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غوي في العصر الحديث بالكثير من الفحص والدراسة والتحميل حظي الدرس الم  
بمناىج جديدة، تختمف عموما عما كان سائدا في الدراسات المغوية القديمة، والوقوف عمى 
عتبة النص األدبي من األمور العسيرة عمى الباحثين، ما لم يتخيروا منيجا نقديا يرشدىا 

اإلبداعي واكتشاف أىم بنياتو العميقة عمى المستويين  إلى الغوص في أعماق النص
قدر أمن  الداللي والفني، ومن ىنا تأتي الحاجة الختيار المنيج األسموبي الذي يعد  

ذ يمكن لمباحث االتكاء عميو، واعتماده في إالمعاصرة كشفا عن جماليات النص، المناىج 
حد ما لوطننا العربي من مدونات أعمى خفي يص القديمة والحديثة، إال انو ال قراءة النصو 

ميز أصحابيا االىتمام والعناية باألسموبية في أعماليم، من بين ىذه األعمال )األسموبية 
ن يذمد، والس  ( لنور الدين البي، و)األسموبية وتحميل الخطالمسد  واألسموب( لعبد السالم ا

تناولنا في ىذا البحث الذي  سعيا من خالليما إلى استجالء مظاىر األسموبية ، وعمى ىذا
(، -دراسة موازنة -دس  عبد السالم المسدي ونور الدين البين أيدينا)الرؤية النقدية بين 

قصد القيام بعممية موازنة بين ىذين الكتابين والتي تعتبر من أىم القضايا األدبية، التي 
 امتاز بيا النقد العربي القديم وأخذت مكانا بارزا فيو.

ن ىما محور اذمن اليذين الكتابإلى تقصي القضايا األسموبية في ىما دفعنا  وىذا -
ارنا يا الدافع أسباب عدة تقف وراء اختالدراسة من خالل الموازنة بينيما، ويزيد عمى ىذ

 .ليذا الموضوع

 طالع.الرغبة في اال -

 دراسة خاصة في جامعتنا.الة في ىذا المجال من ص صقمة األبحاث المتخ -

 محاولة مني إلبراز أىمية الموازنة النقدية بحكم التخصص الذي ندرسو. -

 :في ن أىمية الموضوعكموت
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ي             الم المسد  إجراء قراءة عامة لكل من الكتابين )األسموبية واألسموب(  لعبد الس   -
 د.س  ية وتحميل الخطاب( لنور الدين ال) األسموب

د والموازنة بينيما حول س  ي ونور الدين الالم المسد  من عبد الس  كل راء آالوقوف عمى -
 األسموبية واألسموب.

  :أما أىدافو فتتمثل في-

 إدراك أىمية األعمال التي يقدميا العمماء المحدثين.-

د من خالل س  ي ونور الدين الالم المسد  كشف الجديد الذي أتى بو كل من عبد الس  -
الخاصة بيذا البحث ، وبرزت بشكل أساسي من ، ومن ىنا انبثقت اإلشكالية كتابييما

 خالل مجموعة من األسئمة التي تفرضيا فكرة الموضوع :

األسموبية »ماىي رؤية كل من عبد الس الم المسد ي ونور الدين الس د من خالل كتابييما -
 .حول األسموبية واألسموب؟ »األسموبية وتحميل الخطاب«و » واألسموب

 .د ؟س  ي ونور الدين الالم المسد  عبد الس  ماىي الخمفيات التي اعتمدىا كل من  -

د في مصطمح األسموبية س  ي ونور الدين الالم المسد  ىل ىناك اختالف بين عبد الس  -
 .واألسموب؟

ي ونور الدين الم المسد  الرؤية النقدية بين عبد الس   «عميو جاء بحثنا موسوما بـــــــــ اوبناء
 .» - دراسة موازنة -د الس  

لذكر، قسمنا بحثنا إلى تمييد وفصمين وخاتمة، حيث خصصنا اولتحقيق الغايات سالفة 
 ز بينيما.مي  إلى مفيوم الرؤية والرؤيا وما ي ؤيا، إذ تطرقناؤية والر  التمييد في مصطمح الر  
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ثالثة  والذي توزع إلى>>أىم الخمفيات النقدية<<أما الفصل األول فقد جاء بعنوان 
الفمسفية  االمتدادات النقدية التي تنقسم إلى قسمين: مباحث، إذ تناولنا المبحث األول:

االمتدادات المسانية والتي انقسمت إلى  والتراثية، ثم انتقمنا بعدىا إلى المبحث الثاني:
الذي تناولنا فيو رواج األسموبية في  ، وأخيرا المبحث الثالث:ةقسمين، الغربية والعربي

 لتجربة النقدية العربية المعاصرة.ا

تجميات األسموبية في النقد األدبي المعاصر من  »ويجيء الفصل الثاني موسوما بعنوان
وضم مبحثين األول مخصص » دي ونور الدين الس  الم المسد  الس   دخالل إسيامات عب

فيو إلى  ما الثاني فتعرضناأضحنا فيو أىم اتجاىات األسموبية تجاىات األسموبية، وأو ال
األسموبية «ي والم المسد  لعبد الس  « األسموبية واألسموب «دراسة موازنة بين الكتابين

وجو االختالف والتشابو من أذ تطرقنا فيو إلى بعض ، إدلنور الدين الس  »وتحميل الخطاب
 خالل المصطمح والمنيج والتطبيق.

لييا في موضوعنا، إة األفكار والنتائج التي توصمنا خير خاتمة وىي خالصوفي األ 
متبوعة بمجموعة من الفيارس التي تعين القارئ عمى الرجوع إلى المتمم، وقراءة القسم 

 الذي يريده.

تبع فقد فرض عمينا طبيعة الموضوع ومتطمباتو، وعمى ذلك ما عمى المنيج المأ
د ساعدنا في خوض غمار ىذا البحث ولقالمردف بالتحميل  اعتمدنا عمى المنيج المقارن

 :ىمياأمة مجموعة من المصادر والمراجع القي  

 ي .الم المسد  لعبد الس   ،سموباألسموبية و األ-

 د.األسموبية وتحميل الخطاب، لنور الدين الس   -

 محاضرات في مناىج النقد األدبي المعاصر، لبشير تاوريريت. -
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 المطمب.البالغة واألسموبية، لمحمد عبد 

 بو العدوس.أموبية )الرؤية والتطبيق(، ليوسف األس

ولوال توفيق اهلل وعونو لما استطعنا تجاوز الصعوبات التي واجيتنا، والتي تعود بصورة 
 كبيرة إلى طبيعة الموضوع، وقمة المراجع في قضية الموازنة.

الص عبارات الشكر واالمتنان إلى تقدم بخأن أمن واجبي  ونأوفي األخير أجد 
شكرىا أشراف عمى ىذا البحث، و عمى قبوليا اإل " زاغز نزيهة"  ستاذتي الفاضمة الدكتورةأ

فدت كثيرا من توجيياتيا ودقة أكثيرا عمى ثقتيا، ومنحيا من وقتيا الكثير، وقد 
  .مالحظاتيا، فجزاىا اهلل عني خير الجزاء

جزيل الشكر والعرفان إلى بتوجو أن أنا في ىذا المقام أيضا و أكما ال يفوتني 
تقدم أقراءة البحث وتقييمو، كما باألساتذة األفاضل أعضاء المجنة المناقشة عمى تفضميم 

 نجاز ىذا البحث، واهلل ولي التوفيق.إيضا إلى كل من ساعدني عمى أبالشكر 
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 ٓأََرٰىنِيٓ  قَاَل أََحدُُهَمآإِن ِي 

أَۡعِصُرَخۡمٗرا  
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 : أهم الخلفيات النقدية الفصل األول 

 ملنطلقات الفكرية ا املبحث األول :

 الفلسفية -1                          

 التراثية -2

 االمتدادات اللسانيةاملبحث الثاني : 

 الغربية -1

 العربية  -2

النقد األسلوبي العربي رواج  املبحث الثالث :

  املعاصر.
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I. ةمتدادات النقدي  اإل : 

 :ةالفلسفي  -1

 :يالم المسد  الس   عبد-أ

ة واألسموب " منطمقات عديدة منيا ي في كتابو " األسموبيّ الـ المسدّ لقد كاف لعبد السّ 
اريخ تصّوره لمتّ  في »: ة " فيرىالتاريخيّ ة ية الجدليّ الفمسفية عند كارؿ ماركس " المادّ 

ات تجري وفقا لمنيج الديالكتيؾ، أي يما مسارح لعمميّ ولممجتمع ينظر إلييما عمى أنّ 
ؼ منيما في مرحمة ثالثة مركب قيض ىذا الموضوع ليتألّ حوؿ مف الموضوع إلى النّ التّ 

قيض، ثـ إلى النّ  قيض إلىر مف النّ ة حركة وتغيّ اريخ عمميّ ، إف التّ Synthéseموضوع 
 (1)«.  قيضالن  المركب مف 

ة إجماال منذ نشأتيا إلى اظر في األسموبيّ إّف النّ  »ي الـ المسدّ لذا يقوؿ عبد السّ 
ليما أف عمـ آخر مطاؼ تطّورىا في العصر الحديث، يقؼ عمى حقيقتيف اثنيف: أوّ 

حديث في بمورة ، قديـٌ في تصّوراتو المبدئية ، األسموب مف حيث ىو معرفة إنسانية 
ة غاياتو وتشكيؿ مناىجو، وثانييما أنو عمـ ما فتئ يتطور جذريا غير أف الحدود الزمنيّ 

خمؽ بؾ الجدلي الذي يقـو استشفاؼ المحرّ بيف تحّوالتو مائعة جًدا، فإذا سعى الباحث إلى 
لتحّوؿ ة في المضاميف، ذلؾ أف فترات اجدليّ قد كانت دوًما توّلد ، ر المنيجي ىذا التطوّ 

حميؿ رات في مناىج العمؿ، ولكّف منيجية التّ يّ ة قديًما وحديثا مرتبطة بتغفي تاريخ األسموبيّ 
فكير األسموبي، في العمؿ األسموبي مف األىمية بحيث يتولد عنيا تغّير في أصوؿ التّ 

     (2).«والجمالي عموما 

                                                           
 .407، ص 1984، 1عبد الرحمف بدوي: الموسوعة الفمسفية، المؤسسة العربية لمدراسات والنشر، بيروت، لبناف، ط (1)
 .94، ص 2006، 5عبد الّسالـ المسّدي: األسموبّية واألسموب، دار الكتاب الجديد المتحدة، بنغازي، ليبيا، ط (2)
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شاذ معادلتو أف انوف جدلي قد رضخت لق ةاألسموبيّ أّف  »ولذا يرى عبد الّسالـ المسّدي 
تغّيًرا في التصورات المبدئية حميؿ يكشؼ ويقتضي في الوقت نفسو غير في منيج التّ التّ 

ة عطى الجدلي، أمكننا أف نتساءؿ معرفيا عف صيرورة األسموبي  فإذا تبّيف لنا ىذا المُ 
صارت ة ىنا بمعنى أف األسموبيّ  (1)«. الحاضرباالحتكاـ إلى مستخمصات مستقبال 

سمى بالمعادلة وفؽ منيج تحميمي لتقـو بذلؾ بما يُ ، ة ونقاش كموضوع قائـ عمى جدليّ 
 .األدبية المعاصرةالنقدية  راتيكتشؼ خبايا ىذا الجدؿ القائـ والحامؿ في ظؿ التطوّ 

 ين الس د: الد   نور-ب

إلى أىـ  )األسموبية وتحميؿ الخطاب  )ؽ في كتابو كما نجده أيضا قد تطرّ 
بالمعنى العاـ ىي إبراز  الوجودية»و  ة.ة الفمسفية الوجوديّ ة منيا الخمفيّ النقديّ الخمفّيات 

وغيرىـ،  Wochtof)وشتوؼ(   Heidjerقيمة الوجود الفردي، وىي مذىب )ىيدجر(
عور جوع إلى الوجود الواقعي، والشّ القوؿ بوجوب الرّ ، ة منيا عامّ  خصائص المذىبوليذا 
جريد عد بيف الت  ارمة مف الغرور، وقياس البُ ة والقطيعة الصّ البس المذاىب الوثوقيّ بما يُ 

 (2)«. صةالمشخّ جربة ظري والتّ الن  

ؾ جاىا اختباريا، معنى ذلؾ أف المحرّ ة اتّ األسموبيّ  جوتتّ  » : ودليؿ ذلؾ في قولو 
بموجب سبؽ ماىيات األشياء وجودىا، بينما  )ماىي سـ بتصّور )البالغي قديما يتّ  فكيرلمتّ 

ال تتحّدد لؤلشياء ماىّياتيا إاّل ، يتسـ التفكير األسموبي بالتصّور الوجودي الذي بمقتضاه 
عتبرت األسموبية أف األثر الفني معّبر عف تجربة معيشة مف خالؿ وجودىا، لذلؾ اُ 

 (3)«. فردّية

                                                           
 .94عبد السالـ المسدي: األسموبية واألسموب ، ص (1)
 .565، ص 2، ج1982، )دط(جميؿ صميبا: المعجـ الفمسفي، دار الكتاب المبناني، بيروت، لبناف، (2)
، ص 1، ج2010، )دط(نور الديف الّسد: األسموبية وتحميؿ الخطاب، دار ىومو لمطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، (3)

19. 
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األسموبية تقـو عمى مبدأ التحميؿ والوصؼ في ظؿ التفكير البالغي، ذلؾ  أي أفّ  
أف التفكير األسموبي يقتضي التفكير الوجودي، بمعنى مراعاة أفكار الفرد باعتبار أف 

 األسموبية تقـو بمحاكاة الفرد وتجربتو.

 :التراثية-2

 ي: الم المسد  الس   عبد-أ

ة، ضمف برامج قسـ ات التراثيّ بينيا المرجعيّ ات ومف استعاف بالعديد مف المرجعيّ 
ة في النقد األدبي مف خالؿ كتاب ة والجمالية، بحثا عف المقاييس األسموبيّ الدراسات األدبيّ 

فقد عالج  »صنيؼ في عمـو البالغة لمجاحظ يعّد أولى المحاوالت لمتّ  )البياف والتبييف  )
كما عالج المبسوط في  ، والكالـ المحذوؼفي ىذا الكتاب البياف والبالغة والمفظ والمعنى 

وما إلى ، موضعو أي اإلطناب والمساواة والموجز، والكتابة والوحي بالمفظ وداللة اإلشارة 
قد، ونقدا عمميا لآلثار الكتابية تظير فيو مة في النّ ذلؾ وأضاؼ في اكتساب نظرات قيّ 

 (1).«ا وأديبا وناقدً خا المحاسف والمساوئ، وىكذا يتضح لنا أف الجاحظ كاف مؤرّ 

يتـ الحديث عف األسموبية بوصفيا عمما قائـ  ال»ويرى عبد الّسالـ المسّدي أّنو 
األسس دوف أف يكوف مشفوعا بحديث عف عالقتيا بعمـ البالغة، الذي يعد ضمف العمـو 

مف لت مع الزّ تحوّ ، سانيات بما احتوت عميو مف معارؼ كما ىو حاؿ المّ ، المساعدة ليا 
 (2)«. مستقمةإلى عمـو 

ة بمقارنتيا ي في دراستو تحديد األسموبيّ الـ المسدّ وىذا ما تطرؽ إليو عبد السّ  
ات أف تتواجد، أما ة والمسانيّ ىو أف لؤلسموبيّ ، صادرتنا التي تنطمؽ منيا واـ مُ وقِ ، بالبالغة 

الف شحنتيف متنافرتيف متصادمتيف ال يستقيـ فكرييف فتمثّ  كمتصّوريف »األسموبية والبالغة 
                                                           

  1طسحر سميماف عيسى: المدخؿ إلى عمـ األسموب والبالغة العربية، دار البداية ناشروف وموزعوف، عماف، األردف، (1)
 .41ص ،  2011، 
 .92، ص 2013، 1ألسموبية، عالـ الكتب الحديث، إربد، األردف، طرابح بف خوية: مقدمة في ا(2)
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يعزى إلى تاريخية أنو ذلؾ  ، مما نالحظ(1)«موّحدتيمي سليا تواجد آني في تفكير إيب
 .الحدث األسموبي في العصر الحديث

ذا تب األسموبية وليدة البالغة  « ر أف  يّنا مسّممات الباحثيف والمنظريف وجدناىا تقرّ نّ وا 
ة قامت بديال عف البالغة، والمفيوـ معنى ذلؾ أف األسموبيّ  (2) .« وريثيا المباشرو 

بموجب حضوره ما كاف  عطى وريث ينفيد عف واقع مُ المعرفي لمبديؿ كما نعمـ، أف يتولّ 
ة امتداد لمبالغة، ونفي ليا في الوقت نفسو، ىي ليا بمثابة حبؿ د عنو، فاألسموبيّ قد تولّ 

 و أيضا.واصؿ وخّط القطيعة في الوقت نفسالتّ 

أي أف طبيعة العالقة بيف األسموبية والبالغة ترى تنافرا في العالقة بيف العمميف وال  
 (3)«. البالغةإنما ىي وريث  األسموبية»مساني يقّر بأف يمكف أف يوجد معا، والواقع الّ 

أبرز الفروؽ القائمة بيف المنظوريف البالغي  يالـ المسدّ ص عبد السّ وقد لخّ  
 واألسموبي فيرى: 

ة، بينما البالغة عمـ أف األسموبية تنفي كؿ معيارية وال تسعى إلى غاية تعميمية البتّ  » -
 تو وموضوعو: بالغة البياف.ة، ويرمي إلى تعميـ مادّ معياري يرسؿ األحكاـ التقييميّ 

قتضى أنماط مسبقة ة، أما البالغة تحكـ بمُ العمـو الوصفيّ د األسموبية بقيود منيج تتحدّ  -
 وتصنيفات جاىزة.

ة بعد أف يتقرر وجودىا، بينما البالغة ة إلى تعميؿ الظاىرة اإلبداعيّ تسعى األسموبيّ  -
 ترمي إلى خمؽ اإلبداع بوصاياىا التقييمية.

                                                           
 .43عبد السالـ المسدي: األسموبية واألسموب ، ص (1)
 .44، ص  المصدر نفسو(2)
 44، ص المصدر نفسو(3)
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األسموبية عف كؿ مقياس ما قبمي، وترفض مبدأ الفصؿ بيف الداؿ والمدلوؿ إذ ال  ترغب -
وجود لكمييما إال متقاطعيف ومكونيف لمداللة، فيما ليا بمثابة وجيي ورقة واحدة. أما 

زت في ساني فميّ كؿ عف المضموف في الخطاب المّ البالغة اعتمدت عمى فصؿ الشّ 
 .(1)«وروسائميا العممية بيف األغراض والصّ 

ي أف الـ المسدّ ع في قوؿ عبد السّ وحصيمة المقارنة بيف البالغة واألسموبية، تتجمّ 
جاىا اختباريا، كما تبينت لنا المقارنة ، بينما تتجو األسموبية اتّ منحنى البالغة متعاؿٍ »

مجاالت التقاطع ومجاالت التماس بيف األسموبية والبالغة إلى أنيما تمثالف محوريف 
 (2) .«طوال وعرضا متعامديف

 د: ين الس  نور الد  -ب

 اباعتبارى ، الحديث عف األسموبيةفي دت المصادر واآلراء النقدية واألدبية لقد تعدّ  
التراثية ليتطرؽ بدوره لدراسة عمـ كعمـ قائـ لو مقاييسو ومضامينو، لمتعامؿ مع المرجعيات 
بارىـ منطمقات أو مرجعيات باعت، البالغة، وعقد مقارنة بيف عمـ األسموب وعمـ البالغة 

الحديث عف األسموبية مف حيث ىي عمـ لو متصوراتو، ولو مقاييسو في  إف »تراثية، 
التعامؿ مع الخطاب األدبي وتحميمو، يجعمو كؿ ذلؾ مفارقا لبعض العمـو التي تشترؾ 

 ،(3)« ومنيا عمـ البالغة وعمـ األسموب ))الخطاب األدبيمعو في موضوعو، وىو 
  بيف عمـ البالغة وعمـ األسموب فيما يمي :ى عناصر المفارقة وتتجمّ 

 ة، أما البالغة عمـ معياري.ة عمـ وصفي ينفي عف نفسو المعياريّ فيرى أف األسموبيّ  » -

 ة.ة، بينما البالغة ترسـ األحكاـ التقييميّ األسموبية ال تطمؽ األحكاـ التقييميّ  -

                                                           
 .45عبد السالـ المسدي : األسموبية واألسموب ، ص (1)
 .45ص  المصدر نفسو ،(2)
 .27تحميؿ الخطاب ، ص نور الديف السد: األسموبية و (3)
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ة، أما عمـ البالغة يرمي إلى تعميـ مادتو تعميميّ ة ال تسعى إلى غاية األسموبيّ  -
 وموضوعو.

