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 ، َ اوفعىً بما علمخىً َ سدوً علما" ٌىفعىً " اللٍم علمىً ما

ٌأخذ..... َ علم َ لم ٌقىع..... إلى مه م إلى مه أعطى َ ل مشُاري أٌدي ثمزة غزسً خالل

إلً ٌخغىى َ وبزاسا ٌضًء.....علمىً أن الدوٍا إٌمال َ اَخزة أعمال إلى مه عاش قطارة 

 .. إلى أبً العشٌش حفظً هللا َ عافاي َ أطال فً عمزي.مه ٌشزفىً حمل إسمً

 الخً إلى مه سٍزث اللٍالً َ عٍىاٌا حفٍض وعاسا.... إلى مه كاوج مضحً بدَن سالح إلى

 رآوً قلبٍا قبل أن حزاوً عٍىٍا...إلى الدرة الغالٍت أمً.



 

 انشكش هلل َحًذِ ٔ َشكشِ عهى َعًح عًهّ

 انزي أْذاَا إٌاْا ٔ يا كُا نُٓرذي نٕال أٌ ْذاَا هللا.

"فشٌحً يهٍكح" انرً أششفد عهى تحثً ْزا أٔ نى أذقذو تجزٌم انشكش إنى األسرارج انًششفح

 ذثخم عهً تانُصح ٔ اإلسشاد، فكاٌ نٓا انفضم تأٌ ٌخشج انثحث عهى ْزِ انصٕسج.

كًا أذقذو تأسًى آٌاخ انشكش إنى أساذزذً انكشاو انزٌٍ سافقًَٕ طٍهح يشٕاسي انذساسً ٔ 

 أشكش كم عًال انًكرثح ٔ عًال قسى األدب انعشتً تجايعح عثذ انحًٍذ تٍ تادٌس يسرغاَى،

 ٔ كم يٍ ساعذًَ يٍ قشٌة أٔ تعٍذ

                                                



 أ
 

 ادلقدمة : 

أظهرت ادلناىج النقدية احلديثة اىتماما كبريا يطرق حتليل النصوص األدبية و الكشف عن مدلوالهتا اجلمالية و الوقوف 

عن السمات البالغة اليت متيزىا مرتكزة يف ذلك على مستويات و آليات يستطيع الناقد أو احمللل األسلويب على أساسها 

 ممارسة عملو النقدي .

مث كان األسلوبية دورىا الكبري يف استنطاق العمل األديب و استكشاف أسراره و سري أغواره من خالل مستوياتو أما و من 

التحليل األسلويب يساىم يف إظهار رؤى الكاتب و أفكاره و يكشف عن بيانات النص و السياق كما يربز القيم البالغية 

 ص الشعري .و اجلمالية فيو و القبض على النبض اجلمايل للن

" صلوات يف ىيكل احلب "   ايبشو من ىذا ادلنطلق استطعت حتديد موضوع دراسيت اليت أريد يف قصيدة أبو القاسم ال

 قيا قدرت فبادرت يف ذىين منذ ىذه الدراسة أبرزىا : آمنوذجا زلاولة اإلجابة على عدة تساؤالت 

 ما ىي األصول اليت منها علم األسلوب ؟  -

 شأة و التطور لعلم األسلوب ؟ ما ىي ظروف الن -

حوية و الفنية اليت احتوهتا نتجالء أبرز الظواىر الصوتية و الكيف ميكننا تطبيق مستويات التحليل األسلويب الس -

 ىذه القصيدة ؟ 

و سأحرص فيما يأيت أن تكون دراسيت أحد اجلهود ادلبذولة يف رلال البحث األسلويب فهي دراسة ترمي إىل  -

من خالل قصيدتو صلوات يف ىيكل  ايبالشاألسلوبية يف النص الشعري لدى الشعر أبو القاسم جتليات البين 

 احلب 

ىدف الدراسة بتحديد القضية و دراستها فقط بل هتتم أيضا بتحليل الظاىرة اللغوية و ووصفها و عين يال  -

، تتحدد فيو عدة أسلوبيات هتتم ىذه الدراسة بتوضيح مدى تمدة على ادلنهج الوصفي التحليليتشرحيها مع

   شيوع الظاىرة األسلوبية بوصفها بين أسلوبية مهيمنة وفق نظرة خاصة   



 ب
 

 تعين مبتطلبات التحليل األسلويب و تقع الدراسة يف ثالثي فصول و خامتة .

ألسلوب و األسلوبية ، مث نشأة و الفصل األول يتمثل يف حملة عامة حول األسلوبية تناولت فيو أصول علم ا

و العز فيو و العرب القدامى و احملدثني ، كما يدر من ىذا تطور األسلوبية مث يليو متوىم األسلوبية عند النقاد 

ادلدخل العالقة بين األسلوبية و العلوم اجملاورة ) علم للغة ، البالغة ، )للسانيات ، علم التحول ( كما تطرقت 

 الوظيفية ، اإلحصائية ، مث يليو وظيفة األسلوبية . البنيويةاألسلوبية التعبريية ،  اىاتاجتفيو إىل أىم 

أما الفصل الثاين ، تناولت فيو مفهوم التحليل األسلويب ، مث وظيفة التحليل األسلويب يف حتليل النصوص 

يف اجملال التحليل األسلويب مث  الغريبو  العريبالشعرية و أىم منطلقاتو و اذلدف منهم مث تطرقت إىل االىتمام  

 ، الداليل ( بية ) ادلستوى الصويت، الرتكييبيليو آليات ادلقارنة األسلو 

" صلوات يف ىيكل  الشايبأما الفصل الثالث ىو فصل تطبيقي دلستويات التحليل األسلويب قصيدة أبو القاسم 

الداخلي و اخلارجي الوزن و القافية ، إيقاعو احلب " عن طريق دراسة النظام الصويت فيها من خالل دراسة إيقاع

عرب األصوات وصافتها مث دراسة حتويو لبنية اجلمل يف القصيدة ، حيث رصدت أىم اجلمل الفعلية و البسيطة ، 

، اذلدف مث أىم الصيغ التقدمي و التأخري و اسم الفاعل و الثبات، ادلركبة و النفي و ةالبسيط االمسيةادلركزية و 

 ، النداء ، االستفهام ، النهي عن طريق أمثلة مستقاة من القصيدة بالشرح ائية الواردة يف القصيدة ) األمراإلنش

( حيث  االنزياحالرمز ،  – االستعارةالداليل عرضت فيو أبرز الظواىر األسلوبية الفنية )ادلستوى مث دراسة  -

 تتظاىر مجيع ىذه الظواىر إلعطاء النصوص الشرعية أبعاد داللية و مجالية تربز أسلوب الشاعر .

بأىم النتائج ادلتوصل إليها طيلة إعداد ىذا البحث و تعتمد ىذه الدراسة من حيث ادلادة اللغوية على  -

، األسلوبية و حتليل اخلطاب  مراجع كثرية نذكر منها األسلوبية الرواية و التطبيق ، يوسف أبو العدوي

 لتور الدين السد ، للغة و األسلوب ، لعدنان بن ذريل ) اجتاىات البحث األسلويب ( شكرى عياد 



 ج
 

و على الرغم من كثرة ىذه ادلراجع إىل أين واجهت عدة صعوبات واجهتين يف حبثي و ىي الدراسة  -

ىيكل احلب أبو ثاسم الشايب  و ىي  التطبيقية دلستويات التحليل األسلويب على قصيدة صلوات يف

 صعوبات أمكنتين جتاوزىا بعون اهلل 

و يف األخري أتقدم بامسي الشكر و التقدير لألستاذة فرحيي مليكة  اليت مل تبخل علي بالنصح و اإلرشاد   و      

 رعياهتا للبحث ، ونرجو من اهلل عز وجل أن يوفقنا يف ىذا البحث .
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 نشأة األسلوبية وتطورها: -1

على أن علم  1886إن مولد علم األسلوب أو األسلوبية عند العامل الفرنسي جوشان كرمي تنج عام      

حباث رباول تتبع أصالة التعبَتات  آميدان شبو مهجور سباما حىت ذلك الوقت ويف دعوتو إىل األسلوب الفرنسي 

 األسلوبية بعيًدا عن ادلناىج التقليدية 

ظهرت كلمة األسلوبية يف القرن التاسع عشر و ارتبطت إرتباطًا واضًحا نشآة علوم اللغة احلديثة و يف       

 .(1)ذلك أن األسلوبية بوصفها موضوًعا فقد ولدت يف وقت والة اللسانيات احلديثة

 1975مث تراجعت يف السنوات ما بُت  1950/1960سلوبية مرحلة إزدىار يف السنوات ما بُت عرفت األ

أمام انطالق ميادين أخرى مث عادت لتعيش نوعا من اإلنبعات اجلديد الذي جعل منها علما يصل  1985/

   (2)األمل و التجديد

 حبث و مادة تعليم يف آن واحد.حددت األسلوبية موقًعا وسط العلوم األخرى بوصفها منهجية        

سلوبية إذن تعد من أكثر ادلناىج النقذية ادلعاصرة اليت ذلا القدرة على ربليل اخلطاب األديب بطريقة علمية فاأل

موضوعية من منطلق لغوي يسمح برصد أىم السمات و اخلصائص اللغوية يف العمل الفٍت و ربديد قيمها 

 اجلمالية البارزة فيو.

                                                                

                                                        

 .36-5، ص 8/أضبد الشايب األسلوبية دراسة بالغية ربليلية ألصول األساليب األدبية دار الفكر للنشر و التوزيع،ط 1

 . 52/يوسف أبو العدوس األسلوبية الرؤية و التطبيق دار ادلسَت للنشر و التوزيع ،ص 2
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التايل فهي تعد أيًضا مدرسة لغوية تعاجل النص األديب من خالل عناصر ومقوماتو الفنية و أدواتو و ب       

 .(1)النص األديب اإلبداعية متخذة من اللغة و البالغة جسر تصف بو

مراعية يف ذلك اجلانب النفسي و ( 2)و قد مت آحيانا بتقسيمو من خالل منهجها القائم على اإلختيار و التوزيع

 جتماعي للمرسل و ادلرسل إليو. اإل

إذن فهي عملية نقذية ترتكز على الظاىرة اللغوية و تبحث يف أسس اجلمال احملتمل قيام الكالم عليو،       

انتشر ىذا ادلصطلح يف الدراسات األسلوبية العربية فقد كان لعبد السالم ادلسدى السبق يف نقلو و ترصبتو و ىو 

 مرادفا لألسلوبية يف كتابو ادلشهور "األسلوب و األسلوبية".يستعمل مصطلح األسلوب 

بعض مفاىيمها على أن األسلوب داللة إجتماعية  و قد ورث علماء اللغة األروبيون يف العصور الوسطى      

فالبسطاء ذلم أسلوهبم و ىم الذين  فرجيلترتبط بالطبقات و تندرج يف سلم احلياة اإلجتماعية و عرف بدائرة 

ون على السلم اإلجتماعيون من شبة فهناك ثالثة أقسام من األساليب: األسلوب البسيط و ادلتوسط و يقف

 (3)الرفيع.

شرع يف خالل ىذه التطورات النقد األديب يتوجو توجًها علمًيا يقارب من خاللو األعمال األدبية على        

يت آرس دعائمها العامل السويسري فرديتانددي ضلو وصفي زلض، و يظهر ذلك يف الدراسات اللغوية احلديثة ال

                                                                

                                                        

 .33/اجلورج مولينو األسلوبية ترصبة سامل بركة ادلؤسسات اجلامعية للدراسات و النشر و التوزيع،ص 1

 .84/عبد السالم ادلسدى األسلوبية و األسلوب الدار العربية للكتاب و النشر و التوزيع،تونس ،ص 2

 27العربية للنشر و التوزيع مصر، صبنوي يف نقد الشعر العريب، الدار /عدنان حسُت قاسم،االذباه األسلوب ال3
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، حيث ذىب إىل أن األلسنة علم وصفي وأن األلسٍت يصف معطيات النص األدبُت يالحظ و يعاين (1)سويسر

 لفهم ادلنظومة اللغوية.

و بعد أن وضع دوسويسر حجر األساس يف رلال الدراسات يف رلال الدراسات األلسنية توالت الدراسات اليت 

تأثرت بأفكار ىذا العامل اللغوي و على رأسهم تلميذه شارل بايل الذي يعد مؤسس علم األسلوب الفرنسي من 

و حاولت  (2)دي سويَت قد أصلبت أسلوبية باىل م .إذن أسلوبية1920خالل مصنفة األسلوبية الفرنسية سنة 

بوصفها منهًجا نقديا إذ تعد يف احلديث عن األسلوبية أن تسمع مع غَتىا من الدراسات  ىذه الدراسة

رلال من رلاالت البحث ادلعاصر يدرس النصوص األدبية زلاوال اإللتزام بادلنهج ادلوضوعي فيحلل األسلوبية 

 الظواىر اللغوية و البالغية للنص. األساليب و يكشف عن قيمها اجلمالية منطلًقا من ربليل

ارتبطت دعوة التحليل  (3)ات لكنو علم قائم بذاتوخرج علم األسلوب منهج لساين من رحم اللساني      

فجآت اللسانيات قدمت درس  20اللساين األدب بظهور دعاة األدب من الداخل و اخلارج يف مطلع القرن 

األديب تقنياتو اخلاصة اليت اعتماد العلوم اخلاجية مثل )علم النفس ،االجتماع ( و أعطاه شيئا األديب  و النقد 

من اإلستقالل الذايت ذلك ألن األدب قوام اللغة اإلنسانية و اللسانيات يف األساس الدراسة العلمية ذلذه اللغة و 

                                                                

                                                        

 7/رجاء عيد، البحث األسلويب معاصرة و تراث، دار نشأة ادلعارف باالسكندرية،ص 1

 .30/عدنان حسُت قاسم اإلذباه األسلويب البؤي يف نقد الشعر العريب،ص 2

 86عبد السالم ادلسدى، األسلوبية و األسلوب،ص/ 3
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و ىو من مكان قريب من اللسانيات و ظهر علم جديد جيمع بُت النقد األديب و اللغة ربت إسم األسلوبية 

  (1)موزا ذلا يفحص اللغة و لكن بطريقتو و منهجو خاص

 األسلوبية موضوع عام ما أنفك تكثر فيو األقوال و زبتلف حوذلا أراء.

و يقول ديفيد كريستال "األسلوب العلم الذي يهدف إىل تطبيق أساليب علم اللغة بطريقو و مناىجو على أنواع 

  (2)اإلستخدامات اللغوية يف رلتمع لغوي معُت"خاصة من 

أصبح الفائض فيو كاخلائض يف خضم عاتبة أمواجو نائية شطأنو ذلك أن الكتب اليت ألفت ىذا اجملال        

كثَتة جدا مثل اإلحصاء الذي أجره )ىاترفيد( عن ادلؤلفات اليت كتب عن األسلوب و األسلوبية خالل سنة 

 (3)مؤلف اليت اعتربت آن األسلوبية تعٍت باألسلوب.،إذ وصل إىل ألفي 1952

ىي ربليل لغوي موضوعو األسلوب و شرطو ادلوضوعية و ركيزتو األلسنة و ىي أيضا دراستو اللغة و إذا       

دراسة اخلصائص اللغوية اليت يتحول هبا اخلطاب عن سياقو اإلخباري إىل وظيفتو اردنا التحقيق أكثر فهي 

مالية ىي العلم الذي يعٍت بدراستو األسلوب أو التشكيل اإلبداعي للكالم و األسلوب و يعترب و اجلالتأثَتية 

                                                                

                                                        

 53و التطبيق،ص /يوسف أبو العدوس األسلوبية الرؤية 1

 

 .السابق/ادلرجع  2

 51ص  1984دبجلة فصول /صالح فضل علم األسلوب و صلتو بعلم اللغة  3
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فاألسلوب معطى سيعطي على التحديد و الضبط إذ ىو نتاج عمليات معقدة  ( 1)ميدان الدراسة األسلوبية

متعاضلة ىو اختيار يقوم بو ادلنشيء مسات لغوية معينة بغرض التعبَت عن موقف معُت ينجم عنو تفاعل دائم 

 (2)بُت النص.

  األسلوبية مفاهيم و أصول:-2

نعيو، فتعرب عنو تعبَتًا دقيًقا، نعيشو ،إذن و ىي ذلك الشيء السهل ادلمتنع ربسو وال األسلوب -      

األسلوب مسة عامة لكل شيء يف احلياة و لكل صباعة أسلوهبا اخلاص مثال أسلوب مفدي زكريا و أسلوب عنًتة 

بن مقداد كالمها سلتلف، و لكل نوع من األنواع األداب أسلوبو اخلاص مثال األدب الفرنسي خيتلف عن األدب 

 اجلزائري. 

قدمت تعاريف سلتلفة بإذباىات أصحاهبا ومن ىنا تعددت األراء حول تعريف األسلوبية و        

مفهومها،يوصفها منهج نقدي و تعد أيضا رلال من رلاالت البحث ادلعاصر تدرس النصوص األدبية، زلاولة 

ر اللغوية و البالغية االلتزام بادلنهج ادلوضوع، فتحلل األساليب وتكشف قيمها اجلمالية منطلقة من ربليل الظواى

  (3)للنص.

                                                                

                                                        

 60/صالح فضل، علم األسلوب و صلتو بعلم اللغة،ص1

 53-52عشار داود، األسلوبية الشعرية قراءة يف شعر زلمود حسن امساعيل، دار رلدالوي للنشر و التوزيع ، ص/ 2

 

 8-7العدوس األسلوبية الرؤية التطبيق ادلرجع سابق،ص يوسف أبو/ 3
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  styleوترجع كلمة  iqueو الحقو  styleىي دال مركب من جذوره أسلوب   la stylistiqueاألسلوبية

  (1)اليت تعٍت الريشةأو القلم أو الكتابة  stilusإىل كلمة التنية 

الفرنسية ال زبرج عن ىذا styleو واضح أن كلمة stilettoتظم صورهتا ادلصغرة يف الكلمة اإليطالية     

 ادلعٌت. 

من معناىا األصلي اخلاص بالكتابة و استخدمت يف فن ادلعمار و فن النحت التماثيل مث   styleانتقلت كلمة 

  (2)عادت مرة أخرى إىل رلال الدراسة األدبية

يف كتب البالغة اليونانية القددية كان األسلوب يعد إحدى  وسائل إقناع اجلماىَت فكان يندرج ربت علم 

  (3)ادلناسبة دلقتضى احلال،و تكلم عنو ارسطو يف الكتاب الثالث من حبثو يف اخلطابة.اخلطابة باختيار الكلمة 

حبثو يف الكتاب يف نظم اخلطابة يف يف الكتاب الثامن من   quintitionsنوسا مث ربدث عنو كونتليا 

تقسيماهتم لألساليب ادلمكنة يف الكتابة و قرروا انقسام األسلوب إىل ثالثة أقسام البسيط أو الوطىء و الوسيط 

                                                                

                                                        

 .18،ص2006سنة110/ضبيد أدم تويٍت فن األسلوب عرب العصور األدبية دار الصفاء للنشر و التوزيع،عمان األردن،  1

 

زلمد بن حيي، السمات األسلوبية يف اخلطاب الشعري، جامعة زلمد خيضر بسكرة، دار علم الكتب احلديث / 2
 .110للنشر،ص

 .18مرجع سابق،ص/ 3
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و السامي أو الوقور و عدوا أعمال الشاعر فرجيل مناذج لألقسام الثالثة: فالرعائيات منوذج للوسيط و اإلنيادة 

  (1)ه الطريقة صدفة شليزة للكايف أو مدرسة أو فًتة زمنية أو نص أديب ما.للغة حبيث تكون ىذ

 عند النقاد العرب و القدامى و المحدثين:(1

حاول النقاد و الدارسون يف رلال علوم اللغة منذ العصور اعطاء مفهوم شامل ذلذا ادلصطلح و ىذا ما ورد       

الطريقة و الوجو و ادلذىب، كما يقال سطر من التخيالت ىو األسلوب يف معجم لسان العرب إلبن منظور 

اسلوب و كل طريقممتد فهو أسلوب يقال أنتم يف أسلوب سوء، و جيمع على أساليب و األسلوب الطريق 

تأخذ فيو و األسلوب األن يقال أخذ فالن يف أساليب من القول أي أفانُت منو ، وان أتفو لفي أسلوب إذا كان 

 (2)متكربا.

فالن طريقتو وكالمو على أساليب حسنة و يقال للمتكرب أنفو يف .سلكت أسلوب "...القادر الجرجاني:عبد 

 (3)أسلوب إذا مل يلتفت ديينو ويسره...."

