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 البالغة واألسلوبية
 

 شوفة بشري إبراهيم أبو                                                                   
 جامعة مصراتة -كلية الرتبية                                                                   

 
 مقدمة:  

لصادؽ األمُت, أفصح اخللق أصبعُت, احلمد هلل رب العادلُت كالصبلة كالسبلـ على ا
فقد كثير احلديث يف اآلكنة األخَتة حوؿ األسلوبية ابعتبارىا منهجنا حديثنا كبُت الببلغة  :كبعد

اكالن أف أصل إىل , فرأيت أف أخوض غمار ىذا ادلوضوع زلابعتبارىا شلثلة لؤلصالة كالًتاثالعربية 
, كقد اتٌبعت منهجنا كصفيًّا ربليبلن اآلخر ن, كأف أحدد مسافة كل منهما محدكد كلو منهما

زلاكالن أف أصل إىل نتائج تسهم يف فهم العبلقة بُت ىذين العلمُت, كاعتمدت بعد هللا كتوفيقو 
, كمنها مراجع اثية قدؽلة تتعلق بدراسة الببلغةعلى رلموعة من ادلصادر كادلراجع منها مصادر تر 

, كجعلت البحث على ثبلثة مباحث كخاسبة, كهللا بألسلو حديثة تتناكؿ دراسة األسلوبية كا
 ادلوفق.

 : البالغةاملبحث األول
 نشأة البالغة:  

, غَت أنو ذكرت عوامل عديدةه أثٌرت سباابن مباشرة لنشأة علم الببلغةمل يذكر العلماء أ    
                               يف نشأة ىذا العلم, من أعلها عامبلف أساسياف علا:

يف العصر األموم تقريبنا ظهرت بوادر فساد يف الذكؽ  فساد الذوق العريب: -1 
اللغوم للعرب, فقد حصل اضلراؼه يف ملكاهتم اللغوية, كتضاؤؿه يف الطبع العريب السليم نتيجة 
المتزاجهم ابلشعوب غَت العربية يف الفتوحات اإلسبلمية, ففشا اللحن يف لغة العرب يف احلركات 

فوضع علم النحو, كاستمر اللحن دبخالطة العجم حىت كصل إىل موضوعات األلفاظ, اإلعرابية 
فقد استيعمل كثَته من كبلـ العرب يف غَت ما كضع لو ما أدل إىل خفاء بعض ادلعاين القرآنية 
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      على ادلسلمُت؛ فانطلقوا يبحثوف عنها عند أىل العلم من ذكم االختصاص, فقد ركم أف
 بن إمساعيل كاف يف رللس الفضل بن الربيع فقاؿ لو إبراىيم )1(ن ادلثٌتأاب عبيدة معمر ب

أبو عبيدة: ىات, قاؿ  أفتأذف يل أف أعٌرفك إايىا؟ فقاؿسيئلت عن مسألة,  الكاتب: قد
  إبراىيم: قاؿ هللا عز كجل:           (2) , كإظلا يقع الوعد كاإليعاد

ييعرٍؼ, فقاؿ أبو عبيدة: إظٌلا كٌلم هللا تعاىل العربى على قدر كبلمهم, أما  كىذا مل ؼ مثلو,دبا عر 
   مسعت قوؿ امرئ القيس:
ىشرىيف ُّ ميضاًجع أىيىقتػيليٍت

 .كىمىسنونىةه زيرؽه كىأىنياًب أىغواؿً      كىادل
استحسن الفضل كىم مل يركا الغوؿى قط, كلكنهم دلا كاف أمر الغوؿ يهوذلم أكعدكا بو, ف

يف مثل  الكرمي ذلك, كاستحسنو السائل, كعـز أبو عبيدة من ذلك اليـو أف يضع كتاابن يف القرآف
 ىذا كأشباىو, كما ػلتاج إليو من علمو, فلما رجع أبو عبيدة إىل البصرة عمل كتابو الذم مسٌاه

  .(3)رلاز القرآف
اليت تناكلت موضوعات ذلا كالذم يظهر أف كتاب رلاز القرآف ىو من أقدـ الكتب   

عبلقة مباشرة بعلم الببلغة, كالذم يتبادر إىل الذىن ابلنظر إىل اسم الكتاب أنو يتناكؿ اجملاز 
بل تناكلو  ؛دبفهومو احلايل كىو خبلؼ احلقيقة, غَت أف أاب عبيدة مل يستعمل اجملاز هبذا ادلعٌت

فتحت كلمة اجملاز أكرد أبوعبيدة تفسَتات  بشكل كاسع, فكل ُّ ما يوضح ادلعٌت كيٌبينو مساه رلازنا,

                                                 

, ابلبصرة ق114ق كقيل 110نة ىو أبو عبيدة معمر ادلثٌت التيم  من تيم قريش كىو موىل ذلم كلد س -1
يف األرض يكن  مل :من كتبو, قاؿ عنو اجلاحظشيئان  كقرأ عليو ,ق111ىاركف الرشيد إىل بغداد عاـ  استقدمو

تويف سنة  " مؤلف044أحد لشدة نقده دلعاصريو لو ضلو "ػلضر جنازتو  ملجبميع العلـو منو, كدلا مات  أعلم
, 14ط:, لبناف, دين الزركل , دار العلم للمبليُت, بَتكت, خَت الاألعبلـ :كقيل غَت ذلك, ينظر ,ق014

 . 070, ص7جـ 1330

 . 56: الصافات سورة -2

, 1ط:, ار الغرب اإلسبلم , بَتكت لبناف, دايقوت احلموم, ربقيق إحساف عباس, معجم األدابءينظر:  -3
  .163-161, ص13ـ, ج1339
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, كمع ذلك كلو فقد كاف أليب عبيدة يف (1)لغوية, كتوجيهات لغوية كضلوية للقراءات القرآنية

  بعض آايت القرآف إشارات ببلغية ربت كلمة رلاز, فمثبلن عند حديثو عن قولو تعاىل:  

                               (2)  قاؿ عنها: )) إهنا

كىو ما عرؼ ال  (3)أىل القرية كمن يف العَت (( من رلاز ما حذؼ كفيو مضمر, رلازه كاسأؿ
         .حقنا اجملاز ادلرسل عبلقتو احمللية

ما جاءت سلاطبتو سلاطبة تلك اإلشارات الببلغية أيضنا قولو: )) كمن رلاز  كمن

  ...     الغائب قولو تعاىل: سلاطبة إىل ىذه سلاطبتو تركت كحولتمث  الشاىد

   ... (4) (( أم بكم ))(5),  كىو التفات من اخلطاب إىل الغيبة, كمنو أيضنا

   وطب الشاىد قولو تعاىل:قولو: ))كمن رلاز ما جاز خربه عن غائب مث خ    

             (6). 

                                                 

, القاىرة, , مكتبة اخلاصل ت" دمحم فؤاد سزكُت, " :قيق, ربالقرآف, أبو عبيدة معمر بن مثٌترلاز  :ينظر -1
 كما بعدىا. 03ص 1مصر, ج

 .10 :سورة يوسف -2

 .1ص 1ج ,رلاز القرآف أليب عبيدة -3

 .00 :سورة يونس -4

 .11ص 1ج ,رلاز القرآف -5

 . 11ص 1ج  ,ادلصدر نفسو -6
 .90, 99 :سورة القيامة -
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 ىل: تفسَت قولو تعا فقاؿ يف اجملاز من أنواع عبيدة الكناية أبو كقد عدٌ         

    ... 
  ...اىل: , كقاؿ يف تفسَت قولو تع(2), إهنا كناية كتشبيو(1)                  

   ...
      :, رلازىا رلاز امرأة قاؿ األعشى(3)

فىأىصىبتي حىبَّةى قىلًبها كىًطحاذلىا    فػىرىمىيتي غىفلىةى عىيًنًو عىن شاتًوً 
(4). 

                , كقد عدَّت ىذه اآلية الحقنا من أنواع الكناية.(5)يعٍت امرأة الرجل
كمل يكن منتظرنا من أيب عبيدة أكثر شلا قاـ بو يف كتابو رلاز القرآف, فلم يكن يهدؼ  

يف كتابو أف يضع أصوالن لعلم جديد كإظلا أراد أف يبُت ما خف  على الناس من معاين القرآف 
                            الكرمي.

