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فضلھ،الذي   الحمد ہلل حمدا ال یزال دائم اإلقبال سبحانھ وتعالى،نشكره على عظیم
ال تخفى علیھ خافیة،یستحق الشكر والثناء على نعمھ وحده ال شریك لھ والصالة 

 :والسالم على الّسید المختار وأصحابھ الكرام األبرار أما بعد

وقل ربي إرحمھما كما  <<:ل في شأنھما عّز وجلأھدي ثمرة جھدي إلي الذین قا
 .>>ربیاني صغیرا

إلى صاحب الفضل في تربیتي،الذي علمني مواجھة الحیاة وتخطي الصعاب وأتاح 
لي الفرصة في وقت ھو أحوج ما یكون فیھ إلى من آزرني طول مشواري الملیئ 

 .>>أبي العزیز عبد القادر <<بالعقبات وكان لي الظھر والسند

من جعل هللا الجنة تحت أقدامھا وشمعة ضیائي ونور حیاتي إلى التي  إلى
الغالیة بحبھا  >>أمي عائشة<<غمرتني بعطفھا وحنانھا وأنارت لي درب الحیاة 

تزھو حیاتي وتنبض سعادتي،حفظھا هللا وأصانھا لي طول الحیاة،ومھما عملت ال 
 .أستطیع أن أرد لھا ولو شیئ بسیط من أجلي

جمال،محمد،نورة،خلیدة،سامیة، ،فضیلة :شرف وأنبل إخوة في الدنیاإلى أروع وأ
     . محمد،زبیر،مجید:واألنساب   سھیلة

 .خلود،شعاعة : إلى كتاكیت العائلة

  وال أنسى إھدائي الخاص إلى 
 .إلخ...........ملیكة،فطیمة،أسماء،زكیة،آمنة:الصدیقات

وختام مسك إلى الذین أناروا طریق العلم أمامنا وجعلوا المعرفة الشعاع الذي 
 . ینیر بھ األھل إلى كل األساتذة الكرام من االبتدائي إلى الجامعي

 



 

 

أین وحینما جلست أقلب الصفحات ھذا المتحف الزاخر 

 .بالمعلومات تساءلت أي ذكرى أھدیكم

لذي أعانني وسھل علي بادئ ذي بدء،أشكر ربي كثیرا وحده ا

 .>>ولئن شكرتم ألزیدّنكم <<:مشقة الصعاب مصداقا لقولھ تعالى

ثم أتقدم بشكري وعظیم إمتناني إلى التي كانت نصائحھا 

وإرشاداتھا نورا ساطعا أنار لي دروب البحث واإلكتشاف وزادني 

وقوفھا إلى جانبي تجلدا وصبرا،رغم إنشغالتھا الكثیرة،والتي 

 یق كل معارفھا األستاذة المحترمة المؤطرةساقتنا من رح

 ملیكة فریحي   األستاذة                 

          

    

 



 

 

 دعـــــــــــــــــــــاء
یا رب ال تدعني أصاب بالغرور إذا نجحت،وال 

بالیأس إذا فشلت بل ذّكرني دائما بأن الفشل  أصاب

 .ھو التجارب التي سبقت النجاح

 .یا رب علمني أّن التسامح ھو أول مراتب القوة

 .وأن حب اإلنتقام ھو أول مظاھر الضعف

 .فأترك لي األملیا رب إذا جردتني من المال 

 .وإذا جردتني من النجاح فأترك لي قوة العناء

 االیمان  وإذا جردتني من الصحة فأترك لي نعمة  
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:ةـــــقدمـــالم  

الحمد ہلل على إحسانھ والشكر على إمتنانھ،أحمد سبحانھ وتعالى حمدا یوافي نعمھ وأصلي 

ھ ــــــوأسلم على صفوة خلقھ محمد صلى ّهللا علیھ وسلم المبعوث رحمة للعالمین،ومن تبع

 :بإحسان إلى یوم الدین أما بعد

القدیمة،خاصة في مباحث اإلعجاز القرآني،لذلك وجدت األسلوبیة مجاال طیبا في الدراسات 

لھا أن یتفھموا مدلول ھذه الكلمة،وتفاوتھا من باحث إلى  ات الضرورة ممن تعرضودعإست

ضت عنھ علوم اللغة في العصر خآخر من ھذا المنطلق تعد األسلوبیة من أحدث ما تم

بنیة اللغویة الموجودة الحدیث،كونھا أحد مجاالت نقد األدب،وذلك نظرا إلعتمادھا على ال

،تتبع كیفیة الداللة واألسباب التي في النصوص األدبیة،وبھذا تصبح األسلوبیة قراءة ناقدة

أدت إلى بروزھا مع تحدید مكوناتھا في نسق متآلف،والحقیقة من ذلك إنما ھي نظرة جمالیة 

ة،دون أن تنخلق من خالل الصیاغة،إذ یمكن أن یتسع مجالھا لكل إبداع ذي طبیعة لغوی

تبتعد عن جمالیات اللغة،فاألسلوبیة تدرس كیفیة ما یقال عن طریق فحص األسلوب،وما 

یحویھ من خصائص من خالل تحلیل مستویاتھ لھذا بالضرورة سوف یوضع القارئ أمام 

التشكیل  <<:سومة بالعنوان التاليوصورة حقیقیة للعمل األدبي وعلیھ جاءت مذكرتي م

 نموذجا ومن األسباب التي أدت>>وفاء محب <<قصیدة . >>معمر األسلوبي عند جمیل بن

لھذا الموضوع ھو سبب ذاتي إذ یتمثل أوال في إھتمامي الكبیر للبحث في  يبي إلى إختیار

ھذا المجال أي مجال األسلوبیة،ثانیا التمرن على كیفیة تحلیل قصائد تتعلق بھذه الدراسة 

جمالیات الفنیة الموجودة في ھذه القصیدة خصوصا ما إذا تعلق األمر بالكشف عن ال

 كاإلستعارة والكنایة ثالثا إعجابي الشدید بالقصائد الجاھلیة باألخص قصیدة جمیل بن معمر

راودتنا  التي سنحاول تناولھا الحقا إال أني قد تبادر بودي أن أطرح مجموعة من التساؤالت

ء أسلوب جمیل بن كیف جا:من أھمھامنذ الوھلة األولى عند كتابتي لھذه المذكرة والتي 

وما ھي المستویات المندرجة ضمن ھذه القصیدة؟ كل ؟  >>وفاء محب <<معمر في قصیدة 

ھذه األسئلة وأخرى سنحاول اإلجابة عنھا إن شاء هللا من ما جاءت ھذه الدراسة ضمن 

لى ثالث فصول یسبقھا مدخل تعقبھا خاتمة تبین حصاد البحث،فقد تطرقت في المدخل إ
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شرح بعض القضایا المتعلقة باألسلوب عند العرب والغرب وحول ما یتعلق األمر 

ضمن لقطة األسلوب،أما الفصل األول فقد جاء بعنوان  بالوظائف والخصائص التي تندرج

مع تحدید نشأتھا  واالصطالحياألسلوبیة إذ یتناول تعریف األسلوبیة من الجانب اللغوي 

منھا النظریة والتطبیقیة والمقارنة،كما تحدثت فیھ أیضا عن  ومجاالتھا الرئیسیة الثالث

 إلخ...اإلتجاھات التي تتمحور حولھا األسلوبیة نذكر من أبرزھا التعبیریة،النفسیة،البنیویة

 ومما ال شك فیھ أن األسلوبیة عالقة وطیدة بینھا وبین العلوم األخرى من نقد أدبي وبالغة

الفصل،أما الفصل الثاني فجاء موسوما بعنوان وھو  وھذا ما عرجت إلیھ أیضا في ھذا

التحلیل األسلوبي وفیھ عرض لعمل المحلل األسلوبي مع رصد أھم الخطوات التي یرتكز 

بأھمیة التحلیل وكیفیتھ ومحاذیره،إذ ینبغي  علیھا ھذا التحلیل ال سیما فیما یتعلق األمر

مستویات التحلیل األسلوبي من اإلشارة إلى نقطة ھامة إعتمد علیھا ھذا الفصل وھو 

 .صوتي،تركیبي،داللي،بالغي

إذ تعد ھذه األخیرة أساس كل دراسة أسلوبیة ھادفة وھذا ما سنحاول التركیز علیھ في 

 فقد خصصتھ للجانب التطبیقي وھو دراسة لقصیدة واألخیرمذكراتنا ھذه،أما الفصل الثالث 

قصیدة بعنوان  >>جمیل بن معمر <<من قصائد العصر الجاھلي وھي للشاعر العذري 

إذ سنحاول على إثرھا التطرق إلى شرح ھذه القصیدة،وذلك بالبحث عن  >>وفاء محب<<

،بالغة،إال أن الضرورة أھم المستویات الفاعلة في ھذا التحلیل من صوت،تركیب،داللة

الوصف والتحلیل وصف متعلق :إقتضت أن یقوم ھذا البحث على ركیزتین أساسیتین ھما

 إلخ..لجانب النظري إذ یصف فیھ أھم المحطات المتعلقة باألسلوبیة من مجاالت وإتجاھاتبا

وتحلیل ناجم عن تحلیل لھذه القصیدة الغزلیة وذلك بالرجوع إلى تحلیل القصیدة عبر الولوج 

كما تعتمد ھذه الدراسة أیضا من حیث المادة اللغویة على  إلى المستویات الفاعلة في ذلك

 لسان العرب إلبن منظور،األسلوبیة الرؤیة:المصادر والمراجع نذكر من أھمھامجموعة من 
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والتطبیق لیوسف أبو العدوس،األسلوبیة مدخل نظري ودراسة تطبیقیة لفتح هللا 

في الخطاب الشعري لمحمد بن یحي،رغم ذلك فقد تلقیت بعض  سلیمان،األسلوبیة

 .الصعوبات في إقتناء الكتب التي تتمحور حول ما یخص بمستویات التحلیل

لیسعني في نھایة المطاف إال أن أشكر جزیل الشكر األستاذة المشرفة على ھذا العمل لكن 

 .معرفتي العلمیة ھذهاألستاذة فریحي ملیكة التي كانت نصائحھا نورا أھتدي بھ في 

 .فقنا جمیعا إلى ما نصبو إلیھ إنھ نعم المولى ونعم النصیروهللا العلي القدیر أسأل أن یو
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فالكثیر من أسسھا مركز من .في إطار علمي خاص باندراجھالیست األسلوبیة جدیدة إال   

عالوة على أي نزعة من نزعات شرح النصوص لم تخل منذ القدیم من .عھود بعیدة  

أسلوبیة،فكل شارح لنص من النصوص كان دارسا أسلوبیا إن قلیال أو كثیرا،لكن اتجاھات  

ھذا الصیغ لم یواكبھ وعي بأن الشرح في بعض جوانبھ انما ھو من قبیل الدراسة    

وذلك  لذا نبتغي أن نضع من ھذا المدخل نبراسا نھتدي بنوره في مذكراتنا ھذه.األسلوبیة  

ة فیھ مثل التشكیل األسلوبي،خصائص األسلوب،صفات باإلحاطة بالمصطلحات المستعمل
.إلخ............األسلوب،وظائف األسلوب   

:مفھوم التشكیل)أ  

.التشكیل إسم،الجمع تشكیالت،مصدر شكل: لغة  

صورة :الشكل جمع أشكال وشكول.ضبط كلماتھ بالشكل والحركات:الكتاب) تشكیال(شكل-
.وھیئتھ الشيء 1 

.رّكب ألوانھا وخطوطھا:لوحتھشّكل الّرسام  -  

.ألّف بین أشكالھا:شّكل باقة من الّزھور -  

ضبطھ بالشكل والّشيء صّوره ومنھ الفنون :قیّدھا بالّشكل والكتاب:شّكل الدابة  

.التشكیلیة 2 

 

 

 

 
                                                            

فبیعة،األسیل،القاموس العربي الوسیط،العربي العربي،دار الّراتب الجامعیة للنشر راتب أحمد   1

 410.والتوزیع،د،ط،ص
 4مكتبة الشروق الدولیة للنشر والتوزیع،ط . شعبان عبد العاطي،ومؤلفون آخرون،المعجم الوسیط -  2

 .491ص )م 2005ھـ1426(
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:إصطالحا  

ھو مصطلح أدبیاّ فیشتغل مصطلح الّتشكیل بمضمونھ. الّتشكیل ھو اللّذة الجمالیة   

التعبیر عادة في حقل الفنون الجمیلة،وفي فن الّرسم خصوصا،إلى الدرجة والجمالي   

 فعالیةوإذا أخذت .أكثر األحیانساویھ في أصبح فیھا مفھومھ داال على فّن الرسم،أو یالتي 

والمفاھیم الفنون اآلن بعدا واسعا وعمیقا،فإن ترحیل الكثیر من المصطلحات بین التداخل   

فّن من الفنون إلى حقول فنون أخرى ،أصبح من األمور واألسالیب التي تعمل في  

ساب واإلستعارة في ظل ھذا المیسورة والضروریة وّسریعة الّتحقق وصارت عملیة اإلكت   

 1(المناخ

.التشكیل ھو الفّن،ھو اللّذة الجمالیة الذي من خاللھ بشكل اإلنسان قد یأتھ التي یریدھا  

STylisation ھو الغایة والوسیلة معا،فالتشكیل األسلوبیینعند النقاد :      التشكیل األسلوبي

 من المصطلحات النقدیة الحدیثة التي تداولھا النقاد،وعقدت ألجلھ ندوات فكریة

 عربیة لما لھذا المصطلح من مفاھیم متعددة إال أّنھا تجمع على أّن التشكیل 

طةلتحقق وحدة متماسكة،متراب یھا األشیاء والمكّوناتلالّصیرورة التي تؤول إ <<ھو        

المزج والتنظیم مبادئ،تحقق فیھ ووجودا جدیدا  

 التشكیل األدبي إلى2 وأشار عبد العزیز المقالح في ندوة عربیة حول مفھوم-

عناصر التشكیل الزمانیة والمكانیة والموسیقیة في القصیدة لكن ما یھمنا في    

الت األسلوبیة لنموذج من النماذجھذا البحث ھو الوقوف على مدى التشكی  

بالغزل  <<أو ما یسمى >>وفاء محب <<المختارة لقصیدة جمیل بن معمر تحت عنوان 

  >>العفیف

                                                            
 والنشر للطباعة.الحوار لروائي،دارا التشكیل البیاني،جمالیات عبید،سوسن صابر محمد  1

 .12،ص1،2008األذقیة،ط.والتوزیع
 .1المرجع نفسھ،ص 2
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ھنا تجدر اإلشارة إلى أن التشكیل عند عبد العزیز مقالح یتمثل في بروز العناصر 

یلعب دورا ھاما في  الزمكانیة والموسیقیة ال سّیما حدیثة عن التشكیل األدبي الذي

 بنیة القصیدة

:لوبــف األســتعری) 02  

:ة ــغــل) أ  
:جاء األسلوب في لسان العرب إلبن منظور   

ویقال للشطر .یسلبھ سلبا وسلبا، واستلبھ إیاه وسلبوت فعلوت الشيءسلبھ :سلب  

واألسلوب ھو الطریق والوجھ .اسلوب،وكل طریق ممتد فھو أسلوب:التخیلمن 

الطریق تأخذ فیھ :واألسلوب.یقال أنتم في أسلوب سوء وبجمع أسالیب. والمذھب

 األسلوب بالّضم

.أخذ فالن في أسالیب من القول أي أفانین منھ:یقال.الفن 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            

 .224،ص1،دار صادر بیروت للطباعة والنشر،ط7ابن منظور،معجم لسان العرب،المجلد  1
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:اــطالحــإص  

ھو صیاغة األشیاء بصورة متناسقة،ومنتظمة تحّدد أو تؤّطر في طریقة األداء    

مؤلف الّنص لتصویر ما یدور في مخیلتھ،فیعرض ما التعابیر التي یستخدمھا وفق  

یراه إلى غیره ویخضع لما عنده من محصلة لغویة،واعتبارات قد تكون عند 

الشاعرھي غیرھا عند الناثر في توافق ما یرید تأدیتھ إلى غیره أو سواه بعباراتھ 

.وكلماتھ المؤثرة 1 

لمعاني،وھو طریقة الشاعر أو إذا األسلوب ھو طریقة تألیف األلفاظ للتعبیر بھا عن ا

ت واأللفاظ التي یؤلف بھا الكالمالكاتب في إختیاره الكلما  

 :ربيــراث العـي التــلوب فــوم األسـھــمف) ب

 :يـرجانـد الجــلوب عنــھوم األســمف) 1

 عند الشعراء وأھل العلم  واعلم أن اإلحتذاء<< :ھو الضرب من النظم والّطریقة فیھ یقول

 ھنا األسلوب یتلون .>>وغرضا أسلوبا الشاعر وغزالھبالّشعر وتقدیره وتمییزه أن یبتدئ 

 من الكتاب المشتركة  ممیز لنوعحسب أنواع القوالب حسب إختالف الشخصیات فھو 

 2.المعھودة،ممیز لطبقات أسلوبیة متجمدة ال لطاقات فنیة متجددة

                                                            
 1أحمد آدم ثویني،فن األسلوب،دراسة وتطبیق عبر العصور األدبیة،دار صفاء للنشر والتوزیع،ط 1

 22ص)م2006ھـ،1427(
مصطفى صاوي الجویني، المعاني علم األسلوب،دار المعرفة الجامعیة للطبع والنشر   2

 201،ص1996والتوزیع،دط،
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:دونــند إبن خلــلوب عــھوم االســمف  

ذھنیة تتمثل في قالب مّوحد یستخلصھ الّذھن من اشكال التراكیب المتعددة، ھوصورة  

 ومقیاس جودتھ مدى إتساع القالب بحصول التراكیب الوافیة لمقصود الكالم

عبارة عندھم عن المنوال الذي یتبع فیھ الترا كیب او القالب الذي     أنھافاعلم << :یقول
.>>یفرغ فیھ 1 

اتھــحالل التعریف اآلتي بان األسلوب تنوعت تعریفوھكذا نستطیع القول من   

فاألسلوب  أّما إبن خلدون.إذن لقد عده الجرجاني ضرب من النظم أي نظم المعاني وترتیبھا  

.عنده ھو تلك المظلة الكبرى التي تنطوي تحتھا التراكیب اللغویة  

:ريـخشـند الزمـلوب عـھوم األســمف  

بإعتباره خاصیة أسلوبیة لھا دورھا في إبراز  تحدث الزمخشري عن أسلوب التمثیل
 المعنى،كذلك تحدث عن اإللتفات،ألن الكالم إذا نقل من أسلوب إلى أسلوب كان ذلك أحسن

على أسلوب  إجرائھنظریة لنشاط السامع،وإیقاظا اإلصغاء إلیھ من   

:مفھوم األسلوب عند الرازي   

،فللقرآن أسلوبھا لخاصرأى الرازي أن األسلوب خاصیة تمثل مبدءھا،وأن لكل فن   

أن القرآن الكریم معجز،وأن اإلعجاز في  رأىأسلوبھ وللشعر أسلوبھ،ومن ھنا الكریم 

.فصاحتھ 2 

الذي   ھنا یمكن لنا أن نشیر أن  األسلوب عند الزمخشري ھو التمثیل ھذا األخیر  

فظھوره كما تحدث أیضا عن اإللتفات،أما الرازي فقد وضح لنا أن  لھ دورفي إبراز المعنى

.األسلوب فرید من نوعھ ألن لكل شخص أسلوبھ الخاص وطریقتھ الفنیة في الكالم  
                                                            

 .201ص ،وي الجو یني،المعاني علم األسلوبمصطفى الصا 1
 
العدوس،األسلوبیة الرؤیة والتطبیق،دار المسیرة للنشر والتوزیع  یوسف أبو2

 18-17،ص)م 2007ھـ،1427(1والطباعة،ط
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:مفھوم األسلوب عند الغرب) ب  

 إذنبیفون أوال ھو كاتب وفیلسوف وعالم فرنسي  :ونفمفھوم األسلوب عند بی

فاألسلوب .متى یّدق ومتى یصبح رخوا: األسلوب عنده ھو الّنظام الموضوع لحركة األفكار

لیس سوى إال النظام والحركة التي سیضعھا المرء ألفكاره فإذا ربطت ھذه األفكار بدقة 

األسلوب ھو الرجل <<بیفون في ذلك إلى أن ّ إنتھىموجزا ف وضمت صار األسلوب متینا

.>>نفسھ 1 

على خصوصیة النظام في األسلوب والتي سطرھا المرء وفق أفكاره التي ركزبیفون 

وبالتالي فإنھ ومما ال شك فیھ ھو الرجل نفسھ .ھو تنظیم األفكار حتى یكون متینا.یریدھا

.التي یترصد حركة التناسق والمالئمة بین عظمة الموضوع والتعبیر عنھ  

عضھم یراه أنھ إضافة وبعضھم یراه وقد یرى بعض الباحثین أن األسلوب ھو الكاتب وب)ج

.إختیار  

 

 

 

 

                                                            
 .201مصطفى الصاوي الجو یني،المعاني علم األسلوب،ص 1
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:بـاتــو الكـلوب ھــاألس  

كما أن .اللغة استخدام الخاصة فيونصل ھنا إلى حقیقة أخرى،ھي أن لكل كاتب طریقتھ 

،ھو طریقتھ الخاصة في التفكیر ھوالكا تبلكل كاتب شخصیتھ الخاصة،وھكذا فاألسلوب 

ویكون األسلوب كامال بقدر ما یكون قادرا على اإلیصال الكامل  اللغويوالتعبیر والشعور 

والدقیق لشيء المعاني التي یستوعبھا العمل األدبي،ومن ثم فالتقلید بعید عن الذاتیة التي 

الذي یتصل إتصاال وثیقا بشخصیة  یمتاز بھا األسلوب،بعیدا عن العمل األدبي اإلبداعي

ولیس  مضمونھا وظاھرھاالمؤلف،ومن الجدیر بالذكر أن األسلوب ھو الكتابة الشخصیة في 

إنھ في نظر أفالطون ونظر النقد .كما یتوھم بعضھم مجرد شكل توضع فیھ الكتابة

 الحدیث،صفة حاصلة فما ھو مكتوب،واللفظة ھي الفكرة البارزة إلى حیز الوجود الحي

 1الخارجي

فكل شخص یعبر ما .لكل مبدع أو كاتب أسلوبھ الخاص یتمیز بھ عن باقي األفراد األخرى

یختلج في وجدانھ من مشاعر وأحاسیس فیصوغھا في أسلوب راق ممیز جمیل،كما أن 

.طریقة األسالیب تتنوع وتختلف بإختالف األشخاص  

  

                                                            
األدب القدیم،دار الجیل للطبع والنشر .حّنا ألفا خوري،الجامع في تاریخ األدب العربي 1

 .91ص)م2005ھـ1426(والتوزیع،دط،
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:ةــافــلوب إضــاألس  

وھذا یعني أن األسلوب   Hinzufugung addition إضافة أو زیادة  األسلوبلقد عد   

شيء یضاف أو یزاد عل اللغة تدخل بھ ویدخل بھا عبرھا یمكن أن یمیز الكالم بحضور 

رسمة أو عالمة من العالمات األسلوبیة،وھذا ألمر یقتضي ویستدعي في الوقف نفسھ وجود 

یوجد ھناك تعبیر  التعبیر المحایدتعبیر محاید فیھ ذي أسلوب أو لیس لھ أسلوب فإلى جانب 

إلى أن اإلضافة تسبغ على التعبیر  >>انكفست<< أي غیر متأسلب وقد أشار غیر محاید

تشكیل فنيمؤثرا وعناصر وجدانیة ووحدة  تصورا 1  

ھنا ھو تلك السمة الجمالیة الفنیة الذي یصبغ على التعابیر األدبیة  باإلضافةالمقصود  

.فیكسبھا جماال إبداعیا وتصورا فنیا  

وھذا أمر یقضي إلى قضیة :ضمن قولھ ھذا قائال >>انكفست<<كما یضیف 

مھمة،أي أن األسلوب إذا ساعد یعد إضافة فإنھ یستدعي ناقدا أو قارئا یتعامل مع 

علیتھا وشكلھا وتأثیرھا،وإذا كان األسلوب إضافة فإنھ یعني ھذه اإلضافة ویرى فا

ممكنة،وھكذا  أسلبھالتنسیق والزخرفة والتجمیل للتعبیرات المحایدة البریئة من أیة 

فإن اإلضافة في األسلوب األدبي تقابل اإلضافة في الفنون األخرى مثل الرسم 

 2وغیره من الفنون التشكیلیة

اكان إضافة فإنھ یستدعي حتما ناقدن األسلوب إن یتبین لنا من ھذا الرأي أ  

قارئا یتعامل مع ھذه اإلضافة،وذلك عبر المروج في شكلھا وتأثیرھا بإختصار أو 

 شدید
                                                            

موسى سامح ربابعة،األسلوبیة مفاھیمھا وتجلیاتھ،دار الكندي األردن للنشر والتوزیع  1

 .22،ص1،2003ط
 .22المرجع نفسھ ،ص 2
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.اإلضافة فن وإبداع   

:ارـــلوب إختیــــاألس.  

