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امللخ�ص بالعربية:
�إن م���ن الإ�شكاليات التي تواجه الباح���ث الأ�سلوبي خالل ت�صفحه للدرا�سات الأ�سلوبية هو �إ�شكالية العالقة بني
الأ�سلوبي���ة والبالغة ،ما الذي يجمعهما؟ �أو يفرقهما؟ ،وما طبيعة العالقة بينهما ،لقد عر�ض عبد ال�سالم امل�سدي
جمموعة من املفارقات بني البالغة والأ�سلوبية ،وكلها ت�شري �إىل حبل القطيعة.
تتح ّدد العالقة بني الأ�سلوبية والبالغة بتمنت خيوطها �أحيانا وب�ضعفها �أحيانا �أخرى ،يتبني هذا الت�أرجح
ويتك����شف لنا من حي���ث االختالف الوظيفي واالختالف الغائي لكال العلم�ي�ن .ين�صهران �أحيانا وينف�صالن
�أحيان���ا �أخرى ،م���ن حيث م�سار الأ�سلوبية البالغي التاريخي ،ويتقاطع���ان يف مو�ضوع التحليل وهو اخلطاب
الأدبي ،فبالإ�ضافة �إىل ا�ستعانة الأ�سلوبية ب�أدوات التحليل الل�ساين وتوخيها املنهج العلمي الل�ساين الو�صفي
ل���و�صف خ�صائ����ص الن����ص املتميزة �أ�سلوبي���ا ،ت�ستع�ي�ر الأ�سلوبي���ة �أدوات البالغة البياني���ة لتك�شف وحتدد
وت�صن���ف �سماتها �أ�سلوبيا� ،إذ ما �إن تكر�س الأ�سلوبية نف�سه���ا لتحليل اخلطاب الأدبي تغتدي �أدوات البالغة
الت���ي تعتمدها يف التحليل �إىل �أدوات �أ�سلوبي���ة .و�إن من �أهم النقاط التي متيز الأ�سلوبية عن البالغة كامنة
يف �أن البالغ���ة تهتم ب�إنتاج الأثر الذي يتلقاه املتلقي م���ن خالل عن�صر الت�أثري ،بينما تدر�س الأ�سلوبية �سبل
و�آليات الت�أثري بوا�سطة حتليل م�سبباته و�إبراز جمالياته.
الكلمات املفتاحية:
الأ�سلوبية -البالغة -العلمية -التحليل الل�ساين -النقد -ال�سياق الأ�سلوبي -ال�سمات الأ�سلوبية.

املجــلد الأول ❁ العــدد الأول ❁ مايو 2017م

151

The Convergence and incompatibility between the
Rhetoric and the Stylistics attributes
Tata benguermaz

Chlef, Algeria University

Abstract:

t.benguermaz@univhb-chlef.dz

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 analysisstylistic attributes
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امل�سار البالغي لعلم الأ�سلوب:
���ح الكثري من الدار�سني الأ�سلوبيني الغربيني
يل ّ
م���ن �أمثال بيري ق�ي�رو  Pierre Guiraudوالدار�سني
العرب املحدثني من �أمث���ال �أحمد دروي�ش و�صالح
ف����ضل على ارتب���اط م�صطلح الأ�سل���وب منذ عهد
�أر�سطو بامل�صطلح البالغي(((؛ �إذ بينت الدرا�سات
احلديثة �أن البالغة يف العهد اليوناين متثل معناها
يف الأ�سل���وب ال���ذي ات�صل ات����صاال وثيق���ا بالقول
اجل ّي���د والرفيع ،حت ّددت البالغ���ة يف �شكل قواعد
نظري���ة عامة ،ظه���رت على نحو خ���ا�ص يف كتابي
�أر�سطو :فن ال�شعر ،وف���ن اخلطابة ،وهي م�ؤلفات
�أدبية �ضخم���ة �أ ّثرت يف التفك�ي�ر البالغي الأوربي
يف الع�صور الو�سط���ى ،لكن القواعد البالغية تلك
كان���ت حتت���اج �إىل قواعد ت�صنيفي���ة لأنها ات�صلت
ببالغ���ة املنجز الفعلي للكالم ،وم���ن هذا املنطلق
كانت رغبة البالغة ملحاحة يف ا�ستخدام الأ�سلوب
ال���ذي �أعانه���ا عل���ى ت�صني���ف ال���كالم ت�صنيف���ا
م�ستوياتيا يتباين فنيا(((.
عرف البالغيون يف الع�صور الأوربية الو�سطى
تق�سيم���ات متفاوت���ة للأ�سل���وب وكان بي�ي�ر ق�ي�رو
قد ب�سطه���ا ب�سطا طبقي���ا ،حيث ت����شكل الأ�سلوب
من طبقات ثالث ،وح����سب ر�أي الدار�سني ا�ستقى
هذا التق�سيم �أ�صوله من �أعمال ال�شاعر الروماين
فرجي���ل ال�شعرية ،فكانت مدونت���ه ال�شعرية الأوىل
ح���ول الفالح�ي�ن عنونه���ا بق�صائد ريفي���ة وع ّدت
منوذج���ا للأ�سل���وب الب�سي���ط ،ومدونت���ه الثاني���ة
ّ
نظمه���ا حول املزارع�ي�ن عنونها بق�صائ���د زراعية
بيري قريو ،الأ�سلوبية ،ترجمة :منذر عيا�شي� ،ص22

(((
((( ينظر� :أحمد دروي�ش ،درا�سة الأ�سلوب بني املعا�صرة والرتاث� ،ص.152

وع��� ّدت منوذج���ا للأ�سلوب املت���و�سط� ،أما ملحمته
ال�شهرية الإلياذة فكانت منوذجا للأ�سلوب العايل
وعلى ه���ذا الأ�سا�س �شاع عند البالغيني الأوربيني
م���ا يعرف بدائرة فرجيل((( ،كم���ا عرفت الدائرة
با�سم دوالب فرجيل؛ �إذ ت�شري حلقات هذا الدوالب
م���ن منظورغريوالنق���دي �إىل ال���و�ضع االجتماعي
الذي يتنا�سب مع كل �أ�سلوب من الأ�ساليب الثالثة
من حيث الأ�سماء واحليوانات وامل�ساكن والنباتات
والت���ي تتن���ا�سب م���ع �أمن���اط الأ�سالي���ب الثالث���ة:
الب�سيط واملعتدل والعايل �أو اخلطري(((.
ي����ؤ�س�س فرجي���ل دوالبه على توزي���ع الأ�ساليب
توزيع���ا م�ستوياتي���ا م����شاكال للتق�سي���م الطبق���ي
االجتماع���ي ،وتبع���ا له���ذا الت�صني���ف مت توزي���ع
امللفوظات الل�سانية ،وحتى ال�صور ومظاهر الطبيعة
واحليوان���ات والنبات���ات والتي تع ّد ح���دودا فا�صلة
تقف عليها الأ�سالي���ب امل�صنفة اجتماعيا حتديدا
دقيق���ا ،فكلمة �سيف �أو ج���واد �أو قائد غالب مثال،
ا�ستعماله���ا منح�صر فق���ط يف الأ�سل���وب ال�سامي
�أو اخلط�ي�ر ،ال ينبغي توظيفه���ا �إال يف هذا النمط
املخ�صو�ص ،والأمر نف�سه بالن�سبة �إىل امللفوظات:
حقل ،حمراث ،ثور ،فالح ،مزارع ،التي ال تتنا�سب
�إال مع الأ�سلوب املتو�سط� ،أما بالن�سبة �إىل لأ�سلوب
الب�سي���ط فله معجميته اخل���ا�صة به التي ال تتجاوز
ح ّي���ز امللفوظ���ات التالية :مراعي خ����ضراء ،ع�صا
له�ش الأغنام� ،شاة �أو كلب(((.
 �إن املالح���ظ على حلقات ال���دوالب الفرجيلي
انح�صار اال�ستخدام اللغوي يف �أطر �ضيقة تتنا�سب
((( ينظر :املرجع نف�سه� ،ص.152
((( ينظر :بيريقريو ،الأ�سلوبية� ،ص.23
((( ينظر :املرجع نف�سه� ،ص.24
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مع كل منط من �أمناط الأ�سلوب الثالثة ،وهو تداول
معجمي دقيق اال�ستعمال ال يقبل االمتزاج ب�أمناط
الأ�ساليب الأخراة� ،إن بهذا التق�سيم احل�صري يف
اال�ستعمال املعجمي مل تتجاوز البالغة الكال�سيكية
الغربي���ة حدود القوالب واملعايري اجلاهزة لأ�شكال
تقنيات التعبري ،بيد �أن ال���درا�سات املتتبعة ملاهية
عل���م الأ�سلوب �أثبتت �أن النزعة الطبقية للأ�سلوب
ه���ذه م���ا فتئ���ت �أن اهت���زت وزلزل���ت قواعده���ا
ال�صارم���ة ا�ستجاب���ة ملتطلب���ات ع����صر التغي�ي�ر 
والتجدي���د ،فل���م ي����أت التغي�ي�ر اعتباطي���ا بل جاء
منا�سبا عل���ى م�ستويي الف���ن والأدب الرفيعني(((،
بحيث �شكلت هذه النزع���ة احلداثية الهادية �إليها
روح الع����صر منعرج���ا خط�ي�را وحديث���ا يف تغيري
معن���ى الأ�سل���وب معن���ى مغاي���را وخمالف���ا ملعن���ى
الأ�سلوب الطبقي ،وكان رائد هذا الإ�صالح ملدلول
الأ�سلوب اال�ستجدادي الأكادميي الفرن�سي الكونت
.)Georges Buffon) 1707 / 1788
حظي تعريف بوف���ون ب�شهرة عارمة للأ�سلوب،
وكان مي�ل�اده م���ن منج���زه الق ّي���م خطاب���ات فـي
الأ�سلوب ،discours sur le style :وهي �أول حما�ضرة
�ألقاها الكونت بوف���ون بتاريخ  ،1753حيث ا�ست�أثر
تعريف���ه للأ�سلوب بت�أث���ر رواد التنظ�ي�ر الأ�سلوبي
الغرب���ي ورواد الدر�س الأ�سلوب���ي العربي احلديث
ت�أث�ي�را بالغا ،وقد ع ّرف الأ�سل���وب قائال((( :مينح
هذا الطرح النقدي البوفوين تفهما حمدثا وحادثا
ملاهية الأ�سلوب ،و يغدو الأ�سلوب تبعا لهذا التوجه
احلداثي جمانفا لالنتزاع والنقل وال�سلخ ،فمفهوم
((( ينظر :فيلي �سان��در�س ،نحو نظرية �أ�سلوبية ل�سانية ،ترجمة :خالد حممود
جمعة� ،ص.29
((( Buffon discours sur le style texte de l édition de l Abbe j.
pierre,librairie,ch.Poussielgue, p6
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الأ�سل���وب من منظور بوفون جديد وطارئ ي�ستميز
بطاب���ع ف���رداين �أو كم���ا ا�صطلح علي���ه مب�صطلح
الفرداني���ة ،la singularité(((:ويعني اخل�صو�صية
املنتهج���ة من ل���دن امل�ؤلف من حي���ث توخيه �آليات
تعبريي���ة ت�سعف���ه على ط���رق �أف���كاره وت�شخي�صها
با�ستخدام خ���ا�ص ل ّلغة ،وي�صري الأ�سلوب باملفهوم
البوف���وين كالب�صمة ال�شخ�صية للفرد التي ال تقبل
امل�شاكلة وال التقليد.
يبدو �أن الباحث الأ�سلوبي بوفون انطلق يف هذا
املوق���ف من �إميانه ب�أن الأعم���ال املتقنة كتابيا هي
وحدها التي تخلد ولي�س اخل�ب�رات واالكت�شافات،
لأن الأخ�ي�رة ال تق���ع يف دائ���رة �سلط���ة الإن����سان،
والأ�سلوب هو الإن�سان نف�سه ،لأنه ال ميكن �أن ي�سرق
�أو ينق���ل �أو يغ�ي�ر ،و�سوف يظ���ل كاتب���ه م�ستح�سنا
ومقب���وال يف الأزمن���ة كله���ا�،إذا كان �أ�سلوب���ه رفيعا
وجمي�ل�ا وعاليا((( ،لهذا يع��� ّد الأ�سلوب �آلة ترجمة
روحي���ة لغوي���ا ،تمُ تثل بف�ضله الع���وامل اخلفية التي
تختل���ج الذات الباث���ة ،فتقع م�صاقب���ة اللغة للفكر
م�صاقبةعياني���ة� ،إذ تق���ف اللغ���ة وراء الأ�سل���وب؛
وه���و م���ن يظه���ر و�سامته���ا((( ،يتب���دى دور اللغة
احل���ا�سم يف التعبري كما ي�سه���م الأ�سلوب يف �إبراز
ق ّيم التعبري ،ومن هنا تتك�شف عالقة املالزمة بني
اللغة و الأ�سلوب.
يلح���ظ املتتبع لل����سريورة التاريخي���ة البالغية
لعلم الأ�سلوب ا�ستعانة البالغة بالأ�سلوب م�ستفيدة
ينظر :املرجع نف�سه� ،ص6

