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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 كلية اآلداب والفنون
 قسم اللغة العربية

 المقياس: النقد األدبي المعاصر والمدارس النقدية المعاصرة.
 la stylistique: المدرسة األسلوبية 30المحاضرة رقم

 le styleاألسلوب 
 (30أ.د مختاري خالد )جامعة وهران

 .لغويّةالسنة الثانية: دراسات 
 أدب جزائري –وىل: ماسرت السنة األ

 تقديم:
املاهيةةةةةةةة ورد دنةةةةةةةل النةةةةةةةلماقا ينةةةةةةةوا اخةةةةةةةب من ةةةةةةةور : ينةةةةةةةاا ل سةةةةةةة ر مةةةةةةةب الن يةةةةةةة  أسةةةةةةة وبا يف       

وكةةةةةةةةة  فريةةةةةةةةةا سلةةةةةةةةةل الةةةةةةةةةو أسةةةةةةةةة وبا واألسةةةةةةةةة وب ال ريةةةةةةةةةا والوجةةةةةةةةة  واملةةةةةةةةة ه ا و  ةةةةةةةةة  أسةةةةةةةةةالي  
  أاانني من .واألس وب خالضم: الفب. يناا أخ  االن يف أسالي  مب النواا أي 

وقةةةةةل اسةةةةةلا   د  ةةةةةاق ال غةةةةةة الارخيةةةةةة امللنةةةةةلمون لفةةةةة  األسةةةةة وب يف م ةةةةةنفا م خ ةةةةة   وا ةةةةة       
وخةةةةةةةةلييت مل اينةةةةةةةةة اةةةةةةةةا يف ذيضةةةةةةةةات ماناهةةةةةةةةا ا ويف الوقةةةةةةةة   ا ةةةةةةةة    ي ةةةةةةةةب ملةةةةةةةةلاوا خيةةةةةةةةنلم لفةةةةةةةة  
األسةةةة وخية ا وذ ةةةةا ر األقل ةةةةةار د ةةةةي لفةةةة  األسةةةةة وب وةةةةةف يل ةةةةون لةةةةةلينا  ةةةةور   نري يةةةةة ل  فلةةةةةو . 

 األسلوبية اصطالحا: -
اخةةةةةب قلي ةةةةةة اياراةةةةة : ذ ةةةةةا ياةةةةةرو اضةةةةة  النةةةةةربن مةةةةةب كثةةةةةر ن ةةةةةر  وا سةةةةة  د  ةةةةة  والةةةةةم مةةةةة اه  الاةةةةةرب 

 واالناهنا يف األسالي . 
اخل ةةةةةةةا  اينةةةةةةةوا : وهنةةةةةةةا نةةةةةةةوا مةةةةةةةب املوا نةةةةةةةة وهةةةةةةةو أن  ةةةةةةةري أةةةةةةةةل ال ةةةةةةةادريب يف أسةةةةةةة وب مةةةةةةةب  -

 أسالي  ال ال  وواد مب أوديل  
خينةةةةةةا يف اب  ةةةةةةة م اينةةةةةةة أسةةةةةة وب ن ةةةةةةم النةةةةةةربن  يةةةةةة  األسةةةةةةالي  ومزيلةةةةةة  ال ةةةةةةاقالل اينةةةةةةوا: وقةةةةةةل  -

 د يلا يف الن م والرت ي 
 د ل الناهر ابرجال اينوا: هو الضرب مب الن م وال ريا اي  " -
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ةةةةةةةا   النرفةةةةةةةاجأ اينةةةةةةةوا : وهيةةةةةةة    سةةةةةةة ي األسةةةةةةة وبا وجةةةةةةة  أن   ةةةةةةةون نسةةةةةةة ة األسةةةةةةة وب ذىل  -
األسةةةةة وب ن ةةةةة  دةةةةةب كيفيةةةةةة ايسةةةةةل رار يف أو ةةةةةاو جلةةةةةة املاةةةةةال نسةةةةة ة  الةةةةةن م ذىل األلفةةةةةا ا ألن 

