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  مفهوم األسلوبية  -1

 ،مـن العـدم فكـل إجـراء مل خيلـق ،لألسلوبيةليس من السهل إعطاء مفهوم شامل وحمدد          

  .ونتهبكين استقلّ  بل جتده تفرع من علوم أخرى بادلته التأثر والتأثري حىت

اـاالت  التمييز بني من ا األشياء تبقى جمرد حماوالت متكننا صّ ف اليت خنفكل التعاري         

ف الــيت تطلــق عــادة تبقــى جمــرد توجهــات ومســارات يوهــذه التعــار  ،والفــروع واالجتاهــات واملنــاهج

والبحـــث عـــن  ،هانولـــو بشـــكل غـــري مباشـــر والتوغـــل يف مضـــامي ،نســـتطيع مـــن خالهلـــا االنطـــالق

وعلى ذلـك « ةثابتة حىت وإن كانت متثاقل ىخبطليها أكثر كي نستطيع السري ف عماهيتها للتعرّ 

ختلفت اآلراء في تحديد مفاهيم األسـلوبية كمـا اختلفـت فـي ميـادين بحثهـا منهـا مـا وقـف ا

باستكشاف العالقات التي تربط بـين  مكتفيا،عند حدود البنية اللغوية في سطحها الخارجي

الــنظم التــي اكتملــت علــى يــدي اإلمــام عبــد القــاهر  ةوهــي أشــبه مــا تكــون بنظريــ ،مكوناتهــا

  .)1(»ن اتخذت أشكاال أكثر تعقيدا عند األسلوبيين المحدثينوإ) هـ ٤٧١( الجرجاني

ومــن هنــا فــإن االختالفــات كانــت وال زالــت قائمــة يف عــدم إعطــاء مفهــوم عــام وشــامل            

ومـن هـذا املنطلـق بإمكاننـا  ،ا متجـاوزا مفهومهـاهـكما مس هذا االخـتالف ميـادين حبث  ،لألسلوبية

إلضـافات بإمكاـا حتويـل  ويبقى قـابال ،حلد اآلن يستقبل اآلراء جمال األسلوبية ال زالالقول بأن 

ألن الكشـوفات  ؛أما حماوالت حبثها فتبقى غـري حمـددة ،مفهوم األسلوبية إىل مفهوم مكتف بذاته

  .النقدية دائما يف تطور مستمر

ت ولعل أهم سمة قام«يضاف إىل ذلك أن األسلوبية ال حيكمها منطق واضح املعامل           

ي عــن طريــق خــرق القواعــد نــفا بالبحــث عمــا يتميــز بــه الكــالم العليهــا األســلوبية هــي غرامهــ
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رفي أو التركيبـــي أو ســـواء فـــي مســـتواه الصـــوتي أو الصـــ ،المعروفـــة للنظـــام اللغـــوي العـــادي

  .)1( »....الداللي

دبيـة يف النصـوص األفمن هنا نستطيع القـول بـأن األسـلوبية ارتكـزت علـى شـيء حمـدد            

  .ين الذي مييز خطابا أدبيا عن غريه من اخلطابات األخرىوهو اجلانب الف

ولكـن سـبب املطـاردة هـو الشـيء الـذي  ،فاألسلوبية ال تطارد النص األديب كنص أديب           

وهـــذه هـــي امليـــزة الـــيت تفـــردت ـــا األســـلوبية عـــن بقيـــة  ،جعـــل مـــن هـــذا الـــنص األديب نصـــا أدبيـــا

   .اإلجراءات األخرى

نصــب علــى نــص دون باشــر الــذي جعــل اهتمــام األســلوبية يفأدبيــة الــنص هــي الســبب امل         

وهــذا  ،كمــا يعــود ذلــك إىل اخلــروج يف هــذه النصــوص عــن املــألوف واملعــروف  ،غــريه مــن النصــوص

وهو الذي يعطي مسـاحة للـدارس ويدفعـه كـي يطـارد هـذا  ،اخلروج يطلق عليه االنزياح أو العدول

االنزيـــاح   فيعـــرف جـــان كـــوهني ،هـــول أو الغـــري املتوقـــع حـــىت يصـــل إىل حقيقتـــه وداللتـــهالشــيء ا

