	ترز	

بني	العلمـــني	مفارقة	وظيفية	تت�سخـــ�ص	يف	م�ساألة	

اإطـــالق	حكم	القيمـــة	التـــي	تنافح	عنهـــا	البالغة	

وتتحا�سها	االأ�سلوبية.	

اأمـــا	النفـــي	فمرهون	باختالفهمـــا	يف	الطريقة	

واملنهـــج	امل�سلوك	يف	ت�سريح	الن�سو�ص؛	اإذ	ت�ستعري	

االأ�سلوبية	من	البالغـــة	االأدوات	البيانية	وتتو�سلها	

للـــو�سول	اإىل	غائيـــة	الكـــ�سف	عن	مالمـــح	الن�ص	

االأ�سلوبيـــة	مـــن	مثـــل	اأ�ساليـــب	التنكـــري،	التكرار،	

االإيجـــاز،	الت�ساد	اأو	الطبـــاق	اأو	العدول	واالنزياح،	
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فـــاأدوات	االأ�سلوبيـــة	هـــي	اأدوات	بالغيـــة	بالدرجة	

االأوىل،	كمـــا	اأن	االأ�سلوبية	ت�ستقـــي	و�سائل	التحليل	

من	علم	الل�سانيات	كي	ت�سطبغ	بطابع	العلمية.

	تتجلـــى	عالقـــة	التنـــايف	من	حيـــث	خ�سو�سية	

االأهداف	واملرامـــي	لكل	من	البالغـــة	واالأ�سلوبية،	

فالبالغـــة	تطمـــح	اإىل	حتليـــل	اخلطـــاب	االأدبـــي	

وتقييمـــه	بقواعد	م�سبقـــة	وجاهـــزة	واحلكم	عليه	

باالبتـــذال	اأو	االإجادة	اأو	باالإح�سان	اأو	االإ�ساءة،	اأما	

االأ�سلوبية	فتتوخى	املنهج	العلمي	الو�سفي	الل�ساين	

وتتكـــئ	عليه	يف	حتليل	امل�سامـــني	التعبريية	للن�ص	

االأدبي،	فتعمل	على	ا�ستظهار	واإبراز	اخلبايا	الفنية	

لالأثـــر	االأدبـــي	با�ستخدامهـــا	لالأ�سلوب	الـــذي	يعّد	

و�سفـــا	للخطاب	االأدبي،	فهـــو	االأدق	و�سيلة	واالأ�سد	

ت�سخي�سا	ملكوناته	البنائيـــة،	ويتم	ت�سجيل	م�ساحة	

الُفـــرادة	والعبقرية	للمتكلم	وفق	الطرائق	امل�سلوكة	

يف	التعبري	عن	الفكـــرة،	فتحقيق	القيمة	االأ�سلوبية	

منوط	بوجود	العديد	مـــن	ال�سبل	التعبريية	للتعبري	

واالإف�ساح	عن	الفكرة	نف�سها	من	منظور	بيري	قريو	

 ،
(((

وهـــذا	ما	ا�سطلح	عليـــه	باملتغـــرّيات	االأ�سلوبية

والتي	تـــ�سكل	كل	طريقة	منهـــا	طريقة	خم�سو�سة	

للتعبـــري	عن	املفهـــوم	ذاته	والفكـــرة	نف�سها،	لذلك	

تقف	االأ�سلوبية	عند	حدود	جماليات	القول	وغائيتها	

جتاوز	حّد	االإبـــالغ	اإىل	االإثارة	والتاأثري	يف	املتلقي،	

لذلك	ميكن	نعت	العالقة	بـــني	االأ�سلوبية	والبالغة	

مـــن	ناحيـــة	بعالقـــة	اندمـــاج	وانـــدراج	وت�سمـــن،	

وبعالقة	قطيعة	وتناف	من	ناحية	اأخراة.	

