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   لبالغـة عالقتها اباألسلوبيـة و 

البالغة           يراها غريو–إن  القدماء، وهي علم األسلوب"  -كما  تعترب األسلوبية بالغة   ،هي " أسلوبية  كما 
األسلوبية  فإن  وعليه،  الفردية،  لألساليب  ونقد  للتعبري،  علم  الثنائي؛  "جديدة" حتت شكلها  بالغة  أو       "حديثة" 

، "كما أن البالغة " فن لغوي وفن أديب، وهااتن مستان قائمتان يف األسلوبية املعاصرة  هي الوريث املباشر للبالغة.
أي  الوصفية،  فاألسلوبية  شىت؛  مواقف  يف  تظهر  العالقة  وهذه  واألسلوبية،  البالغة  بني  وقائمة  وطيدة  والعالقة 

 .  أسلوبية التعبري، " قد نشأت عن البالغة القدمية، ولكن بطرق جديدة"
غي، وإّّنا تفيد منها وأّّنا ال تتعارض مع  البحث البال  بل إن هناك من يرى أّن األسلوبية بالغة حديثة،        

والفّّن،  العلمي  اإلمكان  حدود  يف  مكوانت   وتساعدها  جتاوز  العلم  هذا  مبقدور  وليس  األسلوبية،  أساس  وهي 
و متّد احلبل إىل الطرف الثالث الذي   -وجنحت يف ذلك -البالغة، فاألسلوبية حاولت أن متسك بزمام األسلوب  

بني اخلصائص األسلوبية ويعيها ويدركها ويستكشف انزايحاهتا، و يربز   هو املتلقي الذي إبمكانه أن يفّرق وميّيز
األسلوبية،  الدراسة  يف  ورئيس  قوي  أساس  هو  ما  واملعاين  والبديع  البيان  من  وأن  النص،  يف  الطاغية  املهيمنات 

والتشبيه واالستعارة،  اجملاز،  يصنعه  الذي  االنزايح،  حبر  يف  تعيش  واألسلوبية  موجودة،  ،  فالعالقة، 
 والكناية...ببساطة؛ تصنعه البالغة، وهو يسعى دوماً إىل خرق سنن اللغة. 

قد          واألسلوبية  البالغة،  إالّ  تكون  اجلذور ال  أصول هذه  أحد  اجلذور،  متعددة  فرع من شجرة  فاألسلوبية 
ث اليت تنضوي حتت وهي جمال من جماالت البحو   تكون البديل للبالغة إذا سّلمنا أن البالغة ماتت واندثرت!!؟

 عباءة البالغة. 
والرسالة،          واملتلقي  الباث  تضم  قوية مرتابطة،  ثالثية  نتمّيز  أن  نستطيع  فإننا  العربية،  البالغة  إىل  نظران  وإذا 

، ومن وهي منظومة تلتقي فيها املكوانت االجتماعية ابلعوامل النفسية واحلاالت الوجدانية، على حنو رائع ومتميز
ستمدت األسلوبية حركيتها ومجالياهتا، وابلتايل سُهل عليها االنفالت من املعيارية والّتعليمية، وابلتايل صارت هنا  ا

الّصلة بني البالغة واألسلوبية متباينة، فإذا كانت البالغة تكتفي ابلتغّن ابجلمال الذي تضفيه االحنرافات ورونقها 
هذا اجلمال و هذه االنزايحات فتقوم بتحليلها، وتفسريها  -ابل وينكشف هل–على النص، فإن األسلوبية تكشف 

من جوانب متعددة وخمتلفة حسب املؤّلف، أو حسب املؤّلف والّنص، أو حسب املتلّقي والّنص معا، أو يف سياق 
اعدة النص وحده، أو هي مجيعا، وذلك حسب االجتاه األسلويب املقصود، "والبالغة إذا كانت فناًّ للتعبري األديب وق

يف الوقت نفسه، فإّنا أيضاً أداٌة نقديٌة تستخدم يف تقومي األسلوب الفردي، كما تستخدم يف تقومي أسلوب كبار 
الكّتاب)...( وميكننا القول إّن األسلوبية بالغة حديثة ذات شكل مضاعف: إّنا علم للتعبري، وهي نقد لألساليب 