مةةةةةب جلةةةةةات وةةةةةرا النةةةةةوا وكيفيةةةةةة ايفةةةةةراد مةةةةةب أو ةةةةةاو جلةةةةةة ذىل جلةةةةةةا ا ةةةةةان  نزلةةةةةة الةةةةةن م يف 
األلفةةةةةةا  الةةةةةة ي هةةةةةةو  ةةةةةةور  كيفيةةةةةةة ايسةةةةةةل رار يف األلفةةةةةةا  والا ةةةةةةارات وااي ةةةةةةة ا ا ةةةةةة ة دةةةةةةب كيفيةةةةةةة 

و أحنةةةةاق الرت يةةةة ا ااألسةةةةة وب  النن ةةةةة مةةةةب خاضةةةةلا ذىل خاةةةةةم ومةةةةا يال ةةةةل ايلةةةةةا مةةةةب  ةةةةروب الو ةةةةة 
 هي   حت   دب الل ليفات املانويةا والن م هي   حت   دب الل ليفات ال ف ية.

اخةةةةةةب خ ةةةةةةلون اينةةةةةةوا: اةةةةةةاد م أهنةةةةةةا د ةةةةةةار  دنةةةةةةل  د ةةةةةةي املنةةةةةةواا الةةةةةة ي  نسةةةةةة  ايةةةةةة  الرتاكيةةةةةة ا أو  -
وظيفةةةةةة النالةةةةة  الةةةةة ي يفةةةةةرإ ايةةةةة ا وي يرجةةةةة  ذىل ال ةةةةةال  خادل ةةةةةار ذااد ةةةةة  ك ةةةةةاا املاةةةةة  الةةةةة ي هةةةةةو 

اإلدةةةةةةرابا وي خادل ةةةةةةار ذااد ةةةةةة  أ ةةةةةةة  املاةةةةةة  مةةةةةةب خةةةةةةوا  الرتاكيةةةةةةة ا الةةةةةة ي هةةةةةةو وظيفةةةةةةة ال الوةةةةةةةة 
وال يةةةةان وينةةةةوا أيضةةةةا : د ةةةةار  دةةةةب املنةةةةواا الةةةة ي ينسةةةة  ايةةةة  الرتاكيةةةة  أو النالةةةة  الةةةة ي يفةةةةرإ ايةةةة  
وي يرجةةةةةة  ذىل ال ةةةةةةال  خادل ةةةةةةار ذااد ةةةةةة  أ ةةةةةة  املاةةةةةة  الةةةةةة ي هةةةةةةو وظيفةةةةةةة اإلدةةةةةةراب  أي الن ةةةةةةو  وي 

ل ةةةةةار ذااد ةةةةة  ك ةةةةةاا ل  اةةةةة  مةةةةةب خةةةةةوا  الرتاكيةةةةة  الةةةةة ي هةةةةةو وظيفةةةةةة الاةةةةةروا ذ ةةةةةا يرجةةةةة  ذىل خاد
 ةةةةةور   هنيةةةةةة ل رتاكيةةةةة  منل  ةةةةةة ك يةةةةةا خادل ةةةةةار ان  اقلةةةةةا د ةةةةةي  ركيةةةةة  خةةةةةا ا و  ةةةةة  ال ةةةةةور  الةةةةة  
ينلزدلةةةةةا الةةةةة هب مةةةةةب أديةةةةةان الرتاكيةةةةة  وأل ا ةةةةةلا ويايةةةةةلها يف اخليةةةةةاا كالنالةةةةة  واملنةةةةةواا   ينلنةةةةة  

  ة دنل الارب خادل ار اإلدراب وال يان اريّ لا اي  ر ا.الرتاكي  ال  ي
ويف الا ةةةةةر ا ةةةةةليئ دةةةةةرو مي ائةةةةة  ريفةةةةةا ري األسةةةةة وب خانةةةةة  كةةةةة  لةةةةة ق م لةةةةةوب واةةةةةردي ق ةةةةةل -

 .1خ  أن ي ون أدخا
 وفي الفرق بين األسلوب واألسلوبية )علم األسلوب(:

 ااألس وب و ف ل  ال ا واألس وخية د م ل  أسس وقوادل وجماا.
ذنةةةةزاا الني ةةةةة الل لرييةةةةة منزلةةةةةل خا ةةةةةل يف سةةةةياب اللا ةةةةري ا أمةةةةا د ةةةةم األسةةةة وب ايلوجةةةة   ايسةةةة وب هةةةةو

 . ةمب ناةيٍة  الية نفسية داففي) ذىل ال  ف دب ه   الني ة الل لريية
 ايس وب هو اللا ري ال سال وايس وخية ه  دراسة اللا ري ال سال.