يتحـــّدد	االأ�سلوب	املائـــز	فنيا	بتوافـــق	عمليتني	

متواليتـــني	يف	الزمـــن	ومتطابقتـــني	يف	الوظيفـــة،	

	ينظر	بيري	قريو،	االأ�سلوبية،	�ص52.  (((

تداولهمـــا	النقـــد	االأدبي	احلديث	وهمـــا	ظاهرتان	

تتحقق	باإ�سقاطهما	التناغمي	�سعرية	ال�سعر	واأدبية	

االأدب،	يتلخـــ�ص	هـــذان	االإجـــراءان	االأ�سلوبيـــان	

يف	حمـــوري:	االختيار	والرتكيـــب	اأي	تطابق	حمور	

االختيار	على	حمـــور	اال�ستبدال	مما	ي�سكل	تنا�سبا	

.
(((

بني	العالقات	اال�ستبدالية	والعالقة	الركنية

خلـــ�ص	عبد	ال�سالم	املـــ�سدي	اإىل	نتيجة	بحثية	

قطعيـــة	قوامها	اأن	االأ�سلوبية	»منهج	علمي	يف	طرق	

االأ�سلـــوب	االأدبـــي	وهـــي	نظرية	�سموليـــة	من	حيث	

تقـــوم	ب�سبـــط	وحتديد	الطـــرق	العلميـــة	لتحليلية	

،	تتـــ�سم	االأ�سلوبيـــة	اإذن،	وفـــق	روؤية	
(((

اختباريـــا«

املـــ�سدي	النقديـــة	بروؤيـــة	�سموليـــة،	فـــكل	املناهج	

النقدية	تعتمد	االأ�سلوب	الذي	هو	مو�سوع	الدرا�سة	

االأ�سلوبيـــة،	والـــذي	يعـــّد	معيـــارا	علميـــا	لت�سريـــح	

وت�سنيـــف	م�سامني	النـــ�سو�ص	االأدبيـــة	ت�سريحا	

دقيقـــا،	وعليه	تغتـــدي	االأ�سلوبيـــة	منبعا	تغرف	من	

معينـــه	كل	نظريـــة	ت�ستلزم	االحتـــكام	اإىل	مقيا�ص	

،	باعتبـــاره	املظهـــر	الفنـــي	والـــ�سكل	
(((

االأ�سلـــوب

اخلارجي	للعمل	االأدبي	االإبداعي.

ت�ستخـــدم	االأ�سلوبيـــة	اأدوات	حتليلية	ت�ستعريها	

مـــن	املخزون	البالغـــي	يف	ك�سف	اأ�ساليـــب	االأدباء	

املبدعـــني	متوخيـــة	الـــو�سف	العلمـــي	لالأ�ساليـــب،	

ولي�ست	تعني	العلمية	هنـــا	معنى	الدقة	وال�سرامة	

التـــي	ت�ستوجبهـــا	العلـــوم	التجريبية،	واإمنـــا	نعني	

بالعلميـــة	الدقـــة	يف	حتليـــل	وا�ستنبـــاط	ومتحي�ص	

الظاهرة	االأدبية	متحي�سا	دقيقا.

	ينظر:	عبد	ال�سالم	امل�سدي،	االأ�سلوبية	واالأ�سلوب،	�ص76.  (((

	املرجع	نف�سه،	�ص87.  (((

	ينظر:	املرجع	نف�سه،	�ص87  (((
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	تلج	البالغة	يف	ثنايا	اخلطاب	االأدبي	متغلغلة	يف	

زواياه	من	حيـــث	ا�ستخدامها	لالأ�سلوب	واال�ستعانة	

بـــه	لتحليل	الن�سو�ص	االأدبيـــة	ثم	احلكم	على	هذه	

االأ�ساليـــب	وا�ستخـــال�ص	املحمود	منهـــا	واملذموم،	

بـــني	االأ�سلـــوب	 اإىل	عامـــل	املالءمـــة	 وباالإ�سافـــة	

 
(((

ومو�سوعـــه،	تعد	االأ�سلوبية	منهجا	نقديا	ظريفا

لتحليـــل	النـــ�سو�ص	االأدبيـــة	حتليال	ل�سانيـــا	علميا	

و�سفيـــا	مقرونا	باالإح�ساء	بخـــالف	البالغة	التي	

تعـــد	علما	لدرا�سة	التعبري	اللغـــوي	درا�سة	تقوميية	

معيارية	تعليمية	ح�سب	اطالعنا.

	تعتمد	البالغة	مراعاة	مطابقة	املقال	ملقت�سى	

احلال	ويف	هذا	العنـــ�سر	حتديدا	تتالقى	البالغة	

مع	االأ�سلوبية	من	جانب	اهتمام	االأ�سلوبية	مبراعاة	

مالءمـــة	االأ�سلوب	ملو�سوعـــه،	ويعد	اأحـــد	الركائز	

االأ�سا�سيـــة	التـــي	يقوم	عليهـــا	التفكـــري	االب�ستيمي	

املحـــدد	ملاهيـــة	االأ�سلـــوب	وت�سكيلـــه،	حيـــث	اعتر	

جـــورج	موليينـــه	تعريف	ريت�سلـــي	Richelet	تعريفا	

مكتمـــال	و	نا�سجا،	الأنه	عـــّرف	االأ�سلوب	بالطريقة	

»...التـــي	يتكلم	بها	كل	�سخـــ�ص.	لذلك	هناك	من	

االأ�ساليـــب	بقدر	ما	هنالك	من	اأ�سخا�ص	يكتبون...