وقاعدة يف الوقت نفسه، وهي أيضا أداة نقدية ُتستخدم يف تقومي فن    الفردية، ومن مثّة فالبالغة فّن للتعبري األديب 
 " كبار الكتاب. 
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البالغة واألسلوبية هلما قواسم مشرتكة عديدة، ويلتقيان يف حمور هام واحد أال وهو          ومن هنا نالحظ أن 
وإن  -يف العملية التواصلية،  النقد األديب، أضف إىل ذلك أن حمور االهتمام لكل منهما هو حضور القارئ/املتلقي

احلال البالغة ابملتلقي مقصور على مفهوم مقتضى  اهتمام  بينها   -كان  فتوازن  املعاين،  أقدار  تعرف  ينبغي أن   "
وبني أوزان املستمعني، وبني أقدار احلاالت، فتجعل لكل طبقة كالما، ولكل حال مقاما، حىت تقسم أقدار املعاين 

املقامات..وأقدا أقدار  احلاالت."على  أقدار  على  املستمعني  يكون شرطا   ر  يكاد  ابملتلقي  األسلوبية  اهتمام  فإّن 
أساس هو  بل  جبماليات   -فعال -أساسا،  "هتتم  فهي  الحقا،  هلا  سنعرض  معروفة  أخرى  أسلوبية  اجتاهات  يف 

 ، والعالقات املربرة بينها." األصوات، ودالالهتا، ومدى أتثريها يف املتلقي إلبراز جمال التفاعل بني الدوال واملدلوالت
ومهما قيل، فإن فضل البالغة على األدب والنقد األديب كبري؛ لقد اهتمت ابألثر األديب وركزت كثريا على         

حتديد أسلوبه إن كان شعرا أو نثرا، لفظا أو معىن، كما اهتمت ابلرتكيز كذلك على بيان القول ومعانيه ومجالياته 
وكناية وجماز... ومن هذه العوامل وغريها، خيرج الكالم العادي من مستواه البسيط إىل مستوى    من تشبيه واستعارة

 فّن راق، إىل مستوى اإلبداع، وابلتايل يسمى أداب وفنا. 
وهذا ما اصطفته األسلوبية، وجتاوزت ما يسمى أبخطاء البالغة القدمية، اليت تتمثل يف التقعيد لألدب والفن         

اليت   واإلبداع، والّتميز  الفرادة  على  النمطية  هذه  وتقضي  والفنون،  اإلبداعات  وبه  فيه  تتشابه  وإطاٍر  ّنٍط  وبناِء 
ينشد احلرية، ويروم التحرر من القيود  -كما تراه األسلوبية–تنشدمها األسلوبية، والفن ال يُقنَّن وال يُقعَّد له، إذ هو 

الوطيدة ابملعىن واللفظ والشكل واملضمون، وإنسانية اإلنسان، وكل الشكلية والضمنية، ويعتمد على األثر وعالقته  
وقد دارت األسلوبية حينا يف بيان العالقة بني لغة الكاتب "ما يعرتيه, وما حييط به، وما يتأثر به، وما يؤثر فيه،  

الد  منهج  منها  بدقة،  العالقة  هذه  فحص  على  القائمة  املناهج  من  عددا  لذلك  فاستنبطت  ائرة وشخصيته، 
أمساه   السيكولوجي كما  املنهج  أو  ومنهج S.Ullman  أوملانالفيلولوجية  النوعي  التصنيف  منهج  ومنها   ،

   ." املفاتيح، ومنهج مصادرة الصورة التشبيهية واجملازية، واملنهج اإلحصائي-الكلمات
ى أّن " األسلوبية والبالغة،  فيتضح لنا هذا التالحم بني عمل األسلوبية والبالغة، فعبد السالم املسدي ير         

تواجد آين يف تفكري أصويل موحد،  يستقيم هلما  فتمثالن شحنتني متنافرتني متصادمتني ال  كمتصورين فكريني، 
الباحثني واملنظرين  تبنينا مسلمات  العصر احلديث، وإذا  والسبب يف ذلك يعزى إىل اترخيية احلدث األسلويب يف 

ولي األسلوبية  أن  تقرر  البالغة، وجدانها  عن  بديال  قامت  األسلوبية  أن  ذلك  معىن  املباشر،  ووريثها  البالغة  دة 
أن يتولد عن واقع معطى ووريث ينفي مبوجب حضوره ما كان قد توّلد عنه،   -كما نعلم-واملفهوم األصويل للبديل 