                                                           

 -  
1

 اتجاهات البحث األسلوبي, لشكري عياد. -
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مةةةةرادو لبسةةةة وخّيةا ومةةةةنلم مةةةةب اةةةةّرب ” د ةةةةم األسةةةة وب“مةةةةب الا  ةةةةاق مةةةةب قةةةةاا خةةةة ّن م ةةةة         
انةةةةةةاا خةةةةةة ّن د ةةةةةةم األسةةةةةة وب ينةةةةةةف دنةةةةةةل حت يةةةةةة  الةةةةةةنّ  خنةةةةةةاق د ةةةةةةي مسةةةةةةلويات الل  يةةةةةة  و ةةةةةةويل ذىل 

 .د م خ سالي  
أّمةةةةةا األسةةةةة وخّية الةةةةة   للةةةةةاو  الةةةةةنّ  اق ّةةةةة  املا ومةةةةةة أسةةةةةالي   ذىل ننةةةةةل   ةةةةة  األسةةةةةالي  خنةةةةةاق د ةةةةةي 

ول ةةةةةةب الةةةةةة ي ي لةةةةةةر أّن الفةةةةةةرب خينل ةةةةةةا  ةةةةةة ي  جةةةةةةل ا وأهّن ةةةةةةا املارواةةةةةةةا مةةةةةةنل  مةةةةةةب منةةةةةةاه  الننةةةةةةل 
 .ي لنيان يف كثري مب ابوان 

 7681Charles Bally-7491ل ةةةةةب الفضةةةةة  األكةةةةةا نالةةةةة     يةةةةة   لةةةةةارا خةةةةةاّ     
وهو:"خاةةةةةةةئ لسةةةةةةال كةةةةةةان  ل ةةةةةةا يف السنسةةةةةة ريلية واليونانيةةةةةةةا وملةةةةةةا اسةةةةةةلود  املفةةةةةةاهيم الةةةةةة  جةةةةةةاق 

دراسةةةةةة األسةةةةة وب ا رسةةةةةي قوادةةةةةل األسةةةةة وخية املاا ةةةةةر  اخلةةةةةلاق  هبةةةةةا دي سوسةةةةةري وعث لةةةةةا د ةةةةةف د ةةةةةي
 . "7491مب سنة 

لنةةةةةةل أةةةةةةةلل  ماادلةةةةةةة دي سوسةةةةةةري املفر قةةةةةةة خةةةةةةني ال غةةةةةةة وال ةةةةةةال  لةةةةةةور  يف ميةةةةةةلان الننةةةةةةل األد      
ا ةةةةةةليئا خادل ةةةةةةار أن ال غةةةةةةة عثةةةةةة  الثاخةةةةةة  وال ةةةةةةال  تثةةةةةة  املل ةةةةةةواا  اةةةةةة  أن ال غةةةةةةة املاياريةةةةةةة  ات 

وال ةةةةةةراية الثاخلةةةةةةة الةةةةةة  أوجةةةةةةلها د  ةةةةةةاق الن ةةةةةةوا ي ل ةةةةةة ق سةةةةةةو  أن يلنيةةةةةةل هبةةةةةةا  النوادةةةةةةل الن ويةةةةةةة
اب يةةةة  ويل   ةةةةون اسةةةة    ةةةة  النوادةةةةلا سةةةةردان مةةةةا يللاه لةةةةا املةةةةل  م ونيةةةةل دنلةةةةا مةةةةب خةةةةالا 
ايحنةةةةةراو واينزيةةةةةات والاةةةةةلوا دنلةةةةةاا ومةةةةة  كثةةةةةر  هةةةةة   اينزياةةةةةةات وايحنرااةةةةةات  ل ةةةةةلد اةل ةةةةةايت 