(((
((( فيلي �ساندر�س ،نحو نظرية �أ�سلوبية ل�سانية� ،ص.29
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traduction de danieldelas Flammarion, p1.

(((

من �أدائه الإجرائي املتمثل يف ت�صنيف الكالم وفق
م�ستوياته املختلفة ف ّني���ا؛ �إذ يتبني للدار�س تعاي�ش 
البالغ���ة م���ع الأ�سل���وب ،وه���ذا التعاي����ش مت�صل
بامله ّم���ة الت���ي اخت�ص به���ا الأ�سلوب م���ن الناحية
العملي���ة الوظيفية املتج����سدة يف تق�سيم���ه للكالم
ال���ذي ي�شكل املحوري���ة الغائية للبالغ���ة ،لكن دور
الأ�سلوب يف هذه املرحلة من الزمن (�أواخر القرن
ال�سابع ع�شر) ذات الن���زوع الطبقي كان معياريا،
افتقر �إىل التو�صيفات العلمية ،تلك الو�صفية التي
ا�ستمده���ا م���ن م�سايرته للأ�سلوبي���ة وهي وظيفتة
الأ�صلية املنوطة به.
تعم���د الأ�سلوبية خالل ممار�سته���ا الإجرائية
للمكونات البنائية لأ�ساليب اخلطاب �إىل ت�صنيف
ال���كالم �إىل مراتب ف ّنية متدرجة ،تربز خالل هذا
الت�صني���ف مع���امل الأ�سل���وب وجتليات���ه اجلمالية،
وال تقوم الأ�سلوبية بهذا ال���دور الوظيفي اجلمايل
�إال بف����ضل الأ�سل���وب ال���ذي يعينه���ا عل���ى ترقي���م
وظيفيته���ا ،فهي حتتكم �إليه باعتباره مو�ضوعا لها
وعليه يق���وم كيانها ،وهو لها مبثابة �آلة تعيلها على
ا�ستق���راء اخلوا�ص الأ�سلوبي���ة املتع�شع�شة يف زوايا
الن����صو�ص الأدبية ومتونها ،ومن هنا تت�ضح حاجة
الأ�سلوبية �إىل الأ�سلوب و�أنها �إليه �أم�س يف فتق ُ�شعب
الكالم ذي امل�ستوي���ات العليا،امل�صطبغة بال�صبغة
العلمي���ة املمزوجة بالف ّنية ،وكان م���ن الطبيعي �أن
تر�سم الأ�سلوبية ح���دود خطاها وخريطة م�سارها
من هذه الزاوية.
وج���دت الأ�سلوبي���ة نف�سها تقتفي ال���دور ذاته
الذي قامت به البالغة قدمي���ا� ،إال �أنهما تختلفان
يف الغاي���ة رغ���م تقاطعهم���ا يف الو�سيل���ة ،فغاي���ة
الأ�سلوبي���ة ح�سب ر�ؤى ال���دار�سني تو�صيف تقنيات

التعب�ي�ر تو�صيف���ا علمي���ا يف جم���ال الدرا�ست�ي�ن:
اللغوي���ة والأدبية؛ �إذ تتعامل الأ�سلوبية مع الأ�سلوب
كمفهوم خا�ص خال�ص لذاته وكنتاج �إبداعي ف ّني،
بينما غاية البالغة الكال�سيكية الأوروبية معيارية
بحتة ،تبحث عن درجات ال���كالم الف ّني لتح�صره
يف �شباك الطبقية.
تع���ود ن����ش�أة الأ�سلوبي���ة كم�صطل���ح �إىل القرن
الت���ا�سع ع����شر يف ع���ر�صة ال���درا�سات اللغوي���ة،
وقد �أظه���رت ال���درا�سات ،الأ�سلوبي���ة احلديثة �أن
جت���دد البالغ���ة كان مقرون���ا ببداية ه���ذا القرن
باعتبارها �إرها�صا حا�سما يف ن�ش�أة علم الأ�سلوب،
و�إنّ فعالي���ة مطل���ب التج��� ّدد را�سخ���ة يف كونه���ا
االنفع���ايل الت�أثريي ،لذلك ف�إنّ للأ�شكال البالغية
دورا حا�سم���ا يف ظه���ور ه���ذا العل���م احلداث���ي
الداعي���ة �إلي���ه روح الع����صر� ،أرخ فيل���ي �ساندر�س
 Willy sandresلن�ش�أة م�صطل���ح الأ�سلوبية قائال:
«�...إن الأ�سلوبي���ة مبفهومه���ا اجلدي���د وبو�صفه���ا
م�صطلحا م�ستقال مل َي َرى النور يف اللغات الأوروبية
�إال منذ القرن الت���ا�سع ع�شر ...فحتى هذا التاريخ
كان���ت معايري البالغ���ة هي املهيمن���ة وكانت ت�ؤدي
الوظيفة نف�سها التي تقوم بها الأ�سلوبية �إىل درجة
جاز فيها عد البالغ���ة ال�سلف ال�شرعي للأ�سلوبية
املعيارية.(((»...
حت��� ّدد العالقة بني البالغ���ة والأ�سلوبية �ضمن
عالق���ة ان���دراج ،تن���درج فيه���ا الأ�سلوبي���ة �ضم���ن
البالغة ،يت����ضح هذا املنزع من خ�ل�ال ا�ستخدام
امل�ؤلفني تلوينات �أ�سلوبية خم�صو�صة يف التعبريعن
�أفكاره���م حتقيق���ا للأ�سل���وب الراق���ي؛ �إذ عم���د
((( فيلي �ساندر�س ،نحو نظرية �أ�سلوبية ل�سانية� ،ص.94
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امل�ؤلف���ون �إىل تنمي���ق �أ�ساليبهم م���ن خالل ال�صور
البيانية والأ�شكال البالغية التي ت�ستمد من �أغوار
عمق البالغة.
 �إن الأ�شكال البالغي���ة م���ن املنظ���ور الأ�سلوبي
لي����ست �سوى و�سائ���ل لغوي���ة ي�ستطي���ع املن����شئ
بتوظيفه���ا �أن يحق���ق به���ا �أ�شكاال تعبريي���ة ذات
االنب����صام الأ�سلوب���ي ،م���ن مث���ل �أ�سل���وب التكرار
و�أ�سل���وب احلذف و�أ�سلوب التنكري� ،أ�سلوب العدول
�ص ،تع ّد هذه املعطيات البنائية
واالن�سج���ام يف ال ّن ّ
دعامات �أ�سا�سية لت�شكي���ل الأ�سلوب الرفيع وامل�ؤثر
فتعمل على ا�ستثارة وعي ال��� ّذات املتلقية ومن ث ّمة
ا�ستمالته���ا ،تعود رغبة الإن����سان يف حتقيق الكالم
الهادف وامل�ؤث���ر وفق �صياغة لغت���ه �صياغة جميلة
وم�ؤثرة ح�سب ر�أي فيلي(((.
 �أ�شاد �صالح ف����ضل ب�أهمية الدور البارز الذي
مار�ست���ه �أ�شكال البالغ���ة الأوربي���ة ب�أنواعه���ا يف
حتقيق �أ�سلوب متميز ،قائال« :وقد تزايد االهتمام
ب���الأ�شكال البالغية من خالل الع�صر الكال�سيكي
بحثا عن الأ�سلوب النبي���ل»((( ،حيث نال ا�ستعمال
ال����صور البالغي���ة �أهمي���ة بالغ���ة يف الع����صر
الكال�سيكي ،ترافق هذا االهتمام مع منزع البحث
عن �أ�سلوب راق((( ،لذل���ك ا�ستخدمت كل الآليات
وال�سب���ل لتحقيق���ه بغاية رف���ع م�ست���واه الإبداعي،
فالتفاعالت البنائية الت���ي ت�ستجيب لها الأ�ساليب
التعبريية عاملة على ذلك� ،إن ال�صور «...البيانية
والأ�شكال البالغي���ة من املنظ���ور الأ�سلوبي لي�ست
�سوى �أدوات لغوية ي�ستطيع امل�ؤ ّلف با�ستخدامها �أن
((( ينظر :املرجع نف�سه� ،ص95
((( ينظر �صالح ف�ضل ،علم الأ�سلوب مبادئه و�إجراءاته� ،ص .196
((( ينظر بيري جريو ،الأ�سلوبية� ،ص.27
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�ص م�ستثريا
يح ّقق مالمح الت�ضاد والتنا�سب يف ال ّن ّ
عاملا خياليا جديدا.(((»...
وح����سب ر�أي �صالح ف����ضل ف����إن بداي���ة القرن
الثامن ع�شر هو ميالد حلركة جديدة وم�ضاءة يف
الغرب لتفجري الأط���ر البالغية التقليدية ،املتمثلة
يف الإبقاء على املفاهي���م والنماذج املطابقة ل�سلم
قي���م البالغة ،ف�إذا �أراد ال�شاع���ر الغنائي �أن يعرب 
عن حالته العاطفي���ة وتلويناته الوجدانية ال بد �أن
ي���ر�سم منوذجا مثالي���ا ومقاما جماعي���ا عن تلك
العاطف���ة ،ي�ستوج���ب منه ه���ذا ال�سل���وك ال�شعري
�إخم���اد عواطف���ه ،و مبعن���ى �أدق عل���ى ال�شاعر �أن
يتكل���م بل����سان اجلماع���ة((( ،واملالح���ظ على هذه
احلرك���ة �أنه���ا تق ّي���د من حرك���ة ال�شاع���ر وحريته
الفني���ة ،جتعل���ه ي���دور يف فلك اجلماع���ة ويف ح ّيز
�شروطه���ا القا�سية لأن ال�شاعر يحت���اج �إىل ف�ضاء
�أرحب و�إىل حري���ة �أكرب حتى تت�أتى �شاعريته ،فهو
جمبول على منا�شدة االت����ساع والرحابة وعلى نبذ
املحدودية.
ظه���رت بوادر ن�ش�أة عل���م الأ�سلوب بعد تدهور
البالغ���ة التاريخي���ة يف �ضوء تل���ك الأط���ر فلق���د:
«فق���دت البالغة التاريخي���ة �أهميته���ا ومل ت�صبح
لها �أي���ة قيمة باعتبارها جمموع���ة من الت�صورات
واملفاهي���م التقنيني���ة املعيارية ...تع���د لها فاعلية
القواع���د التي كانت تفر�ض به���ا وجودها ف�إنها قد
ذاب���ت و انحلت يف عل���م الأ�سل���وب احلديث ب�شكل
�أو ب�آخر ...من حيث كونها جهدا خمل�صا لالقرتاب
م���ن مناطق الق���وة يف التعبري والت�أث�ي�ر ومكوناتها
((( �صالح ف�ضل ،علم الأ�سلوب مبادئه واجراءاته� ،ص.204
((( ينظر :املرجع نف�سه� ،ص.198
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اللغوية واجلمالية»((( ،يف����ضي هذا الر�أي بنا �إىل
ر�سخت جذور
معرف���ة الكيفيات وامل�ب�ررات الت���ي ّ
علم الأ�سلوب يف البالغ���ة القدمية ،حيث �أ�سهمت
العناي���ة بالزخاريف اللغوي���ة والتلوينات التعبريية
�إىل ظه���ور علمني اخت����ص العل���م الأول باالهتمام
بال�صي���غ الأ�سلوبي���ة للتعب�ي�ر اللغ���وي� ،أم���ا العلم
الثاين فق���د اهتم بال�صور البالغي���ة ور�سم �آليات
و�سب���ل الإفادة من هذه ال�صور((( ،ومن هنا جتلت
الإره���ا�صات الأوىل لظه���ور عل���م الأ�سل���وب الذي
�شب يف ج�سر البالغة ،باعتبارها علما يهدف �إىل
ّ
حتقيق الق���ول الرفيع ،وهذا ال يت�أتى �إال باالحتكام
�إىل الأ�سل���وب ،وه���ذه املزي���ة را�سخ���ة يف ك ّل نزوع
�أدبي ،فاملن�شئ يتحرى من منطلق الإجادة ال ّلغوية
بلوغ الأ�سب���اب ال ّالئقة بذي���وع خطابه يف املتلقني،
وك ّل مزي���ة �أ�سلوبي���ة تغدو عندئذ و�سيل���ة �إغوائية،
�إغرائية.
نعتق���د ب����أنّ ك ّل من����شئ يحمل جدي���ا خطاطة
توزي���ع ن�صه ون�سوج كالمه ،هو يحد�سها قبل غريه
م���ن املتلقني ،لذلك ف�إنّ انتقال الأدبية العربية من
ال�شفوية املجردة من الت�شكيل ال ّن�صي ودخولها يف
ح ّي���ز ممار�سة البناء �أك�سب الأدباء ثقافة ت�شكيلية
ال ميكن جتاهل �آثاره���ا يف ا�ستكمال ثقافة الأدبية
العربي���ة لذل���ك تغتدي البالغ���ة ف ّنا لبن���اء و�إنتاج
الن����صو�ص وغايته���ا الت�أث�ي�ر والتعلي���م ،فعرف���ت
البالغة بطبيعتها الن�سقية لأن « ...وظيفتها الأوىل
بقيت مع ذلك واح���دة ،وهي �إنتاج ن�صو�ص ح�سب
قواعد فنّ معني»(((.
((( املرجع نف�سه� ،ص.202
((( ينظر هرني�ش بليث ،البالغة والأ�سلوبية� ،ص.95
((( املرجع نف�سه� ،ص.23

