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 األسلوبية واللسانيات 
اللغ         للسانيات؛  األساسية  االهتمامات  من  يستخدمه   ة إن  مما  العادي  منطها  ويف  عمومها،  يف 
و املتكل  اليومي،  التواصل  يف  منطوقا  وأهنا مون  الكالم،  يف  الفردية  اخلصائص  وتدرس  هتتم  األسلوبية 

بينهما مرتبطة، وال تقوم يف غياب اللغة واألدب، تشتغل يف ميدان يتوسط اللغة واألدب، وأن الصلة  
مع  تتعامل  فهي  املسبقة،  األحكام  وعن  املتسلطة،  املعيارية  عن  وابتعدت  التقعيد  نفرت  واألسلوبية 

-النص وما حييط به، من جانبه اجلمايل، والفكري، واللغوي، والنفسي، واالجتماعي، فهي إذن تزاوج
 ني(؛ الّنسقي والسياقي.بني )اجملال -يف تعاملها مع النص

فاألسلوبية " ليست فرعا من فروع املعرفة بذاهتا، بل هي أشبه مبعرب يوصل بني علم اللسانيات         
النقد   وبني  للغة  املتعمقة  الدراسة  يف  االهتمام  تثري  مستقلة  مادة  جمرد  األدبية  النصوص  يعترب  الذي 

ااألديب" مشارف  على  وأبوااب  منافذ  تفتح  وهي  أبدوات ،  الباحث  وتسلح  األخرى،  النقدية  ملناهج 
نعتربها   أن  لنا  فيمكن  تسلط،  متييز وال  دون  واللغوي  والبالغي  النقدي  املستوى  هبا  يتجدد  منهجية 
األسلوبية   صلة  حندد  أن  أردان  وإذا  واللسانيات.  والبالغة  األدب  معني  من  تغرتف  أدبية  مدرسة 

ة الكل ابجلزء، وأّن " للسانيات سلطاان على األسلوبية تراه  ابللسانيات، فبإمكاننا أن نقول إهنا صل 
 .  يُبّوئ األسلوبية طاقًة جتّر هبا اللسانيات حنو ممارسات متجّددة"

ومن الدارسني من يرى أّن عالقة األسلوبية بعلوم أخرى كالبالغة واللسانيات جّر عليها بعض          
( أن هذا التطور يف األسلوبية T.Todorovروف )الغموض واالضطراب يف التأسيس؛ " يرى تودو 

بني   تداخل  حالة  من  اليوم  األسلوبية  تشهده  عّما  مسؤول  والشعري  البالغي  املوروث  هذا  إثر 
اللسانيات والشعرية. وهي حالة ال حتسد عليها، ألهنا تقع يف منتصف الطريق بني األدب واللسانيات 

وخيتلف  به  خاص  هدف  منهما  لكل  سيدين  اآلخر  وختدم  أمر   ،عن  ابللسانيات  األسلوبية  وصلة 
منطقي و بديهي، إذا ما عدان إىل بداية نشأهتا، فقد ظهرت يف خضم الثورة اللغوية اليت فجرها فردانن  

 ، فنسبها إذن يعود من حيث النشأة والتاريخ إىل علم اللغة احلديث، كوهنا ( 1857-1913)دي سوسري
األسلوبية ابملنهج  ارتبطت   يف  "حماوالت  يف كتابه  ريفاتري  يراها  لساين كما  منهج  هي  بل  اللساين، 
اللساين،  -نشأهتا اترخييا بنشأة علم اللغة احلديث، وبرزت األسلوبية يف حبر هذا الزخم اللغوي  البنيوية" 

من خالل    -أحد تالمذة دي سوسري املتميزين  -Charles Bally(1947-1865)على يد شارل ابيل  
، " واألسلوبية، يف  1902، الذي يعّد أول مؤلَّف تعّرض لألسلوب مبفهومه احلداثي، وذلك سنةكتابه
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كل هذا، ليست إالّ جزءاً جديداً من اللسانيات، وإن وجهاً خاصاً من أوجه التعبري يثري اهتمام كل 
 .  العناصر اللغوية"

