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 7102/7102الموسم الجامعي :

 



  داءــــــــــــــــــــــإه

 إلى األخالقكل من رسم لً درب الحٌاة و مبادئ  إلىاهدي ثمرة جهدي و عصارة فكري 

 على حقٌقة الدنٌا  أطلعنًمن 

 رمزي فً الكفاح و مثلً فً الطموح  إلى              

 "والدي العزٌز"                         

زارق زاحن مخلوق وهبه هللا فً الوجود اعز  إلىالتً حملتً وهنا على وقرة عٌنً و  إلى

 قلبً بجناحها  أغرقتدربً بدعواتها و  أنارتمن  إلى

 العزٌزة الغالٌة" أمً"                         

 كل عائلة "بلغربً"  والى                         

 "  أسامة" ألخخاصة                           

صابرة  –سمٌة  -سامٌة  - دلٌلة - أنٌسة -خاصة :سعاد أصدقائًكل  إلىكما اهدٌها كذلك 

 والى كافة الزمٌالت و كل طلبة السنة الثالثة لٌسانس 

 هذه المذكرة  إعدادالمؤطر " بن صابر بن حنفً" و كلى من ساعدنً فً  أستاذي إلىو 

 لسطٌن عامة  نا فأخوات إلى                        

 و غزة خاصة                           

 العلٌم القدٌر أن ٌفرج عنهم أمٌن. وأسأل هللا     

 

 

 

 

 

 

 

                             



 اءــــــــــــــــــــــدع

فشلت بل ذكرنً دائما أن الفشل  إذانجحتنً وال بالٌأس  إذاٌا رب ال تدعنً أصاب بالغرور 

 هو التجارب التً ٌتقن النجاح 

 ٌا رب علمنً أن التسامح هو أكبر مراتب القوة أن الحب و الرحمة سر الفشل 

 جرد تنً من النجاح فاترك لً نعمة ٌمان  إذاو ٌا رب 

 العفو و ٌا رب اذا نسٌت ذكرك فال تنسانً الناس أعطٌنً شجاعة  إلىأساء  إذاٌا رب 

 

 

 

 أمٌن ٌا رب العالمٌن                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 راتـــــــــــــتشك

 

 هذه إلىنشكر هللا عز وجل الذي سخر لً كلى شًء و الذي هدانً ٌهدٌه والذي رقانً 

فالحمد هلل حمدا كثٌرا صٌبا مباركا فٌه. كما ٌنبغً بحالل وجهه و عظٌم  سلطاته  الدرجة.

تغفره و نسأله جل وعلى و أن ٌجنبنً الزلل فً نحمده سبحانه و تعالى و نستحٌٌه و نس

القول و نصلً على أشرف المرسلٌن محمد صلوات هللا و السالمة علٌه و على اله 

 ٌوم الدٌن  إلىوصحبته 

 أما بعد 

بما بذله من جهد جهٌد و أتقدم بالشكر الجزٌل ألستاذي الفاضل والمؤطر بناصر حنٌفً 

توجٌهه رشٌد فً إتمام هذه المذكرة كما توجه بالشكر الخالص إلى كل من ساعدنً فً 

 إعداد المذكرة من قرٌب أو من بعٌد و لو بكلمة تشجٌع .

كما ال ننسى أساتذة جامعة مستغانم وفً األخٌر أتقدم بالشكر العمٌق إلى كافة العمال الذٌن 

 قدموا إلٌنا ٌد العون و خاصة المؤطر.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ةـــــــــــــــــمقدم

 

لقد بٌن دي سوٌسر أن اللغة ذات طبٌعة مستقلة عن الكالم فدراسة اللغة تختلف عن دراسة 

الكالم فاللغة من حٌث طبٌعتها أقرب إلى الشكل فقد انطلق من تحدٌد للغة من رقص 

اللغة ،اعتبارها مصطلحٌة أي قائمة من المفردات توافق عددا مماثال من األشٌاء وحده 

ضمن نظام الخطاب و لكنها أٌضا علم ئل واألسلوبٌة علم بدرس اللغة بكونها نظاما من الدال

الدور الكبٌر  ٌدرس الخطاب ثم أتى تلمٌذ سوٌسر الباحث اللسانً شارل بالً الذي كان له

والد األسلوبٌة و بصدر التعمق و التعرف أكثر فً تطوٌر علم األسلوبٌة كما انه كان بمثابة 

على موضوع األسلوبٌة عند شارل بالً وقد عن عنت لنا اختٌارنا على هذا المنهج وقع 

 تذكر منها . جملة من األسئلة

وماهً مبادئها  ورت أسلوبٌة وماهً أسسها ؟ وماهً األسلوبٌة عند شارل بالً ؟كٌف تط

قد ارتأٌنا تقسٌم وكٌف تأثر المحدثون العرب بها ؟ ولدراسة هذا الموضوع دراسة كافٌة 

وقد تناولنا فٌه العناصر وهً الغربٌة  أسلوبٌةوسوما بترٌف مدخل وكان م إلىالبحث 

و المدارس ألسلوبٌة عند العرب المحدثٌن و اهتمام الباحثٌن العرب  ألسلوبٌةتعرٌف 

بأعمال شارل بالً    أما الفصل الثانً فكان موسوما بعنوان بأسلوبٌة شارل بالً و قد 

د تشارل بالً فً المداس ألسلوبٌة و الخاتمة تداولنا العناصر التً هً اتجاهات ألسلوبٌة عن

و التً حوصلة للبحث و اعتماد على قول "الجاٌزي" صٌغة النص تعرض المنهج . فان 

المنهج المناسب للوقوف على العناصر و عالقتها و من أسباب اختٌار هذا الموضوع  

و كذلك الن النقاد  أسلوبٌة أهمٌةو محاولة منً للتطلع عن قرب على مدى للدراسة  العلمٌة 

على هذا ومن الصعوبات التً وجهتنً عدم  أقف أنفارتأٌت  أسلوبٌةفً فتحوا نوافذ البحث 

 الحصول على مراجع كافٌة و كذلك ضٌق الوقت و شكرا .

 

 

 

 

 

 

 



 خطة البحث :

 مقدمة  -

 المدخل : -

 مفهوم األسلوب . -

 مفهوم البالغة . -

 تعريف شارلي بالي. -

 الفصل األول : تطوير األسلوبية الغربية . -
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 المدخـــــــــــــــــل :

 مصطلحـــات ومفاهيـــــم

 
 مفهوم األسلوب 

 مفهوم البالغة

 تعريف شارل بالي
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 تطور االسلوبية الغربية  

 )النشأة و التطور (:تعريف االسلوبية  المبحث  االول

 :المدارس االسلوبيةالمبحث  الثاني

 :السلوبية عند العرب المحدثينالمبحث الثالث

 :اهتمام الباحثين العرب باعمال باليالمبحث الرابع
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 مدخل 

 

 مفهوم األسلوب :

 األسلوب لغة : (1

ب ( أو هو الوجه –ل  -فً مادة )س" السطر من النخٌل " كما جاء فً لسان العرب " ال بن المنظور " 

 أخذ فالن بأسالٌب من القول أي أفانٌن منه.والمذهب والطرٌقة هو األسلوب ، واألسلوب هو الفن ٌقال : 

 لفظة أسلوب على السطر من النخٌل ٌعنً : إن إطالق 

 أن األسلوب ٌقتضً نظامٌا معٌنا. –أ 

 .األنساقأن األسلوب ٌقتضً نسقا محددا من  –ب 

أ ن األسلوب ٌقتضً األرض الغلٌظة التً ٌتعذر المسٌر علٌها وٌمكن تعرٌف األسلوب بأنه "  –ت 

 المنهج اللغوي الذي ٌشتقه لنفسه فً حطم المادة اللغوٌة المتراكمة : ومن هذا التعرٌف نستنتج ماٌلً :

 أن األسلوب نسق معٌن ونظام . – 1

أن النسق قد ٌكون عاما فٌعنً الطرٌق وقد ٌكون خاصا خرق النظام اللغوي وكسر النسق والمهم  – 2

فً ذلك أن األسلوب هو المذهب ولكل مذهبه"
1 

  

 األسلوب إصطالحا : (2

من المؤكد أن مصطلح األسلوب هو أقدم بكثٌر مما ٌطلق علٌه فً العصر الحدٌث باألسلوبٌة ، والتً 

تفرعت عن اللسانٌات حٌث أن األسلوب كان موجودا منذ زمن أرسطو ، " فقد تحدث أرسطو عن أسلوب 

عند البالغٌن العرب من بٌنهم الزمخشرنً ، الجرجانً المسرح أو طرٌقة تقدٌم المسرحٌة ، وهو معروف 

 فً دابرة المعارف الكونٌة قد  (Style)،إن مقال 2

 