ة، بينما عمـ البالغة يحكـ بمقتضى د بقيود منيج العمـو الوضعيّ عمـ األسموب يحدّ  -
 أنماط مسبقة.

ـ وصايا ة بعد أف يتقرر وجودىا، وال يقدّ اىرة اإلبداعيّ ة تسعى إلى تعميؿ الظّ األسموبيّ  -
ينما عمـ البالغة يقـو عمى تصنيفات جاىزة كما يرمي إلى خمؽ لكيفية اإلبداع األدبي، ب
 اإلبداع بوصايا تقييمية.

عمـ األسموب ال يفصؿ بيف الشكؿ والمضموف، أما عمـ البالغة يفصؿ الشكؿ عف  -
 المضموف.

ويعمؿ في عالقة جدلية  ، نزياحات عوامؿ غير مستقمةكما أف األسموبية تعّد اإل -
عوامؿ ، نزياحات وسواىا مف الظواىر اإل لحساب الخطاب كمو، أما عمـ البالغة يعدّ 

 .(1)«مستقمة تعمؿ لحسابيا الخاص

نات الخطاب جميعيا، ويبحث فيما يفضي إليو بناء ة إلى مكوّ األسموبيّ  »كما تشير  -
 ة.بيف األجناس األدبيّ د الفروؽ وتناسقا وانسجاما شكال ومضمونا، كما تحدّ 

فضي إليو مف فيما تَ ، نة لمخطاب دوف البحث أما البالغة تشير إلى العناصر المكوّ  -
ة وىي ىنا بناء وتناسؽ في شكؿ الخطاب وداللتو، ال تحدد الفروؽ بيف األجناس األدبيّ 

 .Charles Ballyتتفؽ مع األسموبية التعبيرية لشارؿ بالي

 

                                                           
 .28نور الديف السد: األسموبية و تحميؿ الخطاب، ص (1)
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أساليب الخطاب األدبي دوف سواه، أما البالغة تيتـ بتحديد  تيتـ األسموبية بتحميؿ -
 .(1)«إجراءاتو في الخطابات بكؿ أنواعيا

ما ىو أدبي وما ىو غير أدبي، وتبحث في كيفية تشكيؿ  »ؽ األسموبية بيف تفرّ  -
ولذلؾ ال تدرس الخطاب األدبي في ، الخطاب بينما البالغة تعتمد عمى مقاييس شكمية 

 قو مف سواه مف الخطابات األخرى.تفرّ شمولو، وال 

 اىر أو الباطف.ة مف حيث الظّ ة تدرس الخطاب دراسة شموليّ األسموبيّ  -

 (2) .« أما عمـ البالغة يدرس الخطاب األدبي دراسة جزئية -

ىنا يشمؿ جميع ، ة وما يمكف مالحظتو في ىذا السياؽ أف الحديث عف األسموبيّ  -
ة والفروؽ المشار عف عمـ البالغة يخص ىذا العمـ في العربيّ جاىاتيا، كما أف الحديث اتّ 

التي يمكف ، ة ة بيف العمميف، إال أف ىناؾ بعض القضايا اليامشيّ إلييا ىي فروؽ أساسيّ 
ة بالتحميؿ قضايا ة إذا تناولت األسموبيّ لؤلسموبية أف تشترؾ فييا مع عمـ البالغة، وبخاصّ 

 مات أسموبية فيو.تشكؿ عال ، بالغية في الخطاب األدبي

ص األسموبية أحيانا حتى منذ زمف، عالقات وطيدة، تتقمّ  »ة تقيـ البالغة واألسموبيّ  كما -
واصؿ البالغي، وتنفصؿ أحيانا عف ىذا النموذج ال تعدو أف تكوف جزء مف نموذج التّ 

القوؿ ويصدؽ مثؿ ىذا  )بالغة مختزلة )   وتتسع حتى لتكاد تمثؿ البالغة كميا باعتبارىا
 (3)«.  أخرىعرية مف جية عمى العالقة بيف البالغة واألسموبية مف جية، والش  

                                                           
 .28، ص نور الديف الّسد : األسموبية وتحميؿ الخطاب(1)
 .29ص ،المصدر نفسو (2)
 .21، ص 1999، (دط)ىنريش بميث: البالغة واألسموبية، تر، محمد العمري، إفريقيا الشرؽ، بيروت، لبناف، (3)
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قد تزاوجت عرضا وتصنيفا »ة الحديثة البالغة القديمة واألسموبيّ  »نجد أيضا أف  كما -
سخ مع تسجيؿ الفرؽ بيف الطبيعة المعيارية جاوز والنّ وانتقادا، دوف رفع أي شعار لمتّ 

 . (1)« الحديثةلمبالغة والوصفية األسموبية 

ة وليدة األسموبيّ  أفّ »د المقولة التي مفادىا راسات األسموبية المعاصرة تردّ بقيت الدّ  -
 عف البالغة. ة قامت بديالً معنى ذلؾ أف األسموبيّ  (2).«البالغة ووريثيا المباشر

قد كعمـ ألسني حديث، ال يمكف أف تكوف بديال عف النّ  ةاألسموبيّ »يمكف القوؿ أف  
ة ال تستطيع أف تقـو مقاـ األدبي والبالغة، فالبالغة ال يمكف االستغناء عنيا، واألسموبيّ 

عبير األدبي، كانت البالغة وحدىا البالغة، رغـ أنيا تستطيع أف تنزؿ إلى خصوصيات التّ 
 (3)«. السواءاللة عمى دّ لركيب واتعنى بيا في الت

 يمكف إجماؿ االختالؼ بيف البالغة واألسموبية:و  

المخاِطب والمخاَطب خالفا بيف البالغة واألسموبية، ففي الوقت الذي  يشكؿ » -
نيت فيو األسموبية بالمخاِطب )المبدع(، وبحالتو النفسية واالجتماعية عناية كبيرة عُ 

لمعممية اإلبداعية، فإف البالغة أغفمت المخاِطب بوصفو أحد األركاف الثالثة 
  )4).«وحالتو النفسية واالجتماعية بشكؿ عاـ، واعتنت بحالة المخاَطب اعتناء بالغا

مع تكوينو  أف المبدع في األسموبية ىو الذي يبدع المغة إبداعا يتناسب ونالحظ وما
النفسي واالجتماعي والثقافي... فينشئ نًصا لو خصائص فردية مميزة تؤثر في 

 المتمقي، بينما تغيب شخصية المبدع في البالغة العربية القديمة.

                                                           
 .24، ص بميث:البالغة واألسموبية ىنريش   (1)
، 1يوسؼ أبو العدوس: األسموبية )الرؤية والتطبيؽ(، دار الميسرة لمنشر والتوزيع والطباعة، عماف، األردف، ط(2)

 .61، ص 2007
 .62المرجع نفسو، ص (3)
 .  62المرجع نفسو ، ص  )4)



 الفصل األول                                                                   أهم الخلفيات النقدية 

 

 
20 

 اىتماما كبيرا بقضية الذوؽ الشخصي لممبدع.تيتـ األسموبية  لذا نجد أف 

قواعد المغة في االستخداـ التعبيري بينما يعالج عمـ البالغة اإلمكانات التي تنتجيا » -   
 (1) .«تعالج األسموبية الكالـ واألداء مًعا

الدراسة البالغية تقصر جّؿ اىتماميا عمى تصنيؼ األشكاؿ البالغية )التشبيو  إف -  
ومف ىنا عنايتيا بالمغة األدبية عموما »صوص األدبية، المجاز، االستعارة...( داخؿ النّ 

أما األسموبية المعاصرة فقد اتخذت لنفسيا آفاقا واسعة رحبة، تمثمت في  والشعرية خاصة،
استيعابيا ألنماط الكالـ المختمفة، ومف ىنا عنت األسموبية نفسيا بدراسة التنوع المغوي 

 (2).  « عامة

ويرى محمد عبد المطمب أف النظرة إلى البالغة يجب أف تكوف نظرة عميقة 
يف في عف جيود البالغيّ  العميقة لمدرس البالغي تنـّ النظرة »ومتفحصة، وذلؾ ألف 

الة، إلبراز الكشؼ عف كثير مف األنماط التعبيرية، التي كاف تدقيقيـ في وصفيا وسيمة فعّ 
 (3).«طاقات أسموبية تعمؿ تأكيد أدبية الصياغة، أو تأكيد شرعيتيا

باعتبارىا نظرة  ،بمعنى أف الدراسات البالغية دراسات باطنية تدرس مف الجذور
التي كانت ىي ، عميقة، وىذا ما ذىب إليو جيود البالغييف لمكشؼ عف أنماط التعبيرية 

 كشؼ ىذه األنماط التعبيرية بدورىا وسيمة إلبراز مظاىر األسموبية التي تعمؿ عمى
 تأكيدىا كعمـ قائـ بذاتو.و 

                                                           
 .65ىنريش بميث:البالغة واألسموبية، ص (1)
 .66األسموبية )الرؤية والتطبيؽ(، ص يوسؼ أبو العدوس: (2)
، 1995، 2محمد عبد المطمب: بناء األسموب في شعر الحداثة، دار المعارؼ، الشركة المصرية لمنشر، لونجماف، ط(3)

 . 26ص 
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األسموبية ال تبتعد  »ولو وازنا بيف البالغة القديمة واألسموبية الحديثة لوجدنا أف 
كثيرا عف نظرية النظـ التي كتبيا عبد القاىر الجرجاني، والتي خدمت المعنى والداللة 

 وترتيبياكؿ دوف المعنى، ورأى أف األلفاظ تخدـ المعاني، ونفت عف البالغة اىتماميا بالشّ 

بنظرية أي أف األسموبية ترتبط  (1).«في النص يكوف بغاية إيصاؿ الداللة وتوضيحيا  
ر الجرجاني، باعتبار أف األسموبية والبالغة عمماف ليما ظـ التي قاـ بيا عبد القاىالنّ 

اللة، وكوف كؿ والمضموف أي المعنى والدّ جذورىما التراثية، أي أف األسموبية اىتمت بالشّ 
كؿ، ليذا ترى أف األسموبية والبالغة ليما عالقة قائمة البالغة أيضا اىتمت بدورىا بالشّ 

 بينيما.

الحياة بالموت، أو  عالقة»وعالقة األسموبيات بالبالغة عند صالح فضؿ ىي 
الموت بالحياة، ذلؾ أف األسموبيات كما يراىا، عندما شبت أصبحت ىي البالغة الجديدة 
ف في دورىا المزدوج، إذ ىي عمـ التعبير، ونقد لؤلساليب الفردية، لكف دورىا ىذا لـ يتكوّ 

، تدريجي يكتسب خاللو العمـ الجديد تحديدا دقيقا ذ ينمو ببطءدفعة واحدة، بؿ أخ
 (2).«لموضوعو وأىدافو ومناىجو، ويتبيف ما ورثو مف أمتو ليختبره ويفيد منو

 سموبية ىي الوريث الشرعي لمبالغةكما نجد ىناؾ مف النقاد مف رأى أف األ
أف البالغة قد وضعت المبادئ األساسية لعمـ األسموب الحديث ، فعمـ »فشكري عياد يرى 

 (3).«ألف أصولو ترجع إلى عمـو البالغةاألسموب ذو نسب عريؽ عندنا، 

عماؽ البالغة ليبرىف ي بالغوص في أـ المسدّ وانطالقا مما سبؽ، قاـ عبد الساّل 
لقديمة، وقد ركز في ربطو فاؽ التي توصؿ األسموبية الحديثة بالبالغة اتّ عمى نقاط اإل

، ) عمـ  )عمـ المعاني)عمـ البالغة قد تـ تقسيميا إلى ثالثة عموـ ىي:  »عمى أف 
                                                           

ميس خميؿ محمود عودة: تأصيؿ األسموبية في الموروث النقدي والبالغي، دار جميس الزماف لمنشر والتوزيع، عماف، (1)
 . 135، ص 2011، 1ف، طاألرد

جراءاتو، دار الشروؽ، القاىرة، مصر، ط(2)  .134 -131، ص 1985، 1صالح فضؿ: عمـ األسموب وا 
 .7، ص 1982، 1عياد شكري: مدخؿ إلى عمـ األسموب، دار العمـو لمطباعة والنشر، الرياض، ط(3)
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، ويرى أف ترابط ىذه العمـو واعتمادىا عمى بعضيا في توضيح ))وعمـ البديع، )البياف
المعاني اللة يشكؿ أساسا متينا لممنيجية األسموبية الحديثة، وعندما ربط بيف عممي الدّ 

ؿ يتعمؽ باإلفادة، أي المعنى كما يدّؿ اسـ ذلؾ العمـ في حيف، أف والبياف وجد أف األوّ 
رنا ىذا الثاني يتعمؽ بإيراد المعنى الواحد بطرؽ مختمفة في وضوح الداللة عميو، ويذكّ 

بثو بفرضية منيجية، تنطمؽ منيا النظريات األسموبية، وقواميا أف المدلوؿ الواحد يمكف 
ؤوؿ إلى القوؿ بتعدد األشكاؿ التعبيرية عمى الرغـ مف طة دواؿ مختمفة، وىو ما يَ بوسا

 (1).«وجدانية الصورة الذىنية 

 ختالؼأف اإل »رابمسي عف عالقة األسموبية بالبالغة فرأى ث اليادي الطّ وقد تحدّ 
ر يكمف في المصطمح فقط، إذ أف تراثنا البالغي القديـ يزخـ بالقضايا المغوية والجمالية أثّ 

رابمسي عف انتشار الحديث كثيرا عالقتيما باألسموبية، وىذا قد أثار تساؤؿ عبد اليادي الطّ 
في ىذا الوقت عف األسموبية وعالقتيا بالتراث العربي، وأنيى إلى أنو لدينا تراث بالغي 

عمـ البالغة، والقضايا مطروحة فيو بطرؽ متقاربة تعتمد عمى أمثمة متنوعة، ولكنيا  في
متشابية، وقميؿ منيا طرح طرحا أسموبيا حديثا، بيد أف ثمة قضايا نظر إلييا مف قبؿ 

درجيا اليـو تحت عنواف أرى أننا ينبغي أف نُ  ،عمى أنيا تدخؿ ضمف عمـ البالغة القديمة
 (2)«. كثيرةكما دّلت عمى ذلؾ دراسات ) األسموب واألسموبية)

نرى مف خالؿ ىذا القوؿ أف األسموبية رديفة البالغة واالختالؼ بينيما يكمف في 
 المصطمح فقط .

 

 
                                                           

البياف والتبييف لمجاحظ "، حوليات الجامعة " عبد السالـ المسدي "المقاييس األسموبية في النقد األدبي مف خالؿ (1)
نقال عف: ميس خميؿ محمد عودة: " تأصيؿ األسموبية في الموروث النقدي  156ـ، ص 1976، 23 ددعالالتونسية، 
 والبالغي ".

 .214، ص 1984نوفمبر، -، أكتوبر1، ع 5 مدوؿ "، مجمسي: األسموبية " مجمة فصمحمد اليادي الطراب(2)
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II.   سانيةاالمتدادات الل : 

 :الغربية-1

اىتـ النقاد الغربيوف بموضوع األسموبية اىتماما كبيرا، واتجيت جّؿ جيودىـ إلى  
ومعالـ ليذا العمـ الحديث، رغـ اختالؼ تصوراتيـ ومشاربيـ وتنوع محاولة وضع أصوؿ 

ة التي برزت عمى دراساتيـ، وسنحاوؿ في ىذا الصدد رصد أىـ اآلراء والتصورات النظريّ 
ومف أىـ الرواد األوائؿ الذيف ساىموا في بناء ىذا المنيج النقدي ، احة النقدية الغربية السّ 

 (CharlesBally)ريف ومنيـ: شارؿ بالي دارسيف والمنظّ في أوروبا طائفة مف النقاد ال
، روالف بارت (MichaelRiffaterre)، ميشاؿ ريفاتار (Léo spitzer )ليوسبترز

(RolandBarthes)ر جيرو، بيا(peare jero) . 

سانيات تحتؿ موقعا مركزيا داخؿ العمـو اإلنسانية، ىذا الشيء لقد أصبحت المّ  
الذي جعميا تفرض عمييا نموذجيا التحميمي ومعجميا المفيومي، وىذا ما نجده في قوؿ 

عاصرة كميا تخضع لؤلسس إف المسانيات الم»(JuliaKrestiva )جوليا كرستيفا
، فال لسانيات بدوف تمثؿ ىذه األسس واستيعابيا وال نماذج لسانية أخرى (1)«السويسرية

اه ألف المسانيات صارت تشتمؿ عمى ما سمّ »بدوف االنطالؽ مف النموذج السويسري
بػ العمـ األوؿ وىو عمـ المساف، وعمـ آخر ثاف ىو عمـ العناصر ( Soussure )سوسير

 (2).«ابع وخاضع لمعمـ األوؿـ الثاني تاألخرى المكونة لمكالـ وىذا العم

يرتكز أساسا عمى ثنائية  »ولعؿ أىـ مبدأ معرفي يستند إليو تحديد حقؿ األسموبية  
ا سوسير، وتتمثؿ حكـ استغالليا عممي  تكاممية ىي مف متواضعات التفكير المساني وقد أَ 

                                                           
 .6، ص(دط)مبارؾ: مدخؿ لسانيات سوسير، دار توبقاؿ لمنشر، المغرب، ف و حن(1)
 .33المرجع نفسو، ص (2)
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في تفكيؾ مفيـو الظاىرة المسانية إلى واقعيف، أو لنقؿ إلى ظاىرتيف وجوديتيف: ظاىرة 
 Langue – Parle».(1)المغة وظاىرة العبارة 

قسـ جوىري وىو قسـ اجتماعي في أساسو »غة تشمؿ قسميف: وعميو فدراسة المّ  
ينحصر  ومستقؿ عمى الفرد، ويتعمؽ األمر ىنا بدراسة نفسية ال غير، وقسـ ثانوي

راسة وع مف الدّ ا النّ غة، أي الكالـ بما فيو التصويت، وىذموضوعو في القسـ الفردي مف المّ 
 (2).«نفسي فيزيائي

مساف والكالـ، فإّف ىذيف الموضوعيف اىر بيف الّ وبالرغـ مف ىذا الفصؿ الظّ  
 فالّمساف»المتميزيف موصوالف وصمتيما وثيقة، ذلؾ أف وجود أحدىما يفترض وجود اآلخر 

ي يكوف الكالـ مفيوما ويحقؽ مفعوالتو، والكالـ ضروري لكي يوجد ضروري لك
 (3)«.المساف

قد أنجبت أسموبيات شارؿ ( DeSaussure )دو سوسير لسانيات  »لذلؾ نجد أف  
دت البنيوية التي احتكت بالنقد األدبي، فأخصبا معا ، وول  (CharlesBally )بالي

ات وأسموبيّ  (Todorov )وتودوروؼ( Jakbson )جاكبسوف(، Poéticsشعريات )
سانيات لذا ت رصيدىا المعرفي مف المّ ارات ومدارس استمدّ ، وىي تيّ (Riffaterre )ريفاتار
 )محاوالت في األسموبيات البنيوية ) في كتابو ( M.Riffaterre)ميشاؿ ريفاتار  يذىب

 (4) .«إال أف األسموبيات منيج لساني

معتمدا في ذلؾ  »مؤسس عمـ األسموب ( CharlesBally )شارؿ بالي لذا يعدّ  
تجاوز ما قاؿ  Ballyلكف بالي  (DeSaussure )عمى دراسات أستاذه فرديناند دوسوسير

غة، وىو بو أستاذه، وذلؾ مف خالؿ تركيزه الجوىري واألساسي عمى العناصر الوجدانية لمّ 
                                                           