وــذا فهــذه  .)2»ؤلــف واحــدرديــة أو طريقــة فــي الكتابــة خاصــة بمالمجــاوزة الف« :فيقــول هــو

فيصـــبح للـــدارس  ،اـــاوزة الفرديـــة هـــي الـــيت متيـــز الـــنص وترســـم لـــه أبعـــادا متعـــددة وجهـــات خمتلفـــة

  .فتكون الدراسة مكسوة بطابع الفنية ،لظاهرة األدبية بوجهات نظر خمتلفةاحلرية يف تكييف ا

: ســـون عـــن األســـلوبية هـــيبوـــذه الكيفيـــة تتفـــرد النصـــوص عـــن غريهـــا كمـــا يقـــول جاك         

بحــث عمــا يتميــز بــه الكــالم الفنــي عــن بقيــة مســتويات الخطــاب أوال وعــن ســائر أصــناف «

تصـــري العالقـــة بـــني املتلقـــي والـــنص األديب الفـــين عالقـــة هلـــا وعنـــدها ، )3(»الفنـــون اإلنســـانية ثانيـــا

 ،مــا يســمى باحلواريــة املتبادلــة خلــقألن العــدول أو اخلــروج عــن املــألوف  ؛أبعادهــا اخلاصــة والعامــة

االنزياح فسـح جمـال البحـث والتقصـي واحلريـة للمتلقـي بعـد األثـر الكبـري الـذي أحدثـه يف  كما أنّ 

  .كشف عن حقيقة اخلروج أو االنزياحة اجلاحمة بأعماقه يف الوولد نوعا من الرغب ،نفسيته
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ت الــــيت ســــببها اخلــــروج عــــن كمــــا أن املتلقــــي يف حالــــة متكنــــه مــــن اإلحاطــــة ــــذه احلــــاال         

ألنــه اســتطاع التعــرف علــى األســلوب  ؛ثــوب جديــد يفإخــراج الــنص ســيكون قــادرا علــى املــألوف 

 ،طريقـة فـي الكتابـة«: أنـهبوب كما عرفـه بيـار جـريو واألسل ،الذي اتبعه الكاتب يف تأليف نصه

وكـذلك يعرفـه ميشـال  ،)1( »...م الكاتب ألدوات تعبيرية من أجـل غايـات أدبيـةاوهو استخد

  .)2(»طريقة معينة في القول«بقوله هو  وفوك

ألنـه يتضـمن التعبـري القـويل والكتـايب أي  ؛من خالل التعـريفني تتضـح مشوليـة األسـلوب           

ويقـــول بشـــري  ،مشوليـــة وموســـعةاألســـلوبية  نظـــرة بـــأن  وهـــذه االزدواجيـــة تبـــني ،امللفـــوظ واملكتـــوب

ومن أجل ذلك فإن األسلوبيين يخرجـون مـن دوائـرهم  ... « فيما خيص كيفية التعبري تاوريريت

كـــل الســـمات المتفرقـــة أو الطرائـــق الخاصـــة أو التكنيكـــات أو الوســـائل األســـلوبية التـــي ال 

شــــكيل كليــــة األســــلوب الــــذي تعمــــل كــــل أدوات الــــنص وآلياتــــه علــــى بنائــــه تقــــوى علــــى ت

  .)3(»بحيث يمكن قوانينه في تسيير نظامه الكلي ،واكتماله

ــــذلك فــــإن الــــدارس ال          ــــةل ــــدة عــــن اجلزئي ــــد أن تكــــون نظرتــــه شــــاملة وبعي وهــــذا بإتبــــاع  ،ب

ألن األســلوب هــو طريقــة  ؛ليـةة علـى بنــاء الــنص والنظــر لـه مــن زاويــة مشو لــاألسـاليب الناجعــة العام

أو هو املسار الذي يسلكه الدارس للوصول إىل مكامن النص بالتحليـل مـرة  ،الكاتب أو الدارس

   .والتأمل مرة ثانية

 وهــدف الســابح فاألســلويب عبــارة عــن ســابح والــنص األديب ميثــل البحــر بكــل مــا حيتويــه         

 ،إال التــزود بــاخلربة الســابقة عليــهفمــا  ،ا  البحــرإىل الــدرر واجلــواهر الكامنــة بأعمــاق هــذ الوصــول