مزية األلفاظ "يف ادلعاين و األغراض اليت ربدث اجلرجاين عن األسلوب حُت ربطو بنظم الكالم و بأن      

 اجلملة و استعمال بعضها مع بعض" فاألسلوب عند اجلرجاين ديكن يف يوضع ذلا الكال مث حسب موقعها يف

تركيب األلفاظ بعضها مع بعض على ضلو يؤثر يف نفس السامع و قد ضرب لذلك مثاال حُت رأى بأن سبيل 

                                                                

                                                        

 19/ضبيد أدم تويٍت، فن األسلوب عرب العصور و األدبية،ص 1

 .314،ص3رلموعة 1ابن منظور معجم لسان العرب، دار صادر بَتوت، لبنان،ط/ 2

  66عبد القادر اجلرجاين أساليب البالغة ادلكتبة العصرية بَتوت لبنان،ص/ 3
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تلك ادلعاين سبيل األصباغ اليت تعمل منها الصور و النقوش و اليت خيتارىا صاحبها بعناية فتجيء تصويره من 

  (1)ل ذلك أعجب و صورتو أغرب كذلك حال الشعراء يف توخيهم دلعاين النحو.أج

 م: 1001ه/808إبن خلدون/عبد الرحمان بن محمد 

و ىو ادلظلة الكربى اليت تنطوي ربتها الًتاكيب، األسلوب عنده عبارة عن مناىج مطروقة يف اللغة الفنية       

الكناية و اإلستعارة يقول:"و الشعر بُت كالم الصعب ادلأخذ وىو يربط بُت األسلوب و اإلجياز و احلذف و 

....و لصعوبة معناه و غرابة فئة كان زلكا للقرائح يف استجادة أساليبو و سحذ األفكار يف تنزيل الكالم يف 

قواليو و ال يكفي فيو ملكة الكالم العريب على اإلطالق بل حيتاج خبصوصو إىل تلطف و زلاولة يف رعاية 

ليب اليت اختصتو العرب هبا و استعماذلا و لتذكر ىنا سلوك األسلوب عند أىل ىذه الصناعة و ما يريدون األسا

فاعلم أهنا عبارة عندىم عن ادلنوال الذي ينسج فيو الًتاكيب أو القالب الذي يفرغ فيو باعتبار ( 2)يف اطالقهم

توجو فيو على أضلاء سلتلفة يوضح ابن  ملكة لسان العريب فيو فإن لكل فن من الكالم أساليب زبتص بو و

خلدون يف ىذا النص مفهوم األسلوب من خالل نوعُت من الفنون األدبية مها: الشعر و النثر و يقدم لنا تفرقة 

بينهما معتمًدا على خصائص كل نوع من حيث الشكل اللغوي و البناء العروضي و ربط األسلوب بعنصرين 

الذي يتصل هبما .... و ذلك يف قولو:"و قد استعمل ادلتأخرون أساليب  مهمُت ادلخاطب و ادلقتضي احلال

الشعر و موازينو يف ادلنثور إذا تأملتو من باب الشعر التقفية و تقدمي النسيب بُت يدى األغراض و صار ىذا 

                                                                

                                                        

 .132اإلعجاز يف علم ادلعاين الكتبة العصرية بَتوت لبنان،صعبد القادر اجلرجاين دالئل / 1

 576/عبد الرضبان بن خلدون ادلقدمة،تح:درويش جريدي ادلكتبة العصرية بَتوت،ص 2
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ريقة و الطادلنثور من باب الشعر و فنو و مل يفًتقا إال يف الوزن و استمر ادلتأخرون من الكتاب على ىذه 

 استعملوىا يف ادلخاطبات السلطانية و خلطوا األساليب فيو و ىجرو ادلرسل و تناسوه 

 . 1239ه/637ضياء الدين ابن األثَت أبو الفتح نصر اهلل بن زلمد بن عبد الكرمي الشيباين ت      

و األساليب عنده انتشرت كلمة أسلوب و أساليب يف كتاب ابن األثَت الذي قرنو بأوجو التصرف يف ادلعاين 

طرق التعبَت عن ادلعٌت الواحد و أوجو التصرف يف ىذه ادلعاين و ربدث عن خاصية أسلوبية ىي اإللتفات" ألن 

االنتقال يف الكالم من أسلوب إىل أسلوب إذا مل يكن نظرية نشاط السامع و ايقاًضا لإلصغاء إليو فإن ذلك 

 .(1)دليل على أن السامع ديل من أسلوبا

 واحد فينقل إىل غَته ليجد نشاط اإلستماع و ىذا قدح يف الكالم ال وصف لو ألنو لو كان حسنا دلا مل.      

و يقول ابن األثَت:"و الذي عندى يف ذلك أن االنتقام من اخلطاب إىل الغيبة أو من الغيبة إىل اخلطاب ال 

وب إىل أسلوب غَت أهنا ال ذبد جبدوة ال يكون إىل لفائدة اقتضتها و تلك الفائدة أمر وراء االنتقال من األسل

 تضبط بضابط و لكن يشار إىل مواضيع منها لقياس عليها.

م رأى الرازي أن األسلوب خاصية سبثل 1214ه/606الفخر الرازي زلمد بن عمروين احلسن القيمي البكري-

 سائل أسلوهبا.مبدعها و أن لكل فن أسلوبو اخلاص فالقرآن الكرمي أسلوبو الشعر لو أسلوبو و للر 

                                                                

                                                        

 .578-577، صالسابق /ادلرجع 1
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 *أضبد الشايب : 

يعد كتاب الشايب "األسلوب" من أىم احملاوالت يف دراستو ألسلوب و البحث يف زلاوالتو و يف زلاولة       

عرض البالغة القددية يف ثوب عصري و قد انطلق الشايب يف حبث األسلوب فحصر علم البالغة يف بابُت مها: 

 األسلوب و الفنون األدبية. 

كان التعبَت بليًغا أي واضًحا و مؤثرًا فتدرس الكلمة و اجلملة و الباب األول تدرس القواعد اليت اتبعت        

الفقرة والعبارة و الصورة واألسلوب من حيث أنواعو و عناصره و صفاتو و مقوماتو و موسيقاه ويف الباب الثاين 

تقسيمها و ما يالمت كل منها من الفنون يسمى قسم اإلبتكار و تدرس مادة الكالم من حيث اختيارىا و 

 (1)األدبية.

عرف أضبد الشايب األسلوب أنو فن من الكالم يكون قصصا أو حوار أو رلاز أو كتابة أو تقرير أو       

حكما و امتثاال و ىو أيضا طريقة الكتابة أو طريقة اإلنشاء أو طريقة االختيار األلفاظ و تأليفو للتعبَت هبا عن 

قصد اإليضاح و التأثَت و ىو أيضا الصورة اللفظية اليت يعرب هبا عن ادلعاين أو نظم الكالم و تأليفو ألداء  ادلعاين

 (2)األفكار و عرض اخليال أو العبارات اللفظية ادلنسقة ألداء ادلعٌت.

 

                                                                

                                                        

 .19-18/يوسف أبو العدوس الرؤية و التطبيق ص 1

 .27-26ص السابق،،ادلرجع /يوسف أبو العدوس األسلوبية الرؤية والتطبيق 2
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 عبد السالم المسدي: -

ذاهتا لتعرب عن أرائها و تأقلمت مع جاءت الدراسات ادلعاصرة كتمة دلا جاء بو األقدمون و انطلقت من       

"من خصائص انتظام الوافد لتستفيد منو فحاول عبد السالم ادلسدي اعطاء مفهوم األسلوب حيث يرى أنو 

 (1)ادلركبات اللغوية ككل يف اخلطاب األديب فهو مربوط بالكل و ليس باجلزء"

 : و األسلوب عنده يرتكز على ثالثة ركائز

 ادلخاطب:و ىو صفيحة االنعكاس ألشعة الكاتب فكًرا و شخصية. -1

 اخلطاب:رسالة مغلقة على نفسها ال تفضى جدارىا إال من أرسلت إليو. -2

 (2)ادلخاطب: و ىو ادلتلقي الذي حيتضن اخلطاب و يتأثر بو.-3

  نور الدين السد:-

أنو سجنو و عزلتو العنصر الذي ال حيده  يرى بدوره أن األسلوب ما يكشف روعة الكاتب و طقوسيتو      

التعقل و االختيار الواعي. فمن خالل مفهوم نور الدين السد استخلصت أن األسلوب يتحدد وفقا دلفهومُت 

 : (3)مها

                                                                

                                                        

 84/عبد السالم ادلسدي األسلوب و األسلوبية، تونس، ص 1

 23دار النشر مهصة، اجلزائر، ص 2/نور الدين السد األسلوبية و ربليل اخلطاب ،ج 2

 23، صالسابق/ادلرجع  3
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على زلور الًتاكيب على أساس التعادل أو التشابو أو اختيار ادلبدع األلفاظ معينة مث تأليفها مع بعضها -

 االختالف. 

  (1)لية وتعربية.ان يرافق ذلك االنزياح وظيفة اجلما انزياح عن ادلألوف و عن ادلعٌت األصلي ،شرط إهنا-

 : مفهوم األسلوبية عند الغرب

مفاىيم األسلوبية لدى النقاد الغربيُت فلكل واحد منهم وجهة نظر و ىذا ما قمت بعرضو  تعددت      

 بنموذجُت.

بأهنا دراسة لوقائع التعبَت اللغوي من زاوية مضموهنا الوجداين و ربط مفهوم عرف شارل باىل األسلوبية        

  األسلوبية باجلانب العاطفي للغة.

يرى ميشال ريفاتَت أن األسلوب قوة ضاغطة تتسلط على حساسية القاريء بواسطة ابراز بعض عناصر         

عنها تشوه النص كلو ربت مقولتو "الكالم يعرب  سلسلة الكالم وضبل القاريء على االنتباه إليها حبيث إن غفل

 و األسلوب يربز" 

و ركز ريفاتَت على عنصرين يف العملية التواصلية اخلطاب ككل متكامال ذبب دراستو دراسة موضوعية و 

 .(1)من بُت الوظائف التأثَتية اليت حيققها ذلك اخلطاب فيوادلخاطب 

                                                                             

 

 .93صدار النشر مهصة، اجلزائر،ادلرجع نفسو،  2/ نور الدين السد األسلوبية و ربليل اخلطاب ،ج 1
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  وظيفة األسلوبية:

ما جاءت من أجلو األسلوبية ىو البحث يف األسرار اليت مكنت اخلطاب من توصيل رؤيتو و لعل من أىم       

الكشف عن الثواين الداخلية و اخلارجية يف نظام اخلطاب األديب و فهم عناصره و ادراك دالالتو ولكل أسلوب "

ء" و أنو يتعذر على هبا يقتحم عامل النص كما أن لو احلق يف أن يبدأ دراستو من حيث شا طرائقو اخلاصة

 (2)دون أن يكون النص قد استحوذ على اعجابو.الباحث األسلويب أن يقارب نصا 

إن مل يأنس أحدكما باألخر على أنك فالنص كاجلليس ال تستطيع أن رباوره و تأخذ عنو و يأخذ عناك       

تدرس النص من كافة اجلوانب أردت القول أن األسلوبية ال ستختار من كالم جليسك ما ينفعك و ىو كذلك 

 (3)طوال وعرضا وعمقا.

اشكاال مفاده ىل التأويل من مهام األسلوبية ؟ يعترب التأويل غاية أية دراسة أسلوبية يقول ىنا طرحت       

فلفت اللغة االنتباه لنفسها بوصفها معجميا و قواعديا و سياقيا و سبيز gregory 1974مايكل جرجيوري 

  (4)و اخلارجية نستطيع أن ندخل يف استجابة متنامية و بقولنا بالتحديد ماىي و كيف تكون؟ مساهتا الداخلية

                                                                             

 38-36-35سلوبية الرؤية و التطبيق،ص يوسف أبو العدوس، األ/ 1

 

 40ينظر فتح اهلل أضبد سليمان، األسلوبية مدخل نظري و دراستو تطبيقية مكتب األدب، ص/ 2

 .41ص السابقادلرجع /3

 .115/صالح فضل، علم األسلوب و صلتو بعلم اللغة، ص 4
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تصل إىل معناىا....تلك ىي وىناك بعض النقاد يرون بأن األسلوبية ليست رلرد فرع من اللسانيات بل ىي أم 

 علم مواز يقوم بفحص الظواىر نفسها من وجهة نظره اخلاصة. 

األسلوبية من علم اللغة مفهومي الدال و ادلدلول وىذا ما وجدتو عند أحد رواد األسلوبية استعارت       

اإلسبانية وىو داًماسو ألسو فهو خالف دي سويسر يف التسمية و أطلق مصطلح احملرك الذىٍت على ادلدلول و 

   (1)الصورة الصوتية على الدال.

النص على أنو نص لغوي ادلراد منها معرفة أساليب الكاتب بأن األسلوبية تنظر إىل نستخلص ومن ىنا        

 (2)للخروج بقواعد لغوية علمية قابلة للتعميم و عاجلة النص وفقا دلستويات التحليل األسلويب.

و يرى برندشلنر أن األسلوبية يف داخل علم اللغة التطبيقي امنا ىو البحث األسلويب و يستنبط ىذا اجملال        

األسلوبية مناىج حبث النصوص كما يتنظم التعامل ادلشًتك مع الفروع األخرى فعند أجناس النظرية العلمي من 

حبث أسلوب النصوص األدبية ذبد أن دراسة األسلوب لغويا تكتمل من خالل أجناس يف رلال فرعي مناسب 

ثة إذن فهي مدخل لغوي يفهم للدراسة األدبية كعلمي اإلجتماع و التاريخ األسلوبية وليدة رحم علم اللغة احلدي

  (3)النص.

 عالقتها بالبالغة:

                                                                

                                                        

 .81اخلطاب، ص/نور الدين السد، األسلوبية و ربليل 1

 .19، صالسابق/ادلرجع  2

 .41-40/يوسف أبو العدوس، األسلوبية الرؤية و التطبيق،ص 3
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ىيمنت البالغة على التفكَت الشعري و ادلنطقي عرب العصور منذ النظريات الكالسيكية يف بداية القرن       

الثامن عشر و قد توجهت اىتمامات البالغة يف البدايات األوىل إىل دراسة أمناط اخلطابية بأنواعها مهتمة بتلك 

عملية ال دمنها وغال فما إذن ضلن بصدد الوسائط اليت يدرلها الكاتب بغية عميلة سَت التأويل األسلويب" 

جدوى أن تدرس التكرار و التقدمي والتأخَت و احملذف الذكر و العدول على مستوى الصورة و غَت ذلك من 

دون أن نربط كل ذلك بتأويل جيعلنا أكثر فهما للنص و أعمق عرضا فيو إذن التأويل لصيق بكل شلارستو 

وبية أمسى بكثَت شلن ىو ذايت فمهمتها ىي تلمس القيم اجلمالية ادلنبعة من األسلوبية و هبذا كانت مهمة األسل

  (1)النص ذاتو ودبعٌت آخر دراسة اجلانب القيمي ليتسٌت التحليق يف مساء النص.

 عالقة األسلوبية بالعلوم األخرى:-3

إن األسلوبية متداخلة مع العديد من العلوم األخرى مستسقية منها أبرز ادلعايَت ادلوضوعية اليت اعتمدهتا يف       

 دراستها التطبيقية فازبذت مثال من علم اللغة ادلنهج اللساين و من البالغة موضوع الدراسة. 

تطرقت إىل عالقتها و أنا بدوري  و ىي البحث يف طرق تنسيق الكالم و ما ربدتو من صباليات يف النص األديب

 (2)بعلم اللغة.

                                                                

                                                        

 .63ص 1998/حسن غزالة، األسلوبية و التأويلو التعليم، كتاب الرياض، السعودية 1

 40/ يوسف أبو العدوس، األسلوبية الرؤية و التطبيق،ص 2
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اختلف النقاد و الدارسُت حول عالقة األسلوبية بعلم اللغة بسبب األصول ادلعرفية اليت انبثق منها ىذا        

العلم احلديث فعلم اللغة أسبق يف الظهور من علم األسلوب و ىذا ما جعلهم جيمعون على أن األسلوبية فرع 

 وع علوم اللسان.جديد من فر 

جعلها تتجاوز  (1)و اعتماد األسلوبية يف تقيمها للظاىرة اللغوية على منهج لساين يف تقنياهتا اإلجرائية       

ميداهنا األصلي و تتحول إىل درس لغوي يفقدىا يف كثَت من األحيان ميزهتا األساسية و يبعدىا عن صدقها 

 لكل مبدع.ادلنشود و ىي البحث يف السمات األسلوبية 

فأصبحت سبثل فن اقناع ادلتلقي بقضية ما مت اختصت بعد ذلك دراستو اخلطاب األديب و من مث الشعر 

 (2)الِشعر.

و دلا كانت طرق تنسيق الكالم و كيفيتو و صف الكلمات يف اخلطاب األديب بأسلوب يستميل القارئء         

البالغة فقد جعلها ذلك تدخل يف عالقة وطيدة مع ما يسمى و يؤثر فيو من أىم ادلوضوعات اليت تبحث فيها 

العرب إىل أن علم األسلوب لو جذوره ضاربة يف الًتاث العريب و  كما ذىب بعض الدارسُت (3)بعلم األسلوب.

ذلك بربطو بالبالغة العربية القددية فيقول شكري عياد:"إن دراسة األسلوب تكاد تنجح إىل ماعاجلتو البالغة 

                                                                

                                                        

 .22الداللة ،ن دار اذلدى للنشر، ص/ستيفن أودلان، األسلوبية و علم  1

 .22/ينظر: ستيفن أودلان، األسلوبية و علم الداللة ،ن دار اذلدى للنشر، ص 2

 /ادلرجع نفسو، ص. 3



 لمحة عامة حول األسلوبية                                 الفصل األول :                

18         
 

ة و إن كان ذلك يتم ربت مسميات جديدة و رؤية جديدة و أضاف يقول: األسلوبية ذات نسب عريق القددي

  (1)يف الدراسات اللغوية القددية و أن أصوذلا ترجع إىل علم البالغة.

يرى شكري عياد يف كتابو مدخل على علم األسلوب أن األسلوبية لديها عالقة ضبيمية مع البالغة، فهي      

  (2)ذلا و ىي بالغة جديدة، فاألسلوب ال يستطيع أن يقوم مقام البالغة.وريثة 

 أوجه اإلختالف بين البالغة و األسلوبية:

على الرغم من ىاتو الصلة الوتيقة اليت تربط كال منهما فإنو من غَت ادلعقول أن تقوم األسلوبية مقام       

 (3)جوانب عدة ديكن اصباذلا يف النقاط التاليةالبالغة و العكس صحيح فقد فرقت بُت ىذين العلمُت 

كبَتًا بادلخاطب و حالتو النفسية و اإلجتماعية بوصفو أحد العناصر الثالثة اليت آولت األسلوبية اىتماما         

يف حُت أغلقت البالغة ادلخاطب و اعتنت حبالة اعتناء بالغا ومن ذلك حديث  (4)تشكل العملية اإلبداعية

  (5)ادلفصل عن مطايقة الكالم دلقتضى احلال.العلماء 

                                                                

                                                        

 48يوسف أبو العدوس ، األسلوبية الرؤية و التطبيق، ص/ 1

 50، صالسابق/ادلرجع  2

 24، صالسابق/ ادلرجع  3

 

 24/25النقد العريب احلديث ،ص  /فرحان بدري العريب، األسلوبية يف4

 62/يوسف أبو العدوس ، األسلوبية الرؤية و التطبيق، ص 5
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ىتماما كبَتا بقضية الذوق الشخصي للمبدع فهو الذي يبدع للغة ابداعا يتناسب مع تكوينو األسلوبية ا مت      

النفسي و اإلجتماعي و الثقايف دون اعتماد على مناذج عليا يستقي منو أسلوبو يف حُت تغيب شخصية ادلبدع 

 ( 1)العربية القددية اليت اعتمدت على النماذج الراقية و ادلصطفاة وعلى البالغة اللغة نفسها.يف البالغة 

البالغة علم معياري يرسل األحكام التقيمية بينما تعرف األسلوبية عن اطالق تلك األحكام التقوديية على 

بيان داللتو و رصد مواطن  عمل األديب فمهمة األسلوبية تكمن يف البحث يقع خلف ذلك الكائن اللغوي وال

 (2)االبداع فيو.

أىم مسة غلبت على البالغة القددية ىي الطابع االرشادي الذي كان سائدا يف تلك الفًتة فالبالغة ترشد        

ادلبدع يل طرق إحداث تأثَت معُت و كيفية استخدام األساليب األدبية و بناء صبل و تراكيب إلحداث ذلك 

تلقي و كان ىذا واضحا يف مناذج متعددة من الًتاث العريب مثل صحيفة بشرين ادلعتمر التأثَت يف نفس ادل

ادلشهورة، مناذج سلتلفة للجاحظ و أيب ىالل العسكري و غَتىم من النقاد و البالغُت القدامى أما األسلوبية 

  (3)ها.نواعها و رصد شليزاهتا ووصفها و ربليلفغايتها البحث يف األعمال األدبية باختالف أ

 أوجه التشابه بينهما:

 م من أوجو اإلختالف اليت ذكرناىاىناك ما جيمع بينهما بالرغ       

                                                                

                                                        

 62ص السابق/ادلرجع  1

 63، صالسابق/ادلرجع  2

 63ص السابق/ادلرجع  3
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فنا للتعبَت األديب و أدان نقدية تستخدم يف تقييم األسلوب الفردي،فإن علم األسلوب يستقي  ذا كانت البالغةإ

 (1)قائم على جذوره اللغوية و البالغية. من ىذا الفن مادتو اليت يبٌت عليها أحكامو النقدية فعلم األسلوب

تعريف البالغة األسلوبية لقاء  ومفارقة فالبالغة يف تعريف البالغة العرب مطابقة الكالم دلقتضى احلال  -      

و اليت ال زبتلف كثَتا عن مصطلح ادلوقف يف الدرس األسلويب و ادلقصود هبا مراعاة الطريقة ادلناسبة 

ألسلوبية تفًتض حضور ادلتلقي يف العملية اإلبالغية و جعلت ىذا احلضور شرطا ضروريا غَت أن ا(2)للتعبَت

إلكتمال  عملية االنشاء بل ان ادلتلقي من منظور األسلويب ىو الذي يبعث احلياة يف النص بنقلو و تذوقو، أما 

يعٍت أنو كالم ل الذي تضى احلاددة دلفهوم مقالبالغة فادلتلقي عندىا ال يشكل إال جانبا واحد من اجلوانب ادلتع

  (3)متفاوت.

كما يظهر التقاطع بُت البالغة و األسلوبية من خالل علم ادلعاين فعلم ادلعاين يهتم بدراسة األسلوب و        

تصوير ادلعٌت تصويرا إصباليا و الذي ال خيتلف كثَتا عما تصور إليو الدراسات األسلوبية ، األمر نفسو بالنسبة 

سلتلفة لكل صياغة فكرة الواحدة بصياغات لغوية إىل علم البيان و الذي يلتقي مع علم األسلوبية يف تأدية ال

تأثَتىا فادلعاين موجودة عند كل واحد و يف كل فكرة، وجود اللغة و بالغتها يف االستعمال زبتلف باختالف 

فكان  (4)طبقات الكالم يف اساليبو على مقتضى ملكة اللسان إدا حاول العبارة عن مقصوده و مل حيسن.

                                                                

                                                        

 80/يوسف أبو العدوس ، األسلوبية الرؤية و التطبيق ص 1

 81، صالسابق/ادلرجع  2

 86، صالسابق/ادلرجع  3

 576ادلقدمة ،ص/ابن خلدون  4
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العادي و ذلك  أن براعة ادلبدع تكمن يف تأليفو ألساليب لغوية زبتلف عن الكالم حديث ابن خلدون يدل على

  (1)خبروجو عن ادلألوف يف ابتكاره لكيفيات جديدة يعرب هبا عن مقصوده الذي يريد.