يرى هرني����ش((( �أن البالغة خ�ضعت ملتغريات
وظيفية م���ن حيث �إنّ مفهومه���ا الأول ينح�صر يف
�إنت���اج الن����صو�ص� ،أما املفه���وم العلم���ي احلديث
للبالغ���ة ف�إن���ه يتنافى متام���ا مع وظيفته���ا الأوىل
ويخالف���ه؛ �إذ مل تع���د غاية البالغ���ة العلمية �إنتاج
الن�صو�ص ب���ل �صارت تعتكف على حتليل م�ضامني
الن����صو�ص وعلى ه���ذا الأ�سا�س ت�ضمن���ت �أمرين:
الأول متعلق ب����ضرورة وجود علم عام للن�ص يكون
�صاحل���ا لدرا�سة الن�صو�ص الأدبي���ة وغري الأدبية،
والأمر الثاين فمتعلق بالفك���رة املت�ضمنة واملتمثلة
يف ك���ون كل ن����ص هو ب����شكل ما بالغ���ة لأنه يحوز
على وظيفة ت�أثريي���ة ،وعلى هذا الأ�سا�س الوظيفي
والغائ���ي اغت���دت البالغ���ة منهجا للفه���م الن�صي
مرجع���ه الت�أث�ي�ر(((� ،إن طرح هرني����ش الأ�سلوبي،
يثب���ت تغري املكون الغائي للبالغ���ة يف انتقالها من
وظيف���ة االهتم���ام بالبن���اء الن����صي �إىل االهتمام
بوظيف���ة التحلي���ل الن�صي متو�سلة بعام���ل الت�أثري،
وهذا هو ال���دور الذي تتكفل به الأ�سلوبية وتخت�ص
به حاليا ،منافحة عنه وب�ش ّدة.
ناق����ش هرني�ش بليث فك���رة انتقال البالغة يف
م�ساعيها وغاياتها وتغري منزعها املعياري؛ �إذ يع ّد
تغريها ذلك م�ؤ�شرا مره�صا لن�ش�أة الأ�سلوبية من
جذع البالغ���ة ،فبعد �أن كانت ت����ؤدي دورا تعليميا
معياري���ا انتقل���ت �إىل االهتم���ام والعناي���ة بتحليل
الن����صو�ص يف خط���وة تعد �إره���ا�صا �أولي���ا لظهور
الأ�سلوبي���ة يف خطوطها العري����ضة ،لأن هذا الدور
يتن���ا�سب م���ع دور الأ�سلوبي���ة  ويتناف���ى م���ع مهمة
البالغة التي طاملا ان�شغلت بت�شكيل الن�ص وبالبحث
((( ينظر :املرجع نف�سه� ،ص.24
((( ينظر :املرجع نف�سه� ،ص.24
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عن طرائق �سبكه و�سبل �إنتاجه ،من خالل عنايتها
ب�شتى ال�صور البالغية املٌ�ؤنق���ة واملٌدبجة لأ�ساليب
اخلطاب الأدبي.
ب���ادر فيل���ي �إىل الت�أري���خ لوظيف���ة الأ�سلوبي���ة
انطالقا من املفهوم اجلديد ،قائال�«:إن الأ�سلوبية
مبفهومها اجلدي���د وبو�صفه���ا م�صطلحا م�ستقال
مل ي���رى الن���ور يف اللغات الأوروبي���ة �إال منذ القرن
الت���ا�سع ع�شر...فحتى هذا التاري���خ كانت معايري
البالغ���ة هي املهيمنة وكانت ت�ؤدي الوظيفة نف�سها
التي تق���وم بها الأ�سلوبية �إىل درج���ة جاز فيها عد
البالغة ال�سل���ف ال�شرعي للأ�سلوبية املعيارية»(((،
يف����ضي طرح فيلي �ساندر�س النقدي �إىل �أن القرن
التا�سع ع�شر هو الفرتة الزمنية الفا�صلة واملحددة
لظه���ور الأ�سلوبية ،وهي فرتة تن�صلها وتربمها عن
البالغ���ة تربم���ا تدريجيا ،لأنها حت���ى هذه الفرتة
كانت عالق���ة الأ�سلوبية بالبالغ���ة عالقة متاه من
حي���ث الوظيفة ،حت���ى ُنعتت الأ�سلوبي���ة بالأ�سلوبية
املعيارية ح�سب الطرح ال�سندر�سي.
ب���د�أ االهتم���ام بالرتكي���ب ال ّلغوي م���ن منطلق
الوظيفة الأ�سلوبية ،ويعترب ذلك ا�ستك�شافا جديدا
ل َن َف����س بالغي متج ّدد ،فمنذ بداي���ة القرن التا�سع
ع����شر كان الن���زوع البالغي اال�ستج���دادي عامال
بارزا يف نهو�ض التفكري الأ�سلوبي ،لذلك وانطالقا
التح�س�س  ُنظ���ر �إىل الأ�سلوبي���ة على �أ ّنها
من ه���ذا
ّ
ت�سمية حداثية لتفكري لغوي عربي قدمي ،وعلى �أن
البالغة هي �أ�سلوبية القدماء(((.
((( فيلي �ساندر�س ،نحو نظرية �أ�سلوبية ل�سانية� ،ص.94
((( ينظر بيري قريو ،الأ�سلوبية� ،ص.27
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العالق��ة ب�ين الأ�سلوبي��ة والبالغ��ة
توا�صل �أم قطيعة؟
�إن م���ن الإ�شكالي���ات امللحاح���ة الت���ي جتاب���ه
الدار�س �أثناء جوالنه  يف عر�صات الدر�س الأ�سلوبي
ه���ي �إ�شكالية العالقة بني الأ�سلوبية والبالغة ،فما
ال���ذي يجمعهم���ا �أو ُي َفرقهم���ا ،وما طبيعة العالقة
بينهم���ا؟� ،إن مثل ه���ذه الت�سا�ؤالت تف���ر�ض نف�سها
وب����شكل ع���ارم لتع�ت�ر�ض طري���ق دار�س الأ�سلوبية
وتثري حريته فتتنا�سل �أ�سئلت���ه ،تنا�سال ،فقد تبدو
تلك الت�سا�ؤالت ب�سيط���ة� ،إال �أن ب�ساطتها تزيد من
�إ�ضع���اف فر�ص العث���ور على �أجوب���ة قطعية ،وهذا
ما جعلن���ا جنتهد بتخمين���ات من �ش�أنه���ا �أن تربز
عالقت���ي االمت���داد والتنايف ب�ي�ن العلم�ي�ن ،ولعلها
تق���ارب ال����صورة فتنجلي تل���ك ال�ضبابي���ة ببع�ض 
احلجج نح�سبها منطقية دالئلية.
يع��� ّد الباح���ث الأ�سلوب���ي هرني����ش بلي���ث م���ن
الباحث�ي�ن الغربيني الذين اهتموا ب���درا�سة جدلية
ال�صل���ة بني البالغة والأ�سلوبي���ة ،من خالل م�ؤلفه
ال�شهري( :البالغة والأ�سلوبية) ،حاول يف مقدمته
ع���ر�ض �أ�سب���اب ت�أرج���ح البالغ���ة والأ�سلوبية بني
حبلي الت���وا�صل والقطيعة ،قائ�ل�ا« :تقيم البالغة
والأ�سلوبي���ة من���ذ زم���ن عالقات وطي���دة :تتقل�ص
الأ�سلوبي���ة �أحيانا حتى ال تغ���دو �أن تكون جزءا من
منوذج التوا�صل البالغي وتنف�صل �أحيانا عن هذا
النم���وذج وتت�سع حت���ى لتكاد متث���ل البالغة لكنها
باعتباره���ا بالغ���ة خمتزل���ة»((( ،يفه���م م���ن هذا
الط���رح �أنه تقوم ب�ي�ن البالغ���ة والأ�سلوبية عالقة
ت�شتد تارة وتل�ي�ن �أخراة ،لكن ما هو ثابت يف �أ�صل
((( هرني�ش بليث ،البالغة والأ�سلوبية� ،ص.19
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امل�سار التاريخ���ي للبالغة حاجته���ا �إىل الأ�سلوبية
وحاجة الأ�سلوبي���ة �إليها وعدم ا�ستقاللية علم عن
الآخ���ر وقيامه مبعزل عنه ،بحي���ث ت�ستند البالغة
�إىل الأ�سلوبي���ة حمتكم���ة �إىل الأ�سل���وب ال���ذي هو
مو�ضوع درا�ستها ،فالأ�سلوب هو املادة التي تن�شغل
به���ا الأ�سلوبي���ة وهو م�صدرها الأوح���د النبجا�سها
وتر�سيخ وظيفتها.
لذل���ك يكفل الأ�سلوب للبالغ���ة كل الت�سهيالت
يف معاجل���ة الن����صو�ص م���ن حيث تن���اول البالغة
الأ�سالي���ب الأدبي���ة واحلك���م عليه���ا� ،أم���ا حاج���ة
الأ�سلوبية �إىل البالغة فكامنة يف اعتماد الأ�سلوبية
�أداوت البالغة التي ت�صيرّ ه���ا �إىل �أدوات �أ�سلوبية
تتخذه���ا مت���ك�أ ملعرفة م���و�ضع الدفني م���ن �سمات
الن�ص الأ�سلوبية.
ي�شاط���ر عبد ال����سالم امل����سدي ويوافق املنزع
التقدي���ري الهرني����شي املح���دد ل�صل���ة البالغ���ة
بالأ�سل���وب ح�ي�ن  ق���ال...« :فالأ�سلوبي���ة امت���داد
للبالغة ونفي له���ا يف الوقت نف�سه ،هي لها مبثابة
حبل التوا�صل وخ���ط القطيعة �أي�ضاُ ،(((»...ي�سهم
العلم���ان :علم البالغة وعلم الأ�سلوب يف اال�شتغال
�ضمن �إطار الظاهرة الأدبية(((.
توجه���ا نقديا يح�صر الفارق
غري �أنّ ث ّمة ّ
الوظيفي بني البالغة والأ�سلوبية يف امل�ؤ ّدى املنهجي،
لذلك ف�إنّ التقييم الأ�سلوبي للظواهر البالغية هو
ارتقاء منهجي للر�ؤي���ة النقدية ت�سعى �إىل الك�شف
ع���ن القيمة البنيوية الفنية الت���ي تقر�أ ال ّلغة قراءة
((( عبد ال�سالم امل�سدي ،الأ�سلوبية والأ�سلوب� ،ص.44
((( ينظر :فتح اللهّ �أحمد �سليمان ،الأ�سلوبية مدخل نظري ودرا�سة تطبيقية،
�ص.30