 

 

 

 

 

 
 

1
 300ص  –م 2003 -7ج – 2ط  –دار بٌروت  –لسان العرب  –ابن منظور  – 

2
ص  –م 1982لبنان   – 2ط  –الدار العربٌة للكتاب  –األسلوبٌة واألسلوب  –عبد السالم المسدي  -

34 
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 مدخل 

  

الذٌن استخلصناها من لسان العرب ، فاألسلوب فً هذه الحالة وفً هذه  بنى على ما ٌشبه المعنٌٌن 

 1المقالة ٌعنً معنٌٌن متناقضٌن هما":

أو  اآلدابمن اللغات أو أدبا من ، وهنا الكالم علٌه عاما مطلقا باعتباره لغة / " النسق من اآلثار 1

جنسا من األجناس األدبٌة كالحدٌث عن أسلوب الرواٌة أو الشعر أو أسلوب عصر من العصور كأسلوب 

 الشعر الجاهلً أو العباسً أو ما شابه به ، فاألسلوب من هذه الناحٌة ٌعنً :

وٌدور فً داخل جملة من القواعد الفنٌة والخصابص الجمالٌة التً ٌسترشد بها الشاعر أو الثابر -

 طها محاوال فً نتاجه اإلبداعً مطابقتها والتقٌد بها .محٌ

سمة خاصة كإبداع أثر محدد أو أثار كاتب بعٌنه "أي )ظاهرة منفردة ( ذات / القراءة أو التجويد : 2
2
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 34ص  –األسلوبٌة واألسلوب  –عبد السالم المسدي -

2
 35المرجع نفسه ص -
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 مدخل 

 

 مفهوم البالغة :

تعنً الوصول واالنتهاء ٌقال بلغ الشا بلوغا وبالغا وصل وانتهى ومنه قول ابن قٌس البالغة لغة :  - 

 بن االسلت السلمً :

 قالت والمقتصد لقٌل الحتا          مهال فقد بلغت اسماعً 

 وٌقال رجل بلٌغ وبلغ حسن الكالم فصٌحة ، ٌبلغ بعبارة لسانه كنه ما فً قلبه .

حتى ال ٌكون بعد شًء أحسن الغة على إطالقها تعنً االنتهاء الى أعلى درجات الشًء إذا فكلمة الب

معنوٌة "سواء أكان هذا االنتهاء فً أمور مادٌة ، أو أمور 
1 

وإذا قٌدنا البالغة بصفة العربٌة كنا قد حددنا المجال الذي سنتكلم فٌه ، إذ سنصب جام اهتمامنا على 

 لنبحث فٌه عن الطرق الكفٌة به حتى ٌصل إلى منتهاه وٌؤدي معناه.، علق بالكالم العربً تماٌ

واجتماعها ، من روافدها " ونحن سنقر بداٌة أن هذه الطرق عدٌدة ومتنوعة ، وكل منها ٌشكل رافدا 

محملة بما ٌمكن أن ٌشكل فً األخٌر أبلغ معانٌها "
2

 

 من فهم الروابط .ونظرا لصعوبة االحاطة بالكالم وفهمه ومعرفة مقصدٌته، البد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .346ص  -1لسان العرب ج  –ظور ابن من -1

 247ص  -المرجع نفسه -2
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 مدخل 

 ( البالغة اصطالحا :2

إن من المعارف علٌه أن مفهوم البالغة مصطلح اختلف الناس فً تعرٌفه ، ولعل أشهر من تحدث عن 

البالغة التً  فٌالبٌان والتبٌن ، العدٌد من التعارالبالغة نجد الجاحظ ، " فلقد أورد الجاحظ فً كتابه 

 شكلت فٌما بعد تبٌان هذا الصرح ، ومنها :

إلى أمرٌن ٌشٌر هذا التعرٌف  1: " تخٌٌر اللقط فً حسن االفهام "  ه( بقوله111)تعريف عمروعبيد  -

إن اخذنا ٌمٌزان هذا : هل ٌنبغً أن ٌخضع األمر األول و :اختٌاراللفظ و اإلفهام و هما أمران مرتبطان

التعرٌف كان علٌنا أن نصنف الكالم البلٌغ وفق مستوٌٌن :"المستوى األول :متعلق بالسامع و مدى فهمه 

 لكالم المتكلم.

المستوى الثانً :متعلق بالمتكلم ومدى اختٌاره لأللفاظ التً تؤدي غاٌته فً عملٌة االفهام
 

تلك "
على  2

هذا 

التلقً إذ ال بد للسماع المتلقً أن ٌفهم الكالم و إال لم ٌعد  النحو ٌجب ان نتحدث عن نظرٌة

 أدبا ،والثانً الكاتب الناظم البد من اختٌار األلفاظ المفهومة حتى ال ٌقع فً الغموض.

 

 

 

 

 

 

 114ص-1998 1ج–مصر –القاهرة -الخانجٌةمكتبة-البٌان والتبٌٌن-الجاحظ

 . 115المرجع نفسهص-الجاحظ
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 مدخل 

 تعريف شارل بالي : 

مختص فً االغرٌقٌة و السنسكرٌتٌة اهتم باللسانٌات " باحث لسانً سوسري ولد بجنٌف وهو فٌولوجً 

دراسة االسلوب  الذي الوصفٌة والبنٌوٌة وبعد  استجابة لمعظم  مفاهٌم دي سوسٌر وتمثلها عكف  على 

اللغو  1932امة واللسانٌة الفرنسٌة ت العاللسانٌا 1902اصبح مختصا فٌه،فأرسى قواعد األسلوبٌة  

حٌث اعتبر مؤسس األسلوبٌات  األسلوبوالحٌاة،ولقد اشتهر بالً بما قدمه من إسهامات هامة فً علم 

من  أساسعلى  قامت  معظم مالحظاته  وٌقصد بها فحص التغٌرات اللسانٌات بوجه عام،و  العقالنٌة 

ذلك فقد تبنى ثنابٌة اللغة و الكالم .لدى دوسوسٌر و قام بمناقشتها و إلى  وباإلضافةالمقارنة ،  األسلوبٌة

تطوٌرها من وجهة نظر خاصة تعمل على إعطاء صبغة جدٌدة للطرف الثانً من هذه الثنابٌة أال وهو 

الكالم ، ذلك القطاع الهام الذي سكتت عنه محاضرات دي سوسٌر استجابة لضرورة منهجٌة اقتضاها 

نظرة بالً الجدٌدة للكالم باعتباره ظاهرة فردٌة لدراسة البنٌوٌة عنده. ومن خالل التوجه الصارم ل

واقعٌة اجتماعٌة مثل اللسان ،طور بالً نظرٌته الخاصة بالتحقٌق أول انجاز تستهدف هذه ولٌست 

،ما النظرة عن الطرٌق تحوٌل اللغة ألى الكالم، تحوٌل المفاهٌم المجردة ألى مفهوم تتصل بالواقع "

لً  و النشاط العضلً الصوتً المفرد اره النشاط العضفهمته من هذها  ألنظرٌة هو أن  الكالم باعتب

بذ أن اللغة عبارة عن مجموعة من المفاهٌم الصادر عن وعً "وعن نتاج فردي كامل ٌمكن القول حٌن

جتماعٌة التً االفتراضٌة نتٌجة ألنها تتكون من مجموعة من المفردات العامة الخاضعة للوقابع اال

تمارس علٌها ،والكالم عكس اللغة ٌمثل اال ستخدام الفعلً للمفردات اللغوٌة فً الواقع ،وبذلك فهو ٌحول 

 هذه المفردات من 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

1
دراسة فً النقد العربً الحدٌث االسلوبٌة –األسلوبٌة وتحلٌل الخطاب –نور الدٌن السد - 

  .60ص-1997سنة-1ج-د.ط-االردن–دار هومة –واالسلوب 
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 مدخل     

 مفاهٌم تجرٌدٌة افتراضٌة تتصف بالتعمٌم المطلق إلى مفاهٌم فعلٌة منجزة أو منخفضة فً الواقع 

وقام بالً بتأسٌس نظرٌة عن المناقلة السٌتاجمٌة و الوظٌفٌة وتعنً هذه النظرٌةبالمبادئ التً تحكم 

، بمعنى أنه ٌمكن أن تغٌر معناها المعجمً األساسً عملٌة تغٌٌر العالمة اللغوٌة لوظٌفتها النحوٌة دون 

ٌفة النحوٌة ولكنها تملك نفس أن نكون هناك كلمتٌن مختلفتٌن او مجموعة من الكلمات المختلفة فً الوظ

المعنى المعجمً "
1

  

هذا العلم لقد أسفرت بحوث بالً اللسانٌة إلى ما أصبح ٌعرف فٌما بعد بعلم األسلوب أو األسلوبٌات ، 

الذي ٌقوم على وصف النصوص األدبٌة انطالقامن من منهاج مأخوذة من علم اللغة،ولهذا ٌعتبر العدٌد 

 .فً األساس نظرا العتماده على مبادئ اللسنٌات من المفكرٌن منهجٌا لغوٌا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
 .60ص   –المرجع نفسه  –نور الدٌن السد 



 
 

 

 

 

 

 

 

 : األولالفصـــــــل  
 الؽربٌة   األسلوبٌةتطور 

 )النشأة و التطور ( األسلوبٌة:تعرٌؾ  األولالمبحث  

 األسلوبٌة:المدارس المبحث  الثانً

 عند العرب المحدثٌن األسلوبٌة:المبحث الثالث

بالً بأعمال:اهتمام الباحثٌن العرب المبحث الرابع
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 الفصل األول :                                               تطور األسلوبٌة الؽربٌة.