 املةةةةل  م يف و ةةةة  مةةةةري  يسةةةة   لةةةة  خن ةةةة  ال غةةةةة د ةةةةي ةسةةةة  مةةةةا دليةةةةل  وس نةةةةة ل  ةةةةال ا وي ةةةةري
يريةةةةةل اللا ةةةةةري دنةةةةة ا سةةةةةا خ ةةةةةا نودةةةةةا مةةةةةب ا ساسةةةةةية  ةةةةةا  الن ةةةةةا  واملايةةةةةار الن ةةةةةوي   ةةةةة  يف قةةةةةوا 

 :ال ادر
 ولكن سليقيٌّ أقول فُأعربُ  ---ولست بنحويٍّ يلوك لسانه 

ا ادلةةةةةا أن:"الن ةةةةةو جمةةةةةاوهةةةةة   ا ساسةةةةةية و أةةةةة لا خ ةةةةة   أاضةةةةة  د ةةةةةل السةةةةةال  املسةةةةةلي ةين ةةةةةا 
  .2تل نيود واألس وخية جماا ل  ريا
 .3ن الن و جماا ل نيود وايس وخية جماا ل  رياتأوير  د ل السال  املسلي: 

                                                           
2

 قليل يوسف.مدخل إلى األسلوبية،  - 
3

 . 81االسلوب واالسلوبية، عبد السالم المسدين ص   
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ومةةةةب هنةةةةةا يا ةةةةةل املةةةةةل  م ذىل أن  لةةةةار مةةةةةب ال غةةةةةة مال ةةةةةا خا ةةةةا يوظفةةةةة  ةسةةةةة  وايا ةةةةة  اللا رييةةةةةةا 
وينلمةةةةةةةة  ل نةةةةةةةةارر يف أهبةةةةةةةةي ة ةةةةةةةةة اينفةةةةةةةةرد ويرك  ةةةةةةةة  يف لةةةةةةةة   جليةةةةةةةةل واريةةةةةةةةلا ينةةةةةةةةزات دةةةةةةةةب املةةةةةةةة لوو 

 .خ س وخ  اخلا 
ومةةةةةةةب هنةةةةةةةا   لةةةةةةةر دنا ةةةةةةةر لةةةةةةةالن  ايخليةةةةةةةارا الرتكيةةةةةةة ا اينزيةةةةةةةات  يف   ةةةةةةةويب الا ةةةةةةة  الفةةةةةةةأ     

وهةةةةة  نفسةةةةةلا منةةةةةويت األسةةةةة وخية ااامةةةةةة يف ر ةةةةةل اإلخةةةةةلاا األد  و ل ةةةةة  الل يةةةةةز ايةةةةة ا وأن واألد ا 
 نا ر الثالن.منارخة أي ن  أس وخيا ي خل أن   رب ه   الا

ود يةةةةة  ت ننةةةةةا أن ننةةةةةوا: أن د ةةةةةم ال غةةةةةة نةةةةةاور "ماينةةةةةاا" خين ةةةةةا حتةةةةةاور األسةةةةة وخية "كيفيةةةةةة ماينةةةةةاا" 
ونةةةةةةلم هةةةةةة ا ايدةةةةةةرتاو ذدراو ا دواجيةةةةةةة اخل ةةةةةةابا و نةةةةةةو  الاالقةةةةةةة خينل ةةةةةةا  ةةةةةةا  سةةةةةة   خةةةةةة  م ةةةةةةادر 

 4ال رو والن وا لل ليل النيم ا ضورية والغياخية ل  ال  واألس وب ماال.

ال ةةةةايل الننةةةةلي: " ا ةةةة  د ةةةةي اكل ةةةةاو ف ياةةةةة الانا ةةةةر ال غويةةةةة الةةةة   اةةةة  حتةةةة  نسةةةةا ود ةةةةي 
مل ةةةةةة ا و ةةةةةةرام رخةةةةةةي الةةةةةةن  خاوامةةةةةة  خارجيةةةةةةة خرتكيزهةةةةةةا د ةةةةةةي الل  يةةةةةة  والفلةةةةةةما دون اسةةةةةةلناد ذىل 