عبيدة فقد ربدث عن الفرؽ قد استفاد من اإلشارات الببلغية أليب  كيظهر أف اجلاحظ
بُت احلقيقة كاجملاز فقاؿ: )) كإذا قالوا: أكلىوي األسىد, فإظلا يذىبوف إىل األكل ادلعركؼ, كإذا 

 , كقد قاؿ اّلٌل عٌز كجٌل: فقط كالعضَّ قالوا: أكىلىوي األٍسوىد, فإظلا يعنوف النػٍَّهشى كاللَّدٍغى    

          ...  
إلمساعيل , كيقاؿ: ىم حلـو الناس كقاؿ قائله (6)

بن ضباد: أٌم الل ٍُّحمىاًف أطيب؟ قاؿ: حلوـي الناس, ى  كاّللًٌ أطيبي من الدجاج, كمن الفراخ, 
...,  كالعينيوز احليٍمر, كيقولوف يف ابب آخر: فبلفه أيكل الناس, كإف مل أيكٍل من طعامهم شيئا

 ديعٍلاف النهرم:ككذلك قوؿ 

 .شىًربى الدٍَّىري عليهٍم كأكىلٍ      سأٍلًتٍت عٍن أيَنىسو أىكليوا 

                                                 

 .009 :سورة البقرة -1

 .79ص1رلاز القرآف ج  :ينظر -2

 .09 :سورة ص -3

 .07ص ,1ط: ,لقاىرة, مصر, " ت", مكتبة اآلداب, ا, دمحم حسُتديواف األعشى -4

  .111ص 0ج رلاز القرآف -5

 .10سورة احلجرات:  -6
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 .(1)((  فهذا كلو سلتلف, كىو كلو رلاز      
كيف كتابو "البياف كالتبيُت" أشار اجلاحظ إىل االستعارة كذكر تعريفنا ذلا فقاؿ معلقنا على   

 قوؿ الشاعر:
ىػػػػػي  اػػػػػػػا داري قد غىَتَّ ا بقى ػػػػػػػػػػػػػك     ا ببلىىى  اىاػػػػػػػػػػػػػػػػػلىمو زلى ػػػػػػػػػػػػػػػأظلَّ
ساىا على مىغنػػككى       اػاىػػػػػأٍخرىهبىا عيمراف مىن بىن   اىاػػػػػػػػػر ُّ شلي
 تىبك  على ًعراًصها عيناىا     كطًفقىٍت سحابةه تىغشاىا 

, كادلغاين: ساءىا, كمغناىا: موضعها الذم أقيم فيوقولو: شلساىا, يعٍت م ... ))      
ادلنازؿ اليت كاف هبا أىلوىا, كطىفقىت, يعٍت ظىلَّت, تبك  على عراصها عىيناىا, عيناىا ىاىنا 

 كتسميًة الشَّ ء ابسم غَتًه إذا للسَّحاب, كجىعل ادلطرى بكاءن من السَّحاب على طريق االستعارة,
 .(2)عىٍرصة (( ةو مينػٍفىًتقةو ليس فيها بناءه بقاـ مىقامو, كيقاؿ لكٌل جىوٍ 

كاستمر العلماء كاألدابء يف دراسة ىذه ادلبلحظات اللغوية كتداكذلا فيما بينهم جيبلن   
 بعد جيل حىت كصلوا إىل علم جديد مس  ابلببلغة.

 يف أكاخر القرف الثاين اذلجرم اشتد اخلبلؼ بُت علماء ادلسلمُت يف اإلعجاز القرآين: -2 
سبب عجز العرب على أف أيتوا دبثل القرآف, فقد أنزؿ هللا سبحانو كتعاىل القرآف الكرمي معجزةن 
خالدة, كآيةن ابىرة, عجز العرب الفصحاء أف أيتوا كلو بسورة من مثلو, مع توفر دكاعيهم 
كحرصهم الشديد على ذلك, كبعجز أىل الفصاحة كالببلغة من العرب آنذاؾ يكوف غَتىم شلن 

       فقاؿ:بعدىم أعجز, كبٌُت هللا سبحانو كتعاىل أف إعجاز القرآف كالتحدم بو مستمرٌّ, جاء 
                                

                                                 

 ,ـ1356, 0بة مصطفى البايب, القاىرة, مصر, ط:, مكتعبد السبلـ ىاركف :, ربقيقاحليواف للجاحظ -1
 . 01ص 6ج 

 ,7ط: ,, القاىرة, مصرمكتبة اخلاصل  ,ـ1331ـ ىاركف, , اجلاحظ, ربقيق عبد السبلالبياف كالتبيُت -2
 .169, 160ص1ج
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           (1)عجزي اجلميع على أف أيتوا  , كبعد أف استقرَّ يف األذىاف
دبثل القرآف احتدـ اجلداؿ بُت العلماء على موضوع آخر لو عبلقة مباشرة ابإلعجاز, كىو ما 
الذم أعجز العرب من القرآف؟ كما ى  مظاىر إعجاز القرآف؟ كلئلجابة على ىذين السؤالُت 

و كاذباىو الديٍت دلوه يف ىذا ادلوضوع من خبلؿ ثقافتأيلٌفت كتبه كرسائل عديدة كأدىل كلٌّ ب
 , اتفقت اآلراء أحياَنن كاختلفت أحياَنن أخرل.كادلذىيب

يف  كقد كاف لظهور القوؿ ابلصَّرفة ابعتباره كجهنا من أكجو اإلعجاز أثر يف تسابق العلماء 
الع كثَتنا من كتب فقد ط (2), كأكؿ من َندل ابلصرفة "النظاـ"احلديث عن مكمن إعجاز القرآف

خبار عن األمور ادلاضية الفلسفة كانفرد دبسائل يف اإلعجاز منها قولو: إف اإلعجاز من حيث اإل
كتعجيزنا حىت  كمنع العرب عن االىتماـ بو جربنا, كمن جهة صرؼ الدكاع  عن ادلعارضة كاآلتية

كمل يتفق معو يف  (3)نظمان أف أيتوا بسورة من مثلو ببلغة كفصاحة ك  على لكانوا قادرين لو خبلىم
أكثري العلماء, ألف ىذا الرأم ينزع كل صفات اإلعجاز عن القرآف, فاإلعجاز عنده  ىذا الرأم

                               فقط ىو أٌف هللا صرؼ دكاع  العرب عن اإلتياف دبثل القرآف.
ضع ادلصنفات العلمية ككاف لرأم النظاـ يف اإلعجاز دكره كبَت يف تسابق العلماء يف ك  

كت يف إعجاز اليت تتناكؿ ىذا ادلوضوع , كمن أشهر ادلؤلفات اليت ألفت يف تلك الفًتة رسالة الن
, فعلى الرغم من أنو عٌد الصَّرفة من أكجو اإلعجاز ردبا لكونو (4)الرماين القرآف لعل  بن عيسى

                                                 

 .11سورة اإلسراء:  -1

انفرد آبراء خاصة لو فرقة من من أئمة ادلعتزلة ىو إبراىيم بن سيار بن ىانئ البصرم أبو إسحاؽ النظاـ  -2
األعبلـ  :ينظر يف ترصبتو ,ق091هتم ابلزندقة, تويف سنة اادلعتزلة مسيت النظامية نسبة إليو, كاف شاعرنا أديبنا, 

 .09, ص1ج ,للزركل 

ىرم ادللل كالنًٌحل للشهرستاين هبامش كتب الفصل يف ادللل كاألىواء كالنحل, ابن حـز الظا :ينظر -3
 .13, ص9, ج"ت, لبناف, الطبعة األكىل, "األندلس , دار صادر, بَتكت

, سندلعتزيل يعرؼ ابألخشيدم كابلوراؽ, كيكٌت أاب احلىو عل  بن عيسى بن عل  بن عبد هللا الرماين ا -4
ببغداد, نشأ  ,ق035سنة  -على ادلشهور-, كلد السَتايف, كأيب سعيد ضلواين يف طبقة أيب عل  الفارس  ككاف