اللسانيات من ح          يث املولد والنشأة، " وأول ما نقرره يف هذا  كما تعترب األسلوبية من أتراب 
قد    -مبا قامت عليه من تقديرات مستجدة، غريبة الشأن يف عصره  -املقام، هو أن لسانيات سوسري

يف بروز األسلوبية على يد تلميذه ابيل، وهي أسلوبية تتحدد   ل كان هلا مولودان، أوهلما آين تلقائي متث
فيها من خصوصيات..." ملا  اب  ، بصاحبها  ابللسانيات، كعالقتها  إذن، عالقتها  أو  فاألسلوبية  لبالغة 

قليال، اللسان  أقوى  علم  فروع  من  فرع  فهي  عضوية،  عالقة  واللسانيات  األسلوبية  ، فالعالقة...بني 
اليت  لنفسها ركيزة متينة، حققت هبا استقالليتها بفضل اخلصوصيات  وهبذا تكون األسلوبية قد بنت 

 لبالغة وعلم اللسان.  متيزها عن علم ا
يرى أوملان أّن " األسلوبية ليست فرعا يف علم اللغة، إمّنا هي علم مواٍز، يعاجل القضااي نفسها          

اللغة ولكن من زوااي خمتلفة" بعد لرتتقي إىل اليت يف علم  أّن األسلوبية مل تنضج  ، ويرى ابحث آخر 
وهبذا استطاعت أن    الوسط بني اللسانيات وعلم األدب  درجة العلم املستقل، بل ما زالت حتتل املركز

تواجه املناهج النقدية األخرى، لتخوض أعماق وحواشي النص األديب، فاتصال علم األسلوب ابألدب 
 .  وابلعلوم الفلسفية واالجتماعية والتارخيية، يعترب استكماال له، وينبغي أن يكون

ابحلياة،           واألدب  اللغة  وترابُط  َتواُصُل  وهي  به،  وتلم  ابإلنسان  حتيط  العوامل كلها  وهذه 
"فالبح تعبري)ج.بيفون(،  حد  على  نفسه،  اإلنسان  هو  مثل    -األسلويب   ثفاألسلوب  ذلك  يف  مثله 

التطبيقي اللغوي  وال  -البحث  جانب،  من  واألدب  اللغة  بني  العالقة  من  مقوالته  بعض  لغة  يستمد 
، واألسلوبية، إمنا تدخل النص لقراءته وحتليله وإبراز مكامن اجلمال فيه بعيدا واحلياة من جانب آخر"

 عن األحكام املسبقة والتسلط.      
و"البحث األسلويب يقع بني علمي اللغة النظري والتطبيقي، وينتمي إليهما ابلتساوي، وأنه ميثل          

الوسطى يف اثلوث متك املنهجي اإلجرائي مث  احللقة  العامة ويثىن ابلبحث  الفلسفية  يبدأ ابلنظرية  امل 
، وتشتغل األسلوبية مستعينة ابللسانيات يف  ينتهي إىل املمارسات التطبيقية العملية مع نصوص حمددة"

رحاب النص ومبدعه، ومهها كذلك أهنا" تدخل يف صميم املتلقي لتؤثر فيه وتعمل فيه فكرا وفنا ومجاال  
)املبدع/ النص/  ، والعالقة وطيدة متماسكة بني  ن خالل استثمارها اللسانيات احلديثة وتكنوجليتها" م