على	االأ�سلوب	اأن	يكـــون	وا�سحا	ونقيا	وحيا	و�سل�سا	

.
(((

وممتعا،	و�سحيحا	ومالئما	ملو�سوعه«

عالـــج	زير	ليو	�سييـــت	Leo spit	�سلة	االأ�سلوبية	

بالل�سانيات	قائال:

(la stylistique a mon sens pouvait faire le pont 

entre la linguistique et l, histoire littéraire(
(((

	ينظر:	بيري	قريو،	االأ�سلوبية.  (((

	جورج	موليينه،	االأ�سلوبية،	�ص	107 /106.  (((

((( Leo spitzerétudes de style précédé de Leo spitzer et la lecture 
stylistique par jean Starobinski, p54 

تاريـــخ	 لـــدرا�سة	 لل�سانيـــات	 االأ�سلوبيـــة	 �ُسخـــرت	 	

االأدب	واإنهـــا	تعتّد	بها	يف	درا�سة	الن�سو�ص	االأدبية	

باعتمادها	املنهـــج	الل�ساين	العلمي،	الأن	الل�سانيات	

،	وحتـــى	ن�ستو�سح	
(((

تهـــب	ثمار	بحثهـــا	لالأ�سلوبية

هـــذه	الفكرة	ا�ستع�سنا	براأي	ميكائيل	ريفاتر	الذي	

�سرح	الت�سخري	الل�ساين	االأ�سلوبي	قائال:»ال	يت�سرر	

اإيحاء	الكلمة	حتى	عندما	تبني	الل�سانيات	التاريخية	

باأن	هذا	العنـــ�سر	الغريب	عن	و�سعية	اللغة	املوؤول	

كتعبري	جديد	هو	يف	احلقيقة	�سيغة	قدمية	اأخطاء	

،	اإذن	
(((

بالن�سبة	لل�ساين،	وقائع	بالن�سبة	لالأ�سلوبي«

فما	يراه	الل�ساين	خطاأ	ي�سكل	فائدة	وواقعة	اأ�سلوبية	

بالن�سبـــة	اإىل	االأ�سلوبي،	فالتعـــار�ص	احلا�سل	بني	

الدرا�ستني	الل�سانية	التاريخية	واالأ�سلوبية	يف	تاأويل	

كلمة	ما	ا�ستحـــدث	ا�ستعمالها	بالنظر	اإىل	حقبتها	

الزمنيـــة،	بالن�سبة	اإىل	الل�سانيات	فاإن	ورود	الكلمة	

يف	غـــري	�سياقها	الزمني	هـــو	خطاأ	اأما	بالن�سبة	اإىل	

االأ�سلوبيات	فظهور	لفظة	خمالفة	جلملة	امللفوظات	

امل�ستخدمـــة	يف	�سيـــاق	تعبـــريي	واحـــد	ماألوف	هو	

ت�ساد	بنيـــوي	ك�سر	فيـــه	le contexte stylistique؛ 

اإذ	مثلـــت	الل�سانيـــات	اإىل	حّد	مـــا	معينا	خ�سبا	يف	

،	من	حيـــث	ت�ستقي	
(((

حتديـــد	ماهيـــات	االأ�سلـــوب

االأ�سلوبيـــة	اأدوات	حتليلها	مـــن	الل�سانيات	بدءا	من	

الثنائيـــة	التوا�سجيـــة	اللغـــة	والـــكالم،	لذلـــك	تعّد	

»...االأ�سوات	اأ�سا�ص	اللغـــة	واللغـــة	اأ�سا�ص	الكالم،	

والـــكالم	اأ�سا�ص	االأ�سلـــوب	واالأ�سلـــوب	هـــو	املظهر	

اخلارجي	الذي	يجعل	الكتابة	كتابة	اأو	كتابة	حركة	

برمتها	كاالأ�سلوب	االأدبي	يف	القرن	الرابع	للهجرة،	

	عبد	ال�سالم	امل�سدي،	االأ�سلوبية	واالأ�سلوب.  (((

	ميكائيل	ريفاتر،	معايري	حتليل	االأ�سلوب،	�ص45.  (((

	ينظر	عبد	ال�سالم	امل�سدي،	االأ�سلوبية	واالأ�سلوب،	�ص75  (((
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حيـــث	كان	ينه�ص	على	اأناقة	اللغة	وانتقاء	األفاظها	