فالمنشيء   ausuhal أو  choice ،أن األسلوب إختیار األسلوبیةشاع في الدراسات     

رؤیتھ وموقفھ األقدر علىیرى أنھ  تار من إمكانیة اللغة ما یستطیع، وما یستطیع أن یخ  

وما یمكن أن یكون قادرا عل خلق إلستجابة معینة عند الملتقى،إذن عملیة اإلختیار في 

األسلوبیة یمكن أن تؤدي بطرق أو أسالیب متعددة،وھذا أمر ممكن ألنھ یعتمد في األساس 

تھ على اإلنتقاء من النظام اللغوي الذي یقدم لھ إمكانیات اللغویة وقدر المنشئعلى ثروة 

.وإحتماالت متعددة یستطیع اإلختیار من بینھا 1 

ننوه إلى األسلوب ھو إختیار أي إختیار،الكاتب والمؤلف من حیث الكلمات وفي ھذا المقام  

   .التي تخدم فرضھ وموقفھ والمفردات

یرید بأسالیب مختلفة وعلى  التعبیر عماویقول المؤلف مضیفا بأن اإلنسان العادي بإمكانھ 

الذي یسعى إلى أن یعبر عن رؤیتھ بأسلوب یختاره یتملك إمكانیات  ھذا فإن الشاعر ھنا

متعددة،ولكن األمر ینتھي بھ إلى ما یختار على الرغم من أنھ قادر على أن یأتي بإمكانیات 

خرى،تتفق مع ما إختار داللیا،والشاعر إذن یستطیع أن یطلعنا ببدائل متعددة إختیاریة أ

.للتعبیر عما یرید أن یوطئھ للقارئ  

ومع ذلك ال یمكن ان یتم اإلختیار بحریة تامة ألن اإلختیار محكوم بقواعد وأسس 

.أخرى،كما یتصل أیضا بعملیة التركیب وتشكیل النسق والسیاق 2 

  

 

 

                                                            
 .26موسى سامح ربابعة،األسلوبیة مفاھیمھا وتجلیاتھا،ص  1

.26المرجع نفسھ،ص  2  
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    .الّصحة والوضوح والّدقة:ثالثة ھيخصائص األسلوب :وبـــائص األسلــخص) أ

:وتستلزم ھذه الصحة أمور منھا.وھي أساس جودة الكالم:لوبــحة األســص )01  

 صحة إستعمال الكلمات التي تربط بعضھ ببعض ومن ھذه الكلمات متعلقات الفعل

.واإلسمبما تشتمل علیھ أحیانا من حروف تدخل األسماء  

الوضوح ھو شرط لجودة األسلوب،ألن الكالم الذي یعجز عن :وبــاألسل وحــوض )02

أداء معناه في وضوح،یفوت الغرض منھ،واللغة تكون واضحة كل الوضوح وتكون 

مألوفة في اإلستعمال الّدارج كالكلمات  ألفاظا غیرنبیلة،بعیدة عن اإلبتذال إذا إستعملت 

فراط في إستخدام الكلمات الغریبة والمجازات ألن اإل.المركبة كالمجازر واأللفاظالغربیة،

.تنتج أثرا ھزلّیا  

ھي أن یتجنب فیھ ماال مبرر لھ من إبتذال وسمّو،ولغة الشعر یجب :لوب ــــة األســــدقّ  )03

أن تكون بریئة من كل إبتذال،وعلى الشاعر مثال أن یعمد إلى األلفاظ غیر الّشائعة ألنھ في 

،كما أن بعض المواقف في الشعر سامعیھذه األلفاظ یجذب أنظار مقام إثارة اإلنفعاالت،وبھ

ال یالئمھا إال اللّغة العادیة فال یصح للشاعر أن یضع لغة سامیة على لسان رقیق،وفي 

 1موضوع مبتذل وفي مثل ھذه المواضیع یجب أن یھبط الشاعر بأسلوبھ الّشعري

الخصائص الثالث راقیا بالجودة والوضوح بعیدا  یتمیز بھذهوبالتالي فإن األسلوب ال بد أن 

.واالبتذالعن الغرابة   

 

 

 

 

 

 

                                                            
 .118،119،120،ص)1982( 1ینظر محمد غنیمي ھالل،النقد األدبي الحدیث،دار العودة بیروت ط  1
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:یمكن أن نجمل صفات األسلوب في ثالث سمات ھي:لوبـــات األسـفــــص) ب  

:وضوح الفكرة وجالء معانیھا -01  

الفھم الواضح  یراد بھا وضوح فن القول،وجالء معاینتھ وإبانتھ فیتحقق عند من یقرأ النص

في لغة سھلة ورائعة مع عدم إبتعادھا عن دقة األفكار،وتمتعھا بقسط داّل ومناسب من 

،قد مضى علیھا تجربة شعوریة منبعثة عندون أن تكون  الخیال،ألن األدیب ال یأتي بفكرة

تحدید موضوع الفكرة مع الطرح السریع :أمور عدیدة من بینھا إال عبرزمن وال یأتي ذلك 

عناصر وتحدید صفاتھا من أشكال وألوان أما جالء المعنى  األفكار إلىوذلك بتقسیم لھا،

.الضمائر وفي القصیدة استخدامفنجده في  1 

تعد الفكرة من صفات األسلوب ال سیما فیما یتعلق األمر بالوضوح واإلبانة،وإنطلالقا من 

لھا بدءا من تجربة شعوریة ھذا الرأي فإن الكاتب واألدیب ال یأتي بفكرة عبئا،وإنما یؤسس 

.منبعثة،فیھیأ لھا بتقسیمھا وتحدید صفاتھا الفنیة الجمالیة  

 :   قوة التعبیر الموصى عن إنفعال حاّد لذھنیة األدیب -02

یحكي عن تجربة شعوریة ال ینعزل بھا،بل یشارك حنایا الناس  الشاعر عندمابمعنى أن 

أناتھ،فتذوق اإلحساس نفسھ،وبھذا تنشأ عالقة إنفعال ینتج في رابطة وجدانیة تنشأ بینھ وبین 

 2.اآلخرین،ألنھ فتح لھم ما یوصد أمامھم من مفاتیح نفسھ

یملك قوة خارقة تنتج مما ال شك فیھ بأن األسلوب یتمحور على التعبیر ھذا األخیر الذي 

 .عن إنفعال األدیب وما یحویھ من خبایا یشارك بھا األفراد اآلخرین

 

 

 

                                                            
 .23أحمد آدم ثویني ،فن األسلوب،دراسة وتطبیق عبر العصور األدبیة ص  1
 .25المرجع نفسھ،ص  2



 ـدخـــــلـــم
 

17 
 

 :الجمال في عرض الّصور في األلفاظ الدالة بإتجاھھا الّذاتي والموضوعي  -03

إّن جمال األسالیب والذي قد یحدد في اإلتجاھین الموضوعي والّذاتي، وبالتالي فإن عناصر 

الجمال الموضوعیة عند العرب،تسیر في جمال األلفاظ، وجمال الجمل، إلى جانب جمال 

المعاني وصفات األلفاظ الجمیلة عندھم،تتضح من خالل،عدم تكرار الحروف في األلفاظ أو 

 1.عن الخشونة والملول ارجھا وتباعدھامختنافرھا،وتقارب 

الذاتي والموضوعي،فإن عناصر  االتجاھینومھما یكن،فإذا كان جما األسلوب یتبلور في 

الجمال الموضوعیة تظھر في جمال األلفاظ والجمال،مع عدم تكرار الحروف في األلفاظ 

 .وإبتعادھا عن الخشونة

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                            
 .28أحمد آدم ثویني،فن األسلوب،وتطبیق عبر العصور األدبیة،ص 1
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 :وظائف األسلوب ) ج

الذي ینبغي أن یعتمد علیھ،في التراكیب الرائقة في  أسلوبھإذا لكل أدیب أو شاعر،أو باحث 

وعلیھ ینبغي .عبارات جمیلة،لھا وقعھا في دّقة األسلوب وسالمتھ مع اإلبتعاد عن اإلنشائیة

التمییز بین األسالیب الجیدة والردیئة،ولھذا فإن المعرفة فعل التوصیل بین كال المتكلم أو 

من  لما یفرضھ لسامع أو القارئ انتباھاحب األسلوب،ومدى قدرتھ على جذب صا

إنفعاالت،وأحكام قیمة،فاألسلوبیة إذا ھي ألسنة التأثیرات وال وال یكون ذلك إال عن طریق 

 1.اللغة بإعتبارھا الوسیلة لھا

 ا من حیث التراكیب أو الجملأدیب أسلوبھ الذي یتمیز بھ سواء یمكن القول بأن لكل

 :نحملھا فیما یلي في ست وظائف األسلوبلذا حدد جاكسون وظائف -

 .الوظیفة المرجعیة)1      

 .مركزتان على الكاتب والشاعر:الوظیفة العاطفیة)02     

 .على المرسل إلیھ في التقبل والدعایة للمرسل:الوظیفة اإلعالمیة)03     

 .رسل والمرسل إلیھھو بقاء اإلتصال بین الم:الوظیفة التواصلیة)04    

 .متعلقة بإثراء القول على المنطق األسلوبي:الوظیفة اللھجیة)05    

،والفكرة،وأھمیة األسلوب ودوره في  تعني فائدة الموضوع:الوظیفة الرسالیة) 06    

  2.توضیحھا

 أوما یمكن قولھ أن وظائف األسلوب تعددت وتنوعت سواءا منھا المرجعیة  وأخیرا
العاطفیة أو التواصلیة والتي تحدد ھذه األخیرة توطید العالقة بین المرسل والمتلقي وال 
یتأنى ذلك إال عن طریق المعرفة التي بھا یستطیع المتكلم جذب السامع وما یحدثھ من 

 .إنفعاالت مثیرة
                                                            

 .22أحمد آدم ثویني،فن األسلوب،دراسة وتطبیق عبر العصور األدبیة ص  1
 .22المرجع نفسھ،ص 2



 ـدخـــــلـــم
 

19 
 

 



األسلوبیة                                                 :                                   الفصل األول  
 

 

 

ةــــلوبیـــــاألس:صل األولـــالف  

 

 .ئةـتوط                                      

 ةـف األسلوبیـتعری  01                     

 .ھاـنشأت 02                     

 .ھاـجاالتـم)  أ                       

 .إتـجاھاتـھا 03                     

 .وظـیفتـھا   04                     

 .األسلوبیـة وصلتھا بالـعلوم األخرى 05                     

 خصـمل                                         
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 ةــــوطئــت            

حاولت األسلوبیة في تاریخھا الطویل أن تكون منھجا نقدیا یسعى إلى معاینة النصوص 

 إذا كانت طموحاتھا كبیرة جدا في إزاحة كل األشیاء الخارجة عن النص األدبیة وتحلیلھا

إلى ذلك في تخلیص النص األدبي من  باإلضافة وال زالت كذلك وقد سعت األسلوبیة

الخارجیة وشروطھ اإلبداعیة وبالتالي فھي تھدف إلى تحلیل الخطاب  السیاقات 

وى من مست األدبي،والكشف عن أبعاده الجمالیة والفنیة عبر مستویات النص التحلیلیة

في  حیث األثر الذي تتركھ ن األسلوبیة تعني اللغة منداللي،صوتي،بالغي،كما أ’تركیبي

نفس المتلقي كأداء مباشر،وسنتناول في ھذا الفصل األسلوبیة مع تحدید أنواعھا وعالقتھا 

 .بالعلوم األخرى مثل البالغة والنقد األدبي
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 تعریف األسلوبیة:المبحث األّول

وترجع   ikue،والحقتھ أیة  style)أسلوب( دال مركب من جذره إن كلمة أسلوبیة:  ةـغـل )أ

التي تعني الریشة أو القلم أو أداة   )Stylus(   إلى الكلمة الالتینیة) style(كلمة 

كلمة  انتقلتوقد . (stiletto)الكتابة،وتظھر صورتھا المصغرة في الكلمة اإلیطالیة 

(style)  في فن المعمار وفي فن التماثیل ثم  واستخدمتمن معناھا األصلي الخاص بالكتابة

 1.عادت مرة أخرى إلى مجال الدراسة األدبیة

م على دراسة 1875درجا بلنش أّول من أطلق ھذا المصطلح سنة فونكان  :اصطالحا )ب

األسلوب عبر اإلنزیاحات اللغویة والبالغیة في الكتابة األدبیة أما عن إنتشار ھذا المصطلح 

في الدراسات العربیة،فقد كان لعبد الّسالم المّسدي السبق في نقلھ وترجمتھ،وھو یستعمل 

أما الباحث العربي سعد مصلوح فیؤثر .سلوبیةمصطلح علم األسلوب كذلك مرادفا لأل

 .مصطلح األسلوبیات

واألسلوبیة تستند في منطلقاتھا إلى اللسانیات،وھي تتخذ في ذلك ثنائیة دي 

 2انطالققاعدة  langue paroleاللغة والكالم ).م 4919/م1857(سوسر

بالغ األھمیة إذ تتفق على دراسة األسلوب عبر تتبع  موضوعإن موضوع األسلوبیة،
ولقد كان لعبد السالم المسدي السبق .اإلنزیاحات اللغویة والبالغیة لما فیھا الكتابیة واألدبیة

 .في ترجم ھذا المصطلح ونقلھ

جوھري وغرضھا اللغة،والثاني  األول :یقول دي سوسر تتمثل في دراسة اللّسان جزئین
 الفردي من اللسان،ونعني بھ الكالم جزءالثانوي وغرضھ 

فإن تلمیذه )اللغة(سوسیرقد أوقف دراساتھ على الوجھ األول من الثنائیة دي ولكن كان 
 3).الكالم(قد تلفت الوجھ الثاني منھا )م1947-م 1865(بالي شارل 

                                                            
ري،جدار الكتاب العالمي للنشر والتوزیع بدون لشعمحمد بن یحي،السمات األسلوبیة في الخطاب ا1

 10م،ص2011طبعة،سنة 

 .11المرجع نفسھ،ص 2
.11المرجع نفسھ ،ص  3
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 من انطالقا اآلخر وذلكلقد عرفت األسلوبیة بتعریفات عدة یقترب بعضھا ویتباین بعضھا 

 .لوبالزاویة التي ینطلق فیھا كل دارس لألس

 . Michael reffaterre:تعریفھا عند میخائیل ریفاتیر -01

موضوعیة،وھو  األدبیة دراسة اآلثارعلم یعني دراسة < <:لقد حدد مفھوم األسلوبیة بأنھا

األثر األدبي بنیة وتحور مع السیاق  اعتبارإذ تنطلق من .بذلك تعتي بالبحث عن األسس

بمعنى أنھا تقوم على دراسة النص في ذاتھ،فھي بذلك تقوم . المضموني تحاورا خاصا

بتفحص أدواتھ وأنواع تشكیالتھ الفنیة من حیث تناولھا النصوص الظادبیة بوصف ھذه 

خصائص ،وترمي إلى تمكین القارئ من إدراك إنتظام شيءاألخیرة رسالة لغویة قبل كل 

 1.األسلوب الفني إدراكا نقدیا،لم تحققھ تلك الخصائص من غایات وظائفیة

یبد أن المفھوم الذي قدمناه بحسب میخائیل ریفاتیر لألسلوبیة یتمثل أحد مرتكزاتھا المھمة  

 إذ یركز فیھ على اآلثار األدبیة التي تحدثھا النصوص اإلبداعیة مع الدراسة الموضوعیة لھا

 .یلجأ إلى دراسة النص دراسة محضى في حد ذاتھ وبالتالي فھو

 Tzvetan todorone:تودوروف تزفا تینتعریفھا عند  -02

األسلوبیة بأنھا علم وصفي،یعني بحث الخصائص والسمات التي تمیز  تودر وفقد وصف 

الذي تتمحور حولھ الدراسة  األدبيالنص األدبي بطرق التحلیل الموضوعي لألثر 

  2.األسلوبیة

في تعریفھ على سمة فنیة أال وھي سمة الخصائص التي تمیز  تودر وفإذا لقد ركز 

األدبیة فكال من  باآلثارعن بعضھا البعض خصوصا ما تعلق األمر  األدبیةالنصوص 

 .أو ریفاتیر قد تحدثا عن ھذه الخاصیة تودر وفالطرفین سواءا 

                                                            
فرحان بدري الحربي،األسلوبیة في النقد العربي الحدیث دراسة في تحلیل الخطاب،مجد المؤسسة  1

 .15ص)م2003ھـ ،1424( 1والنشر والتوزیع ط الجامعیة الدراسة

.14،صريلشعیحي،السمات األسلوبیة في الخطاب امحمد بن   2 
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 : piere Guirand:تعریفھا عند بیار جیرو )03

تكلم عنھا داللتھا،ثاني،إنھا أوال،إنھا تعطي األشیاء التي ت:اللغة وظیفتان <<:جیرو یقول بیار

عن موقف المتكلم إزاء ھذه األشیاء،وإذا كانت ھذه ھي وظیفة اللغة،فإنھ ال یمكن تعبر 

 لألسلوبیة أن تكون ال على مستوى

صوتا وشكال،وداللة فقط كما ال یمكن لھا :الداللة وال على مستوى الموقف،بحثا في الكلمة

،أو تقسمھا إلى واستفھامیةإخباریة وطلبیة أن تكون أیضا،بحثا في الجملة فتصنفھا إلى جملة 

 1. واسمیةفعلیة 

ركز على اللغة بإعتبارھا األساس  قد وجیرھذه العبارات أن بیار  منطلقیجب قولھ من  ما

 .التي تنطلق منھا األسلوبیة

بھا تدرس أجزاء  األسلوبیة محتاجة إلى رؤیة قولیة  كذلك یذھب بیار جیرو إلى القول بأن

نظام  الخاص إلىمن نظامھا  األجزاء وتخرجھاوبھا تحیل ھذه  الخطاب كلمات وجمال،

الوحدة  واعتباره،تتحول إلى دراسة النص أن ولكي یكون ذلك ال بد لألسلوبیة إذن.الخطاب

على مستوى اللفظ أوعلى  أصغر إماالتركیبیة والداللیة األساس التي تنظم بھا وحدات 

 2.مستوى الجملة

یجب مالحظتھ ھنا،أن بیار جیرو،قد أقر بدور األسلوبیة ھذه األخیرة تدرس النص  ما

تتمكن من الوقوف على أجزاء الخطاب سواءا من جھة الكلمات أو  شمولیة حتىدراسة 

 .الجمل وما تحویھ من تراكیب

األدبیة وذلك  األجناسیقول أیضا أن األسلوبیة ال بد لھا من الرجوع لنظریة في األدب وفي 

لكي یتمكن الباحث األسلوبي من القیام بعمل منھجي في دراسة النص وعزلھ عما لیس ھو 

 .إلخ............شعر ،روایة،قصة،نقد أدبي:ثانیا.إلى جنسھ األدبي انتمائھوتحدید بنص أوال،
                                                            

منذر عیاشي األسلوبیة وتحلیل الخطاب،مركز اإلنماء الحضاري للنشر والتوزیع ،بدون طبعة سنة   1
   69م،ص2002

 .69المرجع نفسھ ،ص 2
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ویبقى علینا أن نقول أخیرا إن األسلوبیة إذا كانت ھي الدرس العلمي للغة الخطاب،فإنھا 

 .1.وھذا ما جعل الدرس األسلوبي متعدد الجوانب والمذاھب.أیضا موقف من الخطاب ولغتھ

ن األسلوبیة ما علیھا سوى الرجوع لنظریة األدب وذللك حتى یتمكن یمكن قولھ ھنا أ ما

 .للباحث األسلوبي القیام بعمل منھجي في دراسة النص والتمییز بینھا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            

 .70منذر عیاشي،األسلوبیة وتحلیل الخطاب،ص  1
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 اــأتھــنش:الـثانيحث ـالمب

مولد األسلوبیة سنجد أنھ یتمثل في تنبیھ  لتاریختحدید دقیق  الید علىإذا ما حولنا وضع 

أن علم األسلوب الفرنسي میدان  << :م على1886عام  جوشاف كویرتنجالعالم الفرنسي 

شبھ مھجور تماما حتى ذلك الوقت،وفي دعوتھ إلى أبحاث تحاول تتبع أصالة التعبیرات 

 .األسلوبیة بعیدا عن الناھج التقلیدیة

ظھرت في القرن التاسع عشر فإنھا لم تصل إلى معنى محدد إال  إذا كانت كلمة األسلوبیة قد

 .في أوائل القرن العشرین،وكان ھذا التحدید مرتبط بشكل وثیق بأبحاث علم اللغة

علوم اللغة  واضحا نشأة ارتباطا التاریخیةنشأة األسلوبیة من الناحیة  ارتبطتمن ھنا 

میا قد ولدت في وقت والدة اللسانیات أكادی موضوعاالحدیثة،وذلك أن األسلوبیة بوصفھا 

 1.تستعمل بعض تقنیاتھا واستمرت الحدیثة،

في میالدھا فإن نشأتھا ترجع أساسا إلى  األسلوبیة والغوصإذا ما أردنا تتبع رصد حركة   

وثیق بعلم اللغة الحدیث ال سیما أنھا ولدت في  االتصالوالذي كان ھذا  19القرن  أوائل

 .دیثةرحاب اللسانیات الح

أي قبل فردیناند دي سوسیر .م 1911یضیف ضمن كتابھ ھذا أن األسلوبیة قبل عام 

ألنھ أول من نجح في إدخال اللغة في مجال العلم وأخرجھا من مجال ) م1913-م1857(

الثقافة والمعرفة،أي نقل اللغة من اإلطار الذاتي اإلطار الموضوعي ، وعلیھ فإن األرض 

 2.ھا ھي علم اللغة الحدیثخرجت األسلوبیة من يالت

 ھنا یقود بنا الحدیث عن مدى قوة األسلوب وذلك بإنصارھا في مجال علم اللغة الحدیث 

 .األمر إلى الغوص في الذاتیة، مبتعدة عن الموضوعیةمما قادھا 
                                                            

) 2007،1427(یوسف أبو العدوس األسلوبیة الرؤیة والتطبیق ،دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة  1
 .38ص

 .39المرجع نفسھ ،ص 2
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 :تتحدد األسلوبیة في ثالث مجاالت رئیسیة:مجاالتھا الرئیسیة

وھي التي تسعى إلى التنظیر :  Theortical stylistisاألسلوبیة النظریة:المجال األول 

ر سیأن تصل یوما إلى تفوتطمح إلى لألدب من منطلق اللغة المستخدمة في النص األدبي،

المطلق  لھا التحویلعلى مكوناتھ اللغویة،وھذا ما یجعل  باالعتمادأدبیة الخطاب اإلبداعي 

القواعد النظریة التي  النّظریة تھدف إلى إرساءفاألسلوبیة  لمختلف فروعھا اللسانیاتعلى 

 .ینطلق منھا الناقد األسلوبي في تحلیل النص

وغایتھا تغریة النص األدبي : Applied stylistics)(األسلوبیة التطبیقیة : المجال الثاني