القطيعة يف نفس . هي هلا مبثابة حبل التواصل وخط  فاألسلوبية امتداٌد للبالغة ونفٌي هلا يف نفس الوقت
رأيه املعارض للباحثني والنقاد الذين يرجحون أّن األسلوبية وريٌث للبالغة وبديٌل هلا   ، ويؤكد املسديالوقت أيضا"

بقوله:" إّن من أبرز املفارقات بني املنظورين البالغي واألسلويب، أّن البالغة علم معياري يرسل األحكام التقييمية 
ية عن نفسها كل معيارية وتعزف عن إرسال  ويرمي إىل "تعليم" مادته وموضوعه؛ بالغة وبيان، بينما تنفي األسلوب

مسبقة  أّناط  مبقتضى  حتكم  فالبالغة  البتة،  تعليمية  غاية  إىل  تسعى  وال  التهجني،  أو  ابملدح  التقييمية  األحكام 
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وتصنيفات جاهزة، بينما تتحّدد األسلوبية بقيود منهج العلوم الوصفية، والبالغة ترمي إىل خلق اإلبداع بوصاايها 
 ، بينما تسعى األسلوبية إىل تعليل الظاهرة اإلبداعية بعد أن يتقّرر ُوجوُدها". التقييمية
التصادم          من  نوعا  أحدثت  الغرابة  وهذه  غريبة،  العالقة  تبدو  قد  البالغة،  مع  األسلوبية  حال  هي  هذه 

وإن اقتنعنا برأي املسدي الفكري واملعريف، وهو أمر طبيعي وحتمية متليها بديهيات التطور الفكري لدى البشرية،  
واتفقنا أبن األسلوبية ال عالقة هلا ابلبالغة، فهذا ال يعّن أن بينهما قطيعة علمية ابستيمولوجية، وهذه املفارقات  

األقل  – على  رأينا حنن  أحدمها عن   –يف  يتمّيز  قائمان  علمان  أّّنما  يؤكد  وهذا  املنهجي،  اجلانب  من  إّنا هي 
 بينهما روابط متينة ال تستطيع الثانية االستغناء عن األوىل، ألن الّسابق ال يقدر على ترك اآلخر، وهذا ال ينفي أنّ 
 مكانه لاّلحق بسهولة. 

كما اعتربت األسلوبية مبثابة الرافد واألكسيجني إلعادة إحياء البالغة، فبني البالغة واألسلوبية " منذ زمن         
ياان حىت ال تعدو أن تكون جزءاً من ّنوذج التواصل البالغي، وتنفصل طويل عالقات وطيدة: تتقّلص األسلوبية أح

 أحياان عن هذا النموذج وتتسع حىت لتكاد متثل البالغة كلها ابعتبارها "بالغة خمتزلة"*. 
ويصدق مثل هذا القول على العالقة بني البالغة واألسلوبية من جهة، والشعرية من جهة أخرى، فالشعرية         
النهضة   -البالغية عصر  يف  شاعت  شعرية   -كاليت  أن  حني  يف  استعماهلا.  وعلى  البالغية  املقومات  على  تركز 

تعاجل أدبية النص ابعتبارها جمموعة من اخلصائص املالزمة للغة   -(  1928مثل شعرية ليوسبيتزر )  –األسلوب  
لبالغة اليت تسعى إىل اإلقناع عن طريق التأثري( تتعارض مع ا  اجلمالية،)...( فنظرية األسلوب الزاهدة يف األثر )أو

احلجاج )...( جيب أن نفرتض أن البالغة واألسلوبية متتلكان داللة أساسية ابلنسبة لنظرية األدب، وبعبارة أخرى 
 .تكوانن إمكانيتني ملقاربة األدب"

أن البالغة القدمية اليت  يعتقد ريفاترييف العالقة بني البالغة واألسلوبية، فإن   بليث هنريشإذا كان هذا رأي         
         عاشت أواخر أايمها سجينة املعيارية واالنطباعية الذاتية، قد وقفت سدا منيعا أمام تطور األسلوبية، فهو يرى أن

املقام األول، عملوا طويال على معاكسة  التقومي اجلمايل يف  املعيارية وكذا  الذايت والبالغة  االنطباعي  املذهب   "
ية ابعتبارها علما لألساليب األدبية، وحبكم القرابة بني اللغة واألسلوب، فإنه من املؤمل استخدام تطور األسلوب

 . املناهج اللسانية يف الوصف الدقيق واملوضوعي لالستعمال األديب للغة"
ىل ليسا متناقضني متاما، فكل ابحث ينظر إ  -يف نظران  –من خالل ما سبق ميكننا أن نستنتج أن الرأيني    

األسلوبية مبنظاره ومفهومه، فاألول يرى أن األسلوبية منطلقها األول هو البالغة وأّنا تدور يف فلكها، بينما الثاين 
 يرى أن البالغة يف جانبها املعياري والتقعيدي قد عرقلت تطور األسلوبية وعاكسته، وأّنا يف فلك اللسانيات حتوم. 