 مفهوم األسلوبية ) النشأة والتطور( .

جوهر األثر األدبً ال ٌمكن إال "تتحد األسلوبٌة بكونها البعد اللسانً لظاهرة األسلوب طالما أن 

 النفاذ إلٌه إال عبر صٌاؼته اإلبالؼٌة .

لقد تباٌنت مفاهٌم االسلوبٌة عند جل الباحثٌن سواء الؽربٌٌن أو العرب ،رؼم تقاطعها مع  

مجموعة من العلوم و المناهج التً قاربت النحو االدبً و تداخلت معه
1                         

 

ن :"االسلوبٌة بحث  عما ٌتمٌز به الكالم الفنً ..... عن بقٌة مستوٌات الخطاب " ٌقول جاكبسو

اوال و عن سائر أصناؾ المتون ثانٌا" أي أن األسلوبٌة تبحث عن ممٌزات الكالم التً تمٌزه عن 

 مستوٌات الخطاب و عن معظم الفنون اللسانٌة .

ألسلوبٌة نماذجها مستقلة من اللسانٌات ٌقول " مٌشال رٌفاتٌر " : االأسلوبٌة منهج لسانً الن ا

 ،حٌث أن األسلوبٌة تفكك ثنائٌة اللؽة و الكالم و ال تعنً إال بطرؾ من طرفٌها و هو الكالم .

ٌعرؾ "عدنان بن درٌل " األسلوبٌة بأنها " علم لؽوي حدٌث فً الوسائل اللؽوٌة التً تكسب 

ٌة فتمٌزه عن ؼٌره ،أنها تتقرى الظاهرة الخطاب العادي و األدبً خصائصه التعبٌرٌة أو الشعر

االسلوبٌة بالمنهجٌة العلمٌة اللؽوٌة و ٌعتبر األسلوب ظاهرة فً االساس لؽوٌة تدرسها فً 

 نصوصها وسٌاقتها حٌث إنها تهدؾ الى العلمٌة فً دراسة الوقائع وتصنٌفها موضوعٌا.

عد األسلوب خروج عن المعٌار ٌقول بورنو : " األسلوبٌة علم خاص بالشواذات ولم ٌبالػ حٌث 

"
2 

 

 

 

 

1
 .36د  35االسلوب واالسلوبٌة ص  –عبد السالم المسدي  

2
 15االسلوبٌة وتحلٌل الخطاب ص  –نور الدٌن السد  
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 الفصل األول :                                               تطور األسلوبٌة الؽربٌة.

 نشأة االسلوبية :

  (1913-1857فردٌناند دي سوسٌر )  االسلوبٌة الى العالم اللؽوي السوٌسري" ترجع بوادر 

واضع علم اللسنٌات والذي استطاع التفرٌق بدقة بٌن اللؽة و الكالم بمعادلته الشهٌرة :" اللسان فً نظرنا 

هو اللؽة ناقصة الكالم "،واوضح ان اللسان هو :"نتاج اجتماعً لملكة اللؽة .فهو مجموعة من االعراؾ 

ثم اتى تلمٌذه الباحث اللسانً شارل الضرورٌة التً ٌستخدمها المجتمع لمزاولة  هذه الملكة عند االفراد "

لٌعكؾ بعدها على دراسة االسلوب فكان  اللسانٌات( اٌشرح مفاهٌم دي سوسٌر فً 1947-1865بالً )

.فقد افاد ان علم االسلوب ٌعنً بدراسة 1992هو اول من ارسى قواعد االسلوبٌة المعاصرة منذ سنة 

معٌنة.وان العمل االدبً هو مٌدان علم االسلوب .  الوساىل التً ٌستخدها المتكلم للتعبٌر عن افكارة

ووصؾ ؼرٌماس . وجوزٌؾ كورتٌس االسلوبٌة بانها ."مجال بحثً ٌندرج ضمن التقلٌد البالؼً.لم 

 تفلح فً تنظٌم نفسها فً علم مستقل"

  لكننا نجد فً المقابل مجموعة من الذٌن اختاروا السٌر قدما فً درب االسلوبٌة فقد على البالؼة و

وصفوها بالعجور . و منهم مٌكائٌل رٌفاتٌر حٌث اعتبر البالؼة المعٌارة من عراقٌل االسلوبٌة .و 

 االسلوبٌة بوصفها منهجا نقدٌا ٌصنفها جون دوبرا على انها "فرغ من فروع علم  اللسان"

جون دوبرا  "وترتبط االسلوبٌة مع المدارس النقدٌة االخرى و منها الشعرٌة . هذه االخٌرة التً ٌصفها

 اٌضا على انها جزء ال ٌتجزء من اللسانٌات"
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 الفصل األول :                                               تطور األسلوبٌة الؽربٌة.

ولقد كان للمدرسة االٌطالٌة عالقة خاصة بمحاولة بث روح التجدٌد فً الدراسات البالؼٌة 

االسلوبً فً الثقافة العربٌة عند الشٌخ "أمٌن الخوبً " فً كتابه" فن واالرهاص بمقدمات الفكر 

 .1القول"

" وفً األدب العربٌة القدٌمة استخدمت كلمة االسلوب للداللة على تناسق الشكل األدبً واتساقه 

فً كالم البالؼٌن حول "اعجاز القرءان الكرٌم" . فقد اوضح ان لكل شاعر أو كاتب طرٌقة 

 سب الٌه ومنه نلخص ماٌلً:ٌعرؾ بها وٌن

أن علم االسلوب علم ٌعنً بكل ماٌتعلق باالسلوب وٌكشؾ عن الخصائص الممٌزة للتعبٌر -1

 المكتوب والمنطوق أو علم االسلوب أصبح جسرا ٌربط علوم اللسنٌات باالبداع الفنً االدبً.

وم بتحلٌل الظاهرة اللسانٌة ان اهمم بدا تعتمد علٌه االسلوبٌة هو ثنائٌة اللؽة والكالم التً تق 2-

 الى اللؽة وهً نظام عام مجرد ؼٌر مقصود وان الكالم هو استعمال فردي شخصً لذلك النظام.

 أن أٌة نظرٌة فً ال -3

أسلوب تقوم على أساس فرضٌة منهجٌة قوامها ان المدلول الواحد ٌمكن التعبٌر عنه بدوال مختلفة 

"
2

. 

 

 

 

 

 

 

 197المرجع نفسه ص  -صالح فضل1

 –دار المسٌرة للطباعة والنشر  –النقد االدبً الحدٌث ، من المحاكاة الى التفكٌك  -ابراهٌم محمود خلٌل2

 149ص  -2995سنة  – 5ط  –عمان 
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 الفصل األول :                                               تطور األسلوبٌة الؽربٌة.

 المدارس األسلوبية  : 

 الفرنسية"شارل بالي":المدرسة 

ٌعد شال بالً مؤسس علم األسلوب فً المدرسة الفرنسٌة و السٌاق له بدون منازع ،كما ٌعتبر بمثابة 

علم اللؽة العام بجامعة جنٌؾ بسوٌسرا كما عمل جاهدا على كتابة  فً كرسً ومرتبة سوسٌر خلٌفة دي

كتابه األولى " بحث فً علم األسلوب  1992دروس معلمه وأستاذه ووضعها فً مؤلفه الذي أخرجه سنة 

الفرنسً" ولم ٌتوقؾ عن هذا الجهد بل اتبعه بأعمال أخرى التً أسس بها علم األسلوب التعبٌري الذي 

عرفه على أنه العلم الذي ٌدرس وقائع التعبٌر اللؽوي من ناحٌة محتواها العاطفً أي التعبٌر عن 

اللؽة عبر االحساساألحاسٌس والمشاعر اللؽوٌة من خالل وقائع 
1

. 