ابن خلدون يدل على أن براعة ادلبدع تكمن يف تأليفو ألساليب لغوية زبتلف عن الكالم العادي و ذلك خبروجو 

   (2)ادلألوف يف ابتكاره لكيفيات جديدة يعرب هبا عن مقصوده الذي يريد.عن 

ويف األخَت نستطيع إصبال نقاط التقاطع بُت ىذين العلمُت يف آن زلور كليهما البحث يف األدب و مواطن 

الختبارات اجلمال فيو ادلبدع خيتار لنفسو أشكاال بالغية تستحيل السامع و تسًتعي انتباىو ليقوم بتحليل ىذه ا

بإنزياحاهتا ادلختلفة والكشف عن سر ذلك اجلمال و عند ىذه النقطة تلتقي البالغة و األسلوبية فاألسلوبية و 

 البالغة تقدمان صور سلتلفة من ادلفردات و الًتاكيب و األساليب و قيمة كل منهما اجلمالية والتأثَتية. 

سلويب اللساين زاد وفَتا من التصورات و طرق التحليل ديكنو أن البالغة قادرة على أن تقدم للدرس األكما      

  (3)اعادة صياغتها أن حيكم وسائلو الفنية يف معانيو النصوص اإلبداعية.

  سانيات:لعالقاتها بال

يقول ميشال آريفاي: إن األسلوبية و صف النص األديب حسب طرائق مشتاقاة من اللسانيات مث بايت      

تعريفو األسلوب بُت ادلؤلف و القاريء و النص اللسانيات كما ذكرنا سابقا جاءت لتدريس ريفاتَت يربط يف 

مثل أسلوب العصر العباسي خيتلف  (4)اللغة دراسة وصفية و اللسان يتطور و علم األسلوب يواكب ىذا التطور.

                                                                

                                                        

 .88/ يوسف أبو العدوس ، األسلوبية الرؤية و التطبيق ص 1

 88/ادلرجع نفسو، ص  2

 88/يوسف أبو العدوس، األسلوبية الرؤية والتطبيق ، ص 3

 .81-80/نور الدين السد ،األسلوبية و التحليل اخلطاب، ص 4
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ة مث اذبهت إىل األدب و لسانيعن أسلوبنا و يبدو من تاريخ األسلوبية أهنا كانت يف تدرجها التارخيي كمادة 

جعلتو تكون األسلوبية هبذا التطور و التجاذب إما أن تذوب يف صميم اللسانيات و إما أن تستقل و ىذا 

صعب فقد أصلبت لسانيات دي سويسر أسلوبية شارل بايل وولدت النبوية اليت اجتكت بالنقد األديب يف 

من اللسانيات صرامة و لنا أن نتباىا دبا سيكون  الشعريات عند جاكسون و كلها استمدت رصيدىا ادلعريف

 (1)للبحوث األسلوبية من فضل على النقد األديب و اللسانيات معا.

يرى ستيفُت أودلان أن األسلوبية علم لساين فهي دراسة للمتغَتات اللسانية إزاء ادلعيار القاعدي و البالغة       

  (2)اللساين. و كالمها يعتمد نفس أليات و مستويات التحليل

 عالقتها بعلم النحو:

األدبية ىو الرسالة احملمولة بواسطة العالقات بُت العناصر اللغوية الواقعة يف نطاق أوسع من اجلملة أي يف       

أو يف خطاب شلتد فالتحليل األسلويب ادلعتمد على توزيعات التواتر و االحتماالت االنتقالية يفيد يف النصوص 

فردما أما التحليل األسلويب على عالقات قائمة بُت العناصر اللغوية يف النصوص فيفيد يف تعريف أسلوب 

التعريف على أسلوب نوع ما أو جنس من األجناس األدبية أو من الكتاب و األسلوبية ىنا تبحث عن الظواىر 

  (3)اللساين يف دراسة النصوص.

 

                                                                

                                                        

 99، صالسابق/ادلرجع  1

 115، ص1998أسلوبية، اذليئة العامة للكتاب ، مصر/رمضان صادق شعر أبو القارض، دراسة  2

 115، صالسابق/ادلرجع  3
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 اتجاهات األسلوبية:

عناصرىا، و استجالء ربتاج العملية اإلبداعية الشعرية يف كل ربويالىا و تنقالهتا إىل تعمق كبَت يف دقائق      

مواطن اجلمال و اجلودة فيها، وىي بذلك تبحث دائما يف بنائها اللغوي عن القوانيٍت ثابتة تتنبأ بعصارة أفكاره 

مناىج و اختلفت االذباىات و عدت األسلوبية  ذلا ذلك تنوعت تلك القوانُت من منطلقات لسانية و تعددت

 أحد تلك ادلناىجاليت تدثر اذباىات سلتلفة و سنعرض فيما يأيت أىم ىذه االذباىات: 

 

 :األسلوبية البنيوية-أ

أتى قيمتها من العالقات ادلتبادلة يرى أصحاب ىذا اإلذباه أن اللغة نظام أي رلموعة من االشارات ف       

فضمن البٍت تعددت وظيفتها و على ىذا األساس ال ديكن أي عنصر االنفصال عن بقية العناصر  (1)فيما يتها.

داخل النظام و قد تبلور األخرى يف إطار بنية لغوية متكاملة ربكمها عالقات سلتلفة تعطى القيمة األسلوبية 

التحليل األسلويب إىل  ىذا االذباه من خالل ما جاء بو رومان جاكسون و ميشال ريفاتَت فقد ضبل جاكسون

مستوى البنية و اعتربت القواعد اللغوية الوسائل األساسية يف اللغة اليت يتمخض عنها التعبَت الشعري و ذلك 

كما عد جاكسون ألسلوب الوظيفة  (2)عن طريق تعلق الوحدات اللغوية بعضها ببعض يف اخلطاب الشعري

بُت جدول التوزيع الذي للرصف و جدول الختيار الذي للمنظمة  التطابق للخطاب من خاللادلركزية ادلنظمة 

 الكالمية.

                                                                

                                                        

 7/نور الدين السد ،األسلوبية وربليل اخلطاب، ص 1

 137/عرفان بن دريل ، النص األسلوبية بُت النظرية و التطبيق ، منشورات ارباد الكتاب ،دمشق،ص  2
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االنسجام بُت مفردات النص األديب باعتبارىا عالمات استبد اليو أي وحدات لغوية معجمية يف يقرر       

إذن يتضح شلا ذكرنا أن عملية رصف ادلفردات من منطلق عالئقي يوحده ادلنطق و يقبلو العقل  (1)عملية االبالغ

تنتج األسلوب اللغوي و بعبارة أخرى فاألسلوب يتحدد بتوافق عمليتُت متتاليتُت يف الزمن متطابقتُت يف الوظيفة 

 مها االختيار و الًتكيب. 

حيث قال بأن " األسلوبية البنيوية ىي رؤية نقدية مزدوجة أو  أشار "تاوريريت" إىل ماىية ىذا االذباه-     

 (2)مركبة بُت رمزتُت نقديتُت مها البنيوية و األسلوبية.

 حيث تأسست القيم اجلمالية للعناصر اللغوية انطالقا من العالقات اليت ذبمع بينها داخل نظام البيئة.        

  األسلوبية األدبية:-ب

بعد العامل النمساوي ليوسبيتوز رائد ىذا االذباه حيث رفضت تلك التفرقة التقليدية اليت كانت تقام كحد       

فاصل بُت اللغة و األدب و رأى بأن رلال دراسة ىذا االذباه ىو عالقة التعبَت بالفرد و اجلماعة و كذا دراسة 

دراستو على األسلوب الفردي للكاتب أو اسلوب حيثيات ىذا التعبَت يف عالقتو باألشخاص ادلتحدثُت بو، مركز 

و قد كان  (3)ينتمون إىل أمة واحدة ليصال بعد ذلك إىل تلك العالقة اليت ذبمع اللغة باألدبرلموعة من األفراد 

دعمو ليوسيتزر بتصانيفو ادلختلفة ذلذا االذباه أثر كبَت يف الدراسات العليا و اجلامعية األدب و األسلوب 

 1984و علم اللغة وتاريخ االدب  1928االسلوب عام دراسات يف 

                                                                

                                                        

 .141ص السابقادلرجع  1

 .141األسلوبية بُت النظرية و التطبيق، ص/ عرفان بن دريل ، النص  2

 141/142األسلوبية بن النظرية و التطبيق، صو  /عدنان بن ذريل، النص  3



 لمحة عامة حول األسلوبية                                 الفصل األول :                

25         
 

 :(1)حاول ليوستيربزبلورة افكاره وفق مبادئ توضح منهجية يف البحث االسلويب وديكن فيما يلي

 نقطة انطالق يف البحث االسلويب يف العمل االديب يف حد ذاتو بوصفة كيان لغوية قائما بذاتو.-1

الوصل بُت علم اللغة و تاريخ االدب الن معاجلتو النص تفضي بالقارئ اىل البحث االسلويب ىو دبثابة حلقة -2

 الكشف عن الضروف ادلصاحبة لو.

الظاىرة االسلوبية يف ذلك النزياح الشخصي الذي دييز االستعمال القوي للكاتب خبالف االستعمال -3

  العادي للغة.

 يعتمد عليها يف الوصول إىل الفكرة اليت يريد ووسيلة من وسائل التعبَت اليتاللغة مرآة لشخصية الكاتب -4

توصيلها للمتلقي و مبدأ العمل األديب  يف حد ذاتو ىو فكرة الكاتب الذي يبعث يف النص التماسك الداخلي 

   (2)بُت عناصره

مع صاحبو وأن األسلوبية يف اصطناعها )احلدس( و بدون التعاطف إىل بلوغ حقيقة العمل األدبُت ال سبيل -5

، بٌت ليوسبيًتز دراستو األسلوبية على  (3)عملها التحليلي و الًتكييب النطباعاهتا تصبح نقدا تعاطفيا ال غٌت عنو.

احلدس "فما اليتحقق يف العبارة ال يعد حد سابل بل ىو طابع،فليس للذىن من حدس اال حُت يعمل ويشكل 

 (4)"اجلمع بينهما لن يهتدي ابدا اىل " و ان من يفصل احلدس عن العبارةو يعرب

                                                                

                                                        

 186/ينظر بشَت تاوريت، زلاضرات يف مناىج النقد األديب ادلعاصر، دار الفكر العربية، ص 1

 186/187، ص سابقادلرجع / 2

 139النظرية و التطبيق، ص / عدنان بن ذريل، النص  واألسلوبية بن  3

 181ينظر بشَت تاوريت، زلاضرات يف مناىج النقد األديب ادلعاصر، دار الفكر العربية، ص / 4



 لمحة عامة حول األسلوبية                                 الفصل األول :                

26         
 

لعل اىم نقطة ديكن ان نشَت اليها يف االخَت ىو اذلدف الذي يطمح ليوسبًتز اىل ربقيقو و ىو الوصول اىل 

 نفسية ادلبدع ىي دبثابة النواة ادلركزية اليت يدور حوذلانظام الثر كلو.

اىل التعمق يف نفسية الكاتب ولوجية اليت تسعى (1)يدل ىذا على ان دراستو جاءت متاثرة باحباث السيك      

 (2)و تفردىا بالتجربة االدبية.

 الوظيفية : األسلوبية-ج

اىل البحث يف الوظائف اللغوية للخطاب، وراى بان  األخَتمن روادىا "رومان جاكسون" حيث دعا ىذا       

 اي نقل فكرة من متكلم اىل سامع و يكون ىذا االتصال وفق  اإليصالللغة ىي  األساسيةالوظيفة 

 ادلخطط التايل :

 ادلرجع)احملتوى(

  الرسالة                 ادلستقبل                       ادلرسل    

 الشفرة)اللغة(

وقد حاول وم كل عمليات االتصال اللغوية على ىاتو العناصر سواء كان االتصال مباشرا او غَت مباشر تق

 جاكسون اعطاء لكل عنصر من تلك العناصر على حسب ادلخطط التايل:

اىتمامو على الوظيفة الشعريةمن حيث ىي وظيفة ابالغية ،ويف ادلضمار نفسو حاول  ركز جاكسون فقد      

خالل ريفاتَت ان يعطي مفهوما لالسلوبية الوظيفية ، و راى اهنا االسلوبية اليت تدرس عملية االبالغ من 
                                                                

                                                        

 29بيَت جَتو،االسلوب و االسلوبية،ترصبة منذر عياشي ،مركز النماءالقومي،بَتوت لبنان، ص /1

 181بشَت تاوريت،زلاضرات يف مناىج النقد االديب ادلعاصر،ص / 2
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النصوص مع الًتكيز على العناصر اليت تساعد على ابراز شخصية الكاتب او ادلنشئ وجذب انتباه ادلتلقي وىذا 

ال يايت اال باخضاع جل العناصر االسلوبية ادلوجودة يف النص للتحليل من غَت انتقاء هبدف الكشف عن معايَت 

 نوعية جديدة لالسلوب.

ريفاتَت بان ادلتلقي او القارئ العمدة ىو االقدر على فك شفرات النص و استخراج اىم  أضاف      

 .(1)اليت سبيز هبا النص األسلوبيةاخلصائص 

  التعبيرية: األسلوبية

وسائل حاول بَتجَتو اعطاء تعريف ذلذا االذباه بقولو:"ىي دراسة لقيم تعبَتية و انطباعية خاصة دبختلف      

 .(2)يف حوزة اللغة التعبَت اليت

. و يتضح ذلك اكثر من خالل ما جاء بو بايل من افكار تبقى ىذا االذباه يف (3)ووظائفها داخل النظام اللغوي

تعرب عن الفكرة اطب،حيث دلتكلم او من زاوية ادلخرلالو احملدد حبيث يرى ان اللغة "سواء نظرنا اليها من زاوية ا

دبوقف وجداين من مثل االمل او الًتجي او الصرب ،فهذا ادلضمون الوجداين للغة بالوسائل اللغوية، سبر ال زلالة 

 (4)ىو الذي  ديثل ادلوضوع االساس لالسلوبية يف نظره

 و قد تتبع شارل بايل اخلطاب االديب من حيث شحناتو الوجدانية و قسمو اىل نوعُت :

                                                                

                                                        

 188بشَت تاوريت،زلاضرات يف مناىج النقد االديب ادلعاصر،ص / 1

 34/بيربجَتو، األسلوب و األسلوبية، ص 2

 17-16فرحنت بدي احلريب ،األسلوبية يف النقد العريب احلديث ،ص/ 3

 136/عدنان بن ذربل ، اللغة و األسلوب ، ص 4
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 لذاتو و مشحون بشيء. ما ىو حامل -ا

كما سبق ذكره ىو ىذا اجلانب الوجداين و مدى  ماىو حامل للعواطف و االنفعاالت و موضوع األسلوبية  -ب

كثافة اخلطاب األديب بالشحنات يف تفاعل مع بعضها، ذلك أن اللغة يف حد ذاهتا رلموعة شحنات معزولة 

  للغة، جعلو ذلاحملتوى الوجداين . و دلا كان اىتمام بايل شارل مقتصرا على(1)بعضها عن بعض

 ستو و تركيزه على الكالم ادلنطوقيتصرف النظر عن اجلمالية للعمل األديب و ال يعرب ذلا اىتماما بالغا يف درا

و بالتايل أفرد جل اىتماماتو حول تلك   (2)جعل بايل شارل أيضا يبتعد عن رلال التوظيف األديب لألسلوب

  (3)القدرات الكامنة أو ادلثارة يف اللغة و دراسة القوة التعبَتية يف لغة اجلماعة دون اىتمام بالتطبيقات الفردية ذلا

أيضا حيدد بايل قيمتان انطباعية، تعبَتية مثال: عند قولنا صباح اخلَت يا سيد إضافة إىل القيمة ادلفهومية ذلذا 

القول ادلتكون ألصوات متصلة تعٍت تعبَت دلتحدثي صلد قيمة انطباعية تتكون من قصد يهدف إىل توليد انطباع 

 عند ادلستمع إما احًتام،استهزاء، المباالة، سخرية. 

أما القيمة التعبَتية تشَت إىل األصول االجتماعية و االذباىات النفسية للمتكلم، و مها قيمتان مهمتان عند     

 ( 4)رل بايل بوصفهما قيما أسلوبية.شا

 

 

                                                                

                                                        

 .137/ادلرجع نفسو، ص 1

 179بشَت تاوريت،زلاضرات يف مناىج النقد االديب ادلعاصر،ص /ينظر: 2

 179، ص السابق/ادلرجع  3

 62/ بيربجَتو، األسلوب و األسلوبية، ص 4
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    la stylistique statistiqueاألسلوبية االحصائية:

.على عرضها و ابراز أمهية  (1)جعلت من األسلوب ظاىرة قابلة للقياس كميا، و قد عمل"سعد مصلوح"

ما من العلم نظاديلك ىذا االحصاء يف ىذا اجملال ،وعلى ما يف اإلحصاء من عيوب كامهال الوقت نفسو ال

مسلما بو و ال ربديد اللغات و للمناىج متفقا عليو "و إذا كان صاحب ىذا الكالم ىو ستيفن  ادلصطلحات

أودلان و ىو من رواد األسلوبية فال عجب إذاسبثلنا بو بعد كل ىذه ادلدة الطويلة، ذلك أنو ما يزال صاحلا 

 .(2)لالستشهاد بو حىت اليوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                

                                                        

 133، ص1992، 3ألسلوب دراسة لغوية احصائية ، عامل الكتب، مصر ط/سعد مصلوح ، ا 1

 .122/شكري عياد، اذباىات البحث األسلويب ، أصدقاء الكتاب، ص 2
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 التحليل األسلوبي: 

التحليل األسلويب النص الشعري ىو ربليل رلموعة من الظواىر اللغوية تأيت يف مقدمتها الظاىرة الصوتية         

و ادلعجمية و النحوية و الداللية ، و قد ربولت ىذه الظواىر يف الربنامج األسلويب إىل رلموعة من التنظيمات 

 (1)ادلتواترة بنسب متفاوقة

فاألسلوبية تقوم يف عملها داخل النص و انشغاذلا بتحليل عنصره و استخراج دالالتو على ركائز موضوعية البد 

من اإلستاد عليها و االنطالق من تلك ادلعطيات لتتبع الظاىرة األسلوبية حىت يتسٌت للباحث األسلويب الوصول 

  (2)الذي ينطلق منو العمل األسلويبإىل األىداف ادلرجوة من ىذا العمل وتكون ادلنطلق األساسي 

 وظيفة التحليل األسلوبي:

إن من سبام البحث األسلوب الوصول إىل األىداف ادلوجودة منذ بداية العمل حبيث يهدف إىل         

ادلالحظة ادلنظمة و التصنيف و ربديد ادلميزات اليت جيدىا يف األسلوب أو الوسائل اللغوية ادلستعملة يف النص 

األديب ادلتعة و اليت تعد احملرك األساسي يف اإلبداع األديب، و يقول "أما دو عمل اليب، شلا يضفي على األد

ألونسو" :و أفضل دراسة أسلوبية ىي اليت تنفخ يف حذوات ادلتعة يف العمل األديب اليت ذبعل اللهب الذي 

 (3)يشتعل رغبة يف االشتعال

                                                                

                                                        

 21-20/تاوريريت بشَت، مستويات و آليات التحليل األسلويب للنص الشعري، جامعة زلمد خيضر، بسكرة، ص 1

 22، صالسابق/ادلرجع  2

 23ص السابق/ادلرجع  3
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و لن يتحقق للمبدع ذلك إال من خالل التوظيف ادلتزايد لألساليب التجريدية اليت زبلق يف ذىن ادلتلقي ادلغامرة 

و التتبع ادلستمر ألسرار و مواطن صبال تلك األساليب اإلبداعية كما يهدف الباحث األسلويب إىل ربقيق 

صعر عنو جزافا، فادلوضوعية ىي اذلدف األمسى ادلوضوعية يف عملو و تفادي تلك األحكام التقييمية اليت قد ت

الذي يسعى األسلويب إىل ربقيقو من خالل إجراءاتو التطبيقية على العمل اإلبداعي، و الباحث األسلويب يف كل 

ذلك قد يعول يف ربليل على ادلنهج االحصائي يف دراسة األسلوب إىل قدرتو على التمييز بينما يتضمنو النص 

دال يف استعمال اللغة و بُت الشطط الذي ال متعة فيو)....( و ذلك أنو ليس كل اضلراف  من اضلراف منفرد

 (1)منفرد جدير بأن يعد خاصية أسلوبية ىامة

                                                                

                                                        

 .51/سعد مصلوح، األسلوبية دراسة لغوية إحصائية، عامل الكتب، القاىرة، ص 1
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 التحليل األسلوبي : 

التحليل األسلويب النص الشعري ىو ربليل جملموعة من الظواىر اللغوية تأيت يف مقدمتها الظاىرة الصوتية و       

ادلعجمية و النحوية و الداللية ، و قد ربولت ىذه الظواىر يف الربنامج األسلويب إىل رلموعة من التنظيمات 

 1بنسب متفاوتة 

فاألسلوبية تقوم يف عملها داخل النص و انشغاذلا بتحليل عنصره و استخراج دالالتو على ركائز موضوعية       

ال بد من اإلستاد عليها و االنطالق من تلك ادلعطيات لتتبع الظاىرة األسلوبية حىت يتسٌت للباحث األسلويب 

 . 2ي الذي ينطلق منو العمل األسلويب الوصول إىل األىداف ادلرجوة من ىذا العمل و تكون ادلنطلق األساس

 وظيفة التحليل األسلوبي : 

إن من سبام البحث األسلوب الوصول إىل األىداف ادلوجودة منذ البداية العمل حبث يهدف إىل ادلالحظة        

األديب ، شلا ادلنظمة و التصنيف و ربديد ادلميزات اليت جيدىا يف األسلوب أو الوسائل اللغوية ادلستعملة يف النص 

يضفي على العمل األديب ادلتعة و اليت تعد احملرك األساسي يف اإلبداع األديب ، و يقول " أما دو ألونسو " 6 و 

أفضل دراسة أسلوبية ىي اليت تنفخ يف حذوات ادلتعة يف العمل األديب اليت ذبعل اللهب الذي يشتعل رغبة يف 

 .3االشتغال

                                                           
 02، 02، مستويات و آليات التحليل األسلويب للنص الشعري ، جامعة زلمد حيضر ، بسكرة ص تاوريت بشَت 1

 00، ص  السابقادلرجع  2
  02، ص  السابقادلرجع  3
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و لن يتحقق للمبدع ذلك إال من خالل التوظيف ادلتزايد لألساليب التجريدية اليت زبلق يف ذىن ادلتلقي      