 .34عبد السالـ المسدي: األسموبية واألسموب،ص (1)
 .34مبارؾ: مدخؿ لسانيات سوسير، ص ف و حن(2)
 .35المرجع نفسو، ص (3)
 .32، ص 1984، 1نشر، بيروت، لبناف، طعبد السالـ المسدي: النقد والحداثة، دار الطميعة لمطباعة وال(4)
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أف يكوف الجانب  نفى، الذي  ( Seidler )رسايدل فو عالـ األسموب األلمانيتركيز تمقّ 
نما ركّ غة، يحمؿ بيف ثناياه أي بعد أالعقالني في المّ  يري ثأز عمى الجانب التسموبي، وا 

 (1) .«والعاطفي في المغة، وجعؿ يشكؿ جوىر األسموب ومحتواه

الشحف العاطفي والوجداني في المغة ما  عمى( (CharlesBallyشارؿ بالياعتمد  
أضفى عمى الدراسة األسموبية مظيرا أكثر انفتاحا عمى الجانب التأثيري، ىذا الجانب 

جانب لمالذي ال يمكف االستغناء عنو وخاصة إذا ما فيـ األدب عمى أنو تعميؽ وتحذير 
في مناقشاتو بنى اإلنساني، إذ يظؿ اإلنساف ىو مركز العمؿ األدبي ومحوره حيث تُ 

 :ودراساتو فكرة أساسية ومحورية ليا أىمية كبيرة في الدارسات األسموبية حيث يقوؿ

غوي مف ناحية مضامينيا الوجدانية، فمعدف األسموبية تدرس األسموبية وقائع التعبير المّ »
ؿ رادية والجمالية بواإلعنده ما يقـو في المغة مف وسائؿ تعبيرية تبرز المفارقات العاطفية 

كشؼ أوال وبالذات في المغة الشائعة التمقائية قبؿ والنفسية، فيي إذف تن جتماعيةاالحتى 
 (2).«أف تبرز في األثر الفني

لـ تتجاوز حدود المغة الشائعة ولـ ينقميا إلى  Ballyإف ىذه االلتفاتة مف بالي  
ميداف دراسة األسموب وبذلؾ ظمت أسموبية المغة وليست أسموبية األدب، فيو قد جعؿ 
الجانب التأثيري كامف في استعماؿ المغة وبعدىا تناوؿ الكيفية التي يتـ بيا تحديد الجانب 

طريقتيف مختمفتيف لتمييز الخصائص غة، إذا طرح مفي ال حف الوجدانيالعاطفي أو الش
ما لعبرة المُ  مغة ما عف طريؽ مقارنة وسائؿ التعبير فييا بوسائؿ التعبير في لغة أخرى، وا 

 غة نفسيا.عبيرية األساسية في المّ أف نقارف بيف األنماط الت

  

                                                           
 .9، ص (دت)، 1، مصر، طية مفاىيميا وتجمياتيا، دار الكنديموسى سامح ربابعة: األسموب(1)
 .37ينظر: عبد السالـ المسدي: األسموبية واألسموب،ص (2)
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 الحديثة، فارتبطت بيا ارتباطوبذلؾ نشأت األسموبية في ظؿ تطور الدراسات المسانية 
 أىـ»:ثقى بينيما ىو أفمة الوُ الجزء بالكؿ واألصؿ بالفرع، ولعؿ أىـ ما يؤكد ىذه الصّ 

مستند أصولي يستند إليو في تحديد حقؿ األسموبية يرتكز عمى ثنائية متكاممة ىي مف 
 (1)«. األلسنيات التفكير ضعموا

سانيات الصفة العممية الوصفية في الدراسة المغوية، غير أخذت األسموبية مف المّ  
أنيا درست الخطاب ككؿ، كما زودت المنيج األسموبي بطابع العممية الوصفية في دراسة 

عمـ يعنى بدراسة »بقولو: ( Riffaterre)النصوص مف خالؿ لغتيا، فيعرفيا ريفاتار 
األثر األدبي بنية ألسنية، ر اآلثار األدبية دراسة موضوعية... وىي تنطمؽ مف اعتبا

 (2).«ا خاصااوز السياؽ المضموني تج تتجاوز

وعممو الرائع في ( FerdinandDesaussure)بفضؿ جيود فرديناند دوسوسير  
، كاف لشارؿ )محاضرات في المسانيات العامة  )كتابو القيـ 

بثالث فيس بعد موتو الشرؼ الكبير في نشر ىذا المؤلؼ النّ »(CharlesBally)بالي
سنوات، ألنو بعد أف شرب فكر أستاذه الذي كاف أستاذا صاحب نظرية ومنيج، كما صّرح 

بيا عمى ما أشاعت عميو  ، ابتكر األسموبيات التعبيرية، وأػشع  )مييو  )بذلؾ تمميذه اآلخر
 (3).«الدراسات المسانية العامة

بالمنحى  » التزمت قد الدراسات األسموبية التطبيقيةويرى عبد السالـ المسدي أف  
رفية، الذي يحاوؿ مف حوية والصّ وتية والنّ المغوي الوصفي التحميمي، في كؿ أبعاده الصّ 

عري، فقد كانت إذا غية النفاذ إلى بؤرة الفعؿ الشّ ورائو الوصوؿ إلى أسرار الفف األدبي، بُ 
ضؿ تمييد سانيات مستند األسموبية في دراسة اآلثار األدبية، كما كاف لؤلسموبية فالمّ 

                                                           
 .34عبد السالـ المسدي: األسموبية واألسموب، ص (1)
األسموبية في النقد العربي الحديث، مجد المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع، عنابة،  : بدري الحربي ففرحا(2)

 .15، ص  2003،  1طالجزائر، 
 .13، ص (دت)، (دط)رابح بوحوش: األسموبيات وتحميؿ الخطاب، منشورات جامعة باجي مختار، عنابة، الجزائر، (3)
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(عمى  LeoSpitzer )الطريؽ لمسانيات إلى رحاب األدب، وىذا ما شجع ليو سبتزر
 (1).«األسموبية " جسر المسانيات إلى األدب "القوؿ بأف 

تدؿ في وضوح عمى مدى العالقة الحميمة بيف األسموبية والمسانيات أخرى وبعبارة  
أسموبية،  إلى خدمة األدب حتى تستحيؿس نفسيا في كرّ ما إف تُ  ، فإف الدراسة المسانية

ا مجرد تصاؿ بيف ىذيف الحقميف المعرفييف عمى النظر إلى األسموبية باعتبارىز اإلوقد عز  
أف يكوف لؤلسموبية استقالؿ ذاتي، وتدعيما ليذه النظرة يقرر  مواصفة لسانية، ومف ثـ نفي

مستقاة مف األسموبية وصؼ لمنص األدبي حسب طرائؽ »أف DOLASدوالس
 (2).«المسانيات

إذ يذىب إلى  (رأيا مف الرأي السابؽ MichaelArrifé)ي اويرى ميشاؿ أريف
 (3)«. لسانياألسموبية تعرؼ بأنيا منيج  إف»القوؿ 

أف األسموبية فف مف أفناف »فيثبت: ( RomanJakobson )أما روماف جاكبسوف
 (4).«شجرة المسانيات

البعد األلسني لظاىرة األسموب طالما أف جوىر األثر »جيرو بأنيا: ر كما يعرفيا بيا
 (5).«األدبي ال يمكف النفاذ إليو إال عبر صياغاتو اإلبالغية

، يطرح فيو فكرة )المسانيات وتاريخ األدب  )ويظير مؤلؼ ليو سبتزر كتابا يسميو 
منو لمكشؼ عف خصائص عصره، وظروؼ  نطالؽمعالجة النص األدبي في ذاتو، واإل

ىو الجسر الرابط بيف األبحاث المسانية »مبدعو، فينتيي إلى أف البحث األسموبي 

                                                           
 .86واألسموب، ص عبد السالـ المسدي: األسموبية (1)
 .41نفسو، ص  المصدر (2)
 .42، ص المصدر نفسو(3)
 .40نفسو،ص  المصدر(4)
 .18نور الديف السد: األسموبية وتحميؿ الخطاب، ص (5)
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صؿ يقد أسيـ باقتدار في خمؽ ( Spitzer )، وىكذا يكوف سبتزر(1)«والدراسات األدبية
 بيف إقميميف بينيما مصاىرة، ىما المسانيات والصناعة األدبية.

تحمؿ »باإلضافة إلى ما سبؽ ذكره فإنيا: ( Spitzer )عند سبتزر واألسموبيات
ا المنتظمة، وىو استعماؿ يوصؼ استخداـ العناصر التي تمدىا المغة في استعماالتي

 (2).«مة األسموبية التي ىي انحراؼ أسموبي فردي عف االستعماؿ العاديبس

وىي تتذبذب »ة زاعات األػسموبيّ عف أزمة النّ ( Marouzeau )كما عّبر ماروزو
بيف موضوعية المسانيات، ونسبية االستقراءات وجفاؼ المستخمصات، فنادى بحؽ 
األسموبية في شرعية الوجود ضمف أفناف الشجرة المسانية العامة، وال شؾ أف ىذا النداء 
ليس إال بندا مف بنود مشروع أفسح منو أرجاء وأعمؽ جذورا، وىو الذي يخص إرساء 

 (3).«ب بعامةقواعد نظرية األد

عالج  )المسانيات والشعريات ) محاضرة عنوانيا  Jakobsonكما ألقى جاكبسوف 
ر يوميا بسالمة بناء المسانيات والصناعة األدبية، فبشّ  إمكانية قياـ المصاىرة بيف »فييا 

تجاه الذي وضع أسسو، ودعا إليو ليو إقميميف ىما: المغة واألدب وىو اإلالجسر بيف 
، فاكتممت )المسانيات وتاريخ األدب ) في كتابو  1948سنة ( LeoSpitzer )سبتزر

وىكذا ما فتئت األبحاث األسموبية ،  (Jakobson )حمقات األسموبيات بصنيع جاكبسوف
 (Todorov )ـ، فينقؿ تودوروؼ1965بفضؿ الساىريف عمييا، حتى تظؿ سنة  تثرى

 (4) .«أعماؿ الشكالنييف الروس مترجمة إلى الفرنسية

                                                           
 .86عبد السالـ المسدي: األسموبية واألسموب،ص (1)
، ص 1994، 1لونجماف، بيروت، لبناف، ط محمد عبد المطمب: البالغة واألسموبية، الشركة المصرية العالمية لمنشر(2)

121. 
 .22عبد السالـ المسدي: األسموبية واألسموب، ص (3)
، ص 1988، (دط)روماف جاكبسوف: قضايا الشعرية، تر، محمد الولي ومبارؾ حنوف، دار توبقاؿ لمنشر، المغرب، (4)

24-61. 
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وىي الوجو الجمالي لؤللسنية ( CharlesBally )وىذا ما ذىب إليو شارؿ بالي
ذا كانت إنيا تبحث في الخصائص التعبيرية والشّ » عرية التي يتوسميا الخطاب األدبي، وا 

المسانيات تأرجحت بيف موضوعية الداؿ والمدلوؿ والقراءة الشخصية، وىذا ما دفع جوؿ 
إلى تقديـ األسموبية كفرع مف عمـ المسانيات، ومنو ( JulesMarouzeau)ماروزو 

 (1).«دو سوسيرفاألسموبية تقاطعت مع لسانيات 

أف األسموبية تعنى بدراسة الخصائص المغوية »فيرى Jakobsonأما جاكبسوف 
عرؼ عادة بأنيا ، وىي تُ (2)«التي تنقؿ الكالـ مف مجرد وسيمة إبالغ إلى أداء تأثير فني

 لؤلسموب، أي أسموب كاف ال األسموب األدبي وحده.الدراسة العممية 

ومف منطمقات أخرى فإذا كانت نشأة دراسة األسموب مف المسانيات في الغالب، 
أف األسموبية ىي دراسة المغة ميما كاف منشؤىا، وقد أصبحت »ريب  أحيانا، فإنو ال

دراسات األدبية ليست المسانيات اليـو فرعا عظيما مستقال مف فروع المعرفة، وعالقاتيا بال
أمرا يسيرا، وكثير مف اىتماماتيا ال صمة لو باألدب، وبعض مف طرقيا ال يروؽ ألغمب 
طالب األدب، ومع ذلؾ في نياية األمر يمكف أف تكوف مجردة مف ىذه العالقة، وأف 
دراسة المغة ودراسة األدب كما ىو واضح ليما حدود مشتركة، وبيذا تكوف األسموبية 

تحميؿ أسموبي لساني خالص، ال يمكف أف لذلؾ نجد أف أي  (3).«الفاصمة بينيماالمنطقة 
 ينتيي إال مف إبراز الجوانب المسانية وحدىا.

أسموبيتنا دراسة لممتغيرات المسانية  إف»(beare jero) ر جيرووفي ىذا يقوؿ بيا
 (4)«. القاعديإزاء المعيار 
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     فاتاريوىذا ما ذىب إليو ر  (1)«. المغويةىي لسانيات تعنى بتأثير الرسالة  فاألسموبية»
( Riffaterre). 

عمـ  »يربط بيف األسموبية واألثر األدبي فيي عنده  (Riffaterre )لذا نجد ريفاتار 
يعنى بدراسة اآلثار األدبية دراسة موضوعية، وىي لذلؾ تعنى بالبحث عمى األسس القارة 

نية ألسنية تتجاور مع في إرساء عمـ األسموب، وىي تنطمؽ مف اعتبار األثر األدبي بُ 
أي أنيا تقـو عمى دراسة النص في ذاتو، وذلؾ عف (2).«السياؽ المضموني تجاورا خاصا 

أدواتو وأنواع تشكيالتو الفنية، وىي تتميز عف بقية المناىج النصية وتناوليا طريؽ تفحص 
لمعمؿ األدبي وما يتضمنو مف  النص األدبي بوصفو القارئ مف إدراؾ خصائص األسموب

إلى اعتبار األسموبية لسانيات جديدة ( Riffaterre )غايات وظائفية، وينتيي ريفاتار
 المغوية. لبحث عف تأثيرات الرسالةىدفيا ا

ومف الباحثيف العرب الذيف تحدثوا عف عالقة األسموبية بالمسانيات، نجد  :العربية-2
 الباحث:

 السالم المسدي:  عبد-أ

 األسموبية». الذي يرى بأف )ر جيروبيا)يقر بما ذىب إليو الباحث الفرنسي  فيو 
األسموبية ترتبط  أف»فمف حقائؽ المعرفة  (3)«. األسموبىي البعد المساني لظاىرة 

بالمسانيات ارتباط الناشئ بعمة نشوئو فمقد تفاعؿ عمـ المساف مع مناىج النقد األدبي 
عمـ األسموب لذا نرى أف  (4)«. األسموبالحديث حتى أخصبو، فأرسى معو قواعد عمـ 

 جتماع وعمـ الجماؿ...عمـو شأنو شأف عمـ النفس وعمـ اإليقتفي في ذلؾ ضوابط ال
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فيناؾ رابط مشترؾ وطيد بيف الظاىرة األدبية، وحقوؿ الدراسة المسانية باعتبار  
أف المغة ىي المحرؾ األساسي أو المشترؾ لدائرتيف أو لزاويتيف متداخمتيف، فيي »

موضوع العمـ ذاتو بالنسبة لمسانيات وىي لؤلدب المادة الخاـ، شأنيا شأف الحجارة لمنحاة 
ف إلى جوىر قضية يلواضع األلحاف، ورغـ اىتداء األسموبي واأللواف لمرساـ واألصوات

التحديد، المقارنة والمفارقة، إال أنيـ يقتصروف في شيء مف العفوية عمى إثبات أف 
ودوف  األسموبية فف مف أفناف شجرة األلسنية، دوف أف تستشيرىـ في أبعاد تساؤليـ المبدئي

 (1).«اإلبالغي وماىية اإلبداع األدبي الحدث االنتماء بيف ماىيتيف ماىيةأف يفكوا إشكالية 
يا بارتباط األسموبية بالمسانيات ، وأف المغة يف حصروا أفكارىـ عفو يوىذا يعني أف األسموب

 ىي الرابط األساسي والمشترؾ بينيما .

 د:ين الس  نور الد  -ب

لقد أبدى اىتماما كبيرا باألسموبية وبمنيج تحميؿ الخطاب مف خالؿ  
ـ، والذي كاف بمثابة دراسة بيموغرافية 1997سنة  )األسموبية وتحميؿ الخطاب)كتابو

ختالفات الجوىرية ب بعض اإللمختمؼ الدراسات السابقة، وخاصة العربية منيا إلى جان
أورد فيو أىـ إيحاءات ىذا التحميؿ وما ، مخصا ليا، وحاوؿ عرض ىذه التجارب عرضا مُ 

آرائو في ىذا المجاؿ وصفو  بيف الجوىرية بينيا، ومف أضافتو لمبحث األسموبي مع الفروؽ
 لؤلسموب بأنو مرتبط بعمـ المغة عف طريؽ المادة المغوية التي يصدر عنيا.

العامة، إذ تتمثؿ في جرد اإلمكانيات  األسموبية فرع مف المسانيات أف»يرى حيث  
 (2).«لتعبيرية لمغة بالمفيـو السويسريوالطاقات ا
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لسنية ىو ارتباط النتيجة أف ارتباط األسموبية باأل»د الديف السّ  لذا يرى نور 
ذلؾ أف العالقة العضوية بيف الكالـ واألسموب تمكف مف استغالؿ المناىج  (1).«بالسبب

األلسنية، في تحميؿ عممي صحيح لؤلسموب األدبي، الذي ليس إال صياغة كالمية ىو 
 اآلخر.

 وثيقا اوالمسانيات في دراسة أشكاؿ الشعرية ربطويربط سعد مصموح بيف النقد  
يدؼ تخطي ىذه الفوضى النقدية العارمة، حيث حيث يدعو إلى ألسنة النقد، وذلؾ ب

لست أدري كيؼ استطاع أىؿ النقد أف يخوضوا معاركيـ حوؿ األشكاؿ الشعرية  » :يقوؿ
ي ليذه المشكالت، مع ة التأسيس المسانالفف، ولغة العمؿ األدبي في غيب الجديدة، ووظيفة

أي أف وجود  (2).«ماىية لسالمة األحكاـ وصحة النظرأف مثؿ ىذا التأسيس ىو شرط 
 التأسيس المساني شرط ميـ لتنظيـ األحكاـ وسالمتيا مف األخطاء وصحة النظر إلييا.

ومف خالؿ ىذا فاألسموبية ترتبط بالمسانيات ارتباطا وثيقا، فإنيا ال تتميز بمناىج  
يا، فالحديث عف المناىج األسموبية ىو في الوقت نفسو حديثا عف المناىج المسانية، تخصّ 

لقد ظمت األسموبية مرتبطة بمفاىيـ الذوؽ »مع بعض الحصر في مجاؿ األسموبية 
درج في ميداف البالغة العامة ولـ تنفصؿ عنيا إال بعد نوالجودة، زمنا طويال حيث كانت ت

 (3).«واضح أف اكتممت المسانيات كمنيج 

مثؿ ليذه الفروؽ التي ذىب إلييا الباحث منذر عياشي وذىب إلييا ويمكف أف ن 
 عبد السالـ المسدي قبمو في الجدوؿ اآلتي:
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 األسلوبية اللسانيات
 تعنى باإلنتاج الكمي لمكالـ . 1 تعنى أساسا بالجممة. 1
تعنى بالتنظير إلى المغة كشكؿ مف . 2

 أشكاؿ الحدوث المفترضة
 تتجو إلى المحدث فعال. 2

تعنى بالمغة مف حيث ىي مدرؾ . 3
 مجرد تمثمو قوانينيا 

تعنى بالمغة مف حيث األثر الذي تتركو  .3
 في نفس المتمقي كأداء مباشر

أف موضوع العمميف واحد، وىو  »ومما يالحظ في تحديد ىذه الفروؽ المشار إلييا  
نيما بحسب الغايات العممية التي يتوخاىا كؿ المغة ولكف مستويات تحميؿ ىذه الظاىرة بي

 (1).«منيما 

فرضيات العمؿ في التفكير ىذه ىي جممة التصريحات التي أصبحت بمثابة  
األسموبي الحديث، وىي بمثابة المحركات التي حددت اإلطار النظري لعالـ األسموبية وفي 

قد أنجبت أسموبية  (De Saussure )ختاـ ىذا العنصر نقوؿ إذا كانت ألسنية دوسوسير
نفسيا قد ولدت الييكمة التي احتكت بالنقد األدبي، ىذا  فإف ىذه ىي األلسنية Ballyبالي 

األخير الذي ال يمكف تجاىؿ تأثيره عمى العمؿ األدبي ودفع جمالياتو بعيدا عف السكوف 
 والثبات والمحدودية.