تكلم شيخ العربية كصاحب التصانيف,  , كلذلك لقب ابلنحوم ادلمتقنان لؤلدب كعلـو اللغة كالنحوزلبان للعلم 
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بقولو: )) إيصاؿ ادلعٌت إىل القلب يف  , كعٌرفهااإلعجاز أيضنامعتزليَّا فقد عدَّ الببلغة من أكجو 
 لك  , كالرماين منذ اخلطوة األكىل أدلح إىل األثر النفس  للببلغة(1)أحسن صورة من اللفظ ((

أشد أتثَتنا غلعل ادلعجز منها
                      كجعل الببلغة يف ثبلث طبقات: (2)

 الطبقة األعلى. -1 
 الطبقة الوسطى. -0 
 دى.الطبقة األ -9 

من  دكف ذلك فهو شلكن كببلغة البلغاءكما  معجز, آف يف الطبقة األعلى ألنوكذكر أف القر  
                                .(3)الناس

 ابابن , مث شرحها قٌسمها إىل عشرة أبواب, ك ئلعجازل السبعة جواألك  لببلغة أحدكجعل الرماين ا
,ابابن 

 يدة يف اذباه نشأة علم الببلغة.كبذلك فقد خطا الرماين خطوة جد (4)
ىو ادلؤسس احلقيق  لعلم الببلغة كابين أركاهنا, فبل تذكر  (5)كيظل عبد القاىر اجلرجاين     

الببلغة إال مقركنة هبذا العامل الفذ, كقد اىتم عبد القاىر بقضية اإلعجاز القرآين شأنو يف ذلك 
ادلوضوع كأفرد رسالة خاصة ابإلعجاز مسٌاىا شأف بقية العلماء, ككل كتبو تقريبنا تناكلت ىذا 

                                                                                                                         

 :, ينظرمذىب ادلعتزلة, كلو يف ذلك تصانيف مشهورةكاف أديبان, لغواين, فلكيان, مفسران فقيهان, كمتكلمان على 
 . 1105ص  ,0معجم األدابء ج 

ربقيق دمحم خلف هللا كدمحم زغلوؿ سبلـ, دار  , اخلطايب كالرماين كاجلرجاين,ز القرآفثبلث رسائل يف إعجا -1
 .76ص  ـ,1351, 0ط: ادلعارؼ, مصر,

, ـ1371, 0ط:, لبناف, دار الثقافة, بَتكت اتريخ النقد األديب عند العرب, إحساف عباس, :ظرين-2
 .904ص

 .76ثبلث رسائل يف إعجاز القرآف, ص :ينظر -3

 .75ادلصدر نفسو ص :ينظر -4

من أئمة أىل اللغة من أىل  , كاضع أصوؿ علم الببلغة,بد القاىر بن عبد الرضبن بن دمحم, أبوبكرىو ع -5
دالئل اإلعجاز, كأسرار الببلغة, كالشافية يف إعجاز كلو شعر رقيق, كترؾ مصنفات عديدة, منها: , جرجاف
 .03-01, ص0ج ,األعبلـ للزركل  :ينظرق, 071 , تويف سنةالقرآف
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"الشافية يف إعجاز القرآف", كعبد القاىر من أشد ادلعارضُت للقوؿ ابلصرفة يف إعجاز القرآف, 
فيو  بُتَّ  ,(1)"الذم يلـز القائلُت ابلصرفةفصل يف د يف رسالتو ىذه فصبلن مسَّاه "لذا فقد عق

 يفأف الذم يقع  اعلم : ((حديثويف بداية  فقاؿ ادلذىب, ىذا بشكل علم  موضوع  بطبلف
توىم أف التحدم   الظن من حديث القوؿ ابلصرفة أف يكوف الذم ابتدأ القوؿ هبا ابتدأه على

كاف أف يعرب على أنفس معاين القرآف دبثل لفظو كنظمو, دكف أف يكوف قد أطلق ذلم كخَتكا يف 
النظرية ادلمكنة للصرفة مبيننا بطبلهنا يف كل , كتتبع اجلرجاين كل االحتماالت (2)ادلعاين كلها ((
فإف قالوا إنو نقصاف حدث يف فصاحتهم من غَت أف يشعركا بو, قيل ذلم  ...)) أكجهها, فقاؿ: 

فإف كاف األمر كذلك فلم تقم عليهم حجة؛ ألنو ال فرؽ بُت أف ال يكونوا قد عدموا شيئنا من 
تحدم ابلقرآف كالدعاء إىل معارضتو كبُت أف يكونوا الفصاحة اليت كانوا يعرفوهنا ألنفسهم قبل ال

 قد عدموا ذلك مث مل يعلموا أهنم قد 
كأفصح عبد القاىر عن رأيو يف مظاىر اإلعجاز يف كتابو ادلسٌمى "دالئل , (3)(( ... عدموه

 اإلعجاز" فهو يرل أف النظم ىو كحده لب ُّ اإلعجاز كسرٌه.
ا مل يفصل بُت كقد كانت الببلغة خبلؿ ىذه الفًتة تسَت  خبطى بابتة ككانت فنًّا موٌحدن

, فجعل القسم الثالث من كتابو مفتاح العلـو خاصًّا ابلببلغة (4)فنوهنا, إىل أف جاء السكاك 
, كبذلك فقد حٌوؿ السكاك  الببلغة من فن (5)كجعلها ثبلثة أقساـ: ادلعاين كالبياف كالبديع
و اليت يعتمد عليها, كؽلكن القوؿ أف السكاك  يعتمد على الذكؽ إىل علم لو قواعده كأصول

  ربقيق أمرين: استطاع
                                                 

 .105, صثبلث رسائل يف إعجاز القرآف -1

 .105ادلصدر نفسو, ص  -2

 .107, صادلصدر نفسو -3

سراج الدين عامل ابلعربية كاك  ىو يوسف بن أيب بكر بن دمحم بن عل  اخلوارزم  احلنف  أبو يعقوب الس -4
 .000ص, 1, جاألعبلـ للزركل  :ينظر, ق505كتويف سنة  ,, مولده خبوارـزكاألدب

"    ,1ط:, القاىرة, مصر ,ادلكتبة التوفيقية ,يق ضبدم دمحمم قابيل, ربقمفتاح العلـو للسكاك  :ينظر -3
 كما بعدىا. 161, ص"ت
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أف يصل إىل علم دقيق لو أصولو كقواعده مستفيدنا من رلهودات السابقُت : أوهلما  
        كمبلحظاهتم إضافة إىل أفكاره اليت كصل إليها.

واعد : صياغة كل ذلك يف صيغ مضبوطة مستعيننا بقدرتو على توظيف القاثنيهما
 .(1)ادلنطقية يف التبويب كالتقسيم كالتشعيب

 أمهية دراسة البالغة:
علمنا لو قواعده  ـال ؼلتلف اثناف حوؿ أعلية الببلغة العربية سواء ابعتبارىا فنًّا, أ  

كأركانو, فه  فن اخلطاب مع اآلخر, كجسر للتواصل معو حسب ما يقتضيو احلاؿ الذم يكوف 
 عليو ادلخاًطب كادلخاطىب.