ومن أهم اتجاهات األسلوبٌة عنده اتجاه األسلوبٌة التعبٌرٌة التً تعنً عنده البحث عن القٌم التأثٌرٌة 

 المتداولة والمتراوحة بٌن العناصر التعبٌرٌة.

ل و " المجم 1992وقد أعلن بالً األسلوبٌة بكتابٌن هامٌن هما : " األسلوبٌة الفرنسٌة " الذي اصدر سنة 

. 1995فً األسلوبٌة " الذي أصدره 
2

 

و " اللسانٌات العمة " و" اللسانٌات  1913" كما اصدر كتابٌن آخرٌن هما " اللؽة والحٌاة " فً سنة 

وكان بالً ٌجعل من األسلوب علما واحدا من علوم اللؽة سواء الصوتً أو  1932الفرنسٌة " سنة 

نجدع عند بالً فً علم التركٌبً الصٌاؼً كما أنه اعتمد على اللؽة الثقافٌة الطبٌعٌة العفوٌة وؼٌرها ما 

األسلوب كما كان بالً ٌتجاوز بعض ما توصل إلٌه األلمان فً أن األسلوب هو الصفة التً تمٌز بها اللؽة 

كما أنه تجاوز الفكرة القائلة بأنه كل عالمة لؽوٌة لها العالم الخارجً وما فٌه من مشاعر وإحساسات 

جاعلها من علم األسلوب 
3

 باللؽة .وبهذا فبالً كان ٌهتم  

 

 

 

 

 

1
 .22األسلوبٌة واألسلوب ص  –عبد السالم المسدي 

2
 -2ط -1981ترجمة محً الدٌن صبحً سنة  –نظرٌة األدب  –رٌثٌة وٌلٌك واشنطن وارٌن 

 .186لبنان ص  –بٌروت  –المؤسسة الؽربٌة للدراسات والنشر 

3
 61رٌثٌة وٌلٌك واشنطن وارٌن المرجع نفسه ص 
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 تطور األسلوبٌة الؽربٌة.                                         الفصل األول :      

األداة أو الوسٌلة الوحٌدة التً تخرج المشاعر واألحاسٌس والوجدان ، وٌعتبر عن الواقع من حٌث هً 

مهما كانت اللؽة سواء طبٌعٌة أو عقلٌة"
1

 . 

وقد كان لشارل بالً الدور الكبٌر فً تطوٌر علم األسلوبٌة ، كما أنه ٌعتبر بمثابة والد األسلوبٌة ، كما أنه 

الذي أصبح علما قائما بذاته ،  كما أنه عمل على تأسٌس علم األسلوبعمل على تأسٌس علم األسلوبٌة ، 

لى أنه العلم الذي ٌدرس وقائع التعبٌر ٌعمل على نشر الدراسات النظرٌة والتطبٌقٌة معرفا علم األسلوب ع

 اللؽوي.

 المدرسة األلمانية "ليوسبيتزر"

ٌعتبر "لٌوسبٌتزر " الجٌل الثانً من مؤسسً المدرسة األلمانٌة المثالٌة ، " وهذه المدرسة تهاجم الوضعٌة 

العقلٌة برمتها، وترفض االعتداء بالواقع كهدؾ فً ذاتها، كما ترفض إقامة عالقات سببٌة بٌن مظاهر 

أعلى تمارس من خالله وظائفها ، إذ أن هذه العالقات ال توجد بنفسها وإنما هً مظهر لنظام المنفصلة 

أبعد من هذا الموضوع القابل لالختٌار والتحلٌل ودراسة أجزاءه ، إنما تعبٌر عن إدارة ، وكما فاللؽة شًء 

من الطوب والخشب واالسمنت والحدٌد ، بل هو تصمٌم من خلق الروح التً أن المبنً لٌس مجرد كومة 

أن ٌنظر إلٌها فً عالقتها بالروح التً أبدعتها ، أي فً أرادته وتصورته ونفذته ، فان اللؽة ٌنبؽً 

أسلوبها"
2

 

"فقد أضاؾ " لٌوسبٌتزر " على فكر شارل بالً البحث فً الوقائع األسلوبٌة من جانب اإلحساس وجانب 

الفكر ، وحدد األسلوب بانزٌاحه أو عدوله عن المعٌار السائد فً الفترة الزمنٌة المحددة "
3 

ن خالل األسلوبٌة على صاحب األسلوب فً انطباعه الشخصً وكذا النفسً ، وإذا "وحاول التركٌز م

أؼرفت تحالٌله األسلوبٌة فً الجوانب النفسٌة المتصلة بالكاتب ذاته ، وهو ما أدى فٌما بعد إلى ظهور 

منهج خاص فً األسلوبٌة "
4

. 

 

 

 

1
 .61رٌثٌة وٌلٌك واشنطن وارٌن  نظرٌة األدب ص 

2
 .123ص  –مناهج النقد المعاصر  –صالح فضل 

3
 .16األسلوبٌة وتحلٌل الخطاب ص  –نور الدٌن السد  

4
 .16المرجع نفسه ص  –نور الدٌن السعد  
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 الفصل األول :                                               تطور األسلوبٌة الؽربٌة.

 األسلوبية عند العرب المحدثين :

لقد حاول العدٌد من األدباء والنقاد العرب الحدٌث عن األسلوبٌة وذلك عند معالجتهم لبعض القضاٌا النقدٌة 

ولقد اختلفت تعرٌفاتهم لألسلوبٌة وٌعود هذا االختالؾ إلى مصادر ثقافة هؤالء الدراسٌٌن فمنهم البالؼٌة 

الؽربٌة " فقد كان السباق فً نقل وتروٌج المتأثر بالدراسات من تشبع بالثقافة العربٌة المحافظة ومنهم 

 . وأحٌانا ٌرد عنده بعلم األسلوب مصطلح األسلوبٌة بٌن الباحثٌن

"seience de style  ٌرى أن المصطلح ٌحمل ثنائٌة أصولٌة  "" فهوstyle  "" وique " وٌقول

كل عمل ألً  اللؽوٌة حتى تنبذعبد السالم المسدي على األسلوبٌة أن تناهض المناهج القدٌمة فً الدراسات 

فً دراسة الظواهر اللؽوٌة سعٌا وراء المجهود األدنى أو حرصا على التحلٌل التارٌخً فدراسة اللؽة 

وانما هً اكتشافات العالقات القائمة بٌن التفكٌر لٌست مالحظة العالقات القائمة بٌن الرموز اللسانٌة فقط 

لروابط إال بالنظر فً الفكرة وفً التعبٌر معا "و التؽٌٌر لذلك ال ٌتسنى تبٌٌنً هذه ا
1

 

بدال من  باألسلوبٌات" stytistis" " ونجد الباحث " سعد مصلوح " ٌؤثر على ترجمة مصطلح

وعلم األسلوب " أما " صالح فضل " فٌستعمل علم األسلوب " مقابال ل  األسلوبٌةالمصطلحٌن الشائعٌن " 

"stylistique " " وٌراه جزءا من علم اللؽة ورؼم
2

. 

" هذا االختالؾ الذي نجده فً ترجمة المصطلح إال أن أؼلب الباحثٌن فً هذا الحقل المعرفً ٌذهبون إلى 

 استعمال مصطلح األسلوبٌة ترجمة وتألٌفا ومن بٌنهم : منذر عٌاشً فتح هللا أحمد سلٌمان ..... الخ .

" فن  أهمهاكتاب خاص به وذكر فٌه العدٌد من التعرٌفات نلخص  لألسلوبأما احمد الشاٌب فلقد أفرد 

لأللفاظ  وتألٌفها الكالم ٌمون قصصا أو حوارا أو شبٌها أو مجازا كتابه تقرٌرا حكما أمثاال طرٌقة اختٌار 

 للتعبٌر بها عن المعانً أو نظم الكالم .

 

 

 

 

 

 

1
 .15األسلوبٌة وتحلٌل الخطاب ص  –نور الدٌن السد  

2
 .14-13عبد السالم المسدي األسلوب واألسلوبٌة ، ص  
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 الفصل األول :                                               تطور األسلوبٌة الؽربٌة.

 

وتألٌفه ألداء األفكار وعرض الخال أو العبارات اللفظٌة المتسقة ألداء المعانً أما سعد مصلوح  فٌطرح 

وهً رؤٌة لسانٌة حٌث ٌقول : إن األسلوب رؤٌة تدعو بطرٌقة ؼٌر مباشر إلى ربط األسلوب بمنشئة 

ض التعبٌر عن ٌقوم به المنشئ لسمات لؽوٌة معٌنة بؽر  selectionأو انتقاء   choice اختٌار

موقؾ معٌن "
1

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
 .  15المرجع نفسه ص  –عبد السالم المسدي  
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 الفصل األول :                                               تطور األسلوبٌة الؽربٌة.