جمالي���ة((( ،فالبالغ���ة اجلدي���دة مت����صورة كعلم
للتعبري ونقد للأ�ساليب الفردية(((.
نحا عبد ال�سالم امل�سدي((( ،وجهة من البحث
الأ�سلوب���ي ق���ارب فيه���ا جمل���ة م���ن املفارقات بني
العلمني :الأ�سلوبية والبالغة� ،إن الغاية من ب�سطها
لي����س الوقوف على مقومات القطيعة فح�سب و�إمنا
الإمع���ان يف غي���اب مقوم���ات الت���وا�صل والوق���وف
عليها الحقا.
نوجز تلك الفروق فيما يلي:
 ال��ب�لاغ��ة ع��ل��م م��ع��ي��اري ي����ر�سل الأح��ك��امال��ت��ق��ي��ي��م��ـ��ي��ة وي���رم���ي �إىل ت��ع��ل��ي��م مادته
ومو�ضوعه بالغة البيان.
 الأ�سلوبي���ة تنف���ي ع���ن نف�سه���ا كل معياري���ةوتع���زف ع���ن �إر�سال الأح���كام التقييمي���ة
بامل���دح �أو التهج�ي�ن وال ت�سع���ى �إىل غاي���ة
تعليمية البتة.
 البالغ���ة حتك���م مبقت����ضى �أمن���اط م�سبق���ةوت�صنيفات جاهزة.
 تتح���دد الأ�سلوبي���ة بقي���ود منه���ج العل���ومالو�صفية.
 البالغ���ة ترم���ي �إىل خلق الإب���داع بو�صياهاالتقييمية.
 ت�سعى الأ�سلوبية �إىل تعليل الظاهرة الإبداعيةبعد �أن يتقرر وجودها.
 ترغ���ب الأ�سلوبي���ة ع���ن كل مقي���ا�س ما قبليوترف�ض مبد�أ الف�صل بني الدال واملدلول.
((( ينظر :رابح بوحو�ش ،الأ�سلوبيات وحتليل اخلطاب� ،ص.50
((( ينظر� :صالح ف�ضل ،علم الأ�سلوب مبادئه و�إجراءاته� ،ص.199
((( عبد ال�سالم امل�سدي ،الأ�سلوبية والأ�سلوب� ،ص.44
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 تعتمد البالغة ف�صل ال�شكل عن امل�ضمون يفاخلطاب الل�ساين.
جت���در الإ�شارة هن���ا �إىل �أن ه���ذه الف���وارق
الوظيفي���ة تنطب���ق ح����سب ت�صورنا عل���ى العالقة
ب�ي�ن الأ�سلوبي���ة باعتباره���ا منهجا ل�سانيـ���ا علميـا
و�صفي���ا وبني البالغ���ة الكال�سيكي���ة الأوربية ،وقد
ُت�ستثن���ى البالغ���ة العربي���ة م���ن ه ـ���ذه العالق ـ���ة
ومن تل���ك الفوارق والنع���وت ،لأن البالغة العربية
تعزف ع���ن التقييم والتعيري ،فهي تقوم فيما تقوم
علي���ه على ال���كالم امل�ؤثر الذي يح����سن موقعه من
النف����س ،فتهتز �أريحي���ة وانت�شاء ،لأن���ه ي�أتي ملتفا
بربدة الن���درة املخلوطة مباء الغراب���ة والتعجيب،
وهي جميعها حمط���ات �إبداعية ي�ست�سيغها القارئ
ا�ستظرافا وا�ستطراف���ا فيتفاعل معها �إيالعا بها،
وكان اجلاحظ من البالغيني الأوائل ال�سباقني �إىل
الإ�شارة لبالغ���ة الإغ���راب وم�ستتبعاتها االبداعية
بقوله « :لأنّ ال�شيء م���ن غري معدنه �أغرب ،وكلما
كان �أغ���رب كان �أبعد يف الوهم ،وكلما كان �أبعد يف
الوهم كان �أطرف ،وكلما كان �أطرف كان �أعجب،
وكلم���ا كان �أعج���ب كان �أبدع ،و�إمن���ا ذلك كنوادر
كالم ال�صبيان وملح املجانني ...والنا�س موكولون
بتعظيم الغري���ب وا�ستطراف البعي���د»((( ،ومعنى
ه���ذا �أن ح�صول الإبداع الأدبي يف تفكري اجلاحظ
البالغ���ي مره���ون ببالغة التعجيب بع���د �أن يتّ�سم
���م الإط���راف القمينني ب�أ�سر
مب�سوغ���ي الإغراب ث ّ
املتلقي و�إيقاعه يف �شباك الغواية.
وبالرجوع �إىل املفارقتني الأخريتني املتنازعتني
ب�ي�ن الأ�سلوبي���ة والبالغة يذهب امل����سدي يف ر�ؤيته
((( اجلاحظ ،البيان والتبيني ،ج� ،1ص.65
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النقدي���ة املف�ضي���ة �إىل �أن الأ�سلوبية ال تقبل ف�صل
قال���ب العم���ل الأدب���ي ع���ن حمت���واه ،فه���ي تتناول
اخلطاب كال متكام�ل�ا غري جمز�أ «وتختلف نظرة
الأ�سلوبية �إىل الن�ص عن مثيلتها ،فالأ�سلوبية ترى
�أن الن����ص كيان لغوي واحد بدوال���ه ومدلوالته وال
جمال للف�صل بينهم���ا �أو بحث �أحد اجلانبني دون
الآخ���ر م���ن حيث �أن �أوله���ا مف����ض �إىل الآخر� ،أما
البالغة فقد قامت على ثنائية الأثر الأدبي مبعنى
الف�صل بني ال����شكل وامل�ضمون بل يف نطاق ال�شكل
متيز البالغة بني ف�صاحة املفرد وف�صاحة الكالم
وف�صاحة املتكلم»((( ،وعليه تف�صل البالغة ال�شكل
التعب�ي�ري عن م�ضمونه ،حي���ث تخالفها الأ�سلوبية
وتتنافى معها يف منهجية حتليل الن�صو�ص الأدبية
من حي���ث درا�سة دوالها ومدلوالته���ا ككل متكامل
غري جم���ز�أ ،وينتج عن ذل���ك �أن الأ�سلوبية ت�ستقي
قيمته���ا من حيث تدر�س الن����ص الأدبي ككل مكون
من جمموع���ة كبرية من العالق���ات الداخلية التي
ال تقب���ل الف�صل وال يكون ملكونات الن�ص �أي فائدة
داللية �أو قيمة جمالية �إال يف عمل عالقاته املنتظمة
انتظاما تراتبيا.
خل�ص عب���د ال����سالم امل����سدي(((� ،إىل نتيجة
نقدي���ة ت���كاد تك���ون قطعي���ة يف الب���ت يف م�س�أل���ة
الف����صل ب�ي�ن  البالغ���ة والأ�سلوبيـ���ة ،ال تقب���ل
التن���ازع فيها ح����سب ت�صوره حيث ت���و�صل �إىل �أنّ :
«الإب�ستيمي���ة يف مقارع���ة البالغ���ة بالأ�سلوبي���ة
تتلخ����ص يف �أن منحى البالغة متع���ال بينما تتجه
الأ�سلوبي���ة اجتاها اختباريا معنى ذلك �أن املحرك
هي)
للتفك�ي�ر البالغ���ي قدميا يت�سم بت����صور (ما ّ
((( فتح اهلل �أحمد �سليمان ،الأ�سلوبية مدخل نظري ودرا�سة تطبيقية� ،ص.32
((( املرجع نف�سه� ،ص.45
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مبوجب���ه ت�سب���ق ماهي���ات الأ�شياء وجوده���ا بينما
يت�سم التفكري الأ�سلوبي بالت����صور الوجودي الذي
مبقت����ضاه ال تتحدد للأ�شياء ماهيتها �إال من خالل
وجوده���ا» ،واملت�أمل يف ط���رح امل����سدي االب�ستيمي
ي�ست����شف الف���ارق الوظيف���ي الكام���ن يف طبيع���ة
تعام���ل كل من البالغة والأ�سلوبية مع الن�ص ،يلج�أ
امل�سدي �إىل ا�ستخ���دام لفظة �إختباريا وهي �إ�شارة
متك�شفة املعامل للبع���د املنهجي االختباري للتفكري
الأ�سلوب���ي ال���ذي يعتم���د �إثبات ح����ضور املتلقي يف
العملية الإبالغية.