ادلغامرة و التتبع ادلستمر ألسرار و مواطن صبال تلك األساليب اإلبداعية كما يهدف الباحث األسلويب إىل ربقيق 

صعر عنو جزافا ، فادلوضوعية ىي اذلدف األمسى ادلوضوعية يف عملو و تفادي تلك األحكام التقييمية اليت قد ت

الذي يسعى األسلويب إىل ربقيقو من خالل إجراءاتو التطبيقية على العمل اإلبداعي ، و الباحث األسلويب يف كل 

 يعول يف ربليل على ادلنهج اإلحصائي يف دراسة األسلوب إىل قدرتو على التمييز بُت ما يتضمنوذلك قد 

فرد دال يف استعمال اللغة و بُت الشطط الذي ال متعة فيو )...( و ذلك أنو ليس كل النص من اضلراف من

 1اضلراف منفرد جدير بأن يعد خاصية أسلوبية ىامة 

يعتمد التحليل األسلويب على دراسة النص األديب دراسة وصفية و ربليلية دبعزل عن الظروف اخلارجة منو ،       

مناط التعبَتية اليت تتجاوز وظيفة اإلبالغ ، فمهمتها ىي دراسة كل ما يؤدي و يتوقف عند حدود السمات و األ

 .2وظيفة شعرية يف اخلطاب األديب أي ذلك اجلانب اجلمايل الذي يبثو ادلبدع يف عملو األديب

و يرى عبد السالم ادلسدي أن التحليل األسلويب يبحث يف األمناط التعبَتية اليت استعملت يف ظرف معُت  

ئها للفكرة و العاطفة عند ادلتكلم من صبغة حركية ، كما تتحد مهمة التحليل األسلويب يف دراسة األثر الذي ألدا
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حيدث بصفة عفوية لدى السامعُت و هتدف األسلوبية إىل الكشف الغطاء عن بذور األسلوب من حيث ىي  

 1كامنة يف أبسط أشكال التعبَت 

اختلفت االذباىات و الطرائق اإلجرائية لتناول النصوص األدبية حبيث تبقى مهمة األسلوبية واضحة مهما       

تتجلى مهمتها كما سبق يف معرفتها دلختلف أدوات التعبَت ووصفها و ربديدىا و تصنيفها ، و معرفتها دلختلف 

 تكمن يف مناذج ادللفوظات  ، كما تتجلى أيضا يف إقامتها منوذجا لألساليب التعبَتية ، فعملية البحث األسلويب

األلفاظ و كذا السياق من مغزى و معاين و ينطوي عليها النص و إفراز القيم البالغية و الكشف عما وراء 

 .  2اجلمالية فيو 

 منطلقات التحليل األسلوبي : 

تعترب البنية اللغوية للنص ىي ادلنطلق األساسي الذي ينطلق منو العمل األسلويب ، كما يبحث يف سلتلف       
سواء ما تعلق منها بادلفردة و . 3مواد البناء اللغوي و األداء الكالمي عامة و تركز النظر على كيفيات التعبَت

الًتكيب و بالصوت و ادلعٌت و بالصيغة و الداللة و باحلركة و الصورة و بتنوع النص و شكلو أو حبسن الكتابة و 
ر توظيفا جديدا و استعملت استعماال خاصا لغايات غرضها و يكون البحث يف كل ذلك باالعتماد على الظواى

فاخلطوة األوىل يف التحليل األسلويب ىي مراقبة االضلرافات اللغوية من تكرار للصوت و قلب نظام  ،صبالية تأثَتية 
الكلمات و بناء تسلسالت متشابكة من اجلمل و كل ما خيدم وظائفها اجلمالية كالتأثَت و الوضوح أو الغموض 

 .4يعطي العمل األديب طابعا صباليا خاصاالذي 
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و إذا كان ربديد الظاىرة اللغوية ىو اخلطوة األوىل يف العمل األديب فاخلطوة الثانية ىي التحقيق يف اختيار تلك 
، و عن شليزات ذلك االختبار ،  العمل اإلبداعي عن مدى صدق ذلك التوظيف و تأُثَته يف نفس  الظاىرة 
 1ادلتلقي 

يستخدم الكاتب اجلمل القصَتة دون الطويلة ، مثال و تغلب األمساء على األفعال و استخدام احلروف       

 بطرائق معينة و اختياره ألوزان دون أخرى ، كل ذلك يعد من صميم البحث 

األسلوبُت و أي تغيَت يف ترتيب أجزاء احلملة يتبعو يف ادلعٌت ، فاأللفاظ ذات الًتتيب ادلختلف ذلا معاين سلتلفة ، 

  .و ادلعاين ذات الًتتيب ادلختلف ذلا تأُثَت سلتلفة 

كما يستطيع الباحث األسلويب معرفة ذات اضلراف الكاتب عن النمط ادلألوف و ذلك باعتماده على ادلعيار 

النحوي و من شبة على الباحث األسلويب أن يالحظ أُثناء ربليلو أن ىناك فرقا بُت البنية النحوية و النموذج 

 2النحوي 

موذج النحوي يتبعو تغَت يف ادلعٌت العام ، و ال يتأس للباحث يعترب تغيَت األلفاظ أو استبداذلا بغَتىا يف الن     

ذلك و لن يستطيع الولوج إىل تلك العوامل اجلديدة من دون حل تلك اإلشكاليات العالقة يف الذىن و العائقة 

 .للفهم 

ستقر تعريف قيم الظواىر لتطرح من احلساب طل ظاىرة مستعملة على غَت وجو التوظيف اجلمايل و معرفة ما ا

عليو العرف يف الوضع اللغوي ، استعدادا لتحديد مظاىر التعبَت و عناصر اإَلضافة و مواطن اإلبداع يف النصوص 
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ادلدروسة و ىكذا تنبسط األسلوبية على رقعة اللغة كلها فجميع الظواىر اللغوية ابتداء من األصوات ، حىت أبنية 

 1سية يف اللغة ادلدروسة اجلمل األكثر تركيبا ديكن أن تكشف عن خصخصة أسا

إضافة إىل البنية اللغوية للعمل األديب فقد سعى العديد من النقاد و الدارسُت يف رلال العمل األسلويب إىل      

ذبسيد أىم منطلق لألسلوبية يف حبوثهم و إجرءائهم التطبيقية ادلقدمة يف ىذا اجملال ، ففي كتاب " خصائص 

ابلسي يتخذ ادلوضوعية ضابطا يف عملو التحليلي ، فهي منوطة بنتائج حبثو اليت الطر  ، األسلوب يف الشوقيات "

 تصبوا إليها و يعدىا من الشروط الضرورية اليت ينبغي توافرىا يف دراستو و سلتلف الدراسات العربية األخرى ، 

و يعد ادلنهج اإلحصائي األكثر دقة و ذبسيد للموضوع يف البحث التحليلي ، فهي وسيلة توصل الباحث 

 2الباحث إىل تلك الغاية  يف رباليلو األسلوبية 

حاول ادلنهج الطرابلسي إتباع ادلنهج اإلحصائي يف دراستو األسلوبية عن طريق وضع اإلحصاءات اللغوية يف      
ائجها أداة يستعُت هبا الباحث على تفسَت حقيقة امتياز أشعار " أضبد شوقي " بشعرية جداول حىت تكون نت

و يرى بأن  3اللغة يف أسلوهبا ، و يزاوج زلمد عبد ادلطلب يف كتابو قراءات أسلوبية " بُت ادلوضوعية و اإلحصاء 
ء يف إطاره الكمي و إذا كان ادلنهج اإلحصائي يتدخل يف ىذه القراءة لضبط خطواهتا ادلهم أن ال يظل اإلحصا

ىؤالء النقاد أعطوا أمهية لإلحصاء بوصفو ركيزة أساسية يف العمل األسلويب فإننا صلد نقاد آخرين يقللون من شأنو 
و يصفونو بضعف قدرتو على زبطي تلك احلواجز احلسابية و الغوص داخل ذلك النسيج الداليل ادلعقد 

 .  4داخلو الستخراج الوظائف اجلمالية القابعة 

 دور و هدف المحلل األسلوبي 
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ينبثق التحليل األسلويب من النص نفسو ، و ذلك عن طريق تأمل الناقد عناصر النص و طرق أدائها لوظائفها و 
عالقات بعضها ببعض دون أن يتجاوز حدود النص إىل أي موقع آخر ، و لكي يكون التحليل األسلويب إىل حد 

 1. ما يف ربليلو

ال يكتفي بالتعرف على ادلستويات ادلتشاهبة ادلستوى الصويت ، الًتكييب و الداليل ، بل جيب عليو أن يفسر      

اآلليات النقدية سباسكها يف ضوء لون احلساسية اجلمالية الالزمة يف أية قراءة نقدية كما جيب عليو أن يستنتج 

، ألن النص احلداثي ىو الذي يبوح للدارس ادلناسبة لدراسة نص أديب و ذلك من خالل قراءتو لذلك النص

دبجموعة  من اآلليات أو الطرق أو احلضارات اليت سبكنو من الغوص يف مكنونات أو صباليات النص األديب ، و 

 2ليس ادلنهج ىو الذي يفرض على النص األديب آليات معينة 

دبية و ىو يشكل لونا من ألوان تعدد معٌت و هبذه الرؤية النقدية يصبح الطابع اإلجيايب من أىم خصائص اللغة األ

الدال الناتج عن وضع قيم فوق الوظيفة اإلعالمية اخلاصة للغة ، و ال بد للمحلل األسلويب يف دراستو لإلحياءات 

من العناية جبذور الصياغة الشكلية ادلسؤولة عن األوضاع اإليديولوجية و العاطفية اليت تطبع أسلوب الكاتب 

يز لنصو األديب ، فالتعدد الداليل الناتج عن اإلحياءات يتسع بقدر ما يرتبط خباصية أخرى من بطابع خاص شل

 3خواص اللغة األدبية اجلوىرية ىي اللبس ادلتمثل يف العقيدة للعامل ادلصور يف النص األديب 

إذن ىنا جيل دور احمللل األسلويب يف تأُثَت البٍت األسلوبية اللسانية اليت زبتلف تواترا أو بروزا يف النص ، و سبارس 

ضغطا على القارئ و تأثَتا فيو و غالبا ما يستعان باإلحصاء يف ىذا العمل الذي يقيس االنزياح يف النص عن 

ل األسلويب يقوم برصد السمات األسلوبية البارزة يف النص اليت قوانُت الصوت أو الًتكيب أو الداللة ... فاحملل

سبارس تأثَتىا ادلباشر على ذوقو النقدي ، حيث يعمد احمللل األسلويب إىل إحصاء ىذه البٍت األسلوبية مث يقيس 
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ل متوسط االنزياح يف النص على مستويات عدة ، بدءا بادلستوى الصويت فالصريف فالداليل ، دون نسيان معد

 1التكرار و تواتره يف النص 

إذن للمحلل األسلويب دورا ىام و فعال يف إعطاء دلسة اخلاص على النصوص الشعرية و األدبية حىت ينجح -

 عملو و يكون يف ادلستوى .

 الهدف من التحليل األسلوبي : 

و  يقول ميشال ريفاتَت اإليهام الذي خيلقو النص يف ذىن القارئ فالبحث األسلويب عند ريفاتَت يستدعي انتقاء 

وقائع أسلوبية متميزة و ال ديكن فهم ىذه الوقائع إال يف اللغة ، دبعٌت أن اإلطار الذي يضم ىذه الوقائع إمنا ىو 

ال تعد كذلك إال إذا خلت يف عالقة مع القارئ  فمن ادلؤكد اللغة ، و على الرغم من ذلك فإن النصوص  األدبية 

أن النصوص إمنا ىي كلمات ال تستويف شروط ربقيق مسة األدب إال زلايثة يف ضوء عالقتها بالقارىء ذلذا مارس 

 ريفاتَت استثناءات عدة من أجل إعالء مكانو التحليل األسلويب و إعطائو األولوية على سائر ادلقاربات 

 .2ى  األخر 

فليس شبة أدبية من وجو نظر ريفاتَت ، خارج حدود النص و لكي حيل مشكلة أدبية استثن العلوم اليت ال سبثل 

حاجة ىامة للمحلل األسلويب فعمد إىل استثناء البالغة كوهنا أسلوبية تقنية إرشادية تعمم التحليل األسلويب ، كما 

و تعجز عن إبراز السمات اخلاصة داخل النص األديب كما استثن  استثن الشعرية كوهنا تعمم الظواىر أو القوانُت

الشرح األديب لسبب التعميم ذاتو و تبعا لذلك تصبح ىذه ادلقًتبات غَت مؤىلة للكشف عن خصوصية النص 

 3.األديب نظرا دلا تتصف بو من مشول و تعميم 
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إن التحليل الوحيد الذي ريفاتَت الذي يبحث عن فردية النص األديب ىو التحليل األسلويب إذ بقى زلافظا      

على منطلق احملاثية يف دراسة األسلوب، و على الرغم من إدخالو للقارئ يف التحليل األسلويب إال أنو بقي ىو من 

 1  حيث ادلبدأ 

رة الكلمات ادلفاتيح لتحظى صعوبة الكشف و النبش عن لقد تثبت أو سبسك بعض األسلوبيُت بفك      

احلاالت الوجدانية النائمة ربت الًتاكيب اللغوية للشعر ، فهذه الكلمات تكون دبثابة مصابيح تنَت العوامل 

الداخلية للفنانُت أو الفتات تشَت إىل اذباىاهتم و مؤشرا على نوعية اىتمامات الكاتب ، و لكنها تقلل دوما 

و الذىنية للمبدعُت و ركز األسلوبيُت يف ربليلهم األسلويب  ،عن الكشف والبحث عن البنيات النفسية عاجزة 

على الكلمات ادلفاتيح ، للبحث عن الداللة الرئيسية أو النواة الداللية يف النص ، فإهنم استخدموا أيضا عنوان 

 2القصيدة ألن العنوان وصلة عضوية بالقصد أو العمل األديب 

 سهام الغربي في مجال التحليل األسلوبي : اإل

تناول شارل بايل يف رلال الدراسات األسلوبية العديد من ادلوضوعات اليت أسهمت يف إرساء قواعدىا       

م، الذين 2521م كتابو ) يف األسلوبية الفرنسي (، وكتابو ) اجململ يف األسلوبية ( عام  2520فأصدر عام 

 . 3تعبَتية اللغة و قد عدت زلاوالتو حجر األساس الذي قام عليو صرح األسلوبية  أقامها على الوجدانية و

عن موضع األسلوبية و ىو  2525كما ربدث بيَتجَتو يف كتابو ) األسلوب و األسلوبية ( الذي صدر عام       
 4دراسة فن القول و فن الكتابة و فن األدب عموما 
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 2532يف ىذا اجملال زلاولة منهم ترسيخ مبادئ ىذا العلم فصدر عام  مث توالت بعد ذلك أحباث الدارسُت     

م كتابو بعنوان ) األسلوبية و الشعرية الفرنسية ( ، لفريديرك ديلوفرا الذي دعا بضرورة ربط األسلوبية بادلعارف 

فيو بأن األسلوب  م أصدر نيقوال ريفاتَت كتابو ) يف األسلوبية البنيوية ( و الذي أوضح 2532القبلية و يف عام 

ىو اخلاصية ادلميزة للقول داخل اخلطاب حبيث تبث فيو اجلمالية اليت تؤثر يف ادلتلقي و يعد ستفن اودلان واحدا 

من الذين أسهموا يف إذكاء الدرس األسلويب يف حديثو عن نقاط التقاطع و االلتقاء بُت معطيات اليت يطرحها 

 .1التحليل األسلويب

اىتمام علم الداللة يقع يف قضية البحث عن ادلعٌت ادلعريف ، أم علم األسلوب فهة يعاجل قضية  رأى بأن زلور     

ادلعٌت التعبَتي أو دبعٌت آخر يعاجل ما وراء ادلعٌت ، كما يعرب عن ذلك ستيفن أودلان ، إضافة إىل العديد من 

 . 2الدراسات األسلوبية األخرى اليت انطلقت من مناذج لسانية معينة 

يمكن الرجوع على سبيل ادلثال 6 إىل دراسة و يدرسون ) التحليل األسلويب و التفسَت األديب ( و دراسة أرين ف

 3.فَتيل ) االضلراف الًتكييب و االتساق ( و قد اعتمد كل منهما على منوذج علم الداللة التوليدي 

 اإلسهام العربي في مجال التحليل األسلوبي : 

 قام العديد من النقاد العرب قراءهتم النصوص الشعرية احلديثة من خالل إٌقامة تصوراهتم اخلاصة عن ادلنهجية      
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ضلو يستجيب دلعطيات العمل األديب و يستحيل فيو األسلوبية دون أن ينكروا تأُثَتىم الكبَت بالنقد الغريب على 

 1 بية قدديا و حديثاالتحليل األسلويب منهجا قابال لفك ثغرات النصوص العر 

فمنذ منتصف السبعينات تقريبا تلقى النقاد العرب األسلوبية دون رفض  أو معارضة ، و لعل الصلة الوثيقة      

اليت تربط بُت البالغة و األسلوبية و التقارب الكبَت بينهم جعل النقاد العرب ينشرون مقاالت و كتب عديدة 

 .2حول األسلوبية و األسلوب 

د كتاب أضبد الشايب األسلوب أىم زلاولة يف دراسة األسلوب من صبيع جوانبو تنظَتا و تطبيقا و البحث يع     

يف رلاالتو حيث قدم عرضا للبالغة القددية يف زي عصري و قسمها إىل قسمُت 6 األول يدرس القواعد و 

س الفنون األدبية من حيث الًتاكيب بصفة عامة ، و األسلوب من حيث أنواعو و مقوماتو و يف الثاين يدر 

 اختيارىا و تقسيمها و قد ربدث شكري عياد عن فكرة األسلوب عند األدباء علم اللغة و علم األسلوب 

و البالغة و رأى بأن احلديث عن األسلوب قدًن و إن الدراسات البالغية القددية تعد األصول األوىل اليت انبثق 

 .3) البحث األسلويب معاصرة و تراث  كتابو منها علم األسلوب فيما بعد موضحا ذلك يف

سبثل دراسة عبد السالم ادلسدي ) التظاىر ادلنهجي يف شعر شوقي (، واحدة من أىم احملاوالت على ىذا      

الصعيد ، و ىي مرتبطة بالتحليل األصغر ، و يطلق على األخرى أسلوبية األُثر و ىي ادلقارنة بالتحليل األكرب ، 

نص ، و الوقائع الفنية اليت يكتنزىا اإلبداع مث أضاف ادلسدي أن رلال أسلوبية السياق ىو احلدث الفردي يف ال

 .األديب 

                                                           
  02يوسف أبو العدوس ، األسلوبية الرؤية و التطبيق ، ص   1
 
 . 03ادلرجع السابق ص  0
 
 03يوسف أبو العدوس، األسلوبية الرؤية و التطبيق ، ص  2
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اكتشاف الظاىرة الفنية اليت حولت ادلادة اللغوية من أداة إبالغ و تواصل إىل ،أما األسلوبية األثر يف رلاذلا       

 .1وسيلة إبداع و تأثَت 

كما أسهم زلمد اذلادي الطرابليسي جبهد كبَت يف رلال الدراسات األسلوبية من خالل كتبو و حبوثو اليت     

مست ىذا اجلانب من الدراسات النقدية ، حيث صدر لو مؤلفات مهمان مها ) خصائص األسلوب يف 

كان لنور الدين السد باعا   الشوقيات و رباليل أسلوبية ( ، حيث قام بالدراسة التطبيقية للنصوص الشعرية ، كما

يف ىذا اجملال حيث قام برصد أىم الدراسات األسلوبية التطبيقية يف الوطن العريب و حاول إدراك كيفية توظيفها 

، و قسمها إىل قسمُت ىامُت 6 ربليل اخلطاب الشعري ، ربليل 2لألدوات اإلجرائية يف ربليلها للخطابات األدبية 

 اخلطاب السردي . 

دث صالح فضل عن العالقة الوثيقة اليت تربط البحث األسلويب بعلم اللغة ، و ذكر يف حديثو أن نقطة رب     

التمايز بينهما تكمل يف تركيز علم األسلوب على ربليل لغة األدب ، آخذا يف اعتباره النظريات الشعرية النوعية 

 3اجملال  ادلنبثقة منها و كان صالح فضل قد ربدث عن موضوعات عديدة يف ىذا

ذلك يف كتابو ) علم األسلوب (، حيث طرح اإلطار النظري لعلم األسلوب و مستويات البحث و إجراءاتو و 

  4.أىداف البحث األسلويب و منهاجو و دائرة اخلواص األسلوبية 

                                                           
  04يوسف أبو العدوس ، األسلوبية الرؤية و التطبيق ، ص  – 1

 . 50صالح فضل ، مناىج النقد ادلعاصر ، ص  – 2

 . 55، ص  السابقادلرجع  – 3

 .  52، ص السابقادلرجع  –  4
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سلوب أما سعد مصلوح اىتم يف دراساتو بادلنهج اإلحصائي فكان لو صليب يف ىذا اجملال خاصة يف كتابو ) األ 

 .م  2530دراسة لغوية إحصائية ( و األسلوب الذي صدر سنة 

تركيز على الدراسات اللغوية اإلحصائية حيث رأى أن دراسة األدب ينبغي ذلا أن تكون علما منضبطا حيتاج       

يف نقد إىل معايَت موضوعية للقياس و الوصف و االستنباط ، و دعا إىل ضرورة العمل على إرساء ادلنهج اللغوي 

 األدب العريب يكون فيو النص يف حد ذاتو موضوعا للدراسة وفقا للمعايَت العلمية لذلك ادلنهج .