اإلجــادة يف حســـن التعامــل مـــع مـــا  وبكــل األدوات الـــيت متكنــه مـــن الغــوص لتجنـــب املخــاطر مـــع

  .مسارهعن ضه حماوال إيقافه أو إحادته رت عي

األســـلوب يبــىن علـــى  ذاوهــ نكمــا أنــه علـــى الناقــد األســلويب أن يكـــون لــه أســـلوب معيــن         

منهــا الفاشــلة  ومنــا باحملــاوالت اجلــادة والتجــارب ،تراكمــات معرفيــة هائلــة ىإثــر اعيــة نتجــت ثقافــة و 
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ح يافعـــا ميكـــن االعتمـــاد عليـــه يف خـــوض غمـــار الدراســـة األســـلوبية املتعلقـــة والصـــائبة إىل أن أصـــب

واإلبانـــة مـــن  ،أن األســـلوب طريقـــة الكاتـــب فـــي التعبيـــر عـــن موقـــف مـــا« بــالنص األديب كمـــا

وتفردهـــا عـــن ســـواها فـــي اختيـــار المفـــردات  ،وقـــف عـــن شخصـــيته األدبيـــةخـــالل هـــذا الم

خدام المتميـــز للتشـــبيهات ومـــا إلـــى ذلـــك مـــن االســـت ،هـــا وصـــياغة العبـــارات وســـحرهايفوتأل

وبحـث دائـم فـي األسـس الموضـوعية  .أما األسلوبية فهي علم دراسة األسـلوب ...البالغية

فـي .. مرة إنزياحيـة داخـل الجهـاز اللغـويهي باختصار مغا .لهذا العلم أعني علم األسلوب

وبقـــدر  ،ممـــا يجعـــل الـــدوال تبتعـــد عـــن مرجعياتهـــا فـــي ســـياقاتها األدبيـــةالمتباينـــة مســـتوياته 

  .)1(»انحيازها عما وضعت له أصال يكون نصيبها من األدبية

فاألسلوب إجراء نقدي داخل اجلهاز اللغوي للبحث عن أشـياء خارجـة عـن نطـاق  نإذ         

وءات بتفجــري مكوناــا نتــهــذه ال حقيقــةوالبحــث يف  ،وعــن دائــرة مــا هــو متعــارف عليــه ،ألوفاملــ

معتمـــدة  ،ضـــمن طريقـــة مرســـومة للوصـــول إىل نتـــائج أكثـــر واقعيـــة حتمـــل يف ثناياهـــا الصـــبغة الفنيـــة

حىت وإن مل حتصر هـذه العمليـات واآلليـات الـيت تنطلـق منهـا  ،بذلك على اجلانب العلمي الدقيق

  .ية يف إطار املنطقاألسلوب

وهـــذا الـــدور الكبـــري  )العلمـــياألدبـــي و (مفتوحـــا علـــى اجلـــانبني  إىل حـــد مـــافبقـــى جماهلـــا          

ألن دراســـة االنزيـــاح أو  ؛يعطي لألعمـــال أكثـــر مصـــداقيةي تقـــوم بـــه للتوفيـــق بـــني اجلـــانبني ســـالـــذ

ملطـاردة أدبيتـه الكتشـاف أدبيـة النصـوص والبحـث يف أعمـاق النصـوص لميـة العدول بنـوع مـن الع

حـت القواعـد افـإذا انز  ،)2(»األسـلوب انزيـاح بالنسـبة لقواعـد«ليس باألمر اهلـني ويقـول غـالريي 

إلحاطـة الشـاملة ـذه فهذا يتطلب تقصيا ودراسة معمقة ل عن موضوعها األصلييف حيز اخليال 

  .الظاهرة

ز وســعة ن التفــرد والتميــهلــم مــ اببــد أن يكــون هنــاك كتّــولكــي نصــل إىل هــذه املراحــل ال         

ات والرتاكيــب واملكونــات مــع خــرق جمــال اللغــة العاديــة باســتخدامات العالقــ اخليــال كــي يســتطيعو

وهــذا يتطلـب قــدرة إبداعيـة ذاتيــة  ةاحملكــم لنقـل التجربــة الفنيـة املعــربة عـن التجربــة اإلنسـاني النسـيج
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علـــى التصـــوير «ا مرتكـــزين  ومهـــارة فائقـــة لنقـــل الصـــور الفنيـــة جبميـــع مكوناـــا وحـــدوده ،فـــذة