النـــا�سرة،	وعلـــى	تقطيع	الـــكالم	اإىل	جمل	منمقة	

كاأنها	األـــوان	زاهية	للوحة	زيتيـــة	بديعة	مع	العناية	

.
(((

اإىل	كل	ذلك	باإيقاع	االأ�سلوب«

كثـــريا	ما	تعول	االأ�سلوبية	علـــى	القارئ	وت�ستند	

اإليـــه	يف	ا�ستنبـــاط	الوقائـــع	االأ�سلوبيـــة	من	خالل	

اأحـــكام	تكون	مـــوؤ�سرا	جوهريا	علـــى	وجودها،	كما	

تعتـــره	عن�سرا	فعاال	يف	اإعـــادة	ت�سكيل	الن�ص،	اإذ	

اإن	تنـــاجت	حياة	الن�ص	اأ�سلوبيـــا	وا�ستمرار	تاأثرياته	

االأ�سلوبيـــة	منوطة	مبتلق	حذق،	وعلـــى	القارئ	من	

املنظـــور	االأ�سلوبـــي	اأن	يحوز	علـــى	دعامات	قرائية	

تكفـــل	له	االنخراط	يف	�سياقـــات	الن�ص	التعبريية،	

ال	تعطـــي	البالغة	املتلقي	االهتمـــام	الكبري	بالقدر	

الـــذي	توليه	االأ�سلوبيـــة	له،	فالقـــارئ	بالن�سبة	اإيل	

لبالغـــة	الغربية	ال	يـــ�سكل	اإال	جانبا	مـــن	الدرا�سة	

عك�ص	املتلقي	الذي	يعد	حمـــور	الدرا�سة	االأ�سلوبية	

كلهـــا،	فهـــي	»تدر�ص	داخـــل	امللفوظ	اللـــ�ساين	تلك	

العنـــا�سر	امل�ستخدمة	لفر�ص	طريقة	تفكري	امل�س�	

Encodeur	علـــى	مفـــكك	الـــ�س�	Décodeur فهـــي	

تـــدر�ص	اأي	-االأ�سلوبيـــة	-	فعـــل	التـــوا�سل	ال	كنتاج	

خالـــ�ص	ل�سل�سلـــة	لفظيـــة	ولكـــن	باعتبـــاره	حامال	

.
(((

�سخ�سية	املتكلم	وملزما	ال	نتباه	املر�سل	اإليه«

ال	تتغـــا�سى	االأ�سلوبية	عـــن	ردود	اأفعال	القارئ	

جتـــاه	الر�سالـــة	الل�سانيـــة،	حيـــث	تعتـــره	منتجـــا	

وم�ساهمـــا	فعـــاال	يف	بلـــورة	الروح	احليويـــة	للن�ص	

بلـــورة	ا�ستجداديـــة،	لذلك	جـــزم	جـــورج	مولينيه	

	عبد	امللك	مرتا�ص،	الكتابة	من	موقع	العدم،	�ص95.  (((

	ميكائيل	ريفاتر،	معايري	التحليل	االأ�سلوبي،	�ص66.  (((

	.
(((

بـــاأن	االأ�سلوبيـــة	يف	نهاية	االأمـــر	اأ�سلوبيـــة	تلق	

فمهمـــة	االأ�سلوبية	»هي	درا�سة	اللغة	من	زاوية	نظر	

مفـــكك	الـــ�س�	decodeur ...	و�ست�سبح	االأ�سلوبية	

يف	هـــذه	احلالة	علمـــا	ل�سانيا	لتاأثـــريات	االإر�سالية	

وملردوديـــة	فعـــل	التـــوا�سل	ولوظيفة	االإكـــراه	التي	

،	تعكف	االأ�سلوبية	على	
(((

متار�سها	على	انتباهنـــا«

اقتفـــاء	اأثر	الر�سالة	الكالميـــة	يف	املتلقي؛	اإذ	تهتم	

بـــردود	اأفعالـــه	التـــي	غالبا	ماتكـــون	مـــوؤ�سرا	على	

وجـــود	منبهـــات	اأ�سلوبيـــة	داخـــل	النـــ�ص	ال	االأخذ	

 بتلك	الردود	من	زوايـــة	اأ�سلوبية	ريفاترية	قائلة	بـ:

)))pas de fumée son feu،	اأخـــذا	قطعيـــا،	لذلـــك	

ي�سغل	املتلقـــي	يف	الـــدرا�سات	االأ�سلوبيـــة	احلديثة	

حيـــزا	وظيفيـــا	اإنتاجيـــا	معتـــرا	حيـــث	تتوقف	كل	

التاأثـــريات	االأ�سلوبية	عليه	عـــر	االأع�سر	واالأزمنة	

من	املفهوم	الريفاتري.