 اهتمام الباحثيين العرب بأعمال شارل بالي :

األسلوبٌة " األمر كان لشارل بالً الدور الكبٌر فً تطوٌر علم األسلوبٌة كما ٌعتبر بمثابة والد 

الذي حمل الباحثٌٌن والعرب على ترجمة أؼلب أعماله إن لم نقل معظمها وتلخٌص البعض 

األخر المتبقً كما عملوا على تحدٌد اتجاهه فً علم األسلوبٌة الذي حصروه ضمن التعبٌرٌة فقد 

الكثٌر من الباحثٌن فصل لؽة الوجدان أي لؽة الخٌال عن لؽة المنطق والعقل. والذي لم حاول 

الذي طالما أراد أن ٌجعله فحاول الرد علٌهم ٌرتح بال شارل بالً ولم ٌعقل عن هذا االنفصال 

إنكارها بأنه هناك لؽتٌن لؽة الوجدان ولؽة العقل لكن علم موضحا الحقٌقة التً ال ٌستطٌع 

ألسلوب ال ٌعالج فً موضوعه لؽة معٌنة دون األخرى وإنما ٌقتصر علم األسلوب على كل من ا

ومن أهم القارئٌن والدارسٌن ألسلوبٌة بالً نجد صالح فصل اللؽتٌن نتٌجة التواصل القائم بٌنهما 

الذي تطرق إلى كل ما وصل إلٌه بالً ودرسه وتناوله من أهمٌة األسلوب وتجلٌاته ومدى درجة 

واالنفعال الذي تتجه وبهذا فالدراسات األسلوبٌة العربٌة لم تؽفل عن كل ما  لتأثٌر على السامعا

توصل إلٌه شارل بالً فً اتجاه األسلوبٌة التعبٌرٌة : الذي طالما لم تنحصر إلٌه وإنما جعلت 

منها بمثابة سٌاق االنطالق فً مجال التحدٌد"
1

. 

" ٌقول حمادي صمود : لقد أسس بالً نظرٌة األسلوبٌة على عدة اعتبارات ووجهات مختلفة 

من حٌث المادة األسلوبٌة فعلم  األخركل اعتبار ٌختلؾ عن  إذومتباٌنة عن بعضها البعض 

ذلك التعبٌر الخٌالً عن  إياألسلوب عن بالً ٌهتم بوقائع التعبٌر اللؽوي من الناحٌة الوجدانٌة 

التعبٌر التً تترجم فً فترة معٌنة  أنماطهً تحدٌد  األسلوبوالعواطؾ ومهمة علم  سٌساألحا

لدى السامعٌن  األنماطعن هذه  حركات فكر وشعور المتحدثٌن باللؽة والتأثٌرات العفوٌة الناجمة

 األوساطعند بالً ٌهتم بدراسة الظاهرة التعبٌرٌة فً  األسلوبعلم  إنوالقراء " معنى هذا 

 ماعٌة كما كان لبالً عدة عوامل ساعدت على التأثٌر فً الباحثٌن الذٌن جاؤوا .االجت

 

 

 

 

 

 

1
اإلرث المنهجً للشكالنٌة ترجمة أحمد المٌدي، مجلة الثقافة األجنبٌة،  –تزفٌنان تودروؾ  

 .69ص  -2982بؽداد ربٌع  –دار الجاحظ للنشر  –، السنة الثانٌة 1العدد 
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 تطور األسلوبٌة الؽربٌة.                                       الفصل األول :        

 

بعده أمثال مالمح وؼٌره كثٌر : فهو ٌرى أن اللؽة فً مختلؾ مظاهرها المذكورة هً عبارة  

عن تعبٌر جمٌل لنص فنً جمالً ما دامت هً أصوات مهٌأة للتعبٌر وبالتالً فتصوٌر اللؽة فً 

" ألست سلوبً محض حٌث قال كروتشٌه فً سؤاله المتعجب : مثل هذا التصور هو تصورا أ

قواعد الكالم هً قواعد األسلوب نفسها معا " وال حصر قواعد الكالم نفسها فً قواعد وضوابط 

قائمة على  األسلوبٌةبالً فً  نظرٌة إنوٌرى حمادي صمود مؤكدا على المحددة لعلم األسلوب 

مخافا  األسلوبًجعل اللؽة هً مادة التحلٌل  أهمهاجملة من االستفسارات التً من  أومجموعة 

الذي جعل بالً ٌلح فً  األمروالرموز المعبرة  اإلشاراتجملة من اللؽة  إندي سوسٌر الذي 

والضوابط النفسٌة القائمة تأكٌده على ضرورة وجود تلك العالقة القائمة بٌن الضوابط االجتماعٌة 

وازع فً نظام الكالم"على الن
1

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
 .69المرجع نفسه ص  –تزفٌنان تودروؾ  

 



 
 

 

 

 : الثانيالفصـــــــل 
 أسلـــــوبية شــــارل بـــــالي

 :اتجاهات االسلوبٌة عند شارل بالً المبحث  االول

 :منطلقات االسلوبٌة التعبٌرٌةالمبحث  الثانً

 :التطبٌقات االسلوبٌة عند بالً المبحث الثالث

:اثر بالً فً المدارس االسلوبٌة المبحث الرابع
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 الفصل الثانً :                                                  اسلوبٌة شارل بالً.

 اتجاهات االسلوبية عند بالي :

بالً أحد تالمٌذة انبثقت عن اللسانٌات التً ارست دعابمها شارل : االسلوبية التعبيرية

دوسٌر زعٌم المنهج وتدرس االسلوبٌة التعبٌرٌة :"وقابع التعبٌر اللغوي من ناحٌة مضامٌنها 

الوجدانٌة أي أنها تدرس تعبٌر الوقابع عن الحساسٌة المعبر عنها لغوٌا كما تدرس فعل 

طه بفكرة الواقع على الحساسٌة "لقد ركز بالً فً تعرٌفه على الطابع العاطفً للغة وارتبا

القٌمة والتوصٌل فالتغٌٌر كما ٌرى، فعل ٌعبر عن الفكر بواسطة اللغة وما الفكر سواه 

كز ،فاللغة،كما ٌرى، وسواء نظرنا العاطفة وهكذا ٌغدو المضمون الوجدانً للغة هو المرت

الٌها من زاوٌة المخاطب او الخاطب، فحٌنما ٌعبر عن الفكر فان ذلك ٌكون من خالل 

ً،بمعنى أن اللغة حٌنما تتحول كالما بواسطة الوسابل اللغوٌة تمر ال موقف وجدان

محالة،بموقف وجدانً مثل االمل،أوالصبر،أو النهً،ولهذا نظر الى المحتوى االنفعالً على 

 أنه عنصر ثابت فً اللغة.

 من هذا االعتبار قسم الواقع اللغوي او الخطاب الى قسمٌن :

 مشحون البتة .اوال : ماهو حامل لذاته غٌر 

ٌضفً  ثانٌا : ماهو حامل للعواطف والخلجات وكل االنفعاالت الن المخاطب عندما ٌتكلم

على الفكر لونا مطابقا للواقع باضافته عناصر عاطفٌة الى كالمه .
1

   

"وتعكس هذه الوقابع المتعلقة بالتعبٌر اللغوي من منظور بالً نوعٌن من االثار ٌكشفان عن 

 ً السلوب الكاتب أو االدب هما :االساس الوجدان

تبرز فٌه جدلٌة الصراع بٌن الدوال والمداوالت،  لغوي وهً مستوىاالثار الطبيعية : -1

كمسألة العالقة بٌن االصوات وداللتها او الصور الفنٌة ومعانٌها 
2 

 

 

1
 186ص. –نظرٌة االدب  –رٌثٌه وٌلٌك،واشطن وارٌن 

2
 .187المرجع نفسه ص
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 الثانً :                                                  اسلوبٌة شارل بالً.الفصل 

 والستفهام والنداء واالمر والقسم والتقدم والتأخٌر . لتعجباو بعض االنماط البالغٌة ، كا

او كما ٌسمٌها جٌرو :"استدعابٌة " وهً نتٌجة المواقف الحٌانٌة االثار المبتثقة : -2

الن كل كلمة وكل تركٌب لغوي ٌخص لتعبٌري من الجماعة التً تستخدمها وتستمد اثرها ا

حالة لغوٌة واجتماعٌة، فهناك اللهجات والنبرات، وهناك لغات االوساط االجتماعٌة والعلمٌة 

واالدبٌة وغٌر ذلك مما ٌعكس المٌول الفكرٌة واالجتماعٌة للمتكلمٌن"
1 

على الوقابع اللسانٌة عبر تماهٌها بالمجتع او ركز بالً فً اسلوبٌته  االسلوبية االدبية :