فطرافـة األداء والعـدول عـن المـألوف واالنحـراف  ،والمجاز والمقدرة على الخياليـة للمبـدع

ـــة يبتـــدئ مـــن خـــالل المجـــاالمـــنظم المحســـوب عـــن ا ز و التصـــوير واســـتخدام للغـــة العادي

 العالقـات بـين مكونــات التركيـب كمــا أن االسـتجابة الناتجــة لـدى المتلقــين وضـروب التــأثير

  .)1(»عليهم رهن بتوفيق المبدع في إنجاز الصورة الكفء للنهوض بهذا الدور

فاألسـلوبية حتـاول جاهــدة االعتمـاد علــى نصـوص مــن هـذا النــوع كـي تــتمكن مـن حصــر          

هذا اخلـروج عـن نطـاق املـألوف لتخـرج وتنـتج مـن جرائـه أو منـه شـيئا مألوفـا جديـدا حيمـل الطـابع 

  .العلمي واألديب

  :يةاألسلوب مجاالت

ن خالهلــــا نســــتطيع الغــــوص يف أعمــــاق تقــــوم األســــلوبية علــــى أدوات إجرائيــــة متميــــزة مــــ         

النصوص مع مراعاة واحرتام جمموعـة مـن النقـاط األساسـية الـيت يـرى النقـاد بأـا مـن اآلليـات الـيت 

متكننـــــا مـــــن خـــــوض غمـــــار البحـــــث والتنقيـــــب عنـــــد اصـــــطدامنا بـــــالنص األديب وقـــــد يكـــــون هـــــذا 

االصـطدام عفويـا وعـابرا وقـد يكـون  ،االصطدام عنيفـا فتكـون الدراسـة متعبـة لكنهـا شـيقة ومفيـدة

  .كلة بني املتلقي والنص األديب سرعان ما تنتهيا فتحدث جمرد مش

لكننـــا نريـــد االصـــطدام األول الـــذي خيـــول لنـــا ويعطينـــا دفعـــا مـــع إظهـــار عالمـــة خضـــراء          

إن األســلوبية بإمكانياتهـا العلميــة والفنيــة تســتطيع « تـدفعنا إىل التوغــل والغـوص بأعمــاق الـنص

لكنها تكتفـي فـي ذلـك  ،والداللية التي في النص إلى المستويات الصوتية والتركيبيةالغوص 

وعلـــى الخصـــوص قولـــة التـــراث المتطـــور  ،بتقريـــر الظـــواهر دون أن تقـــول فيهـــا قولـــة النقـــد

ـــتم بـــالنص وتوليـــه كـــل هـــذه العنايـــة واالهتمـــام مـــع فحـــص  األســـلوبية فـــإذا كانـــت ،)2(»نفســـه

 ،والتأمـــل ،مـــا دامـــت إمكانيـــة الفحـــص ،ليســـت جمـــرد مقـــرر فحســـبوأجزائـــه فهـــي إذا  همكوناتـــ

  .يف متناوهلا والنقد ،والدراسة ،والشرح
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وبعـد ذلـك يـأيت االهتمـام بـالنص  ،كما يقف التحليل األسلويب عند أجزاء النص األديب         

 ويف هــذه احلالــة يصــبح الــنص ،متكــامال والرتكيــز عليــه مــن حيــث هــو كتلــة ملتحمــة فتكــون كــال

 ،وتصــبح هلــا اهليمنــة الكاملــة والكليــة شــكال ومضــمونا خبصــوص الــنص األديب ،األديب يف متناوهلــا

 ،علميــة ةصــور فنيــة أدبيــ ،فهــي تبعــث بداخلــه كــي تعيــد بنــاءه وخلقــه مــن جديــد يف صــور عديــدة

بـارة فـإذا كـان الـنص األديب موضـوع الدراسـة ع ،)1(»يصبح الكـالم ميـدانها واألداء معـا«حينئذ 

يف هــذه احلالــة تبحــث عــن  يةفاألســلوب ،مــن خيــوط متماســكةوهــذا النســيج مكــون  ،ســيجعــن ن