أف موضوع األسموبية ىو دراسة النصوص سواء كانت أدبية أـ غير ذلؾ عف  أي 
والوصوؿ إلى ، بيدؼ الكشؼ عف األبعاد النفسية والقيـ الجمالية ، طريؽ تحميميا لغويا 

أعماؽ فكر الكاتب مف خالؿ تحميؿ نصو، بحيث يعتمد عمى الربط بيف الشكؿ والمحتوى 
 وحدة واحدة غير متجزئة.وال يفصؿ بينيما ألف العمؿ األدبي 
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III. رواج األسلوبية في التجربة النقدية العربية المعاصرة : 

توجيت الحركة النقدية العربية في معظميا إلى استقباؿ المناىج باختالفيا، ومف بيف 
ىذه األخيرة األسموبية، فكاف ليا الصّدى الواسع في نفوس المتتبعيف لمحركة الثقافية 
، فتناولوىا في كتاباتيـ ولمعت أسماء عّدة في أوساطيـ ولعّؿ رواج  العربية عمى العمـو

المعاصرة، كاف سبب انتشار الترجمات العديدة العربية ربة النقدية األسموبية في التج
 .(1) لمؤلفات الرواد أمثاؿ: روالف بارت، شارؿ بالي، روماف جاكبسوف وميشاؿ ريفاتير...

تجاىات األسموبية إلى الساحة النقدية العربية في مرحمة إذ انتقمت عدوى اإل »
فقد  يوؼ األسموبية الحائرةصرة بمنأى عف ىذه الطّ الستينات، ولـ تكف األقالـ العربية المعا

في الفترة الممتدة بيف أواخر ، اجتاحت واكتسحت األسموبية عالـ النقد المعاصر 
مقاح الفكر الغربي، حيث حمت األسموبية ضيفة مة بالخمسينات وبداية التسعينات، محمّ 

 .(2)«مة الحداثةكريمة في بيوت نقدنا العتيؽ البالي في بواكره األولى مف مرح

ف المحاوالت األسموبية في الساحة النقدية العربية في فترة ما قبؿ أ »لذا نجد  
السبعينات، كانت بسيطة ومحتشمة، فاندرجت تحت مظمة عمـ البالغة القديـ أكثر مف 
انضوائيا تحت لواء األسموبية المسانية الجديدة، وىذا ال يعني أنيا منقطعة تماما عف 

الحاؿ راكدا حتى مطمع السبعينات، تمؾ الفترة التي أطؿ فييا  الجديدة، كما استمرالتيارات 
عمى نظرية النقد العربي عدد مف الدراسات والترجمات التي عممت عمى نقؿ النيضة 

 .(3)«ة الحديثة في الغربياأللسن
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ست األسموبية في معة التي أسّ وسنحاوؿ في ىذا الصدد رصد أىـ األسماء الالّ 
 ربي:وطننا الع

 م المسد ي:عبد السال  -1

وما حممو مف ، وقد اخترناه ليكوف في المقدمة لما رأيناه مف تقدمو في مجاؿ عممو 
كما يعتبر مف تو، حوؿ نظريبحث األسموبي واتخاذه محور ثابتا طابع التخصص في ال

 )موبية واألسموبألس)ااألوائؿ الدارسيف العرب الميتميف باألسموبية الحديثة، ويعّد كتابو 
ط مبادئ التفكير األسموبي في بسأبرز الدراسات التي حاولت »الذي ىو محؿ الدراسة مف 

أوروبا وفرنسا عمى نحو خاص، وقد كشؼ فيو التيارات األسموبية وأبرز روادىا مف خالؿ 
 .(1)«ثبتا لممصطمح األسموبيوضع خاَطب والمخاِطب والخطاب، كما قضايا المُ 

وكاف لو الفضؿ في نشره لممصطمح ، لو ااستعم مف أبرز النقاد فيالمسّدي إذ يعد 
أما مصطمح األسموبية في العربية، »د ارسيف العرب يقوؿ: نور الديف السوذيوعو بيف الد

فقد كاف عبد السالـ المسّدي س باقا إلى نقمو وترويجو بيف الباحثيف ويترجـ المّسدي 
 .(2)«أحيانا)عمـ األسموب)( باألسموبية ويرد عنده Stylistiqueمصطمح )

حامؿ لثنائية أصولية فسواء انطمقنا مف الداؿ الالتيني، وما »فيو يرى أف المصطمح 
تولّد عنو في مختمؼ المغات الفرعية، أو انطمقنا مف المصطمح الذي استقر ترجمة لو 

(، وخط األصؿ iqueية" )" والحقتو (Styleبالعربية وقفنا عمى داؿ مركب "أسموب" )
تقابؿ انطالؽ أبعاد الالحقة، فاألسموب ذو مدلوؿ إنساني ذاتي، وبالتالي الالحقة تختص 

في كمتا الحالتيف تفكيؾ الداؿ بالبعد العمماني العقمي، وبالتالي الموضوعي، ويمكف 
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ؾ (، لذلScience du Styleإلى مدلوليو بما يطابؽ عبارة "عمـ األسموب" ) صطالحياال
 .(1)«تعرؼ األسموبية بداىة بالبحث عف األسس الموضوعية إلرساء عمـ األسموب

بمعنى ىنا أف األسموبية كانت قائمة في البحث عف األسس الموضوعية، التي كانت 
ىي قائمة بدورىا لبناء عمـ األسموب، فكانت قائمة عف البحث في األسس الموضوعية 

عمى ضرورة التوفيؽ بيف المصادرات الثالث مف  أكد المسّدي» المؤسسة لعمـ األسموب
 .(2)«أجؿ استيفاء حدود النظرية الشمولية لمظاىرة األدبية

 أف الظاىرة النقدية األدبية»ولعؿ أوفؽ السبؿ إلى ىذه النظرة الشمولية أف ننتبو إلى 
أو ناقدا وحضور  يمكاستتجسـ تقاطع ظواىر ثالث: حضور اإلنساف مؤلفا كاف أو م

 .(3)« وتمؾ ىي الظواىر اإلنسانية المغوية الجمالية ،ـ فحضور الففالكال

ر نرى أف المتتبع لمدرس األسموبي عند العرب في العصر الحديث، يجد يخوفي األ
 أثر الدكتور عبد السالـ المسّدي واضحا وجميا مف خالؿ جيوده في الحقؿ األسموبي.

 ( نور الدين السد :2

ية عف كتابو "األسموبية وتحميؿ الخطاب"، إذ تكمـ في البداحّدد نور الديف السّد في 
يترجـ نور الديف السّد المصطمح باألسموبية، إذ يقوؿ مصطمح األسموبية عند العرب، و 

ف كنا نحبذ مصطمح األسموبية لرواجو بيف الدارسيف العرب، ولذلؾ ترانا  »في كتابو  وا 
األسموبية تيدؼ إلى دراسة النص كظاىرة ، أي أف (4)«نستعمؿ في بحثنا ىذا ونمتـز بو

لغوية، وكنظاـ إشاري يتضمف أبعادا داللية.... وتدرس كؿ مكونات النص مف أصغر 
 وحدة إلى أكبر وحدة لغوية فيو.

                                                           
 .11نور الديف السد: األسموبية وتحميؿ الخطاب، ص (1)
 .186بشير تاوريريت: الحقيقة الشعرية، ص (2)
 .96عبد السالـ المسدي: األسموبية واألسموب، ص (3)
 .12صاألسموبية وتحميؿ الخطاب،،نور الديف السدينظر:(4)
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يرى نور الديف السّد أنو ال يوجد خالؼ بيف الباحثيف بخصوص تحديد طبيعة 
ىي الدرس العممي  موب واألسموبيةسموبية وعمـ األسالمصطمح، فجميعيـ يتفؽ عمى أف األ

 لؤلسموب األدبي.

 : أحمد الش ايب-3

كما نجد أيضا كتاب "األسموب" دراسة بالغية تحميمية ألصوؿ األساليب األدبية لؤلستاذ 
وىو ، إجماؿ ىذا المنيج الجديد لعمـ البالغة العربية تبييف الذي أراد ، "أحمد الشايب" 

ودرسو ، ـ 1939منذ ظيرت طبعتو األولى في سنة منيج أجممو في كتاب )األسموب( 
 في كميتي اآلداب ودار العمـو بجامعة القاىرة.

انتيت عند ، أف الدراسة النظرية لمبالغة العربية »ويقـو ىذا المنيج عمى مالحظة 
في أوؿ الجممة المنفصمة أو يدرسوف ، المتقدميف إلى عمـو المعاني والبياف والبديع 

أو المركبة، وىذه الدراسات عمى خطرىا المتصمة ، ويدرسوف في األخير الّصورة البسيطة 
 وؤلدب اإلنشائي في أساليبل مسايرةال تستوعب أصوؿ البالغة كما يجب أف تكوف 

 .(1)«وفنونو

 نتيت افيفترض بموجب ذلؾ أف يضع عمـ البالغة )العربية( وضعا جديدا يالئـ ما 
في محاولة وضع  العممية واإلنشائية، فيميد لمسعاهيا يفي وجيت، إليو الحركة األدبية 

 أصوؿ البالغة في منيجو المفترض ىذا.

: بابيف وقد أشار إلى ما يزعـ القياـ بو في كتابو، إذ افترض تقسيـ عمـ البالغة عمى
لبالغة الثالثة في ميدانو بوصفيا فصوال يختص األوؿ بدراسة األسموب، وتدخؿ عمـو ا»

                                                           
 1999،  13أحمد الشايب،  األسموب دراسة بالغية تحميمية ألصوؿ األساليب األدبية ، القاىرة ، مصر ، طينظر: (1)
 .24ص، 
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ليسد ما ، الفنوف األدبية وقوانينيا وأصوليا بدراسة كغيرىا مما يتناولو، ويختص اآلخر 
 .(1)«يراد مف نقص في البالغة النظرية الموروثة

لقد اتخذ األستاذ )الشايب( مف التكميؿ والتجديد، ضابطا فكريا في منطمقو الخطابي 
إذ تبيف أف ، مقدمتو التي أوضح فييا موقفو اتجاه الدرس البالغي العربي الذي بني عميو 

وقد  ،مابحسب بحثو في كتابو ىذا ىو محاولة لوضع منيج جديد لعمـ البالغة العربية 
 اتخذ ذلؾ سبال تبناىا في خطاب وأىميا:

عادة مدركاتو.    » - أ  متابعة البحث في الموروث البالغي وا 
 متابعة الحركة األدبية في ناحيتيا، العممية واإلنشائية. - ب
فصؿ ما أسماه بػ)األسموب( ما يخصو في مباحث خاصة مف ضمنيا عمـو  - ج

يا ذات وضع البالغة وعزليا مستقمة عف ميداف دراسة الفنوف األدبية، بوصف
 .(2)«تقاف قواعد الدرس معرفيامنيجي، إجرائي، لغرض إ

، تبيف طريقة تفكيره وكيفية نظره إلى ورة خاصة بصاحبلكؿ أسموب صو لذا نرى أف 
 .(3)«فالذاتية ىي أساس تكويف األسموب»األشياء، وتفسيره ليا. وطبيعة انفعاالتو، 

الذي لـ يستطع أف يكسر  »باإلضافة عمى ما تطرقنا إليو سابقا لدى أحمد الشايب، 
منعطفيا الحداثي التي تعمؿ في ، الحواجز التي تحجب بينو وبيف الدراسات األسموبية 

عمى وصؼ المجيري بمكونات النص في مرحمة، وفي مرحمة تاليو الوصوؿ إلى ما يرقد 
تحت البناء السطحي، مف قيـ نفسية أو اجتماعية أو طاقات فكرية محركة لعممية اإلبداع 

                                                           
، 1994، 1المصرية العالمية لمنشر، لونجماف، بيروت، لبناف، طمحمد عبد المطمب: البالغة واألسموبية، الشركة (1)

 .121ص 
 .68دراسة في تحميؿ الخطاب(، ص)فرحاف بدري الحربي: األسموبية في النقد العربي الحديث، (2)
 .75، ص1999، 13ط ،مصر : األسموب "دراسة بالغية تحميمية ألصوؿ األساليب األدبية "،القاىرة،أحمد الشايب(3)
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رر أنو كما ىو الحاؿ في البالغة القديمة، فق، وقد اتجو بدراسة األسموب اتجاىا معياريا 
 .(1)«في األسموب يدرس القواعد التي إذا أتبعت كاف التعبير بميغا، أي واضحا مؤثرا

كما نذكر أيضا بعض األسماء الالمعة التي أسست لؤلسموبية في وطننا العربي 
تنظيرا وممارسة نذكر: الناقد السوري عدناف بف ذريؿ في كتابو "المغة واألسموب سنة 

ـ "األسموبية الحديثة محاولة تعريؼ والمنشور القيّ  بحثوفي  " و"محمد شكري عياد"1980
" ثـ الناقد المصري صالح فضؿ في كتابو "عمـ األسموب 1981بمجمة فصوؿ سنة 
جراءاتو سنة  "، كما نمتقي أيضا 1994" و"أساليب الشعرية المعاصرة سنة 1982مبادئو وا 

يضاؼ إلى " 1988بشكري عياد في كتابو "اإلبداع مبادئ عمـ األسموب العربي، سنة 
"، وعبد اليادي 1989ىذه األسماء محمد عزاـ في كتابو "األسموبية منيجا نقديا سنة 

 ." 1981طرابمسي في كتابو "خصائص األسموب في الشوقيات سنة ال

إف ىذه الدراسات األسموبية في منعطفاتيا النظرية  »وفي األخير يمكننا القوؿ 
ي تختمؼ فيما بينيا باختالؼ الطرائؽ األسموبية واإلجرائية، ما ىي إاّل قميؿ مف كثير، وى

 .(2)«تيجةنالم

ال تزاؿ في بداية الطريؽ لعدـ امتالؾ منظرييا  »إّف األسموبية العربية بيذا التصور 
تصيد مناقد األسموبي العربي مف اض، يمكف لفني فيّ  مطبقييا، رؤية نقدية تنبثؽ مف حسو 

ىو ، الجمالية المتمردة والمختفية في روح النص، وما يغذي شجرة األسموبية بنفسيا الحي 
ارتكازىا إلى جذور معرفية عربية وغير عربية، ومزجيا بمعطيات المعرفة الحديثة، وذلؾ 

                                                           
، 2006، 1بشير تاوريريت: محاضرات في مناىج النقد االدبي المعاصر، مكتبة اقرأ، قسنطينة، الجزائر، ط(1)

 .200ص
 .205، ص  المرجع نفسو(2)



 الفصل األول                                                                   أهم الخلفيات النقدية 

 

 
40 

بيدؼ تخطي مجمؿ الصور اآللية التي ظير بيا النص ىيكال جامدا، ىذا ما يمكف قولو 
 .      (1)«وذيوع صيتيا في وطننا العربي تنظيرا وممارسةعف رواج األسموبية 

سموبي العربي اعتمد عمى الجذور العربية وغير العربية في دراستو أف الناقد األأي 
 لؤلسموبية وربطيا بالمعرفة الحديثة .

                                                           
 .206، ص بشير تاوريريت: محاضرات في مناىج النقد االدبي المعاصر(1)



 

  لثانيالفصل ا                         

تجليات األسلوبية في النقد األدبي املعاصر  من 

 الناقدين . سهامات إخالل 

 

 اتجاهات األسلوبية املبحث األول :      
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I- لسوبيــــ األاتجاهــات: 

دت اتجاىات البحث األسموبي، وىو أمر يمفت انتباه الدارس لألسموب، إذ لقد تعد  
يتباين مرتكزىا ، يقف إزاء عدد من االتجاىات األسموبية الكثيرة فقد تباينت ىذه األخيرة

مرتكز يتكون من عناصر ثالثة ىي: النص كبنية مستقمة عن كل ما  »األسموبي وىو 
حوليا وعالقة النص بمبدعو كونو يحمل ميسم صاحبو، فكره وشخصيتو عما كان يقصد 
صاحب النص أو ما تجميو بنية النص من دالالت موضوعية مستقمة عن كل ما 

 (1)«حوليا
 يمكننا أن نميز بين عدة اتجاىات أسموبية سنعرض فيما يمي أىميا: وبيذا

ـــ  -1  )البصفـ (: األلسوبيـــ  التعيــر
الذي يعد مؤسس األسموبية ويقدميا في  (ylrah s lrhhc)مؤسسيا شارل بالي 

تدرس وقائع التعبير المغوي من ناحية مضامينيا  الوجدانية، أي أنيا  »المقطع اآلتي: 
الوقائع لمحساسية المعبر عنيا لغويا، كما تدرس فعل الوقائع عمى  تدرس تعبير

بمعنى أن عمم األسموب يدرس التعبير في الوسط االجتماعي كما أن ميدان  (2)«حساسية
ىذا العمم ىو دراسة التعبير من ناحية اإلجراءات والوسائل التي تؤدي إلى إنتاج المغة. 

ي أية عممية العالمة الفارقة ف »عمى الطابع العاطفي لمغة، فيو (  (ballyركز بالي وىنا 
التي تتحكم  عمى عالمات الترجي واألمر والنيي، ومن ىنا يؤكد ق  تواصل بين مرسل ومتم

في المفردات والتراكيب، وتعكس مواقف حياتية واجتماعية وفكرية، ثم تقسيمو الواقع 
ىو مشحون بالعواطف واالنفعاالت، أو المغوي إلى نوعين: ما ىو حامل لذاتو، وما 

 (3).«الكثافة الوجدانية

                                                           
 .871النقد األدبي المعاصر، ص  في مناىج محاضرات :بشير تاوريريت (1)
 .871المرجع نفسو، ص  (2)
 .26نور الدين السد: األسموبية وتحميل الخطاب، ص  (3)
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أن المغة ىي صورة الفكر وىي حاممة لوجدان المتكمم ويكون  »وقد أشار إلى 
. تشكل ىذه المضامين الوجدانية (1)« ليا أثر عند المتمقي، كما ىو عند المتكمم

 (bally (مجال البحث األسموبي عند بالي
تعني بالقيم التعبيرية والمتغيرات األسموبية وذلك من  »أن األسموبية التعبيرية 

إطار المغة أو عن  عنال تخرج  »، فيي (2)«العالقة بين الصيغ والفكردراسة 
الحدث المساني المعتبر لنفسو، بينما تدرس األخرى ىذا التعبير نفسو إزاء 

تنظر إلى البنى ووظائفيا داخل النظام  . أي أن أسموبية التعبير(3)«المتكممين
 المغوي، وبيذا تعتبر وصفية.

، ذلك أن  (variantes (عن المتغيرات األسموبية bally) )وقد تحدث بالي
أسموبية بالي  المتكمم يمكنو التعبير عن موقف واحد بعبارات مختمفة، كما تدرس

)lrhhc («ي المجازية وقوة اإليحاء، عدة ظواىر في المغة كالتشابو والترادف والمعان
 (4)«والحذف واإلضمار والتفكك

وىكذا تصبح أسموبية التعبير دراسة لقيم تعبيرية وانطباعية خاصة بمختمف 
وسائل التعبير التي في حوزة المغة، وترتبط ىذه القيم بوجود متغيرات أسموبية، أي 

العاطفة من جية  ترتبط بوجود أشكال مختمفة لمتعبير عن فكرة واحدة تحكميا دفقة
 والمؤثرات الخارجية واالجتماعية من جية أخرى.