مل	تـــول	البالغـــة	الكال�سيكية	الغربيـــة	العناية	

بـــه،	 االأ�سلوبيـــة	 عنايـــة	 درجـــة	 بنفـــ�ص	 باملتلقـــي	

واهتمامهـــا	كان	حمـــ�سورا	يف	غر�سهـــا	التعليمي؛	

اأي	اإعالم	املتلقي	بواقع	ما	دون	ا�ستدعاء	العواطف	

باالإ�سافة	اإىل	الغـــر�ص	االأخالقي	املت�سمن	ويتعلق	

،	غري	اأن	
(((

بتعليـــم	املجتمـــع	يف	جمـــال	االأخـــالق	

القارئ	يف	الـــدرا�سة	االأ�سلوبيـــة	يتفاعل	مع	الن�ص	

وين�سغل	باأبعاده	الداللية	وبتحديد	مواطن	احل�سن	

واجلمـــال	فيه	من	حيث	عنايته	بدرجة	توتره	وبفك	

اإغفاالته	التي	تعـــّد	وازعا	كفيال	ل�سّده	واال�ستحواذ	

علـــى	ذهنه	بوا�سطة	ما	يحـــوز	عليه	من	انحرافات	

	جورج	موليينيه،	االأ�سلوبية،	�ص21.  (((

	ميكائيل	ريفاتر،	معايري	التحليل	االأ�سلوبي،	�ص68.  (((

	ينظر:  (((

Michael Riffaterre, essais de stylistique structurale, p42

	ينظر:	هرني�ص	بليث،	البالغة	واالأ�سلوبية،�ص26.  (((



167
املجــلد  الأول  ❁  العــدد  الأول  ❁  مايو  2017م

جمازية	وتناق�سات	�سياقيـــة،	حيث	يتغلغل	القارئ	

يف	النـــ�ص	منخرطا	يف	�سياقاته	التعبريية	املت�سعبة	

بتطلع	و�سغف	كبريين	بغية	فك	طال�سمه	والو�سول	

اإىل	�سماته	التي	حتفظ	للن�ص	خ�سو�سيته	وللموؤلف	

عبقريتـــه،	بيد	اأن	املتلقـــي	يف	البالغة	ي�ستحيل	اإىل	

ناقد	غري	مو�سوعي	»فرمبا	تع�سب	الناقد	وانطلق	

مـــن	موقف	م�سبـــق	فتعـــ�سب	على	ال�ساعـــر	جملة	

وتف�سيال	و�سّنع	عليه،	ومل	يقّر	له	بف�سل	وال	اعرتف	

،	بينمـــا	تفـــ�سل	االأ�سلوبية	
(((

لـــه	مبوهبـــة	�سعرية«

يف	بعـــ�ص	جوانبهـــا	التحليليـــة	من	مثـــل	االأ�سلوبية	

(((

 البنيويـــة	ملكائيـــل	ريفاتـــر	النـــ�ص	عـــن	موؤلفـــه

il ne reste de l,auteur que le texte،	فاالأ�سلوبيـــة	

،	الأنها	تدر�ص	
(((

بنيويـــة	من	حيث	طبيعـــة	مادتهـــا

العالقات	الرتاتبية	لعنا�سر	الن�ص	املكونة	لوحدته	

وبغـــ�ص	الطـــرف	عـــن	اأن	تكـــون	املقاربـــة	البنيوية	

مطمو�سة	اأو	ر�سميـــة	فاإنها	تغطي	اليوم	اأو�سع	حقل	

االأ�سلوبيـــة	 كانـــت	 واإن	 	،
(((

االأ�سلوبيـــة ميـــدان	 يف	

تعتمـــد	العديد	من	النظريات	مبا	يف	ذلك	الل�سانية	

نهايـــة	 فاإنهـــا	يف	 الرغماتيـــة،	 اأو	 اأو	ال�سيميائيـــة	

 ،
(((

املطـــاف	يف	نظـــر	منّظريهـــا	اإجـــراء	تطبيقي

ميار�ص	على	مادة	اأال	هي	اخلطاب	االأدبي.