وإظھار خصائصھ وسماتھ،من حیث أنھ شكل فني یبغي المنشئ عن طریقة التأثیر 

 .في التطبیق ھو لغة األثر األدبيواإلقناع،ومدخلھا 

 على مناھج بعینھا،فإن األسلوبیة التطبیقیة باالستقراروإذا كانت األسلوبیة النظریة تتسم 

 1.وشعبھا اتجاھاتھاتعاني من تعدد 

الرئیسي لھا ھو إرساء القواعد النظریة،والتي  الغرضمعنى ذلك ،أن األسلوبیة النظریة،   

عند الناقد األسلوبي في تحلیل النصوص أما األسلوبیة التطبیقیة فھمھا  االنطالقةتعد نقطة 

 .،مع إظھار خصائص النص وسماتھ الفنیة والجمالیةالمنشئالتأثیر واإلقناع عن طریق 

وتعتمد المقارنة أساسا : (comparative styhistus)األسلوبیة المقارنة: الثالث المجال
تدرس أسالیب الكالم في مستوى معین من مستویات وال تتجاوز حدود اللغة واحدة،وھي 

 اآلخر التقدیرھا بالبعض ضاللغة الواحدة، لتبین خصائصھا الممیزة عن طریق مقابلة بع
 نصینالنصوص األدبیة إذ تقتضي حضور  الجمال فيأدوارھا المختلفة في بناء صور 

ة للإلشتراك في بین النصوص المقارن اشتراكفأكثر،وال بد من وجود عنصر أو عناصر 
أو الغرض أو  الموضوع في المؤلف مع إختالف االشتراكع العام،م ضالموضوع،أو الغر

 2.جنس الكتابة
                                                            

العربیة للنشر والتوزیع  دارا آلفاقسلیمان فتح هللا أحمد،األسلوبیة مدخل نظري ودراسة تطبیقیة،1

 .42،ص)م2008ھـ،1428(،1والطباعة،ط
 .43نفسھ،صالمرجع  2
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األسلوبیة المقارنة إذن تحضر نفسھا في إطار اللغة الواحدة وال تتجاوزھا إذا تقوم أساسا 

تبیان الكالم في مستوى معین من مستویات اللغة الواحدة مع على دراسة أسالیب 

 .بعضھا بالبعض اآلخر خصائصھا ومقابلة
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 :ةــلوبیــات األســاھــإتج:ثـث الثالـالمبح

مناھجھا ،مما أدى ذلك إلى  وتتنوعفي األسلوبیة، االتجاھاتأن تتنوع  كان من الطبیعي إذن

،وظروف ،وتحمس آخرون بالتكوین األسلوبي وتعبیراتھاتحمس قوم إلجتماعیة اللغة،

 .تجربتھ،وآخرون تحمسوا لبنیة النص كما یقدمھ المؤلف الواحد وغیر ذلك

 :األسلوبیة التعبیریة-1

مؤسس علم األسلوب حیث یرى أن اللغة،سواءا نظرنا )م1947/م1865(یعد شارل بالي

إلیھا من زاویة المتكلم،أو من زاویة المخاطب،حین تعبر عن الفكرة،فمن خالل موقف 

األخیر ھو الذي یؤلف موضوع األسلوبیة في نظره،وأنھ ھو الذي تجب وجداني،ھذا 

 .دراستھ عبر العبارة اللغویة ،مفرداتھا وتراكیبھا

تدرس األسلوبیة الوقائع المتعلقة بالتعبیر اللغوي من وجھة محتواھا  <<:یقول شارل بالي

 .>>حساسة اآلخرینوأثرھا بالتالي على .الوجداني،أي التعبیریة الغویة عن وقائع الوجدان

وھذه الوقائع تنعكس في نوعین من اآلثار یكشفان عن األساس الوجداني ألسلوب المتكلم أو 

 1.المنبعثة واآلثارالطبیعیة  اآلثارالكاتب منھا 

إذن شارل بالي یھتم بالجانب األداتي للّغة اإلبالغیة من خالل تألیف المفردات والجمل 

 .مما یملیھ وجدان المنشئ انطالقا.وتركیبھا

أسماء الصوت والمعنى في .مثل تساوي الشكل والموضوع،كالعالقة بین :الطبیعیة اآلثار

المنبعثة،فھي تجرى نتیجة المواقف الحیاتیة،وتستمد أثرھا التعبیري من  اآلثارأما .األصوات

یة تخص حالة وذلك أن كل كلمة لغو واالبتذالالجماعة التي تستعملھا كالفرق بین النبل،

 2.معینة واجتماعیةلغویة 

                                                            
مصطفى الّصاوي الجو یني،المعاني علم األسلوب،دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزیع،ب  1

 .273م،ص1996ط،سنة
 .274المرجع نفسھ،ص 2



 الفـصــــل األول                                                                األســـلوبــیــــة
 

29 
 

لھا أھمیة قصوى في الكشف عن وقائع الوجداني الذي  اآلثاریتبین لنا أن من خالل ھذه 

 .یحدثھ المتكلم أوالكاتب من أسالیب متنوعة

 الوجداني واألسلوبیة الجماعیةالشحن 

ھناك وسائل تعبیر للجمیع،تؤلف أسلوبیة جماعیة لھم،وتعود إلى القصد اإلرادي في 

إستعمال وسائل اللغة،وقد درسھا شارل بالي عن طریق تتبع بصمات الشحن في 

منھ ماھو حامل لذاتھ،ومنھ ماھو :الخطاب،أي وجدانیة لذلك قسم الواقع اللغوي إلى نوعین

األسلوبیة ھو ھذا الجانب الوجداني العاطفي في  وموضوعحامل للعواطف واإلنفعاالت 

وبذلك تكون اللغة مجموعة .الخطاب التي یشحن بھا المتكلم خطابھ في شتى اإلستعماالت

،واألسلوب ھو الذي أدخلھا في تفاعل فیما بینھا إنھ شحنات معزولة عادة عن بعضھا البعض

في الخطاب كظاھرة  إالودھا ھو اإلستعمال نفسھ،وأن األسلوبیة ال تبحث عن مشروعیة وج

 .1لغویة

ھذا الخطاب نستدرك بأن األسلوبیة الجماعیة لھا دور في اإلستعمال اللغوي،من إنطالقا من 

حیث تتبع بصمات الشحن في الخطاب لدى المتكلم ھذا األخیر الذي یبرز دوره كقوة فاعلیة 

 .ةمن خالل اإلستعمال اللغوي عبر ھذه الشحنات الوجدانیة المتنوع

 ):م1960-م1887(األسلوبیة الّنفسیة لیوسیتزر -2

أھم مایمیز ھذه األسلوبیة أن رائدھا لیوسیترز،قد إھتم بالمبدع وتمیزه في طریقة 

وطریقتھ الفنیة،من حیث أدائھ للكلمات  خاصتھالكتابة،حیث نجد أن كل شخص لھ أسلوب 

وما یعبر عنھ،مما ینتج األسلوبیة الخصوصیة عنده،وعلیھ یكون النص كاشفا عن شخصیة 

 كما نجد أن األسلوبیة النفسیة تعتمد على النص .صاحبھ من خالل تحلیل سماتھ األسلوبیة

                                                            
مصطفى الصاوي الجو یني،المعاني علم األسلوب،دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزیع ب ط،سنة   1

 .273م،ص1996
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تتعدد داللتھا ولقد  في النصالمنفتح ألن الكلمة عنده في السیاق األدبي قد تأخذ داللة معینة 

  1بحسب السیاق

ھو یؤكد على ضرورة المبدع وأدائھ للقول الكالمي،ألن لكل إنسان لھ أسلوب ممیز المراد 

منھ،إذ تختلف القدرات الكالمیة لألفراد وبالتالي یكون النص كاشفا عن شخصیة 

 .صاحبھ،منعكسا لھ

ترتكز علیھا األسلوبیة النفسیة والتي  ونجد أن محمد بن یحي قد أشار لنا عن األسس التي

 :یمكن تلخیصھا في نقاط خمس

 .وجوب إنطالق الدراسة األسلوبیة من النص ذاتھ-1

 .معالجة النص تكشف عن شخصیة مؤلفھ-2

 .ضرورة التعاطف مع النص للدخول إلى عالمھ-3

 .إقامة التحلیل األسلوبي على تحلیل أحد مالمح اللغة في النص األدبي-4

أو ھو طریقة خاصة في .السمة األسلوبیة الممیزة تكون عبارة عن تفریغ أسلوبي فردي-5

 2.الم العاديكالكالم تنزاح عن ال

من خالل ھذه النقاط الخمس یمكن تحدید األسلوبیة النفسیة لمالھا أثر لدى المبدع من خالل 

 .إنتاجھ لمختلف النصوص األدبیة اإلبداعیة

تنعم ھذه  التي البنیویةكما وضح لنا أیضا أن مفھوم األسلوبیة : سلوبیة البنیویةاأل-  3

من اللسانیات البنیویة التي تعتمد أساسا على دراسات دي سوسیر  مدا مباشرا األخیرة

 كما ھو معروف تنطلق في دراستھا من النص بوصفھ بنیة مغلقة،وتركز إذا على .البنیویة

 تحلیل النص األدبي بعالقات التكامل بین العناصرتناسق أجزاء النص اللغویة إذ تھتم في 
                                                            

 .17ینظر إلى محمد بن یحي،السمات األسلوبیة في الخطاب الشعري،ص 1

.18المرجع نفسھ،ص  2  
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وقد كان ألعمال الشكلین  .اللغویة في النص، وبالدالالت التي تحققھا تلك الوحدات اللغویة

     1الرؤوس أثر بالغ في إرساء ھذه األسلوبیة

،أن األسلوبیة البنیویة ركیزتھا األولى ھي النصوص األدبیة،إذ یبدو لنا من ھذا المفھوم

تھدف إلى تناسق أجزاء النص،كما تھتم بتحلیلھ ضمن العالقات التي تحدث بین العناصر 

 .اللغویة

من كتابھ ھذا،أن رومان جاكسون،یعد رمزا لھذه ضوقد حاول المؤلف أن یبین لنا كذلك 

الحركة،حیث إعتمدت نظریتھ على التواصل الذي یقوم أساسا على مبدأ اللغة،وفي وظائفھا 

جاكسون كان یستخدم كلمة أسلوب،لھذا إستبدلھا بمصطلح الشعریة،وھذه  أنإضافة .الستة

والشعریة عند جاكسون تتجلى في إدراك .األخیرة تعد من ألبرز وظائف الفن اللغوي األدبي

الكلمة،من حیث نحوھا،شكلھا الخارجي والداخلي،وذلك إن دّل فإنھ یدل على أنھا عالمات 

 2.تیةتملك وزنھا الخاص،وقیمتھا الذا

یتبین لنا ھنا أن رومان جاكسون یعد أبرز ممثلي ھذه األسلوبیة إذ ینطلق من نظریة أال 

وھي التواصل الذي یقوم على اللغة وعلیھ فإن األسلوبیة عنده ھي إدراك الكلمة من كال 

 .الناحیتین الداخلي والخارجي

یجب أن نقرأ قصیدة كما شاھد لوحة،أي أن نفھمھا ككل بحیث  <<:لقد عبر جاكسون بقولھ

 .>>نحدد جیدا عالقات كل عنصر باآلخر

فكما أننا ال یمكن أن نفصل األشكال في اللوحة عن األلوان،كذلك ال یمن أن نقرأ 
 3قصیدة،فنھتم بالمعاني مثال،ونھمل الموسیقى أو الصور

أن یتعامل مع النصوص األدبیة من حیث في ھذا األساس ال بد على الباحث األسلوبي،
كونھا بنیة متماسكة،مثال ینبغي لھ اإلھتمام بالصور والموسیقى والمعاني،وكل ما یحیط 

  بالبنیة النصیة األدبیة
                                                            

 .18محمد بن یحي،السمات األسلوبیة في الخطاب الشعري ،ص 1
 .18المرجع نفسھ،ص 2
 .19المرجع نفسھ،ص 3
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 :األسلوبیة اإلحصائیة-4

تعتمد األسلوبیة اإلحصائیة على اإلحصاء الریاضي،في محلولة الكشف عن خصائص 

إعتماد اإلحصاء وسیلة علمیة  أناألسلوب األدبي في عمل أدبي معین،ویرى أصحابھا 

لإلحصاء  في الذاتیة،ومن الذین إقترحو نماذجموضوعیة تجنب الباحث بغیة الوقوع 

 :األسلوبي نجد

لمصطلح القیاس األسلوبي ویقوم عل إحصاء كلمات النص  الذي جاء:  Zemb:زمب )أ

متوسط لتلك الكلمات في شكل نجمة،ونماذج متنوعة  ووضعوتصنیفھا حسب نوع الكلمة،

في حین إعتمد أبو ریمان في اإلحصاء معادلة التعبیر بالحدث .ھا البعضضیمكن مقارنة بع

 1.والتعبیر بالوصف

األسلوبیة اإلحصائیة ھي وسیلة علمیة إذ تعتمد على إحصاء نفھم من خالل ھذا القول بأن 

النصوص األدبیة بغرض الكشف الخصائص الذي یتسم بھا كل أسلوب في أي نص من 

 .النصوص مع العلم،أن اإلحصاء یجنب الباحث في الوقوع في الذاتیة

 ضلبعوقد شك بعضھم في جدوى اإلحصاء،ورأوه عملیة غیر مجدیة ال تعدو أن تكون جمعا 

ربما لقي المنھج اإلحصائي مالم یلقھ <<:الظواھر األسلوبیة في النص یقول محمد بن عبد المطلب

 اإلحصاء في دراسة نلجأ إلىغیره من نقد وترجیح ألننا عندما 

 .>>األسالیب،تحلیل اللغة األدبیة إلى شيء بال لون وال طعم

مصلوح أنھ یمكن اللجوء إلى اإلحصاء،حین یراد الوصول إلى مؤشرات  ویرى سعد-
موضوعیة في فحص لغة النصوص األدبیة وتشخیص أسالیب المنشئ ومن ھنا ال یمكن 

أو التھجم علیھا،لما تتمتع بھ من  نشأتھاالتقلیل من أھمیة األسلوبیة اإلحصائیة،وتھوین 
القدرة على :ألسلوب إحصائیا أھمھا،ولكن ال بد من توفر شروط في دارس اضوعیةمو

 2.تحلیل الظواھر األسلوبیة وتأویلھا لما ال یخرج عن إطار النص

                                                            
 .22محمد بن یحي،السمات األسلوبیة في الخطاب الشعري،ص 1

 .23المرجع نفسھ ،ص 2
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النصوص  إحصاءونصل ھنا إلى حقیقة مفادھا أن األسلوبیة اإلحصائیة لھا دور فعال في 

 القدراألدبیة فال یمكن التقلیل من شأنھا،لما لھا من آثار نفعیة،تظھر نتیجة تشخیص أسالیب 

  .اإلحصائیة

إذن تحاول الوصول إلى تحدید الملمح األسلوبي للنص عن طریق  فاألسلوبیة اإلحصائیة

الكم وھي تقوم على إبعاد الحدس لصالح القیم العددیة فقوام عملھا یكون إحصاء العناصر 

اللغویة في النص،وكذلك مقارنة عالقات الكلمات وأنواعھا في النص،ثم مقارنة ھذه 

لكمیة مع مثیالتھا في نصوص أخرى،كل ذللك من أجل ھدف معین وھو محاولة العالقات ا

 1.االنطباعیةالتحلي بالموضوعیة،واإلبتعاد عن 

یمكننا القول بأن األسلوبیة اإلحصائیة تدرس اإلنزیاحات،یسمح بمالحظتھا وقیاسھا 

 .وتأویلھا،فھو أداة فعالة في الدرس األسلوبي

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
                                                            

 .19فرحان بدري الحربي،األسلوبیة في النقد العربي الحدیث،دراسة في تحلیل الخطاب،ص  1
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 :بلیث في كتابھ البالغة واألسلوبیة أن شینھنري ویشیر لنا 

تنطلق من فرضیة إمكانیة الوصول إلى المالمح األسلوبیة للنص عن  :األسلوبیة اإلحصائیة

تقترح إبعاد الحمس لصالح القیم العددیة،وتجتھد لتحقیق ھذا الھدف بتعداد .طریق الكم

والجمل،أو  ول الكلماتطالعناصر المعجمیة في النص بیبركیري،أو بالنظر إلى متوسط 

،ثم )J.MILESج میل (بین النعوت واألسماء واألفعال والعالقات) FIKفیك (العالقات بینھا 

وكلما كانت المقاییس المعتمدة . مقارنة ھذه العالقات الكمیة مع مثیالتھا في نصوص أخرى

كلما كانت  متنوعة كلما كانت اإلجراءات اإلحصائیة دقیقة،وكلما كان المتن المحلل واسعا

 1.نتائج اإلحصاء أكیدة

تنطلق من مسلمة واحدة أال وھي مسلمة الكم الذي من خاللھ یتم :األسلوبیة اإلحصائیة 
 .إحصاء عدد الكلمات والجمل الموجودة في النص

لذلك أخذ على المفھوم الریاضي لألسلوب ضیقة الناتج عن إتجاھھ الوضعي كما أخذ على 

ن وصف الطابع المنفرد والخاص  لألعمال األدبیة بشكل مثل ھذه المناھج عجزھا ع

فلألسلوبیة اإلحصائیة مزایاھا،فھي ال تساھم في ومع ذلك ).ال یمكن قیاس العبقریة(دقیق

تحدید القرابة األدبیة وحسب،بل تعمل على تخلیص ظاھرة األسلوب من الحدس 

ن اإلحصاء أن یكمل ومن ھذه الزاویة یمك.لتوكل أمرھا إلى حدس منھجي موجھ.الخالص

 2.مناھج أسلوبیة أخرى بشكل فعال

كما یمكننا القول كذلك بأن األسلوبیة اإلحصائیة بإمكانھا تخلیص األسلوب من الحدس وذلك 

  .لصالح القیم العددیة في النصوص األدبیة

 

 

  
                                                            

بلیث،ترجمة محمد العمري،البالغة واألسلوبیة،نحو نموذج سیمیائي لتحلیل النص،إفریقیا  ھنري شي  1

 .58م ص1999ط،سنة الشرق بیروت،لبنان للنشر والتوزیع ،د
 .59المرجع نفسھ،ص  2
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 :األسلوبیة الّصوتیة -5

تأثیرھا،تلك المواطن الموجودة إلى دراسة مواطن الجمال وطریقة  تسعى األسلوبیة الصوتیة

 في إنتاج وأداء وتمثیل األعمال األدبیة من وجھة نظر صوتیة

 (Phonetic est phonologiste)ثم تقوم بعد ذلك برصدھا ووصفھا وتصنیفھا،. 

 stylisticsھي فرع من فروع علم األسلوب   phonostyhistics  فاألسلوبیة الصوتیة

وسبكوي في كتابھ أصول یتر ھو نیقوال phonostylistik وأول من إستخدم إصطالح

 م1936الذي ظھر أول مرة في األلمانیة عام  (Grindjuge duphonologie)الفونولوجیا

 1.براغ اللّغویة جماعةفي مطبوعات 

إذن األسلوبیة الّصوتیة تھتم بالجمالیات الموجودة في النصوص األدبیة بھدف الوقوف على 

 .إلیقاع والوزن والقافیة واألصوات ومدى تصنیفھا ووصفھا في ذلكدراستھا من حیث ا

أھمیة ھذه  ولكنھ بینباإلضافة أن تروسبكوي لم یقدم دراسات جمالیة صوتیة بعینھا،-

 phonostylistiecsفي دراسة تسمى األسلوبیة الصوتیة  الناحیة،ووجوب تنمیتھا

إنتاجا،وسماعا ونصا فنحن نستقبل حیث ندرس فیھ بعض النواحي الكالمیة في الجمال 

 :ونفھم األصوات الكالمیة حسب نواح ثالث

تمثل إصدار المتكلم : plame of expression)مستوى التعبیر(الناحیة التعبیریة  -1
 .للكالم

 .یمثل إھتمام المتلقي  plame of appeal)مستوى القول(الناحیة الـتأثیریة -2

یمثل عرض المبدع ): مستوى الشكل(الناحیة التي تتناول طریقة عرض األصوات -3

 2.في موضوع الكالم في سیاق صوتي
                                                            

محمد صالح الضالع،األسلوبیة الّصوتیة،دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع،ب ط،سنة   1

 .7م،ص2002
 .17المرجع نفسھ،ص 2
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نستخلص بان ھذه النواحي الثالث مرتبطة بحقیقة أي حدث كالمي یتطلب متكلما ومستمعا 

  .وموضوعا

كما نجد أیضا في كتاب السمات األسلوبیة في الخطاب الشعري لمحمد بن یحي الذي یشیر 

إلى مفھوم األسلوبیة الصوتیة والتي یقابلھا في العربیة علم الجمال اللغوي،وھو علم یھتم 

بالجانب الصوتي والفونولوجي في النصوص األدبیة الجمیلة،حیث یساعد على كشف 

لخیال،وتحقیق الصورة،شارحا أبعاد التكرار،التقابل والتوازي التوظیف الصوتي لتجسید ا

مادة  أنوھي تنطلق من فكرة .في مستوى األصوات المفردة ومستوى السیاق الصوتي

 وعلیھ فإن أي تحلیل جمالي مشروع لألدب ال یتحقق إال  األدب ھي األصوات واأللفاظ

    1.مل األدبيمن خاللھا ،أي عن طریق تحلیل القالب الصوتي لھذا الع

األسلوبیة الصوتیة منطلقھا الوحید ھو دراسة األلفاظ واألصوات الجمالیة في النصوص    

 .األدبیة

األسلوبیة الصوتیة،ھو دراسة الوحدات الصوتیة أو السیاق  موضوعأصف إلى ذلك أن -

ا الصوتي وتفسیر العالمات التي أدت معاني وإیحاءات،وصورا تساعد على نقل الفكرة،كم

تعتمد على مفھوم المتغیرات الصوتیة األسلوبیة وبمقدار ما تكون اللغة العربیة التصرف 

ببعض العناصر الصوتیة لسلسلة كالمیة بمقدار ما تستطیع أن تستخدم تلك العناصر لغایات 

 :أسلوبیة لذلك یقترح محمد صالح الضالع لمحة أبعاد لتحلیل البناء الّصوتي للقصیدة وھي

 -ولمحاكميالجانب اللفظي الموصي  3-السیاق الّصوتي للوحدات الصوتیة 2-القویمات-1

 2.الجانب العروضي والقافیة 7-الجانب البالغي 6-الجانب النحوي 5-الجانب الصرفي 4

 أنوعلى ھذا یتأسس قول محمد صالح الضالع عند حدیثھ عن ھذه األبعاد فمن خاللھا یمكن 

 نحلل أي قصیدة مھما كان نوعھا

                                                            
 .23محمد بن یحي،السمات األسلوبیة في الخطاب الشعري،ص 1
 .23المرجع نفسھ،ص 2
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 :األسلوبیة الّسیمیائیة -6

یقوم ھذا المنھج التحلیلي لألسلوب،في األساس على ) بلیث ھنریش(ھ ھي نموذج إقترح 

أسلوبیة اإلنزیاح لكنھ یعمل في الوقت نفسھ على المستوى التداولي للخطاب فھو یعید 

،وھو تشغیل نسق الصور البالغیة القدیمة الذي یستند إلى مبدأ اإلنزیاح واألثر اإلنفعالي

وینطلق من  لیسنحومجموعة ) تودر وف(تطویر لجھود مجموعة من المنظرین منھم 

الصور البالغیة بوصفھا الوحدة اللغویة التي یتشكل فیھا اإلنزیاح،فیكون فن العبارة نسقا 

 1.من اإلنزیاحات اللغویة

،الذي یركز في صمیمھ على االنزیاحفاألسلوبیة السیمیائیة تنطلق في األساس على مبدأ 

الذي یشكل  االنطالقةنسق الصور البالغیة القدیمة بوصفھا الوحدة اللغویة أو باألحرى قوة 