راجعة الدرس البالغي واخلروج به إىل ميدان التطور يف جمال البحث اللغوي وتعترب األسلوبية األقرب إىل م        
ومميزاهتا  بريقها  على  وحافظت  القدم،  منذ  أثبتت حضورها  معريف  وحقل  جمال  البالغة  أن  ينفي  ال  وهذا  العام، 

عنا بني  العالقة  وأن  ومتماسكا،  متينا  ربطا  األديب  البالغة ابلنص  رُبطت  إذ  اليوم،  إىل  النص اخلاصة  صرها وبني 
األديب وتكوينه وإنشائه عميقة ومرتاصة، حيث أضحت البالغة أكثر صلة ابلنصوص األدبية؛ " إن البالغة هي يف 
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اجلاهلي  النص  نتاج عملية االستهالك، مث هي بعد أتمل يف  النص، فهي  انطباعات ومالحظات حول  األساس 
فاهيم البالغية، فانقلب األمر وصار النص ينتج على أسس واإلسالمي واملوّلد... أتت بعد ذلك مرحلة هيمنة امل 

الطبع والصنعة... وخالصة  الصراع حول مذهيب  الشاعر  للتحكم يف  البالغي  الطموح  بالغية، وكان من مظاهر 
 . األمر أن العالقة بني البالغة والنص القدمي هي عالقة إنتاج وإعادة إنتاج"

وإن اعتربوا البالغة -ارب بني البالغة واألسلوبية، إال أن فريقا من األسلوبيني  وعلى الرغم من وجود هذا التق         
فإّنم يرفضون اعتبار األسلوبية بالغة احملدثني؛" أيىب األسلوبيون هذا التعريف لألسلوبية ، ألّنم،   -أسلوبية القدماء 

ة. وهلذا فإّنم يقولون إن األسلوبية وليدة خبصال قليلة، فإّنم ينعون عليها عيواب عديد  وإن اعرتفوا للبالغة القدمية
البالغة وإّنا بديل هلا، وإّنا تقوم على أنقاض البالغة القدمية وإّنا حتتل حملها وتواصل مهمتها معدلة يف أهدافها 

 .           ووسائل عملها"
واألسلوبية، حىت وإن كانت بقدر ما يهمنا ثبوت العالقة بني البالغة    -اآلن   -وحنن ال يهمنا هذا اجلدل        

هذه العالقة تشوهبا مفارقات غريبة يف بعض األحيان، كما يرى املسدي، أن األسلوبية امتداد للبالغة ونفي هلا يف 
نفس الوقت، وهي هلا مبثابة حبل التواصل وخط القطيعة... وقد حتملت األسلوبية عبء االرتباط ابلبالغة والنقد 

 ميزة األسلوبية، أّنا حتتل مركزا هاما يف ميدان الدراسات اللغوية واألدبية.األديب واللسانيات، وهذه  
 

 خمطط إلبراز بعض اجملاالت اخلاصة ابلبالغة وابألسلوبية: 
 

 األسلوبيــــــة  علم البالغــة 

 علم قدمي، معياري، تراثي، وقابل للتجديد.   -1
 يصدر أحكاما.   -2
 تعليمي.   -3
خلق  -4 إىل  تقييمية يهدف  وصاية  له  اإلبداع، 

 على النصوص. 
 فصل الشكل عن املضمون.   -5
 خيتص ابلعمل األديب ال غري.   -6
النص -7 يف  اللغة  قواعد  تتيحه  ما  معاجلة 

 واخلطاب. 
 يهتم بوحدة التصور يف التحليل عند البالغيني.   -8
 جيّزئ الظواهر البيانية و يفّتتها.  -9

 علم حديث، وصفي، تشخيصي،   -1
 يرفض إصدار األحكام، -2
 غري تعليمي.   -3
مسبقة، -4 شروط  دون  اإلبداعية،  الظاهرة  تعلل 

 أي أّن الظواهر األسلوبية تربز دون وصاية تقييمية.
الشكل   -5 بني  للفصل  الكلي  الرفض 

املكوان فهما  واملدلول(،  ن واملضمون)الدال 
 األساسيان للداللة. 