احتوى كتاب عدنان بن ذريل النقد و األسلوبية إشارات صرحية إىل ادلنهج الذي أراد اتباعو يف موضوع حبثو        

، حبيث يكون منهجا بنيويا لسانيا يؤمن بوحدة النص يف نظام البنية مستعرضا أبرز النقاد الذين تأثر هبم من بينهم 

و موضوعيتها و ذكر أن عملو يندرج ضمن قائمة  روالن بارت ، تودوروف كما وضح موقفو من مسألة احلداثة

 1ادلهتمُت ببيان حقيقة اإلبداع األديب و نقده و العاملُت على تطبيق ادلنهجية العملية يف ربليل األدب حبسبو رأيو 

صباهتم لقد اىتم النقاد األسلوبيُت العرب دبجموع ما أصلز يف احلركة النقدية الغربية ادلعاصرة و ذبلى اىتمامهم يف تر 

للعديد من ادلؤلفات اليت تبنت الدراسات األسلوبية و عرفت دبنظماهتا و تقنياهتا اإلجرائية و كذا التأليف ادلباشر يف 

 .2ىذا اجملال و االستفادة من ىذا احلقل اللغوي و األديب على الصعيدين النظري و التطبيقي

 مستويات التحليل األسلوبي : آليات المقاربة األسلوبية 

   ربدث صالح فضل عن علم األسلوب وصلتو بعلم اللغة ، فأشار إىل العالقة الوطيدة بُت ىذين العلمُت ألن      

مستويات التحليل ىي مستويات مشًتكة بُت علم اللغة و علم األسلوب ، حيث قام حبصر ىذه ادلستويات يف 

 ثالثة 
                                                           

 .23نور الدين السد ، و ربليل اخلطاب الشعري و السردي، ص –  1

  23، ص  السابقادلرجع  –   2
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لوقت نفسو إىل البدء يف التحليل األسلويب من علم ىي ادلستوى الصويت و ادلعجمي و النحوي ، مشَتا يف ا   

الذي يبحث يف وظيفة احملاكاة الصوتية ، و غَتىا من الظواىر من الوجهة التعبَتية كما يصبح األسلوب الصويت 

لدينا علم أسلوب معجم للبحث يف الوسائل التعبَتية للكلمات يف لغة معينة و ما يًتتب على ظواىر نشأهتا و 

 . 1ادف و اإلهبام و التضاد و التجريد و التجديد و الغرابة و األلفة حاالت الًت 

و يندرج ىذا البحث لتحليل الصور على ادلستوى نفسو و إن أدى ذلك إىل الصعود ادلتتابع إىل ما يتلوه ، مث       

، مكونات اجلمل من يأيت علم أسلوب اجلمل ليخترب القيم التعبَتية للًتاكيب النحوية على ثالثة مستويات أيضا 

صيغ ضلوية فردية ، و االنتقال من نوع زلدد من الكلمات و حاالت النفي و اإلثبات و غَتىا مث الوحدات العليا 

اليت تتألف من صبل و علم األسلوب يف كل ذلك مثل علم اللغة يتسع دلنظورين متبادلُت مها اخلارج و الداخل أي 

 . 2 من ناحية الصيغة و الداللة

ففي احلالة األوىل تناول اجلانب الصويت للكلمة أو العبارة ثن نتأمل الداللة ادلنبثقة منو ، أما يف احلالة الثانية       

فإننا ننطلق من ادلعٌت لنتساءل عن التعبَتات الشكلية اليت تؤدي يف لغة معينة أو عند مؤلف خاص ، ىذا ما كان 

   لم الداخلي و اخلارجي ، فادلقاربة األسلوبية تتناول بع  Damasou Alounsouيسميو داماسو ألونوسو 

األديب من مستويات عديدة أوذلا 6 ادلستوى الصويت و ىي الذي نتناول فيو النغمة و النربة و التكرار و الوزن  النص

 .  3، و وما شبو ادلنشئ من توازن ينفذ إىل السمع و احلس 

                                                           
 .  52 -50صالح فضل ، مناىج النقد ادلعاصر ، ص  – 1

 .  52صالح فضل ، مناىج النقد ادلعاصر ، ص  – 2

  10،  12ؤية و التطبيق ، ص يوسف أبو العدوس ، األسلوبية الر  – 3
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حوي أو الًتكييب فيو ديكن دراسة اجلملة و الفقرة و النص و ما يتبع ثاين ىذه ادلستويات و ىو ادلستوى الن      
التقدًن و التأخَت ، التعريف و التنكَت ،  ،مثل االىتمام بطول اجلملة و قصرىا ، ادلبتدأ أو الفاعل، اإلضافة  ذلك

و الكشف عن الًتاكيب الروابط ، الزمن ، البنية العميقة و البنية السطحية ، الصلة ، العدد ، الصيغ الفعلية ، 
، الشعورية و األدوات اجلمالية اليت تربزىا و تنتصب ادلفارقة يف مثل ىذه احلالة بُت 1اللغوية اليت ربمل الشحنات 

األساليب الشعرية و الكالم العادي على قاعدة اإلحياء و زلققاتو و التعبَت غَت ادلباشر و مستلزماتو على أن جيسد 
 .2و اجلمايل ذلك فردية الشاعر ووعي

و ثالثا ىذه ادلستويات ىو ادلستوى الداليل و فيو يتناول احمللل األسلويب استخدام ادلنشئ لأللفاظ  و ما       

حقول داللية مثل دراسة الكلمات ادلفاتيح ، الكلمة و السياق 3 فيها من خواص تؤثر يف األسلوب كتصنيفها إىل

الذي تقع فيو وعالقاهتا االستبدالية و ادلتجاورة،االختيار ادلصاحبات اللغوية ، الصيغ االشتقاقية، ادلورفينات  

 .لويب كعالمات التأنيث و اجلمع و التعريف ورابع ىذه ادلستويات ادلستوى البالغي و فيو يعتمد احمللل  األس

و يتناول فيو اإلنشاء الطليب و غَت الطليب كدراسة أساليب االستفهام و األمر، النداء، القسم، الدعاء ،       

و ادلعاين البالغية اليت زبرج إليها كل نوع االستعارة و فاعليتها، اجملاز العقلي و ادلرسل، من ىذا  التعجب، النهي

امل النص رمسا تعدد فيو القراءة فهي تتأمل البنية الصوتية و ادلعجمية و تتأمل ادلنطلق فإن األسلوبية ترسم تأملها لع

البنية الظروف اليت اكتفت نشأهتا فأكسبتها دالالت ىامشية أو  رئيسية ،  من ىالل تقم العوامل الفاعلة للسياق 

كانت ىيمنة على عقلية   الذي وقعت فيو و قد أُرى ريفاتَت ذلك حُت طرح فكرة السياق لتضاف إىل الفكرة اليت

 . 4احمللل األسلويب

                                                           
  12 – 12يوسف أبو العدوس ، األسلوبية الرؤية و التطبيق ، ص  – 1

 .  12 – 12ادلرجع نفسو ، ص   2

  12 – 12ادلرجع نفسو . ص  – 3
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تساىم ىذه ادلستويات الصويت ، الًتكييب ، الداليل ، يف إعطاء دلسة صبالية وفنية عن طريق ربليل الظواىر       

 ادلوجودة داخل النص األديب . 

 الصوتي :  المستوى

زلاورة بُت إيقاع الداللة و داللة اإليقاع ، تبدو إن ادلهمة التقليدية اليت ينهض هبا الشاعر يف زلاولة إجياد       

 اآلن غَت كافية سباما إذا ما أدركنا سر االرتباط الصويت بُت الشعر ادلوسيقي و العالقة العضوية بينهما .

يوصف أن اإليقاع ادلتولد عن ىذا التداخل يعد مناخا حيويا يوفر دلنظومة الدالالت ادلتشكلة من جوىر ادلعٌت 

. و ادلعٌت ال يتحول من نثري إىل شعري إال من خالل اشتغال  1قدرة أكرب على الظهور و اتساع احلدود الشعري 

 بنية إيقاعية تسهم يف إحداث ىذا التحول اخلطَت . 

 .2يف شكل اللغة و طاقاهتا الداللية وصوال إىل التعبَت عن الظالل الوجدانية للدالالت

ومن ىنا ديكن التأكيد على أن أي خلل يف ادلوازنة احلرة بُت إيقاع الداللة و داللة اإليقاع يصاحبو شرح يف  

 3شعرية القصيدة ، يؤدي ضرورة إىل خلخلة نظمها و قوانينها 

زون إيقاع فادلوسيقى ربتل مكانة مركزية يف الشعر عند القدامى و احملدثُت  وابن طباطبا يعرق اإليقاع " للشعر ادلو 

 4يطرب الفهم لصوابو و ما يرد عليو من حسن تركيبو و اعتدال أجزائو " 

                                                           
  13عشتار داود ، األسلوبية الشعرية ، ص   - 1
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فالتسليم بظاىرة اإليقاع فهو ليس رلرد شكل خارجي يكسب الشعر زينة ورونقا بل ىو صميم بنية النص 

فسية يف سيولة الشعري فالصلة بُت الشعر و ادلوسيقى وثيقة و ىي أقوى وسائل اإلحياء إىل الدالالت اللغوية الن

 أنغامها فاغلب الباحثُت يؤكدون على أمهية ادلوسيقى يف الشعر . 

فاإليقاعات الصوتية الفيزيائية مرتبطة ارتباطا عضويا بداللة النص الشعري و توحي إىل احلالة النفسية اليت يصدر 

 1عنها الشاعر ، إنو خيلق حاالت من اإلحياء عن طريق اإليقاع ادلوسيقي

رى لوسبان إن البنية الشعرية ال تبدو يف بساطة تلك الظالل اجلديدة لدالالت األلفاظ ، بل إهنا تكشف و يروى يو 

الطبيعة اجلدلية ذلذه الدالالت و ذبلو خاصية التناقض الداخلي يف ظواىر احلياة و اللغة ، األمر الذي تعجز 

 2وسائل اللغة العادية التعبَت عنو 

عية يف ادلفردة الداخلية يف نسيج القصيدة الشعرية ، و يكتسب يف دخولو الشعري فالصوت ديثل أصغر وحدة إيقا

قيمة إيقاعية و من ىنا نعرف اإليقاع يف تعريف شامل و كامل فحاولت من خالل ىذا الفصل استجالء 

زان خصائص البنية العروضية عرب استكشاف ظاىرة اإليقاع الصويت و التمظهرات اإليقاعية اليت تولدىا األو 

 3الشعرية 
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 مفهوم اإليقاع :-1

اإليقاع من إيقاع اللحن و الغناء و ىو أن يوقع األحلان و بينهما و مسى اخلليل رضبو اهلل كتابا من كتبو يف  لغة :

 ذلك ادلعٌت "اإليقاع".

و ىو ادليقع ادليقعة ادلطرقة و اإليقاع من إيقاع اللحن و الغناء و ىو أن يوقع األحلان و يبينها وىو ما حيدثو      

يقول السجلماس 6 الشعر ىو الكالم ادلخيل ادلؤلف من أقوال موزونة و متساوية و  1الوزن او اللحن من انسجام 

 عند العرب مقفاة ".

 2إيقاعي فادلوزونة أن يكون ذلا عدد 

أو تقدير لزمان الفقرات أو قسمة زمان اللحن  ،6 النقلة على النغم يف أزمنة زلدودة ادلقادير و النسب  اصطالحا

بنقرات و النقلة على أصوات مًتادفة يف أزمنة تتواىل متساوية و كل واحد منها يسمى دورا أو إظهار مناسبات 

أجزاء الزمان من القوة إىل الفعل حبسب اختيار الفاعل آو صياغة اللحن حسب أجزاء متناسبة من ادلفاصل الزمنية 

كل ميزان او صباعة فقرات بينها أزمنة زلدودة ادلقادير ذلا ادوار متساوية الكمية على أوضاع سلصوصة زلدودة يف  

 3يدرك تساوي األزمنة و األدوار دبيزان الطبع السليم 
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فان الكلمة مشتقة أصال من اليونانية دبعٌت اجلريان آو التدفق و ادلقصود عامة ىو التواتر ادلتتابع بيم احلالتُت   

الصمت و الصوت او النور و الظالم او احلركة و السكون أو الضغط اللُت أو القصر و الطول أو اإلسراع و 

بُت اجلزء و اجلزء األخر و بُت اجلزء و كل األجزاء األخرى اإلبطاء أو التوتر و االسًتخاء أذن فهو ديثل العالقة 

 و يكون ذلك يف قالب متحرك و منتظم يف األسلوب األديب أو يف الشكل الفٍت . 1لألثر الفٍت أو األديب 

و اإليقاع صفة مشًتكة بُت الفنون صبيعا تبدو واضحة يف ادلوسيقى و الشعر و النثر الفٍت و الرقص كما تبدو أيضا 

يف كل الفنون ادلرئية فهو دبثابة القاعدة اليت يقوم عليها أي عمل من أعمال الفن و يأخذ اإليقاع يف سياقاتو 

أو مركز قوة دلعٌت أو حركة و ىو احد أنواع  2اإلجرائية أشكاال شىت فهو "التكرار ادلتسق او غَت ادلتسق لوضع" 

يف ر يف تناوب احلركة و السكون رد العجز على الصدر الوحدة ألنو تركيز على حركة او نغم او لفظ معُت يظه

الشعر، تكرار قافية واحدة أو قواف متناوبة، رجوع نوبة واحدة أو عبارة موسيقية يف ادلعزوفة. فهو تناظر زمٍت 

أن ، إال  . ويقوم صبالو على لذة انتظار ما نستبق حدوثو3يقابلو يف الطبيعة توقف احلركة أمام حاجز مث استئنافها

ىذا جيب أن ال يوىم بوصف اإليقاع على أنو رلرد وسيلة إطراب أو استجابة حلاجة نفسية صرف، فهو "ذو قيمة 

خاصة من حيث ادلعاين اليت يوحى هبا. وإذا كان الفن تعبَتاً إحيائيًا عن معاين تفوق ادلعٌت الظاىر فاإليقاع وسيلة 

، لذلك ارتكز عليو الشعر ارتكازاً أساسياً يف بناء موسيقيتو  نفعالىامة من وسائل ىذا التعبَت ألنو لغة التواتر واال

 "4وعد أحد أىم أركاهنا اليت ترتكز أواًل على االنسجام أو تآلف األصوات

 

                                                           

02زلمد صابر القصيدة العربية احلديثة بُت البنية الداللية و البنية االيقاعية ص . - 1 
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يف تشكيل البنية  اإليقاعالعام باالنسجام غَت ان ىذه ادلهمة اليت ينهض هبا  اإلحساسلدعم ىذا  اإليقاع فيأيت

تتبع من الداخل كضرورة تعبَتية فاإليقاع بوصفو  إمناال تصدر عن حركة خارجية  أناذليكلية للنص الشعري جيب 

التناوب الزمٍت ادلنتظم للظواىر ادلًتاكبة ىو الفاعلية ادلميزة للقول الشعري و ادلبدأ ادلنتظم  للغتو و دبا انو ينشا غالبا 

عنصرين ادلنتظم للغتو و دبا انو ينشا غالبا من تفاعل  ادلبدأعلية ادلميزة للقول الشعري و من  ادلًتاكبة ىو فا

ويف ظل فعاليات متنوعة للعوامل األخرى ادلكونة للعمل الشعري اليت غالباً ما تكون متعارضة فإن اإليقاع  متمايزين

ضة. وكلما كان ىذا االستثمار على درجة عالية من ديثل "يف الدرجة األوىل يف االستثمار ادلاىر ذلذه العوامل ادلتعار 

ادلهارة والوعي، كان لإليقاع قدرة أكرب "على التعبَت والتصوير والتأثَت" ذلك ألنو ليس إطارًا كميًا رلردًا يتوقف 

عملو عند حدود تنظيم طبقة األلفاظ" ولكن لو قيما كيفية وطاقات صبالية وقدرات فائقة على التعبَت ىي نصيبو 

من ادلسامهة يف الشعر ردبا ال يتحقق يف القصيدة ربققًا منوذجيًا إذا مل يكن فضاًل عن كل خواصو وطاقاتو 

 1اجلمالية" أداة تعزيز للمعٌت

 الصوت :  -2

تناول اجلاحظ تعريفا للصوت على انو "الة اللفظ وىو اجلوىر الذي يقوم بو التقطيع و بو يوجد  مفهومه :

ت اللسان لن تكون كالما موزونا و ال منشورا اال خبروج الصوت على ضلو تستحسنو التأليف" و يضيف حركا

 2األذن و تطرب لو 

على حسب "ابن اجلٍت " 6 ما تباعدت سلارجو من احلروف ضلو اذلمزة مع النون و احلاء مع الباء ضلو أن و نأي و 
 3حب وبح "

                                                           

 1 25ص  اإليقاعيةاحلديثة بُت البنية الداللية و البنية  زلمد صابر القصيدة العربية 
 22ص  2عثمان اجلاحظ البيان و التبيُت ربقيق درويش جويدي ، ادلكتبة العصرية ، صيدا ، بَتوت ج أبوعمرو بن حبر  2

3 212ص  0الفتح بن اجلٍت اخلصائص ربقيق عبد احلكيم بن زلمد ، ادلكتبة التوقيفية القاىرة ج  أبوعثمان  
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إشارات تستوقف اللغويُت وكذا العروضيُت من حُت ألخر تعمقت الدراسات الصوتية بعد إن كانت عبارة عن مث 

حىت يستقيم قوام القصيدة دون أن يلتفتوا إىل القيمة اجلمالية اليت حيققها تكرار الصوت يف ادلتون الشعرية فأصبح 

الصوت من ابرز الوسائل اللغوية اليت يستعُت هبا الشعراء لنقل أفكارىم و تصوير عواطفهم و الكشف عن 

إذن األصوات تقوم بدور بالغ األمهية  ية يف النظام اللغوي للنص الشعر،الت ادلختلفة اليت أخفتها البنية الصوتالدال

 .1بوصفها ادلادة األوىل لتأليف أشكال ىذه ادلوسيقى دبا ديتلكو كل صوت  

، إذ "ال ديكن أن يفرضها على الفكرة بُت الصوت وادلعٌت و كذلك ما حيققو التوافق الصويت من الوحدة حقيقية

، فالكلمات اليت ىي عبارة عن رلموعات صوتية تقوم على بناء مزدوج إمنا " يوجد أي معٌت بدون صوت يعرب عنو

وأنت ال تستطيع أن تستعملها بالصفة  ىي أصوات "تعترب رموزًا للمعاين، وىي أيضًا رموز للمعاين تعترب أصواتاً،

اجلرس دون ادلعٌت، وال تستطيع كذلك أن تغَت الصوت تغيَتًا ماديًا دون الثانية، أي أنك ال تستطيع أن تستعمل 

، كما ال ديكن للصوت أن يوجد معزواًل عن ادلؤثرات األخرى اليت تعزز دوره  "أن تغَت ادلعٌت. وباألحرى تفقده

وحدة موسيقية والشكل كل مع اآلخر يف  وسبنحو قدرة على التحرر من سلبيتو اجملردة، فحُت يكون الصوت واللون

ييتس "فإهنا صبيعًا تصبح صوتًا واحداً، ولونًا واحداً، وشكاًل واحداً، وتثَت انفعااًل يصدر عن مثَتات  "كما يقول

 2عديدة متميزة

إذ إن كل األعمال الفنية و األدبية ىي قبل كل شيء أو أي شيء سلسلة من األصوات ينبعث عنها ادلعٌت 

 3ذه األصوات و ربيل إىل دالالت معينة بوساطة الرموز اليت تثري يف ى

 

 
                                                           

212الفتح بن جٍت ، اخلصائص ربقيق عبد احلكيم بن زلمد ادلكتبة التوقيفية ص  أبوعثمان   1 

 2 24و بالغية دار الوفاء للطباعة و النشر ص  أسلوبيةصلو زلمود صابر، دراسات  

.25ص  لسابقاادلرجع  3
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 اإليقاع الصوتي :

يعد ىذا النمط اإليقاعي أكثر أمناط اإليقاع بساطة ومباشرة، إذ ينهض على رلموع القيم الصوتية اليت       

العايل يات وتتكرر األصوات ذات الًتدد نتولدىا ادلفردات، وغالبًا ما يتحقق ذلك يف القصائد اليت تكثر فيها التق

لينصرف الذىن إىل صوتية القصيدة أكثر شلا حياول بلوغ قيمتها الشعرية األخرى، وتصلح مثل ىذه القصائد كثَتاً 

يف صبهور ادلتلقُت عن طريق "رفع  1لإللقاء إذ يستطيع الشاعر اإلفادة من ىذه القيم الصوتية من أجل التأثَت

. فادلقطع الذي يقع عليو النرب يرتفع معو الصوت بطبيعة الصوت وخفضو بشكل يراعي تقوية ادلقطع أو إرخاءه

 2صعبة احلال، ويف ما عدا ذلك يرتفع الصوت ارتفاعاً عفوياً يف ادلواقف ال

فادلوسيقى ضبطت األصول اليت يبُت  عليها الشعر فغايتها ربقيق ادلتعة اجلمالية دبا فيها من ربقيق الغايات 

 . 3النفعية

 أقسام اإليقاع الصوتي : 

 اإليقاع اخلارجي ادلوسيقى اخلارجية  -ا

 4اإليقاع الداخلي ادلوسيقى الداخلية  -ب
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52ادلرجع السابق ص    2 

 3 52ادلرجع السابق ص 
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 اإليقاع الخارجي : -1

يتمثل يف الوزن و القافية ألمها يتعلقان باللفظ و ذلما أمهية بالغة يف ادلوضع الكالمي و تصوير ادلعٌت و يف        

تناسق البناء العام للقصيدة و منحها شكال فنيا خاصا و إبرازىا يف وحدة  متماسكة من خالل النظام ادلوسيقي 

 1انسجام و تناسق  و ذلك دو اثر بالغ يف استجابة ادللتقي للنص دلا فيو من

 الوزن :  .1

الوزن يف الشعر يقوم على تعاقب احلركات و الساكنات اليت تشكل األبيات األسباب و األوتاد و        

الفواصل و تكرارىا على ضلو منتظم حبيث يتساوى عدد حروف ىذه ادلقاطع و أزمنة النطق هبا يف كل فاصلة 

 2من فواصل اإليقاع 

قَتواين 6 الوزن أعظم أركان حد الشعر و أوالىا بو خصوصية و ىو مشتمل على القافية يقول ابن رشيق ال     

 و جالبا ذلا ضرورة .