 املتلقي( الذي يشكل خصوصيات الفرد ومكوانته النفسية واالجتماعية والثقافية والبيئية.  
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والكل رابط يربط هذه العلوم ابلنقد وتعترب ألسلوبية امتدادا للسانيات، وإحياًء للبالغة القدمية،         
األديب، مع ضرورة إبراز اجملاالت الفاصلة واحلدود اليت تفصل هذه العلوم عن بعضها، ليبقى كل علم 
واألسلوبية   البالغة  بني  للربط  الضروريني  والتقاطع  التكامل  من  الرغم  على  وجماالته،  خصوصياته  يف 

 واللسانيات...     
سلوبية ترتبط ابللسانيات ارتباطا وثيقا، فإهنا ال تتمّيز مبناهج ختّصها، فاحلديث عن  "ومبا أّن األ        

جمال  يف  احلصر  بعض  مع  اللسانية  املناهج  عن  حديث  نفسه  الوقت  يف  هو  األسلوبية  املناهج 
يف   تدرج  حيث كانت  طويال؛  زمنا  واجلودة  الذوق  مبفاهيم  مرتبطة  األسلوبية  ظلت  وقد  األسلوبية، 

، بل إّن دائرة  لبالغة العامة، ومل تنفصل عنها إالّ بعد أن اكتملت اللسانيات كمنهج واضح"ميدان ا
جماال ختوض من خالله أعماق النص    -البالغة واللسانيات -نفوذها قد اّتسعت فوجدت يف الِعْلمني  

األسا للشركاء  والنفسية  االجتماعية  للجوانب  أساسية  بل  أمهية كربى  تعطي  وأهنا  يف األديب،  سيني 
 صناعة اإلبداع األديب؛ املؤلف/النص/املتلقي.  

واألسلوبية تعّد منهجا قائما على االختيار، والتوزيع، فهي تعمل على كشف مواطن اجلمال          
دون اإلقرار به، والتغاضي عن مواطن القبح دون كشفه، ابالعتماد على االنزايح، وكسر )طابوهات( 

النطباعية، فاألحكام ال ميكن أن تكون عادلة يف مثل هذه املواقف وخباصة اللغة، بعيدا عن األحكام ا 
 .  والشعريةإذا تعلق األمر ابألدب ألن التعامل مع األدب يتّم مبقاييس وموازين عمادها اجلمال واألدبية 

هلا جماالت خمتلفة وعالقات متنوعة، " فمن املمكن أن نعّد األسلوبية    –إذن    -فاألسلوبية          
النصوص األدبية و ممّيزاهتا. وميكن أن جنعل من األسلوبية   للسانيات يدرس خصوصيات  فرعا اثنواي 
فرعا خاصا من الدراسة األدبية اليت تعتمد من حني آلخر على املناهج اللسانية، وميكن أيضا أن نعّد  

ومن املالحظ أّن  .  ة فرعا مستقالّ ينتقي مناهجه بكّل حرية من اللسانيات والدراسة األدبية"األسلوبي
بني اللسانيات واألسلوبية توافق من حيث منهجية معاجلة النصوص ودراستها، أّما االختالف فنلفيه 

و  واالجتماعية  البيئية  ومالبساته  النص  بشعرية  األمر  يتعّلق  حينما  جنده  وقد  التارخيية  طفيفا، 
 والنفسية...وذلك وفقا لالجّتاه األسلويب املراد ... 

 األسلوبيــــــة  اللسانيات
نظام يُ  -1 أنه  على  اللغة  علم  درس 

 .جمرد

أنه   يةاألسلوب  تدرس -1 على  الكالم 
 تنوعات يف إطار النظام اللغوي. 
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 .منفردأنه نظام  يُدرس على و -2

مييل علماء اللغة يف دراساهتم إىل  -3
 التعميم.

يهتم علماء اللغة إببراز قدرة اللغة  -4
 .على التعبري

 فّتتها. لغوية و تالظواهر الّزئ جتُ  -5

اللغوي   اللسانيات تعاجل   -6 اجلانب 
والنحوي  املعجمي  ابلتوظيف 

 .والرتكييب 

 عند دراسته.  تكتفي ببنية النص -7
 
 

فتدرس  أما   -2 الكالم األسلوبية 
متنوعة جمموعات  يف   ابعتباره 

 إطار النظام اللغوي.