ائق فإذا كانت تبحث عن األصول فمجاهلـا معرفـة ماهيـة حقـ،وهذا التالحم ،أصل هذا التماسك

  .األشياء الداخلية يف هذا النص

عـد فـك تلـك الرمـوز لذلك يأيت دور احمللـل األسـلويب حمـاوال معرفـة حقيقـة اإلبـداع الفـين ب         

ألن هاجس األسلوبي لـيس اكتشـاف نمـط اللغـة التـي وردت فـي الـنص «املعقدة واملتماسكة 

بواســطة أدوات لغويــة  ققــحكمــا ت  ،وإنمــا هاجســه هــو اكتشــاف نمــط اإلبــداع الفنــي ،األدبــي

ثـم تعليـل وجودهـا عبـر قـرائن  ،إن هاجس األسـلوبي هـو إسـتيحاء شـعرية الـنص ،مخصوصة

ــاح( أي اإلبــداع الفــين ؛فالــدارس يــذهب مباشــرة إىل حمتــوى الــنص، )2(»ويالنســيج اللغــ  )االنزي

 ،وإىل مـا جيعـل األدب أدبـا ،هـا وبـذلك يصـل الـدارس إىل شـعرية الـنصالذي حققته اللغـة فتجاوز 

مهمتــه  ،ولكنــه يف الوقــت ذاتــه ال ميكنــه اخلــروج عــن هــذه اللغــة ،فاألســلويب ال يــدرس اللغــة كلغــة

  .املكونة للغةهي فك األنسجة 
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  مدار المقاربة األسلوبية

إن العالقــة بــني األســلوبية والــنص األديب مبنيــة علــى احلواريــة قــد تكــون نتائجهــا يف صــاحل          

الطرف األول إن كانت هناك منهجية حمكمة مبنية على قواعد ثابتة تعـاجل دقـائق األمـور وتتعامـل 

ذا يســهل عمليــة التعامــل مــع الــنص وــ ،أصــوهلامعهــا تعــامال يســمح هلــا بالكشــف عــن طبيعتهــا و 

األسـلوبية يف دراســتها للـنص ال ختـرج عــن  وإنوالنص األديب بصــفة عامـة، ،فة خاصـةالشـعري بصـ

فالمحلـل األسـلوبي يقـوم برصـد السـمات األسـلوبية البـارزة فـي « وـذا، احلدود املرسومة للغـة

حيـث يعمـد إلـى إحصـاء هـذه البنـى رها المباشـر علـى ذوقـه النقـدي يالنص والتي تمارس تأث

األســلوبية ثــم يقــيس متوســط االنزياحــات فــي الــنص علــى مســتويات عــدة بــدء بالمســتوى 

لــذلك  ،)1(»ومــن دون نســيان عــدد التكــرار وتــواتره فــي الــنص ،الصــوتي فــالتركيبي فالــداللي

أيهمـا أصـلح  على الدارس أن يلقي نظرة شاملة على النص ومييز بني الظواهر األسلوبية مع انتقاء

ليجعل من هذه الظواهر البارزة عنـاوين وحمطـات ينطلـق  ،للدراسة وهذا لكثافة تواجدها يف النص

باحثا علـى اآلثـار اجلماليـة الكامنـة خلـف هـذه الظـواهر معتمـدا  ،منها باحثا مستفسرا حملال ناقدا

  .فيةالكش بتهجتر بالدرجة األوىل على ذوقه اخلاص ومدى تفاعله الذايت مع مراحل 

بل حيلل ويف الوقت نفسه يـتقمص شخصـية  ،فالدارس يف كل ذلك ال يكون حملال وكفى        

حـــــىت ال تقتصـــــر الدراســـــة علـــــى جانـــــب واحـــــد ويكـــــون هنـــــاك توافـــــق  ،الناقـــــد يف أحيـــــان أخـــــرى

وــذا تســتمر العمليــة اإلجرائيــة فــإذا تنــاول الــدارس الــنص بشــكل كلــي سيتوصــل إىل  ،وتصــويب

كمـــا أن علـــى الـــدارس مراعـــاة الرتتيــــب يف   ،الـــيت ســـتكون حمـــل دراســــته وحتليلـــه معرفـــة املســـتويات

ـــة الدراســـة ،منظمـــةبتـــه مســـتويات الدراســـة كـــي تكـــون مقار   ،وهـــذا مـــا ميكنـــه ويســـهل عليـــه عملي