بطرٌقة تفكٌر معٌنة وتجاهل فً المقابل الوقابع اللسانٌة التً تربط بمؤلف معٌن، هذا 

التجاهل عجل بفتور مشروع االسلوبٌة التعبٌرٌة، وثم االنذار ٌكون طموحها، وقد اخذ 

اذ سرعان ما ظهرت  ٌسٌرفً افق مسدود وٌنحدر نحو االفق ولم ٌدم الوضع طوٌال،

االسلوبٌة االدبٌة التً حاولت تدارك هفوات االسلوبٌة التعبٌرٌة فاتجهت الى رصد عالقة 

التعبٌر بالمؤلف و"النفاد الى ابعد اغوار الذات بوصفها ذات منفردة بتجربة نفسٌة خاصة 

فً  عن روح المؤلفذا بحث سبٌترز، زعٌم هذا االتجاه،افرزت انتاجا لغوٌا خاصا"، وله

ن ٌاتً اال من خالل عالمه الغته فرأى ان الكشف عن واقع االدب الروحً ال ٌمكن 

للغوي.
2 

 تتجلى المبادئ التي قامت عليها االسلوبية االدبية في :

النص االدبً باعتباره صٌاغة لغوٌة مقصودة لذاتها،هو مجال البحث االسلوبً ولٌس أٌة -1

 فكرة خارج العمل االدبً.

دبً هو نوع من النظام الشمسً الكاشف عن فكر المؤلف، الن مبدأ التالحم الخطاب اال-2

 الروحً هو الجذر الروحً لكل تفاصٌل العمل.

 

1
 ..187رٌثٌه وٌلٌك المرجع نفسه ص 

2
 .189المرجع نفسه ص
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 الفصل الثانً :                                                  اسلوبٌة شارل بالً.

للدخول الى مركز الخطاب ٌجب االنطالق من الجزء صعود الى الكل، هذا الكل الذي -3

 كلما اتسع مجاله كان بالتامل.

السمات الممٌزة للعمل االدبً، هً عدول شخصً ، وهً وسٌلة للكالم الخاص"-4
1.

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
 .189رٌثٌه وٌلٌك، المرجع نفسه ص 
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 اسلوبٌة شارل بالً.                                      الفصل الثانً :            

 نطلقات االسلوبية التعبيرية :م

ٌنطلق شارل بالً فً دراساته االسلوبٌة من سلسلة من الثنابٌات المتداخلة فٌما بٌنها، ولعل 

، أهم تلك الثنابٌات هً "التفكٌر والتعبٌر ، ومنطقٌة اللغة ووجدانٌتها والقٌمة والتواصل 

والمنطوق والمكتوب ، والكالم النفعً وغٌر النفعً ..الخ، ولكً تلخص وجهة نظره فً 

هذه الثنابٌات نورد : ٌرى بالً الن اللغة الفعلٌة تكشف فً كل مظاهرها وجها فكرٌا ووجها 

عاطفٌا وٌتفاوت الوجهان كثافة حسب ما للمتكلم من استعداد فطري وحسب وسطه 

ٌكون فٌها ، ومعنى ذلك ان الواقع اللغوي او الخطاب ٌنقسم عنده االجتماعً والحالة التً 

الى قسمٌن ."منه ما هو حامل لذاته وغٌر مشحون بشًء، ومنه ما هو حامل للعواطف 

 واالنفعاالت "،

وموضوع االسلوبٌة هو هذا الجانب الوجدانً العاطفً فً الخطاب، وهذا ٌفضً الى أن 

 :رٌن موضوع االسلوبٌة لبالً ٌتحدد بأم

وقابع التعبٌر اللغوي ، عالقة اللغة بالتفكٌر وفً نظره ان تلك الوقابع التعبٌرٌة االول : األمر

منها ما هو منطقً تجرٌدي ، ٌتخذ من الحقابق والقواعد العامة مجاال لتحقٌق غاٌاته،ومنها 

اطف ما هو وجدانً فعلً،ٌتخذ من اللغة الٌومٌة التً تنتشر فً كل مكان معبرة عن العو

 وهذا الصنف األخٌر هو الذي ركز علٌه بالً فً دراساته 1واالحاسٌس مٌدانا له" 

 االسلوبٌة بل هو موضوعها الحقٌقً حسب رأٌه.

اثر تلك الوقابع التعبٌرٌة على الحساسٌة وفعلها فٌها وٌقسمها بالً الى االمر الثانً : 

طبٌعٌة أٌضا بٌن الشكل تأثٌرات طبٌعٌة وتأثٌرات اجابٌة ، واالولى تستلزم وجود روابط 

 التعبٌري و مضمونه ،وهذه الروابط جمٌعا تدعى بالتعادل

 

 

1
سنة -2ضاري سورٌا،حلبطترجمة منذر عٌاشً مركز االنماء الح-االسلوبٌة-بٌرجٌرو

 .25ص  1994
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 الفصل الثانً :                                                  اسلوبٌة شارل بالً.

عن القٌمة الرمزٌة لوقابع التعبٌر وعن قدرتها على أن توحً التعبٌري أما الثانٌة فتبحث  

باألماكن التً تكون استعمالها فٌها طبٌعٌا جدا"
1

. 

وفً تركٌزه أي بالً على الجانب الوجدانً من اللغة ال ٌعنً بأٌة حال أنه ٌفرض أن ٌولً 

مدار الحدٌث ٌمكن عناٌته باللغة الفعلٌة التً تنتشر  وإنمااهتمام  إياللغة الفكرٌة المنطقٌة 

المرتبط  اإلحساسالتً مصدرها  واألحكامفً كل مكان لتعبر عن جمٌع اآلالم والعواطف 

تقٌٌد المضمون الوجدانً للغة بفكرة القٌمة  إلىالتعبٌرٌة واالنطباعٌة ولذا فهو ٌسعى بالقٌم 

 والتوصٌل التً تشكلت من اختزال ثنابً للقٌمة الثانٌة والثالثة من سلم التدرج الثالثً األتً:

" القٌمة المفهومة أو العامة وهً منطق التعبٌر وظٌفتها اٌصالٌة بحتة كنطق بعض -1

 المعٌاري دون تمٌزها بأٌة بذرة خاصة . أوشكلها المعتاد ب األصوات

 والفسٌولوجًتقرٌبا تتخذ من النظام االجتماعً والنفسً  أالشعورٌةالقٌمة التعبٌرٌة وهً -2

 طرٌق لها وتتمثل فً البتر العفوي وغٌر الشعوري.

للتعبٌر وتتمثل فً القٌمة االنطباعٌة أو القصدٌة وهً قٌمة جمالٌة وأخالقٌة وتعلٌمٌة -3

البتر اإلرادي الذي ٌهدف إلى غاٌات مختلفة".
2 

وانطباعٌة خاصة " و األسلوبٌة التعبٌرٌة بهذا االختزال تصبح دراسة القٌم التعبٌرٌة 

بوجود متغٌرات أسلوبٌة أي  بمختلف وسابل التعبٌر التً فً حوزة اللغة وترتبط هذه القٌم

وهذا ٌعنً وجود مترادفات للتعبٌر على فكرة واحدة  ترتبط بوجود أشكال مختلفة للتعبٌر

عن وجه خاص من أوجه االٌصال وتكاد تعطً هذه المترادفات او المتغٌرات اللسانٌة جمٌع 

المستوٌات اللغوٌة " األلفاظ ، الجمل ، العبارات " وبحدود ماهو مستعمل أو منظوق وهو 

 ما ٌسمى باللغة االستعمالٌة 

 

 

1
 .26نفسه ص  المرجع -بٌرجٌرو

2
 .29المرجع نفسه ص  
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 الفصل الثانً :                                                  اسلوبٌة شارل بالً.