 يشمل كل أجناس الكالم.  -6
 يشمل الشفوي والكتايب معاً،)الكالم واألداء(.  -7
اخلصيصة   -8 على  يركز  األسلوبية؛  منطلق 
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الدراسة    -10 على  املنطق  يغلب  البالغية 

 األرسطي.
التزامّن   -11 ابلبحث  البالغة  علم  يقوم  ال 

 التعاقيب. 
ابملثال   -12 منضبطا  اعتناء  البالغة  تعتّن 

والشاهد، ابستثناء الفصل والوصل الذي يربط بني 
 مجل خمتلفة. 

ابلتوظيف   -13 اللغوي  اجلانب  البالغة  تعاجل 
حيث  من  والبياين  والرتكييب  والنحوي  املعجمي 

 الصحة والفصاحة و مراعاة مقتضى احلال. 
وصورها   -14 وتراكيبها،  اللغة،  دقائق  يف  الغوص 

دائما  تنتهي  وهي  ومعانيها،  أساليبها،  و  البيانية، 
 حبكم الناقد الصارم. 

ومن   -15 الرتاث  من  البالغة وجوده  علم  يستمد 
الواقع، و تظهر أبّنا متميزة بصورهتا الربيئة النظيفة 

 اقة إىل األفضل واألجود واألهبى. الراقية التوّ 

 األسلوبية ذاهتا.
يغلب على الدراسة األسلوبية اجلانب الشمويل   -9

 يف معظم االجتاهات األسلوبية. 
الوضعي  -10 اللساين  املثا املنهج  حيدد أو  يل 

 جماالت األسلوبية اللسانية.
تقوم األسلوبية غالبا بدراسة األسلوب دراسة   -11

 تزامنية تعاقبية. 
قد   تعاجل  -12 و  معاجلة شاملة،  النص  األسلوبية 

ما؛  جامع  بينها  يربط  نصوص  جمموعة  تعاجل 
 العصر...(  -املوضوع  -)املؤلف 

اجلانب   -13 من  األمور  هذه  األسلوبية  تعاجل 
 التكويّن والسياقي والنفسي واالجتماعي والبيئي...

والرتكيبية   اخلوض  -14 الصوتية  املستوايت  يف 
تقرير  دون  النص،  يف  اليت  البالغية  والداللية وحىت 

 الظواهر، ودون إصدار حكم الناقد.
تفسريا   -15 األسلوب  بتفسري  األسلوبية  تقوم 

الواسع  رحاهبا  يف  ما  جمتمع  للغة  وواقعيا  علميا 
 وأفقها البعيد. 

     
وجود  من  الرغم  املذكو   وعلى  الفروق  الِعلمني؛ هذه  بني  مشرتكة  أمورا  هناك  أّن  إاّل  اجلدول،  يف  رة 

البالغة/األسلوبية، وخباصة إذا تعّلق األمر بقضااي بالغية مهيمنة يف النص، و هذا التباين، يف نظران، وارد ليستقيم 
البالغة، على   الرأي ويّتضح املعىن القائل إن لألسلوبية خصوصيات، وأّّنا متلك عتادا وأدوات متّكنها من منافسة 

الرغم من أّن اآلراء ختتلف يف هذا، حيث يرى البعض غري ذلك؛ " والواقع أّن األسلوبيات مل تكتسح موقع البالغة 
، وغلواء اكتساحاً شاماًل، ومل حتقق الدعوة إىل موت البالغة مبتغاها، إاّل من انحية التخفيف من غلواء املعيارية"

ميز األسلوبية وجعلها تتموقع دون البالغة، فال ميكن ألّي ابحث أن يُنكر وجه   هو الذي   -يف نظران-املعيارية  
الّشبه القائم بني البالغة واألسلوبية، ألّن كالًّ منهما يتمحور حول األسلوب وضمنه، وما هو بديهي أّن البالغة 

 معيارية تقعيدية تعليمية، واألسلوبية وصفية تقريرية.

 أ.د/ حممد برونة 