 :يتمن مظاىر أعلية علم الببلغة ما أيك   
 تساعد الببلغة على ترشيد الذكؽ كتقٌومو, كتسعى ابدللكة األدبية ضلو النضج -1 
 كالكماؿ.
, كتعٌلل ما صلده من متعة ستحساف كأرػليةتقـو الببلغة بتعليل ما نشعر بو من ا -0 

.  عندما تقع أعيننا على نصو فصيحو أك كبلـ بليغو
, فأكثر العلماء يركف أف القرآف الكرمي إظلا كاف  الببلغة سٌر إعجاز القرآفتبٌُت  -9 

 معجزنا لفصاحتو كببلغتو.
تسهم الببلغة يف مساعدة األديب كرجل اإلعبلـ على إنتاج عمل أديٌب رائع سواء   -0 

 كاف شعرنا أـ رسائلى أـ قصصنا أـ غَتىا من صنوؼ األدب.
وقوع يف اخلطأ يف األسلوب أك اخلياؿ أك ادلعٌت أك سبنع األديب كالشاعر من ال -6 

 الغرض أك الفكرة.
ا متذٌكقنايستطيع األديب بدراستو لعلـو الب -5  , ككاتبنا موىوابن بلغة من أف يكوف َنقدن

 .(1)إىل ما سول ذلك من ادلزااي اليت تيستفاد من دراسة علـو الببلغة

                                                 

 ,ـ1316 ,1ط: بَتكت, لبناف, , دار النهضة العربية للطباعة كالنشر,عبد العزيز عتيق علم ادلعاين, :ينظر -1
 . 06ص 
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 املبحث الثاين: األسلوبية
 :يةتعريف األسلوب -1 

... كيقاؿ للسطر من النخيل أسلوب, )) من معاين كلمة سلب يف ادلعاجم العربية : 
ككل طريق شلتد فهو أسلوب, كاألسلوب: الطريق كالوجو كادلذىب كغلمع أساليب.. كاأليٍسلوب 
ابلضم الفن, يقاؿ: أخذ فبلفه يف أساليب من القوؿ أم أفانُت منو, كإف أنفقو لف  أسلوب إذا  

             .(2)(( ... ان... كالسَّلىب: ضربه من الشجر ينبت متناسقان كاف متكرب 
, كأخذ سىلىب القتيل كأسبلب )) كىف أساس الببلغة:  سلب, سلبىو ثوبىو, كىو سليبه

القتلى, كلبست الثكلى السبلب كىو احلداد, كتسٌلبت كسٌلبت على ميتها فه  ميسلَّب, 
, كسلكت أسلوب فبلف أم طريقتو ككبلمو على أساليب كاإًلٍحداد على الزكج, كالتسليب عاـ

: أخذ كرقها  حسنة, كمن اجملاز: سلىبىو فؤاده كعقلو كاستلبو كىو مستلىب العقل, كشجرة سليبه
, كَنقة سلوب أخذ كلدىا, كنوؽ سىبلئب, كيقاؿ للمتكرب: أنفو يف أ سلوب كشبرىا, كشجر سيليبه

 .(3)(( إذا مل يلتفت ؽلنة كال يسرة
ما من الناحية االصطبلحية فيظهر الفرؽ بُت مصطلح األسلوب كمصطلح أ   

يف استعماؿ مصطلح األسلوب يف  ئاألسلوبية, فإف مصطلح األسلوب أقدـ كأكسع, فقد بيدً 
القرف اخلامس عشر, ككاف يقصد بو النظاـ كالقواعد العامة, مثل أسلوب ادلعيشة أك األسلوب 

يف ادللبس كاألباث, أك األسلوب الببلغ , أما مصطلح ادلوسيقى, أك األسلوب الكبلسيك  
فاألسلوب  ,(4) األسلوبية فقد ظهر يف القرف العشرين كىو يقتصر على حقوؿ الدراسات األدبية

 أعم كاألسلوبية أخص.
                                                                                                                         

دار اجليل,  عبد العزيز شرؼ,  ,دمحم عبد ادلنعم خفاج  ,غة العربية بُت التقليد كالتجديدالببل :ينظر -1
 .99ص ,ـ1330 , 1, لبناف طبَتكت

 مادة )س.ؿ.ب(. 0ج, ـ0449 ,1ط:دار احلديث, القاىرة,  ,لساف العرب ابن منظور -2

 .(سلب)ـ مادة 1330, 1, طنافلزسلشرم, دار صادر, بَتكت, لبا ,أساس الببلغة -3

أضبد دركيش, دار غريب للطباعة كالنشر كالتوزيع, القاىرة,  دراسة األسلوب بُت ادلعاصرة كالًتاث, :ينظر -4
 .15ـ, ص1331, 1ط
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كليس لؤلسلوب تعريف زلدد متفق عليو يبلمس حقيقتو, غَت أنو يف زلاكلة للوصوؿ 
 عملو ادلشهور )مقاؿ يف األسلوب( بعدما أداف فكرة أف إىل ماىيتو ذكر "جورج بوفوف" يف

اجلمالية خببلاي التفكَت األسلوب ىو الطبقة ذكر أف "األسلوب ىو الرجل" فربط قيم األسلوب 
احلية كادلتغَتة من شخص إىل شخص بقوالب التزيُت اجلامدة اليت يستعَتىا ادلقلدكف عادة من 

                                 .(1)استغبلؿ جيد ذلا ادلبدعُت دكف إدراؾ حقيق  لقيمها أك
... فلكل منشئ طابعو اخلاص يف )) دمحم عبد ادلطلب عبارة بوفوف بقولو: كأكضح 

تفكَته كتعبَته ؽلتاز بو عن اآلخر يف ىذه العناصر , دكف أف ننسى أف ادلرجع يف اختبلؼ 
ء فيها األدب فهو اترة يعتمد على األسلوب ىو نفس اإلنساف كما يعرض لو من دكافع ينشى

عقلو, كاترة يعتمد على عاطفتو, كاترة غلمع بُت العقل كالعاطفة. كبتشك ُّل نفس ادلنشئ تصدر 
                .(2)(( فنوف متباينة, كلكلٌو أسلوبو اخلاص كغايتو ادلمتازة, فالشخص كاحد كالفن سلتلف

أك اعتبارىا رلرد  ن ادلعارؼ ادلختصة بذاهتا,كقد التبس يف أمر األسلوبية بُت اعتبارىا م
 مواصفة لسانية أك منهج يف ادلمارسة النقدية. فَتل "آريفام" أف األسلوبية "كصف للنص األديب

  منهج أف األسلوبية تعرؼ أبهنا كيرل "دكالس" ,(3)حسب طرائق مستقاة من اللسانيات
وبية أبهنا: علم يهدؼ إىل الكشف عن "ريفااتر" فإنو ينطلق من تعريف األسل . أما(4)لساين

العناصر ادلميزة اليت هبا يستطيع ادلؤلف الباث مراقبة حرية اإلدراؾ لدل القارئ ادلتقبل, كاليت هبا 
يستطيع أيضان أف يفرض على ادلتقٌبل كجهة نظره يف الفهم كاإلدراؾ فينته  إىل اعتبار األسلوبية 

 .(5) هم معُت كإدراؾ سلصوص"لسانيات" تعٌت بظاىرة ضبل الذىن على ف
 

                                                 

 .11ادلصدر نفسو, ص :ينظر -1

 ـ,1330, 1الشركة ادلصرية العادلية للنشر لوصلماف, القاىرة, ط  عبد ادلطلب,دمحم الببلغة كاألسلوبية -2
 .110ص

 .01ص " ت" ,9ليبيا, ط, الدار العربية للكتاب طرابلس عبد السبلـ ادلسٌدم, ,األسلوبية كاألسلوب -3

 .03ادلصدر نفسو, ص  :ينظر 4-

 .03ادلصدر نفسو, ص :ينظر -5
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 نشأهتا: -2
نشأت األسلوبية احلديثة بعيدة عن العرب كلغتهم كإف ظهر لؤلسلوبية بعض اجلذكر      

ة احلديثة نشأت كترعرعت يف العربية كخباصة يف كتب عبد القاىر اجلرجاين, غَت أف األسلوبي
األسلوب, مثلما أرسى  أكؿ من أسس دعائم علم ـ1340كيبدك أف "شارؿ ابىٌل" , الغرب

ـ عرٌب "ماركزك" عن 1301أستاذه "فرد يناند دم سوسَت" أصوؿ اللسانيات احلديثة, كىف عاـ 
ة االستقراءات كجفاؼ أزمة الدراسات األسلوبية كى  تتذبذب بُت موضوعية اللسانيات كنسبي

 (1)نية العامةفنادل حبق األسلوبية يف شرعية الوجود ضمن أفناف الشجرة اللسا ادلستخلصات,
ابلوالايت ادلتحدة األمريكية ندكة كىذا الذم حصل, فبعد أخذ كرد عقدت جبامعة "آندايَن" 

عادلية حضر إليها أبرز اللسانيُت كنقاد األدب كعلماء النفس كعلماء االجتماع ككاف زلورىا 
ا بسبلمة "اللسانيات كاإلنشائية" فبٌشر يومه ألقى فيها "جاكبسوف" زلاضرتو حوؿاألسلوب, 