. ووايللةةةةةةا األوىل أن عةةةةةةل 5اللا يةةةةةة  واللايةةةةةةرا وهةةةةةة  مل ةةةةةةة مرتوكةةةةةةة ل ننةةةةةةل يف رخ ةةةةةة  األدب خالني ةةةةةةة"
ومل نيةةةةةة ا النرخةةةةةة  مةةةةةةب نفسةةةةةة  مةةةةةةب خةةةةةةالا مةةةةةةنل  د  ةةةةةة   ةةةةةةلد لةةةةةة  خ ةةةةةةو  جسةةةةةةرال خةةةةةةني األسةةةةةة وب 

 .6مل ة ةف ييض  يف ملاهات اللفاسري ال    لال دب ال ياوة

ذن دنا ةةةةةةةةةةةر ايخليةةةةةةةةةةةار الرتكيةةةةةةةةةةة  اينزيةةةةةةةةةةةات ال ةةةةةةةةةةةاهر  يف الا ةةةةةةةةةةة  األد  هةةةةةةةةةةة  نفسةةةةةةةةةةةلا منةةةةةةةةةةةويت 
أي نةةةةة  أسةةةةة و  ي خةةةةةل ايسةةةةة وخية الاامةةةةةة يف ر ةةةةةل ايخةةةةةلاا ايد  و ل ةةةةة  الل يةةةةةز ايةةةةة ا اةةةةةان منارخةةةةةة 

 أن  ل رب ا   الانا ر الثالن.  

ومةةةةةةب هنةةةةةةا  ولةةةةةةلت اخل ةةةةةةومة خةةةةةةني ال ةةةةةةاةثني مةةةةةةب أن ةةةةةةار ال الوةةةةةةةا واملنةةةةةةاديب خللاو هةةةةةةا و  سةةةةةةيس  
  وجو يةةف كةةور يس A. J. Greimas حنةةو مسةةلن  دنلةةاا ةيةةئ و ةةف جوليةةان ورتةةا 

J. Courtés الوةةة ا   ف ةةة  يف  ن ةةةيم األسةةة وخية خ هنا:"جمةةةاا اثةةة  ينةةةلرد  ةةة ب اللن يةةةل ال 
                                                           

4
 828ص: 8811انظر محمد عبد المطلب: البالغة واألسلوبية الهيئة المصرية العامة للكتاب مصر  - 

5
 .278ص: 8811انظر محمد عبد المطلب: البالغة واألسلوبية الهيئة المصرية العامة للكتاب مصر - - 

6
  71القاهرة مصر، ص . 8871 2دار الفكر العربي ط ، الدين اسماعيل:األدب والفنونانظر عز - -
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 T. Todorov نفسةةةةلا يف د ةةةةم مسةةةةلن " ا خين ةةةةا وسةةةةم كةةةة  مةةةةب  زايلةةةةان  ةةةةودوروو
األسةةة وخية أهنا:"الوريةةةئ امل الةةةر  Oswald Ducrot (7499وأوسةةةوالل دوكرو ولةةةل دةةةا  

 جلا ل  الوة".

ائيةةةة  ويف املناخةةةة  لةةةةل ل ةةةةة مةةةةب ال ةةةةاةثني لةةةةارت د ةةةةي ال الوةةةةة ذىل ةةةةةل و ةةةةفلا خةةةةالالو  وادلةةةةا ريف
 مي ائي  ال الوة مب دراقي  ايس وخية .

د ةةةي أهنةةةا:"ارا مةةةب اةةةروا  Jean Dubois واألسةةة وخية ك ةةةنل  ننةةةلي ي ةةةنفلا جةةةون دوخةةةوا
خنول :"األسةةة وخية و ةةةف Michel arrivé د ةةةم ال سةةةان" ا وهةةة ا مةةةا يركةةةل  مي ةةةاا أريفةةة 

ال سةةةةةانيات يف خ ةةةةةور  ل ةةةةةن  األد  ةسةةةةة  فرائةةةةةا مسةةةةةلنا  مةةةةةب ال سةةةةةانيات" ا وهةةةةةو ذل ةةةةةات لةةةةةلور 
مفلةةةةةةةةو  األسةةةةةةةة وخيةا ةيةةةةةةةةئ ينةةةةةةةةوا ااةةةةةةةةادي اب الوي:"األسةةةةةةةة وخية مو ةةةةةةةةودلا الن ةةةةةةةةر يف اإلنلةةةةةةةةاد 