 .االنزیاحفیھا 

 :أسلوبیة السجالت -7

المرسل : ھي أسلوبیة تعنى بأن جمیع العوامل التواصلیة تساھم في إظھار األسلوب

 إلخ والسجل..اإلرسال  ،وقناةالواقيوالمتلقي،والست،والعالقة مع 

 :یعني تنوع الكالم بحسب اإلستعمال الذي یسمح بتقسیم ثالثي مالئم كما یلي

 .العالقة بین النص والموضوع:حقل الخطاب  -1

 .العالقة بین اللغة المكتوبة واللغة المنطوقة:نوع الخطاب -2

 2.اإلجتماعيالعلقة بین المرسل والمتلقي في بعض مقامات التفاعل :فحوى الخطاب -3

سلوبیة السجالت في وظیفة التواصل حیث تساھم في إظھار تكمن المزیة األساسیة أل

األسلوب ومدى تسجیل الكالم أو تنوعھ حسب اإلستعمال أي أنھا تنظر في فحوى الخطاب 

 .بياألد

                                                            
 .21فرحان بدري الخربي،األسلوبیة في النقد العربي الحدیث،دراسة في تحلیل الخطاب ،ص-  1
 62ھنریش بلیث،ترجمة محمد العمري،البالغة واألسلوبیة ،نحو نموذج  سیمیائي لتحلیل النص،ص - 2
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 :وظیفة األسلوبیة:المبحث الرابع

ملھا وتتمثل وظیفة البحث األسلوبي األسلوبیة تعتمد البنیة اللغویة للنص منطلقا أساسیا في ع

في فحص األنواع المؤثرة،ودراسة الوسائل التي تعبر بھا اللغة،والعالقات التبادلیة وتحلیل 

فاألسلوبیة تعني دراسة النصوص سواءا كانت أدبیة أم غیر ذلك عن طریق .النظام التعبیري

یة والوصول إلى أعماق فكر تحلیلھا لغویا بھدف الكشف عن األبعاد النفسیة والقیم الجمال

الكاتب من خالل تحلیل نصھ فطول الجملة أو قصرھا،وغلبة األفعال فیھا أو األسماء 

وإستخدام الحروف بطرائق معینة،ووفرتھا أو ندرتھا،وتحلیل األصوات الالئقة لإلنتباه 

 1.من مالمح وخصائص یتصف بھا النص وغیر ذلكودراسة األوزان وداللتھا 

أھمیة األسلوبیة ھو البحث في النصوص األدبیة وذلك عبر المرور في تحلیلھا  من ھنا تبدو

 .األبعاد النفسیة والقیم الفنیة الجمالیةوالكشف عن 

أن أي تغییر في ترتیب أجزاء الجملة یتبعھ تغیر في :ویضیف قائال لنا فتح هللا سلیمان

ذات الترتیب المختلف لھا معان مختلفة  pascalالمعنى فاأللفاظ كما یقول باسكال 

ومعنى ذلك أن ثمة عالقة وثیقة بین .والمعاني ذات الترتیب المختلف لھا تأثیرات مختلفة

الشكل والمحتوى والفصل بینھما قد یكون الزما في أحوال معینة إال أنھ ال یمكن أمرا 

 صارما

 2.و الخبرة اإلنسانیة برمتھافاأللفاظ لھا معان وعالقات باألشیاء أو السیاق اللغوي ھ

الحاسم للفصل بین المحتوى والشكل ألن العمل األدبي وحدة  فوظیفة األسلوبیة ھو الرفض

 .فھي تمثل كال مترابطا.للمعنى عن األسلوب انفصالواحدة،فال 

 

 

 
                                                            

 .43فتح هللا أحمد سلیمان،األسلوبیة،مدخل نظري ودراسة تطبیقیة،ص 1
 .44المرجع نفسھ ،ص 2
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 :األسلوبیة وصلتھا بالعلوم األخرى:المبحث الخامس

 :األسلوبیة والبالغة ) أ

عندما ننظر إلى البالغة العربیة القدیمة ندرك قیامھا على جدلیة ثنائیة بین الشكل 

لنقل یھتم  أومنھا ما یھتم بالشكل :والمضمون،وھذه الثنائیة فرعت مباحثھا إلى إتجاھات

 بالبناء اللفظي وما یتصل بھ من تناول للفظھ المفردة وما یتصل بھ من بناء یتناول الجملة

ومنھا ما یھتم بصلة اللفظ بمعناه وما یترتب على ذلك من خروج .حكم الجملةأو ما ھو في 

ھذا المعنى عن حدوده التي وضعت لھ أو بمعنى آخر إنحراف المعنى عن اللفظ،ثم یمتد ھذا 

 1.وبما بعدھا اإلھتمام لیتناول معنى الجملة وصلتھا لما قبلھا

الغي إلى الجودة والروعة والتأثیر ال فالبالغة إذن ھي ذلك الفن الذي یسعى من خاللھ الب

 .سیما حینما یتعلق األمر بخاصیة الشكل والمضمون

المدخل إلى علم األسلوبیة والبالغة <<عیسى ضمن كتابھ  ومنھ صرح لنا سحر سلیمان
ویمیز .األدببھا وبالنقد یقاس  أو أن البالغة تعد من العلوم العربیة واإلسالمیة>>العربیة

وجمیلة من قبیحة،وقد خد من اللغة خدمة عظیمة وأبرزت ما في القرآن ،ردیئةحسنھ من 
الكریم من وجوه الجمال وأوضحت سر اإلعجاز وذلك بالبحث في أسلوبھ وطریقة أدائھ 

 2.للمعاني،وبمقارنتھ بأسالیب العرب البلیغة

 .البالغة سمة عظیمة القدر لما بلغت من درجة كبیرة في التطور واإلرتقاء

أنھا أحسن ما یتناول إبراز العالقات التداولیة في اللغة ألنھا تھتم بدراسة  یضاف على

 3.التعبیر على مختلف مستویاتھ،اللفظیة والتركیبیة والداللیة والعالقات القائمة  بینھا

                                                            
محمد عبد المطلب،البالغة واألسلوبیة،الھیئة المصریة العامة للكتاب للنشر   1

 259م،ص1،1984والتوزیع،ط
سحر سلیمان عیسى،المدخل إلى علم األسلوبیة والبالغة العربیة،دار البدایة للنشر  2

 09م،ص2012ھـ1433والتوزیع،ط
الدرس لعربي لقدیم،بیت الحكمة للنشر خلیفة بوجادي،في اللسانیات التداولیة مع محاولة تأصیلیة في  3

 154م،ص1،2009والتوزیع،ط
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 .فالبالغة إلى اللغة نظرة متكاملة ال ینتقل فیھا الشكل عن المضمون

ناحیة،ومن  للمعنى منمن حیث أداؤه .ركیب اللغويوتتمثل منھجیة البالغة في دراستھا للت

 ناحیة ثانیة،ثم من حیث مطابقتھ لحالة المخاطبین من ناحیة ثالثة األداء منحیث تنوع ھذه 

وقد تصور البالغیون أنھم بھذا .ثم یضاف إلى ذلك أمور تحسینیة ال تتصل باإلفادة األصلیة

حظ أنھم إتجھو بكل ذلك كما فعلت المال وفنونھ ومنالمنھج قد إستوعبو مجال القول 

األسلوبیة إلى الخطاب الفني،دون الخطاب العادي،وأدركو أن الوسائل التعبیریة البارزة ھي 

عن جوانب أخرى كثیرة وھامة في  وتغاضومناط اإلھتمام،ومجال البحث ومركز الثقل،

لوبیة الحدیثة أن األداء الفني كالجوانب النفسیة واإلجتماعیة،وقد أتاح ھذا القصور لألس

ذلك أن األخیرة وقفت في دراستھا عند حدود .تكون ورثیة شرعیة للبالغة القدیمة

 1.ولم تحاول الوصول إلى بحث العمل األدبي الكامل.التعبیر

البالغة أیضا تھدف في صمیمھا إلى دراسة التركیب األدبي اللغوي،وھذا ما تطمح إلیھ 

 .األسلوبیة أیضا

ویلحظ الدارسون عالقة حمیمیة بین البالغة واألسلوبیة،بیان ذلك أن غیر واحد من 

األسلوبیین قد أكد وجوه العالقة بینھما،فبیر جیرو یؤمن بأن األسلوبیة وریثة البالغة،وھي 

 .علم التعبیر ونقد األسالیب  الفردیة مضاعف إنھابالغة حدیثة،ذات شكل 

األسلوبیة ذات نسب عریف في العربیة لذلك فإنھ یصدر فیرى أن >>شكري عیاد<<أما 

كتابھ مدخل إلى علم األسلوب بقولھ ولكنني إذا أقدم إلیك ھذا الكتاب ال أغویك ببضاعة 

 2.جدیدة مستوردة،فعلم األسلوب ذو نسب عریف عندنا ألن أصولھ ترجع إلى علوم البالغة

 .عنھما االستغناءالغة فكالھما ال یمكن یمكننا القول بأن األسلوبیة لھا عالقة وطیدة بالب

 

                                                            
 .259محمد عبد المطلب،البالغة واألسلوبیة،ص  1
 .62والتطبیق،ص یةوالرؤیوسف أبو العدوس،األسلوبیة   2
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 :األسلوبیة في إطار البالغة

 بین األسلوبیة والبالغة عالقة وثیقة تتمثل أساسا في أن محور البحث في كلیھما ھو األدب،

 .إال أن النظرة إلى ھذا األدب تختلف في المنطق األسلوبي عنھا في المنظور البالغي

بعد أن یولد،فوجودھا تال لوجود األثر األدبي،وھي ال تنطلق فاألسلوبیة تتعامل مع النص 

 على قیمة شأنھا الحكمأنھ لیس من  في بحثھا من قوانین مسبقة أو إفتراضات جاھزة،كما

العمل المنقود بالجودة أو الرداءة،أما البالغة فتستند في حكمھا على النص إلى المعاییر 

وجود العمل األدبي في صورة مسلمات  من حیث النشأة موجودة قبل.ومقاییس معینة

 یبلغ بھ المنشئیصل إلى غایتھ المرجوة،و ىوإشتراطات تھدف إلى تقویم الشكل األدبي حت

 1.یسعى إلیھ من إیصال الفكرة أو المعنى والتأثیر وبث الجمالیات في النص األدبي ما

وثیقة،إذ أن كالھما یركزان یبدوا لنا من ھذا المنطلق أن بین األسلوبیة والبالغة عالقة ثابتة،

 .رغم ذلك إال أنھما یختلفان في بعض األمور.على األدب الذي یعد ھذا األخیر محور البحث

وقد تجددت البالغة منذ بدایة القرن التاسع عشر فكانت عامال في وجود األسلوبیة علم 

 ثة،األسلوب وھي علم للتعبیر وعلم لألدب في آن واحد،وھناك من عدھا بالغة حدی

 )فن لغوي وفن أدبي(إذ البالغة في خطوطھا العریضة،تكون فنا للكتابة وفنا للتألیف

وھما تسمیتان قائمتان في األسلوبیة،ومن ھنا كانت المقولة المعروف البالغة ھي أسلوبیة 

،كما كان للعلم أن یدرك وقتھا ویتناسب التحلیل المضموني آنذاكالقدماء وھو علم األسلوب 

 2.ذلك للتعبیر في

فمن المؤكد أن ھناك تداخل عظیم بین البالغة واألسلوبیة،إذ إنتھكت ھذه األخیرة تحت 

المزالق التي وقعت فیھا البالغة القدیمة،وتلك الفنون التي تسند إلیھا البالغة قائمة في 

  .األسلوبیة
                                                            

 .30فتح هللا أحمد سلیمان،األسلوبیة مدخل نظري ودراسة تطبیقیة،ص 1
 .24العربي الحدیث،ص،صفرحان بدري الحربي،األسلوبیة في النقد  2
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 :وھنا ال بد من إیراد الملحوظات اآلتیة

یبدع اللغة إبداعا یتناسب مع تكوینھ النفسي واإلجتماعي إن المبدع في األسلوبیة ھو الذي -1
شئ نصا لھ خصائص فردیة ممیزة تؤثر في المتلقي الذي یقوم بتحلیل النص نوالثقافي،فی

 القدیمة مبدیا خصائصھ وخصائص مبدعھ،بینما تغیب شخصیة المبدع في البالغة العربیة

 .التي إعتمدت على النماذج الراقیة

یة إھتماما كبیرا بقضیة الذوق الشخصي للمبدع،إذ أن المبدع یقوم تھتم األسلوب -2
،وتألیف نصوصھ،ثم أن لكل مبدع أسلوبا خاصا بھ،وھذا األسلوب یكشف باختیاراتھ

 .خصائص المبدع وتجربتھ من جمیع جوانبھا

 في الوقت الحاضر فائدة عظیمة من تطور العلوم المختلفة  أألسلوبیةستفادت إ لقد -3

 1.لم تكن ھذه العلوم متطورة كما ھي علیھ اآلن في القدیمبینما 

على المبدع وما آل إلیھ من خصوصیات فردیة التي تمیز  المنظور تركزفاألسلوبیة من ھذا 
 .كل فرد عن غیره

،بینما تعالج التعبیري  االستخداماإلمكانات التي تنتجھا قواعد اللغة في  البالغةویعالج علم 

 معرفةتتجھ إلى  ومعاییرھاواألداء معا،وھذا یدل على أن قواعدیة البالغة األسلوبیة الكالم 

درجة فصاحة القول ومدى ما یمثل في اإلستخدام التعبیري قواعدیة التعابیر اللغویة 

المستخدمة، فھذه التعابیر تكون واردة في سیاق الكالم لغة أو سیاق أداء وھو الكالم 

ة على محدودیة البالغة في تناول الظواھر المختص بفرد وھذا ال یدل بالضرور

وبالمقابل نالحظ أن دائرة .اللغویة،وإنما یؤكد معیاریة القواعد في التناول والتحلیل 

وعلیھ فإن .من حیث المھمة،فھي تتجلى في معرفتھا لمختلف أدوات التعبیر أوسعاألسلوبیة 

 المختلفة، .واالجتماعیةت اللغویة المتعددة في السیاقا البالغة تبتعد عن دراسة أنماط الكالم

ومن ھنا عنت األسلوبیة نفسھا .األسلوبیة المعاصرة فقد إتخذت لنفسھا أفاقا واسعة اأم

 2.بدراسة التنوع اللغوي عامة

  
                                                            

 .65یوسف أبو العدوس،األسلوبیة،الرؤیة والتطبیق،ص  1
 .65المرجع نفسھ،ص  2
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 :األسلوبیة والنقد األدبي)ب

عناصره ومقوماتھ الفنیة وأدواتھ    مدرسة لغویة تعالج النص األدبي من خالل تعد األسلوبیة

اإلبداعیة،متخذة من اللغة والبالغة جسرا تصف بھ النص األدبي وقد تقوم أحیانا بتقییمھ من 

على اإلختیار والتوزیع مراعیة في ذلك الجانب النفسي واإلجتماعي  خالل منھجھا القائم

كز على الظاھرة للمرسل والمتلقي،ومن ثم فإن الدراسة األسلوبیة عملیة نقدیة،تر

 النقد فیعتمد في إختیارعنصري أما.علیھاللغویة،تبحث في أسس الجمال المحمل قیام الكالم 

األسلوبیة أما الجمال فجوھره ولعل التقارب بین .الصحة والجمال،والصحة مادة الكالم

األدبي من  المتعددة للنصعن المظاھر   یتم من خالل التعاون على محاولة الكشف والنقد

 1.خلإ.......حیث التركیب واللغة والموسیقى

أما .األدبیة ال سیما فیما یتعلق األمر بخاصیة الجمال األسلوبیة تبحث في معالجة النصوص

 .الصحة والجمال عنصريالنقد فغرضھ البحث في 

 :ھي اتجاھاتوفیما یتصل بعالقة األسلوبیة بالنقد ھناك ثالث 

 : اإلتجاه األول 

لھ والسبب أن إھتمام األسلوبیة قائم  ورثیھن األسلوبیة مغایرة للنقد األدبي ولیست یرى أ

الحواجز التحلیل  على لغة النص،فوجھتھا في األساس لغویة بذلك فھي قاصرة على تخطي

 .إلى تقییم األثر األدبي

أصحاب ھذا أما النقد في اللغة عنده أحد العناصر المكونة لألثر األدبي واألسلوبیة عند 

 بل ھمھا الوحید ھو تقریر الظواھر.اإلتجاه لیست منصحا شامال لكل أبعاد الظاھرة األدبیة

 بناءا كما أنھا ال تحكم علیھ بالجودة والرداءة وإنما تحكم.إلخ...من صوت،داللة،تركیب

 2.من حیث البناء والتنظیم والسیاق واألسلوب على صلة اللغة بالنص

                                                            
 .52یوسف أبو العدوس،األسلوبیة الرؤیة والتطبیق،ص  1
 .53ینظر المرجع نفسھ ،ص 2
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 عدم ضرورة االتصال لألسلوبیة بالنقد األدبي السبب في ذلك كونھا ھذا االتجاه یؤكد على

النظر إلى لغة النص مستبعدة في ذلك تقییم األثر األدبي ویالحظ أن نظرة الناقد إلى النص 

األدبي تكن نظرة فاحصة،وھو یستخدم بذلك جمیع األدوات الفنیة المتوفرة مثل اللغة 

ثم یحكم على األثر الفني بالجودة والرداءة،بناءا على والصیاغة وعلم النفس .والذوق الفني

المعطیات بین یدیھ،أما األسلوبیة فإنھا نظرة جمالیة تأتي من خالل الصیاغة وھمتھا فحص 

 .النص األدبي للكشف عن القیمة الجمالیة

 : اإلتجاه الثاني

األسلوب،ومھمتھ أن یمد وصار فرعا من فروع .یرى أن النقد قد إستحال إلى نقد األسلوب

 .ھذا العلم بتعریفات جدیدة ومعاییر جدیدة

العالقة بین األسلوبیة والنقد عالقة جدلیة قائمة على مایمكن ان  أنینظر إلى :اإلتجاه الثالث 

 1.یقدمھ كل طرف اآلخر

 

 

 

 

 

 

                                                            
 .53یوسف أبو العدوس،األسلوبیة الرؤیة والتطبیق،ص  1
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 .وبالتالي إختلفت وجھات النظر حول تحدید العالقة القائمة بین األسلوبیة والنقد

العلم المناخ النقدي الذي یساد في الفترة األخیرة قد أتاح لألسلوبیة ان تقدم بعض  مع

اإلمكانات المساعدة التي ال یسھل الحصول علیھا،إال من خاللھا،وھي إمكانات تزید من 

 فھمنا للنص بتركیزھا على طبیعتھ اللغویة،ومواجھة ھذه الطبیعة للمبدع من ناحیة والقارئ

ما یترتب على ذلك من تحلیالت وتفسیرات یصعب الحصول علیھا إال من ناحیة أخرى،و

بكل إمكاناتھا المتوغلة في أعماق النقد األدبي،أو بجواره  األسلوبیةمن خالل الدراسة 

 ومالصقتھ لھ في أقل اإلحتماالت،وبھذا تصبح القراءة األسلوبیة قراءة ناقدة تتبع كیفیة بروز

بروزھا بالتعرف على التراكیب وتحدید مكوناتھا،وكیفیة  الداللة واألسباب التي أدت إلى

 1.متآلفقیامھا في نسق 

الدراسة األسلوبیة ھي نظرة جمالیة تھدف إلى الكشف عن الجمالیات الموجودة في 

 .الفاحصة لھذه األعمال.النصوص األدبیة وال یتأتى لھا ذلك إال من خالل القراءة الناقدة

النفسي في النقد،فكالھما یخضع النص  واالتجاهلنفسیة ھناك عالقة بین األسلوبیة ا -1

یحاول الوقوف على الظروف النفسیة  ومقاییسھ وكالھمالمعاییر علم النفس 

 .والمراحل المبكرة لطفولة الكاتب ومدى تأثیرھا على كتاباتھ

یرى فریق من النقاد أن األسلوبیة منھج علمي یتناول طرق األسلوب األدبي ومن ثم  -2

إلیھا عند تقییم األسلوب الذي یعد ركیزة أساسیة  االحتكامیة نقدیة ال بد من فھي نظر

ال یھتم في تقییمھ النص األدبي باللغة إال قلیال وبدال  النقد فإنھفي النص األدبي أما 

 2.من ذلك یعتمد كثیرا على الذوق الشخصي لألدیب والناقد

 .،والموضوعللخیال والعاطفةھ خالل مناقشت،والذاتیة من االنطباعیةھنا یھتم النقد باألحكام 

 .بین األسلوبیة والنقد األدبي إال أن التكامل بینھما نجد أعافھ االلتقاءعلى الرغم من نقاط 

                                                            
 .354واألسلوبیة،صمحمد عبد المطلب،البالغة  1
 .54یوسف أبو العدوس،األسلوبیة، الرؤیة والتطبیق،ص 2
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كما یقول بعضھم تنافر سببھ الصورة التي قدم بھا عالم اللسانیات نفسھ إدعاء الدقة 

بین النقد واألسلوبیة یتأنى  الفرقن المصطلحات الریاضیة إذ أ استخدام،المبالغة في العلمیة

واألھداف أو الغایات،فإذا كانت أدوات األسلوبیة تتوقف على اللغة فإن النقد  األدواتمن 

ھو الكشف عن البناء  بعینھ یعد اللغة إحدى أدواتھ وإذا كان الھدف الذي تنشده األسلوبیة

فحواھا كیف  األسئلةجابة عن اللغوي وما داخلھ من إنزیاحات،فإن الھدف عند النقد ھو اإل

 1.ھدفھولماذا مستعینا بكل ما یراه من أدوات یمتد 

النقد ھو شاشة تعكس توترات الناقد وذلك باإلجابة عن األسئلة  التي تخدم الغرض 

تھ ماھي إال نظرة نقدیة شاملة تشمل النص  بكل تكوینا للنصوص األدبي بینما األسلوبیة

 .یةالصوتیة والداللیة والتركیب

مما سبق فإن األسلوبیة لیست بدیال للنقد ألن كل منھما یقدم ما یقدمھ اآلخر في  انطالقا
خدمة النص،وكونھا لیست بدیال للنقد ال ینقص من أھمیتھا وقیمتھا والذي یتبین بعد ھذا 

صف ویحلل ویركب العرض أن الصلة بین األسلوبیة والنقد األدبي صلة وثیقة كل منھما ی
بینما تكتفي األسلوبیة بالكشف والتقریر،یعمد النقد األدبي إلى التقییم وإصدار  ویفسر ولكن

 2.األحكام،وال شك أن النقد األدبي یستقیم أكثر إذا ما أفاد من التحلیالت األسلوبیة

لذلك فإن التقارب بین األسلوبیة والنقد األدبي یكمن في محاولة الكشف عن المظاھر 
 .حیث التركیب واللغة والموسیقى المتعددة للنص األدبي من

وبحقول عملھا تتحدد إیجابا فإن التفكیر األسلوبي  المبدئیة بمنطلقاتھافإذا كانت األسلوبیة 
عموما قد سعى إلى تحدیدھا أیضا بالسلب أي إلى تحدیدھا بالخلف،على عبارة 

األسلوبیة  المنطقین،وھذا الصنف من التحدیدات إنما یھدف إلى حصر مجال التقاطعات بین
 .3من العلوم التي سبق ذكرھا یالبسھاوما یمكن أن 

 

                                                            
 .55یوسف أبو العدوس،األسلوبیة الرؤیة والتطبیق،ص  1
 .56المرجع نفسھ،ص 2
 .39،ص5عبد السالم المسدي،األسلوبیة واألسلوب،دار الكتاب الجدید المتحدة للنشر والتوزیع،ط  3
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 صــــخـــمل
 