     بناء اجلسر الواصل بُت اللسانيات كاألدب.
, قائبلن: ا نقدايًّ لسانيًّ  استقرار األسلوبية علمان  ـ ابرؾ األدلاين "أكدلاف"1353كىف عاـ 

إف األسلوبية اليـو ى  من أكثر أفناف اللسانيات صرامة على ما يعًتم غائٌيات ىذا العلم )) 
ردد, كلنا أف نتنبأ دبا سيكوف للبحوث األسلوبية من فضل الوليد كمناىجىو كمصطلحاتو من ت
 .(2)(( على النقد األديب كاللسانيات معان 

كاألسلوبية تنبسط على رقعة اللغة كلها, فجميع الظواىر اللغوية ابتداء من األصوات     
صبيع حىت أبنية اجلمل األكثر تركيبان ؽلكن أف تكشف عن خصائص أسلوبية يف اللغة ادلدركسة, ك 

الوقائع اللغوية مهما تكن ؽلكن أف تنشق عن حملة من حياة الفكر أك نبضة من احلساسية, إف 
, (3)علم األسلوب ال يدرس قسمان من اللغة بل اللغة أبكملها منظوران إليها من زاكية خاصة

                                                 

 . 00 ,04ص ,ادلصدر نفسو :ينظر -1

 .00, 09, صعبد السبلـ ادلسٌدم األسلوبية كاألسلوب, -2

 ـ,1333, 9, مصر, طأصدقاء الكتاب, القاىرة اذباىات البحث األسلويب, شكرم دمحم عياد, :ينظر -9
 .91ص
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          هو مكمل ذلا, يقوؿ صبلح فضل:كؽلكن القوؿ أف علم األسلوب ىو الببلغة احلديثة ف
كعندما شب علم األسلوب أصبح ىو الببلغة اجلديدة يف دكرىا ادلزدكج, كعلم للتعبَت كنقد )) 

ببلغة يف شأهنا شأف ال-فاألسلوبية  ))عبد السبلـ ادلسٌدم: . كيقوؿ (1)(( لؤلساليب الفردية
حليواف ال تستقيم حدكدىا ما مل تيسىلَّم دبصادرة جذريَّة أال كى  سع  ا -التفكَت اإلنساين عامة

 .(2). ((.. الناطق إىل إدراؾ التبليغ األكمل
 مناهجها: -3
يظهر أف تيار األسلوبيات قد فرض نفسو يف الساحة النقدية فأصبح ادلؤثر األكؿ على  

. كقد ازدادت .. فاعليتها اجلمالية دكف أف يكوف يف ذلك أدى مصادرة لتيارات نقدية أخرل
مداخلو, زلاكالن التخلص من سيطرة علم اللغة عليو, فقد  أعلية الدرس األسلويب بعد أف تعددت

كتنوعت مناىج  .(3)خالطو يف البداية نوعه من االتساع الشديد ما دفعو لبللتحاـ بعلم اللغة العاـ
البحث األسلويب كتباينت بشكل ملفت للنظر, فقد كاف "بومفيلد" زعيم ادلدرسة اللغوية 

.. كقد . أية دراسة للغةو ببحث الصيغ ال ببحث الدالالتاألمريكية يقوؿ: إننا غلب أف نبدأ 
. كيرل البعض ضركرة االىتماـ (4)... انتقلت نفس ىذه النظرية اللغوية إىل رلاؿ علم األسلوب

ابلتذكؽ الشخص , كالتسٌلح بو قبل ادلقدرة العلمية, يقوؿ "كايسر" عن منهج التحليل 
عمل أديب معُت أف يًتؾ ىذا العمل ؽلارس  على من يتصدل للبحث يف أسلوب)) األسلويب: 

أتثَته الشامل العميق عليو بدكف أف يوجو أم اىتماـ بافو للمبلمح كاخلواص األسلوبية, فالبحث 

                                                 

 دار الببلد للطباعة كالنشر, جدة, ادلملكة السعودية, صبلح فضل, علم األسلوب مبادئو كإجراءاتو, -1
 .133ص ثة, " ت" ,الطبعة الثال

 .97عبد السبلـ ادلسٌدم, ص األسلوبية كاألسلوب, -0

 ـ,1336للكتاب,  قراءات أسلوبية يف الشعر احلديث, دمحم عبد ادلطلب, اذليئة ادلصرية العامة :ينظر -3
 .11ص

 .010صبلح فضل, ص علم األسلوب, :ينظر -4



 البالغة األسلوبية                                                        امساخل العدد - اآلداب جملة كلية
___________________________________________________________ 

60 

 

األسلويب ليس عملية برىنة رايضية على مقوالت مسبقة, كلك  تبدأ فأنت زلتاج لشحذ كل 
 .(1)(( احل التاليةحساسيتك كقوتك على احلدس دكف أف تتخلى عنهما يف ادلر 

كؽلكن دلناىج األسلوب احلديثة ببعض اإلجراءات التحليلية الدقيقة أف تدرس شخصية 
ادلؤلف عرب معامل زلددة من أسلوبو, كمن أبرز الصعوابت اليت تعًتض ىذا النوع من التحليل أنو 

 شخصية ؽلكن أف يؤدلى إىل تزييف سَتة الكتاب ابالفًتاض الساذج بوجود عبلقة حتمية بُت
عبد      دمحم . كيرل(2)ادلؤلف كأسلوبو, ما ػلمل الناقد على احلذر الشديد يف إقامة ىذا الربط

ادلطلب أف ادلنهج اإلحصائ  لو مكانة كبَتة يف رلاؿ األسلوبيات كونو ظلوذجان للدقة العلمية اليت 
ل نٌبو إىل أف ادلنهج اإلحصائ  ال تًتؾ رلاالن لذاتية الناقد ك  تنفذ إىل العمل األديب, لكنو ابدلقاب

لق  ما مل يلقو غَتيه من نقد كذبريح, ألننا عندما نعمد إىل اإلحصاء يف دراسة األساليب ضليل 
اللغة األدبية إىل ش ء ببل لوف كال طعم إذ هنمل ما يف الًتاكيب ادلتعلقة من إحساسات تتصل 

. كيذىب البعض إىل أف من (3)ساساتابلعامل النفس , كاجملاؿ اللغوم بطبعو يتصل بعامل اإلح
أصلح زلاكالت البحث األسلويب تلك اليت تعتمد على التوصيف اللغوم بكل أسسو ادلوضوعية 

كىو ال  .(4) العلمية مستخرجة ما يف النص من شحنة عاطفية تيصيغها النية اجلمالية عند ادلبدع
ؽلكن كضعو ربت ضوابط األسس يهمل اخلربة الثقافية يف رلاؿ الدرس األسلويب كىو أمر ال 

ادلوضوعية, لكنو يفيد يف الكشف عن بعض العبلقات بُت الداؿ كمدلوالهتا بطريقة تقًتب من 
ا كعبد القاىر اجلرجاين ردبا مل يستطع أف يصل إىل عمق فهمو ه ادلوضوعية, كيرل أف َنقدان فذًّ ىذ

لبعد الثقايف الذم اختزنو يف بذلك ا -يف كثَت من األحياف- من خبلؿ الصياغة إال ابإلفادة
                                                    .(5) اللغوية كالنقدية حافظتو

                                                 

 .017ادلصدر نفسو, ص -1

 .007ص صبلح فضل, علم األسلوب, :ينظر -2

 .133 ,131دمحم عبد ادلطلب, ص الببلغة كاألسلوبية, -3

 .044 ,133ادلصدر نفسو, ص :ينظر -4

 .044ادلصدر نفسو, ص :ينظر -5



 البالغة األسلوبية                                                        امساخل العدد - اآلداب جملة كلية
___________________________________________________________ 

69 

 

كمن خبلؿ عرض بعض ىذه ادلناىج األسلوبية يتضح أف الدرس األسلويب علم َنشئ 
طلرج بو إف االنطباع العاـ الذم  )) يتلمس طريقو كمناىجو كمصطلحاتو, يقوؿ "ستيفن أدلاف":