يستطيع الشاعر التنويع يف تفعيالهتا كما يتميز حبر ببساطة اإليقاع و نغم خافت و ىو ما يقربو إىل دائرة النثر و 

 3احلياة اليومية 
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 تنوعات إيقاعية ديكن حصرىا يف األمناط التالية 6و ينقسم الوزن بدوره إىل عدة 

 1فقد تناوذلا العروضيون يف ادلنون الشعرية و بينوا احلاالت ادلختلفة اليت تأيت عليها و التزموا هبا يف البحور الشعرية

حرف الروي يعرفو النقاط بأنو حرف الذي تبٌت عليو القصيدة وتنسب إليو وىو ذلك الصوت الذي البد أن 

 .2ًتك فيو كل قوايف القصيدة يش

 أشكال القافية في االتجاهين التقليدي والحر-0-2

 القوايف ادلردوفة  والردف ألف أو واو أو ياء ساكنة تكون قبل الروي-ا

 القوايف ادلتواترة وىي القوايف اليت تفصل بُت ساكنها حرف متحرك -ب

 حرفان متحركان القوايف ادلتداركة وىي القوايف اليت يفصل بُت ساكنها-ج

 .حروف متحركة ثةالقوايف ادلًتاكبة وىي القوايف اليت يفصل بُت ساكنها ثال-د

ادلوسيقي و هبذا ىي تاج اإليقاع  نستنتج شلا سبق أن ألوان القوايف ادلختلفة  يسهم يف ربقيق نوع من الثراء      

 الشعري و جزء ال ينفصل منو.
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 اإليقاع الداخلي : 2

موسيقى  تتأىن من غَت الوزن العروضي او القافية خللق إيقاع شامل للقصيدة و ىو أيضا يتمثل يف  ىو كل      

 1االنسجام و التوافق بُت العناصر األصوات يف الكلمة و بُت الكلمات داخل الًتكيب ساء كان نثرا أو شعرا

 6 األلفاظ - أ

ية يف النص الشعري و ىي اللفظ و ان يكون خيتص اإليقاع الداخلي دبوسيقى األلفاظ ، إذ أهنا أول قيمة فن

 2سهل سلارج احلروف من مواضيعها ورونق الفصاحة 

 و اللفظ عند ابن طباطبا ينقسم اىل شريف وضيع إذ ينبغي مراعاة التناسب بُت ادلعاين و األلفاظ يقول 6 

 3و للمعاين ألفاظ كلها فتحسن فيها و تقبح يف غَتىا 

صوات و اختالف الدالة وىو تلك العناصر اللغوية ادلشخصة لإليقاع و اليت ذبعلنا ىو اتفاق األ التوازن : -ب

 4نتحسسو يف القصيدة الشعرية أو يف النص النثري و ادلنتجة لعنصر التنغيم 
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 6  التوازي -ج

مرات يف أكثر من  ىو تقارب شيئُت او مفردتُت لتبيان ادلتشاهبُت و ادلختلفُت ، فالتوازي الواحد ديكن إعادتو     

 1مقطع مقال يف النثر يكون عضوا من ادلكونات اجلملة و يف الشعر يف األبيات و اشطرىا

 و تتمثل يف  الصناعة الصوتية: -د

 التكرار :  -

و ىو ظاىرة صوتية و لغوية و ادلراد بو ىو إعادة ذكر الكلمة او العبارة بلفظها و معناىا و يف موضع أخر آو      

 2ددة مواضيع متع

  الترصيع : -

ىو عبارة عن مقابلة كل لفظة من فقرة النثر او صدر البيت الشعري بلفظة على وزهنا و رويها و عرفو       

قدامى بن جعفر 6 "نعت من نعوت الوزن الذي يتوخي فيو تصدير مقاطع األجزاء يف البيت على سجع او تشبيو 

 3بو أو من جنس واحد يف التصريف 

  الجرس: -

التناسب اللفظي عند اللغويُت و النقاد القدامى و إرىاصا للغاية باجلرس الصويت و أثره الداليل و اإليقاعي و يعد 

 يف النص الشعري، و يعٍت باجلرس الصويت .
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األصوات ادلتشاهبة اليت تتكرر يف النص و حيدث تكرارىا موسيقي إيقاعية تكون ذات اثر فعاال يف صباليات النص 

 1داللية و أبعاده ال

 6ظواهر ما فوق التقطيع -ه

 6  المقطع الصوتي -

و ىو تقسيم بسيط للحدث اللغوي او ىو الدفعة اذلوائية اليت تضم وحدة صوتية بسيطة ديكن ذبزئتها اىل 

 2اقل منها 

 النبر و التنغيم: -

 و ىو ازدياد وضوح جزء من أجزاء الكلمة يف السمع عن بقية ما حولو من أجزائها .النبر :  .1

يكون بارتفاع او ىبوط درجة الصوت يف الكالم و تنتج عن التغيَت يف ذبذبة االونار الصوتية شلا  التنغيم : .2

 حيدث تناغما موسيقيا يف الكالم .

 المماثلة المخالفة: -2

6 و ىو تقارب أو ذبانس او سباثل حيدث بيم صوتُت متماسُت ، شلا يؤدي إىل تقارب يف سلرجي  المماثلة-أ

الصوتُت و صفاهتما أو إىل سباثل كما يتجلى يف اإلدغام ومن أبواه ادلماثلة دراسة ربول األصوات ادلهجورة إىل 

 3ات اللينة و الصامتة ادلهموسة و العكس دراسة الًتقيق و التغليظ و األطباق يف غَتىا من األصو 

يقول إبراىيم أنيس 6 و ىذه الظاىرة شائعة يف كل اللغات بصفة عامة غَت ان اللغات األخرى زبتلف يف      

 نسبة التأثَت يف نوعو .
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فمن ادلماثلة يف العربية إن الطاء و الظاء و الصاد تتنافر مع التاء االفتعال الن ىذه األصوات مطبقة سلمة و       

من تفخيم اىل ترقيق فيأخذ ادلرفق  1االفتعال منفتحة مرتفعة و ال خيفى ما جيده الناطق من عسر يف االنتقال تاء 

 -اطلع–اطتلع -اظطلم -صفة التفخيم ليحدث االنسجام الصويت ، فتبدل تاء االفتعال طاء فيقال يف 6 اظتلم  

 اضطرب.-اضًتب

و ىي اشتمال الكلمة على صوتُت شلاثلُت كل التماثل فيقلب احدمها اىل صوت أخر لتنتج  المخالفة : -ب

 ادلخالفة بُت الصوتُت .

 22و من ىذا الباب قولو تعاىل 6 مث دنا فتدىل " سورة النجم اية 

 2أصل تدىل 6 و مثل يتمطى 6 يتمطط 

 المستوى التركيبي:

األسلويب ، لتكتشف لنا ادلستويات األسلوبية ادلؤدية إىل كينونتها  نسعى يف ىذا الفصل وضع الًتاكيب ربت اجملهر

تركيبا بطريقة معينة فدراسة اجلملة من مهمات الباحث األسلويب فعليو دراسة سبوضع اجلملة يف النص فضال عن 

حيقق  تشكلها بصورة معينة أي يدرس النصفي ضوء اجلمل الواردة فيو أو اجلمل يف ضوء النص بأكملو و بعد أن

رصد الكتساب ادلتبادل بُت اجلمل و السياق ، ينقشع ذلك الظن بان اجلملة ىي جزء من النص لوالىا ما منح 

 3السياق داللة معينة 

 

 

 

                                                           

21عبد اهلل بن ادلعتز البديع دار ادلسَتة للنشر ص   1 
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 دراسة الجملة : 

للجملة أمهية  قصوى إذ هبا يتم التواصل و التفاىم و ليس ىناك خطاب ما دون اجلملة و قد تعددت مفاىيمها 

مركبة( و الًتكيب الداخلي للجملة  –بتعدد ادلعايَت و الضوابط ادلتحكمة يف ذلك كالبساطة و الًتكيب ) بسيطة 

 امسية ، فعلية ، وصفية ...

بذاهتا و فرعية تعتمد على غَتىا ، و التمام و النقص ما يذكر فيها و كنا  و االستغالل و عدمو أصلية تستقل

اإلسناد آو ما حيذف فيها احدمها و الًتتيب و إعادتو و الداللة العامة للجملة و فيها 6 اجلملة اخلربية ) مثبتة ، 

زبصيص( انفعالية ) شبن ،  –عرض  –استفهام  –هني  -. اجلملة اإلنشائية ، الطلبة ) أمر 1منفية ، مؤكدة ( 

 ترج ، قسم ، تعجب ، مدح او ذم(.

اجلملة يف ادلدارس اللغوية ادلعاصرة تتكون من بنيتُت 6 بنية داللية و بنية ضلوية فبينها تعتمد دراسة البنية النحوية 

 2 و حذف على كيفية صياغة الشكل النحوي النموذجي للجم و على ادلتغَتات الطارئة عليها من تقدًن و تأخَت

 التقديم و التأخير:

يعد ادلبحث من أىم القضايا اليت ربقق العدو ال على مستوى اجلملة و ىو تقنية مرتبطة بالشعر اشد      

االرتباط يقول ، ابن رشيق 6 " و رأيتمن علماء بلدنا من ال حيكم للشاعر بالتقدم و ال يقضي لو بالعلم إال أن 

َت " و قد خص عبد القاىر اجلرحاين بباب يف الدالئل اإلعجاز و قال " ... ىو يكون يف شعره التقدًن و التأخ

باب كثَت الفوائد ، جم احملاسن واسع التصرف بعيد للغاية ، ال يزال يفًتلك عن بديعو و يقضي بك  إىل لطيفة و 

ك أن قدم فيو ال تزال ترى شعرا يروقك مسمعو و يلطف لديك موقعو مث تنظر فتجد سبب أن راقك و لطف عند

 3شيء و حول اللفظ عن مكان إىل مكان 

                                                           

22اضبد شامية ، يف اللغة ، دار البالغ للنشر و التوزيع ص   1 
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لقد شاع ىذا األسلوب يف لغتنا شعرا و نثرا شلا جعلها لغة ذات شاعرية و لطف ذلك " أن اجلملة العربية ال تتميز 

تضع حبتمية يف ترتيب أجزائها ، و العدول عن ىذه الرتب ديثل خروجا من اللغة النفعية إىل اللغة اإلبداعية " اليت 

 1بُت أيدينا ماال حيصى من الدالالت ادلخًتعة ادلتجددة 

 تقديم المفعول على الفاعل :

ىذا يقضي تأخَت الفاعل بالضرورة و لو حاالت جيب فيها و حاالت أخرى جيوز فيها الوجهان و ىذه احلاالت 

 جيب فيها إن يتقدم ادلفعول على الفاعل جمليئو ضمَتا متصال بالفعل .

 تقديم إنما : 

تتكون ىذه األداة من " إن ىي حرف مشتبو بالفعل و عملها النصب و من "ما" اليت تكفها عن العمل و ىذه 

األداة ربقق ىدفا بالغيا يتمثل يف" احلصر " و مثالو قولو تعاىل 6" إمنا ادلؤمنون إخوة " إذا حصر ادلؤمنُت يف 

 2األخوة اليت تربطهم يبعضهم البعض 
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 الوصل :

النص األديب واقع ال زلال بُت منطُت وصلُت ال خيرج عنهما البنية مها وصل يف البنية السطحية للنص أوال و       

الوصل يف البنية العميقة فهذا ال يعٍت أننا نروم الفصل السابق فالتتابع الًتكييب يتحكم بشكل فاعل بداللة النص ، 

نص أديب كي ال يستحيل و العطف أيضا حيقق الوصل الًتكييب كالتوازي إن وصل شرط من الواجب توافره يف كل 

 1و االفتقار و التعالق أما إذا افتقدت ىذه التقنيات الًتكيبية و دبضمنها العطف 

 الشاعر:ل يقو 

 و يرخي على وجهو ألف سر صفيق 

 لينشب أظفاره يف الظالم 

 و ينهش من كل قلب حنُت السالم 

 و جيري بزورقو يف الضحايا 

 يسوق اجلياع حفاة عرايا

 و باسم احلضارة يبكي عليهم 
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سلسلة الوصل الواوي اليت جيسدىا الشاعر يف ىذا النص واضحة جدا يبدا ان ىذا الوصل ادلتحقق جراء العطف 

ادلستوى احلركي يؤدي اىل  ال يعٍت ربقيق ارباد تام بُت سياقات ىذه اجلمل ادلتعاطفة اذ ان استخدم الروابط يف

 . 1نوع من التناسق بُت العناصر 

 المستوى الداللي:

يعتمد ىذا ادلستوى على إجراء مقاربة داللية على النصوص الشعرية بيد أن ىذه احلقيقة ربتم علينا عدم       

 ما إىل التأمل تناول أي جزء من أجزاء النص دبعزل عن السياق ألننا إذا كنا نلجأ كي نشرح علميا مدلوال

و التحليل للدال الذي يؤدي إليو فان الوسيلة احلقيقية ادلهيأة لدراسة ادلدلول ىي متابعة  رلموعة من احلاالت  

إذ أن  ،ادلتوالية يف التشكيل ادلتزايد ضلو تبلور الشكل الداخلي إىل أن نرى توافقو التام مع الدال ادلائل أمامنا 

 متجانسة إال إن ربطها بالبناء العام للنص حييلها إىل مدلوالت متواشجة لذا من الدوال قد تبدو متنافرة و غَت

 2ادلسلمات اليت ينطلق منها ادلبحث األسلويب 

إن العمل األديب وحده تتآزر صبيع عناصرىا ألداء غرض واحد فمن أيها ابتدأت فأنت واصل حتما إىل       

زاء النص الشعري مهما تباينت ظاىريا فيما بينها ال فأهنا ال أي أن أج ،الغرض الذي ىو روح العمل األديب 

 فإذا كانت بؤرة السرد تسمح بانسراب األخبار السردي بشكل مكثف من  ،تنفك تدور حول نواة داللية واحدة 

خالل مركز معُت يف النص النثري قد يكون شخصية أو مكانا أو حدثا فان اآلمر سلتلف مع الشعر الن بؤرة 

 3آو كما ندعوىا ) النواة الداللية( لو ال تكمن يف مركز ما يف النص الشعري الشعر 
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متعددة دلولد بنيوي فالنص يف  1بل أن كل بؤرة و بٌت النص الشعري ىي عبارة عن بؤر أو نوى داللية ألهنا صيغ 

حقيقة األمر تنويع أو توزيع لبنية واحدة حبسب ريفاتَت وإذا كانت الداللة تتضح نوعا ما يف أبيات أو اسطر معينة 

من النص و تناول أي معٌت الكلمة ادلفردة ومعلوم أن ىذه الكلمات ادلفردة ومعلوم أن ىذه الكلمات ادلفردة 

ىو ما جيعل بعض الباحثُت ينكرون وجود ىذا ادلستوى أصال حبجة أن الكلمة ال  جردت من سياقات عديدة و

 معٌت ذلا خارج السياق مثل أصحاب النظرية السياقية فلفظة كتب يف ادلعجم تفيد معاين منها التدوين فرض

 .2الربط  

اتو ىذا ىو سر صعوبة بناء كلمة عُت اليت من معانيها جارحة )العضو( البصر و السيد أعيان و نبع ادلاء الشيء ذ

 معجم تارخيي حيث أن اإلقرار بأولوية و أسبقية و اقدمية بعض الدالالت عن بعض آمر متعذر بان علمية الكالم 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

252 ص السابقادلرجع  1 

250عشتار داود ، األسلوبية الشعرية   2 



 التحليل األسلوبي )النظري(                                                           الفصل الثاني :

65 

مل تصاحبها عملية التدوين ، فادلستوى الداليل لو عالقة ضبيمية مع فقو اللغة الذي يثَت مباحث ىامة مثل ادلشًتك 

 .1اللفظي ادلتضاد ، ادلًتادف مثل 6 طويل نستطيع التعبَت عنو 

أن داال عال ، رفيع ، شامل حيث أن األول يفي رلموعة من ادلدلوالت لدال واحد مثل " عُت " و الثاين يعٍت 

يفيد داال و نقيضو يف أن واحد و ادلعٌت ادلعجمي ىو ادلعٌت األول للكلمة الذي تدل عليو الكلمة ادلفردة كما يف 

 .2ادلعاجم  وعن طريقها نتوصل إىل معرفة مفاتيح الكلمات ادلرتبة ضمن قوائم ادلفردات يف النظام ادلتبع 

 .لكسيمات النص و التعرف على حقوذلا الداللية فعلى احمللل األسلويب ربليل ادلفردات لكسيم أو 

و منو يتناول الباحث الًتادف ، ادلشًتك اللفظي التضاد ، فادلستوى الداليل لنصف احلقول الداللية و دراستها يف 

  .عالقتها بسياقتها و سياق النص كلها مثال الشاعر الروماين داليل ألفاظو دائما مستمدة من الطبيعة اجلامدة

 دائما مستمدة من الطبيعة اجلامدة و احلية  لفاظوية و يدرس احمللل األسلويب يف ىذا ادلستوى أيضا طبيعة ألو احل

 .3و يدرس احمللل األسلويب يف ىذا ادلستوى أيضا طبيعة األلفاظ و ما سبثلو من انزياحات و عدول يف ادلعٌت 

 المستوى النحوي:

الكلمة أو ادلونيم او اللفظ مثل االشتقاق و الزيادة و التجريد يف االنفعال و و يتخرج فيو الصرف الذي يهتم ببنية 

 األمساء، الصفات ، اإلعالل

                                                           

 1 45نوراذلدى لوشن علم الداللة ) دراسة و تطبيق( ادلكتب اجلامعي احلديث ص 

41 ادلرجع السابق ص  2
 

022جامعة زلمد خيضر بسكرة سامية راجح نظرية التحليل األسلويب للنص الشعري  3 



 التحليل األسلوبي )النظري(                                                           الفصل الثاني :

66 

و اإلبدال الزيادة و النقصان ، التصغَت منتهى اجملموع القلة و نتناول اجلانب ادلورفولوجي أي ادلستوى الصويت 

، اإلمالة ، الوقف ، الصيغ النحوية ، احلال ، ادلفعول بو ، و نتناول فيو التفخيم الًتقيق التنعيم، اإلعالل، اإلبدال

 1تكون الداللة حاضرة عندما أتناول األساليب النحوية األمر النداء ، النهي

بناءا على تقدم ديكن القول أن التحليل األسلويب للنص الشعري ينطلق من فعاليات العنصر اللغوي يف سبوقعو على 

ة ال تتعدى على آليات او قواعد جاىزة ، بل لكل نص أديب قواعده األسلوبية ادلميزة مستويات عدة ىذه ادلقارب

اليت دبوجبها يتحول ىذا األثر األديب إىل اثر صبايل و اجلمال ادلستوصل إليو من جراء ىذه ادلقاربة ىو صبال متفرد 

 . 2و متميز مادامت األسلوبية إال بتوفر زلللي األسلوب على ثقافة 

 3أدبية و ذوقية عامة ، فهذه الثقافة ادلتنوعة سبكن صاحبها من الغوص يف صباليات النص ادلراد ربليلو  لغوية و

ان ادلقاربة األسلوبية هتدف إىل الوصول إىل أغوار النص الشعري للوقوف على عتباتو ادلظلمة و عناصره الفكرية 

سلويب ان يشرح النص تشرحيا من سلتلف جوانبو لَتى اليت يصنع تضافرىا وحدة داللية و تبعا لذلك فعلى احمللل األ

 مباشرة حركاتو ومساراتو ودوائره اذباىاتو على أن ال يدخل ذاتو أو ظروفو اخلارجية ورؤاه واستبصاراتو ادلنفصلة عن 

واضلرافاتو يف  وتأليفو البنية اللغوية للنص وىذا يتطلب دراسة مستوياتو الصوتية ادلعجمية والنحوية الداللية واختياراتو

 ضوء ا لعوامل الداخلية ادلبثوثة يف ثناياتو ذلك الن التحاليل األسلويب زلكوم بالياتو إجرائية أمهها االختيار والتأليف 
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 والتماثل و التقابل التحول وأسلوبو العنوان والكل الشامل ذلذه السمات ىو االنزياح وأنواعو وأيضا التكرار وأمناطو

ليس شرطا آن تكون  ئص وشليزات تتفاعل فيؤثر بعضها يف بعض لكنها ليست متجاورة آواألسلوب وىي خصا

متجاورة و إن كانت إشعاعاهتا اجلمالية تدفع احمللل األسلويب اىل الربط بينها على شكل من أشكال ، ويبقى 

الصوتية و الًتكيبية و اخليط اجلامع بُت سلتلف مبادئ أو آليات التحليل األسلويب ىو تلك ادلستويات أو البٍت 

 .1الداللية 
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 (1191-1101نبذة عن حياة أبي القاسم الشابي : )

 : مولده ونشأتو 

ىو أبو القاسم بن زلمد بالقاسم الشايب ، ولد يف قرية  الشابة ، إحدى ضواحي توزر ، عاصمة واحات اجلنوب 

 1( 9494التونسي يف منطقة اجلريد ، كاف مولده يف شهر مارس من سنة ألف وتسع مائة وتسعة )

زلمد بن بالقاسم الشايب ، من أسرة "الشابية " وكاف قاضيا وىذا ما تطلب دواـ تنقلو إؿ مدف عدة  أبوه ىو الشيخ

شلا حـر الشايب متعة االستقرار يف مدرسة واحدة ، لكن يف الوقت نفسو تنقلو أكسبو معرفة ساعدتو يف إنضاج 

 9499، ويف حوايل الثانية عشر عاـ  ذبربتو ، و التحق الشايب بالكتاب وىو دوف التاسعة فحفظ القرأف الكرمي

 أرسل إىل العاصمة ليتابع دراستو يف جامع الزيتونة ، ويتخرج حائزا على اإلجازة اليت حصل عليها أبوه .

عرؼ الشايب وعمره ال يتجاوز اخلامسة عشر أوؿ ذبربة حب يف حياتو ، فنظم شعرا وىو يف ىذا  9491ويف عاـ 

مث انظم بعدىا إىل كلية احلقوؽ ، وىي ىذه  "التطويع "حصل على شهادة  9492الطور من صباه ، ويف سنة 

احلقبة من حياتو مٍت بنكبات ثالث 5 زواج غَت موفق ، وحب سلفق ، وموت والده ، وكاف ذلذه احلوادث تأثَت 

 2عميق يف حياتو وشعره الذي انطبع احلزف واإلحساس بالكآبة وادلرارة 

شايب وأجوائو ذبمعت فيو جل ضروب العذاب وألواف الشقاء ، ففجرت فوائد ولسنا نعرؼ شاعرا يف بيئة ال

باألغاين وأذلبت قلبو باحلب ، وقادتو غلى حياة صوفية سامية ، فالشايب شاعر ، وهبذه الصفة يتميز عن غَته من 

 الشعراء الذين يعيشوف احلياة حباسة واحدة .