 
 

                                                           
 .871محاضرات في مناىج النقد األدبي المعاصر، ص  :بشير تاوريريت (1)
 .871المرجع نفسو، ص  (2)
 .26، ص 6006، 8، سوريا، طبمنذر عياشي: األسموبية وتحميل الخطاب، مركز اإلنماء الحضاري، حم (3)
، مذكرة -دراسة أسموبية–"أنموذج الزمان في شعراء القيروان  "بوديسة بولنوار: الخطاب الشعري من خالل كتاب (4)

بي قديم، قسم المغة العربية وآدابيا، جامعة الحاج لخضر، باتنة مقدمة لنيل شيادة الماجستير، تخصص أدب مغر 
 .86، )مخطوط(، ص 6001 -6001
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 األلسوبيـ  النفلســـ :  -2
بمضمون الرسالة »األسموبية النفسية أو أسموبية الفرد كما تسمى أيضا  تعني

ونسيجيا المغوي مع مراعاتيا لمكونات الحدث األدبي، الذي ىو نتيجة إلنجاز اإلنسان 
 (1).« والكالم والفن

التي كانت تيتم »واألسموبية النفسية جاءت كرد فعل عمى األسموبية التعبيرية 
بالكالم المحكي والمغة المنطوقة ال المغة األدبية، وكان لمدراسات المغوية التي ظيرت في 

كما  (2)«كبير في ظيور ىذا االتجاه األسموبي بإسيامأواخر القرن التاسع عشر في أوروبا 
 léospitzerويعد العالم النمساوي ليوسبيتزر  »كروتشيو" في عمم الجمال تأثرت بمثالية "

( من أبرز روادىا ومطورييا، الذي حوليا إلى نظرية متكاممة في النقد 8120 8117)
 (3).« المغوي

 وقد ترك الحرية لمحمل الخطاب األدبي فمو أن يعتبره:
 منظومة عضوية مغمقة يتحكم بيا انسجام خاص. » -8
أن يعتبر الخطاب األدبي عمال فرديا، يسعى من خاللو إلى استقصاء  ولو -6

 القافية )تحديد بعض المجاالت الداللية(
ولو كذلك أن يتتبع تاريخ إحدى الكممات وما يتصل بيا من أفكار  -3

  (4).«ومفاىيم
 
 

                                                           
 .70نور الدين السد: األسموبية وتحميل الخطاب، ص  (1)
 .70ص ، نفسو  المصدرينظر:  (2)
الماجستير، تخصص زار القباني، مذكرة مقدمة لنيل شيادة نة بمقيس لثينيات األسموبية في مر بديدة: الب ةرشيد (3)

 .88، )مخطوط(، ص 6088 -6080المسانيات العامة، قسم المغة العربي وآدابيا، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
 .83، ص -دراسة أسموبية– "أنموذج الزمان في شعراء القيروان "بوديسة بولنوار: الخطاب الشعري من خالل كتاب (4)
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 في النقاط التالية: (léospitzer)وتتمخص خطوات المنيج عند ليوسبيتزر 
من اإلنتاج وليس من مبادئ مسبقة فالدراسة األسموبية يجب أن المنيج يتبع  » -8

 تنطمق من النص ذاتو، حتى ال يقع عميو تطبيق مناىج سابقة تطبيقا قسريا.
اإلنتاج كل متكامل، وروح المؤلف ىي المحور الشمسي الذي تدور حولو بقية  -6

 كواكب العمل ونجومو، والبد من التالحم الداخمي.
ينبغي أن تكون نقطة البدء فييا لغوية، وىنا ىو اليدف  الدراسة األسموبية -3

 األسمى لمدراسة األسموبية.
 النقد األسموبي ينبغي أن يكون نقدا تعاطفيا بالمعنى العام لممصطمح. -2
يكون النقد األدبي داخميا ويأخذ نقطة ارتكازه في محور العمل األدبي ال  -5

 خارجو.
 ي الظروف الخارجية المادية.أن جوىر النص يوجد في روح مؤلفو، وليس ف -2
 عمى العمل األدبي أن يمدنا بمعاييره الخاصة لتحميمو. -7
 أن المغة تعكس شخصية المؤلف. -1
أن العمل األدبي بوصفو حالة ذىنية ال يمكن الوصول إليو، إال من خالل  -1

 (1)« الحدس والتعاطف
نقول أن صاحبيا كان يطمح إلى البحث النفسية وكخالصة القول حول األسموبية 

نفسية المبدع وميولو  الوصول إلى »عن الحقائق النفسية في الخطاب األدبي أي 
 (2)«ألن روح المبدع ىي بمثابة النواة المركزية التي يدور حوليا نظام األثر كموومنازعاتو 
التي تعود إلى  إظيار الضمير الجمعي فيو من خالل التقاط المميزات النوعية معنى ذلك

نفس الكاتب والتي تمكن من تناول اإلشارات التعبيرية البميغة ومن توقع تغيرات الضمير 

                                                           
 .86 -88ص  زار القباني، نة بمقيس لثينيات األسموبية في مر بديدة: الب ةرشيد (1)
 .813محاضرات في مناىج النقد األدبي المعاصر، ص : بشير تاوريريت (2)
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ر عن شكل من أشكال الجمعي الموجود في الخطاب األدبي باعتباره نتاجا فرديا يعب
 . الوعي الجماعي

 األلسوبيـ  الينـبــــ : -3
وميشال ريفاتار ) (Roman jakobsonيمثميا كل من رومان جاكبسون 

)eRylr h iRllra aa ( « عالقات بالبنيوية في تحميل النص األدبي  تعني األسموبية
التكامل والتناقص بين الوحدات المغوية المكونة لمنص وبالدالالت واإليحاءات التي تنمو 

 (1)«فرداتمالعبارات المتضمنة  خمن منا النابع ،بشكل متناغم فيي تدرس ابتكار المعاني
يشكل جوىرا قائما بذاتو، ذا  »في نظرىم ومن خالل ىذا القول يتضح جميا أن النص 

عالقات داخمية متبادلة بين عناصره، وليس النص األدبي نتاجا بسيطا من العناصر 
لمكونة، بل ىو بنية متكاممة تحكم العالقات بين عناصرىا قوانين خاصة بيا، وال يمكن ا

أو سيكولوجي، إال في إطار البنية الكمية لمنسق وعمى ىذا  لمعنصر فييا وجود فيزيولوجي
األساس ال يمكن تعريف أي عنصر منفصل إال من خالل عالقاتو التقابمية والتضادية 

أي إعطاء األولوية لمعالقات المغوية التي  (2)«بالعناصر األخرى في إطار بنية الكل
 لنصوص.اتعتبر المرتكز األساسي في تحميل 

لبنيوية اقترحنا التعرض إلى إبراز رأي أحد اصورة أكثر حول األسموبية ولتتضح ال
 .أىم رواد ىذا االتجاه وىو ميشال ريفاتار

ىو النص  »يعتبر ميشال ريفاتار رائد ىذا االتجاه وموضوع الدراسة األدبية عنده 
األدبي الراقي، حيث انصب محور العمل عنده عمى البنى النصية وعالقاتيا ببعضيا 

                                                           
 .12نور الدين السد: األسموبية وتحميل الخطاب، ص  (1)
 .815محاضرات في مناىج النقد األدبي المعاصر، ص  :بشير تاوريريت (2)
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ذلك بيدف إبراز القيمة األسموبية لإلشارة داخل النظام وىذه اإلشارة تنتسب بدورىا إلى و 
 (1).«بنيتين بنية الرسالة وبنية القانون

 أي أن األسموبية تيتم بتأثيرات الرسالة المغوية وبحصاد عممية اإلبالغ. 
عن  تتحول إلى قوة ضاغطة تتسمط عمى حساسية القارئ وذلك »فاألسموبية عنده 

طريق إبراز بعض عناصر السمسمة الكالمية، ومن ثمة حمل القارئ عمى االنتباه 
 فاتار يجب أن تمر بمرحمتين:يومنو فالقراءة األسموبية حسب رأي ر  (2).«إلييا

 « مرحمة الوصف: وىي مرحمة اكتشاف الظواىر األسموبية ورصدىا 
 التأويل: وىي مرحمة الغوص في النص، وربط الظواىر األسموبية بعضيا  مرحمة

 (3).« البعض
ىي رؤية نقدية مزدوجة أو مركبة من »وفي األخير نرى أن األسموبية البنيوية 

زمرتين نقديتين ىما البنيوية واألسموبية، كما يستيدف التحميل األسموبي القيمة األسموبية 
 (4)«ويلإلشارة في تموضعيا البني

أي أن ميمة األسموبية البنيوية ىي اكتشاف القوانين التي تنظم الظواىر األساسية 
براز جمالياتو. ظيار وا   في الخطاب األدبي وا 

 األلسوبيـ  اإلحصائــــ : -4
إحدى مجاالت الدراسة المغوية األسموبية المعاصرة التي القت رواجا عمى  وىي

الساحة النقدية واألدبية، وذلك يعود إلى أن اإلحصاء يسيم إلى حد كبير في تحديد 

                                                           
 .812،ص محاضرات في مناىج النقد األدبي المعاصر :بشير تاوريريت (1)
 .815، ص المرجع نفسو (2)
 .82، ص -دراسة أسموبية–"أنموذج الزمان في شعراء القيروان  "بوديسة بولنوار: الخطاب الشعري من خالل كتاب (3)
 .812محاضرات في مناىج النقد األدبي المعاصر، ص  :بشير تاوريريت (4)
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الظواىر المدروسة ولذلك تستعين بو كثير من العموم والمناىج لتقارب الموضوعية 
 (1)العممية.

 :اعتبارين انطمق أصحاب ىذا االتجاه من
األول باعتبار األسموب مفارقة أو انحرافا عن نموذج آخر يعتبر معيارا، والثاني  »

الخطاب، وىذه االعتبارات تفتح نشئ مبو باعتباره اختيار أو انتقاء لسمات لغوية يقوم 
لمعديد من األسئمة المنيجية: فما ىو النمط الذي يعتبر معيارا تقاس بالنسبة المجال واسعا 

و االنحرافات؟ وما ىي قائمة األبدال المتاحة أمام المنشئ ليختار منيا؟ وما طبيعة ىذا إلي
االختيار ىل اختيار عن وعي وقصد أمل أنو بطريقة جبرية؟ وانطالقا من ىذه 

 (2).«اإلشكاليات يكتسب أصحاب االتجاه األسموبي اإلحصائي مشروعية منيجيم
لذا ، (3)«قياس كميااألسموب ظاىرة قابمة لموقد جعمت من  »كما يقول سعد مصموح -

برازعمى عرض نجده قام  أىمية اإلحصاء في ىذا المجال، وما في اإلحصاء من  وا 
السياق وتقديم الكم عن الكيف، وكثر األرقام والجداول والبيانات إال أنو  كإىمالعيوب 

 ميم، ولو جوانبو اإليجابية التي أخذنا بيا في بحثنا ىذا.
الباحث سعد مصموح من رواد ىذا المنيج في العربية والباحث محمد اليادي ألن 

الطرابمسي لذا نجد أن النقد األسموبي العربي الحديث، قد احتفى بالمنيج األسموبي 
اإلحصائي، وأشار الدارسون العرب إلى ىذا المنيج ضمن حديثيم عن االتجاىات 

 األسموبية.
لوصف الموضوعي والقياس الكمي الذي يستخدم وتقوم األسموبية اإلحصائية عمى ا

ألن التحميل اإلحصائي لألسموب ييدف إلى تمييز  »إجراءات التحميل اإلحصائي 

                                                           
 .803األسموبية وتحميل الخطاب، ص  ،ينظر: نور الدين السد (1)
 .82 ، ص-دراسة أسموبية–"أنموذج الزمان في شعراء القيروان  "بوديسة بولنوار: الخطاب الشعري من خالل كتاب (2)
 .52، ص 8116، 3األسموب دراسة لغوية إحصائية، عالم الكتب، القاىرة، مصر، ط ،ينظر: سعد مصموح (3)
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معدالت تكرارىا ونسب ىذا التكرار وليذه الطريقة في  بإظيارالسمات المغوية فيو وذلك 
 (1).«عند المبدعالتحميل أىمية خاصة في تشخيص االستخدام المغوي 
في مجال التحقق من شخصية  »وبيذا حققت المناىج اإلحصائية نجاحا كبيرا 

المؤلف خاصة في النصوص المجيولة المؤلف، وكذلك النصوص التي يثار خالف حول 
 ولعل ىذه األخيرة تعد أىم سمة تتميز بيا األسموبية اإلحصائية.(2)«مؤلفيا

وبية التعبيرية دراسة لمجمل إذا كانت األسم »وختاما ليذا البحث نستطيع القول: 
األنظمة المغوية، ومجمل البنيات النصية وتأثيرىما عمى المتمقي فإن األسموبية النفسية 

. (3)«ترى أن النص وحدة شاممة مرتبطة بفكر صاحبو وظروفو الكمية وعالقاتو الداخمية
لمخطاب  في حين أن األسموبية اإلحصائية تمكن من دراسة الخصائص األسموبية المكونة

، فيي (4)«يمنحنا مضمونيا الموضوعي الذي ينقصيا »األدبي دراسة موضوعية وبيذا 
 بذلك تيدف إلى تمييز الخصائص المغوية في النص اإلبداعي.

ليست منفصمة أو مستقمة عن بعضيا  »ومن ىنا نشير إلى أن االتجاىات األربعة
البعض، فجميعيا باستثناء األسموبية النفسية تنطمق من النص لتعود إليو في استقرائيا 

 (5)« لمبنيات األسموبية

                                                           
 .886 األسموبية وتحميل الخطاب، ص ،ينظر: نور الدين السد (1)
 .805نفسو، ص  صدرالم (2)
 .811 محاضرات في مناىج النقد األدبي المعاصر، ص :بشير تاوريريت (3)
 .835، ص 8112، 6، دار الحاسوب لمطباعة، حمب، سوريا، طيبيار جيرو: األسموبية، تر، منذر عياش (4)
 .811 محاضرات في مناىج النقد األدبي المعاصر، ص :بشير تاوريريت (5)
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ون الماضية شكمت مرتكزا إن بروز المسانيات في العقود الثالثة األخيرة، من القر 
وذلك  ل مضامين العموم اإلنسانية المختمفة، ر الوتيرة المغوية في ج  ساسيا غي  أأو معطى 
دراسة المغة في المضامين المغوية  توييدف من خالل دراسساني أن الخطاب الم  باعتبار 

دو ند يا، وىذا ما صرح بو أبو المسانيات الغربية فرديناجل ذاتأذاتيا ومن 
ن لم تكن كميا قد أفادت  اإلنسانيةو إذا كانت معظم العموم (  F.Desqoussur)سويير وا 

أن يستند في مناىجو الحديثة الغربية حريا بالنقد األدبي  من الدراسات المسانية، فإنو كان
المختمفة إلى ىذه الدراسات ولعل من بين أىم المناىج النقدية التي كانت  نتيجة حاصمة 

المنيج األسموبي أو األسموبية التي تعتبر ليذا التغيير النمطي في الخطاب المساني، 
المناىج السياقية  خاصة بعد تأكد فشل تمكالبنت األكبر في مضامين الخطاب المساني ، 

األخرى، وليذا فإن اكتساح ىذا األخير لمخطاب النقدي واألدبي الغربي عمى يد شارل 
بالنقاد و الدارسين العرب إلى نقل  أدى ، مؤسس األسموبية وغيره (charlesbally)بالي 

ا ىذه األخيرة إلى الخطاب النقدي العربي من أجل إيجاد منظومة نقدية أكثر فعالية وىذا م
د، أن األسموبية تعتمد بشكل أكبر ي ونور الدين الس  نالحظو في مؤلفات عبد السالم المسد  

عمى أسموب الذات المبدعة وتمغي مجموع العناصر و السياقات الخارجية المحيطة 
ومن األمور التي ترتبت عمى عممية ربط  »ي د  ، وفي ىذا يقول عبد السالم المسبالنص

بعادىا النفسية والفكرية في النص، أالمبدع تتجمى بكل  النص لمبدعو، وأن شخصية
سموبو عمى أنو ظاىرة داخمية في النص أالعودة إلى النص األدبي في ذاتو، ودراسة 

، وفي ىذه المقولة (1)«ات المتداخمة بين عناصره المغويةتتجمى في مجموعة من العالق
وذاتيتو التي تنم عن أحوال  نرى أن النص ما ىو إال انبثاقو جديدة تعكس رؤى المبدع

                                                
، 1،4112ط ة: األسموبية في النقد العربي المعاصر، عالم الكتب الحديث، إربد، األردن، أيوب جرجيس العطي   (1)

 .85ص
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نفسية، فالنص ىو المرآة التي يرى فييا القارئ الجانب اآلخر لمكتاب، و يتميز كل كاتب 
 بأسموب نموذجي خاص يتجسد في البناء الداخمي لمنص.

II .: األسموبية "و ،يلعبد السالم المسد   "األسموبية و األسموب"الموازنة بين الكتابين
 :دلنور الدين الس   "وتحميل الخطاب

تعد الموازنة أحد القضايا النقدية، ىذه األخيرة التي نجدىا بمثابة المفاضمة بين   
النقد والنقاد، باإلضافة إلى كونيا قضية من القضايا األدبية وذلك لما يمتاز بيا النقد 

كثيرة العربي القديم، إذ لقيت بدورىا رواجا في األوساط األدبية و النقدية عموما، فيي 
ومتنوعة، و لكنيا جميعا تعود إلى أصل واحد، ىو أن طرفي الموازنة ال بد أن يكون 

 بينيما اتفاق من ناحية و اختالف من ناحية أخرى.
 االختالف: أوجه.1

من خالل تناولنا لمقدمتي الكتابين نممس أن ىناك اختالف كبير في المقدمتين 
إلى أن ىنالك اختالفات جذرية وعميقة في معا، وىذا إن قادنا إلى شيء فإنما يقودنا 

الكتابين معا، فمن خالل مقدمة " عبد السالم المسدي" نرى أن ىذا األخير في مقدمتو 
تطرق مباشرة إلى األسموبية، ورأى بأنيا مرتبطة بالمسانيات ارتباطا جذريا، حيث ال يمكن 

ل عمم المسان مع فصل إحداىما عن األخرى وأن قواعد عمم األسموب ناتجة عن تفاع
األسموبية ليست قائمة عمى المسانيات فقط، مناىج النقد األدبي الحديث، ورأى بأن عالقة 

بل ىناك عالقات أخرى من شأنيا أن تحدد لنا مفيوم األسموبية وىي عالقة البنيوية مع 
مثل م األخرى أن األسموبية عمما شأنو شأن العمو » يعبد السالم المسد   ىير لذا األسموبية 

 (1) «، أما البنيوية فميست عمما وال فنا، بل ىي فرضية منيجيةعمم النفس وعمم االجتماع
 ي الحظ أن أعجب الروابط ىي التي تقوم بين األسموبية والبالغة.ولعل عبد السالم المسد  

                                                
 .9األسموبية و األسموب ، ص،يعبد السالم المسد  : ينظر (1)
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وقد أثرى ىذا األخير كتابو بتمييد جاء فيو خطوات تأسيس كتابو الذي انبنى عمى 
 قسمين:

: قدم فيو عصارة فكرية ىي اإلشكال و أسس البناء العممي وموضوعو  األولالقسم  - أ
 طاب، العالقة واإلجراء .ب، ومصادرة الخ  ومصادرة المخاط  

محات تثبت األلفاظ األجنبية، كشف المصط : اقتصر عمى مالحق ىيالقسم الثاني - ب
 م األعالم.جار ت

تطرق في مقدمتو مباشرة إلى مضامين الكتاب وىذا المتناول  "دنور الدين الس   "بينما  -
 و المعروف عند أبرز الكتاب حيث نرى أن ىذا األخير قسم كتابو إلى جزئين:

 جاء في الجزء األول بفصمين:
لالتجاىات سموبية، ثم اتبع في تصنيفو عريف األالفصل األول : اقتصر عمى ت

 .(لتعبيرية، النفسية، البنيوية، اإلحصائيةاألسموبية بحسب المناىج  )االتجاىات ا

فتناول فيو ضبط مفيوم األسموب ومحدداتو وىي االختيار و : أما الفصل الثاني 
واالنزياح، المغة واألسموب محددا العالقة بينيما، واألسموب في نظرية  التركيب
 (1).اإليصال

بينما الجزء الثاني من كتابو اعتمد عمى فصل واحد اشتمل ىذا األخير عمى مباحث 
أوضح من خالليا تجميات مفيوم الخطاب األدبي عند الباحثين الغربيين دون أن ينسى 
إشكالية المصطمح في النقد العربي الحديث ومفيوم الخطاب وتحميمو عند األسموبين 

ات تكوينو، كما تتبع ظاىرة التناص باعتبارىا العرب، وعرف بأدبية الخطاب و ميز 
عنصرا ميما في الدراسة، كما رصد أىم الدراسات األسموبية التطبيقية في النقد العربي 