من ىذا ادلسح السريع لبلذباىات احلالية يف الدراسات األسلوبية ىو أننا أماـ علم َنشئ مفعم 
ابحلركة كاحليوية, كلكنو ال يزاؿ غَت زلدد كال منظم, فهناؾ ذبارب كثَتة, كأفكار كثَتة تتخمر, 

يدان للغاايت كىف الوقت نفسو ال ؽللك ىذا العلم نظامان من ادلصطلحات مسلمان بو, كال ربد
 .(1)(( كادلناىج متفقان عليو

 اجتـاهاهتـا: -4 
    :يتاذباىاهتا كتنوعها, من ذلك ما أي تتمٌيز األسلوبية بكثرة    

 :التعبريية األسلوبية -1 
الذم ػلمل  الكبلـ كمن ركاد ىذا االذباه "شارؿ ابيل" كتعٍت التعبَتية عنده طاقة  

, كال زبرج عن نطاؽ اللغة, كالفكر رس العبلقة بُت الصيغعواطف ادلتكلم كأحاسيسو, فه  تد
         ككظائفها داخل اللغة فه  كصفية حبثية. اللغوية كال تتعدل كقائعها, كيعتد فيها ابألبنية

 األسلوبية اإلحصائية: - 2
الرايض  يف زلاكلة الكشف عن خصائص  حصاءاألسلوبية اإلحصائية على اإل تعتمد     

 ديب يف عمل معٌُت ما غلٌنب الباحث الوقوع يف الذاتية كاالنطباعية.األسلوب األ
       األسلوبية الفردية )أسلوبية الكاتب(: -3 

اليت  اجلماعة النفسٌية كتتمثل يف دراسة عبلقة التعبَت ابلفرد أك ابألسلوبية كتسمى  
اللغة كأسباهبا, كمن  عثبوا تبدعو, كهتتم ابلتعبَت يف عبلقتو ابألشخاص ادلتحدثُت بو, كربدد

 : )ليوسبيتزر( الذم اىتم ابدلبدع كتفرده يف طريقة الكتابة.شلثليها أشهر
 األسلوبية البنيوية: -4 

على دراسات  أساسان  تعد األسلوبية البنيوية مدان مباشران من اللسانيات البنيوية اليت تعتمد     
مغلقة, كتركز األسلوبية  بنية ص بوصفو"دم سوسَت", فه  كالبنيوية تنطلق دراساهتما من الن

                                                 

 . 11اذباىات البحث األسلويب, ص -1
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بتحليل النص األديب بعبلقات التكامل بُت  هتتم البنيوية على تناسق أجزاء النص اللغوية, كى 
 .كاإلػلاءات اليت ربققها تلك الوحدات اللغوية كابلدالالت العناصر اللغوية يف النص

                           :"االحنراف" أسلوبية االنزايح -5 
 اللغة على ادلبدأ األسلويب الذم يفهم اخلواص األسلوبية على أهنا انزايح عن تقـو      

عليو, كبذلك يعرؼ البحث  ادلتعارؼ االعتيادية, كاألسلوب ىنا ىو انزايح أك اضلراؼ عن ادلعيار
 دقيقان, االضلرافات, كيؤخذ على االذباه عدـ ربديد معيار االنزايح ربديدان  علم األسلويب أبنو

 .إغفالو مقوليت ادلتلق  كادلبدع ككذلك
 األسلوبية األدبية: -6 

أتكيلها  على بدراسة األسلوب األديب كالنصوص األدبية ابلذات, كينصب اىتمامها كهتتم      
طريق احلدس لبياف  عن عن طريق دراسة منظومة اللغة, كانتقاء السمات األسلوبية ادلهمة

للغة النص األديب, كذلك  الفنية ذا االذباه إىل اكتشاؼ الوظيفةكظائفها, كيسعى أصحاب ى
 .الذم يهتم بو الناقد, كاجلانب اللغوم اللساين كاجلمايل عن طريق التكامل بُت اجلانب األديب

 األسلوبية التأثرييّة:  -7 
أفعالو  رئ من خبلؿ استجابتو كردكدينصب اىتمامها على أتثَتات النص على القا      
احلق يف  لو مع قراءة النص, كيرل أصحاب ىذا االذباه أف القارئ مؤلف جديد للنص, اميهاكتن

أبنو ليس ىناؾ معايَت تضبط  التأثَتية ت األسلوبيةذقً تي كقد انػٍ  توسيع داللتو من خبلؿ ذبربتو ىو,
 .أفعاؿ القارئ لردكد استجابة القارئ للنص, كليس ىناؾ تعليل

 األسلوبية الصوتية: -8 
 كالسياؽ ,يف العربية "علم اجلماؿ اللغوم", فموضوعها دراسة الوحدات الصوتية يقابلها     

ساعدت يف نقل  كصوران  اليت أدت معافو كإػلاءات, ماتالصويت يف النص األديب, كتفسَت العبل
كدبقدار ما يكوف للغة حرية التصرؼ  األسلوبية, الفكرة, كتعتمد على مفهـو ادلتغَتات الصوتية
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دبقدار ما تستطيع أف تستخدـ تلك العناصر لغاايت  الكبلمية, سلةض العناصر الصوتية للسلببع
 .(1)ةأسلوبي

 بني البالغة واألسلوبية :املبحث الثالث
 أفَّ  ربدث كثَت من النقاد كاألدابء عن العبلقة بُت الببلغة كاألسلوبية, فاعترب كثَته منهم      

كعندما شب علم األسلوب أصبح ىو الببلغة اجلديدة يف  ))األسلوبية ى  الببلغة اجلديدة 
صبلح فضل إىل أبعد من . كذىب (2)(( دكرىا ادلزدكج, كعلم للتعبَت كنقد لؤلساليب الفردية

إف الببلغة فقدت أعليتها, كأصبحت ال قيمة ذلا ابعتبارىا رلموعة من التصورات  ))ذلك فقاؿ: 
ا فاعلية القواعد اليت كانت تفرض هبا كجودىا, كأهنا قد ذابت كادلفاىيم التقنية ادلعيارية فلم تعد ذل
 .(3)(( كاضلٌلت يف علم األسلوب احلديث

كلست أدرل سبب ىذا التجٍت على الببلغة بتفضيل علم األسلوب عليها كاعتبارىا يف      
لعربية عداد ادلوتى ككريثها الشرع  ىو علم األسلوب!! كإغفاؿ دكرىا يف احملافظة على اللغة ا

إببراز زلاسنها عرب العصور كإسهاـ الببلغة يف إيضاح ما خف  من معاين القرآف كتبياف أكجو 
 كال ينبغ  أف يكوف ظهور علم جديد على حساب علم آخر كلو كاف شبيهان بو.إعجازه , 

كتتشابو الببلغة كاألسلوبية يف نقاط كزبتلف يف أخرل , كقد تناكؿ كثَت من الباحثُت      
دمحم عبد ادلطلب يف  من أشهر من تناكؿ ىذا ادلوضوع , كلعل التقارب بُت الببلغة كاألسلوبية ىذا

كتابو "الببلغة كاألسلوبية" بٌُت فيو جذكر األسلوبية يف الًتاث العريب من خبلؿ حديثو عن 
نبغ  دمحم عبد ادلطلب أنو ال ي ن األثَت يف ىذا اإلطار , كيرلرلهودات عبد القاىر اجلرجاين كاب

... كاحلديث عن ))  , يقوؿ يف مقدمة كتابو :لقدمي لقدمو أك إىل اجلديد جلدتواالضلياز إىل ا
, من خبلؿ ربديد  األسلوبية ىو الوسيلة الصحيحة لعقد ادلقارنة بينها كبُت موركثنا الببلغ

                                                 

 أ. بديعة اذلامش , رللة الرافد تصدر, بُت الببلغة كاللسانيات جذكر منهج األسلوبية يف البياف العريب :ينظر -1
 .104ص ,110 :, العددـ0410 ات العربية ادلتحدة, ديسمرب, اإلمار اإلعبلـ, الشارقةك  الثقافة دائرة عن