ال یسعنا القول في ھذا المقام أن تاریخ األسلوبیة یحوي كثیرا من العناصر المرتبطة 

باألسلوب،وقد إتخذت في ذلك أشكاال وصورا محدودة،إذ كان ظھورھا درجا یلنشن 

م،وھكذا فإنھا قد عرفت بتعریفات عدة یقترب بعضھا ویختلف بعضھا اآلخر من مثل 1875

إلخ كما عن مجاالتھا فقد إنحصرت في الحدیث عن .....باليتودروف،بیار جیرو،شارل 

االتجاھات التي تتسم بھا األسلوبیة إذ تتنوع ھذه األخیرة بحسب اختالف وجھة نظر الرواد 

 إلخ..األسلوبیة التعبیریة،النفسیة، البنیویة،اإلحصائیة،الصوتیة:إلیھا فنذكر على سبیل المثال

الصیاغة والتعبیر وعلیھ ووظیفتھا في  واألسلوبیة تعني بدراسة النص،ووصف طریقة

األساس ھو الرفض الحاسم بین الشكل والمحتوى،إذ ننظر إلى العمل األدبي على أنھ وحدة 

متكاملة، مما أدى بذلك إلى ذوبان كثیر من الدراسات األسلوبیة في غیرھا من العلوم،إذ أن 

 .كثیرا منھا قد تحولت إلى دراسات بالغیة أو حتى نقدیة
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 :ئةــتوط    

،فإذا لكل إختصاص علمي ھویتھ التي تشرع لھ إشتغالھ ووجوده أصال على ساحة البحث

كان الطب یسعى إلى مساعدة اإلنسان من األمراض والعلل عن طریق تفسیر ھذا المرض 

الذي یقف فیھ  األسلوبي نفس األمر بالنسبة إلى التحلیل العالجوتحلیلھ وإیجاد وسائل 

وقفة ناقدة إذ یتعامل مع مفردات النص ولغتھ ویصدر حكمھ على ھذه  األسلوبي

المكونات،دون أن یستند إلى صاحب النص في ذلك ومنھ فإن التحلیل األسلوبي یساھم في 

ھو یتجاوز الجزء لیصل إلى دراسة األسلوب سواءا في تجلیھ الشكلي أو المضموني ف

 .دراسة أعمق وأشمل
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 :عمل المحّلل األسلوبي:المبحث األول

ما الذي <<:إن ھدف الشعریة ھو قبل كل شيء اإلجابة عن السؤال الذي طرحھ جاكسون

وبما أن ھذا الھدف یعني بالفارق النوعي الذي یفضل >> یجعل من مرسلة كالمیة عمال فنیا

بقیة الفنون األخرى وعن أنواع أخرى من التصرفات الكالمیة فإن الشعریة  فن اللغة عن

 لھا حق الصدارة بین الدراسات األدبیة

إن مجرد وضع مثل ھذا السؤال دلیل على أن الفنون المختلفة قابلة اآلن تقارن فیما بینھا 

ا إلى كامل ر فإن العدید من المالمح الشعریة ال تتعلق باللغة فحسب بل تتعداھاوبإختص

 1.اإلشارات نظریة

سواءا من حیث الشكل أو المضمون أو   نفھم من ھذا القول بأن األعمال الفنیة تتنوع وتتعدد
 .نقارن فیما بینھما أناألسلوب وحتما سیؤدي ھذا إلى 

 وقد تنبھ جاكسون خالل 

بین اإلشارة والمعنى،وإذا بھ یشدد  أودراستھ الشعر إلى أھمیة العالقة بین الدال والمدلول 

یجب أن نقرأ قصیدة كما شاھد لوحة،أي <<:بدوره على العالقات القائمة في القصیدة فیقول

 2.نفھمھا ككل بحیث تحدد جیدا عالقات كل عنصر باألخرى

وحتى نكون صادقین في فھمنا للقصیدة یجب أن نقرأھا ونفھمھا حق المعرفة إذ ینبغي علینا 

بإختصار ال بد أن نفھمھا جیدا سواءا من   بالعنصر الذي یلیھ عنصر وعالقتھكل أن نحدد 

 .حیث المعاني أو الكلمات أو الجمل

 

  

 

                                                            
فاطمة الطبال بركة،النظریة األلسنیة عند رومان جاكسون،دراسة ونصوص،المؤسسة الجامعیة   1

 .178،ص)م1993/ھـ1413(،1للدراسات والنشر والتوزیع،بیروت لبنان،ط

.29المرجع نفسھ ،ص  2  
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فالعالقة وطیدة بین الشكل والمعنى،أي بین الشكل والمضمون فنحن نرى أن الشكل 

ثر من الشكل في الشعر یختلف عنھ في الن أنوالمعنى،أي بین الشكل والمضمون فنحن نرى 

حیث القافیة والتكرار اللفظي والعروض واألوزان وغیرھا من الوسائل التي تعطي للشعر 

أقسام بین  شكلھ وتحدد معناه وبالتالي داللتھ وینتھي جاكسون إلى القول أن كل فصل

إال تقسیم مصطنع، فنحن ال نستطیع أن ندرس المستوى الشكلي  ھو اللغویة ما الدراسة

 1.المستوى الدالليبغض النظر عن 

الفنیة الموجودة في   كشف عن السماتونلخص من ھنا أن عمل المحلل األسلوبي ھو ال

 إال من خالل وال یتأتى ذلك.إلخ......األشعار األدبیة من حیث القافیة والتكرار والعروض

 .المسویین التالیین الشكلي والداللي دون الفصل بینھما

قدم  ألو نسو داما سوكتابھ البالغة واألسلوبیة،أن  كما یشیر محمد عبد المطلب ضمن

كما نجد .إضافتھ في التحلیل األسلوبي وھو تركیزه كذلك إلى العالقة بین الدال والمدلول

العالقات المتصلة بالوجدان والخیال والذكاء من اللغة  عنده إضافة أخرى في إلتماس أیضا

     2.ذاتھا
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في فمھما تكن أسس األحكام القیمیة التي یصدرھا القارئ،فإنھا مسببة عن باحث موجود 

النص ففي عالقة الموجھ والموجھ إلیھ،وھي التي تحقق وجود النص،یمكن أن یكون سلوك 

المستقبل ذاتیا ومتغیرا ولكن لھ سببا موضوعیا ال یتغیر ففي الرسالة اللغویة التي یتم 

األسلوبي بالفعل  التأثیرما یكون اإلنتقال من التأثیر األسلوبي بالقوة إلى إدراكھا ولو إلى حد 

ویترتب على ذللك .ظاھرة مزدوجة،فھناك أیضا الوحدة األسلوبیة،وھناك ثانیة تنبیھ القارئ

 1.أن البحث یجب أن یعتمد على رواة فھؤالء یمدوننا بإستجابات للنص

تنجم عنھا میزة نوعیة  المرسل والمستقبل بین تتأسسوتجدر اإلشارة ھنا أن العالقة التي 

 .تقام علیھا الدراسة في ذلك التي وصخاصة وھي وجود النص

وسیصف الزاویة أجزاء النص التي أثارت رد فعل لدیھ،مرة بأنھا جمیلة  ومرة بأنھا غیر 

یستخدم  أما المحلل فإنھ.كتابة ردیئة أو بأنھا معبرة أو باھتة أو،أو بأنھا كتابة جیدة جمیلة

 البناء ذات عالقة،ولن یسل المحلل نفسھ عنا صرفيھذه األوصاف بإعتبارھا إشارات إلى 

واألفضل اإلستعانة بالرواة المثقفین الذین .من الناحیة الجمالیة إن كانت صوابا أو خطأ

 .یمیلون بالفطرة إلى إستخدام النص وسیلة إلظھار علمھم

نظرا لحرصھم على اإلفاضة في شروح  ئعفھؤالء یشیرون إلى عدد أكبر من الوقا

كثیرة،والمبالغة في إظھار الفرق بین ما یسمونھ أسلوبا وما یعدونھ طریقة عادیة في 

 2.التعبیر

یجب الحرص ھنا على أن الرواة المثقفین ھم الذین یجب التركیز علیھم بالدرجة األولى لما 

المحلل األسلوبي یستند إلى ھؤالء  أنلھم األولویة في شرح وفھم النصوص اللغویة ال سیما 

 .من أوصاف وعناصر لغویة المثقفین للتعرف أكثر على ھذه النصوص وما تحملھ

 

 
                                                            

.135،ص1،1999أصدقاء الكتاب للنشر والتوزیع،طشكري محمد عیاد،إتجاھات البحث األسلوبي،  1  

.136-135المرجع نفسھ،ص  2  
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 خطوات التحلیل األسلوبي:المبحث الثاني

یجب أن یتقید األسلوبي بمنھجیة صارمة،وأن یلج نصھ الذي یرید تحلیلھ بخطوات 

إشارات إلى ظواھر  على النص،أومحسوبة،حتى ال یكون عملھ مجرد إضاءات یسلطھا 

النص ال بد من إتباع  یسبر أغوار أسلوب ىأسلوبیة دون الوصول إلى جوھرھا وحت

 1.تیةالخطوات اآل

علیھ إال أن یتسلح بمجموعة من الضوابط التي یریدھا  یتضح لنا أن المحلل األسلوبي ما

 وھكذا یبلغ المراد الذي یبتغیھ.تحلیل عملھ

 :قلنا على المحلل األسلوبي ینبغي لھ إتباع خطوات من بینھاكما سبق الذكر أن 

 :الخطوة األولى

إقتناع الباحث األسلوبي بأن النص جدیر بالتحلیل وھذا ینشأ من قیام عالقة قبلیة بین النص 

والناقد األسلوبي قائمة على القبول واإلستحسان،وھذه العالقة تنتھي حین یبدأ التحلیل،حتى 

السمة الممیزة  الموضوعیة وھيتؤدي إلى إنتقاء  واتفاقاتكام مسبقة ال تكون ھناك أح

 2.للتحلیل األسلوبي

األدبي یجب أن یكون قابل للتحلیل،وقبل كل شيء ال  نفھم من ھذه الخطوة األولى أن العمل

 بد اإلشارة إلى وجود عالقة قبلیة تنشأ أشاشا بین النص والمحلل األسلوبي

 

 

 

 

  

                                                            
.44في الخطاب الشعري،صمحمد بن یحي،السمات األسلوبیة   1  

.54فتح هللا أحمد سلیمان،األسلوبیة مدخل نظري ودراسة تطبیقیة،ص  2  
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 :الخطوة الثانیة

الظاھرة األسلوبیة أو  مدى شیوعمالحظة التجاوزات النصیة وتسجیلھا بھدف الوقوف على 

ویكون ذلك بتجريء النص إلى عناصر،ثم تفكیك ھذه العناصر إلى جزیئات .ندرتھا

 .وتحلیلھا لغویا

إلى ما یشبھ التعامل  االنتھاكعلى أن ذیوع الخاصیة وتواترھا بشكل الفت یحولھا من حالة 

مع اللغة،فالتحلیل األسلوبي یقوم على مراقبة مثل ھذه اإلنحرافات كتكرار صوت،أو العادي 

قلب نظام الكلمات،أو بناء تسلسالت متشابكة من الجمل،وكل ذلك مما یخدم وظیفة جمالیة 

 1.للفروق المبرر جمالیاكالتأكید أو الوضوح أو عكس ذلك كالغموض 

عناصر حتى یتسنى لنا فھمھ جیدا،مع الوقوف نفھم من ھذا أن ال بد من تجزئة النص إلى 

التي تترصد داخل النصوص من تكرار أو قلب نظام    على مراقبة اإلنحرافات

 إلخ..الكلمات

والباحث األسلوبي قد یعول في تحلیلھ على المنھج اإلحصائي،وھو من مقتضیات البحث 

ى الباحث أن یتعامل مع العلمي،تحقیق للحیاد والدقة والنتائج الموضوعیة،كذلك ینبغي عل

ویحتاج  <<.النص بمعاییر منضبطة حتى یمكنھ من ترشید األحكام النقدیة المتوصل إلیھا

تمییز سمة متواترة إلى أذن مرھقة ومراقبة حاذقة لدى الكتاب الذین یستعملون أسلوبا 

 2.>>متماثال

حتى یصل إلى  على الباحث األسلوبي أن یتعامل مع النصوص األدبیة وفق معاییر صارمة

 نتائج محكمة،تمكنھ من ترشید األحكام النقدیة المتوصل إلیھا

 

 

 
                                                            

.54فتح هللا أحمد سلیمان،األسلوبیة مدخل نظري ودراسة تطبیقیة،ص  1  
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 :الخطوة الثالثة

في الوصول إلى تحدید السمات والخصائص التي  ، تتمثلھذه األخیرة نتیجة الزمة لسابقتھا

ویتم ذلك بتجمیع الّسمات الجزئیة التي .بھا أسلوب الكاتب من خالل النص المنقود یتسم

فھذه العملیة بمثابة تجمیع بعد .إستخالص النتائج العامة منھا عن التحلیل السابق ونتجت 

من الوقوف على الثوابت  یمكنوھذا .تفكیك ووصول إلى الكلیات إنطالقا من الجزیئات

دون .والمتغیرات في اللغة،ووصف جمالیات األثر األدبي وذلك بتحلیل البنیة اللغویة للنص

التي تقضي بدورھا إلى الوقوع في ھوة الصنعة،وقیاس األدب  إغراق في وضعیة اللغة

 1.بمواجھتھ نماذج علیا تجمد حركتھ،وتوقف نموه

لھذا فإن الخطوة الثالثة مفادھا تحدید السمات التي تمیز كل كاتب عن اآلخر من خاللھ 

 طریقھ األسلوب،ویجب القول أن ھذه الخطوة بمثابة تجمیع الجزیئات بعد تفكیكھا بھدف

 .الوصول إلى نتائج معینة

. إذ ثمة أمر مھم في التحلیل،ھو أنھ ال ینبغي أن یكون ھناك فصل بین الشكل والمحتوى

التي .وھي مضمون عملھ.حتى نصل إلى المقاصد الحقیقیة للكاتب.عنصري أي عمل أدبي

صاغھا في شكل أدبي معین،أما إذا قام البحث األسلوبي على الفصل بین ھذین 

فھذا من شأنھ أن یؤدي إلى الوصل إلى أحكام مشوھة ونتائج متعسفة،والتحلیل العنصرین،

عن طریق تقسیم القصیدة إلى أجزاء ولیس  Goetheاألسلوبي للشعر یتم كما یحدده جوتھ 

ھنا طریق آخر لإلنطالق من اإلطار العام إلى التقییم الدقیق،ونفس الشيء ینطبق بالطبع 

 2.على النثر

،ال یجب أن نفصل شكل النصوص عن ھام وھو أثناء عملیة التحلیل یتضح لنا ھن أمر

 .محتواھا،ألن ھذا الفصل قد یؤدي من شأنھ إلى الخلل في إصداره األحكام لألعمال األدبیة

  

                                                            
.289محمد عبد المطلب،البالغة واألسلوبیة،ص  1  

.56-55نظري ودراسة تطبیقیة،صفتح هللا أحمد سلیمان،األسلوبیة مدخل   2  
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نظریة األدب وتاریخھ ونقده،والسردیة :إختصاصات كثیرة األسلوبیة علىمن ھنا تتفتح 

فاألسلوبیة تدرس األسلوب في تجلیھ الفردي أو  ماتیة،،والبرغ واإلنشائیة،والنحو والدالئلیة

الجماعي،أي الطریقة التي یظھر علیھا الشكل في توافق مع المحتوى ضمن عمل 

ویرى اللسانیون أنھ توجد طریقتان للدخول في الدراسة  )إنشائي أو غیر إنشائي(قولي

محددات الشكلیة للنص أو ندرس اآلثار،إذ ینبغي فحص ال ندرس التعبیراألسلوبیة إما أن 

التحلیل األسلوبي  والنظر كیف ینتج ھذا األثر في مدونة معینة،إن دراسة أسلوب كاتب ما أو

 1.الرسالةلنص أدبي توضح التعبیر الفردي للمؤلف وتفاعلھ بالنسبة إلى محتوى 

 .ھام أال ھو التحلیل لمختلف أسالیب التعبیر الفردیة إن األسلوبي في ھذا المقام یھتم بفضاء

ویقترح التحلیل األسلوبي بوصفھ تقنیة بحث للنص األدبي،نظاما من الوسائل والمناھج 

إنھ تحلیل یرتكز على المصادر التعبیریة الجمالیة للنص .مرتكزا في ذلك على قاعدة لغویة

وقد .إلى تنویعة وظیفة معینة للسان وھذا الضرب من التحلیل في جوھره وصفي انتمائھأو 

 :وضعت إفتراضات كثیرة للتحلیل األسلوبي للنص األدبي

 .التحلیل األسلوبي ھو الواصل بین التحلیل اللساني والتحلیل األدبي ) أ

 .التحلیل األسلوبي جزء ال یتجزأ من التحلیل األدبي ) ب

والقیم األسلوبیة مستخرجة من القیم :التحلیل اللغوي التحلیل األسلوبي یكمل)ج

 2.المعجمیة والنحویة
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لكل نص أسلوبا وأحد أھداف التحلیل األسلوبي ھو الوقوف على إنتماء النص الذي یتم 

لنا األسلوب والنص األدبي .تحلیلھ إلى ھذه اللغة أو تلك إلى ھذا األسلوب الوظیفي أو ذاك

 ).نھ نص شعري أو نثري،نص ملحمي أو غنامي،أو درامينص بأكملھ أو مقطع م(

فالنص األدبي ھو نتاج بنیة لغویة التي نفحصھا،والتحلیل :نضع المصادرات التالیة

،ولوصف البنیة اللغویة،یجب تفكیك عناصرھا الحق،والشرط األول للتحلیل ھو فھم النص

یل األسلوبي یجیب عن األسئلة وإكتشاف العالقات الموجودة بینھا،وفي ھذه الحالة،فإن التحل

 :التالیة

؟وماذا یرید النص والمؤلف إرسالھ وفق إي ما الخصائص الفردیة التي یتسم بھا النص)1

 1.صیغة؟ما وسائل كل كاتب للتعبیر عن الرسالة األدبیة

ومنھ نستنتج أن األسالیب تختلف بإختالف النصوص،وفي ھذه الحالة فإن التحلیل األسلوبي 

ببرمجة النصوص األدبیة وفحصھا لغویا فإن تحلیل نص ما یوصفھ جزءا من األدب یقوم 

وإن ھذا ال یعني أننا نقصد التماس مع النص،فكل .تحلیل أسلوبي یتضمن دائما أفعال التأویل

 .بما ھو موجود على الصفحة.خطوة یمكن أن ترتبط بشكل أساسي

ال تراعي النص بوصفھ وحدة كلیة ال تراعي أیضا  القوا عدیةوعلى العموم،فإن التحلیالت 

 :حیث قال >> فاولر روجر<<وقد أكد ھذا اإلجراء من قبل .المكونات األخرى للنص

،وأساس إن تحلیل بنیة الجملة وتحلیل بنیة الوحدات التامة،كلیھما ضرورة إجرائیة<<

علق النص ككل ضروري لألسلوبیة ولكن یجب أن ینظر إلى البنى القوا عدیة فیما یت

 2.وبالمكونات األخرى للنص

                                                            
 .34صابر محمود الحباشة،األسلوبیة والتداولیة مداخل لتحلیل الخطاب،ص  1
ناظم،البنى األسلوبیة،دراسة في أنشودة المطر للسباب،المركز الثقافي العربي للنشر حسن  2

 61،ص)م2002(1والتوزیع،ط
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الشرط األساسي لتحلیل النصوص األدبیة،ھو تركیزھا على أفعال التأویل،خصوصا ما إذا 
 .تعلق األمر بتحلیل بنیة الجملة أو بتحلیل الوحدات اللغویة

سلوبي إلى التذوق الشخصي،فھو یحدد نظام التحلیل إذن یستند منھج ستبرز في التحلیل األ

إذ تبتدئ ھذه الدائرة بالقارئ الذي یتأمل النص في ) منھج الدائرة الفیلولوجیة( ا یسمیھبم

وعلیھ فإن إدراك ما یلفت النظر في لغة النص إنما ینبع من الحدس،ثم یتم . لغتھ یلفت نظره

،ومنھ یبدو أنھ من أسلوبیة أخرىتأمل ھذا الالفت للنظر عبر قراءة جدیدة مدعمة بشواھد 

لدى ستبرز اإلنطالق من سطح النص الخارجي ومن ثم الوصول إلى مركزه،أي األفضل 

 1.بتحلیل تركیبي ننفذ من خاللھ إلى األفكار

ھنا یركز على سمة ممیزة أال وھي سمة التذوق الشخصي،الذي من خاللھ یتم نظام تحلیل 

 .داخلھھذه النصوص،بمعنى ال بد اإلنطالقة من السطح الخارجي للنص ثم التوغل عما ب

تكون مادة التحلیل األسلوبي محددة بدقة وبصورة  أنواألساس في ھذا المضمار ھو 

دائمة،ھكذا تأتي مساھمة مولینیة في كتابھ ھذا نحو ما تحدث عنھ في الخطاب األدبي والذي 

،بتقدیر األدبیة وھذا الوسم نتیجة لإلنتقاء بین عدد من قال أنھ موسوما بالشعور األدبیة

للغویة وبین تلقیھا خاصة إذا إمتلكت وحدة صرفیة أو داللیة أو سیاقیة،ومن ھذا الوقائع ا

القبیل فإن التحلیل األسلوبي ھو البحث في النص عن العناصر الموجودة التي تجعل منھ 

 2.عمال أدبیا وتحدید طبیعة عملھا وخصائصھا

إلیھ مولینیھ حینما أكد  نبھ یجب أن تكون مادة التحلیل األسلوبي محددة بدقة محكمة وھذا ما

  .على أن الخطاب األدبي یتصف بالوسم ھذا األخیر أساس تقدیر العملیة األدبیة

 

 

                                                            
.36حسن ناظم،البنى األسلوبیة،دراسة في أنشودة المطر للسباب،ص  1  
 2للنشر والتوزیع،ط بركة،مجد المؤسسة الجامعیةجورج مولینیھ،األسلوبیة،ترجمة بسام  2

 .22-21،ص)م2006’ھـ1427(
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  :يـل األسلوبـر التحلیـحاذیـم:ثـالـبحث الثـالم

 :ھناك محاذیر ثالث أساسیة في عملیة التحلیل األسلوبي

 :أوال

،ونصل إلى إستنتاجات ال تعبر عن غیر نمطیةنختار فقرا <<:أننا في أثناء التحلیالت قد

المؤلف أو الحقبة الزمنیة برمتھا،إذ ینبغي أن األسلوب ھو الرجل  ذاحقیقة العمل كلھ أوك

 1.(LE Style est Lhomme Même)ذاتھ

 :اـانیـث

 إننا عند إعداد التحلیل قد نقرأ سطرا سطرا،وكلمة كلمة،ونحن بھذا التركیز على التفصیل 

اإلعتراض أكثر أھمیة من  الكتاب بوصفھ كتلة واحدة،وربما بدا ھذاسنجازف بفقد حركة 

سابقة مع ما بینھما من إرتباط،إال أننا یمكن أن نتالقى مخاطر ھذین اإلعتراضین عن 

طریق ربط الدراسة الدقیقة التي تقوم بھا األجزاء معینة بالقراءة الشاملة للعمل األدبي كلھ 

النتائج المتوصل إلیھا تنطبق ال على فقرات محددة فحسب ربطا وثیقا حتى یمكننا أن نجعل 

 2.بل على بنیة العمل كلھ

 :اـالثـث

إن النتائج التي یتوصل إلیھا التحلیل ربما ال تعبرعن المقاصد الحقیقیة للكاتب وقد ال تتطابق 

مع ما كان یھدف إلیھ وعلیھ سیكون من الصعب عادة إثبات أن المؤلف قصد عن وعي 

التي سیبحث عنھا والرد على ھذا أننا إذا نظرنا إلى األسلوب بمنظور یرى أنھ  التأثیرات

عدیدة سمة معینة ھي في رأیھ أكثر داللة  إختیار عرفنا أن المنشئ یختار من بین سمات

  3.على قصده

                                                            
.56فتح هللا أحمد سلیمان،األسلوبیة مدخل نظري ودراسة تطبیقیة،ص  1  

.56المرجع نفسھ،ص  2  

.57المرجع نفسھ،ص  3  
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معنى ھذا أن المؤلف یختار متعمدا الدوال المعبرة عن مقصوده،مبتعدا في ذلك عما یراه 