التً تعنً بالقٌم الجمالٌة فإنها ال تستلزم غٌر الفنٌة أما وسابل التعبٌر الفنٌة )اللغة األدبٌة(

 بحسب اعتقاد شارل بالً  األسلوبٌةوجود هذه المتغٌرات أو المترادفات 

التعبٌرٌة تبحث فً لغة جمٌع الناس وما تعكسه من أفكار وعواطف  األسلوبٌةومن هنا فإن 

"للغة للجانب الجمالً  إقصابهاوفً  واألفعالوانفعاالت كوسابل التعبٌر ومشاعر واندفاعات 

التعبٌرٌة  األسلوبٌةالتعبٌر تبحث فً قسط معٌن من اللغة  أسلوبٌة آن" ال ٌعنً األدبٌة

 إلىشارل بالً قد خضعت   األولبها باعثها  أتىبحسب المنطلقات والمبادئ التً 

 أسلوبٌةكانت  فإذاكرٌسو وماروز وغٌرهم   أمثال أتباعهمنظورات مختلفة  و خاصة لدى 

وتقضً العناصر الجمالٌة الفردٌة من بالً تبحث فً القٌم الوجدانٌة للتعبٌر غٌر الشخصً 

الجدٌدة ال ترى مبررا لذلك  األسلوبٌةفٌما ٌخص المقارنة فان التصورات  إالمٌدان عملها 

  أٌضاالتواصل  إشكالهو شكل من  إنما( األدبًالن التعبٌر الجمالً )النص  اإلقصاء

اللغة و  أنكما  وان العناصر الجمالٌة مؤداها رغبة المؤلف فً جذب القارئ وامتناعه

للدراسة  األدبٌةتبادل فً المنفعة شبه مطرد .اذ ٌنتج اللغة  األسلوبٌةوالدراسة  األدبٌة

 األخٌرةالتجرٌبً فً حٌن تقدم  واإلجراء اإلحصاءمادة ضرورٌة على مستوى  األسلوبٌة

عند دراسة وصفٌة مشفوعة بالبٌانات الدقٌقة والمقتنعة ونجد مصداقٌة لذلك  األدبًللعمل 

حٌث ٌقول فٌه " لقد كنا على اتفاق مع بالً وتقنٌاته"  األسلوبمارسٌل كرٌسو  فً مؤلفه "

هو وسٌلة اتصال بكل  إلٌنابالنسبة  األدبً"فالعمل  اآلنحتى الٌوم ولكننا سننفصل عنه حتى 

من وسٌلة  أكثرلٌست  األدبًعلى العمل بساطة وان كل الجمالٌات التً ٌضٌفها الكاتب 

تنظٌما مما هو فً االتصال السابد  أكثر األمرولعل هذا  أتملضمان اهتمام القارئ بصورة 

بال منازع  األسلوبهو مٌدان علم  األدبًالعمل  أننقول  أنولكنه لٌس نوعا مختلفا وٌمكن 

 .وعٌا وبناءا على ذلك  وأكثرطوعٌة  أكثراالختٌار فٌه  الن

 

 

 

 

 

1
 33سه ص المرجع نف -بٌرجٌرو

2
 31المرجع نفسه ص  –بٌرجٌرو 
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 الفصل الثانً :                                                  اسلوبٌة شارل بالً.

 

من ناحٌة قٌمته  إلٌهاستبدال مفهوم التعبٌرٌة بمفهوم الحدث الفنً منظورا  كرٌس والىلجا 

.الجمالٌة 
1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
 27ص  بٌرجٌرو المرجع نفسه
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 الفصل الثانً :                                                  اسلوبٌة شارل بالً.

 

 التعبيرية  األسلوبيةتطبيقات 

التعبٌرٌة وقد تضمنت هذه التطبٌقات  أسلوبٌتهاتخذ بالً من اللغة الفرنسٌة مٌدانا لتطبٌق 

"جورج مولٌنٌه"  أوضحوقد  لوبًاألسالمهمة قبل مباشرة عملٌة التحلٌل  اإلجراءاتبعض 

 :األتًحٌال قطعة من الخطاب موضوع الدرس وبالشكل  اإلجراءاتهده 

 المتعٌن دراستهمن مجموع الخطاب  األسلوبٌةتحدٌد الواقعٌة  1

 المقطع الكالمً الذي ٌحدث ضمنه شا ما أوالغزل المادي للقسم  2

 تحدٌد الواقعة اللغوٌة )وسٌلة التعبٌر( 3

 تفكٌك هذه الوسٌلة اللغوٌة وحصر الجانب الوجدانً  4

 بٌان الدور الذي تلعبه التعبٌرات الوجدانٌة داخل المقطع فٌها  5

خارج العمل  أخرى مقارنتها بمستوٌات تعبٌرٌة أوالوجدانٌة ترجمة هذه التعابٌر  6

برز المالمح  إجراء أهمٌمثل ... عند بالً المقارنة والترجمة  إلىالمدروس واالحتكاك 

فالخاصٌة اللغوٌة قد ال تعنً المتحدث الذي ٌستخدمها كل ٌوم فً لغة من اللغات  األسلوبٌة

 فوٌة عبطرٌقة 

غٌر اٌجابٌا  أوطبٌعٌا مباشرا  تأثٌرا أكانالحاصل الذي ٌتركه تعبٌر ما سواء  األثرتحدٌد  7

تلوٌن تعبٌر المرسلة  إلىالجمع بٌنهما وبٌن تغٌٌر نغمً معبر ٌهدف  إمكانٌةمباشر مع 

"لخطاب من ٌتلقى ا إلىبالنسبة 
1

. 

 

 

  

 

1
د احمد دروٌس وحقول المبحث مجلة فصول الهٌبة المصرٌة العامة للكاتب ن القاهرة 

 ، االسلوب واالسلوبٌة مدخل فً المصطلح. 43ص :  1974
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 اسلوبٌة شارل بالً.الفصل الثانً :                                                  

المستوٌات اللغوٌة الصوتٌة "لقد كانت اسلوبٌة بالً التعبٌرٌة تتٌح فرصة استثمار كافة 

والصرفٌة والنحوٌة والداللٌة فً الواقع اللغوٌة المحددة وستكتفً باالشارة االجمالٌة لهذه 

 المستوٌات وطرٌقة معالجتها.

 المستوى الصوتي : -1

دى بالً من تضافر الطبٌعة الفٌزٌابٌة لالصواتن والطبٌعة الوظابفٌة تتشكل المادة الصوتٌة ل

لها ، وتتعلق االولى بالصوت للغوي من حٌث مخرجه وصفاته وتاثٌره فً غٌره من 

االصوات أو تأثره بها ، اما الثانٌة فترتبط باالحداث الصوتٌة من حٌث وظابفها ومعانٌها . 

عماد االسلوبٌة التعبٌرٌة فان الجانب السمعً  وما دامت اللغة المحكٌة " المنطوقة "

لالصوات ٌعد اهم خاصٌة لغوٌة ٌمكن من خاللها مالحظة التغٌرات التعبٌرٌة من فبة 

اجتماعٌة الى اخرى ، ولهذا كان التركٌز فً االسلوبٌة التعبٌرٌة على كل ما ٌحدث 

ث صوتٌات هً احساسات عقلٌة سمعٌع وٌصنف بٌرجٌرو الصوتٌات التعبٌرٌة الى ثال
1 

 

وهً تدرس الصوابب باعتبارها عناصر لغوٌة موضوعٌة  :الصوتيات المفهومة -1

وقاعدٌة ، اي االستعمال النموذجً لالصوات وبوسع المتحدث اٌا كانت صفته االجتماعٌة 

 استعمالها لما فٌها من قٌمة اٌصالٌة مستقلة عن اي تلون نطقً غٌر نموذجً .

وهً تدرس المتغٌرات الصوتٌة التً تهدف الى أحداث اثر فً الصوتيات الندائية : -2

السامع أي االستعمال المقصود لالصوات ، الغرض استقطاب نوع من االثارة لدى 

الملتقً.
2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
.44أحمد دروٌش المرجع نفسه ص -د  

2
.45المرجع نفسه ص   

 

 



27 
 

 اسلوبٌة شارل بالً.      الفصل الثانً :                                            

وهً تدرس المتغٌرات الناتجة عن المزاج وعن السلوك  الصوتيات التعبيرية :-3

العفوي للمتكلم أي االستعمال العفوي او غٌر الشعوري لالصوات الذي ٌكشف عن االصول 

االجتماعٌة للمتحدث، او عن مٌوله النفسٌة وٌشكل العنصران االخٌران موضوع االسلوبٌة 

الصوتٌة ، والتً تهدف الى حصر االسلوبٌة التعبٌرٌة فً عناصر صوتٌة )كالبتر ، والمد ، 

والتكرار ...الخ(
1

.  

المستوى المصرفي : -2  

وٌؤكد بٌر جٌرو أن المحصول االسلوبً للبنى الصرفٌة ضعٌف عموما فً اللغة الفرنسٌة . 

ذلك ، ولم ٌتبقى لها اال اما عنصر التكوٌن او االشتقاق الصرفً فهو اضعف بكثٌر من 

االشتقاق الداللً ، مما ترتب على ذلك ان حدث انفصال تام بٌن داللة الصٌغة وداللة 

جذرها االصلً ، اذا لم تعد الصٌغ الصرفٌة تمت بصلة لجذورها اللغوٌة كما ان بعض 

صٌغ التصغٌر فٌها لم تعد كذلك النها ازالت صرفها االعرابً وبسطت تماما تصرٌف 

عال، حتى أنها تتردد فً تشكٌل الكلمات الجدٌدة ، مفضلة ان تهب ما تملكه من صٌغ االف

 قدٌمة معانً جدٌدة.