مييل  -3 إىل   بينما  األسلوب  علماء 
 التخصيص.

ابألداء    فتهتمّ   األسلوبيةأما   -4
 . العملي للغة

األسلوبية   -5 الدراسة  على  يغلب 
معظم  يف  الشمويل  اجلانب 

 االجتاهات األسلوبية.

من   -6 األمور  هذه  األسلوبية  تعاجل 
والسياقي  التكويين  اجلانب 

 ... والنفسي واالجتماعي والبيئي

هتتم   -7 بل  النص،  ببنية  تكتفي  ال 
 اهتماما وثيقا مبا حييط ابلنص. 

 
 

 

  ومن هنا نرى أّن األسلوبية أّسست لنفسها عددا من املناهج أبسسها ومدارسها وأعالمها،         
اللغوية اليت ختوض يف دراسة النص  و  القول إّن األسلوبية تعتمد اعتمادا كبريا على الدراسات  ميكن 

إْن ُسُِح لنا    -دارسو األدب ودارسو اللغة    -حتما-األديب، فمسؤولية الدراسة األسلوبية يشرتك فيها  
ر فيه شروط عّدة؛ على ، ألّن الناقد األديب الذي حيمل لواء األسلوبية، جيب أن تتواف-هبذه التفرقة

حتديد   يف  املبدئية  املنطلقات  تلك  لبعض  أّن  على   " وخباايها.  ابللغة  إملامه  الشروط  هذه  رأس 
عند   تكشف  الّدوال  من  شبكة  بني  اخلطاب  ازدواجية  إىل  يستند  حمضاً  لسانياً  بُعداً  األسلوبية 

غري  هبا  يتعنّي  وال  هبا  إالّ  تتعنّي  ال  داللية  َشحنة  عن  جيعل  االستنطاق  اّلذي  هو  املعطى  وهذا  ها، 
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األسلوبية تتحّدد بكوهنم الُبعد اللساين لظاهرة األسلوب طاملا أّن جوهر األثر األديب ال ميكن الّنفاذ  
 . إليه إالّ عرب صياغاته اإلبالغية"

يف هذا الصدد، نرى أّن ستيفان أوملان، يوضح وبشكل دقيق عالقة األسلوبية ابللسانيات؛  و          
الوليد    " العلم  اللسانيات صرامة على ما يعرتي غائّيات هذا  أفنان  اليوم هي من أكثر  إّن األسلوبية 

النقد  على  فضل  من  األسلوبية  للبحوث  سيكون  مبا  نتنّبأ  أن  ولنا  ترّدد  من  ومصطلحاتِه  ومناهَجه 
معا" واللسانيات  اللسااألديب  من  متيز كالّ  اليت  الفروق  أهم  عياد  شكري  ويظهر  واألسلوبية ،  نيات 

وإّن  للكالم،  الكلي  ابإلنتاج  تعىن  واألسلوبية  ابجلملة،  أساساً  تعىن  اللسانية  الدراسات  أّن   " وهي؛ 
إىل   تّتجه  األسلوبية  وأّن  املفرتضة،  احلدوث  أشكال  من  اللغة كشكل  إىل  ابلتنظري  تعىن  اللسانيات 

جمرد متثله قوانينها، وأّن األسلوبية تعىن  احملدث فعاًل، وأّن اللسانيات تعىن ابللغة من حيث هي مدرك  
وبصفة مشولية هتدف هبذا إىل خلق   ،ابللغة من حيث األثر الذي ترتكه يف نفس املتلقي كأداء مباشر" 

عالقة األسلوبية ابلبالغة واللسانيات    –يف نظران    –مجاليات النص  وإبرازه للقارئ، وهذا ما يفّسر  
 والنقد األديب. 

          
 
 

 