 (7461-7648األد  وهةةةةو ةةةةةلن لغةةةةوي لسةةةةال" ا األمةةةةر الةةةة ي داةةةة  خةةةةة:رومان ياك سةةةةون  
Roman Jacobson  يف ذةةةةةةل   ا ةةةةةرا   ال ةةةةةلري  ذىل أن نةةةةةاد  :"خلوليةةةةةا الاالقةةةةةة خةةةةةني

دب د ومةةةةةا" ا و ةةةةةال  د ةةةةةل السةةةةةال  املسةةةةةلي أيضةةةةةا ةني:"نةةةةةاد   ةةةةةل ابسةةةةةور خةةةةةني ال سةةةةةانيات واأل
الننةةةةةل ود ةةةةةةم ال سةةةةةةان دةةةةةةب فريةةةةةا د ةةةةةةم األسةةةةةة وب" ا ومارتاةةةةةةا يف الوقةةةةة   ا ةةةةةة  أنةةةةةة :" مةةةةةةب ا نةةةةةةائا 
الةةةةةةة  وةةةةةةةلت منةةةةةةةرر  يف د ةةةةةةةرنا أن املاراةةةةةةةة اإلنسةةةةةةةانية ملينةةةةةةةة ل سةةةةةةةانيات خفضةةةةةةة  كثةةةةةةةريا سةةةةةةةواق يف 

-Jean ا الا  يةةةةةةة" ا وكةةةةةة ل  جةةةةةةون لةةةةةةويس كاخةةةةةةانيسمنةةةةةةاه  اثلةةةةةةا أو يف  نةةةةةةلير ة ةةةةةةي لل
Louis Cabanes   الةةةةة ي:"ةاوا الةةةةةلااا دةةةةةب قةةةةةو  الاالقةةةةةة خةةةةةني د ةةةةةم ال سةةةةةان والننةةةةةل

األد ا مةةةةةةب خةةةةةةالا خيةةةةةةان م ةةةةةةاهر اللةةةةةة لري ال سةةةةةةال  درو  سوسةةةةةةريا م ةةةةةةادر ال ةةةةةة النيني الةةةةةةرو ا 
 يف الننل. ... 

 اتجاهات االسلوبية:-

 ايس وخية ال و ية: -0

 ايس وخية الوظيفية. -1
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 ايس وخية اللااير  -9

 ايس وخية اية ائية -9

 ايس وخية الن وية. -1

 سلوبية(و المقاربة األأسلوبي: ) القراءة مستويات التحليل األ-

هةةةةةةةةو د ةةةةةةةةم يرمةةةةةةةة  ذىل م ةةةةةةةةي  الةةةةةةةةن  األدّ  مةةةةةةةةب األة ةةةةةةةةا  املاياريةةةةةةةةةا وال وقيةةةةةةةةةا و سةةةةةةةة وخية األ    
األدخيةةةةةةةا والنةةةةةةزوا خاألة ةةةةةةا  الننليةةةةةةة مةةةةةةا أم ةةةةةةب دةةةةةةب اين  ةةةةةةاا وةةةةةةري ويلةةةةةةلو ذىل د  نةةةةةةة ال ةةةةةةاهر  

املا ةةةة ا واقل ةةةةا  دةةةةا  الةةةة وبا وهلةةةة  ا لةةةة  دونةةةة ا واكل ةةةةاو السةةةةر يف  ةةةةروب اينفاةةةةاا الةةةة  
 . 7  نلا األلر األد  يف ملنّ   