 .133صبلح فضل, ص علم األسلوب مبادئو كإجراءاتو, -2

 .040, صصبلح فضل علم األسلوب مبادئو كإجراءاتو, -3
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, (1)(( , حبيث ال يكوف ىناؾ تعصب لقدمي أك انغبلؽ أماـ جديدمفهـو األصالة كادلعاصرة
كيرل أنو ؽلكن ربط ما سبلكو الببلغة من مقومات تعبَتية ابألدب عبورنا على األسلوبية, مث ربطها 
ابلنقد األديب, حبيث ؽلكن أف سبثل مزاكجة الببلغة ابألسلوبية نوعنا من النقد يركز يف رلملو على 

ؽلكن ذلذا النص يف صياغتو دكف دخوؿ يف جوانب فرعية ال تتصل بصميم الًتكيب اللغوم , ك 
... كىذا كلو ال   من خبلؿ فهم إلمكاَنتو كطاقاتوالنقد اجلديد أف يتعامل مع النص األديب

ػلجب ما قدـ من جهدو يف قراءة الببلغة القدؽلة قراءة جديدة مع زلاكلة ربطها ابلبحث 
 .(2)األسلويب احلديث

ا ربملو من مقدرة دمحم عبد ادلطلب تقديره للببلغة العربية كمكيفهم من عمـو كبلـ   
 لغوية , كؽلكن دبزاكجة الببلغة مع األسلوبية اخلركج بعملية نقدية مرضية. 

دلطلب كرر تقريبنا ما دمحم عبد ا غة العربية كما سبٌيزت بو فإفكل ما ذكره عن الببلكمع    
فقاؿ بعد ذكره لبعض القصور اليت عٌدىا على  صبلح فضل عن كراثة األسلوبية للببلغةقالو 

 القدؽلة   ...كقد أاتح ىذا القصور لؤلسلوبية أف تكوف كريثة شرعية للببلغة)) لببلغة القدؽلة : ا
... ))(3). 

                            كتتفق الببلغة مع األسلوبية يف كثَت من األمور منها:
 .زلور البحث يف كل من الببلغة كاألسلوبية األدب ىو -1
تاعلا هتتماف ابلقائل كادلتلق  كالرسالة, فبل ؽلكن إغفاؿ كاحد الببلغة كاألسلوبية كل -0

 التوصيل. يقـو عليو من األركاف اليت
كأقدار  مواءمة ادلتكلم بُت طريقة الصياغة الببلغة كاألسلوبية يشًتط فيهما -9

 .منهما يفًتض حضور ادلتلق  يف العملية اإلبداعية السامعُت, فكل

                                                 

 .9األسلوبية, دمحم عبد ادلطلب, صالببلغة ك  -1

 .7و, صادلصدر نفس :ينظر -2

 .063دمحم عبد ادلطلب, ص كاألسلوبية,  الببلغة -3
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كابلتايل  اف مواطن اجلماؿ كمواطن القبح يف النص األديب,الببلغة كاألسلوبية تربز  -0
 القبح. فإف كلتيهما تصدراف احلكم عليو ابحلسن أك الرداءة بناء على كثرة مواطن احلسن أك

من مباحث الببلغة مثل علم ادلعاين  -على ما يبدك-استفاد علم األسلوب  -6
 أساليبهم الفردية. كالبياف كالبديع كما يتصل ابدلوازَنت بُت الشعراء ك 

, لكنهما ؼلتلفاف كراء ذلك كاألسلوبية كاحدة كى  لغة األدب كمع أفَّ مادة الببلغة
سعد مصلوح من أكثر من اىتم ابلعبلقة بُت الببلغة كاألسلوبية , فف    اختبلفنا كبَتنا , كلعل

حديث عن ىذا منو للاألكؿ  " خٌصص ادلبحثغة العربية كاألسلوبيات اللسانيةكتابو "يف الببل
 "مشكل العبلقة بُت الببلغة العربية كاألسلوبيات اللسانية" ذكر فيو أٌف الببلغة علمه  ادلوضوع أمساه

ا تلبيةن حلاجةو ملحةو  لو جذكره عربيةه عريقةه, ككانت ... كقد ظلت الببلغة عرب مراحلها  نشأهتي
ابذباىاهتا ذات الصلة -ت فبل تزاؿ قها, أٌما األسلوبياادلختلفة كفٌيةن للغاية اليت انتدبت لتحقي

, كما زاؿ أىلها يبحثوف ذلا عن دكرو تقـو بو يف إعادة غريبةن كافدةن علينا -الوثيقة ابللسانيات
صياغة النظرة العربية ادلعاصرة إىل دراسة النص األديب , كمن ىنا أتيت الصعوبة يف صياغة العبلقة 

 . (1)يقو إىل ثقافتنا العربيةبُت علم رسا كرسخ , كآخر ال يزاؿ يلتمس طر 
 سعد مصلوح مظاىرى االختبلؼ بُت الببلغة كاألسلوبية يف اآليت:كقد حٌدد  
  مبحث الفصل ما عدا تفرٌقة كاألمثلة اجملتزأةمادة الببلغة ى  الشواىد ادل -1 
أك  ايعاًف الدرس األسلويب اللساين نصًّ  بينمافهو يعاًف الربط بُت اجلملتُت,  كالوصل,

 على عدة نصوص. تشتمل "اجملموعة" كاليت corpusأك مدكنة  طاابن خ
 بينما يف "الفن الببلغ "الوحدة ادلعتمدة يف التحليل عند أىل الببلغة ى   -0 

األسلوبيات اللسانية ادلعوؿ عليو يف التحليل ى  اخلاصية األسلوبية كال تكوف إال داخل 
 النص خبلفنا للفن الببلغ .

                                                 

عزيز مصلوح, عامل الكتب, عبد ال عداللسانية آفاؽ جديدة, س كاألسلوبياتيف الببلغة العربية  :ينظر -1
 .00صـ, 0445, 1, طمصر, القاىرة
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, إذ إفَّ النظر إليها هبذا االعتبار ية أسلوبية دبجرد كجودىا يف النصصال تعد اخلا -9 
يرتبط ابلشيوع كالندرة, كمن مٌث كاف البعد اإلحصائ  جزءنا من ماىيتها, أما الفنوف يف الببلغة 

 فه  قائمة يتساكل صبيع مفرداهتا يف فرص كركدىا من جهة اإلمكاف العقل .
ت التعبَتية يف اللغة من جهة قواعدىا, أما الفحص علـو الببلغة تعاًف اإلمكاَن -0 

 اللساين األسلويب فموضوعو الكبلـ كاألداء.
زبتص الببلغة بفحص نوعو معٌُتو من الكبلـ كىو "الكبلـ األديب" أما الفحص  -6 

األسلويب اللساين فيشمل صبيع أجناس الكبلـ سواء كاف أدبيًّا أـ غَت أديب, كإف كاف الكبلـ 
 ىو األكثر سبيٌػزنا من ادلنظور األسلويب.األديب 

تتجو علـو الببلغة يف اختيار مادة فحصها يف األعٌم األغلب إىل اجليد كادلتمٌيز  -5 
من الكبلـ األديب, أما يف ادلبحث األسلويب اللساين فللنص احملكـو عليو ابلرداءة أعلية ال تقل 

 ٌيز األسلويب كاردة يف الصنفُت.على النص احملكـو عليو ابجلودة ذلك أف ظاىرة التم
أما غاية األسلوبيات اللسانية فه  حبثية  ,ة الببلغة تشريعية تعليمية عمليةغاي -7 

 تشخيصية كصفية.
, األرسط  أم علم احلد كاالستدالؿ األساس ادلنهج  لعلـو الببلغة ىو ادلنطق -1 

ت بعد أف زبٌلصت من التبعية أما األسلوبيات اللسانية فقد ربدد رلاذلا يف إطار اللسانيا
 ادلنهجٌية.