 و قسميا إلى قسمين:
 قسم اشتمل عمى تحميل الخطاب السردي. -

                                                
 .10نور الدين السد، األسموبية وتحميل الخطاب، صينظر :    (1)
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 (.1)واآلخر عمى تحميل الخطاب الشعري -
سس البناء واعتمد أعنصر اإلشكال و اية في كتابو إلى ي بدد  تطرق عبد السالم المس

من خالليا عمى عنصرين ميمين ىما: الحداثة و المعاصرة، ورأى بأن الممارسات 
النقدية بقيت سجينة وذلك الفتقارىا إلى بعدين: بعد نقدي وبعد معرفي وأكثر حاجز ىو 

لألدب و النقد  يةستيمبذلك الذي قام بين الفمسفة و النقد األدبي ورأى بأنو ال وجود االي
 .ستمولوجيباإلالمعرفي  امفقصر بذلك النظ

ر اليوم قد استقرت نظرية األسموب معطى ي أن المنظ  د  ويرى عبد السالم المس
حضوريا لديو، والحظ أن التيار األسموبي قد تبين طريقة منذ بداية ىذا القرن بين شكوك 

ية غير متضحة لمذوق الفني و مختمفة بين القواعد التعميمية القديمة وأخرى إلى الرؤ 
، ورأى عبد السالم أن عمم األسموب قد تأسست قواعده النيائية عمى يد الحس المغوي
م، وىذا ما أكد عميو أساتذة دوسوسير، ولكن 1914سنة ( Charles Bally )شارل بالي

األسموبي قاموا بنبذ  في التحميل( Bally)بنوا وصايا بالي تىنا لم يدم طويال ألن الذين 
 (2)نسانية، فوظفوا عمم األسموب.العممية اال

و السبب في ذلك أن الذين تبنوا التحميل األسموبي قد » وىذا ما نجده في قولو : 
سارعوا إلى نبذ العممية اإلنسانية فوظفوا العمل األسموبي بشحونات التيار الوضعي، فقتموا 

 (3)...«في ميده  Ballyوليد بالي 

 ولعل من أبرز ىؤالء في المدرسة الفرنسية، ماروزو، وكراستو.... وخالل ردود أفعال
منيج أسموبي وىذا ما أكد عميو عبد السالم  Spitzerىذه تولد عمى يد األلماني سبيتزر

                                                
، 4، ج4111ىومة لمنشر و التوزيع، الجزائر، د.ط،نور الدين السد، األسموبية وتحميل الخطاب، دار ينظر :  (1)

 .11ص

 .41عبد السالم المسدي، األسموبية و األسموب، ص :ينظر (2)

 . 41المصدر نفسو، ص(3)
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وىذا الشظظ العقالني في منيج البحث ىو الذي استفز ردود الفعل المضادة، »في قولو 
نعتو بالتيار نجا أسموبيا ال مجازفة في شيء أن بيترز منيفتولد عمى يد األلماني س

 (1)«االنطباعي
إلى ىذا المجال و الفرق بينيما يعود في:  "نور الدين السد "نفي تطرق نفي حين ال 

 األول جاء في عنصر االشكال و أسس البناء و الثاني جاء في المصطمح.
 المصطمح : .1.1

فكالىما اعتمد عمى تعاريف محدودة حيث اعتمد ال نجد تعاريف عدة لمؤلفين 
بأنيا بداىة بالبحث » التعريف األول عمى البعد المساني و يأتي ذلك تعريفو لألسموبية 

عن األسس الموضوعية إلرساء عمم األسموب، عمى أن لبعض تمك المنطمقات المبدئية 
اب بين شبكة من الدوال في تحديد األسموبية بعدا لسانيا محضا يستند إلى ازدواجية الخط

تكشف عن استنطاق شحنة داللية ال تتعين إال بيا وال تتعين بيا غيرىا، وىذا المعطي 
 (2)«ىو الذي يجعل األسموبية تتحدد بكونيا البعد المساني لظاىرة األسموب

من خالل التعريف الذي قدمو عبد السالم، نرى أنو في تعريفو مزج بين المقياس 
بالغي في ذلك إلى تصنيف عمودي لمحدث االو استند  ،األدبي الفني المساني و البعد

ويرى أن عممية الحدث األدبي تكمن في اإلثارة وتأتي األسموبية في ىذا المقام ، ما الذي 
 يجعل الخطاب األدبي الفني مزدوج الوظيفة؟ و الغاية يؤدي ما يؤدي إلى الكالم عامة.

الذي يرى  Jakbsonسون بوقد استدل عبد السالم في تعريفو ىذا إلى نظرية جاك
أن األسموبية بحث عما يتميز بو الكالم  الفني من بقية مستويات الخطاب » ىذا األخير 

 (3)«أوال ومن سائر أصناف الفنون اإلنسانية ثانيا
                                                

 .41، صاألسموبيو واألسموبعبد السالم المسدي، (1)

 .24المصدر نفسو، ص(2)

 .22المصدر نفسو، ص (3)
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نساني وأىم مبدأ حيث يرى جاكسون أن األسموبية و البالغة يتفقان في التفكير اإل
استند إليو تحديد حقل األسموبية وىذا األخير يرتكز أساسا عمى ثنائية تكاممية ىي من 
مواضعات التفكير المساني التي سنيا سوسير حيث أسند الظاىرة المغوية إلى ظاىرتين ، 
ظاىرة المغة وظاىرة العبارة ، في حين تطرق عبد السالم المسدي، إلى مصطمح 

مصطمحا من المصطمحات التي خاض فييا عمماء المسان والنقاد تباره األسموب باع
 .والدارسين

بأنو اشتقاق األديب من األشياء » وب:ي األسموذلك في تعريف عبد السالم المسد   
يرى أن  ي، نالحظ من خالل ىذا التعريف أن عبد السالم  المسد  (1)«ما يتالءم  عبقريتو

األسموب ىو ميزة األديب في تحديد خاصية األشياء و إثبات ما ىو صحيح من الخطأ، 
أسموب راق وطريقة اتصالو ومزجو من خالل التصوير  والتعبير إذ حيث يكون لألديب 

 وطريقة التفكير.
لمنظور إال أن ريفاتار في تحديده لعمم األسموب والذي طور ىذا األخير في ا

دد ريفاتار حي نمن الموضوعية العممية، حي اختبارهعن سبل  وف لالتعريفي وكش
األسموب بأنو إبراز بعض » تقبل وبقولو: ب اعتمادا عمى أثر الكالم في الماألسمو 

عناصر سمسمة الكالم وحمل القارئ عمى االنتباه إلييا، بحيث إذ غفل عنيا شوه النص، 
ذا حمميا وجد ليا دالالت تمييزية  (2).«وا 

نالحظ من ىذا التعريف أن ريفاتار يفرق بين الكالم و األسموب باعتبار أن الكالم 
تعبير عادي، واألسموب خاصية ال بد لألديب و الناقد و الدارس أن يبرزىا باعتبار أن 
نما  البحث الموضوعي في انطالقو من المحمل األسموبي ال ينطمق من النص مباشرة وا 

يا القارئ، وبذلك يكون ريفاتار قد أعطى فارق لمكالم ينطمق من األحكام التي يبدي
                                                

 .88، صواألسموب األسموبية عبد السالم المسدي، (1)

 .00المصدر نفسو، ص(2)
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واألسموب، وباعتبار أن األسموب أو تحديده يكون قوة ضاغطة متسمطة عمى القارئ 
 وفاعميتو اعتمادا عمى ما تحققو من فاعمية.

الخطاب في تعريف األسموب،  ىوتكاد جل الدراسات و التيارات التي اعتمدت عم
التي تنصب في منحى واحد وىو بمثابة العامل المشترك و الموحد وذلك من خالل 
إعطاء لألسموب مصطمح موحد أال وىو مفيوم االنزياح، لكي يكون عنصرا في التفكير 

بل الخطاب األكبر أال وىو المغة، من عالقة الخطاب األصغر ال األسموبي يستمد داللتو 
وربطيا بمفيوم االنزياح ونالحظ ذلك أن جل الدارسين في تحديد الظاىرة األسموبية  وذلك

بر ريفاتار من أىم أحد الدارسين تال يخرجون عن ربط مصطمح األسموب باالنزياح ويع
األسموبية ال يخرج ريفاتار في تحديد الظاىرة » الذين ربطوا مصطمح األسموب باالنزياح

ن  حاول االيماء بغير ذلك ، إذ يعرفو بكونو إنزياحا عن النمط عن مفيوم االنزياح، وا 
االنزياح بأنو كان خرقا لقواعد حينا ولجوء إلى التعبيري المتواضع عميو ويدقق في مفيوم 

 (1)«ماندر من الصيغ حينا آخر

عمى أن نظرية المؤلف في تحديد االسموب ال تخمو من تصرف مفيوم االنزياح، 
الضعف التي وجيت إلى االنزياح، باعتباره مقياسا عمميا  أىم نقاطوذلك أنو حاول تدارك 

 ، مرتبطا بييكل النص المدروس و بمصطمح األسموب.
سموب أن األويذىب سبيتزر في ربط ىذا األخير " األسموب" باالنزياح، باعتبار 

وما سموبية عمنزياح مقياسا لتحديد الخاصية األويتخذ مفيوم اال أينظر اعتمادا عمى مبد
 ثم يندرج في منيج استقرائي يصل بو إلى المطابقة بين جممة ىذه المعايير.

بأنو لحن مبرر ما » إال أن تودوروف ينظر إلى األسموب باعتباره انزياحا، فيعرفو 
،  أعطى (2)«كان يوجد لو أن المغة األدبية، كان تطبيقا كميا لألشكال النحوية األولى

                                                
 .54صعبد السالم المسدي : االسموبية واألسموب ، (1)

 .52، صالمصدر نفسو  (2)
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في تحديده في النمط التعبيري المتواضع عميو وىو ىنا مصطمحا لألسموب  تودوروف
 مصطمح االنزياح باعتبار األسموب خارج عن المألوف .

ا من فروع عبوصفيا فر » لمصطمح ) األسموبية( إال أن نور الدين السد يرى في ا
المعرفة اإلنسانية لو أسسو النظرية، ولو طرائفو في تحميل الخطابات األدبية فاألسموبية 

ألسموب المغوي في الخطاب األدبي، وتصف كيفية تشكيمو، وتقوم بتحميمو، ورصد تدرس ا
خصائص مكوناتو لتظير الكيفية التي استطاع من خالليا تأدية وظيفتو الجمالية و 

 .(1)«التأثيرية 
يرى أن األسموبية تدرس األسموب المغوي في نطاق الخطاب األدبي تحميال مع ذكر 

خالليا نصل إلى تأدية وظيفتو الجمالية و التأثيرية و  خصائص مكوناتو والتي من
م(، الذي 1588) " فون درجا بمنتس "األسموبية عمى الباحث  استدل في تعريفو لمصطمح

ياحات المغوية والبالغية في الكتابة نز سموبية ىي دراسة األسموب عبر االاأل »يرى أن 
التراكيب التي يختارىا الكاتب ، أي ىي تمك المصطمحات و العبارات و (2)«األدبية 

 لمتأثير في غيره ألنو يجده أكثر تعبيرا عن آرائو.
" سعد مصموح" يؤثر ترجمة مصطمح وما يمكن اإلشارة إليو أن الباحث 

(stylistics ،باألسموبيات بدال من المصطمحين الشائعين األسموبية وعمم األسموب )
التصريف، كما أنو جاء في سنة السمف في صر وأطوع في خأ» يعمل ىذا االيثار بأنو،و 

و يتسق بيذا المبنى مع تمك المصطمحات الشبيية بالرياضيات و الطبيعيات، وألن
ات والصوتيات و غيرىما من المصطمحات التي ليا عالقة بيذا المجال يمصطمح المسان

 (3)«وىو المصطمح الذي يمح عمى استعمالو عبد الرحمن حاج صالح، ومازن الوعر
                                                

 . 0األسموبية وتحميل الخطاب، ص :نور الدين السد (1)

 .14المصدر نفسو، ص  : ينظر (2)

 .11، ص   المصدر نفسو (3)
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ويراه جزءا من من »(  stylistique)مقابال "عمم األسموب"يستعمل صالح فضل  و
عمم المغة ، وذىب كثير من الباحثين في ىذا الحقل المعرفي إلى استعمال مصطمح 

تح اهلل أحمد سميمان ، "األسموبية" ترجمة وتأليفا ومن ىؤالء الباحثين ،محمد عزام، ف
 (1)«.....الخيشريل، أحمد درو ذعدنان بن 

قد عرف مصطمح األسموب لدى الدارسين الغربيين  إذا كان عبد السالم المسدي
وربطو بمفيوم االنزياح، فإن نور الدين السد جعل مفيوم األسموب في كثير من الدراسات 
في التراث العربي وىو يعني عندىم الكيفية التي يشكل بيا المتكمم كالمو سواء كان شعرا 

طريقة اإلنسان في التعبير » م أو نثرا في حين يرى نور الدين السد األسموب وبوجو عا
، يرجع نور الدين السد أن األسموب لو عالقة بالخطاب وكيفية نظمو (2)«عن نفسو

 وصياغتو وترتيبو.
أن األسموب ىو إختيار لمكالم بما يتناسب ومقاصد » ويرى أحمد أمين في األسموب 

أوال عمى  ، من خالل ذلك يتضح لنا أن األسموب يعتمد عمى نظم الكالم(3)«صاحبو
إختيار الكممات ال من ناحية معاينتيا فقط بل من ناحيتيا الفنية أيضا ومن ناحية وقعيا 
الموسيقي، فالشعر مثال يحتاج إلى مقدار من الخيال أكثر مما تحتاج إليو الحكم والحكم 
يحتاج إلى مقدار من المعاني أكثر ما يحتاجو من الخيال، وبذلك يقول أن األسموب ىو 

لكالم، وىو طريقة التعبير عن األفكار وتتعدد األساليب بتعدد المستويات المغوية نظم ا
التي يتم التعبير بيا ومن خالل طرائق توظيف المغة في الكالم والتي يمكن بيا وصف 

 الخطاب.

                                                
 .14، ص األسموبية واألسموب  عبد الس الم المسد ي :(1)

 .122، صالمصدر نفسو(2)

 .05، ص1994، (د ط)أحمد أمين : النقد األدبي، طبعة أنيس موفم لمنشر، الجزائر،  (3)
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كما أشارت أعمال أغمب الدراسات الحديثة في تعريفيا لمفيوم األسموب إلى تعريف 
أن األفكار تشكل وحدىا عمق األسموب، ألن األسموب ليس سوى » الذي يرى  "بيفون"

، ولعل بيفون في تعريفو لألسموب كان (1)«النظام و الحركة وىذا ما نضعو في التفكير
يضع تعريف أفالطون ألن األسموب لدى أفالطون شبيو بالسمة الشخصية ألن الخطاب 

عميو من خصائص أسموبية ففي التعريفات ىو سمة الروح وىو يقصد بالخطاب ما يشمل 
نجد أنيا ال تخرج عن تحديد مفيوم األسموب انطالقا من عالقتو بالمنشأ باعتباره ذاتا 

 .مبدعة
من خالل ما تطرقنا لو حول تحديد مفيوم مصطمح األسموبية واألسموب لدى 

سون بإلى الغرب ) كجاك تعريفو يالمؤلفين، نرى أن عبد السالم المسدي استند ف
وريفاتار( بينما نور الدين السد اعتمد في تعريفاتو لألسموبية واألسموب إلى الغرب والعرب 

د أمين ومحمد عزام، صالح فمن الغرب  نجد "بيفون" ومن العرب نجد أحم
 لخ، وىنا يكمن اختالفيما في تحديد مفيوم مصطمح األسموبية واألسموب.إفضل....
الدراسات األدبية النقدية عند العرب و الغرب في بقدر ما اختمفت المنهج : .1.1

 تحديد مصطمح األسموبية و األسموب بقدر ما اختمفت في تحديد المنيج .
فإذا كان الفكر األسموبي في أصولو المغوية األلسنية يكاد يكون متوحدا أو متفاديا، فإن 

فكار الفمسفية لرواد الدراسات ومسمياتو قد تعددت تبعا لتعدد األمناىج التحميل األسموبي 
ي، حيث اعتمد عمى المنيج األسموبية، لذلك  تعددت مناىج عبد السالم المسد  

التاريخي، وذلك من خالل تشبعو لنشأة األسموبية باإلضافة إلى وضع األسس المعرفية 
» ليذه النظرية وىذا ما نراه في طرحو لعنصر اإلشكال و أسس البناء وذلك في قولو 

عمم األسموب قد أن أي  Charles Ballyم كنا نجزم مع شارل بالي 1914سنة   فمنذ
ر، أصول المسانيات الحديثة يسدوسو  ديناندفر  ستاذهأتأسست قواعده النيائية مثمما أرسى 

                                                
 .120، ص األسموبية وتحميل الخطابد ، س  نور الدين ال (1)
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عبر مارزو عن أزمة الدراسات األسموبية وىي تتذبذب بين  1921وصوال إلى سنة   
االستقراءات فنادى بحق األسموبية في شرعية الوجود ة يموضوعية المسانيات ونسب

 (1)«جرة المسانية العامة...شضمن أفنان ال
ي عمى المنيج التاريخي وذلك برصد التواريخ من ىذا التفريق اعتمد عبد السالم المسد  

 لتأسيسي عمم األسموب وقواعده.
ا لتبيين الصراع وكذلك اعتمد عمى المناىج المعاصرة في تفاعمو مع النصوص وتحميمي

عمى أن ذاك الصراع الذي أسمفنا اإلشارة إليو قد تفاعل مع » القائم، وذلك في قولو 
العقمنة التدريجية التي شيدتيا العموم اإلنسانية بعامة كما تفاعل مع مناىج البحث 
المعاصرة المستمدة أصوليا أساسا من اإلليام العممي الحديث و القائم عمى قاعدة 

 (2)«ختصاصات في المعرفة اإلنسانيةتمازج اال

عمى اعتبار أن األسموبية اليوم ىي من أكثر أفنان المسانيات صرامة في اتخاذىا أو 
قياميا عمى مبدأ المناىج المعاصرة من حيث منطمقاتيا النظرية و العممية، كما نجد عبد 

 ستيمولوجية المعرفية.بالسالم المسدي يقترب إلى األسموبية اال
المنيج الذي تطرق إليو نور الدين السد فكان المنيج الوصفي التحميمي لدراسة أما 

موضوعو واعتمد عمى المنظومة التحميمية لنقد النقد وعدتو اإلجرائية، فكان يرصد 
المنقوالت في مواقع فصوليا ، وينسقيا في مباحثيا، ثم يصفيا و يحمميا مدعما أو 

سعى األسموبية ألن تكون عمما تحميميا تجريديا، وىكذا ت» مناقضا ودليل ذلك في قولو 
يرمي إدراكا موضوعية في العقل االنساني عبر منيج عقالني يكشف البصمات التي 

ومن ىذا القول نجد أن نور الدين السد ، (3)«تجعل السموك اإلنساني ذا مفارقات عمودية
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ول نجده اعتمد عمى قد تبنى المنيج الوصفي التحميمي لدراسة النصوص، ففي الجزء األ
 المنيج الوصفي التحميمي معتمدا المنيج نفسو في التحميل في الجزء الثاني أيضا.

ي ونور الدين السد قد تطرقا إلى مصطمح إذا كان عبد السالم المسد  التطبيق : .1.1
األلسنية، يكاد أن األسموب و المنيج فكان حريا بالفكر األسموبي في أصولو المغوية 

ي ونور الدين السد قد تعددت يكون متوحدا، فإن التطبيق الذي اعتمده عبد السالم المسد  
أفكاره ومسمياتو تبعا لمعديد من األفكار الفمسفية لرواد الدراسات األسموبية و منطمقاتيم 

و  في التطبيق واإلجراء ، فمن المصطمحات و اآلراء و النظريات المتطابقة أحيانا
ي عبد السالم المسد  ثبت المتباعدة أحيانا أخرى يمكن إبرازىا فيما يمي: في حين 

وكثرتيا تشد االنتباه في الدراسات  "الواقع األصل "المصطمحات المعبر بيا عن 
د مصطمحات كثيرة عمى النحو اآلتي ناسبا كل ر ي يو األسموبية و النقدية، فالمسد  

 (1)مصطمح إلى مستعممو.
 