	تزداد	الهوة	غورا	يف	بع�ص	جوانب	املفارقة	بني	

 ،
(((

االأ�سلوبية	والبالغة	يف	كون	االأ�سلوبية	اأ�سلوبيتني

اأ�سلوبيـــة	متعلقة	باالإنتـــاج	االأدبي	وتخـــ�ص	املوؤلف	

وعمله	االأدبي،	واأ�سلوبية	متعلقة	باملتلقي	وبوظيفته	

	عبد	امللك	مرتا�ص،	نظرية	البالغة،	�ص248.  (((

ميكائيل	ريفاتر،معايري	التحليل	االأ�سلوبي،	�ص47.  (((

	ينظر:	جورج	مولينيه،	االأ�سلوبية،	�ص86.  (((

	ينظر:	املرجع	نف�سه،	�ص93.  (((

	ينظر:	املرجع	نف�سه،	�ص89.  (((

	ينظر:	املرجع	نف�سه،	�ص21.  (((

اال�ستقرائيـــة	ال�ستكنـــاه	مكونـــات	اخلطاب	وك�سف	

اأبعـــاده	الدالليـــة	اخلفيـــة،	فاالأ�سلوبيـــة	جتمـــع	يف	

درا�ستهـــا	بني	حتليل	االأثر	االأدبي	وبني	تق�سي	اأثره	

يف	املتلقي.	

تظهر	عالقة	توا�سجية	بـــني	البالغة	االأ�سلوبية	

مـــن	حيـــث	ارتباطهما	بالنقـــد؛	اإذ	يظهـــر	ارتباط	

البالغة	بالنقد	من	حيـــث	اإن	البالغة	الكال�سيكية	

علم	معيـــاري	ير�سل	االأحـــكام	النقديـــة	التقييمية	

بوا�سطـــة	اعتمـــاد	البالغـــة	النقـــد،	فهـــي	تتو�سله	

اأثناء	حتليلها	للن�سو�ص	وحتكم	على	العمل	االأدبي	

مبقتـــ�ساه	اإما	باملدح	اأو	الـــذم،	بينما	تتحدد	عالقة	

االأ�سلوبيـــة	بالنقـــد	يف	كونهـــا	و�سيلـــة	م�سعفـــة	له؛	

اإذ	يحتكـــم	الناقـــد	اإىل	مـــو�سوع	االأ�سلوبية	اأال	وهو	

االأ�سلـــوب	لتحليـــل	م�سامـــني	النـــ�سو�ص	االأدبيـــة	

فت�سبـــح	االأ�سلوبيـــة	وفـــق	هـــذا	االإجـــراء	م�سخرة	

خلدمة	امل�سار	االنتقادي.

	يرتكز	الناقد	على	الـــذوق	وي�سرت�سد	بفاعليته	

يف	تعاملـــه	مع	الن�سو�ص؛	اإذ	ي�سهم	يف	تعريتها	من	

كل	حليـــة	مو�سوعيـــة،	فتكون	الذاتيـــة	غالبة	عليها	

ال	حمالـــة،	بينمـــا	حتتكـــم	االأ�سلوبيـــة	يف	حتليلهـــا	

للنـــ�ص	االأدبي	اإىل	الذاتيـــة	واالنطباعية	املتوجتني	

باملو�سوعيـــة،	وهذا	من	خالل	القـــراءات	الن�سقية	

املتكـــررة	لتاأكيـــد	االنطبـــاع	مـــن	خـــالل	�سواهـــد	

اأ�سلوبيـــة	ماثلـــة	»..	يقـــراأ	الناقد	العمـــل،	ثم	يعيد	

قراءتـــه،	دون	اإهمـــال	اأي	جزء	منـــه،	اإىل	اأن	ياألفه	

لدرجـــة	ينتابـــه	انطباع	جمايل	– نفـــ�سي	مهيمن-	
وميكـــن	لهـــذا	االنطباع	اجلمايل	النفـــ�سي	املهيمن	

اأن	ي�سمى	-االأثر-...	وعندما	ي�سبح	هذا	االنطباع	

اأكيـــدا	وثابتا	وهذا	ال	يكون	اإال	بعد	قراءات	متكررة	

ومتتاليـــة،	ينطلق	الناقـــد	يف	العمليـــة	الثانية	وهي	
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تتم	كذلك	يف	�سل�سلة	من	القراءات	املتتالية	للن�ص	