من قبل البالغة ،بيد �أن عمل الأ�سلوبية يبد�أ ب�شكل
متواز مع �إنتاج الن�ص ،فميالدها من ميالد الن�ص
و ال ت�سبقه يف الوجود؛ �إذ يبد�أ دور الأ�سلوبية �إذن،
بعد تواجد الن�ص م�ستفي���دة من �شروط البالغة،
تتناوله���ا من منطلق جمايل ،في����شكل ا�ستخدامها
خمالف���ة تعبريي���ة ،تتحق���ق مبوجبه���ا �إج���راءات
�أ�سلوبي���ة ،وه���ذا ما يع���رف بـ :ال�سي���اق الأ�سلوبي،
أهم معي���ار اعتم���ده  Michael Riffaterreيف
وه���و � ّ
التحلي���ل الأ�سلوب���ي البني���وي ا�شرتط���ه يف حدوث
القيمة الأ�سلوبية وبزوغها.

تتلخ����ص املفارق���ة الوظيفي���ة ب�ي�ن البالغ���ة
والأ�سلوبي���ة يف �أن وج���ود البالغ���ة ي�سب���ق وج���ود
الن����ص يظه���ر ذل���ك ويتب���دى يف جمل���ة املقومات
املعياري���ة التي ت�شرتط البالغة توافرها يف اكتمال
ون�ضجه���ا العمل الأدبي ن�ضجا فني���ا ،والو�صول به
�إىل م�ستوى درجات الإبداع الق�صوى ،تلج البالغة
يف الن�ص متو�سلة بع ّدة معيارية تعينها على احلكم
علي���ه بالإيج���اب �أو بال�سلب ،وف���ق معايري جاهزة
ت�سب���ق ميالد الن�ص وظهوره تتمثل تلك املعايري يف
�شروط بالغي���ة جاهزة ينبغي على املن�شئ �أن يعتد
به���ا وي�سلكه���ا ل�صناعة اخلطاب وحتب�ي�ر ن�سوجه
الرتكيبية.

ي�ستمي���ز ال�سي���اق الأ�سلوب���ي م���ن وجه���ة نظر
ريفات���ر الأ�سلوبية ب�أن���ه لي�س مركبا لأن���ه ال يعتمد
عل���ى �سياق م���ن الأفعال التي حت ّد م���ن و�ضع عدة
مفاهيم مل�صطلح واحد ،و�إمنا يرتكز على اجلانب
الل�ساين من خالل تلك الوحدة التي تف�صل املعنى
عن الآخر من متوقعه الرئي�سي يف الرتكيب ،لذلك
تكمن القيمة الأ�سلوبية لل�سياق يف نظام العالقات
املوج���ودة بني الوحدات الل�سانية بحيث ال يكون �أي
�أثر �أ�سلوبي �إال من خالل ما ينتجه تركيب الوحدات،
يتح��� ّدد املنبه الأ�سلوبي من التناق�ض احلا�صل بني
عن�صرين ل�سانيني نتيجة تداخل طارئ يف ال�سياق
الأ�سلوبي ،وقد ع ّرفه م .ريفاتري بقوله:

متل���ي البالغ���ة �شروطه���ا وت����ش ّدد عل���ى
ال ّنا�ص راقما((( كان �أو �شفويا الأخذ بها و�ضرورة
االلت���زام به���ا و ُتدخله���ا يف ح����سـاب ب���اب �صناعة
الكالم ،حيث يتمخ�ض عن عدم ا�ستخدامها اختالل
يف البنى الأ�سا�سية امل�شكلة للعمل الأدبي من جهة،
واحلكم بال�سلب على العمل الأدبي من جهة �أخراة

(le contexte stylistique est un pattern

((( ينظر :عبد امللك مرتا�ض ،الكتابة من موقع العدم� ،ص.246

linguistique rompu par un élément qui est
imprévisible et le contraste résultant de cette
)interférence est le stimulus stylistique

(((

ترج���م حمي���د حلمي���داين ج���زءا م���ن كت���اب
( )essais de stylistique structuraleللناقد الأ�سلوب
Michael Riffaterre, essais de stylistique structural, p57
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يريفات�ي�ر و كان عن���وان اجل���زء املرتج���م من���ه:
( ،(((critères pour l’analyse du styleمعاي�ي�ر 
حتلي���ل الأ�سل���وب) ،حي���ث وردت ترجمةال�سي���اق
الأ�سلوب���ي فجاءت على النحو الآتي « ...هو منوذج
ل����ساين مقطـ���وع بوا�سط���ة عن����صر غـ�ي�ر متو ّقـ���ع
والت����ضاد الن���اجت ع���ن ه���ذه املخالف���ة ه���م املنبه
الأ�سلوب���ي»((( ،م���ن �ش�أن ه���ذا ال�سي���اق �أن يحدث
مفارقة فيت�شكل �إجراء �أ�سلوبي �صادم للقارئ ناجت
عن خمالفة الن�سيج الطبيعي للغة.
 �إن املتمع���ن يف جمل���ة الفروق���ات الت���ي �ساقها
عب���د ال����سالم امل����سدي ب�ي�ن البالغ���ة  والأ�سلوبية
بغاي���ة التمعني يلف���ي �أنه �أقامها بن���اء على املفهوم
اال�صطالح���ي �أو عل���ى امل����ؤ ّدى الوظيف���ي لكل من
البالغ���ة والأ�سلوبي���ة ،بي���د �أن الف���ارق اجلوهري
ب�ي�ن  البالغ���ة والأ�سلوبي���ة م���ن منظ���ور فيل���ي
�سان���در�س يكم���ن يف املفهوم اللغوي ب�ي�ن العلمني،
فالأ�سلوبي���ة م�شتق���ة م���ن م�صطل���ح الأ�سل���وب
 le styleال���ذي ا�شتق من  le styloوهو القلم الذي
يع���د �أداة م���ن �أدوات الكتاب���ة� ،إال �أن عب���د املل���ك
مرت���ا�ض((( يرى �أن الإطالق العربي � ّ
أدل من حيث
املفه���وم اللغوي للأ�سلوب الذي جاء به ابن منظور
حي���ث �أن الأ�صل يف الأ�سل���وب ال�سط���ر م���ن النخل
والطري���ق املمت���د واملذه���ب والف���نّ  ،لأن الأ�سلوب
مي�ضي على �سنن واحد ،وال�سطر من النخيل يحيل
على اال�ستقام���ة واالتزان يف مدلول الأ�سلوب ،وقد
ب���رر عب���د امللك مرت���ا�ض ا�ستن���كاره لع���دم تال�ؤم
املفه���وم اللغ���وي لكلم���ة الأ�سلوب لدى ال���دار�سني
((( ينظر :املرجع نف�سه� ،ص27
((( ميكائيل ريفاتر ،معايري حتليل الأ�سلوب� ،ص.56
((( ينظر :عبد املالك مرتا�ض ،الكتابة من موقع العدم� ،ص.88
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الغربي�ي�ن بقول���ه... « :ذلك ب����أن �أ�صل املعنى �إمنا
يق���وم على حتدي���د الطريقة التي يتم به���ا �أو على
حدوث ال�شيء ال الو�سيل���ة يف ح ّد ذاتها التي تتخذ
لإجناز ذلك ال�شيء»(((.
تتك�شف خيوط املفارقة بني الأ�سلوبية والبالغة
من منظور فيلي �ساندر�س من حيث املادة املعتمدة
�إذ «...يتب�ي�ن اعتم���اد هذا العل���م (�أي الأ�سلوبية)
عل���ى اللغة املكتوبة فـ STILUS :يف الالتينية تعني
ف���ن الكتابة وا�ستناد البالغ���ة بو�صفها فن الكالم
�إىل اللغ���ة املنطوقة باعتبارها ف���ن الف�صاحة»(((،
يتب�ي�ن لل���دار�س جلي���ا �أن الف���رق ب�ي�ن البالغ���ة
والأ�سلوبي���ة قدمي قدم ن�ش�أة العلمني مرد ذلك �إىل
طبيعة العلم�ي�ن يف �أدائهما الوظيف���ي املنوط بهما
قدميا ،فوظيفة الأ�سلوبية من املنظور ال�سندري�سي
متمح���ورة يف مادته���ا �أال وه���ي فنّ الكتاب���ة وهذا
انطالق���ا من ا�شتق���اق �أ�صل كلم���ة الأ�سلوبية الذي
يعود �إىل �أحد و�سائل الكتابة� ،أما البالغة فمادتها
تكم���ن يف ف���ن ال���كالم وقي���ام البالغ���ة م���ن قيام
الف�صاحة ،واملالح���ظ على العلمني ا�شرتاكهما يف
م�صطلح الفن.
ُتظه���ر لفظة ف���ن امل�شرتك���ة بني دالل���ة علمي
البالغة والأ�سلوبية تناف���را وان�سجاما بارزا يف �آن
واحد من حيث الطريقة التي تنتهج للكتابة بالن�سبة
�إىل الأ�سلوبي���ة� ،أما بالن�سب���ة �إىل البالغة ففنيتها
م�شروطة باللغة امل�شفوهة من جهة الف�صاحة التي
تع ّد مق ّوما ها ّما يف قيام علم البالغة.
((( املرجع نف�سه� ،ص.88
((( فيلي �ساندر�س ،نحو نظرية �أ�سلوبية ل�سانية� ،ص.94
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ينح���و بيري غريو وجهة نقدية مغايرة بالقيا�س 
�إىل وجه���ة فيل���ي �ساندر�س النقدي���ة؛ �إذ يرى بيري
ق�ي�رو �أن البالغ���ة يف خطوطه���ا العري����ضة تع���د
« ...ف ّنا للكتابة وف ّنا للت�أليف يف الوقت نف�سه� ،إنها
ف���ن لغ���وي وفن �أدب���ي وهاتان �سمت���ان قائمتان يف
الأ�سلوبية املعا�صرة»((( ،وهاتان �سمتان قائمتان يف
الأ�سلوبية املعا�صرة فلطاملا كان االهتمام بالأقاويل
اجل ّيدة وامل�ؤثرة من �أوليات االهتمام لدى الإن�سان
منذ زمن بعيد ،والرغبة كانت قوية لديه يف حتقيق
الكالم الهادف وامل�ؤث���ر ،وفق �صياغة لغته �صياغة
جميلة وم�ؤث���رة؛ �إذ �أدى االهتمام ح�سب ر�أي فيلي
�ساندر�س بالزخاريف اللغوية والكيفيات التعبريية
�إىل ظهور علمني ،اخت�ص الأول باالهتمام بال�صيغ
الأ�سلوبية للتعب�ي�ر اللغوي� ،أما العلم الثاين فاهتم
بال����صور البالغية ور�سم �آلي���ات و�سبل الإفادة من
هذه ال�صور((( ،ومن هنا جتلت الإرها�صات الأوىل
لظهور علم الأ�سلوب ال���ذي ن�ش�أ يف جمال البالغة
الغربية.
مما �سل���ف تداول���ه �أنّ الأ�سلوبية
امل�ستخل����ص ّ
يف حقيق���ة مقا�صدها الفنية تتجاف���ى عن �إ�صدار
الأح���كام العام���ة املطلقة وتتحا�شه���ا ،لكنها جتنح
�إىل تطبي���ق املنه���ج العلم���ي الو�صف���ي يف حتلي���ل
الن����صو�ص؛ �إذ ت���در�س حتول الن����ص وانتقاله من
�صورة الإخب���ار �إىل �صورة وم�ستوى �أقرب بل مواز
للت�شكيل اجلمايل الت�أثريي.
ب�سط عبد ال�سالم امل�سدي جملة من املفارقات
((( بيري غريو ،الأ�سلوبية� ،ص.27
((( ينظر :فيلي �ساندر�س ،نحو نظرية �أ�سلوبية ل�سانية� ،ص.95