المستوى التركيبي :-3   

وتشكل دراسة التراكٌب النحوٌة فصال هاما من فصول االسلوبٌة التعبٌرٌة بل نراها نتٌجة 

مثل :"االسلوبٌة والتركٌبٌة  لهذا االهتمام المتزاٌد قد وسمت بهعند بعض الدارسٌن بسمٌات

و"علم تراكٌب"
2

.  

"الجمل" واسلوبٌة التراكٌب الكبرى" وتشمل هذه الدراسة جمٌع االبواب النحوٌة كالفاعلٌة 

 والمفعولٌة والحالٌة وجمٌع متعلقات الجملة.

 

 

1
.45-44احمد دروٌش المرجع نفسه ص -د  

2
.45المرجع نفسه ص  –احمد دروٌش -د  
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 الثانً :                                                  اسلوبٌة شارل بالً.الفصل 

 

المستوى الداللي المعجمي :-4  

 

"القٌمة  اإلٌحابًوتعتبر المفردات اللغوٌة فً جانبها الذاتً "تارٌخٌة المفردة "وجانبها 

 األداة، حتى لٌمكن القول ان هذه  األسلوبٌةفً الدراسة  األساسالداللٌة" هً المصدر 

 األسلوبًبالً التعبٌرٌة وٌتفاوت المنظور  ألسلوبٌةاللسانٌة تشكل القاعدة الربٌسً بالنسبة 

مجدٌا وضرورٌا فً بعض  أمرالوجهً المفردة ، فقد ٌكون البحث فً تارٌخ تشكل الكلمات 

االشتقاق ، الفبة  فً شكل الكلمات "البسٌطة،المشتقة ، نوع كالبحثالنصوص  أنواع

ردات او عدم تطابقها لهذا الوسط التعبٌري او ذلك ، ولكن الوجه الداللً هو األخر حظا المف

فً عالم األسلوبٌات عموما ، اذ ٌتم فٌه بناء شبكة منظمة وتراتبٌة من مجموع معانً 

كلمات النص ، وبالتالً تحدٌد جمٌع المتغٌرات األسلوبٌة فً سٌاق النص اإلخباري"
1
.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
.46احمد دروٌش المرجع نفسه ص-د  
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 الفصل الثاني :                                                  اسلوبية شارل بالي.

 اثر شارل بالي في الدراسات األسلوبية :

، كما انه ٌعبر بمثابة والد  األسلوبٌة"لقد كان لشارل بالً الدور الكبٌر فً تطوٌر علم 

لم نقل معظمها .  إذ أعمالهالعرب على ترجمة اغلب  باحثونال الذي جعل األمر األسلوبٌة ، 

الذي  األسلوبٌةالمتبقً . كما عملوا على تحدٌد اتجاهه فً علم  األخرو تلخٌص البعض 

ل لغة الخٌا إيٌنفصل لغة الوجدان  حصروه ضمن التعبٌرٌة.فقد حاول الكثٌر من الباحث

الذي طالما  با بالً و لم ٌعقل عن هذا االنفصال  عن لغة المنطق و العقل "و الذي لم ٌرتح

هناك  بأنه إنكارهاال ٌستطٌع " فحاول الرد علٌهم موضحا الحقٌقة التً ٌجعله  إن أرادما 

عقلٌة  أوعلى لغة عاطفٌة  األسلوب.فبالً ال ٌقتصر فً علم و لغة العقل لغتٌن لغة الوجدان 

الحقٌقً من ٌعالجها معا دون التمٌٌز بٌنهما فبالً جعل من  األسلوبٌرى انه علم  وإنما. 

فً القٌم  األسلوبٌةمثابة النص الخطابً اللسانً حاصرا مجاالت  األسلوبًالتحلٌل 

للدراسات لجة التركٌبٌة والصوتٌة ولقد حرص بالً فً معابكل مستوٌاتها الداللٌة  اإلخبارٌة

"األسلوبٌة
2

.  

 أو التركٌبٌة أو الداللٌة أو المعجمٌة أوعلى معظم المستوٌات اللغوٌة سواء الصوتٌة " 

المجاز من أهم نظرٌات بالً جعل اللغة فً مادة التحلٌل األسلوبً  إلى باإلضافةالنحوٌة 

العرب اتجاه أسلوبٌة لدى دي سوسٌر وما لفت االنتباه لدى النقاد عوض الكالم وهذا مخالف 

وتكف على  األدابٌةوالتً ساندتها طاقة اللغة ة القوى التعبٌرٌة لألداء بالً انه عمل دراس

عاطفٌة تحدٌد وتصنف لنماذج متعددة لتلك القٌم المتغٌرة و ما تحوٌه تلك القٌم من دالالت 

وهو المنهج   أسلوبٌه على ذلك المنهج الذي اتبعه بالً فً تأكٌدوهذا  تأثٌرٌة أوانفعالٌة  أو

المنهج  إلىالوصفً ثم ٌخضعها   

 

 

 

 

 

1
.62رٌثٌه وٌلٌك واشطن واٌن نظرٌة االدب ص   

2
63ص  –االرث المنهجً للشكالنٌة  –ترفٌان تودروف   
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 الفصل الثاني :                                                  اسلوبية شارل بالي.

الروح الموضوعٌة  إلى وبهذا فبالً اقرب  نتابج عملٌة  إلىقبل الوصول  اإلحصابً

"المجانٌة للروح العالمٌة 
1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
.64المرجع نفسه ص-ترفٌتان تودروف  
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 خاتمة 

 خاتمة :  

. وقد اللسانٌاتخرج من رحم  أسلوبًمبحث  األسلوبٌةٌتضح لنا  األخٌرفً 

بضرورة تطوٌر الدراسات النقدٌة و البالغٌة و اللغوٌة التً  إحساسجاءت نتٌجة 

العالم قدٌما عند  لألسلوبٌةوقد كانت البداٌة  األسلوبٌةسبقت البداٌة الحقٌقٌة 

احد  إمامعلم اللغة الحدٌثة و فتح المجال  أسسالسوٌسري دي سوسٌر الذي 

فً دراسة  خٌراألتالمٌذه لٌؤسس هذا المنهج و هو شارل بالً. وقد ركز هذا 

الخطاب البسٌط و البعٌد عن التقلٌد  باعتبارهالسلوب على كالم او حدٌث الٌومً.

. و اشتغل كثٌرا بالوصف اللغوي ولهذا نعتت اسلوبته منذ ألقصديو الوعً 

للعالقة  أختٌاروصف للوسابل القدٌمة من اللغة و البداٌة بالوصفٌة.اذا هً عبارة 

. األسلوبًلوعً النفسً السنكرونٌة بٌن العبارة و ا  
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ع                                                  المصادر و المراج , قائمة    

 قائمة المصادر و المراجع:

2333سنة–لبنان -بٌروت–دار -لسان العرب–ابن منظور -  

.1982سنة لبنان-2ط-األسلوبٌة واألسلوب .الدار العربٌة للكتاب–عبد السالم المسدي -  

.1998سنة1ج-مصر-القاهرة–مكتبة الخانجً -تبٌنالبٌان والم-الجاحظ-  

–دراسته فً النقد العربً الحدٌث دار هومة -األسلوبٌة وتحلٌل الخطاب-نور الدٌن السد-

.1997سنة-د ت-1ج-د ط–األردن   

-1ط–عمان األردن –األهلٌة للمشر والتوزٌع  -البالغة واألسلوبٌة–ٌوسف أبو العدوس -

.1999سنة  

2333سنة -1القاهرة مصر ط–دار األفاق العربٌة -مناهج النقد المعاصر–صالح فضل -  

التفكٌك . دار المٌرة للطباعة  إلىالنقد األدبً الحدٌث من المحاكاة –إبراهٌم محمود خلٌل -

.2335سنة– 5ط  –عمان  –والنشر   

المؤسسة –تترجمة محً الدٌن صبحً  -األدبنظرٌة  -رٌثٌه وٌلٌك ،واشنطن وارٌن-

.1981سنة 2ط-بٌروت لبنان-ة للدراسات والنشرالعربٌ  

–نرفٌان تودوروف .االرث المنهجً للشكالنٌة ترجمة أحمد المبدي مجلة الثقافة األجنبٌة -

.1982سنة  1بعدد-دار الجاحظ لنشر-2السنة-1العدد  

 -2ط–حلب –ء   الحضاري سورٌا مركزاالنما–ترجمة منذر عٌاشً -ةاألسلوبٌ-بٌرجٌرو-

.1994سنة   

فً المصطلح و حقول المبحث مجلة فصول مدخل –األسلوب واألسلوبٌة –دأحمد دروٌش -

.1974الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب .القاهرة مصر سنة –  
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