 .غیر مفصح عن ھدفھ غیر مناسب أو

أن موضوع التحلیل األسلوبي ھو :بعبارة أخرى یشیر شكري محمد عیاد في كتابھ ھذا

اإلبھام الذي یخلقھ النص في نفس القارئ وغنى عن البیان أن ھذا اإلبھام لیس خیاال محضا 

عیة إیدیولوجیة الجیل أو الطبقة اإلجتما أووال شطحا بدون أساس،ولكنھ یتكیف بأبنیة النص 

،وإن إختلفت ھذا التكیففي  الثوابتومن ثم یمكن إستخالص .الذي ینتمي إلیھما القارئ

 .أنواع القراء إلى غیر حد

فیمكن مثال تحدید الخصائص الشكلیة التي تدعو إلى تفسیر كلمة ما بأنھا مھجورة،حتى ولو 

 1.لم تكن كذلك عند تاریخ اللغة

لك الجو األدبي الذي یخلق في نفسیة القارئ أو فالتحلیل األسلوبي من ھذا المنظور،ھو ذ

 .المحلل

أما من ناحیة التحلیل األسلوبي بمعناه الدقیق ،فلعل القارئ العمدة ینتج لنا مدخال مباشرا 

وسریعا ال یتیحھ غیره،وھذا واضح فیما یتعلق بالوقائع التي تصعب مالحظتھا،كاإلیحاء 

بحر وھي (MER والـتأنیث بین كلمتین فرنسیتینالوجداني الناشئ عن اإلختالف في التذكیر 

 ).محیط وھو مذكر OCEANمؤنثة،

أو لنأخذ حالة أبسط،وھي القوة التعبیریة، وھي مسلك أسلوبي شائع جدا،كما أن نجاح 

األسلوبیة راجع إلى شعور القارئ بأن فیھا إحاال لتعبیر غیري عادي محل كلمة عادیة،،أما 

 2.شف عما فیھا من خروج على المألوفاللغوي فالبنیة عنده ھو الك

ویجب التركیز ھنا كنقطة مبدئیة في التحلیل األسلوبي على القارئ الذي یعد أساس كل 

 .عملیة تحلیلیة

                                                            
 .140،شكري محمد عیاد ،إتجاھات البحث األسلوبي  1
 .142المرجع نفسھ،ص  2
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 :سلوبيأھمیة التحلیل األ:المبحث الرابع

النص،وذلك عن  الجمالیة فيیكشف المدلوالت <<تبدو أھمیة التحلیل األسلوبي في أنھ 

والتحلیل بھذا یمكن أن یمھد الطریق للناقد .طریق النفاذ في مضمونھ وتجزئة عناصره

 ویمده بمعاییر موضوعیة یستطیع على أساسھا ممارسة عملھ النقدي وترشید أحكامھ

أن التحلیل األسلوبي یمكن أن یحل محل  <<ومن ثم قیاسھا على أسس منضبطة وال ندعي 

النقد األدبي،وإنما یعد وسیلة لھ كي یعمل بطریقة أكثر موضوعیة فاللغة ھي إحدى الوسائل 

 1>>التي یرتكز علیھا الناقد حین یعرض لنص ما بالدراسة النقدیة

في  عن المدلوالت الجمالیة الموجودة خالل الكشففأھمیة التحلیل األسلوبي إذن تظھر م 

 .النصوص األدبیة وذلك عن طریق النفاد في المضمون وتجزئة العناصر

النص  إستغالل ھذا التحلیل األسلوبي وتوظیفھ وصوال إلى الجمالیاتوإذا أحسن الناقد 

 .وجانبھ اإلبداعي فھذا یؤدي إلى إثراء الممارسة النقدیة

ھا الدارس أن یقص قطعة یمكن أن یمدنا بوسائل یستطیع ب <<كذلك تتمثل أھمیتھ في أنھ 

من الكتابة األدبیة بخبرتھ البحتة في اللغة،مما یزید من ھذه الخبرة،فالتحلیل األسلوبي یسھم 

رؤى الكاتب وأفكاره ومالمح تفكیره،ویجلو لنا ما وراء األلفاظ والسیاق من  في إظھار

لیس من مھام مغزى ومعان ینطوي علیھا النص،كما یبرز القیم البالغیة والجمالیة فیھ و

التحلیل األسلوبي إصدار األحكام على العمل األدبي والحكم لھ أو علیھ فھذا ھو ما ینأى عنھ 

 2.>>البحث األسلوبي

فالتحلیل األسلوبي إذن یكشف لنا في إظھار مالمح وأفكار الكاتب الخاصة من خالل القیم 

  .األدبیةالبالغیة والجمالیة التي یبرزھا في النصوص اإلبداعیة 

 

                                                            
 .53فتح هللا أحمد سلیمان،األسلوبیة مدخل نظري ودراسة تطبیقیة،ص  1

.53المرجع نفسھ،ص  2  
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وقد یقال كیف ترفض األسلوبیة كل المؤثرات التي تتصل بالنص وتعدھا غیر ذات جدوى 

ھو علم اللغة والرد یكمن في أن علم اللغة  وفي نفس الوقت تستعین بعلم آخر في تحلیالتھا

 .بالموضوعیة واإلبتعاد عن الذاتیة.ذات العالقة باألثر األدبي.یمتاز عند كل العلوم األخرى

حین تستعین بعلم اللغة ال تفرض على النص شیئا من خارجھ،إنما تعتمد . كما أن األسلوبیة

 1.أساسا على اللغة،وھي بنیة النص األساسیة

األسلوبیة تستعین بعلم اللغة بالدرجة األولى في فھم النصوص األدبیة،إضافة أن علم اللغة 

 .واإلبتعاد عن الذاتیةیتسم باألثر األدبي إذ یساھم في التقرب بالموضوعیة 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                            
 .54فتح هللا أحمد سلیمان،األسلوبیة مدخل نظري ودراسة تطبیقیة،ص  1
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 يـل األسلوبـات التحلیـویـمست:امسـث الخـحـالمب

 :یمكن القول أن األسلوبیة قد أقامت تحلیالتھا على المستویات اآلتیة

 :یرتكز التحلیل الصوتي لألسلوب على:يـوى الصوتـستــالم)1

 .التنغیم والقافیة 4النبر والمقطع ،-3الوزن ،-2الوقف ،-1

وفي ھذا المستوى یمكن دراسة اإلیقاع والعناصر التي تعمل على تشكیلھ واألثر الجمالي 

 1.والدالالت الموصیة التي تنتج عنھ األحداثالذي یحدثھ،كذلك یمكن دراسة تكرار 

ومنھ فإن إستثمار المستوى الصوتي بوصفھ أحد مكونات النص الشعري،ال یعد أمرا 

نت الدراسة تشدد على خصائص البنیة العروضیة أم على خارجیا على الشعر سواءا أكا

خصائص البنیة العروضیة أم على خصائص البنیة الصوتیة المنبثة في النص الشعري بید 

 أن معالجة النص تحقق مقاربة ناجحة مثال لدینا القافیة،ھذه األخیرة في تصور كوھن

رة تضاف إلى غیرھا،وھي لیست أداة،أو وسیلة تابعة لشيء آخر،بل ھي عامل مستقل،صو

 2.إال في عالقتھا بالمعنى كغیرھا من الصور ال تظھر وظیفتھا الحقیقیة

یعد الجانب الموسیقي من أھم الجوانب التي تمیز اإلبداع الشعري وتلفت إنتباه القارئ 

فتجعلھ یقترب من ھذه الموسیقى أو تلك فتشده دون غیرھا من القصائد فھي المغناطیس 

في أي عمل  للموسیقىلمتلقي التفاعل مع القصیدة ویكننا الحدیث عن جانبین الذي یجذب ا

 .ھما الموسیقى الخارجیة والداخلیة:شعري

وسیما آخرون موسیقى اإلطار وموسیقى الحشو،فتشمل الموسیقى الخارجیة األوزان 

 .الشعریة والقوافي والتفعیالت وعددھا وأثرھا الموسیقي وجوانب أخرى كالتدویر مثال

 

                                                            
 .51یوسف أبو العدوس األسلوبیة الرؤیة والتطبیق،ص  1

.99ر،صطحسن ناظم البنى األسلوبیة،دراسة في أنشودة الم  2  
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 أما الموسیقى الداخلیة،فھي الموسیقى التي تنبعث من الحرف والكلمة والجملة وتعني 

 1.بدراسة موسیقى النفس وھي موسیقى عمیقة

من ھنا یتضح لنا أن المستوى الصوتي وظیفة جد ھامة كونھ ساھم في جذب المتلقي وشد 

القصیدة ضف إلى ذلك ھناك إنتباھھ وذلك یتأنى من خالل الموسیقى الذي یحدثھا في ھذه 

نوعا من الموسیقى مرتبط بالمواقف اإلنفعالیة المتمحضة عن التجربة المسیطرة على 

الشاعر أثناء عملیة اإلبداع والكلمات في سیاقھا المحدد،ومن خالل معانیھا تشدنا إلیھا بعدما 

جعلنا ننجذب یصبح ألصواتھا المكونة لھا قیمة خاصة ومذاق خاص یربطنا بھا إنفعالیا،وت

وراءھا دون أن ندرك السبب،فاأللفاظ إذن في ھذا المجال تأخذ بعدھا الموسیقي الداخلي من 

حمیمیین بین المتلقي والعمل الشعري الذي  السیاق الذي تطرح فیھ،وتشكل جذب وإرتباط

 ھو القصیدة ذاتھا

 سیما حینما یتعلق كما یساھم ھذا المستوى في توطید العالقة بین المتلقي والعمل الشعري ال

 .األمر بالمواقف اإلنفعالیة المنبعثة أثناء عملیة اإلبداع

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                            
.261یوسف أبو العدوس،األسلوبیة ،الرؤیة والتطبیق،ص  1  
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 1.أما الوزن فتكمن وظیفتھ في خلخلة الموازاة الصوتیة الداللیة

 :يـّتركیبـوى الـستــالم)2

ویركز على دراسة الجملة والنص،وما یتفرع عنھما من ظواھر تتعلق بالجملة وأقسامھا 

 :مثال اإلھتمام 2.ووظائفھا وأحوالھا  وأنماطھا

 .بالمبتدأ والخبر ) أ

 الواو،ال،الذي:الروابط مثل  ) ب

 ).زمن األفعال(الّزمن ) ج    

 .طول الجملة وقصرھا) د 

 .الفعل والفاعل)ھـ 

 .التقدیم والتأخیر) و 

 :يــوى الّداللـستــالم)3

 وھیئتھا الكلمات والمفاتیحاللّفظة المفردة : كما یمكن في المستوى الداللي دراسة

 المورفیمات كعالمات التأنیث والجمع والتعریف،الصیغ اإلشتقاقیة مثل إسم الفاعل

 3.والمفعول،وإسم المكان

 لھذین المستویین الذي من خاللھا یمكن التعرف على مختلف النصوص األمر بالنسبةنفس 

 .ھ ذلكمن خالل اإلحاطة باأللفاظ والمفردات وتركیب الجمل وما شب

  
                                                            

 .99اب ،صسیر للطحسن ناظم البنى األسلوبیة،دراسة في أنشودة الم 1
  .18ص)م2013(،1والتوزیع،ط رابح بن خویة،في البنیة الصوتیة واإلیقاعیة،عام الكتب الحدیث للنشر 2

.51یوسف أبو العدوس،األسلوبیة،الرؤیة والتطبیق،ص  3  
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 :يـالغـوى البـستــالم) 4

 :یتضمن ھذا المستوى دراسة

 واألمر،الّشرط،النداء،القسم، اإلستفھاماإلنشاء الطلبي وغیر الطلبي، كدراسة أسالیب  -1

 .النھي،والمعاني البالغیة التي یخرج منھا كل نوع،التعجبالدعاء،

 .اإلستعارة وفاعلیتھا -2

 .المجاز العقلي والمرسل -3

 1.الموسیقي البدیع ودوره -4

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
.51،صیقیوسف أبو العدوس،األسلوبیة،الرؤیة والتطب  1  
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 ملخص
 

وإستنادا مما سبق ذكره،أن التحلیل األسلوبي قد بلغ درجة قصوى في  ما یمكن قولھ،

األعمال األدبیة ال سیما فیما یتعلق األمر بتحلیلھا،ھذه األخیرة التي تزخر بثروة ھائلة من 

نافذة،إذ یقوم بتفحصھا  المعاني واأللفاظ الجوھریة والتي من خاللھا یقف المحلل وقفة

محاوال دراستھا دراسة أسلوبیة وذلك عن طریق النفاذ في الكشف عن المدلوالت الجمالیة 

متقیدا بمنھجیة،متبعا خطوات  في ھذه النصوص مع تبیان مضمون النص أو شكلھ

كما یجب علیھ أیضا أن یتفاعل مع النص من جھة وأن یستعین عند دراستھ لھذا .محسوبة

ألدبي سواءا أكان نصا أو قصیدة،ال بد أن یقیم دراستھ وفقا للمستویات التالیة العمل ا

الداللي،التركیبي،(  

)الصوتي،البالغي  

ومنھ فإن نجاح األسلوبیة راجع في األساس إلى القارئ الذي یعتبر كنقطة مبدئیة في التحلي 

  األسلوبي



قصیدة وفاء محب الجانب التطبیقي :الفصل الثالث
 عند جمیل بن معمر

  

.توطئة  

.>>لجمیل بن معمر <<:القصیدة وفاء محب -1  

.شرح بعض المفردات-02  

.ملخص القصیدة -03  

تعریف بعنوان القصیدة -04  

:تحلیل القصیدة عبر المستویات -05  

.المستوى الّصوتي*      

.المستوى التركیبي*      

.المستوى الداللي*     

.المستوى البالغي*    

 ملخص
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 توطئة   
بدایة ما یمكن قولھ أن الباحث األسلوبي ال یمكنھ أن یشرع في التحلیل،دون اإلستناد إلى 

الّصوتي،التركیبي،الداللي،وأخیرا البالغي باإلضافة إلى الصرفي،وثمة :النحو لكل فروعھ 

التحلیل وھو أنھ ال ینبغي أن یكون ھناك فصل بین الشكل والمحتوى وحتى أمر مھم في 

من  ني،ال بد لنا أن ندرس القصیدةفللكاتب في ضوء عملھ ال تصل إلى المقاصد الحقیقیة

التي تسھمجمیع النواحي المذكورة سابقا من داللة وتركیب وصوت وبالغة ،ھذه األخیرة   

مزركشة بألوان من البالغة واإلستعارة،من صوت  في إثراء القصیدة وتبرزھا في حلّة

.وإیقاع من ألفاظ ومعاني ودالالت معینة  

من ھذه القصیدة التي بین أیدینا وھو للشاعر العذري ضھذا ما سنحاول رصده وتطبیقھ 

.معمر تحت عنوان وفاء محبّ جمیل بن   
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 وفاء محب               

 .َوُخِذْي ِبَحِضِك ِمْن َكِرْیٍم َوْاِصلِ              أَُبَثْیَن إَِنِك  َقْد َمَلْكِت َفأْْسُجِحْي   )01

 لِ ازِ ھَ لْ اَ  لِ وْ قَ بِ  ھُ طُ لِ خْ تَ  دّ الجِ بِ          ا       ھَ لَ صْ ا وَ نَ یْ لَ عَ  ةٍ رضَ اِ عَ  بَّ رُ لَ فَ  )02

 .ُحِبي ُبَثِیَنَة َعْن ِوَصالِِك َشاِغلِي                     َبْعَد َتَسُترٍ َفأَْحَبْبُتَھا ِباْلَقْوِل ) 03

 .يلِ ائِ سَ رَ  كِ تْ تَ أَ  وْ أَ  كِ تُ لْ صَ وَ  لٌ ضْ فَ               ةٍ مَ الَ قُ  رٍ دْ قَ ي كَ رِ دْ ي صَ فِ  نَّ أَ  وْ لَ  )04

 .الَباِطل؟فھل َلَك في إْجِتَناِب منھا      ِطِل          َوَیقُْلَن إَِنِك َقْد َرِضیَت ِبَبا )05

 .لِ اذِ بَ لْ اَ  یِض عِ بَ الْ  نْ مِ  يَّ لَ ى إِ ھَ شْ أَ                    ھُ یثُ دِ حَ  بُ حِ أُ  نْ مَّ مِ  لٌ اطِ بَ لَ وَ  )06

 .لِ ائِ زَ بِ  ايَ وَ ا ھَ مَ فَ  یتُ وِ ا ھَ ذَ إِ وَ      ي          نِ لْ صِ یَ  مَّ ثُ  ايَ وَ ھَ  كِ نْ عَ  نَ لْ زِ یُ لِ  )07

 .يلِ ائِ بَ حَ  كِ تْ أَ طَ خْ وأَ  ونِ جُ حُ لْ اَ  مَ وْ یَ               مْ كُ الُ بَ حِ  نَ یُ ثَ ا بُ ي،یَ ادِ ؤَ فُ  تْ دَ اصَ  )08

 .َوَجَعْلِت َعِاِجَل َما َوَعْدِت َكآِجلِ            ِت َما َمَنْیِتِني        َمّنْیِتِني،َفَلویْ ) 09

 ُمَتَثاِقلِ أَْحِبْب إَِليَّ ِبَذاَك ِمْن            ِبَھا      َكَلفِي َوَتَثاَقَلْت َلَما َرأَتْ ) 10

 .َعَواِذلِيفِیِك،َوَقْد َجَھْدَن  َعِصیتُ وَ          َعَواِذالً َفَھَجْرِتِني     َوأََطْعِت فِيَّ ) 11

 .لِ اعِ فَ بِ  نَ دْ ھَ جَ  نْ إِ وَ  تُ سْ لَ ي وَ نّ مِ               مْ كُ الِ صَ وِ  لَ بْ حَ  تَ بُ ِألَ  ِنينَ لْ اوَ حَ  )12

 .لِ اصِ نً  قَ وَ فْ أَ بِ  ھُ لَ  نَ یْ عَ ا سَ مَ لَ                مْ كُ رِ جْ ھَ بِ  نَ یْ عَ سَ  دْ قَ وَ  نَ ھُ تُ دْ دَ رَ فَ  )13

 .لْ خِ َال خَ وَ  جَ الِ مَ دَ  نَ یْ بَ  رِ دْ بَ الْ كَ                 ةٍ وبَ سُ نْ مَ  ةٍ یلَ قِ عَ  لَ وْ حَ  ینَ شِ مْ یَ  )14

 .لِ ئِ ْلَجااَ  ابِ بَ حِ ى الْ لَ إِ  ابِ بَ حُ الْ  لَ وْ حَ         ا     ھَ ابِ رَ قْ ي أَ ل فِ وُ جُ یَ  یمَ مِ حَ الْ  عُ ضَ نَ ) 15

 .لِ ادِ نَ جَ  مَّ صُ  نَ ضْ ضِ عْ یَ  وْ لَ  تُ دْ دَ وَ وَ             الً امِ نَ أَ  يَ لَّ عَ  ظٍ یْ غَ  نْ مِ  نَ ضْ ضَ عْ یَ ) 16

 .لٍ اخِ بَ  ینِ نِ ضَ  نْ سي فداؤك مِ فْ نَ                   ةٌ یلَ خِ بَ  نَ یْ ثَ ا بُ یَ  كِ نَ إِ  نَ لْ قُ یَ وَ  )17

 .لِ اصِ ر الوَ یِ مِ ضَ  نْ مِ  ةِ دَّ وَ مَ ى الْ لّ عَ لَ             مْ كُ الَ بَ حِ  تُ لْ صَ و وَ ،أَ كِ تُ فْ لِ أَ  نْ ئِ لَ وَ  )18

 1.لِ اطِ مَ  وْ أَ  زٍ جِ نْ مُ  دَ اعِ وَ ي مَ دِ عْ وَ            ي لِ ائِ بَ حَ  نَ یْ ثَ ا بُ یَ  كِ لِ بْ حَ ي بِ لِ صِ فَ  )19

                                                            
شرح دیوان جمیل بثینة،شرح وتحقیق عدنان زكي درویش،دار الفكر العربي،بیروت للطباعة والنشر   1
 .171،172،173ص).م2001(،3ط
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 :شرح المفردات

،واألسجح من الّرجال،الحسن من الفعل سجح بمعنى أحسني العفو وتلّطفي: يحِ جِ سْ أَ 

 1.حسن العفو ومنھ المثل الّسائر في العفو عند المقدرة:المعتدل،واإلسجحاح

 2.ذو جلد وصرامة: مقترحة اإلتصال ویقال عارضة:ةٍ ضَ ارِ عَ 

 3.قالمة الظفر،ما سقط من طرفھ عند قصھ:ةٍ مَ َال قُ 

ّ :يتِ یْ وَ لَ   تلھ وھنا بمعنى مخالفة للكالم عن جھتھ،أي إخالففالحبل :من الفعل لوى،یلوي لیا
 4..الوعد

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                            
-ھـ1410(،1إبن منظور،لسان العرب،المجلد الثاني،دار صادر بیروت،للنشر والتوزیع،ط 1

 .475،ص)م1990
إبن منظور،لسان العرب،المجلد العاشر،دار صادر بیروت للنشر والتوزیع والطباعة   2
 .103ص)م1863(،1ط
جمیل أبو نصري ومؤلفون آخرون،زاد الطالب،قاموس عصور باأللوان،عربي عربي،دار الراتب   3 

 .435الجامعة بیروت لبنان للنشر والتوزیع،ص
.261،ص1إبن منظور،لسان العرب المجلد الثالث عشر دار صادر بیروت للطباعة والنشر،ط     4   
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.والحاسدات الالئمات جمع عاذلة بمعنى:الً اذِ وَ عَ   

.أقطع:تَّ بُ أَ  1 

من الفعل جندل وھي الحجارة وھو نقصان البناء عّما ال ینصرف،والجندل مخرة :لَ ادِ نَ جَ 
.اإلنسان وجمعھ الجنادل،الشدید من كل شيءمثل رأس  2 

.جمیل لھاكلف حب  تأرما لبمعنى تدلّلت  تباطأ وھنامن الفعل تثاقل،بمعنى :تْ لَ اقَ ثَ تَ  3 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            

 .360مصور باأللوان،عربي،عربي،ص،قاموس الطالبجمیل أبو نصري ومؤلفون وآخرون،زاد  1
 .215م،ص1864 1إبن منظور،لسان العرب،دار صادر بیروت لبنان للطباعة والنشر ،ط 2
.265جمیل أبو نصري ومؤلفون آخرون،زاد الطالب،قاموس مصور باأللوان عربي،عربي،ص  3  
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 :ملخص القصیدة

،ھذه األخیرة التي تتحدث القصیدة عن قّصة حب صادقة نشأت بین الشاعر جمیل وبثینة

وطمع في الزواج منھا،فلما منع ذلك كانت بدورھا تبادلھ حبھ وعشقھ حتى إشتھر أمره،

إرتحل أھل بثینة إلى الشام فرحل إلیھم فترصدوه وشكاه أھلھا،فر إلى الیمن،ثم 

حینئذ،والمالحظ أن القصیدة من الغزل العفیف غزل یحمل في طیاتھ معاني الحب 

الّطھارة والّنقاء،طھارة نفس ونقاء قلب،وبعد عن ذكر محاسن المرأة الحّسیة مع .واإلخالص