                                                           
 . 90ص–دار اجليل ببَتوت –ديواف "أغاين احلياة " ربقيق إميل كبا –قاسم الشايب  أبو  1
 . 922ص 9992 9ط–دار ادليسرة للنشر و التوزيع –مدخل لدراسة الشعر العريب احلديث –ابراىيم خليل   2
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صفة ال تتأتى إال دلن كاف يف مثل أحاسيسو ادلرىقة وعاطفتو أما شاعرنا فقد كاف يعيشها جبميع حواسو ، وتلك 

 1وسعة أفاقو 

 : ثقافة الشابي وإشعاعو 

هنل الشايب أوؿ ريات العلم و األدب مع األخالؽ و اإلدياف ، من أبيو الشيخ الورع فاتسم بادلثالية أدبا وشلارسة 

 يومية .

مصدرىا كتب الًتاث وأجنبية ، فاطلع على معربات ألدب  مث كوف لنفسو ثقافة متنوعة اذلويات من عربية عريقة ،

"المارتُت ودوقيٍت وبَتوف وشلي وغوتو وغَتىم ، كما قرأ األدب ادلهجري وتأثر "جبرباف خليل جرباف " وأعجب دبا  

 كتبو  العقاد " يف الشعر وما كتبو "إليا أبو ماضي وفوزي ادلعلوؼ ونسيب عريضة .

، مث ظهر  9491من مطبوعة تونسية وعربية كالصفحة األدبية من "النهضة " عاـ  نشر الشايب قصائده يف أكثر

شعره يف السنة التالية رلموعا يف اجمللد األوؿ من كتاب "زين العابدين السنوسي " األدب التونسي يف القرف الرابع 

 عشر  ".

 زلاضرات حوؿ " اخلياؿ الشعري عند العرب "  9492ألقى عاـ -

أنضم إىل صبعية أبولو األدبية ، وكتب لصاحبها  " أضبد زكي أبو شادي "مقدمة ديوانية "الينبوع " مث خصها -

  2بأجود قصائده 

                                                           

. 39ص  9999-بَتوت  2ط–دار غريب اإلسالمي – 9ج–الشعر ادلعاصر –زلمد صاحل اجلابري   1  
 . 92ص  –ربقيق إميل كبا –ديواف أغاين احلياة –أبو قاسم الشايب   9
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 وـــــــــــــــــــــــــاتــــــــوف  : 

أكتوبر  94وقد أهنكو ادلرض و األوجاع ، وتوىف فيها فجر االثنُت  9421أغسطس  91تونس يـوقصد   

مساء ذلك اليـو ضبل جثمانو إىل بلده الشابية قرب توزر ، حيث قرب ، مث نقل غلى توزر أماـ "دار ويف  9421

 الثقافة " .

 5 أثـــــــــــــــــــــــــــــاره 

 خلف أثارا احلياة "يف الشعر ، و" اخلياؿ الشعري عند الغرب " يف النثر .   

 لكن لو أثار أخرى منها 5 

  أخرى ."صبيل بثينة " وقصص 

 . شعراء ادلغرب " وىو دراسة أعهدا لتلقي يف النادي األديب" 

 . قصة اذلجرة  النبيوية " نشرهتا رللة العامل يف تونس" 

  " مقدمة ديواف " الينبوع " ألضبد زكي ابو شادي وىي بعنواف " األدب العريب يف العصر احلاضر 

 . دراسة يف شعر عمر اخلياـ ، نشرت يف رللة أبولو 

  ادلقربة " و"صفحات دامية " و السكَت " وىي على التوايل روايتاف ومسرحية ."يف 
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  1رسائل فحص هبا الشايب أصدقاء 5 البشروش ، احلليوي ، أبو شادي ، إبراىيم ناجي ، علي ناصر وآخروف 

شاعر مأساة تشتد ادلتناقضات وإيالـ ادلتفرقات على إحساس الشاعر فتنفجر نفسو تأزما يف احلب ، فيصور ال  

ازدواجية وانشطاره تصويرا انتحاريا لنفس سبزقت مث انصهرت يف بوقعة األمل ، فاشتدت عليو حىت بلغت بصاحبها 

روحا من التجلد ، ىو إىل احلاالت الصوفية أقرب منو إىل نوبات الرومانسيُت ، ولعل ىذا االنصهار بالغ قمتو يف   

ف على دفيت " أغاين احلياة " معلما من معامل التفرد باخلصوصية من قصيدة " صلوات يف ىيكل احلب " اليت تتأل

   2حيث انصهار الصوغ الشعري و التصوير اإلحيائي .

إف ادلرأة عند الشايب مل تكن رلرد حبيب أو امرأة يلهو معها ،بل كانت بالنسبة لو لغز صبيل يفنت بسحره وجيتلب 

 ال .جبمالو ، فيتبعو  مرغما دوف أف يستطيع لو ح

كما كانت رحيق احلياة وسلسبيل حملبة و الطيف السماوي الذي يهبط األرض ليؤجج نَتاف الشباب ، ويعلم 

 البشرية طهارة النفس وصباؿ احلناف .

 

                                                           

88ص–المرجع السابق   1 
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  1كما يصورىا بُت أيدينا . فلم تكن بالنسبة لو منوذج بشري عادي ، بل ىي أقدس وأجل ، 

شبانية وستُت بيتا قد أفرغت إفراغ ادلعلقات ، وىي مزيج من من –صلوات يف ىيكل احلب –تتألف القصيدة 

 مناجاة احلب واستلهاـ الطبيعة فهي ابتهاالت من ازبذ احلب إالىا ، والغناء معبدا ، و الشعر دعاء وتسبيحا .

وقد اقتصرنا يف ربليلنا األسلويب لقصيدة " صلوات يف ىيكل احلب " على أثنُت وعشرين بيتا ، األوىل فقط نظرا 

 لطوذلا ، يقوؿ الشايب فيها 5 

 كاللّحِن، كالصباِح الجدٌدِ  كاألحالِم            ،عْذبة ٌ أنِت كالّطفولة ِ .4

ُحوِك كاللٌلة ِ .0 ماء الضَّ  د، كابتسام الولٌدِ القمراِء كالور       كالسَّ

م أْملُودِ          ٌا لها من َوداعة ٍ وجمالٍ  .3 وشباٍب ُمَنعَّ
2

! 

ًِّ العنٌدِ          ٌا لها من طهارة ٍ، تبعثُ  .1 ق  ..!التقدٌــَس فً مهجة الشَّ

ٌَرفُّ  .5  !الَورُد منها فً الصْخرة ِ الُجْلُمودِ             ٌالها رقَّة ً تكاُد 

   

َتهادْت بٌن الورى ِمْن جدٌدِ  ""فٌنٌسُ         أيُّ شًء ُتراِك؟ هل أنِت  .6
3 

باَب والفرَح  .7  !المعسوَل لْلعالم التعٌِس العمٌدِ              لُتعٌَد الشَّ

الِم العهٌدِ األر      أم مالُك الفردوس جاء إلى  .8 ٌُحًٌِ روَح السَّ  !ِض ل

 من فنِّ هذا الوجودِ  عبقري      أنِت، ما أنِت؟ أنِت رسٌم جمٌلٌ  .9

                                                           

. 69ص  4983- 0ط- -للنشرالدار التونسٌة –الخٌال عند العرب –أبو القاسم الشابً  1 
 
 أملود : ناعم لٌن  0

 
قنٌس : إال الحب و الجمال عند الرومان .  3  
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ٍس معبودِ     فٌِك ما فٌه من غموٍض وُعمٍق  .48  وجماٍل ُمَقدِّ

ًَ المعمودِ        ما أنِت؟ أنِت َفْجٌر من  ،أنتِ  .44  الّسحِر تجلّى لقلب

 وجلّى له خفاٌا الخلودِ ن،     فؤراه الحٌاة َ فً موِنق الحسن  .40

بٌِع، تختاُل فـ الد .43  رائعاُت الورودِ نٌا فتهتزُّ      أنِت روُح الرَّ

ـر، وٌْدوي الوجوُد بالتَّْغرٌدِ   وتهبُّ الحٌاة سكرى من الِعْطر،  .41
1 

 ن بخطٍو موقٍَّع كالنشٌدِ         كلما أْبَصَرْتِك عٌناَي تمشً .45

 فً حقل عمرَي المجرودِ  الزهرُ         َخَفَق القلُب للحٌاة ، ورّف  .46

ٌدِ وغنْت كالبلبل    وأنتشْت روحً الكئٌبة ُ بالحبِّ  .47  الغرِّ

 ماَت فً أمسً السعٌِد الفقٌدِ        أنِت ُتِحٌٌَن فً فإادي ما قد  .48

 ما تالشى فً عهدَي المجدودِ        َوُتِشٌدٌَن فً خرائِب روحً  .49

 إلى ذلك الفضاِء البعٌدِ    من طموِح إلى الجماِل إلى الفنِّ  .08

 نشٌدي ِم والّشدِو، والهوى ، فً     األحال وَتُبثٌِّن رقّة َ الشوق، و .04

امً فإادي، وألجمْت تغرٌدي               بعد أن عانقُت كآبة ُ .99 ٌَّ أ
2
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حبست  ألجمت :  2 
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  : التحليل األسلوبي للقصيدة 

لو مفرداتو اخلاصة ، يتوجو بو األرضي إىل السماوي ، ويشحنو بكل مفردات العشق خطابا تعبديا تعترب القصيدة  

 منو لنيل رضاه و الظفر بوصالو .و العبودية و اخلضوع سعيا إىل التقرب 

  : داللة العنوان 

ينقلنا العنواف مباشرة إىل جو روحاين خالص ديتزج فيو احلب بالقداسة ، وجاءت "صلوات " بصيغة التكبَت لتسبح 

فهي تعكس ما يف يف فضاء معنوي بعيد عن التقييد ، كما جاءت بصيغة اجلمع داللة على كثرهتا وتدفقها ، 

يف إظهار اخلضوع وتوقو على امتداد التواصل مع ادلعبود تعبَتا عن صدؽ إحساسو ، وتؤكد رغبتو نفس العاشق 

ولعل ىذا ما يفسر طوؿ القصيدة ، غَت أف ىذه الصلوات ما تلبث أف ربدد فإذا ىي ترثل يف ىيكل احلب ، 

غة البشرية إىل ما يسمى " وكأف للحب زلرابا أو معبدا يتعبد فيو ، وتؤدي يف رحاب طقوس العشق ، فتتحوؿ الل

 1األوردة " عاشق متبدؿ يف زلارب احلب تقربا للمحبوب بعد أف ذبلى يف صورة علوية .

 

 

 

 

 

                                                           

 . 9443منشأة ادلعارؼ باإلسكندرية  فوزي عيسى ، النص الشعري وأليات القراءة  9
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 :التحليل األسلوبي لألبيات 

يستهل الشايب قصيدتو "صلوات يف ىيكل احلب " بلوحة مدارىا اإلثبات الذي يكشف عن احلالة النفسية  

ىي حالة التقرير، صيغت ىذه اللوحة على مشهدين مكونُت لبنية ىذا ادلقطع االستهاليل يف البيتُت األوؿ و الثاين 

جدانيا ذا مهجة غنائية. يف ىذا ادلشهد [ جيري رلرى ادلناجاة يعتمد الوصف ادلطلق، فكاف خطابا و 9و  9]

الًتتيلي يتوجو خطاب العشق إىل احملبوبة عرب تلك اجلملة االمسية "عذبة أنت" اليت يتقدـ فيها اخلرب على ادلبتدأ. و 

ىو تقدمي ذو داللة فهو خيفف من وقت التقرير فيما لو قاؿ "أنت عذبة" و يكسر اإليقاع النمطي الذي ال يتفق 

ب الصلوات، فمن ادلناسب أف يتأخر ضمَت ادلخاطب، و تتقدـ صفتو كأف احملبوب يعرؼ بصفاتو ومسات خطا

 قبل ذاتو. و لكن ما داللة صفة "العذوبة" اليت تتمركز حوذلا صفات احملبوبة؟ 

ىي ادلاء الطيب الفرات، و كأف العاشق يراىا نبع االرتواء، ىي اليت سبنح احلياة  -معجميا –كلمة العذوبة 

صلعل ذلا مذاقا عذبا كما للكلمة "عذبة" معاين معجمية فمن دالالهتا أيضا ففي اللساف "أعذب عن الشيء5 و 

 امتنع، و عذبة عنو5 منعو و فطمو". 

فهل يعني ىذا التضاد داللة ما؟ ىل يشير  إلى أن الموصوف بو قادر على أن يمنح الشيء و نقيضو؟ 

 بالمحبوبة تتأرجح بين )الري و الظمأ(، و بين )العطاء و المنع(؟و ىل يعني ذلك أن عالقة الشاعر 

كما تكشف لنا الكلمة عن داللة أخرى5 فالعذابة ىي رحم ادلرأة ، و بذلك حيتشد وصف الشاعر حملبوبتو بػ 

ت" " العذوبة" األمومة و الرحم و الفطاـ و الري أو الشراب السائغ الفرات ، و ادلالحظ أف ضمَت ادلخاطبة "أن

منزلة ادلصداح احملي دبتنفس الشعور  -أنت الضمَت –حل زلل الرمز ليعقد اجلسر  بُت ادللفوظ و الوجداف فتبوأ 
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وسيتبلور  بعده الرمزي  إىل ربوالت داللية يتوزع دبوجبها خالؿ ادلرات اإلحدى و العشرين اليت ذكر فيها على 

 1دس .حقوؿ معنوية منها5 احلب و احلبيب و منها اإللو ادلق

أما التشبيهات الثمانية الواردة يف البيتُت فهي عذبة كػ5 )الطفولة، األحالـ، اللحن، الصباح اجلديد، السماء 

الضحوؾ، الليلة القمراء، الورد، ابتساـ الوليد( فصور احملبوبة ىاتو تستحضر األزمنة اجلميلة، لذلك ينطلق الشايب 

أف ربققو من متعة روحية أو أثر نفسي، كاألنس و الطمأنينة و األماف   يف عالقتو دبحبوبتو من اجملرد دبا ال ديكن

كدالالت )الليلة القمراء(و التوؽ إىل زمن الرباءة )الطفولة ( و اخلالص من الواقع بػ )األحالـ(، و التطلع إىل 

لعطر و الشذى و )صباح جديد( عامر بالنور و اإلشراؽ و البهجة. و ربقيق ادلتعة الروحية كػ )اللحن(،و سبنح ا

اإلحساس باجلماؿ كػ )الورود(، و ال خيلو تشبيو )عذوبة احلبيبة( بػ )ابتساـ الوليد( من الداللة الزمنية، فهي حنُت 

 إىل الزمن األوؿ زمن الرباءة و استقباؿ احلياة.

ف بأزمنة فهذه التشبيهات الثمانية هتدؼ إىل تأكيد األثر النفسي، و إحلاح الشايب على ىذه الصور يقًت 

ماضوية أو مستقبلية يشَت إىل عدـ توافق الذات مع واقعها و يؤكد رغبتها يف اخلالص منو.لذلك فاحملبوبة عنده 

ارتبطت بذلك الزمن اجلميل الذي افتقده، كما أف حاسة الذوؽ عنده ىي الوسيلة الوحيدة لإلحساس هبذه 

حاسة الذوؽ زلل حواس أخرى، فصار كل ما  العناصر صبيعا .و ىو ضرب من ضروب تراسل احلواس حلت فيو

يدرؾ بالرؤية )كالسماء و الصباح( أو بالرؤية و الشم معا )كالورد( بالصوت و السمع و اللحن خاضعا حلاسة 

 الذوؽ .فداللتو النفسية واضحة، فهو يعكس إحساسو احلاد بالظمأ و احلرماف حسب علم النفس .
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ذه اللوحة كالصورة اللونية أو داللة األلواف ادلوحية بالتفاؤؿ و و ىناؾ عناصر أخرى سامهت يف تشكيل ى

اإلشراؽ، كاللوف النوراين يف )الصباح اجلديد، الليلة القمراء، و السماء الضحوؾ، و ابتساـ الوليد(، الوردي يف 

 )األحلى من الورد( اليت ارتبطت هبا صورة احملبوبة.

[ ببنائها اإليقاعي ادلميز و ىو بناء دائري تقـو فيو كاؼ  9و 9]و سبتاز تلك اللوحة التصويرية يف البيتُت 

التشبيو بدور زلوري يف تعميق اإليقاع الصويت، و ذبانسو باستثناء الكلمة االستهاللية األوىل )عذبة( اليت جاءت 

كاؼ   مرفوعة و اكسبها التنوين جرسا إيقاعيا خاصا، و الكلمات األخرى زبضع لتأثَت اجلر سواء باستخداـ

التشبيو و اجلر أو اإلضافة  شلا ربطها بضفَتة صوتية واحدة، و أوجد ذبانسا صوتيا واسعا ينبعث من توحد النغم 

الصويت )حركة الكسر(، كما يتوافق مع حركة الروي ذاهتا و جيسد طابع احلزف و االنكسار الذي تنطلق منو 

 1التجربة ذاهتا.

[ تتشابو يف بنائها األسلويب حيث يتكرر أسلوب  0، 1، 2ت ]و سبتد ادلوجة الثانية عرب ثالثة أبيا

التعجب بالصيغة ذاهتا ثالثة مرات. و يبدو اقرب إىل طقوس ادلناجاة و التسابيح، حيث يعرب اإليقاع الصويت 

ضال عنا الناجم عن الياء و اذلاء ادلمدودتُت يف بنية )يا ذلا.....( عن االستطالة و االمتداد ادلالئمتُت للمناجاة ف

حيدثو التنوين ادلقًتف بالكسر من تضفَت صويت يف الكلمات التالية5 )من وداعة، و صباؿ، و شباب، منعم، 

 أملود....( حيث يتوحد النغم متوافقا مع حلظات التوحد الوجداين.

ية ، فتتحوؿ بنية اخلطاب يف ىاتو ادلوجة باستبداؿ الطاقة التضمينية يف الفعل اللغوي بالطاقة التصرحي

ذلك أف اإلحياءات ادلًتاكمة يف ادلوجة األوىل خلقت قدرة ذبميعية يف الداللة اللغوية أنطقت لساف الشعر 
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بادلضموف الذي تدور حولو األبعاد الرمزية األوىل أال و ىو )اجلماؿ( و التحويل الثاين حصل على مستوى الصوغ 

 لو قيمة ارجاعية لو وقع من التنزيو عرب عملية التجريد، األدائي بااللتفات من بنية ادلخاطب إىل بنية الغائب. 

و ذلك بواسطة ضمَت الشأف و يتطابق مفعوؿ ىذا التحويل مع مضموف الداللة الذي يقـو على زبليص 

خصاؿ الكماؿ للمحبوب ادلشار إليو بالرمز .كما تتحوؿ بنية اخلطاب يف ىاتو ادلوجة فتبدأ اقرب إىل احلوار 

ادلونولوج( و ترتكز ادلناجاة على التغٍت بقيم اجلماؿ ادلثالية اجملسدة يف احملبوبة، و يتوحد ادلعٌت باحلس الداخلي ) 

فيمتزج اجلماؿ و الشباب ادلًتؼ الغض بالرقة و الطهارة و القداسة، و تتجاوز فيو ادلرأة دورىا األنثوي باعتبارىا 

لكماؿ، و لكن رغم توحد احلسي بادلعنوي إال أف اذليمنة مثَتا حسيا لتتحوؿ إىل )منوذج( تنتهي إليو خصاؿ ا

ظلت للمعاين اجملردة اليت حيرص الشاعر العاشق على إظهارىا )كالوداعة، الطهارة، و الرقة( كما حيرص الشايب 

 على االرتفاع بنموذجو إىل آفاؽ علوية ، فإذا بو يتحوؿ إىل طاقة روحية خالقة قادرة على ىداية األشقياء و صنع

ادلعجزات حىت ليتحوؿ الصخر اجللمود عن طبيعتو الصلبة القاسية، فإذا ىو حياكيها نعومة ورقة و يصَت مصدرا 

 1للعطاء و البهجة.
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و ادلشهد الثاين قد حافظ على منطية اإليقاع خباصيتُت نغميتُت ، أوذلما5 التوارد ادلقطعي بتكرار نداء 

ىي صورة تؤاخي تواتر )كاؼ التشبيو( يف ادلشهد األوؿ، و ثانيهما5 عقد التعجب )يا ذلا( يف طالع كل بيت، و 

حبرؼ )العُت( مفردا مث تقلص تواتره يف البيت  -ثاين–ضفَتة صوتية انطلقت يف البيت األوؿ من ىذا ادلشهد 

ؼ قد ظهر ادلوايل فجاء ثنائيا يوازيو حرؼ )الراء( مفردا و حرؼ )القاؼ( مضاعفا، و مل يكن أحد من ىذه احلرو 

 يف البيت السابق. 