الوظيفي���ة يف امل����ؤدى املنهج���ي ب�ي�ن  البالغ���ة
والأ�سلوبي���ة ،وه���ي تع�ب�ر جميعها ع���ن القطيعة ال
عن حب���ل التوا�صل ال���ذي �أ�شار �إلي���ه عبد ال�سالم
امل����سدي �آنف���ا ،و يب���دو �أن الباح���ث ق���د غفل عن
الإ�شارة �إىل عالق���ة االمت���داد املتمثل���ة يف حب���ل
الت���وا�صل امل�شار �إلي���ه �سابقا ،وبعب���ارة �أدق ب�سط
عب���د ال����سالم امل����سدي جملة م���ن املفارق���ات بني
العلم�ي�ن ،ومل يتط���رق �إىل الو�شائ���ج الت���ي ترب���ط
بينهم���ا ،فالأ�سلوبي���ة والبالغ���ة علم���ان ال يخل���و
�أمرهم���ا التفهم���ي من �إحدى الفر�ضي���ات التالية:
�أوال �إما �أن تتواجدا ،ثاني���ا� :إما �أن تتطابقا ،ثالثا:
�إم���ا �أن تنفي �إحداهم���ا الأخ���رى ،فالتواجد يعني
الت�ساوق تاريخيا وم�سايرة العلمني بع�ضهما لبع�ض 
ب����ضرب من املالحمة والتعالق يف انبثاق الأ�سلوبية
ع���ن البالغ���ة بع���د تقلب���ات وخم���ا�ضات تاريخية
يف الن����ش�أة� ،أما التطاب���ق فمتمث���ل يف ا�شرتاكهما
يف امل���ادة القابل���ة للتحلي���ل اجلوه���ري للخط���اب
الأدبي ،ويف مهم���ة حتليل �أ�ساليب التعبري ،لديهما
مهم���ة البحث واملدار�سة نف�سه���ا عن الكالم امل�ؤثر
وحتليل مكون���ات اخلطاب الأدب���ي وا�ستنباط منه
م���ا هو فن���ي وم�ؤثر� ،إال �أنه من ناحي���ة �أخراة تربز
بني العلم�ي�ن مفارقة وظيفية تت�شخ����ص يف م�س�ألة
�إط�ل�اق حكم القيم���ة الت���ي تنافح عنه���ا البالغة
وتتحا�شها الأ�سلوبية.
�أم���ا النف���ي فمرهون باختالفهم���ا يف الطريقة
واملنه���ج امل�سلوك يف ت�شريح الن�صو�ص؛ �إذ ت�ستعري
الأ�سلوبية من البالغ���ة الأدوات البيانية وتتو�سلها
لل���و�صول �إىل غائي���ة الك����شف عن مالم���ح الن�ص
الأ�سلوبي���ة م���ن مث���ل �أ�سالي���ب التنك�ي�ر ،التكرار،
الإيج���از ،الت�ضاد �أو الطب���اق �أو العدول واالنزياح،
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ف����أدوات الأ�سلوبي���ة ه���ي �أدوات بالغي���ة بالدرجة
الأوىل ،كم���ا �أن الأ�سلوبية ت�ستق���ي و�سائل التحليل
من علم الل�سانيات كي ت�صطبغ بطابع العلمية.
تتجل���ى عالق���ة التن���ايف من حي���ث خ�صو�صية
الأهداف واملرام���ي لكل من البالغ���ة والأ�سلوبية،
فالبالغ���ة تطم���ح �إىل حتلي���ل اخلط���اب الأدب���ي
وتقييم���ه بقواعد م�سبق���ة وجاه���زة واحلكم عليه
باالبت���ذال �أو الإجادة �أو بالإح�سان �أو الإ�ساءة� ،أما
الأ�سلوبية فتتوخى املنهج العلمي الو�صفي الل�ساين
وتتك���ئ عليه يف حتليل امل�ضام�ي�ن التعبريية للن�ص
الأدبي ،فتعمل على ا�ستظهار و�إبراز اخلبايا الفنية
للأث���ر الأدب���ي با�ستخدامه���ا للأ�سلوب ال���ذي يع ّد
و�صف���ا للخطاب الأدبي ،فه���و الأدق و�سيلة والأ�شد
ت�شخي�صا ملكوناته البنائي���ة ،ويتم ت�سجيل م�ساحة
ال ُف���رادة والعبقرية للمتكلم وفق الطرائق امل�سلوكة
يف التعبري عن الفك���رة ،فتحقيق القيمة الأ�سلوبية
منوط بوجود العديد م���ن ال�سبل التعبريية للتعبري
والإف�صاح عن الفكرة نف�سها من منظور بيري قريو
وه���ذا ما ا�صطلح علي���ه باملتغ�ّي�ررّ ات الأ�سلوبية(((،
والتي ت����شكل كل طريقة منه���ا طريقة خم�صو�صة
للتعب�ي�ر عن املفه���وم ذاته والفك���رة نف�سها ،لذلك
تقف الأ�سلوبية عند حدود جماليات القول وغائيتها
جتاوز ح ّد الإب�ل�اغ �إىل الإثارة والت�أثري يف املتلقي،
لذلك ميكن نعت العالقة ب�ي�ن الأ�سلوبية والبالغة
م���ن ناحي���ة بعالق���ة اندم���اج وان���دراج وت�ضم���ن،
وبعالقة قطيعة وتناف من ناحية �أخراة.
يتح��� ّدد الأ�سلوب املائ���ز فنيا بتواف���ق عمليتني
متواليت�ي�ن يف الزم���ن ومتطابقت�ي�ن يف الوظيف���ة،
((( ينظر بيري قريو ،الأ�سلوبية� ،ص.52
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تداولهم���ا النق���د الأدبي احلديث وهم���ا ظاهرتان
تتحقق ب�إ�سقاطهما التناغمي �شعرية ال�شعر و�أدبية
الأدب ،يتلخ����ص ه���ذان الإج���راءان الأ�سلوبي���ان
يف حم���وري :االختيار والرتكي���ب �أي تطابق حمور
االختيار على حم���ور اال�ستبدال مما ي�شكل تنا�سبا
بني العالقات اال�ستبدالية والعالقة الركنية(((.
خل����ص عبد ال�سالم امل����سدي �إىل نتيجة بحثية
قطعي���ة قوامها �أن الأ�سلوبية «منهج علمي يف طرق
الأ�سل���وب الأدب���ي وه���ي نظرية �شمولي���ة من حيث
تق���وم ب�ضب���ط وحتديد الط���رق العلمي���ة لتحليلية
اختباري���ا»((( ،تت����سم الأ�سلوبي���ة �إذن ،وف���ق ر�ؤية
امل����سدي النقدي���ة بر�ؤي���ة �شمولي���ة ،ف���كل املناهج
النقدية تعتمد الأ�سلوب الذي هو مو�ضوع الدرا�سة
الأ�سلوبي���ة ،وال���ذي يع��� ّد معي���ارا علمي���ا لت�شري���ح
وت�صني���ف م�ضامني الن����صو�ص الأدبي���ة ت�شريحا
دقيق���ا ،وعليه تغت���دي الأ�سلوبي���ة منبعا تغرف من
معين���ه كل نظري���ة ت�ستلزم االحت���كام �إىل مقيا�س 
الأ�سل���وب((( ،باعتب���اره املظه���ر الفن���ي وال����شكل
اخلارجي للعمل الأدبي الإبداعي.
ت�ستخ���دم الأ�سلوبي���ة �أدوات حتليلية ت�ستعريها
م���ن املخزون البالغ���ي يف ك�شف �أ�سالي���ب الأدباء
املبدع�ي�ن متوخي���ة ال���و�صف العلم���ي للأ�سالي���ب،
ولي�ست تعني العلمية هن���ا معنى الدقة وال�صرامة
الت���ي ت�ستوجبه���ا العل���وم التجريبية ،و�إمن���ا نعني
بالعلمي���ة الدق���ة يف حتلي���ل وا�ستنب���اط ومتحي�ص
الظاهرة الأدبية متحي�صا دقيقا.
((( ينظر :عبد ال�سالم امل�سدي ،الأ�سلوبية والأ�سلوب� ،ص.76
((( املرجع نف�سه� ،ص.87
((( ينظر :املرجع نف�سه� ،ص87
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تلج البالغة يف ثنايا اخلطاب الأدبي متغلغلة يف
زواياه من حي���ث ا�ستخدامها للأ�سلوب واال�ستعانة
ب���ه لتحليل الن�صو�ص الأدبي���ة ثم احلكم على هذه
الأ�سالي���ب وا�ستخ�ل�ا�ص املحمود منه���ا واملذموم،
وبالإ�ضاف���ة �إىل عام���ل املالءم���ة ب�ي�ن الأ�سل���وب
(((
ومو�ضوع���ه ،تعد الأ�سلوبية منهجا نقديا ظريفا
لتحلي���ل الن����صو�ص الأدبي���ة حتليال ل�ساني���ا علميا
و�صفي���ا مقرونا بالإح�صاء بخ�ل�اف البالغة التي
تع���د علما لدرا�سة التعبري اللغ���وي درا�سة تقوميية
معيارية تعليمية ح�سب اطالعنا.
تعتمد البالغة مراعاة مطابقة املقال ملقت�ضى
احلال ويف هذا العن����صر حتديدا تتالقى البالغة
مع الأ�سلوبية من جانب اهتمام الأ�سلوبية مبراعاة
مالءم���ة الأ�سلوب ملو�ضوع���ه ،ويعد �أح���د الركائز
الأ�سا�سي���ة الت���ي يقوم عليه���ا التفك�ي�ر االب�ستيمي
املح���دد ملاهي���ة الأ�سل���وب وت�شكيل���ه ،حي���ث اعترب 
ج���ورج موليين���ه تعريف ريت�شل���ي  Richeletتعريفا
مكتم�ل�ا و نا�ضجا ،لأنه ع��� ّرف الأ�سلوب بالطريقة
«...الت���ي يتكلم بها كل �شخ����ص .لذلك هناك من
الأ�سالي���ب بقدر ما هنالك من �أ�شخا�ص يكتبون...
على الأ�سلوب �أن يك���ون وا�ضحا ونقيا وحيا و�سل�سا
وممتعا ،و�صحيحا ومالئما ملو�ضوعه»(((.
عال���ج زير ليو �سيي���ت � Leo spitصلة الأ�سلوبية
بالل�سانيات قائال:
(la stylistique a mon sens pouvait faire le pont
,
(((
)entre la linguistique et l histoire littéraire
((( ينظر :بيري قريو ،الأ�سلوبية.
((( جورج موليينه ،الأ�سلوبية� ،ص .106/ 107