ق،وھذه األبیات صورة من اإلكتفاء بإعالن ما یعانیھ الّشاعر من آالم الحب ولوعة الشو

 صور الغزل العفیف الذي یعبر فیھ الشاعر عاطفتھ نحو محبوبتھ وشدة تعلقھ بھا،في أسلوب

بن معمر في والعتاب،لذلك یعّبر جمیل  واالستعطاف الوفاءرقیق،وألفاظ عذبة تحمل معاني 

لھا،كما نالحظ أیضا أن الشاعر لم  لمحبوبتھ وعن عظیم وفائھ ھذا النص عن شدة تعلقھ 

یعن بإستعراض أوصاف محبوبتھ الحبیبة مثلما نجد ذلك عند شعراء الغزل الماجن الذي 

از عواطفھ كانت تفیض بنوع من یمثلھ عمربن أبي ربیعة ال سیما أن توجھ جمیل نحو إبر

بھ نوع من الحب والصدق التي طالما كان ینشدھا ویسمعھا إیاھا لكن رغم ذلك كان ینتا

القلق والخوف من فراق الحبیبین،ومنھ فإن عاطفتھ عاطفة قویة صادقة،تحمل مرارة الھجر 

الذي یقابلھ بالوفاء والبقاء على حبھ لھا،مھما طال البین بینھما،مما جعل الشوقإلى لقائھا 

یزداد ویتشدد لكن في عفة وإحتشام وبعد عن الوصف الحّسي لمفاتن وخوف عن فراق 

إذن عند تفحصنا لھذه القصیدة حینھا،أن جمیل بن معمر كیف كان مخلصا،وترك  فنستدرك

 .الحي والدیار،وھام على وجھھ متغنیا بحّبھ منشدا عذابھ،حتى وافتھ المنیة

،ومع ذلك فلم یستحب فرغم وجود العواذل التي كانت تلح وتصّر لكي یقطع عالقتھ ببثینة

لّسعي إلى خلّو قلب جمیل من ھوى بثینة لكنھ لھن مھما حاولن،وكان ھدفھن في ذلك،ھو ا

عز علیھ أن یرفض،وعز علیھ حّبھ وعشقھ،فأصّر على حبھا وعلى اإلتصال بھا من وراء 

 أھلھا،وكانت بدورھا تبادلھ حّبھ وعشقھ،والّرغبة في اللقاء واحدة،متدّینا الفرص للقاء الحبیبة

بثینة والتي كانت كثیرا ما وعدت كما یجب التنویھ إلى أمر .في عقلھ من زوجھا وأھلھا

فأخلفت الوعد،وأصبحت وعودھا مؤجلة،وتزداد تثاقال،كلما رأت حبیبھا جمیل أكثر تعلقا 
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بھا،مع العلم أن جمیل أحّبھا حبا ال یوصف فقد ظّل یناجي الحبیبة والّنسیم الذي یحمل طیبھا 

من أجل كسب حب واحد ذلك  كلّ .ویرسل المراسیل ویناجي الّسماء والّنجوم،ھائما ساھرا

 .بثینةوھو حّب الحبیبة 

وبقي جمیل وفّیا لھا وفضلّھا على باقي النساء رغم الحیل التي كانت تدّبرھا العواذل لقطع 

ھذه العالقة،إال أنھا لم تفلح في ذلك،وظل جمیل محافظا دوما على ھذه العالقة،ھذا الحب 

 الذي شّب منذ الصغر فلن یزول حبھ مھما طال بھ
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 :التعریف بعنوان القصیدة

إذا ما تأملنا عنوان القصیدة فإننا سنجده حتما یتحدث عن قصة ھذین العاشقین، والتي بدأت 
بحادثة طریفة جمعت بین قلبیھما إلى األبد فإذا صدق القوم أن الحب ال یأتي إال بعد 

جمیل ھنا،ھي شخصیة خصام،فحب جمیل وبثینة ھو خیر شاھد على ھذا القول فشخصیة 
صادقة في الحب إتجاه المحبوب علما أن القصیدة من الغزل،والغزل فن وجداني موضوعھ 

المرأة یصفھا أو یتحدث إلیھا،أو ینشئ قوال فیھا،أو قصة تتعلق بھا أو یصف ما تثیره في 
نفس الشاعر من حرقة وشوق وحرمان إذ یقسم الغزل إلى صنفین إثنین ھما العفیف 

،فأما العفیف ما كان منھ طاھرا تقیا یعبر عن مشاعر صادقة وإحساسات سلیمة،فھو والماجن
إذ یطلق علیھ الغزل العذري وجمیل بن معمر  خلو الروح إلى الروح في مناجاة طویلة

زعیم ھذا الغزل وذلك عن طریق صدق مؤدتھ وخلوص وفائھ یتقدم الشعراء الغزلیین عل 
 .اإلطالق

 :یقول جمیل بن معمر

 1.لیلُ قَ لَ  مْ یكُ انِ یَ سْ نِ ،وَ نَ یْ ثَ بُ                              ةٌ یرَ ثِ كَ لَ  مْ كُ أتي بِ یَ  َصَباَباِتي نَ إِ وَ 

 :ویقول أیضا

 2.ولُ زُ یَ  الُ یَ خَ الْ ا،وَ ھَ نْ عَ  الَ  زَ َال وَ                      ةً ظَ حْ ك لَ الُ یَ ني خَ یْ عَ  نْ عَ  ابَ ا غَ مَ فَ 

فحبھ .ولم یفارق ذكرھا شفتھفظل یقول الشعر في حبیبتھ،لكن الصبابة لم تفارقھ في منفاه 
 لھا حّبا ال یوصف حّبا تملؤه العواطف والشوق واألحاسیس،فھي داءه ودواءه

 :یقول جمیل

 يبِ سْ حَ  ةَ نَ یْ ثَ ا بُ ،یَ ا الّداءِ ذَ  ضَ عْ بَ    ي                     بِ سْ حَ ،فَ تُ یْ لَ بَ  دْ قَ ي فَ نِ یمِ حَ إِرْ 

 يبِ لْ قَ  بُّ حُ لْ اَ  حَ رَ قْ أَ  دْ قَ و مُ ولُ تَ  ي                      َال بِ حْ ،صَ ةَ نَ یْ ثَ ا بُ ،یَ یكِ ي فِ نِ  مَ َال 

 3.يبِ ،طَ ةَ نَ یْ ثَ ا بُ ،یَ هللاُ وَ  تِ نْ ي                         أَ بِ ي طَ ائِ دَ  نَّ أَ  اسُ النَّ  مَ عَ زَ 

الجانب الغزل الماجن فھو غزل مھدما لألخالق خصوصا عندما یتعلق األمر بالتصویر  أما
الحّسي من المرأة،وغالبا ما یكون الدافع إلیھ اإلعجاب واإلفتتان،باإلضافة إلى مجالس اللّھو 

 .والغناء
                                                            

 2ان،طمھدي محمد ناصر الّدین شرح دیوان جمیل بثینة،دار الكتب العلمیة،بیروت،لبن. 1
 .68،ص)م1993ھـ،1413(

 .69المرجع نفسھ ،ص  2
.13مھدي محمد ناصر الّدین،شرح دیوان جمیل بثینة،ص  3  
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 :مستویات التحلیل األسلوبي

كما سبق لنا الذكر الحدیث عن ھذا المستوى،وقلنا بأن الصوت یعد :المستوى الّصوتي)1

ولھذا فإننا ھنا .في قصیدتھ الفنیة من أھم الجوانب الموسیقیة التي یرتكز علیھا الشاعر

 :نالحظ وجود سمات عدیدة لھذا المستوى والتي من بینھا

الشاعر إختیار الوزن المناسب للغزل وھو بحر  إذن موسیقى القصیدة خفیفة أحسن:الوزن

 .الكامل وأجزاؤه

 .متفاعلن  متفاعلن  متفاعلن      متفاعلن  متفاعلن  متفاعلن

 :من مقاطع لقصیدتھ ونقوم بتجزئتھ سنرصد مقطع:مثال ذلك

 يْ لِ صِ اْ وَ  نْ مِ یْ رِ كَ  نْ مِ  كِ ضِ ضْ حَ بِ  يْ ذِ خُ وَ      يْ حِ جُ سْ أْ فَ  تِ كْ لَ مَ  دْ قَ   كِ نَ نْ إِ   نَ یْ ثَ بُ أَ 

///0/ /0 / //0 //0 // /0//0 ///0   //0 // /0 //0 /0 /0//0 

  متفاعلن  متفاعلن متفاعلن     متفاعلن متفاعلن    متفاعلن

 :القافیة

ولم ینوع فیھا . إستخدم جمیل بن معمر في قصیدتھ ھذه قافیة واحدة،أال وھي قافیة الالّم

بحیث،أن ھذه القافیة كانت متناسبة مع بناء ھذه القصیدة ومتفاعلة معھا ضمن مسافة معینة 

 .آثر موسیقي سیرى في جسد القصیدة وحید القارئ أو السامع معا

ب آخر وھو جانب الموسیقى الّداخلیة وإذا ما إنطلقنا للحدیث عن كما یمكننا الحدیث عن جان

 >>الغزل العفیف<<او بعبارة أخرى  >>وفاء محب<<الموسیقى الداخلیة في قصیدة وفاء 

 :فإننا نقف عند بعض القضایا والتي من أھمھا

م أكثر من جھة اللفظ أو إلتقاؤھا في المعنى العاإلتقاء الكلمات في الجمل في صوت أو

المسیطر على الجملة أو الجمل من ناحیة المعنى وھذا العنصر یساھم في إحداث موسیقى 

 :داخلیة عذبة،وفي تركیز المعنى وتأكیده ومنھ في القصیدة والكلمات
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 ).منیتني،ھجرتني،ملكت،وصلتك شاغلي،رسائلي،حبائلي(

األخیرة التي كانت لھا داللة   نستنشق من ھذا المنظار بأن النص یتمیز بموسیقى عذبة ھذه

معینة أال وھي،داللة ناجمة عن إنتقاء األلفاظ وتنسیق العبارات المناسبة كما أن القافیة 

وحرف الروي وحسن إختیار الوزن،كل ھذا لم یأتي من العدم،بل جاء مناسبا لتأوھات التألم 

 والحب الصادق من طرف الشاعر نحو عشیقتھ بثینة

وفي ھذا المستوى یمكن دراسة الجملة والفقرة،وما یتبع ذلك مثل : يالمستوى التركیب)2

 .اإلھتمام

 :ویظھر ذلك في البیت األول:المبتدأ والخبر) أ

 .َوُخِذْي ِبَحِضِك ِمْن َكِرْیٍم َوْاِصلِ        أَُبَثْیَن إَِنِك  َقْد َمَلْكِت َفأْْسُجِحْي        

 .إنجملة فعلیة في محل رفع خبر  َمَلْكتِ  َقدْ ھو بثینة مبتدأ مقدم والخبر :المبتدأ

 .ویظھر ذلك في البیت السابع عشر:المبتدأ والخبر* 

 .لٍ اخِ بَ  ینِ نِ ضَ  نْ سي فداؤك مِ فْ نَ                   ةٌ یلَ خِ بَ  نَ یْ ثَ ا بُ یَ  كِ نَ إِ  نَ لْ قُ یَ وَ  

 .إسم إن منصوب وعالمة نصبھ الفتحة الظاھرة على آخره :فالمبتدأ ھو بثینة

 .وبخیلة خبر إن مرفوع وعالمة رفعھ الضمة الظاھرة على آخره

 :مثل:الروابط) ب

 .،َوُوِدْدتُ تِ لْ عَ جَ ي،وَ ذِ خُ وَ  :الواو نحو قولھ

 .أَْو أََتْتكِ : أو نحو قولھ

،َفَلَوْیِت،َفَھَجْرِتِني: الفاء نحو قولھ  .َفَلُوبَّ

 .ِبالِجدّ : الباء نحو قولھ

 :الضمائر مثال الضمائر المستترة مثل:كذلك نجد من أھم أنواع الروابط 
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 .ينِ تِ یْ نَ أنت في كلمة أسجحي تعود على بثینة،َرأَْت،ُخِذي،مَ 

ومنھ نستنتج بأن الروابط ألفاظ وعبارات تربط وتنظم الكلمات داخل الجملة الواحدة،داخل 

 .الفقرة الواحدة الفقرات داخل النص،وتبین العالقات بینھا

سواءا المقروءة أو  أنھا تسھم في فھم النص أو القصیدة، كما أن دالالت ھذه الروابط

المسموعة فوجود ھذه الروابط وإستعمالھا في الكتابة شرط أساسي،فمن خاللھا یستطیع 

القارئ أن یفھم وأن یتعرف على مضمون ھذه القصیدة أو النص فبدون الروابط یكون 

 .النص غیر متصل وغیر مترابط

إنسجامھا،كما تفید  إتساقھا و ي تماسك القصیدة،من حیث بناءھا،فھذه الروابط تساھم أیضا ف

 .أیضا في ترتیبھا والتسلسل المنطقي لھا

 ةفي ھذه القصیدة نجد تنوع األفعال ھذه األخیرة التي تتراوح بین أفعال ماضی:الّزمن) ج

 :نحو ذلك یةوأمر ةومضارع

: مثل: الفعل الماضي

 .نَ یْ عَ ،سَ نَ دْ ھَ ،جَ تِ دْ عَ ،وَ تِ یْ وَ ،ھَ تِ لْ عَ ي،جَ نِ نَ لْ اوَ ،حَ تِ عْ طَ ي،أَ نِ تِ ّنیْ ،مَ تْ ادَ ،صَ یتَ ضِ ،رَ كِ تُ لْ صَ ،وَ تِ كْ لَ مَ 

 .بُّ حَ ي،أَ نِ تِ رْ جَ ،ھَ تْ لَ اقَ ثَ تَ : الفعل المضارع

 .يحِ جِ سْ ي،أُ ذِ خُ : الفعل األمر

وھكذا .مالحظتھ ھنا،ھو طغیان الفعل الماضي على باقي األفعال األخرى لكن ما یمكن

نستنتج أن األفعال الماضیة جاءت في ھذه القصیدة مرتبطة بالوظیفة،ألنھا تبرز أفكار 

 .إذ تتمثل في حب جمیل لمحبوبتھ بثینة وولعة الشدید بھا.واضحة للعیان وحقائق

 ول ویظھر ذلك في البیت األ:الفعل والفاعل ) د

        أَُبَثْیَن إَِنِك  َقْد َمَلْكِت َفأْْسُجِحْي        

 .فعل ماضي ناقص والفاعل مقدم ھو بثین:َمَلْكتِ 
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 .فعل والفاعل ضمیر مستتر تقدیره أنت:ْأْسُجِحيْ 

 .ايَ وَ ھَ  كِ نْ عَ  نَ لْ زِ یُ لِ  :في البیت السابع

ضمیر متصل في محل رفع فعل مضارع مجزوم ب ال وعالمة جزمھ السكون والنون :لْ زِ یُ 

 .فاعل

                .ِبَھا  َكَلفِي َوَتَثاَقَلْت َلَما َرأَتْ  :في البیت العاشر

تثاقل ،رأى أفعال ماضیة مبنیة على الفتحة الظاھرة على آخرھا والتاء : َرأَتْ  ،َتَثاَقَلتْ 

 ).ُبَثْینَ (التأنیث الساكنة ال محل لھا من اإلعراب والفاعل ضمیر مستتر تقدیره ھي

 .یجوز التقدیم والتأخیر في أبیات القصیدة فال یختل المعنى في ذلك:التقدیم والتأخیر) ھـ

إسم :الحالة یمكن دراسة اللفظة المفردة وھیئتھا،اإلشتقاقیة مثلفي ھذه :المستوى الّداللي -3

 :الفاعلوإسم المفعول،إسم المكان مثال

 :وفي اللفظة المفردة نحو

 .>>أَُبَثْینَ  <<:نداؤھا بالھمزة في البیت األول -1

 .لٍ اصِ وَ  یمٍ رِ كَ  نْ مِ  كِ ظِ حَ ي بِ ذِ خُ وَ ي         حِ جُ سْ أَ فَ  تِ كْ لَ مَ  دْ قَ  كِ نَ إِ  نَ یْ ثَ بُ أَ -

 فالھمزة توحي إلى قربھا من قلبھ: >>نَ یْ ثَ بُ أَ  <<وھذه المفردة 

 .تدل كذلك على السیطرة التامة على قلبھ: في البیت األول >>تِ كْ لَ مَ << -2

على ثقة بالنفس وإستحقاق  تدل:في البیت األول >>لِ اصِ وَ  مٍ یِ رِ كَ  نْ مِ  كِ ظِ حَ ي بِ ذِ خُ << -3
 .للحب لمحبوبتھ وعشیقتھ بثینة

 :في البیت الثالث >>رٍ تُّ سَ تَ  دَ عْ بَ << -4

 .ُحِبي ُبَثِیَنَة َعْن ِوَصالِِك َشاِغلِي     َبْعَد َتَسُترٍ َفأَْحَبْبُتَھا ِباْلَقْوِل 

 .العارضة حبھا علیھ فلفظة بعد تستر تدل على رقة إحساسھ وحرصھ على مشاعر المرأة
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جمیل لبثینة وتعلقھ الشدید بھا،ولكنھ  مایمكن قولھ أن ھذه األلفاظ إنما تدل على حب الشاعر

تھا بالحقیقة لیقطع أملھا في وصلھ،كما أنھ یعاتب بثینة على إظطر بعد ذلك إلى مصارح

إخالفھا الوعد وتدللھا وطاعتھا للعادالت ویختار من األلفاظ والعبارات ما ینقل مشاعره مثل 

 :ذلك في قولھ

 في البیت العاشر >>يفِ لَ كَ <<

 لِ اقِ ثَ تَ مُ  نْ مِ  اكَ ذَ بِ  يَّ لَ إِ  بْ بِ حْ ا      أَ ھَ بِ  يفِ لَ كَ  تْ أَ ا رَ مَ لَ  تْ لَ اقَ ثَ تَ وَ 

 .كذلك في البیت العاشر:>>أَْحِبْب إِلَيَ <<

 .في البیت الحادي عشر: >>َعِصیُت َعَواِذلِي<<

 .يلِ اذِ وَ عَ  نَ دْ ھَ جَ  دْ قَ ،وَ یكِ فِ  یتُ صِ عَ ي             وَ نِ تِ رْ جَ ھَ فَ  الً اذِ وَ عَ  يَّ فِ  تِ عْ طَ أَ وَ 

 :في البیت التاسع: >>ينِ تِ یْ نَّ مَ <<

 .لِ آجِ كَ  تِ دْ عَ ا وَ مَ  لَ اجِ عَ  تِ لْ عَ جَ ي                  وَ نِ تِ یْ نَ ا مَ مَ  تِ یْ وَ لَ فَ  ينِ تِ یْ نَّ مَ 

 :في البیت العاشر: >>تْ لَ اقَ ثَ تَ  <<

 .قِلِ اثَ تَ مُ  نْ مِ  اكَ ذَ بِ  يَّ لَ إَ  بْ بِ حْ ا               أَ ھَ ي بِ فِ لَ كَ  تْ أَ ا رَ مَ لَ  تْ لَ اقَ ثَ تَ وَ 

 .في البیت الحادي عشر: >>ينِ تِ رْ جَ ھَ فَ  الً اذِ وَ عَ  يَّ فِ  تِ عْ طَ أَ <<

 .وعصیت فیك،وقد جھدن عواذلي ينِ تِ رْ جَ ھَ فَ  الً اذِ وَ عَ  يَّ فِ  تِ عْ طَ أَ وَ 

 :مثل إسم الفاعل والمفعول والصفة المشبھة،إسم المكان: الصیغ اإلستقافیة

 .عواذل،باخل،الباذل،البغیض،عارضة،ناصل:إسم الفاعل نحو-)أ

 .متثاقل :إسم المفعول نحو-)ب

 .بخیلة :الصفة المشبھة-)ج

 .الحجون:  إسم مكان-)د

 .وتتمثل في عالمة التأنیث والجمع والتعریف :المورنیمات-
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 :نجد مثال:ففي عالمة التأنیث 

معمر یخاطب بثینة ضمن  فالتاء ھنا داللة على التأنیث كون أن جمیل بن:تِ كْ لَ مَ في كلمة 
 .قصیدتھ ھذه مع تبیان حبھ الشدید لھا

 .كذلك یوجد عالمة ھنا للداللة على التأنیث وھي داللة الیاء :أسجحي-

 .ھنا توجد عالمة التأنیث وھي عالمة التاء:أطعت-

 نجد:عالمة الجمع

 .النون ھنا داللة على الجمع:نَ لْ زِ یُ لِ 

 .جھدن

 .یعضضن

 الصیغ اإلنشائیة،منھا اإلستفھام،األمر،النداء:تتضمن ھذه الدراسة ما یلي :المستوى البالغي

 القسم،التعجب،النھي،والمعاني البالغیة التي یخرج منھا كل نوع كما تتحلى ھذه الدراسة

 .إلخ...............أیضا في اإلستعارة والبدیع

 :الصیغ اإلنشائیة في القصیدة-1

 المصاغة شكلیا على نسق إنشائي مقابل الصیغ اإلخباریةیقصد بالصیغ اإلنشائیة التراكیب 

 ثةتنطوي التراكیب اإلنشائیة في ھذه القصیدة تحت ثال،إذ التي تحمل التصدیق والتكذیب 

النداء اإلستفھام،األمر ویالحظ أنھ یغل على النص األسلوب الخبري،وذلك :أنماط ھي

 :إلعتماد الشاعر علیھ لإلفصاح عن معاني الوفاء كما ھو في البیت الرابع

 .يلِ ائِ سَ رَ  كِ تْ تً أً  وْ أً  كِ تُ لْ صَ وَ  الً ضْ فَ                ةٍ مَ َال قُ  رِ دْ قَ ي كَ بِ لْ ي قَ فِ  نَّ أَ  وْ لَ ) 04

 .في البیتین التاسع والحادي عشر والعتاب

 .لِ آجِ كَ  تِ دْ عَ ا وَ مَ  لَ جِ اِ عَ  تِ لْ عَ جَ ي                  وَ نِ تِ یْ نَ ا مَ مَ  تِ ویْ لَ ي،فَ نِ تِ یْ نّ مَ ) 09

 .وأطعت في عواذال،فھجرتني            وعصیت فیك،وقد جھدن عواذلي) 11
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 :والنداء في قول جمیل یظھر لنا في البیت األول

 .إنك قد ملكت فأسجحي                   وخذي بحظك من كریم واصل نأبثی

ھنا ومن خالل ھذا البیت الذي ینادي فیھ جمیل بثینة یطلب منھا أن تحسن العفو وتتلطف 

 .كما ال بد لھا أن تأخذ نصیبا من السعادة

 :واإلستفھام یظھر من خالل قول جمیل في البیت الخامس

 .لاطِ البَ  ابِ نَ تِ في إجْ  كَ لَ  منھا فھل           لِ اطِ بَ بِ  یتَ ضِ رَ  دْ قَ  كِ نَ إِ  نَ لْ قُ یَ وَ 

 .والغرض منھ ھو التمني

 :واألمر یظھر من خالل قولھ كذلك في البیت األول

 .  لِ اصِ وَ  یمٍ رِ بحظك من كَ  خذيو        فأسجحي أبثین إنك قد ملكت 

 .یأمر بثینة بأن تنطلق وتتحسن العفو والمراد منھ ھو اإلستعطاف فھنا جمیل بن معمر

 وأسلوب الشاعر یكاد یكون مباشرا ألنھ یعبر عن حقائق نفسیة ال یحتج في ذلك إلى اإلكثار

 :من ألوان البیان إذ الحقیقة ھنا أغلب من الخیال ومن ألوان البیان ما یلي قولھ

 1.لِ ائِ زَ بِ  ايَ وَ ا ھَ مَ فَ  یتُ وِ ا ھَ ذَ إَ وَ     ي   نِ لْ صِ یَ  مَّ ثُ  ايَ وَ ھَ  كِ نْ عَ  نَ لْ زِ یُ لِ : في البیت السابع

إستعارة مكنیة فالشاعر ھنا تصور الھوى شیئا مادیا یحاولن  >>لیزلن عنك ھواي <<

 .إزالتھ، وتوحي بتمكن حبھا من نفسھ

 .2َوْاِصلِ  مٍ َنِك  َقْد َمَلْكِت َفأْْسُجِحْي     َوُخِذْي ِبَحِضِك ِمْن َكِریْ إِ  أَُبَثْینَ  :في البیت األول

 .كنایة عن السیطرة واإلستیالء،وھي توحي بشدة تعلقھ بھا:>>تِ كْ لَ مَ  دْ قَ  كِ نَّ إِ <<