وتكــون دراســته شــاملة وملمــة جبميــع الظــواهر األســلوبية البــارزة مــع مراعــاة حــدود اجلانــب اللغــوي 

غة الداخليــة للــنص متفقــة ومؤديــة إىل الداللــة املنبثقــة عــن يذا تكــون الصــالــذي ال ميكــن جتــاوزه وــ

لمنظورين متبادلين همـا كل ذلك مثله مثل علم اللغة يتسع علم األسلوب في  « ألن ،أجزائه

أي من ناحية الصيغة والداللة ففي الحالة األولى نتنـاول الجانـب الصـوتي ،الخارج والداخل

أمــا فــي الحالــة الثانيــة فإننــا ننطلــق مــن  ،الداللــة المنبثقــة منــهللكلمــة أو العبــارة ثــم نتأمــل 
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ــــ ــــي تؤدي ــــةه المعنــــى لنتســــاءل عــــن التعبيــــرات الشــــكلية الت ــــف  ،فــــي لغــــة معين أو عنــــد مؤل

  .)1(»خاص

وــــذا تكــــون املقاربــــة األســــلوبية عملــــت علــــى اإلحاطــــة بــــاألجزاء مــــع مســــايرة ملغزاهــــا            

بية منطلقـة يف دراسـة الـنص األديب باملسـتوى الصـويت الـذي تكـون وتكـون املقاربـة األسـلو  ،ومبناهـا

الدراسة فيه مركزة علـى األصـوات بأنواعهـا ودورهـا يف نقـل الداللـة بصـفة مباشـرة ومـؤثرة أو بصـفة 

ألن من خالهلـا يعـرف املتلقـي مقاصـد  ؛امع تأمل بعض تكرارات األصوات والرتكيز عليه ،إحيائية

ا اجلانب الوزن واإليقاع والقافية ومدى انسجام الـنص يف إطـار هـذه الشاعر وكذلك يراعي يف هذ

تــدرس فيــه عــدة ظــواهر صــرفية وهــذا  الــذيواملســتوى الثــاين هــو املســتوى الصــريف ، العناصــر الثالثــة

مــع التطــرق إىل كــل نــوع مــن األفعــال علــى  ،فتكــون دراســة أبنيــة األفعــال ،يعــود إىل طبيعــة الــنص

  .هاـــــلداللة اليت أوحى إليحدة وإبراز وزنه وإعطاء ا

فها ويـــأيت يصـــنوإبـــدال وغريهـــا وأبنيـــة األمســـاء وت ،وإعـــالل ،كـــذلك املشـــتقات مـــن أدغـــام         

وهـل أدت الغــرض  ،وتراكيبـه هالنحويـة وأفعالـه وحروفـه ومـدى متاسـك مجلـ املسـتوى الرتكيـيب جبملـه

وتـويل املقاربــة األســلوبية  ،يةلشــكلا بنيتهـااجلمــل و  ذهبـني مــدلوالت هـ فصــاالناو  اأمـا أن هنــاك بعـد

ويؤخـذ الفعـل الـوارد بصـفة  ،)األمـر ،المضـارع ،الماضـي(الـزمن النحـوي ضـية قأمهيـة خاصـة إىل 

وكــذلك يــأيت اجلانــب البالغــي الــذي يكشــف فيــه الــدارس عــن  ،أكــرب كنمــوذج للتمثيــل والدراســة

اجلنـاس والطبـاق والتشـبيه و ك  ،الصور الشعرية اليت جاءت يف النص من صور بيانية وصور بديعيـة

  .    االستعارة

أم  ،وكــذلك التقــدمي والتــأخري وهــل هــذه الصــور كانــت متثــل البنــاء الــداخلي يف الــنص            

حمطــــة جامعــــة لدراســــة الظــــواهر  صــــفهويــــأيت املســــتوى الــــداليل بو  ،أــــا متثــــل االنفصــــال والتجزئــــة

 ،اجلمـل والرتاكيـبمـع والرتابط التقـابلي والتمـاثلي  ،زة يف النص مثل التكرار وداللتهر األسلوبية البا

  .بني مستويات املقاربة األسلوبية نه أن يضفي على الدراسة نوعا من التكامليةوهذا من شأ
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