و يف البيت الثالث زبتفي العُت و تتجمع ) القاؼ( مضاعفة و تتكاثر )الراء( يف تواتر رباعي، و ىكذا 

حيصل تراكب صويت يف شكل متدرج أمسيناه ضفَتة صوتية، تنصاع، معو نغمية الوقع، شلا يسمح لنا بالقوؿ اف 

 2لى نسيج األصوات ادلولدة للحركة اإلنشائية.حياكة الشعر يف ىذه القصيدة قد ارتكزت ع

إف مثل تلك الصفات ادلعجزة البد أف تستشَت الذىن و تبعث احلَتة و تفجر السؤاؿ عن كنو صاحبتها 

( 99-1و حقيقتها، و لذلك تبٌت ىاتو "ادلوجة الثالثة" من الًتاتيل من البيت السادس حىت البيت الثاين عشر )

وىل على اإلثبات، و الثانية على االستفسار، تدور ىاتو اللوحة الثالثة على مزيج ففي حُت دارت اللوحة األ

، و ىو حلقة من التأرجح بُت الشك و اليقُت، لذلك قسمنا  منهما، إذ ىي قائمة على الًتدد بُت التساؤؿ و اجلـز

[ و ديثل  3-2-1و ىي    ]ىاتو اللوحة إىل مقطعُت اثنُت، فادلقطع األوؿ ديتد على مدار ثالثة أبيات األوىل 

ىذا ادلقطع على صعيد البنية دائرة استفهامية و على مسار احلركة ربوال من أسلوب اإلثبات إىل صيغة االستفهاـ 

اليت جاءت احتماال بُت طرفُت5 اآلىة اجلماؿ يف ادليولوجيا الالتينية، و مالؾ السالـ  يف عقيدة الكتب 

ادلثايل بتفجَت ادلعجزات يف القلب اذلـر شبابا و شقاوة و سعادة و حبورا، السماوية،جاءت بغية إعادة الكماؿ 

فجاءت أسئلة احلَتة و االنبهار الكامنُت يف أعماؽ الذات5 "أي شيء تراؾ؟ ىل أنت فينيس" أسئلة يرددىا 
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ـو بالشاعر العاشق الذي يرى يف زلبوبتو منوذجا يتعاىل عن النموذج البشري، و ىذا ما تعكسو األسئلة اليت هت

( و رباوؿ الذاكرة أف تستحضر النموذج الشبيو  فيتأرجح بُت )الشيئة( و )الكلية( و ينزع إىل )التجريد( و )العمـو

حىت تسًتيح فال تفارقها احلَتة، و ال تصل إىل اليقُت، فتتوزع يف زلاولتها بُت األسطوري و ادلالئكي 

دلشاكلة بُت الصورتُت بل خيضعها لإلطار الذي يضع فيو )فينيس(،)مالؾ الفردوس(، و ىو ال يكتفي دبجرد ا

منوذجو باعتباره رسوال يعيد للعامل التعيس شبابو و فرحو ادلعسوؿ )نالحظ ارتباط ىذه الصورة الذوقية بصورة 

ادلعشوقة العذبة( إف صورة احملبوبة اليت تشبو مالؾ الفردوس ذبعلنا نستحضر صورهتا و ىي تبدو كالسماء 

 1الضحوؾ.

كل ىاتو ادلضامُت قد سكبت يف قالب من الصوغ اللغوي ترابطت فيو أنسجة البناء العروضي ببصمات 

اإليقاع الصويت يف توازف مندرج ،فأوؿ االنسجامُت ظاىرة التدوير اليت جاءت عليها كل أبيات ىذا ادلقطع، و 

للوحة األوىل كما أوضحنا سالفا بتقارب الذي سبت بو حلمة الوصاؿ يف البث الشعري بتعانق البيتُت األخَتين يف ا

الصورتُت، و قد فعل ىذا االنسجاـ اإليقاعي فعلو يف استحكاـ االنسجاـ النغمي، حُت مسح للضفَتة الصوتية 

 بالربوز ادلتواصل عند تالوة األبيات.
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فريدا مث ىو )السُت( يف )فينيس(، يربز  -منطلق ىذا ادلقطع -فالصوت التوليدي يف البيت السادس

يزدوج يف كل من البيت السابع و الثامن بواسطة )ادلعسوؿ و التعيس( و )الفردوس و السالـ( من جهة أخرى، و 

إىل حرؼ )العُت( ادلخمس يف )لتعيد،  -أي السابع-لكن عماد الضفَتة الصوتية يتحوؿ يف البيت الوسط

)ادلعسوؿ و التعيس( بتناظر مقلوب الثامن فَتد فريدا  ادلعسوؿ، العامل، التعيس، العميد( مع معانقتو )للسُت( يف 5 

كما ورد السُت يف السادس، فتتجلى عندئذ الضفَت يف شكل حزمة سلروطة الطرفُت .و لكن قد تكوف سهلة 

معاينة الصوت ادلولد، فمن ادلذؿ االحتكاـ إىل الصوت الغائب ، وذلك دبالحظة غياب )القاؼ( طيلة األبيات 

للمقطع األوؿ، مث نبُت تصدرىا يف ادلقطع الثاين حرفا رئيسيا رابطا ألنسجة اإليقاع حيث ديتد ىذا الثالثة ادلكونة 

فػ )العبقري، و العمق،  [40- 44-48-9ادلقطع الثاين على باقي البيات األربعة من ادلوجة الثالثة و ىي ]

افر التوليد الصويت على األبيات مفردا اجلماؿ ادلقدس، و القلب، و ادلونق( كلها دعائم النغم االقاعي، حيث يتض

فمثٌت مفرادا على التوايل، و ادلالحظ يف ىذا ادلقطع الثاين توارد اللفظ ادلفتاح و ىو ضمَت ادلخاطبة )أنت( دبا 

التأليف بُت حقيقة اإلقرار و واقع االستفسار )أنت ما أنت؟(، 'أنت ما أنت؟ أنت...( و بُت مساـ الطرز 

الصوت فتتناغم نربات احلروؼ بُت )اجلميل، الوجود، اجلماؿ، الفجر و التجلي ( يف صغتو  اللفظي تقـو معاقد

مثلما يتداعى صوت الغنة من )ادليم( يف )الغموض، العمق، اجلماؿ، ادلقدس و ادلعبود( بعد أف حركو منذ مطلع 

 د( رجعا من صوت ) اخلفايا(.البيت االسم ادلوصوؿ األغن )ما(، و ال يًتامى طرؼ ادلقطوعة اال و يعكس )اخللو 
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و مىت وجلنا  إىل ادلضموف الداليل و تقفينا بناءه ألفيناه مكاشفة لفحوى الضمَت الرامز )أنت( على مرحلتُت 

يرتكز على ربويل الضمَت رمزا  [48-9 ]تستقل كلتامها ببيتُت من رباعية ادلقطع الثاين للموجة الثالثة ففي البيتُت

للخلق الفٍت و صورة لإلبداع ادلطلق متجردا من قيود الزماف، و قد خال البيتاف من الفعل ادلضارع ارتكازا على 

ادلغزى يرتكز على  [44،40]ذباوز اإلدراؾ سواء صواب ألغاز الوجود أو وفق مقدساتو، أما يف البيتُت ادلواليُت

 1اـ السحري، و صورة للوحي الشعري.ربويل الضمَت رمزا لإلذل

ىكذا تكتمل يف القصيدة دورة من دورات ادلد اإلنشائي، و رأينا فيو لوحة اإلقرار فلوحة االستفسار  فلوحة 

التذبذب بُت ىذا و ذاؾ، و كل دورة دبفاصلها الثالثة تتحوؿ ضمن بناء القصيدة ركحا يهتز عليو فيض الشعر يف 

 نفسي تأىبا النطالؽ حاسم  تواؽ.صوغ اللغوي و إفضائو ال

، ذبئ فصال مًتاكبا بناؤه دائري و [00،  43]البيت  و ينطلق الصوغ  الشعري يف بث يستغرؽ مداه من

حيكي سبفصل كامل القصيدة،  سنبينو يف باقي   تعاضده مع أطراؼ القصيدة عضوي، و يرتكز على سبفصل

 األبيات اليت اقتطفناىا من القصيدة.

ىاتو اللوحة الرابعة فهو صميم ادلناجاة ادلباشرة و ادلثبتة قدـ الشعر ذلا و أخر يف اللوحات السابقة،  أما مضموف

 حىت قبض على أعنها قبضا .
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 –قد قسمناىا إىل قسمُت  [00، 43]كما ال يفوتنا أف نشَت إىل ىاتو اللوحة الرابعة ادلمتدة من البيت 

 و الضمَت الفاصل الذي حوؿ ىذا ادلقطع إىل مقطع رباعي .و كاف ضمَت ادلخاطبة )أنت( ى -مقطعُت

، مسيناه دبشهد الطبيعة يف ملحمة [47-46-45-41-43]ادلقطع األوؿ من اللوحة الرابعة يشمل األبيات

الغناء الوجداين حيث نقرأ فيو )الربيع، الورد، الزىر، و البلبل( فال يرد على مسعنا إىل ما يربز الطبيعة ، رغم إف 

ايب مل يشأ التصريح هبا . فاحملبوبة ربل يف الربيع و تتوحد بو، فتبعث النماء و األشبار، و تنعكس حركيتها على الش

 ما حوذلا فتمثاؿ الصور احلركية على ىذا النحو5 

 هتب احلياة السكرى -0هتتز رائعات الورود -4

 يرؼ الزىر يف حقل عمر العاشق. -1خيفق القلب للحياة -3

ركة احملبوبة على الطبيعة الصامتة فتصاحبها نوبة صحو و انتشاء، لذلك تقًتف الصور احلركية كما تنعكس ح

 بالصورة احلركية بالصورة الصوتية ادلعربة عن ادلوسيقى الصادحة ادلغردة5 

موقع  احملبوبة سبشي خبطو  -3حيدث  االنتشاء للروح الكئيبة فتغٍت كالبلبل الفريد.  -0يدوي الوجود بالتغريد. -4

 1كالنشيد.

و هبذه الطاقة من التضمُت الداليل تعانقت عناصر سلتلفة، جعل بينها تطابقا و إسقاطا و تلك العناصر ىي األنا 

 و األنت، فاألوؿ يتناظر الطبيعة، أما الثاين فصورتو الربيع كما رأينا سابقا مث حيل الربيع من الطبيعة فَتتسم سوارا 
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رباعيا يدور على نفسو فيحوؿ عناصره إىل زوايا متناظرة، يدعو الشاعر فيها احلبيب و يذوب يف الطبيعة و فيها 

 .الربيع حيي الطبيعة و يؤاخي احلبيب. و يبقى النداء شلتدا كالرجع للصدى 

حلواس و ادلدارؾ، أف حيل احلبيب يف روح الشاعر حلوؿ الربيع يف جسم الطبيعة، كما سبتزج داخل ىذا ادلقطع ا 

مبعثها أنفاس احلبيب تلهم السواكن، فيتحرؾ القلب، و يتنبو اللساف فيختلط الغناء باحلس على حد اختالط 

 2النظر بالورد، و الشم بالعطر، و السمع باألناشيد.

حرؼ التكرير و مثلما ربرؾ ادلشهد بدفع من الضمَت ادللهم )أنت(، داعيا إىل اقتفاء الصوت ادلولد احملاكي، و ىو 

الذي تتجاوب بو )الروح، الربيع، الرائعات، الورود، السكرى، العطر، التغريد، اإلبصار، االرفاؼ، الزىر، العمر 

اجلرور و الفريد(، و ليس شبة رلاؿ اللتقاط األنفاس يف ىذا البناء الدائري ذو التدفق الوجداين، و احتداـ العاطفة، 

 يلتحم بو ادلقطع الثاين، و الذي يستهل بصيغة اخلطاب ذاهتا. فال يكاد ادلقطع األوؿ ينتهي حىت

ىذا ادلقطع من فصل ادلنجاة ىو مشهد احلب، حيث يكشف  [00-48]أما ادلقطع الثاين من اللوحة الرابعة 

بالفقد و اليأس و  -الذات –ىذا ادلقطع عن أزمة الذات احلادة  انكسارىا قبل ظهور احملبوبة، فقد حوصرت 

فقد سباسكها، و توفق ادلغٍت عن الغناء، إىل أف ذبلت احملبوبة بصفتها الفريدة، فنفخت يف روحو وأحيت  الكآبة و

أمالو و أعادتو إىل زمنو األثَت، زمن الرباءة و الوداعة، الذي افتقده الشايب يف زحاـ احلياة و آالمها، و فجرت 

دتو للتغريد من جديد. حىت صارت حياتو رىنا خبطاىا، طاقتو الروحية و اإلبداعية، فأذلمتو الفن و الغناء و أعا

فأقاـ ذلا يف قلبو معبدا يناجيها و يلهج بصفاهتا و يتغٌت دبحاسنها و يبوح دبواجده. و قد قاـ عنصر التضاد بدور 

  .بارز يف ىذا ادلشهد، فأوجد ثنائية كربى طرفاىا احملبوب و واقع الشاعر
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و ادلوت(، )التشييد و التالشي(، )احلركة و السكوف(، )األمل و اليأس(، )التغريد  فتوزعت تلك الثنائية بُت )احلياة

و الكآبة(، و ربولت من خالذلا دالالت السكوف إىل النقيض، فكانت ىذه الثنائيات دورية يًتاقص فيها ادلوجب 

جيايب الذي أحدثتو و السالب كالبدائل، إذا حضر الواحد اختفى الثاين. و تستأثر الذات وحدىا بالتحوؿ اال

 احملبوبة على ضلو ما يعرب عنو خطاب العشق5

 مات في أمسي السعيد الفقيد                                        د ــا قـأنت تحيين في فؤادي م

 ما تالشى في عهدي المجدود                                        يـي خرائب روحـن فـو تشيدي

 1و الشدو، و الهوى في نشيدي.                                     المــوق و األحـالش و تبيثين رقة

و نالحظ أف شبة عناصر لغوية سامهت يف تالحم ىذه ادلوجة و تدفقها، منها الفصل بُت الفعل  و مفعولو باجلار 

أمسي ( بالفعل )قد مات ( و إردافو  و اجملرور )أنت ربيُت يف فؤادي ما قد مات ...( و تعلق اجلار و اجملرور )يف

نعتُت متتاليُت )الفقيد،السعيد(، حبيث ال ديكن الوقوؼ إال بعد أف يفرغ القارئ سباما  من قراءة البيت، و تطرد 

تلك السمة يف البيت التايل، حيث يتأخر ادلفعوؿ بو فال يأيت إال يف صدارة الشطر الثاين، و يأيت اجلار و اجملرور 

 يف عهدي اجملدود( فال يدع رلاال لتوقف أو التقاط النفس.ادلوصوؼ ) 

و قد امتد ىذا التالحم أو التدفق يف البيت الذي يليو )من طموح...( حيث تعلق اجلار و اجملرور بالفعل 

 )تالشى( يف البيت السابق عليو، مث تتابعت اجملرورات لتؤكد ىذا التدفق5  
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 دـــاء البعيــذلك الفض ىإل                                من طموح إلى الجمال إلى الفن       

( يف تعميق ىذا التدفق و انسيابو، حىت إف اجلار و اجملرور )يف 04كما تساىم ادلعطوفات ادلتتابعة يف البيت )

 نشيدي( ادلتعلق بفعل االستهالؿ )و تبثُت( يتقهقر حىت آخر بيت، تأكيدا على ىذا النمط الدائري5

 و الشدو، و الهوى في نشيدي.                                     المــوق و األحـثين رقة الشو تبي

و يرتبط آخر بيت يف ىذا ادلقطع ارتباطا معنويا دبا قبلو من خالؿ البناء ألظريف الذي ديتد بادلعٌت لتكتمل آخر 

  لبنة ىذا البناء الدائري 5

 مي فؤادي، و ألجمت تغريدي                                           أييا كآبة انقتبعد أن ع

/0/ /0/0//0 ///0/0                                          /0 //0/0  / /0//0 /0/0/0  

 فاعال تن متعفلن فعال تن                                           فا عال تـن متفعلـن فا عيال

اإليقاع النفسي يف القصيدة واضح من خالؿ توكيده و إحلاحو على بعض الًتاكيب ادلعربة عن الفرح.   و مبدأ  إف

ارتكاز الصياغة إلنشائية يف معلقة الشايب ىي االرتكاز على دعامتُت، اللفظ احملرؾ ادللهم يف بناء الكل، و 

نت" من حيث ىو الكلمة الفاتقة الرامزة و ىي اللفظ الصوت ادلولد يف بناء اجلزء، كما استعمل ضمَت ادلخاطبة "أ

 ادلفتاح حيث فصلت بُت دوائر متعاقبة داخل القصيدة.

 

 

 



 األسلوبية في شعر الشابي )فصل تطبيقي (                                       الفصل الثالث :
 

88 

و حسبنا يف األخَت أف تقوؿ أف عملية ربليل األسلوبية سبهد الطريق لبلورة معطيات تدؿ على مواصفات اخلطاب 

سة اخلصائص اللغوية اليت يتحوؿ هبا اخلطاب من الشعري، فقد عكفت دراستنا األسلوبية ذلذه القصيدة على شلار 

سياقو اإلخباري إىل وظيفة التأثَتية و اجلمالية، و من شبة كاف جهدنا منصبا حوؿ معاجلة الظواىر اللغوية على 

ثالثة مستويات ىي الداللة و الًتكيب و الصوت ، دوف اإلشارة أو ذكر نوع ادلستوى، و قد حاولنا قدر اإلمكاف 

ميع الظواىر األسلوبية يف ىاتو القصيدة اليت تعد ملحمة من مالحم شاعرنا العظيم، ألهنا تتسع لدراسة اذلماـ جب

 صبالية أكرب.

و أخَتا مبلغ علمنا أف التحليل األسلويب يهدؼ إىل ربديد أدبية اخلطاب، بأهنا رلموعة من الطاقات اإلحيائية يف 

 اخلطاب.
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 الخاتمة :

 خلصت من خالل ىذه البحث جبملة من النقاط و النتائج دتثلت فيما يلي :          

تعد األسلوبية من أحداث ما دتضصت عنو علوم اللغة يف العصر احلديث و رصدوا خواصها التعبًنية و  -

يف النص الشعري ، من أجل الوصول إىل  ادلهيمنة األسلوبية  البىنالكشف عن القيم اجلمالية اليت ختتفي وراء 

ادراك للسمات األسلوبية أما ألسلوب نظام لساين خاص حيذ من ابتداء بوصفو نظاما متميزا يهمن على رلموعة 

 . البىنمن النصوص الشعرية و ينبثق من طبيعة شكل 

و الداليل للنصوص  و الرتكييب الصريف يتالصو  ادلستوىالتحليل األسلويب ىو النظام الذي يتزامن فيو  -

الشعرية حتقق فيو حلظات حتليلية و هبذا تكون األسلوبية منهجا ، مبعىن أمنا رلموعة من اإلجراءات األدائية دتارس 

هبا رلوعة من العمليات التحليلية اليت ترمي إىل دراسة البين يف النصوص و تكشف أيضا من خالل حتليل ىذه 

 البين على البين ادلتميزة 

دراستنا لنموذج من الشعر الثنائي و ىي قصيدة " صلوات يف ىيكل حب " اليت تضمنت  من خالل -

مسات أسلوبية و خصائص فنية دتكن الباحث األسلويب من دراستها فهي من الشعر الغنائي و تتجلى مزجيا من 

لنفسي يف ىذه ي كذل  من الشعر الرومنسي أما قمرة امتزاج ادلقوم امناجاة احلب و استلهام الطبيعة فتفرت 

 .يف الفعل الشعري  تتظافر كل من البنية و احلركة داخل صياغتها و ىي ظاىرة فلما تناسج   القصيدة فهو
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و يف اخلتام حتف تؤمن بأن مستقبل األسلوبية سيكون مزدىرا ألهنا تنًن اىتمامات الكثًن يف شرط أن  -

ار حلقات للدراسة األسلوبية فيعرض كل أفكاره و يقتنع بأهنا ليست ملكا ألحد دون سواه و أن جتتمع يف إط

ىذا  جدوريةمب فنقر  هللتواضع نو ال يسعنا يف األخًن إال أن  من اجلميع و من ىنا فبدء  التنسيق تطلعاتو و يتم

عن نقص و ال تربئة عن خطأ و ال تدعى لو الكمال ألنو موضوع واسع فهو ليس إال نافذة  نربىنواجملهود ، فال 

على أن يكون أمهية  يبحاولنا أن ننظر من خالذلا على بعض الظواىر األسلوبية يف إحدى قصائد الشاصغًنة 

 نتهي  .ي ء ال، و احلمد هلل هناية ال تزال تبدأ و بدعا عناءالبحث 
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  ، هذوذ الؼوشٌ ، فٍ ثالغخ الخطبة اإللٌبػٍ ، هذخل ًظشٌ و تطجُمٍ لذساعخ الخطبثخ الؼشثُخ

 إفشَمُب الششق  و الوغشة .

  ، الجضء الثبًٍ ، داس الٌشش الجضائش .ًىس الذَي الغذ ، األعلىثُخ و تذلُل الخطبة 

  . ًجى هذوذ صبدس ، دساعبد أعلىثُخ و ثالغخ ، داس الىفبء للطجبػخ و الٌشش 
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  1660عؼذ هصلىح ، األعلىة ، دساعخ لغىَخ إدصبئُخ ، ػبلن الكتت ، هصش  ، الطجؼخ الثبلثخ . 

  عٌبء دوُذ الجُبتٍ ، لىاػذ الٌذى الؼشثٍ ، فٍ ضىء ًظشَخ الٌظن. 

 . ػجذ المبهش هٌٍ ، ًظشَخ اإلثذاع فٍ الٌمذ الؼشثٍ المذَن ، دَىاى الوطجىػبد الجبهؼُخ 

 ألصىاد اللغىَخ ، داس الصفبء للٌشش و التىصَغ .ػجذ المبدس ػجذ الجلُل ، ا 

 . ػذًبى ثي رسَل ، اللغخ و األعلىة ، هٌشىساد اتذبد الكتبة الؼشة، دهشك 
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  ششَظ أدوذ ششَظ ، هجبدث فٍ األدة الجضائشٌ الوؼبصش ، هٌشىساد اتذبد الكتبة

 الجضائشَُي 

  1663شكشٌ ػُبد ، اتجبهبد الجذث األعلىثٍ ، أصذلبء الكتبة ، هصش  

  . شكشٌ ػُبد ، هذخل إلً ػلن األعلىة ، أصذلبء الكتبة للٌشش و التىصَغ 

  : الكتة األجنبية المترجمة 

  ، األعلىة و األعلىثُخ ، تشجوخ هٌزس ػُبشٍ ، هشكض اإلًوبء المىهٍ ، ثُشود ، لجٌبى ثُُشجُُشو

. 

  جىسج هىلٌُُه ، األعلىثُخ ، تشجوخ عبلن ثشكخ ، الوؤعغبد الجبهؼُخ للذساعبد و الٌشش و

 التىصَغ 

 صَغ عتُفي أولوبى ، األعلىثُخ و ػلن الذاللخ و تشجوخ هذٍ الذَي هذغي ، داس الهذي للٌشش و التى

 ، الوٌُب ، هصش .

  : المجالت و الدوريات 

  هجلخ الوتلمٍ الذولٍ ، األثؼبد الذٌَُخ و الفلغفُخ و التشثىَخ ألثبس هفذٌ صكشَب ، الوطجؼخ

 .  0222الؼشثُخ غشداَخ ، 

  63هذوذ ًبصش ، شبػش الثىسح فٍ هشادل دُبته ، هجلخ الثمبفخ الؼذد  . 

 ٍللٌص الشؼشٌ ، هجلخ األثش ، جبهؼخ هذوذ خُضش ،  عبهُخ ساجغ ، ًظشَخ التذلُل األعلىث

 ثغكشح )الجضائش ( .
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