 صاحبه المصطمح
 الكالم الفردي
 العادي االستعمال 

 السنن المغوية
 النمط

 العبارة البريئة

 Bally–بالي 
 Spitzer زريتبس

 Todorovتودوروف
 Riffaterreريفاتار

 la groupeجماعة "مو" 
« mu » 

ومن خالل الجدول يتضح لنا كشف ألبرز الدوال المستعممة مع نسبيتيا إلى من 
 كانوا من األسموبين المعاصرين أو ممن سبقوىم.بادروا ببثيا، سواء 
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ونورد مصطمحات كثيرة "الواقع العرضي "كما تطرق إلى كشف الدوال المعبرة عن
 (1)عمى النحو اآلتي ناسبا كل مصطمح إلى مستعممو.

 صاحبو  المصطمح 
 االنزياح

 االنحراف 
 المخالفة
 الشناعة

 خرق السنن
 العصيان
 التحريف

     Valéry فاليري
 Spitzerسبيترز
        Thiryتيري
     Barthes   بارت

 Todorovتودوروف
       Aragon   آراقون

 la groupe « mu»وجماعة م
 

ة المفيومين: المفيومين الواقع المغوي النفعي يصطالحية تكشف بنسبإن ىذه المجموعة اال
منيما إلى الموضوعات التاريخية ة كل يوالمفيوم المغوي المكرس، كذلك بنسب

 السوسيولوجية، وتحديد األسموب.و 
النظريات طمحات األسموبية فمن المصطمحات واآلراء و ثم تطرق إلى كشف حزمة المص
 ي نجد:التي تطرق إلييا عبد السالم المسد  

ىو لفظ وليد النقد »ي في تعريفو لألدبية بأنو : إذ يرى عبد السالم المسد   األدبية-أ
حديث يطمق عمى ما بو يتحول الكالم من خطاب عادي إلى ممارسة فنية إبداعية و ال

يختص ىذا المصطمح أحيانا بصيغة عممية، فيطمق عمى وجو المعرفة االنسانية التي 
 (2)«تتبمور يوما، يكون موضوعيا عمم األدب 
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لنقد الحديث لدراسة عمم ي أن األدبية ىو مصطمح امن ىذا يرى عبد السالم المسد   -
رساء قواعده، وتحديد ىوية الخطاب األدبي في بنياتو ووظيفتو و بذلك إاألدب و 
 ة األدبية لألدب كنسبة المغة إلى الكالم.يتكون نسب

مجموعة » : وىو مصطمح يدخل في تعريف عممية الكالم ذاتيا ونقصد بو  االستبدال-ب
حد منيا، في كل نقطة من نقاط سمسمة الكالم و األلفاظ التي يمكن لممتكمم أن يأتي بأ

مجموعة تمك األلفاظ القائمة في الرصيد المعجمي لممتكمم و التي ليا طواعية االستبدال 
ك لعاض ، تسمى العالقات االستبدالية و لذيفيما بينيا، تقوم بينيا عالقات من قابمية االست

ستبدالية تزدوج بالعالقات ، حيث نرى أن العالقات اال(1)«أطمق عمييا محور االختيار 
وىي محصول عممية ثانية تمحق عممية االختيار المتكمم من رصيده ألدواتو  ةنيالرك

التعبيرية، حيث تعتبر ىذه األدوات و تركيبيا تنظيم يقتضي بعض قوانين النحو، و ال 
اىرة المغوية، ولكن تميز كل فويا وال إعتباطيا في الظعيمكن االستبدال حسب المسانين 

 المغة تحدد التصنيفات الممكنة، وتسعى المسانيات إلى تحسس ىذه التصنيفات .
: ىذه األخيرة التي الح ضؤورىا في الكتب النقدية القديمة وذلك ما جسده الشعرية-ج

 اطيقيالبعض لتعريف بالشعرية فيقول بو  أفالطون وما ربطو بالمحاكاة، وبذلك يعمد
الوقوف عند حدود الشعر و إنما ىي شاممة لمظاىرة  ىنعي ذلك أن المفظة ال توالسبب ف

وقد يقتضي السياق أن نقول اإلنشائية إذ الداللة األصمية ىي الخمق و » األدبية عموما 
اإلنشاء، و اإلنشائية تيدف إلى ضبط مقوالت األدب، من حيث ىو ظاىرة تتنوع أشكاليا 

، وبذلك الشعرية تعد من المصطمحات األدبية و النقدية (2)« موحدةو تستند إلى مبادئ 
التي خاض فييا العمماء الدارسين الغرب و العرب المحدثين وتعدد ىذه األخيرة 

 .....الخ .ابمصطمحات منيا، الشعر، عمم الشعر، بويطيق
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التي تطرق إلييا جاكسون في مخططو،  : وىي من الوظائف الستةالوظيفة المرجعية -د
انطمق ىذا األخير من جياز و التي يستند إلييا الخطاب المساني عموما، حيث 

وىي محتوى اإلرسال و تستند إلى » ، وىي المرسل، و المرسل إليو، الرسالة بالتخاط
ىي سياق، ونقوم عمى سنن يشترك فييا طرفا الجياز، وتربط المرسل بالمرسل إليو، قناة 

 (1):«أداة االتصال أو الصمة، بحيث يكون شكل الجياز كاآلتي 
 

   السياق  
      

 المتقبل   الرسالة  ث(المرسل )البا
     إليو()المرسل 

   الصمة  
      
   السنن  

ون من خالل مخططو ونظريتو في وظائف الكالم أن كل عنصر بجاكس اكتشففي حين 
يولد وظيفة في الخطاب تتميز نوعيا من وظائف العناصر األخرى و ستة، من العناصر ال

 تكون عممية التخاطب المساني تأليفا لجممة ىذه الوظائف .
 في حين أن المرسل يولد الوظيفة التعبيرية أو االنفعالية. -أ 

 و المرسل إليو تتولد عنو الوظيفة اإلفيامية.-ب
 و السياق ويولد الوظيفة المرجعية.-ج   
 والصمة وتولد الوظيفة االنتباىية.-د    
 و السنن وتولد الوظيفة المعجمية أو ما وراء المغة -ه    
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 والرسالة وعنيا تولد الوظيفة اإلنشائية.-و     
العامة و التي يحدد بيا وىي المفاىيم األساسية التي قامت عمييا المسانيات الداللة : -ه

أحيانا باالشتباه أو األشكال كل ىذه المصطمحات  المسانيون جممة المفاىيم التي توحي
دل يدل الدال والمدلول و الداللة وكذلك » دوسوسير مردىا إلى العالم المغوي فرديناند

العالمة، و العالمة ما يدرك بالحس رؤية أو سماعا أو لمسا، وباإلدراك الحسي لو شيئا 
يائي تدركو العين كتابة، ويدركو غيره، والعالمة المسانية مفيوم مركب من مظير حسي فيز 

فالعممية التي يقترن فييا الدال بالمدلول ىي التي تسمى  (1)«السماع ممفوظا و يسمى الدال
 الداللة، وبذلك يجدر بالذكر أن وجود الداللة يكمن بحصول المعنى أو حدوث الفيم.

وىو من المصطمحات التي برزت لدى المفكرين العرب المعاصرين، وىو  اإلجراء:-و
وىو لفظ يطرد في لغة المفكرين العرب و رغم تنوع سياقاتو » يتمخض غالبا في الداللة 

نواليا أو فإنو يتمخض غالبا في الداللة عمى عممية تحويل الفكرة إلى واقع مطبق عمى م
رسات التطبيقية وعمى ىذا االعتبار، يطمق عمى النظري لممما قعمى تغيير، يسببو الطر 

كل موقف، ىدفو تحويل الواقع في ضوء فكرة معينة أو منيج نظري متكامل أنو موقف 
 .(2)«إجرائي

بمعنى أن لفظة اإلجراء تقوم عمى بروز الواقع وتطبيقو، أي تحويل الفكر إلى واقع 
 مطبق.

 la Symétrieالتناظر: -ي
 : ومن الحقل الداللي نفسو

 (L’oppositionالتقابل )  -
 (La Superposition) التطابق  -
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 (1)(L’identificationالتماثل )  -
أما المصطمحات و المعايير التي خاض فييا نور الدين السد، كانت قائمة عمى  -

 األول. االختيار و االنزياح و التركيب، وذلك في جزئو
 : يذىب عمماء األسموب إلى أن عممية الخمق األسموبي تكمن في االختيار اإلختيار-أ

كالكالم الذي يختار من الرصيد المغوي الواسع مظيرا من المغة المحدودة و يتم توزيعيا 
بصورة مخصوصة، ويكون بيا خطاب ولذا من الضروري تحديد نوعين مختمفين من 

أما النوع » تحكم فيو مقتضيات التعبير االختيار: اختيار محكوم بالموقف واختيار ت
األول فيو اختيار نفعي ييدف إلى تحقيق ىدف عممي محدد، وربما يؤثر فيو المنشأ ، 
كممة أو عبارة، أما النوع الثاني فيو االختيار النحوي و المقصود بالنحو ليذا المصطمح 

ظم الجممة، ويكون قواعد المغة بمفيوميا الشامل، الصوتية، و الصرفية و الداللية ون
، وبذلك يكون االختيار جانبا من (2)«ىذا االختيار حين يؤثر المنشأ كممة عمى كممة

 الجوانب التي توضع إلرساء عمم األسموب وقواعده، بغرض التعبير عن موقف معين.
: إلى أن التركيب في الجانب األسموبي ظاىرة إبداعية سابقة، فيي تتوزع التركيب -ب

تقوم » متداد خطي، ويكون لتجاوزىا تأثير داللي وصوتي وتركيبي كبير سياقيا عمى إ
ابقة عمييا وىي ظاىرة ظاىرة التركيب في المنظور األسموبي عمى ظاىرة إبداعية س

التي ال تكون ذات جدوى إال إذا أحكم تركيب الكممات المختارة في الخطاب  االختيار،
وبذلك يكون التركيب من الظواىر األسموبية التي أرسى قواعدىا لظاىرة من  (3)«األدبي 

األسموبية أن الكاتب ال يتسنى لو االفصاح عن حسو وال » الظواىر األدبية، لذا ترى  
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انطالقا من تركيب األدوات المغوية تركيبا يفضي إلى إفراز  إالعن تصوره لموجود 
د وىذا ىو الذي يكسب تقيد النظرية بحدود النص الصورة المنشودة و االنفعال المقصو 

أي أن الكاتب ال يمكنو االفصاح عن شعوره وكيانو إال انطالقا من تركيب (، 1)«في ذاتو
 األدوات المغوية.

: اىتمت الدراسات األسموبية بظاىرة االنزياح، باعتبارىا قضية أساسية في االنزياح-ج
تشكيل جماليات النصوص األدبية و باعتبار أن االنزياح ىو انحراف الكالم عن نسقو 

االنزياح ىو حدث لغوي يظير في تشكيل الكالم و صياغتو، و يمكن » المألوف 
ل يمكن اعتبار االنزياح ىو األسموب بواسطتو التعرف إلى طبيعة األسموب األدبي، ب

 :األدبي ذاتو، وقد قسم األسموبيون المغة إلى مستويين 
وىو الذي  المستوى االبداعيأما  : و يتجمى في ىيمنة الوظيفة االبالغيةالمستوى العادي

، فإذا كانت (2)«يخترق االستعمال المألوف لمغة وينتيك صيغ األساليب الجاىزة 
المسانيات قد أقرت أن لكل دال مدلول، فإن األدب يخرق ىذا القانون فيجعل لمدال إمكانية 
تتعدد مدلوالتو وىو ما عبر عنو األسموبيون باالنزياح، فجل عمماء االسموبية و منظري 

 األدب يوظفون نظرية االنزياح عند الحديث عن خصائص النص.
ق إلى مفيوم الخطاب األدبي و تحميمو في الدراسات الغربية أما في الجزء الثاني فقد تطر 

و العربية، كان دائما موضع اىتمام النقاد و دارسي األدب، في كل األزمنة و في جميع 
، أي أن صانع األدب (3)«خمق لغة من لغة» األمكنة، ويعرف الخطاب األدبي بأنو 

 ة الخطاب األدبي.ينطمق من لغة موجودة، فيبعث فييا لغة وليدة، وىي لغ
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نص تغمبت فيو الوظيفة » سون في تحديد مفيوم الخطاب األدبي إلى أنو بو يذىب جاك  
الشعرية لمكالم، وىو ما يفضي حتما إلى تحديد ماىية األسموب بكونو الوظيفة الشعرية 

بكونو الوظيفة المركزية  لمكالم، وىو ما يفضي حتما إلى تحديد ماىية األسموب
 سون" خطاب تركب في ذاتو ولذاتو.بلذلك كان النص حسب "جاك(1)«المنظمة
استعدادا معينا، حتى تتم عممية  تتطمب من الدراسة ياألدب أن طبيعة الخطاب»لذا نجد 

  (2)«االستيعاب و التفاعل، وىذا االستعداد ىو امتالك عدة الدخول إلى حضرة الخطاب
التمكن من كثير من المعارف، ويتضح من خالل ىذا التعريف أنو يجب عمى الدارس 
 فيما يخص أدوات لتحميل الخطاب وتحديد دالالتو ورؤاه.

ة الشعرية لمكالم انطالقا من تحديد األسموب، باعتباره   ظيفلو ا »سون " بدد "جاكحكما ي
معطى لسانيا يشكل بنية الخطاب و ذلك بعده الخطاب حدثا لسانيا، و الحدث المساني 

، ةظيفالو " ىو تركيب عمميتين متواصمتين في الزمن، ومتطابقتين في  سونبحسب " جاك
، ثم تركيبو ليا تركيبا  لتعبيرية من الرصيد المعجمي لمغة وىما اختيار  المتكمم ألدواتو ا

  (3)«سبل التصرف في االستعمال  يقتضي بعضو قوانين النحو، وتسمح ببعضو اآلخر
أنو توافق بين العمميتين في الوظيفة أي تطابق وىذا األخير يرى أن األسموب يتحدد ب

 اختيار المتكمم عمى التركيب و كالىما ليما الصرف في االستبدال.
غة وىذا تختمف لغة الشعر عن االستخدام العادي المألوف لم»ويقول " ميشال ريفاتير" 
كممات ، وحتى القارئ الساذج، حقيقة أن الشعر كثير ما يوظف أمر يدركو القارئ العادي

، ويتضح من خالل ىذا (4)«ال ترد في الكالم العادي، وغالبا ما يتميز بنحو خاص
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جنس من الخطاب األدبي، و الخطاب األدبي  عريف أنو من طبيعة األمر أن الشعرتال
لشعر يقول شيئا و يعني عامة يعبر دوما عن المفاىيم و األشياء بشكل غير مباشر أو ا

 ى:دين السد إلكما تطرق نور ال، شيئا آخر
 :إشكالية المصطمح في النقد العربي الحديث -د

شيد النقد األدبي حركة نشطة تجمع بين التراث و المعاصرة أحيانا، وقد كانت حال 
النقد في ىذه المرحمة كغيرىا من حقول المعرفة األخرى، وحاول النقد أن يتابع بالدرس و 

 االحيائيون ومن رواد ىذه الحركة النقدية الشيخالتحميل حركة الشعر التي قام بيا الشعراء 
وقارن بين الشعر فأشار إلى قضية الوزن »نجيب حداد الذي اىتم ببعض القضايا النقدية

قافية، ووضع أمام المجددين العربي و الشعر الغربي في المفظ و المعنى و الوزن و ال
لغربيين إلشعارىم ساعدتيم من الشعر الغربي يسيرون عمى ىدييا، وأكد أن أوزان ا حقائق

عمى طرق الموضوعات المختمفة و ساعدتيم عمى وضع المالحم و المسرحيات الشعرية 
الطويمة، كما سيل عمييم التضمين، وأسموب التقديم و التأخير و أسيمت ىذه 

، نرى (1)«الخصوصيات الفنية في إعطاء النص الشعري حرية في تشكيمة المغوي الفني
إلى أىم الصعوبات و المعوقات التي يعاني من خالل ىذا التعريف أن نجيب حداد أشار 

منيا الشعر العربي مثل قضية المفظ و المعنى و الوزن الن أوزان الشعر العربي تعتمد 
 عمى التفعيالت ذات األسباب و األوتاد و الفواصل .

الغربية، وىو معيب في الشعر إلى قضية التضمين في العروض »وأشار الشيخ حداد 
العربي القديم، بينما ىو عند الغربيين يساعد عمى استيفاء المعنى واالسترسال فيو بدون 

، أي أن الشعر العربي القديم يعاني من قضية التضمين ولكنو من (2)«عناء وال تكمف
 جية يساعد الشعر الغربي عمى طرق موضوعاتيم المختمفة.
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نقدي العربي الحديث يعتمد جممة من المصطمحات و المفاىيم نراىا لذا نجد أن الخطاب ال
إلى منظومة تحميمية قاصرة عن أداء ميمة تحميل الخطاب األدبي، ألنيا ال تستند 

 تؤطرىا، وليس ليا ضابط في سياق معرفي و عممي.

 نماذج من مصطمحات النقد العربي الحديث :*

ومن المفاىيم األكثر انتشارا في الدراسات النقدية العربية ىي ، الوحدة العضوية، 
 الخيال، الشكل و المضمون، العاطفة ، األفكار ، المعاني، العبارة........