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

(((

ُ�سخ���رت الأ�سلوبي���ة لل�ساني���ات ل���درا�سة تاري���خ
الأدب و�إنه���ا تعت ّد بها يف درا�سة الن�صو�ص الأدبية
باعتمادها املنه���ج الل�ساين العلمي ،لأن الل�سانيات
ته���ب ثمار بحثه���ا للأ�سلوبية((( ،وحت���ى ن�ستو�ضح
ه���ذه الفكرة ا�ستع�ضنا بر�أي ميكائيل ريفاتر الذي
�شرح الت�سخري الل�ساين الأ�سلوبي قائال«:ال يت�ضرر
�إيحاء الكلمة حتى عندما تبني الل�سانيات التاريخية
ب�أن هذا العن����صر الغريب عن و�ضعية اللغة امل�ؤول
كتعبري جديد هو يف احلقيقة �صيغة قدمية �أخطاء
بالن�سبة لل�ساين ،وقائع بالن�سبة للأ�سلوبي»(((� ،إذن
فما يراه الل�ساين خط�أ ي�شكل فائدة وواقعة �أ�سلوبية
بالن�سب���ة �إىل الأ�سلوبي ،فالتع���ار�ض احلا�صل بني
الدرا�ستني الل�سانية التاريخية والأ�سلوبية يف ت�أويل
كلمة ما ا�ستح���دث ا�ستعمالها بالنظر �إىل حقبتها
الزمني���ة ،بالن�سبة �إىل الل�سانيات ف�إن ورود الكلمة
يف غ�ي�ر �سياقها الزمني ه���و خط�أ �أما بالن�سبة �إىل
الأ�سلوبيات فظهور لفظة خمالفة جلملة امللفوظات
امل�ستخدم���ة يف �سي���اق تعب�ي�ري واح���د م�ألوف هو
ت�ضاد بني���وي ك�سر في���ه le contexte stylistique؛
�إذ مثل���ت الل�ساني���ات �إىل ح ّد م���ا معينا خ�صبا يف
حتدي���د ماهي���ات الأ�سل���وب((( ،من حي���ث ت�ستقي
الأ�سلوبي���ة �أدوات حتليلها م���ن الل�سانيات بدءا من
الثنائي���ة التوا�شجي���ة اللغ���ة وال���كالم ،لذل���ك تع ّد
«...الأ�صوات �أ�سا�س اللغ���ة واللغ���ة �أ�سا�س الكالم،
وال���كالم �أ�سا�س الأ�سل���وب والأ�سل���وب ه���و املظهر
اخلارجي الذي يجعل الكتابة كتابة �أو كتابة حركة
برمتها كالأ�سلوب الأدبي يف القرن الرابع للهجرة،
((( عبد ال�سالم امل�سدي ،الأ�سلوبية والأ�سلوب.
((( ميكائيل ريفاتر ،معايري حتليل الأ�سلوب� ،ص.45
((( ينظر عبد ال�سالم امل�سدي ،الأ�سلوبية والأ�سلوب� ،ص75
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حي���ث كان ينه�ض على �أناقة اللغة وانتقاء �ألفاظها
الن���ا�ضرة ،وعل���ى تقطيع ال���كالم �إىل جمل منمقة
ك�أنها �أل���وان زاهية للوحة زيتي���ة بديعة مع العناية
�إىل كل ذلك ب�إيقاع الأ�سلوب»(((.
كث�ي�را ما تعول الأ�سلوبية عل���ى القارئ وت�ستند
�إلي���ه يف ا�ستنب���اط الوقائ���ع الأ�سلوبي���ة من خالل
�أح���كام تكون م����ؤ�شرا جوهريا عل���ى وجودها ،كما
تعت�ب�ره عن�صرا فعاال يف �إع���ادة ت�شكيل الن�ص� ،إذ
�إن تن���اجت حياة الن�ص �أ�سلوبي���ا وا�ستمرار ت�أثرياته
الأ�سلوبي���ة منوطة مبتلق حذق ،وعل���ى القارئ من
املنظ���ور الأ�سلوب���ي �أن يحوز عل���ى دعامات قرائية
تكف���ل له االنخراط يف �سياق���ات الن�ص التعبريية،
ال تعط���ي البالغة املتلقي االهتم���ام الكبري بالقدر
ال���ذي توليه الأ�سلوبي���ة له ،فالق���ارئ بالن�سبة �إيل
لبالغ���ة الغربية ال ي����شكل �إال جانبا م���ن الدرا�سة
عك�س املتلقي الذي يعد حم���ور الدرا�سة الأ�سلوبية
كله���ا ،فه���ي «تدر�س داخ���ل امللفوظ الل����ساين تلك
العن���ا�صر امل�ستخدمة لفر�ض طريقة تفكري امل�سنن 
 Encodeurعل���ى مف���كك ال����سنن  Décodeurفه���ي
ت���در�س �أي -الأ�سلوبي���ة  -فع���ل الت���وا�صل ال كنتاج
خال����ص ل�سل�سل���ة لفظي���ة ولك���ن باعتب���اره حامال
�شخ�صية املتكلم وملزما ال نتباه املر�سل �إليه»(((.
ال تتغ���ا�ضى الأ�سلوبية ع���ن ردود �أفعال القارئ
جت���اه الر�سال���ة الل�ساني���ة ،حي���ث تعت�ب�ره منتج���ا
وم�ساهم���ا فع���اال يف بل���ورة الروح احليوي���ة للن�ص
بل���ورة ا�ستجدادي���ة ،لذلك ج���زم ج���ورج مولينيه
((( عبد امللك مرتا�ض ،الكتابة من موقع العدم� ،ص.95
((( ميكائيل ريفاتر ،معايري التحليل الأ�سلوبي� ،ص.66
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ب����أن الأ�سلوبي���ة يف نهاية الأم���ر �أ�سلوبي���ة تلق (((.
فمهم���ة الأ�سلوبية «هي درا�سة اللغة من زاوية نظر
مف���كك ال����سنن  ... decodeurو�ست�صبح الأ�سلوبية
يف ه���ذه احلالة علم���ا ل�سانيا لت�أث�ي�رات الإر�سالية
وملردودي���ة فع���ل الت���وا�صل ولوظيفة الإك���راه التي
متار�سها على انتباهن���ا»((( ،تعكف الأ�سلوبية على
اقتف���اء �أثر الر�سالة الكالمي���ة يف املتلقي؛ �إذ تهتم
ب���ردود �أفعال���ه الت���ي غالبا ماتك���ون م����ؤ�شرا على
وج���ود منبه���ات �أ�سلوبي���ة داخ���ل الن����ص ال الأخذ
بتلك الردود من زواي���ة �أ�سلوبية ريفاترية قائلة بـ:
(((� ،pas de fumée son feuأخ���ذا قطعي���ا ،لذل���ك
ي�شغل املتلق���ي يف ال���درا�سات الأ�سلوبي���ة احلديثة
حي���زا وظيفي���ا �إنتاجي���ا معت�ب�را حي���ث تتوقف كل
الت�أث�ي�رات الأ�سلوبية عليه ع�ب�ر الأع�صر والأزمنة
من املفهوم الريفاتري.
مل ت���ول البالغ���ة الكال�سيكية الغربي���ة العناية
باملتلق���ي بنف����س درج���ة عناي���ة الأ�سلوبي���ة ب���ه،
واهتمامه���ا كان حم����صورا يف غر�ضه���ا التعليمي؛
�أي �إعالم املتلقي بواقع ما دون ا�ستدعاء العواطف
بالإ�ضافة �إىل الغ���ر�ض الأخالقي املت�ضمن ويتعلق
بتعلي���م املجتم���ع يف جم���ال الأخ�ل�اق ((( ،غري �أن
القارئ يف ال���درا�سة الأ�سلوبي���ة يتفاعل مع الن�ص
وين�شغل ب�أبعاده الداللية وبتحديد مواطن احل�سن
واجلم���ال فيه من حيث عنايته بدرجة توتره وبفك
�إغفاالته التي تع��� ّد وازعا كفيال ل�ش ّده واال�ستحواذ
عل���ى ذهنه بوا�سطة ما يح���وز عليه من انحرافات
((( جورج موليينيه ،الأ�سلوبية� ،ص.21
((( ميكائيل ريفاتر ،معايري التحليل الأ�سلوبي� ،ص.68
((( ينظر:
Michael Riffaterre, essais de stylistique structurale, p42