 تعًتؼ األسلوبيات اللسانية إبمكاف حبث ظواىر األسلوب حبثنا آنيًّا -3 

synchronic أك زمانيًّا diachronic فيما يسمى ابألسلوبيات السكونٌية static stylistic  
حث الببلغ  فهو ى الب, أما الطابع الغالب علdynamic stylistics كاألسلوبيات احلركٌية

كاألسلوبيات اللسانية هبذا التصنيف أقرب إىل خدمة رلاالت كثَتة  achronism البلزمانٌية
  أخرل من الدرس األديب كالنقد كالتاريخ األديب.

 atomism يغلب على تقسيم علـو الببلغة كترتيب مباحثها الطابع التفتييت -14 
 كالتوزيعية relationismكالعبلقتية  systemسق كالن structureيف حُت تغلب تصورات البنية 
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distributionism  كقواعد التحويلtransformational rules  على اذباىات لسانٌية سلتلفة
 يف دراسة األسلوب. 

 sentenceمل يكن لعلـو الببلغة مندكحة من االعتماد على ضلو اجلملة  -11 

grammar أك لسانٌيات اجلملة sentence linguistics  كى  الدراسة اللسانية اليت تعتمد
 . (1)... ... أما األسلوبيات اللسانٌية فقد انفتح أمامها آفاؽ من البحث ال حدكد ذلا اجلملة

القصور حيٌدد يف النقاط  كيرل بعض النقاد أفَّ يف الببلغة العربية بعضنا من أكجو 
      اآلتية:

الببلغيوف أنفسهم أكصياء على اإلبداع فجعلوا الببلغة تتسم ابدلعيارية كيعترب فيها  -1 
 ذلا قواعد كأسسنا ال يستطيع األدابء احلياد عنها, فه  كالسيف ادلسٌلط عليهم.

أغفلت الدراسات الببلغية جوانب مهمة يف األداء الفٍت كاجلانب النفس   -0 
 كاالجتماع .

صوؿ إىل حبث العمل كقفت الدراسات الببلغية عند جزئيات النص, كمل رباكؿ الو  -9 
 كنثرنا. األديب كامبلن شعرنا

 .(2)القواعد الببلغية أصبحت قواعد جافة متحجرة -0 

شلا سبق عرضو يتضح أف الببلغة العربية متَّهمةه بعدة هتم, فوصفت اترة أبهنا ضد      
أنو من  ... كيف اعتقادم اإلبداع, كأهنا قواعد متحجرة, كأهنا تتعامل مع جزءو من النص األديب

التجٍت على الببلغة مقارنتها ابألسلوبية الختبلؼ ظركؼ النشأة لكلتيهما, فقد حققت الببلغة 
إعجازه كإيضاح ما غمض من  أىداؼ نشأهتا, كمنها الوقوؼ على أكجو إعجاز القرآف كبياف

يبنا , كقد ربققت ىذه األىداؼ تقر جلماؿ يف اللغة العربية كإبرازىا, كالكشف عن مواطن امعانيو
, كمل يكن الثبلث ادلعاين كالبياف كالبديع عرب سلسة طويلة من ادلؤلفات يف ىذا العلم يف فنونو

, فلم يكن اذلدؼ ادلرجٌو من الببلغة التعامل مع كل غة العربية أكثر من ذلكمطلوابن من الببل

                                                 

 .71, 57ص ,صلوحعبد العزيز م عدس آفاؽ جديدة, اللسانية كاألسلوبيات العربية الببلغة يف :ينظر -1

 .054 ,061دمحم عبد ادلطلب, ص كاألسلوبية, غةالببل :ينظر -2
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ألسلوبيات جزئيات النص األديب كالولوج يف اجلوانب النفسية كاالجتماعية كما ىو احلاؿ يف ا
اللسانية , كمع ىذا فقد كانت للببلغة العربية كقفات صبيلة على اجلانب النفس , من ذلك 
أحواؿ اإلسناد اخلربم كما ػلدث فيو من تغَتات تقتضيو حالة ادلتكلم, يركل أف الكندم 

كإفَّ , إين أجد يف كبلـ العرب حشوان يقولوف عبد هللا قائمه )) فيلسوؼ سأؿ أاب العباس قائبلن: ال
بل ادلعاين سلتلفةه, فعبد هللا قائم إخبار عن  :, كادلعٌت كاحده, قاؿكإف عبد هللا لقائمه عبد هللا قائمه, 

قيامو, كأف عبد هللا قائم جوابه عن سؤاؿ سائل, كإف عبد هللا لقائم جوابه عن إنكار منكر, 
, كإخراج الكبلـ على ىذه ث إنكارايًّ ا, كالثالا, كالثاين طلبيًّ ى النوع األكؿ من اخلرب ابتدائيًّ كيسم

, أليس ذلك من الدكاع  النفسية اليت تراعى فيو (1)(( الوجوه إخراجنا على مقتضى الظاىر
ككذلك األمر يف بعض احملسنات البديعية كالتورية كادلدح دبا يشبو الذـ, كالذـ دبا  نفسية ادلتلق ؟

بُت ادلتكلم كادلتلق  جديرة  ات نفسيةاحلكيم كغَتىا, فإف فيها كقف يشبو ادلدح, كأسلوب
ابالىتماـ, يتبٌُت من ذلك أف الببلغة العربية تتسم ابدلركنة كدبراعاة احلالة النفسية اليت عليها 
ادلتلق  يف كثَت من مباحثها فمن التجٍت عليها كصفها ابلتحجر كعدـ مراعاة احلالة اليت يكوف 

 عليها ادلتلق .

اىجها قد تكوف أكسع كأمشل من الببلغة, كتستطيع أف تبسط أما األسلوبية فإف من     
نفوذىا على عمـو النص صببلن ككلمات كحركفنا, كما ؽلكنها ابلنظر إىل تنوع مناىجها أف تبسط 
نفسها على مساحة أكسع من النص, كتصل ابلتايل إىل نتائج أدؽ من الببلغة العربية, لكن ىذا 

بية صفة نقص كضعف فيها, فكل من الببلغة كاألسلوبية إظلا ينبغ  أف ال يعد على الببلغة العر 
 تعمل بناء على األىداؼ احملددة ذلا مسبقنا كحسب اآلليات ادلتوفرة يف كل منهما.

 
 
 

                                                 

اذلبلؿ, بَتكت, لبناف,  مكتبةعل  أبو ملحم, دار  الدين القزكيٍت, تقدمي بلؿاإليضاح يف علـو الببلغة ,ج -1
 .06 ,00ص  ,ـ1331, 0ط
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 نتائج البحث     
بعد ىذا التنقل بُت الببلغة كاألسلوبية كبياف منهج كلو منهما كمعرفة ميزاهتما كنقاط 

 , ؽلكن أف طللص إىل النتائج اآلتية:االتفاؽ كاالختبلؼ بينهما 

اإلعجاز القرآين كفساد الذكؽ الفطرم كتفش  اللحن من أشهر األسباب اليت  -1 
 أسهمت يف كضع علم الببلغة.

كاف للببلغة العربية دكره جد ُّ مهم يف بياف ما خف  من معاين القرآف الكرمي ككبلـ   -0 
 العرب ادلنظـو منو كادلنثور.

لوبية احلديثة يف بيئة بعيدة عن موطن اللغة العربية على الرغم من أفَّ نشأت األس -9 
 لؤلسلوبية جذكرنا عربية.

سبٌيزت األسلوبية ابذباىات عديدة كمناىج منٌوعة جعلتها تبسط سيطرهتا على  -0 
 رقعة كاسعة من الظواىر اللغويٌة أصوااتن كألفاظنا كتراكيب. 

أحياَنن كاختلفت أحياَنن أخرل, غَت أنو لكلو منهما تشاهبت األسلوبية مع الببلغة  -6 
 أىداؼه كاذباىاته زبتلف عن اآلخر.

 -  غاىل بعضهم يف الرفع من قيمة األسلوبية كاعتربىا الوريث الشرع  للببلغة اليت -5 
 انتهى دكرىا كذابت يف األسلوبية, كاحلقيقة غَت ذلك. -يف نظره

كاألسلوبية فصبلن تعسفيًّا فكل منهما مكٌمل لآلخر, ينبغ  أالَّ ييفصل بُت الببلغة  -7 
فهما متفقتاف يف اذلدؼ سلتلفتاف يف ادلنهج, مع شرؼ السبق للببلغة العربية ابعتبارىا مظهرنا من 

 مظاىر اإلعجاز القرآين.
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