   ةةةةةةة  ذىل سةةةةةةةّل الثغةةةةةةةر  الةةةةةةة  كثةةةةةةةريال مادانةةةةةةة  منلةةةةةةةا اللراسةةةةةةةة الننليةةةةةةةة  -اليةةةةةةةو -واألسةةةةةةة وخيات     
النلتةةةةةةةة  ن ةةةةةةةريالا و   ينةةةةةةةالا ود  ةةةةةةةال ومنللةةةةةةةالا و سةةةةةةةاي كةةةةةةة ل  ذىل ماابةةةةةةةة ال ةةةةةةةاهر  األسةةةةةةة وخية يف 
ن و ةةةةلاا وسةةةةياقلا خادل ةةةةاد املةةةةنل  ال سةةةةال. وقةةةةل مل ةةةةف املاابةةةةة كةةةة ن   ةةةةون نسةةةةنية  ركةةةةز د ةةةةي 
املاةةةةةة  اإل ةةةةةةا  خاةةةةةةّل األسةةةةةة وب ن امةةةةةةال مةةةةةةا لغويةةةةةةالا أو  ركةةةةةةز د ةةةةةةي اخل ةةةةةةائ  األسةةةةةة وخية الةةةةةة  عيةةةةةةز 

 نسنال لغويال مب بخر .

ا ةةةةةةةالن ر ذىل األسةةةةةةة وب د ةةةةةةةي أنةةةةةةةة  ن ةةةةةةةا  لغةةةةةةةوّي  نةةةةةةةف املاابةةةةةةةةة دنةةةةةةةل كةةةةةةة  فريةةةةةةةفا اللةةةةةةةةلم      
جب اليةةةةةةةات األ ةةةةةةةوات وديي ةةةةةةةا ومةةةةةةةل    لريهةةةةةةةا يف امللن ةةةةةةة ا و الةةةةةةةأ خنسةةةةةةةي  الوةةةةةةةةلات الفا يةةةةةةةةا 

للراسةةةةةةة واألمسيةةةةةةةا ك ةةةةةةا  ةةةةةةلم خالرتاكيةةةةةة ا والةةةةةةلييتا وخةةةةةةالن ر ذىل اخل ةةةةةةائ  األسةةةةةة وخية  نةةةةةةف ا
دنةةةةةل كةةةةة  ظةةةةةاهر  مل يةةةةةز  سةةةةةواق  ا ةةةةةا  لةةةةة  اسةةةةةب الل ةةةةةرو يف ايسةةةةةلا اا كايخليةةةةةارا والليلةةةةةة 

 .8أو  ا ا خانللاك  كالالوا و الفة امل لوو

                                                           
7

 81تجليات الخطاب.. في مجموعة "األفعى" للشاعر عزوز عقيل، اسماعيل دراجي، ص  - 
8

 .31رابح بوحوش، األسلوبية وتحليل الخطاب، ص - 
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ول ةةةةةةةةب ن لفةةةةةةةة  خاإللةةةةةةةةار  ذىل أن األسةةةةةةةة وخيات يف   ورهةةةةةةةةا قةةةةةةةةل سةةةةةةةة    مسةةةةةةةة  ني أةةةةةةةةةل ا      
لةةةةةةة  م ّونةةةةةةةات األسةةةةةةة وخيات ايسةةةةةةةلنراق الةةةةةةة ي أرسةةةةةةةي قوادةةةةةةةل سارسةةةةةةةة الن ةةةةةةةو ا ال لفةةةةةةة  مةةةةةةةب  

الل  ينيةةةةةةةةةة ولانيل ةةةةةةةةةا ايسةةةةةةةةةلن ا  الةةةةةةةةة ي سةةةةةةةةةّو  أسةةةةةةةةةس الللريةةةةةةةةةلا واللا ةةةةةةةةةيما ااسةةةةةةةةةلنام  ماةةةةةةةةة  
م ّونةةةةةةةةةات األسةةةةةةةةة وخيات الن ريةةةةةةةةةة. أمةةةةةةةةةا األوىل انةةةةةةةةةل د فةةةةةةةةة  د ةةةةةةةةةي  ةةةةةةةةة ي املن  نةةةةةةةةةاتا و ةةةةةةةةةوإ 
ار ةةةةةةيات ال  ةةةةةةئا وحتليةةةةةةل وايا ةةةةةة ا وأمةةةةةةا الثانيةةةةةةة انةةةةةةل ان  ةةةةةة  د ةةةةةةي حتّسةةةةةةس املنارخةةةةةةات امللا نةةةةةةة 

 ا وذرلادات املن ريب.خن ائ 
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