((( ينظر :هرني�ش بليث ،البالغة والأ�سلوبية�،ص.26
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جمازية وتناق�ضات �سياقي���ة ،حيث يتغلغل القارئ
يف الن����ص منخرطا يف �سياقاته التعبريية املت�شعبة
بتطلع و�شغف كبريين بغية فك طال�سمه والو�صول
�إىل �سماته التي حتفظ للن�ص خ�صو�صيته وللم�ؤلف
عبقريت���ه ،بيد �أن املتلق���ي يف البالغة ي�ستحيل �إىل
ناقد غري مو�ضوعي «فرمبا تع�صب الناقد وانطلق
م���ن موقف م�سب���ق فتع����صب على ال�شاع���ر جملة
وتف�صيال و�ش ّنع عليه ،ومل يق ّر له بف�ضل وال اعرتف
ل���ه مبوهب���ة �شعرية»((( ،بينم���ا تف����صل الأ�سلوبية
يف بع����ض جوانبه���ا التحليلي���ة من مث���ل الأ�سلوبية
(((
البنيوي���ة ملكائي���ل ريفات���ر الن����ص ع���ن م�ؤلف���ه
 ،il ne reste de l,auteur que le texteفالأ�سلوبي���ة
بنيوي���ة من حيث طبيع���ة مادته���ا((( ،لأنها تدر�س 
العالقات الرتاتبية لعنا�صر الن�ص املكونة لوحدته
وبغ����ض الط���رف ع���ن �أن تك���ون املقارب���ة البنيوية
مطمو�سة �أو ر�سمي���ة ف�إنها تغطي اليوم �أو�سع حقل
يف مي���دان الأ�سلوبي���ة((( ،و�إن كان���ت الأ�سلوبي���ة
تعتم���د العديد من النظريات مبا يف ذلك الل�سانية
�أو ال�سيميائي���ة �أو الربغماتي���ة ،ف�إنه���ا يف نهاي���ة
املط���اف يف نظ���ر ّ
منظريه���ا �إج���راء تطبيقي(((،
ميار�س على مادة �أال هي اخلطاب الأدبي.
تزداد الهوة غورا يف بع�ض جوانب املفارقة بني
الأ�سلوبية والبالغة يف كون الأ�سلوبية �أ�سلوبيتني(((،
�أ�سلوبي���ة متعلقة بالإنت���اج الأدبي وتخ����ص امل�ؤلف
وعمله الأدبي ،و�أ�سلوبية متعلقة باملتلقي وبوظيفته
(((
(((
(((
(((
(((
(((

عبد امللك مرتا�ض ،نظرية البالغة� ،ص.248
ميكائيل ريفاتر،معايري التحليل الأ�سلوبي� ،ص.47
ينظر :جورج مولينيه ،الأ�سلوبية� ،ص.86
ينظر :املرجع نف�سه� ،ص.93
ينظر :املرجع نف�سه� ،ص.89
ينظر :املرجع نف�سه� ،ص.21

اال�ستقرائي���ة ال�ستكن���اه مكون���ات اخلطاب وك�شف
�أبع���اده الداللي���ة اخلفي���ة ،فالأ�سلوبي���ة جتم���ع يف
درا�سته���ا بني حتليل الأثر الأدبي وبني تق�صي �أثره
يف املتلقي.
تظهر عالقة توا�شجية ب�ي�ن البالغة الأ�سلوبية
م���ن حي���ث ارتباطهما بالنق���د؛ �إذ يظه���ر ارتباط
البالغة بالنقد من حي���ث �إن البالغة الكال�سيكية
علم معي���اري ير�سل الأح���كام النقدي���ة التقييمية
بوا�سط���ة اعتم���اد البالغ���ة النق���د ،فه���ي تتو�سله
�أثناء حتليلها للن�صو�ص وحتكم على العمل الأدبي
مبقت����ضاه �إما باملدح �أو ال���ذم ،بينما تتحدد عالقة
الأ�سلوبي���ة بالنق���د يف كونه���ا و�سيل���ة م�سعف���ة له؛
�إذ يحتك���م الناق���د �إىل م���و�ضوع الأ�سلوبية �أال وهو
الأ�سل���وب لتحلي���ل م�ضام�ي�ن الن����صو�ص الأدبي���ة
فت�صب���ح الأ�سلوبي���ة وف���ق ه���ذا الإج���راء م�سخرة
خلدمة امل�سار االنتقادي.
يرتكز الناقد على ال���ذوق وي�سرت�شد بفاعليته
يف تعامل���ه مع الن�صو�ص؛ �إذ ي�سهم يف تعريتها من
كل حلي���ة مو�ضوعي���ة ،فتكون الذاتي���ة غالبة عليها
ال حمال���ة ،بينم���ا حتتك���م الأ�سلوبي���ة يف حتليله���ا
للن����ص الأدبي �إىل الذاتي���ة واالنطباعية املتوجتني
باملو�ضوعي���ة ،وهذا من خالل الق���راءات الن�سقية
املتك���ررة لت�أكي���د االنطب���اع م���ن خ�ل�ال �شواه���د
�أ�سلوبي���ة ماثل���ة « ..يق���ر�أ الناقد العم���ل ،ثم يعيد
قراءت���ه ،دون �إهم���ال �أي جزء من���ه� ،إىل �أن ي�ألفه
لدرج���ة ينتاب���ه انطباع جمايل – نف����سي مهيمن-
وميك���ن له���ذا االنطباع اجلمايل النف����سي املهيمن
�أن ي�سمى -الأثر ...-وعندما ي�صبح هذا االنطباع
�أكي���دا وثابتا وهذا ال يكون �إال بعد قراءات متكررة
ومتتالي���ة ،ينطلق الناق���د يف العملي���ة الثانية وهي
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تتم كذلك يف �سل�سلة من القراءات املتتالية للن�ص
ذاته :يتعل���ق الأمر هنا باكت�شاف تف�صيل �شكلي �أو
عادة لغوي���ة �أو خا�صية كالمية تلفت انتباه القارئ
من حيث هي �سمة متكررة يف العمل من جهة ،ومن
حيث هي ترتبط باالنطباع املهيمن»((( ،فمن �ش�أن
ال���ذوق واالنطب���اع املعززي���ن باالختب���ار والتدقيق
�أن يزي���دا م���ن عم���ق التحلي���ل واالرتق���اء بالن�ص
�إىل درجات���ه الفنية الق����صوى ويحوالنه �إىل ذاتية
م�شروعة بعد تنهجيها مو�ضوعيا.
يتجلى هذا املنزع التقديري يف توجيه ميكائيل
ريفات���ر «...الدرا�سة الأ�سلوبية يف اجتاه املتلقي...
لك���ن ب���دون ج���دال (ريفاتر) ه���و �أكرث م���ن ركز
وب���و�ضوح تام عل���ى هذه النقط���ة الأ�سا�سية ونذكر
عنده �أهمية الت�أثري عند القراءة من حيث هو منبه
لعمل متييزي وتف�سريي لواقع �أدبي»(((.
وما ميكن ا�ستخال�صه مما �سبق ب�سطه وتداوله
هو �أن خيوط العالقة بني الأ�سلوبية والبالغة تتمنت
�أحيانا وت�ضعف �أحيانا �أخراة ،يتبني هذا الت�أرجح
ويتك����شف للعي���ان من حي���ث االخت�ل�اف الوظيفي
واالخت�ل�اف الغائي لكال العلم�ي�ن ،ين�صهران تارة
وينف�صالن �أخ���راة من حي���ث ت�ساوقهما تاريخيا،
ويتقاطع���ان يف م���و�ضوع التحلي���ل وه���و اخلط���اب
الأدبي ،فبالإ�ضافة �إىل ا�ستعانة الأ�سلوبية ب�أدوات
التحليل الل�ساين ،تتوخ���ى الأ�سلوبية املنهج العلمي
الل�ساين الو�صفي لو�صف خ�صائ�ص الن�ص املائزة
�أ�سلوبي���ا بحيث ت�ستعري الأ�سلوبي���ة �أدوات البالغة
البياني���ة لتك�شيف وت�صنيف �سماته���ا �أ�سلوبويا(((؛

�إذ م���ا �إن تكر�س الأ�سلوبية نف�سها لتحليل اخلطاب
الأدبي ت�ستحيل �أدواته���ا �إىل �أدوات �أ�سلوبية ،ومن
الأكيد �أن الأ�سلوبية ت�سعى �إىل اال�ستقالل بذاتيتها
م���ن حيث مراماه اخلا�ص وكعلم ي�ستعي�ض ب�أدوات
الإج���راء الل����ساين فهي تت����سم جوهري���ا بالبحث
الل����ساين والأدب���ي يظه���ر يف �شكل تر�سي���خ عميق
فعلي(((.
تهت���م البالغ���ة ب�إنت���اج الأث���ر ال���ذي يتلقف���ه
املتلقي من خالل عن����صري الت�أثر والت�أثري ،بينما
تدر�س الأ�سلوبي���ة �سبل و�آلي���ات الت�أثري عن طريق
حتلي���ل م�سوغات���ه الإجرائي���ة و�إب���راز جماليات���ه،
الت���ي ت����شكل وازعا مغري���ا للمتلق���ي فيت�أث���ر بها،
تتح���دد وظيف���ة الأ�سلوبي���ة ب���درا�سة اخل�صائ�ص
اللغوي���ة الت���ي تنقل ال���كالم من �سياق���ه الإخباري
�إىل �سي���اق ت�أثريي جمايل وهي �سم���ة �أ�صلية ثابتة
يف وظيفيتها ،ت�ستعني الأ�سلوبي���ة باملنهج الو�صفي
فت�ستق���ي �أدوات حتليله���ا م���ن عل���م الل�ساني���ات
واملتلخ����صة يف الثنائي���ات :اللغة وال���كالم ،الدال
واملدل���ول ،و حموري االختي���ار والرتكيب؛ �إذ �إن يف
ات����ساق وتناغم هذين املحوري���ن جت�سيدا للوظيفة
ال�شعرية ،التي تع ّد وظيف���ة �أ�سلوبية((( من منظور
باعتب���ار تقاطعهم���ا امل�شرتك يف العناي���ة بجمالية
اللغ���ة ،تتب���دى خي���وط الت����شاكل الوظيف���ي ب�ي�ن 
الأ�سلوبي���ة والبالغة من حيث اعتمادهما الأ�سلوب
يف املقام الأول والأخري لتحليل م�ضامني الن�صو�ص
الأدبية.

املرجع نف�سه� ،ص74-75

(((
((( املرجع نف�سه� ،ص.88-89
((( يعود امل�صطلح لرائده عبد املالك مرتا�ض من خالل كتاب الكتابة من موقع
العدم� ،ص.89
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((( ينظر جورج موليينه ،الأ�سلوبية� ،ص.85
((( ميكائيل ريفاتر ،معايري حتليل الأ�سلوب� ،ص.70
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