ذاته:	يتعلـــق	االأمر	هنا	باكت�ساف	تف�سيل	�سكلي	اأو	

عادة	لغويـــة	اأو	خا�سية	كالمية	تلفت	انتباه	القارئ	

من	حيث	هي	�سمة	متكررة	يف	العمل	من	جهة،	ومن	

،	فمن	�ساأن	
(((

حيث	هي	ترتبط	باالنطباع	املهيمن«

الـــذوق	واالنطبـــاع	املعززيـــن	باالختبـــار	والتدقيق	

اأن	يزيـــدا	مـــن	عمـــق	التحليـــل	واالرتقـــاء	بالن�ص	

اإىل	درجاتـــه	الفنية	القـــ�سوى	ويحوالنه	اإىل	ذاتية	

م�سروعة	بعد	تنهجيها	مو�سوعيا.

	يتجلى	هذا	املنزع	التقديري	يف	توجيه	ميكائيل	

ريفاتـــر	»...الدرا�سة	االأ�سلوبية	يف	اجتاه	املتلقي...	

لكـــن	بـــدون	جـــدال	)ريفاتر(	هـــو	اأكرث	مـــن	ركز	

وبـــو�سوح	تام	علـــى	هذه	النقطـــة	االأ�سا�سية	ونذكر	

عنده	اأهمية	التاأثري	عند	القراءة	من	حيث	هو	منبه	

.
(((

لعمل	متييزي	وتف�سريي	لواقع	اأدبي«

	وما	ميكن	ا�ستخال�سه	مما	�سبق	ب�سطه	وتداوله	

هو	اأن	خيوط	العالقة	بني	االأ�سلوبية	والبالغة	تتمنت	

اأحيانا	وت�سعف	اأحيانا	اأخراة،	يتبني	هذا	التاأرجح	

ويتكـــ�سف	للعيـــان	من	حيـــث	االختـــالف	الوظيفي	

واالختـــالف	الغائي	لكال	العلمـــني،	ين�سهران	تارة	

وينف�سالن	اأخـــراة	من	حيـــث	ت�ساوقهما	تاريخيا،	

ويتقاطعـــان	يف	مـــو�سوع	التحليـــل	وهـــو	اخلطـــاب	

االأدبي،	فباالإ�سافة	اإىل	ا�ستعانة	االأ�سلوبية	باأدوات	

التحليل	الل�ساين،	تتوخـــى	االأ�سلوبية	املنهج	العلمي	

الل�ساين	الو�سفي	لو�سف	خ�سائ�ص	الن�ص	املائزة	

اأ�سلوبيـــا	بحيث	ت�ستعري	االأ�سلوبيـــة	اأدوات	البالغة	

؛ 
(((

البيانيـــة	لتك�سيف	وت�سنيف	�سماتهـــا	اأ�سلوبويا

	املرجع	نف�سه،	�ص74-75  (((

	املرجع	نف�سه،	�ص88-89.  (((

	يعود	امل�سطلح	لرائده	عبد	املالك	مرتا�ص	من	خالل	كتاب	الكتابة	من	موقع	  (((

العدم،	�ص89.