 

                                                            
 .172عدنان زكي درویش،شرح دیوان جمیل بثینة،ص  1
 .171المرجع نفسھ،ص2
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 1.يئلِ اِ سَ رَ  كِ تْ تَ أَ  وْ أَ  كِ تُ لْ صَ وَ  لُ ضْ فَ    ةٍ مَ َال قُ  رِ دْ قَ ي كَ رِ دْ ي صَ فِ  نَّ أَ  وْ لَ : في البیت الرابع

یوحي بشدة حبھ وإخالصھ لبثینة،فلم یبق في قلبھ محل  بلیغ تشبیھ: >>كقدر قالمة<<
 .لغیرھا

 2.َمّنْیِتِني،َفَلوْیِت َما َمَنْیِتِني               َوَجَعْلِت َعِاِجَل َما َوَعْدِت َكآِجلِ : في البیت التاسع

 تشبیھ >>َجَعْلِت َعِاِجلَ َما َوَعْدِت َكآِجلِ <<

 .ِألَُبتَّ َحْبَل ِوَصالُِكْم   ِمِني َوَلْسُت َوإِْن َجَھْدَن َعَواِذلِيَحا َوْلَنِني :ثاني عشرفي البیت ال

تشبیھ بلیغ من إضافة المشبھ بھ إلى المشبھ،وھو یوحي بقوة الصلة >>َحْبلَ ِوَصالُِكمْ  <<
 .بینھما

 .فالشاعر لم یكثر منھا إال ما جاء عفوا:وكذلك الشأن في المحسنات البدیعیة

  . >>الھازلǂالجد<<:ثانيكالطباق في البیت ال

 .   >>آجلǂعاجل<<: وذلك في البیت التاسع

 .وھذا ما زاد أسلوبھ جماال ومعناه وضوحا وتأثیرا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
 .171عدنان زكي درویش،شرح دیوان جمیل بثینة،ص  1
 .172المرجع نفسھ،ص  2
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 ملخص
سعة  وانتھتالعربي،والشعر العذري،شاعرا قضى وفاءا لمن أحب، األدبھكذا عرف 

 مت قلبینرقصتھ حب طاھر وعفیف، رغم الظروف والعادات القبلیة التي قست علیھ،فح

 .واإلخالص من أن یعیشا في كنف الحب وطھره تعاھدا على الوفاء

والشعراء على إختالف ألوانھم وإتجاھاتھم كل ولھ األسلوب الذي یتفرد بھ عن غیره وعلى 

تتمیز بمذاق خاص من مفردات ومعاني في سیاق إثر ذلك فإننا نالحظ أن ھذه القصیدة 

ترتیب منظم تربط بینھما مجموعة من الروابط لعل من أھمھا الضمائر المستترة باإلضافة 

ب لھ األذان إذ أحسن في إختیاره الوزن وھو بحر رأنھا تحوي على نغم موسیقي عذب تط

غة اإلستعارة والكنایة التي الكامل،كما تتجلى قصیدتھ ھذه في إبراز حلة بالغیة،أال وھي بال

 .تزید القصیدة جماال ورونقا

ومنھ فإن غلبة األفعال وإستخدام الحروف بطرائق معینة واألوزان ووجود اإلستعارة 

 كما تعد من الخصائص التي یتصف  البالغیة المناسبة،كل ذلك ساھم في ظھور القصیدة

 بھا النص
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:ثینةـل بـمیـرة جــسی  

:إسمھ ونسبھ)أ  

ھو جمیل بن عبد هللا بن معمر الحارث بن ظبیان من معّد،یكنى بأبى عمرو من قبیلة عذرة 

.المشھورة بجمیل نسائھا،وعشق رجالھا،وتفردھم بعشقھم عن سائر من جاورھم من القبائل  

والعذاب والحرمان فھم إذا أحبو أخلصو ووفوا،وتمسكو بحبھم سعداء بالھجر والصدود،  

كما ینھاث) تذوب(،كأنھا قلوب طیر تنھات>>ما بال قلوبكم<<:قیل ألعرابي من بني عذرة  

وقیل آلخر!إنا لننظر إلى محاجر أعین ال تنظرون إلیھا :؟قال!الملح في الماء؟ أما تجلدون  

،ورب كعبة:فقالت جاریة سمعتھ.من قوم إذا أحبو ماتو:ممن أنت؟فقال عذريٌّ  

ه ومكانتھ بین قوم فتختلف حولھ الروایات،فمنھم من یقول أنھ كان من سادة قومھ أما أبو

 :الوافري المال إستنادا إلى شعر جمیل وفخره بأبیھ وقومھ،وھو القائل

 .أََنا َجِمیٌل فِي الّسَنِام ِمْن َمَعدّ 

ْكِن اَْألََشدّ     ْرَوِة اَْلَعْلَیاِء والرُّ  فِي الذَّ

 1.َواْلَبْیُن ِمْن َسْعِد ْبُن َزْیِد َواْلَعَددِ    
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 :ھـخـاریــت )ب

ولد جمیل بن عبد هللا بن معمر في وادي القرى بالحجاز،ونشأ في أسرة ذات سعة 

 وقدر،ونشأت إلى جنبھ إبنة عم لھ إسمھا بثینة فأحبھا،وترعرع معھ ذلك الحب،حتى

 بثینة،فلم یوقف بدعوى أنھ شب بھا وأظفر بھا أھلھاإذا بلغ مبلغ الرجال،طلب الزواج من 

 وفجر فیھا أعمق المشاعر،وراح یتغنى بأملھ رجال آخر،فحّز األلم في نفس جمیل

الضائع،ونصف عینیھ صورة الحیاة التي فقدھا،والروح التي خلقت لتعانق روحھ وقام 

محاوال إقناعھم بمنطق .ومإلیھم جمیل یرد العذل والل العذال یعذ لون واللوام یلومون فتوجھ

العذریون كان مثیرھم الخارجي ھو الحب بكل ما یحملھ من  1عاطفتھ،وحجة ولھ وغرامھ 

وال تخطء النظرة تعبیرات األلم العادیة، فیكفي المرء حزنا أن یروع دائما بفراق .معاناة لھم

زع سیفید محبوبھ،ولذلك فھو حزین إن كان الحزن ینفع أھلھ لذلك فھو جزع إن كان الج

 2.النفس أي قلوب ومشاعر إذن ال تتأثر لما یراه،وأي عیون ال یجرى الدمع فیھا

رجال إسمھ حجتھ الھاللي،فزادت بذلك أالم جمیل أالما ثم یروي الرواة أن بثینة علقت 

وأضافت إلى تعلقھ بھا ولعا،بلغ حد الجنون،فراح یندب حظھ،ویعاتب حبیبتھ،في لھجة القلب 

في ھیامھ یتردد إلى دیارھا ویعدد السبل  التي حطمتھا األیام،وراحالنفس  المنكسر ولوعة

 لخ یراھا ویطفئ برؤیتھا بعض ما فیھ من جوى،فغضب أھلھا لألمر ،وإستعدوا علیھإإلیھا،

مروان بن الحكم والي المدینة من قبل معاویة،فأھدر دمھ،وكان من جراء ذلك أن تضاعف 

یضرب في البالد بین الشام والیمن إلى أن إستقر في  فراحالقلق واإلظطراب في حیاتھ،

 3)ھـ701(مصر نحو سنھ 

                                                            
حنا لفاخوري،الجامع في تاریخ األدب العربي،األدب القدیم،دار الجیل بیروت لبنان للنشر   1

 .420،ص)ھـ1426م،2005.(دط.والتوزیع
أحمد صبرة الغزل العذري في العصر االموي،دراسة فنیة،الجامعة اإلسكندریة للنشر  2

 .80ص).2001(والتوزیع،المطبعة الحضري، د ط ،
 .420الفاخوري،الجامع في تاریخ األدب العربي،األدب القدیم،صحّنا   3
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 :ھـأدب )ج

لجمیل بن معمر شعر مبثوث ھنا وھناك في كتب األدب وقد إختلط فیھ الصحیح بالمنحول 

 1.وكلھ صحیحا ومنحوال،یتنفس فیھ روح جمیل،وتترائ فیھ صورة بثینة

 :الشاعر العذري

للروح العربیة بعد قیام اإلسالم،ومظاھر من مظاھر األصالة والھوى العذري إستمرار 

العربیة في خضم اإلنقالبات الفكریة،واإلجتماعیة والسیاسیة واإلقتصادیة التي أحدثھا 

في حیاة العرب،ولیس لھ من تفسیر ینطبق على حقیقتھ غیر ھذا التفسیر،وھذا  اإلسالم

العربیة كان عالقة بین كائنین الھوى العذري الذي برز في إطار الحضارة 

إنسانیین،توجھھما على نحو من اإلنماء صوب حیاة نفسیة تتسم بالصفاء واإلخالص والعفة 

فینتقالن منھا إلى قوة  والتضحیةوالوفاء المتبادل أیة كانت الظروف،وتحملھا على التفاني،

 2.بالموت أو البخل أخیرا،ینتھي روحیة عجیبة،وخور اإلعجاب

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
                                                            

 .420ا الفاخوري،الجامع في تاریخ األدب العربي األدب القدیم،صحنّ 1
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 :خصائص الشعر العذري

 :من أھم خصائص ھذا الشعر مایلي

 :الوفاء إلمرأة واحدة حتّى الّنفس األخیر بقول جمیل -1

 .يرِ شْ حَ  َال ي وَ اتِ یَ ى حَ نَ دْ ي أَ فِ  ةَ نَ ثْ بَ ى             بِ وَ النَّ  طَ حَ شْ تَ  نْ أَ  مَ ھُ اللَّ  كَ بِ  وذُ عُ أَ 

 .يرِ بْ قَ  تْ رَ اوَ ا جَ ذَ ي إِ تِ وْ مَ اَ  ذّ بَ ا حَ یَ فَ               اھَ نَ یْ بَ ي وَ نِ یْ بَ  تُّ ا مِ ا مَ ذَ إِ  رْ اوِ جَ وَ 

 :قص الشعر علیھا وحدھا دون سواھا من خلق هللا یقول -2

 .رُ دْ بَ الْ وَ  بُ اكِ وَ كَ لْ اَ  نَ یْ ا بَ مَ  انَ تَّ شَ وَ            بُ اكِ وَ كَ  اءُ سنَ الِ وَ  انً سْ حُ  رُ دْ بَ لْ اَ  يَّ ھِ 

 .رِ دْ قَ لْ اَ  ةَ لَ یْ لَ  تْ لَ ضِ فُ  رٍ ھْ شَ  فِ لْ ى أَ لَ ا        عَ مَ لَ ثْ مِ  اسِ ى النَّ لَ ا عَ نً سْ حُ  تْ لَ ضِ فُ  دْ قَ لَ 

 :العفة في الحّب واللفظ واإلكتفاء والرضى بالنظرة العجلى -3

 .ھُ لُ بِ َال بَ  تْ رّ قَ ي لَ اشِ وَ الْ  هُ رَ صَ بْ أَ  وْ لَ      ي          ذِ الّ بِ  ةَ نَ یْ ثَ بُ  نْ ى مِ ضَ رْ َألَ ي نِّ إِ وَ 

 .لھُ ائِ وَ أَ ي وَ قِ تَ لْ  نَ َال  هُ رُ اخِ وَ أَ      ي     ضِ قَ نْ تَ  لِ وْ حَ الْ بِ ى وَ لَ جْ عُ لْ اَ  ةِ رَ ظْ النَّ بِ وَ 

 :التضحیة بكل عال ونفیس بالرغم من الحرمان والھجر -4

 .يینِ مِ یَ  يَّ لَ عَ  تْ زَّ عَ  وْ لَ ي وَ ینِ مِ یَ       ي          غِ تَ بْ تَ  ةَ نَ یْ ثَ ا بُ مً وْ یَ  تْ لَ سَ رْ أَ  وْ لَ فَ 

 .يینِ لِ سَ  ینِ مِ یَ الْ  دَ عْ ا بَ ھَ لَ  تُ لْ قُ وَ             لَُھاوسُ ي رَ غِ بْ یَ  اءَ ا جَ ا مَ ھَ تُ یْ طَ عْ َألَ 

 :یجد الشاعر الحرمان  لذتھ وفي األلم مصدر روحي لشعره -5

 1.يبِ لْ قَ  ھُ لَ اتَ قَ  بّ حُ  نْ ى مِ كَ یال بَ تِ ا              قَ ھَ تُ یْ أَ رَ  لْ ا ھَ مَ تُ شْ ا عِ یمَ ي فِ یلِ لِ خَ 

                                                            
عدنان زكي درویش،شرح دیوان جمیل بثینة،دار الفكر العربي بیروت للطباعة   1

 .12ص).م2001(3ط.والنشر
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ةالخــــــاتمـــــــــــــــــــ  

 

أخیرا وفي خاتمة بحثي المطول نستنتج أن األسلوبیة تمیزت بمجموعة من الخصائص 

 :یمكن إجمالھا في النقاط التالیة

األسلوبیة نالت إستقطاب الكثیر من الباحثین سواءا العرب أو الغرب وھكذا فقد إھتم النقاد 

وتطبیقاتھ على نصوص نثریة أم شعریة كانت،واألجدر من والبالغیون بدراسة األسلوب 

النظریة والتطبیقیة والمقارنة،لكل منھا دور في :ذلك قد إنبثقت عنھا ثالث مجاالت منھا

 .ذلك

تجاھات ھذه األخیرة التي أحدثت ثورة ھائلة في مجال األسلوبیة إمھما یقودنا الحدیث عن 

األسلوبیة التعبیریة  أبرزھاو اآلخر نذكر من من حیث تنوع مناھجھا وعلماؤھا الواحد تل

من  ورائدھا شارل بالي الذي یرى أن األسلوبیة تدرس الوقائع المتعلقة بالتعبیر اللغوي

فقد إھتم ھذا العالم بالمبدع وتمیزه  زرتبوجھة محتواھا الوجداني،أما النفسیة مع لیوس

 ،وقد نحط الرحال أیضا عند روماناإلبداعي من حیث الطریقة الفنیة في الكتابة التعبیریة

 جاكسون وھو صاحب األسلوبیة البنیویة،التي وضح من خاللھا أن األسلوبیة ترتكز أساسا

 .على التواصل،تواصل من حیث إدراك الكلمة خالل الناحیتین الداخلي والخارجي

اولة إذ تھدف إلى تناسق أجزاء النص،أما األسلوبیة اإلحصائیة فقد تعتمد أساسا على مح

األدبي،فھي تجنب الباحث بغیة الوقوع  األسلوبالكشف على محاولة الكشف عن خصائص 

عالقتھا بالبالغة والنقد األدبي ال  في الذاتیة،كما كان العدید من العالقات والتي من أبرزھا

سیما فیما یتعلق األمر بالوظیفة والتي من سماتھا الرفض الحاسم للفصل بین المحتوى 

على إنتماء النص  الوقوفلكل نص أسلوبا،وأحد أھداف التحلیل األسلوبي ھو والشكل،إذ 

الذي یتم تحلیلھ عبر مستویات عدیدة منھا المستوى البالغي،المستوى الّصوتي،المستوى 

 التركیبي،الّداللي
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إذ حاولت من خالل ھذه المستویات وإستنادا إلى ما سبق تطبیقھا على قصیدة من قصائد 

التي  >>وفاء محب<<:والموسومة بعنوان ي وھي للشاعر جمیل بن معمرالعصر الجاھل

ھا البحث والكشف عن السمات الفنیة الجمالیة وذلك عن طریق النفاذ في رحاولت على إث

 .مضمونھا وتجزئة عناصرھا



 

 المراجـــع قائـــمـة المصادر و 

 

 :المصادر)أ

 .م1864، 1إبن منظور، لسان العرب، دار صادر بیروت للّطباعة والنشر، ط-01

، دار صادر بیروت للّنشر والتوزیع، )ت،ب(إبن منظور، لسان العرب، المجلد الثاني-02

 .)م1999ھـ ،1410(، 1ط

،دار صادر بیروت للّطباعة والنشر، )س(، لسان العرب،المجلّد السابع إبن منظور-03

.،دون سنة1ط  

دار صادر بیروت، للنشر والتوزیع ) ع(إبن منظور، لسان العرب، المجلد العاشر-04

)م1863(،1والّطباعة،،ط  

، دار صادر بیروت للطباعة )ك،ل(إبن منظور،لسان العرب،المجلد الثالث عشر -05

.1والنشر، ط  

عربي دار الراتب الجامعیة/قاموس العربي الوسیط ،عربيراتب أحمد قبیعة،األسیل،ال-06  

.للّنشر والتوزیع دون طبعة  

شعبان عبد العاطي ومؤلفون آخرون، معجم الوسیط، مكتبة الشروق الدولیة للنشر  -07

).م2005ھـ ،1426( 4والتوزیع ،ط  

.جمیل أبو نصري،ومؤلفون آخرون،زاد الطالب،قامو مصور باأللوان،عربي ،عربي -08  

 

 



 

المراجع)ب     

أحمد آدم ثویني،فن األسلوب،دراسة وتطبیق عبر العصور األدبیة،دار صفاء -   01   

).ھـ1427م،2006(،1للنشر والتوزیع،ط  

أحمد صبرة،الغزل العذري في العصر األموي،دراسة فنّیة،الجامعیة اإلسكندریة -02

).م2001(للنشر والتوزیع،المطبعة الحضري،دط،  

مولینیھ،األسلوبیة ترجمة بسام بركة،مجد المؤسسة الجامعیة للّنشر جورج -03

).م2006ھـ،1427( 2والتوزیع،ط  

،نحو نموذج سیمیائي ھنریشیس بلیث،ترجمة محمد العمري،البالغة واألسلوبیة-04

.م1999لتحلیل النص، إفریقیا الشرق بیروت لبنان للنشر والتوزیع ،دط،  

یخ األدب العربي،األدب القدیم،دار الجیل للّطبع حّنا الفاخوري،الجامع في تار-05

).ھـ1426م،2005(والنشر والتوزیع،دط   

ب،المركز الثقافي سیاحسن ناظم،البنى األسلوبیة،دراسة في أنشودة المطر لل-06

).م2002(،1العربي للنّشر والتوزیع ،ط  

وزیع یوسف أبو العدوس،األسلوبیة الرؤیة والتطبیق،دار المسیرة للنشر والت-07

).ھـ1427م،2007(1والطباعة،ط  

محمد صابر عبید،سوسن البیاني،جمالیات التشكیل الّروائي،دار الحوار للطباعة -08

).م2008( 1والنشر والتوزیع،األذقیة،ط  

مصطفى الّصاوي الجویني،المعاني علم األسلوب،دار المعرفة الجامعیة للطبع -09

).م1996( 1والنشر والتوزیع،ط  

ربابعة،األسلوبیة مفاھیمھا وتجلیاتھا،دار الكندي األردن للنشر موسى سامح -10

).م2003( 1والتوزیع،ط  



 

)م1982( 1محمد غنیمي ھالل النقد األدبي الحدیث،دار العودة بیروت ط-11  

لشعري،جدار الكتاب العالمي محمد بن یحي،السمات األسلوبیة في الخطاب ا-12

 للنشر

    )     م2011(والتوزیع ،دط        

منذر عیاشي،األسلوبیة وتحلیل الخطاب،مركز اإلنماء الحضاري للنشر -13      

 ).م2002(والتوزیع،دط،

محمد صالح الّضالع،األسلوبیة الّصوتیة،دار غریب للطباعة والنشر -   14

 ).م2002(والتوزیع،دط،

عبد المطلب،البالغة واألسلوبیة،الھیئة المصریة العامة للكتاب للنشر  محممد -15

).م1984( 1والتوزیع،ط  

مھدي محمد ناصر الّدین،شرح دیوان جمیل بثینة،دار الكتب العلمیة،بیروت  -16

).م1993ھـ ،1413(،2ط لبنان،  

مدخل نظري ودراسة تطبیقیة،دار األفاق العربیة  سلیمان فتح هللا أحمد،األسلوبیة-17

).م2008ھـ1428(1للنشر والتوزیع والطباعة،ط  

سحر سلیمان عیسى المدخل إلى علم األسلوبیة والبالغة العربیة،دار البدایة  -18

).م2012ھـ ،1433( 1للنشر والتوزیع،ط  

متحدة للنشر عبد السالم المسدي،األسلوبیة واألسلوب،دار الكتاب الجدید ال -19

.5والتوزیع،ط  

درویش،شرح دیوان جمیل بثینة،دار الفكر العربي بیروت للطباعة  عدنان زكي-20  

 



 

).م2001(3والنشر والتوزیع،ط  

فرحان بدري الحربي،األسلوبیة في النقد العربي الحدیث،دراسة في تحلیل -21

الخطاب،مجد المؤسسة الجامعیة الدراسات للنشر 

).م2003ـ،ھ1424(،1والتوزیع،ط  

فاطمة الطبال بركة،النظریة األلسنیة عند رومان جاكسون،دراسة  -22

 1ونصوص،المؤسسة الجامعیة للدراسات للنشر والتوزیع،بیروت لبنان،ط

).م1933ھـ،1413(  

صابر محمود الحّباشة،األسلوبیة والتداولیة،مداخل لتحلیل الخطاب،عالم  -23

).م2011ھـ،1432( 1الكتب الحدیث للّنشر والتوزیع ،ط  

رابح بن خویة،في البنیة الصوتیة واإلیقاعیة،عالم الكتب الحدیث للّنشر  -24

).م2013( 1والتوزیع،ط  

 شكري محمد عیاد،إتجاھات البحث األسلوبي،أصدقاء الكتاب للنشر  -        25 

 ).م1999(،1والتوزیع،ط

  حاولة تأصیلیة في الدرس خلیفة بوجادي،في اللسانیات التداولیة مع م   -26            

 .1،2009العربي القدیم ،بیت الحكمة للنشر والتوزیع،ط

 



رســــــــھــــالف  
الصفحة                                                                         العنوان     

       أ       ..........................................................................المقدمة

        06............................................................................مدخل

األسلوبیة:الفصل األول  

        20             ...........................................................................توطئة

       21      ............................................تعریف األسلوبیة:المبحث األول-1

       25           ....................................................نشأتھا-1:المبحث الثاني-2

       26...................................................مجاالتھا-2                   
                                                            

        28.....................................................إتجاھتھا:المبحث الثالث-3

       38......................................................وظیفتھا:المبحث الرابع-4

       39......................األسلوبیة وصلتھا بالعلوم األخرى:سالمبحث الخام-5

      47      ...........................................................................ملخص

التحلیل األسلوبي:الفصل الثاني  

      49     ............................................................................توطئة

      50     .......................................عمل المحلل األسلوبي:المبحث األول-1

     53..................................خطوات التحلیل األسلوبي: المبحث الثاني-2

 59 ...................................محاذیر التحلیل األسلوبي:المبحث الثالث-3

     61        .................................أھمیة التحلیل األسلوبي:المبحث الرابع-4

   63   .............................مستویات التحلیل األسلوبي:ث الخامسالمبح-5

      67 .........................................................................ملخص



الجانب التطبیقي:الفصل الثالث  

      69      ..........................................................................توطئة

          70      ................................تحلیل قصیدة وفاء محب لجمیل بن معمر-1

      76     ..........................................................المستوى الصوتي-2

 77      .........................................................المستوى التركیبي-3

 79     ............................................................المستوى الداللي-4

   81     .........................................................المستوى البالغي-5

         84.......................................................................ملخص

         86       ........................................................................خاتمة

         89      ......................................................................المالحق

 قائمة المصادر والمراجع

 


	1-page de gard
	الاهداء-3
	دعاء-2
	المـــقدمة-4
	عناوين المذكرة
	عناوين المدخل
	مدخل-5
	عناوين الفصل الأول
	الفصل الأول الأسلوبية-6
	عناوين الفصل الثاني
	الفصل الثاني التحليل الأسلوبي-7
	عناوين الفصل الثالث
	الفصل الثالث الجانب التطبيقي-8
	الملاحق-10
	الخــــــاتمـــــــــــــــــــة-9
	قائمة المراجع-11
	الفهرس-12