اإذ	مـــا	اإن	تكر�ص	االأ�سلوبية	نف�سها	لتحليل	اخلطاب	

االأدبي	ت�ستحيل	اأدواتهـــا	اإىل	اأدوات	اأ�سلوبية،	ومن	

االأكيد	اأن	االأ�سلوبية	ت�سعى	اإىل	اال�ستقالل	بذاتيتها	

مـــن	حيث	مراماه	اخلا�ص	وكعلم	ي�ستعي�ص	باأدوات	

االإجـــراء	اللـــ�ساين	فهي	تتـــ�سم	جوهريـــا	بالبحث	

اللـــ�ساين	واالأدبـــي	يظهـــر	يف	�سكل	تر�سيـــخ	عميق	

.
(((

فعلي

تهتـــم	البالغـــة	باإنتـــاج	االأثـــر	الـــذي	يتلقفـــه	

املتلقي	من	خالل	عنـــ�سري	التاأثر	والتاأثري،	بينما	

تدر�ص	االأ�سلوبيـــة	�سبل	واآليـــات	التاأثري	عن	طريق	

حتليـــل	م�سوغاتـــه	االإجرائيـــة	واإبـــراز	جمالياتـــه،	

التـــي	تـــ�سكل	وازعا	مغريـــا	للمتلقـــي	فيتاأثـــر	بها،	

تتحـــدد	وظيفـــة	االأ�سلوبيـــة	بـــدرا�سة	اخل�سائ�ص	

اللغويـــة	التـــي	تنقل	الـــكالم	من	�سياقـــه	االإخباري	

اإىل	�سيـــاق	تاأثريي	جمايل	وهي	�سمـــة	اأ�سلية	ثابتة	

يف	وظيفيتها،	ت�ستعني	االأ�سلوبيـــة	باملنهج	الو�سفي	

الل�سانيـــات	 علـــم	 مـــن	 اأدوات	حتليلهـــا	 فت�ستقـــي	

واملتلخـــ�سة	يف	الثنائيـــات:	اللغة	والـــكالم،	الدال	

واملدلـــول،	و	حموري	االختيـــار	والرتكيب؛	اإذ	اإن	يف	

اتـــ�ساق	وتناغم	هذين	املحوريـــن	جت�سيدا	للوظيفة	

	من	منظور
(((

ال�سعرية،	التي	تعّد	وظيفـــة	اأ�سلوبية

 

باعتبـــار	تقاطعهمـــا	امل�سرتك	يف	العنايـــة	بجمالية	

اللغـــة،	تتبـــدى	خيـــوط	التـــ�ساكل	الوظيفـــي	بـــني	

االأ�سلوبيـــة	والبالغة	من	حيث	اعتمادهما	االأ�سلوب	

يف	املقام	االأول	واالأخري	لتحليل	م�سامني	الن�سو�ص	

االأدبية.

	ينظر	جورج	موليينه،	االأ�سلوبية،	�ص85.  (((

	ميكائيل	ريفاتر،	معايري	حتليل	االأ�سلوب،	�ص70.  (((
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بيبليوغرافيا

	اأحمـــد	دروي�ص،	درا�سة	االأ�سلوب	بـــني	املعا�سرة	والرتاث،	 ●●

مكتبة	الزهراء،	القاهرة.)د.ت(

 ، 	بيـــري	قـــريو،	االأ�سلوبية،	ترجمـــة:	منذر	عيـــا�سي،	ط:	)●●
مركز	االإمناء	احل�ساري،	)99)م.	

	رابـــح	بوحو�ص،	االأ�سلوبيات	وحتليـــل	اخلطاب،	من�سورات	 ●●

جامعة	باجي	خمتار،	عنابة،	)د.ت(.

 ، 	�سالح	فـــ�سل،	علـــم	االأ�سلوب	مبادئـــه	واإجراءاته،	ط:)●●
النادي	االأدبي	الثقايف	بجدة،	)د.ت(.

،	دار	القد�ص	 	عبـــد	امللك	مرتا�ص،	نظريـــة	البالغة،	ط:	)●●
العربي	وهران	اجلزائر،	0)0)م.

عبـــد	امللك	مرتا�ص،	الكتابة	من	موقـــع	العدم،	دار	الغرب	 ●●

للن�سر	والتوزيع	وهران،	اجلزائر،	)د.ت(.

	اأحمد	�سليمان،	االأ�سلوبية	مدخل	نظري	ودرا�سة	
ّ
	فتـــح	اهلل ●●

تطبيقية،	مكتبة	االآداب،	)00)م.

	فيلـــي	�سانـــدر�ص،	نحو	نظريـــة	اأ�سلوبية	ل�سانيـــة،	ترجمة:	 ●●

خالد	حممود	جمعة،	دار	الفكر	دم�سق	�سوريا،	)د.ت(.

	ميكائيـــل	ريفاتـــر،	معايـــري	التحليـــل	االأ�سلوبـــي،	ترجمة:	 ●●

حميد	احلمـــداين،	ط:)،	دار	النجاح	اجلديدة،	البي�ساء،	
)99)م.

جـــورج	موليينـــه،	االأ�سلوبيـــة،	ترجمة	ي�سام	بركـــة،	ط:	)●● 
املـــوؤ�س�سة	اجلامعية	للـــدرا�سات	والنـــ�سر	والتوزيع	بريوت	

لبنان	999)م.

هرني�ص	بليث،	البالغة	واالأ�سلوبية،	ترجمة	حممد	العمري،	 ●●

اأفريقياال�سرق،	999)م.

G, Buffon, discours sur le style, texte de l●●
,
édition 

de l
,
abbe j. pierre librairiech.Poussielgue, Paris 

1896. 

Leo spitzer, études de style , précédé de ●●

Leo spitzer et la lecture stylistique par jean 
Starobinski, Gallimard, 1970. 

Michael riffterre, essais de stylistique structurale●● , 
présentation et traduction de Daniel Riffaterre 
Flammarion Paris France 1971.
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