 : الوحدة العضوية في النص األدبي(1
ابط الذي أشار إلى تر »ومن األوائل الذين اىتموا بقضية الوحدة العضوية "نجيب حداد" 

الشعر األوروبي في المقابمة بينو وبين الشعر العربي، فاألوروبيون يصمون البيت بالذي 
يميو في المفظ و المعنى جميعا، فيجعمون الفاعل قافية  لمبيت و يضعون مفعولو في أول 

، بل يصميا بما بعدىا في البيت الثاني، بحيث يضطر القارئ أال يقف عند القافية
نرى أن ىذا األخير يركز في النص عمى الجانب الشكمي ويرى أن القارئ ال  (1)«اإللقاء

تتغير ألنيم يضعون  ية المحددة بل يجب أن يتجاوز ذلك ألن التفعيالتفالقيقف عند ا
الفاعل قافية لمبيت و يضعون مفعولو في أول البيت الثاني، وىذا ما أشار إليو نجيب 

ص عمى الجانب الشكمي في التركيب النحوي وىو أنو يركز في ىذا الن»حداد في قولو 
 (2)«يشير إلى ما يسمى في النقد القديم "" بالتضمين"" وقد عابو النقاد العرب في الشعر

ويتضح من خالل ىذا التعريف أن إغفال ىذا الجانب ىو تكريس لمفوضى، وتضييع 
 يت لمذىن.تلمجيد، وتش
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 الخيال : (1
كبيرا عند كبار األدباء و الشعراء ألنو يعتبر وسيمة  إن موضوع الخيال أبدى إىتماما

إلدراك الحقائق، لذا نجد المازني الذي يتناول قضية الخيال ويعتنق مذىب من يقول من 
إن الخيال السميم ىو الخيال الذي يؤلف بين العناصر المختمفة ليخمق »عمماء النفس 

ية، والمازني حاول جاىدا أن يقصر شيئا جديدا، وىذه نظرة ال تقرىا جميع األبحاث النفس
الخيال عمى التأليف لكي يتخذ من ىذه الفكرة أساسا لمتمييز بين الخيال الجيد و الخيال 

 (1)«الردئ في الشعر العربي

را لألشياء أو األشخاص االتي يستطيع بيا العقل أن يشكل حو  القدرة»فالخيال ىو 
 (2)«أو يشاىد الوجود

نجد أن النقد العربي القديم لم يشير إلى مفيوم الخيال كما نجده عند النقاد  لذا
ألن أغمبيم كان يعتقد بأن الشعر صناعة أو حرفة كسائر الحرف و » المحدثين

 .(3)«الصناعات
بأن الخيال عنصر من عناصر »ولنوضح ذلك أكثر في قول أحمد أمين الذي يرى 

ن مما ال شك فيو أن لمخيال دخال كبيرا في إثارة ، ولكاألدب، فكل أدب يثير العواطف
تمك العواطف، فنحن إذا قرأنا خبرا عن ثورة أو بركان، فبمجرد قراءتنا لو ال تثيرنا إلى 
حد كبير لو اقتصرنا عمى أن بركانا ثار ودمر ألف منزل وأمات أالف النفوس، ولكن 

والذي يعين لحقيقي..... ، قطعة من رواية خيالية تييجنا أكثر من سماع ىذا الخبر ا
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عمى ىذا المنظر أو ىذا العرض، إنما ىو قوة الخيال وىي قوة ال بد منيا لألديب شاعرا 
 .(1)«كان أو روائيا أو كاتبا

 فما ىو الخيال؟ يحاول أحمد أمين اإلجابة عمى ىذا السؤال استنادا إلى رأي رسكين
  (2)«أن ممكة الخيال غامضة ال يمكن تعريفيا، إنما يمكن معرفتيا بأثرىا» الذي يرى 

فالخيال في اإلبداع األدبي ىو تشكيل صور من عناصر طبيعية ليا وجود سابق، و 
إلى أنواع الخيال وىي الخيال البسيط، والخيال المبدع، الخالق، و »يشير أحمد أمين 

الخيال المؤلف، و الواقع أن جميع أنواع الخيال التي يشير إلييا الباحث ال تقوم بديال 
ب قد يعانق مفيوم االنزياح في األدبي، فالخيال في األد إجرائيا في تحميل الخطاب

غوية، وفق نظام أسموبي يقدمو الخطاب األدبي نعة الم  الص  سموبية وىو ضرب من األ
 ..(3)«معربا عن كينونتو، وىو ضرب من التشكيل المغوي عمى غير مثال

ب أي أن الخيال ليس لعبة طبيعية في يد الشاعر فقط، بل تعداه إلى الخطا
 استخدامو ىذه المفارقات المغوية الروائي، فأصبح الكاتب يخاطب القارئ عن طريق

 الشكل و المضمون :(1

أثار النقد العربي الحديث قضية الشكل والمضمون وسواىما من المصطمحات، لذا نجد 
بحثين قدما في المؤتمر » خمدون الشمعة ناقش مسألة الشكل والمضمون من خالل 

الحادي عشر ألدباء العرب الذي انعقد في طرابمس بميبيا، األول لمباحث حسين مروة 
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والثاني لمباحث " مون في األدب العربي المعاصروىو بعنوان: " ماذا تعني مشكمة المض
 (1)« "مشكمة المضمون في الرواية المغربية"إدريس الناقوري وىو بعنوان: 

االختالف بين البحثين، فإنيما  أنو عمى الرغم من بعض نقاط »ويرى خمدون الشمعة 
ندما طرح يشتركان في تكرار األخطاء المنيجية نفسيا التي سادت في فترة الخمسينات ع

موضوع )الشكل و المضمون( في العمل الفني عمى أساس أنو موضوع تبشيري عقائدي 
و ليس عمى أساس أنو بحث نقدي، يستخمص تعميماتو من األعمال األدبية التي تشترك 

، نجد من خالل ىذين البحثين أنيما ال يفصالن بين الشكل و (2)«في خصائص مشتركة 
 ىذا الفصل. المضمون، وال يحددان طبيعة

األسموبية ال تفصل بين الشكل و المضمون، فكالىما يؤسسان عالقة »لذا نجد أن 
 ال و المدلول، إال لضرورة منيجية يقتضييا التحميل فصمية كما ال يمكن الفصل بين الدم

كذلك ال يمكن الفصل بين الشكل و المضمون، أما ما يجعل من المغة نظام رموز، إنما 
التي بيا يتقاطع المضمون والتعبير ويعموان في عالقة التحام مفصمي ىو الطريقة 

محددين ظيورا مزدوجا لشكل المضمون ومضمون الشكل، فالكاتب الحقيقي ىو الذي 
 .(3)«يعرف كيف يعبر، ويقدر عمى التعبير من خالل تمكنو من أسرار المغة

حدد مصطمحاتو أن ي ومن  خالل ما ذكرناه سابقا أنو يجب عمى النقد العربي
جراءاتو، ليتمكن من تحميل الخطاب األدبيافيوأدواتو اإل  تحميال موضوعيا. مية وا 
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 : ات العربيةالخطاب في الدراس-ه

الدارسون العرب بتحديد مفيوم الخطاب األدبي و تحميمو، لذا ال عجب في أن ىناك  اىتم
حركة نقدية نشيطة في العالم العربي تيتم بالنص األدبي عموما و الخطابات األدبية 

 خصوصا.

 فتاح :ممفيوم الخطاب األدبي كما يراه محمد *

الخطاب  مية و اعتباركالتواصمية و التفاعمنح محمد مفتاح الخطاب وظائف عديدة: 
إذن مدونة حدث كالمي ذي وظائف  بفالخطا »مدونة كالمية وذلك في قولو 

 أي أنو مؤلف من كالم وليس رسما أو عمارة أوزيا فالخطاب إذن يتميز بأنو : (1)«متعددة

 تواصمي : ييدف إلى توصيل معمومات ومعارف ونقل تجاربو إلى المتمقي.» 

التواصمية في المغة ليست ىي كل شيء فيناك وظائف أخرى تفاعمي: عمى أن الوظيفة 
لمخطاب المغوي، أىميا الوظيفة التفاعمية التي تقيم عالقات اجتماعية بين أفراد المجتمع 

 (2)«وتحافظ عميو 

وىكذا تمتد أدبية الخطاب بمقدار انزياحو وخروجو عن مألوف القول في تركيبتو        
دبيتو ال تكمن في أسموبو فحسب، بل في داللتو التعبيرية و البنيوية و الداللية، ألن أ

 الرمزية.
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 التناص في النقد الحديث :-و

في عدة أبحاث (juliakristeva")جوليا كرستيفا"ظير مصطمح التناص عمى يد الباحثة 
عندىا ىو التقاطع داخل نص لتعبير مأخوذ من نصوص  التناص يكون  وبذا »ليا 

 ، أي التفاعل مع النصوص األخرى.(1)«أخرى، وىو نقل لتعبيرات سابقة أو متزامنة
بغيره تو تقوم عمى تفكيك النص و تحميل معانيو، و تحديد عالق «التناص» إن دراسة  -

 من النصوص.
في بحثو معتبرا جيوده في »ينيت" جيرار ج"جيود " سعيد يقطين"لذا يضمن الباحث  -

ويحدد مفيوم " التفاعل النصي"التناص مرتكزات ينطمق منيا إلنجاز تصوره الخاص عن 
نصا يتعالق مع نصوص  كل ما يجعل »، كما عرفو جنيت بأنو:(2)«"التعالي النصي"

ىذا التعريف إلى خمسة أنماط  ، و يشير من خالل(3)«أخرى بشكل مباشر أو ضمني
 ت النصية وىي:من المتعاليا

كما حددتو كرستيفيا، وىو خاص عند جنيت  التناص: وىو يحمل معنى التناص -أ 
 بحضور نصفي آخر عن طريق االستشياد و السرقة وما شابو ذلك .

(، ونجده حسب تعريف جنيت في العناوين و العناوين الفرعية Paratexteالمناص ) -ب 
 .الناشرو المقدمات و الصور، وكممات 

، وىو عالقة التعميق الذي يربط نصا بآخر يتحدث عنو دون «Métatexte»الميتانص -ج 
 أن يذكره أحيانا.
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النص الالحق: ويكمن في العالقة التي تجمع النص )ب( كنص الحق بالنص )أ(  -د 
 سابق وىي عالقة تحويل أو محاكاة.

إنو النمط األكثر تجريدا وتضمينا، إنو عالقة «léarchitexte»معمارية النص  -ه 
صماء، تأخذ بعدا مناصيا، وتتصل بالنوع: شعر، رواية، بحث، وىناك عالقات وطيدة 

وىو مظير من مظاىر نصية النص أو  النصي "التعالي "بين ىذه األنماط و 
 (1)أدبيتو.

 تحميل الخطاب الشعري:-ي

ري كان ليا حضور قوي في النقد العربي إن تجميات التحميل األسموبي لمخطاب الشع
الحديث، ألنو يتناول الظاىرة الشعرية من جميع مكوناتيا الصوتية والمعجمية والتركيبية 

 و الداللية.
ي عفي شكل تفري»ونات الخطاب الشعري فتاح قد حدد مكملذا نجد الباحث محمد 

يمكن عد الخطاب الشعري من خاللو بأنو بنية متكونة من عناصر تؤلف بينيا عالقات، 
طبيعة ىذه العالقات وعمي محمل الخطاب الشعري وفق المنيج األسموبي أن يحدد 

 (2)«القائمة بين عناصر الخطاب
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تضح لنا من خالل ىذا الشكل مكونات الخطاب الشعري وما يتضمنو من مكونات ي
أشير إلييا في مواطنيا، كفيل بإعطاء تصور لمحمل الخطاب الشعري » عناصر أخرى

 (1)«عن كيفية تشكيميا لتحقيق شعرية الخطاب عن الخصائص األسموبية والسيميائية

 الخطاب السردي: تحميل-ك
أما تحميل الخطاب السردي في النقد العربي الحديث وفق المنيج األسموبي البنيوي و 

أسموبا  فاألسموبية اعتنت بالخطاب السردي»السيميائي فقد شكل رصيد معرفيا يعتد بو ، 
مكوناتو وكان تعامميا مع الخطاب السردي ، وحددت تفاعل ووبناء وداللة، فحمت نسيج

 (2)«يقوم عمى التجريب لضبط نظام المسرود في عالقتو بسارده والمسرود لو
عناصر أساسية في التقنية  "قضايا السرد عند نجيب محفوظ "تناول وليد نجار في كتابو 

عرض  قد الحديث، عصرية معتمدة في الن الروائية، محاوال االستفادة من منيجيات
القضية األولى : عالقة الزمن الرواية عند محفوظ بزمن السرد، فأوضح تحرك زمن السرد 

وىو غالبا حوار و اإليجاز وىو األسموب  « المشيد»قياسا إلى زمن الرواية العام وكان 
غير المباشر، والتوقف و يتألف من الوصف و التحميل النفسي، ثم القطع وىو القفزات 

نية، فروع ىذه القضية، ألن لكل فرع من ىذه الفروع، مستوى مختمفا بالنسبة إلى الزم
سرعة الزمن السردي ، ثم انتقل إلى القضية الثانية عرض فييا عالقة السرد بالرواية 
وضمنيا موضوع التصرف الزمني، كما ورد في السرد عند محفوظ، وىو رجوع إلى نقطة 

سرده، استنادا إلى زمن روايتو، وتناول في القضية إنطالق أساسية يتخذىا محفوظ في 
الثالثة: عالقة ثالثة  بين السرد و الرواية عند محفوظ، وىي عالقة تواتر، أي تكرار 
الحدث الروائي من ناحية أو مقاطع السرد من ناحية أخرى، أما القضية الرابعة درس 
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سردية، التي تتم بواسطتيا السرد عند محفوظ باعتباره عممية لنقل الخبر أي الصيغة ال
 عممية النقل.

-
أي ما يتركو محفوظ من « الصوت السردي » وتناول في القضية الخامسة موضوع  

 (1)في ما يكتب أثر شخصي 

 ولقد رتب الباحث فصول كتابو حسب التدرج المنيجي وىي خمسة تناول :  -
ضبط  -1زمن السرد وزمن الرواية وعرض فيو العناصر التالية :  الفصل األول : -

 االيجاز . ج التوقف  -المشيد  ب -سرعة السرد و تفرغ عنيا : أ -4محوري الزمن . 
 أما الفصل الثاني : فتناول فيو التصرف الزمني و عرض فيو إلى العناصر التالية  : -

 الرجعات و التوقعات  4 –نظام زمن السرد  -1
 الثالث : تناول فيو التواتر و تفرعت عنو العناصر التالية :الفصل  -
 -8التحول  2 –التعاقب والتعاصر   -2الوحدات الزمنية  -4نماذج التواتر  -1

 الوصف
 -4نماذج الكالم  -1أما الفصل الرابع فعالج فيو:  الصيغة السردية و عنيا تفرع : 

 التركيز. -2التصور السردي 
 تناول فيو الصدى السردي وعنو تفرعت المباحث التالية:  الفصل الخامس :

 (2)الكاتب و القصة  -2مستويات السردية  -4نماذج سردية  -1
وما يجمع بين ىذه الفصول وما تفرع عنيا من مباحث ىو تناوليا لثالث مستويات 

 أساسية وىي السرد و الرواية  و الروائي 
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 أوجه التشابه: .2
 .مصطمح األسموبية و األسموبكالىما تطرق إلى 

 .كالىما ربط األسموب باالنزياح 
 .كالىما يبحثان في المعرفة األسموبية المسانية 
 كالىما اعتمدا عمى المنيج الوصفي التحميمي .

الم من خالل ما تقدم نصل إلى نتيجة ختامية لمبحثنا ىذا، وىي أن كل من عبد الس
األخير ىذا  ، وربطواألسموبإلى مصطمح األسموبية  المسدي ونور الدين السد تطرق
لمعرفة سموبية بالمسانيات أي كالىما كان يبحثان في اباالنزياح كما تناول عالقة األ

 .المسانية ىذا من أوجو التشابواألسموبية 
والمصطمح أما أوجو االختالف فيي كثيرة، فنجد اختالف من حيث مقدمة الكتاب 

 والتطبيق . والمنيج
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الرؤية النقدية بين عبد السالم «بحثنا ىذا الذي اتخذ  تعالىوصل بعون اهلل 
خاتمتو التي سجمت جممة  إلى، موضوعا لو »دراسة موازنة -و نور الدين السد المسدي

 :تياآلمن النتائج نذكرىا في 

الميارات النقدية  الجد في مأخذلمنص  األسموبيحرص النقاد العرب عمى اخذ التحميل -
 الحديثة. األسموبيةظيور بعض االتجاىات  إلىدى أالشاممة، مما 

 األخرى.عمم متشعب العالقات مع العموم  األسموبية-

 وليدة البالغة ووريثيا المباشر. األسموبية -

السد عمى الخمفيات النقدية  ونور الدين المسدياعتمد كل من عبد السالم  -
المادية الجدلية <<كسر فمسفية مثل الخمفية الفمسفية عند كارل ما خمفيات أىميا:

ما نور الدين السد نجد الخمفية الفمسفية أ، المسديبالنسبة لعبد السالم >>التاريخية
 بالبالغة. األسموبيةالوجودية، وخمفيات تراثية مثل عالقة 

 رواج األسموبية وذيوع صيتيا في الوطن العربي تنظيرا وممارسة .-

 من أىم القضايا النقدية األدبية.تعد قضية الموازنة  -

 التشابو. وأوجو، االختالف أوجومجموعة من  إلىبين الكتابين توصمنا بعد الموازنة  *

 :االختالف في أوجونجد  إذ -

 إلىتطرق مباشرة  المسديفعبد السالم ة نممس اختالف في مقدمتي الكتابين، مالمقد
 لكتاب.مضامين اما نور الدين السد فتناول أ ،سموبية في مقدمتوأ

والبعد ساني ممزج بين المقياس ال يالمسد  السالم فعبد  كما نجد اختالف في المصطمح، -
ة مستويات بحث عما يتميز بو الكالم الفني من بقي األسموبيةن أ ى، الفني وير دبياأل

 صناف الفنون االنسانية ثانيا.أوال ومن سائر أالخطاب 
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المعرفة بوصفيا فرعا من فروع  (المصطمح)األسموبيةفي  ىير  نور الدين السد أما -
 ة.األدبيالنظرية ولو طرائقو في تحميل الخطابات  أسسو، لو اإلنسانية

نور الدين  أماكشف العديد من المصطمحات، بفي التطبيق نجد عبد السالم قام  اما -
 والعربية.الدراسات الغربية  وتحميمو في األدبيالسد قام بتعريف الخطاب 

 .واألسموب األسموبية مصطمح إلىتطرق  كالىما- :اما في التشابو فنجد -

 مسانية.ال األسموبيةكالىما يبحثان في المعرفة  -

نا، أوحده عمى توفيقو لنا، فبعونو بدنحمد اهلل  إاليسعنا  وفي ختام بحثنا ىذا ال
لنا ال ندعي بموغ الكمال فيو اهلل وحده، ذالذي بكننا رغم الجيد لوبعونو ايضا ختمنا، 

فمنا  خطأناأن ا  منا األجران، و فن أصبنا إ، فلوجيو الكريمفحسبنا النية الخالصة التي كانت 
 واهلل الموفق. األجر
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 «رواية ورش لقراءة اإلمام نافع  »القرآن الكريم *

I. : المصادر 
عبد الّسالم المسّدي ، األسموبية واألسموب ، دار الكتاب الجديدة المتحدة ، بنغازي ،  -1

 .  2006،  5ليبيا ، ط
األسموبية وتحميل الخطاب ، دار هومة لمطباعة والّنشر والتوزيع ،  نور الدين الّسد ، -2

 . 1، ج2010، (د ط )الجزائر ، 
نور الدين السد ، األسموبية وتحميل الخطاب ، دار هومة لمطباعة والنشر والتوزيع ،  -3

 . 2، ج 2010، (د ط  )الجزائر ،
II. : الكتب العربّية 

دراسة بالغية تحميمية ألصول األساليب األدبية " ، القاهرة  سموب "أحمد الشايب ، األ -4
 .  1999،  13، مصر ، ط 

 .  1992،  (د ط)أحمد أمين، النقد األدبي ، طبعة أنيس موفم لمنشر ، الجزائر ،  -5
هيار الدمشقي" مأمال منصور ، أدونيس وبنية القصيدة القصيرة ، " دراسة في أغاني  -6

 .  2007، األردن ، د ط ، عالم الكتب الحديث ، إربد 
أيوب جرجيس العطّية ، األسموبية في النقد العربي المعاصر ، عالم الكتب الحديث ،  -7

 . 2014،  1إربد ، األردن ، ط
استراتيجية الشعرية والرؤيا الشعرية عند أدونيس ، مكتبة اقرأ ، بشير تاوريريت ،  -8

 . 2006،  1قسنطينة ، الجزائر ، ط
محاضرات في مناهج النقد األدبي المعاصر ، مكتبة اقرأ ،  بشير تاوريريت ، -9

 . 2006،  1قسنطينة ، الجزائر ، ط
 (.د ط مدخل لسانيات سوسير ، دار توبقال لمنشر ، المغرب ) حنون مبارك ، -10
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رابح بوحوش ، األسموبيات وتحميل الخطاب ، منشورات جامعة باجي مختار ،  -11
 . (د ت)، (د ط )عنابة الجزائر ، 

ح بن خوية ، مقدمة في األسموبية ، عالم الكتب الحديث ، إربد ، األردن ، راب -12
 . 2013،  1ط 

سحر سميمان عيسى ، المدخل إلى عمم األسموب والبالغة العربية ، دار  -13
 . 2011،  1البداية ناشرون وموزعون ، عمان ، األردن ، ط 

لقاهرة ، سعد مصموح ، األسموب دراسة لغوية إحصائية ، عالم الكتب ، ا -14
 . 1992،  3مصر ، ط 

صالح فضل ، أساليب الشعرية المعاصرة ، دار قباء لمطباعة والنشر والتوزيع  -15
 .  1998، (د ط  )مصر ،، القاهرة ، 

جراءاته " ، دار الشروق ، القاهرة ،  -16 صالح فضل ، عمم األسموب " مبادئه وا 
 .  1985،  1ط ،مصر

، أبو العالء عفيفي ، دار ابن عربي ، فصوص الحكم ، تحقيق وتعميق  -17
 . 1ج ، 1980،  2الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان ، ط

عياد شكري ، مدخل إلى عمم األسموب ، دار العموم لمطباعة والنشر ،  -18
 . 1982،  1الرياض ، ط

فرحان بدري الحربي ، األسموبية في النقد العربي الحديث ، مجد المؤسسة  -19
 . 2003،  1ع ، عنابة ، الجزائر، طالجامعية لمدراسات لمنشر والتوزي

محمد عبد المطمب ، البالغة واألسموبية ، الشركة المصرية العالمية لمنشر ،  -20
 . 1994،  1لونجمان ، بيروت ، لبنان ، ط

محمد مفتاح ، تحميل الخطاب الشعري " استراتيجية التناص " ، المركز  -21
 . 1992،  3الثقافي العربي ، الدار البيضاء ، ط
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عياشي ، األسموبية وتحميل الخطاب ، مركز اإلنماء الحضاري ، حمب منذر  -22
 . 2002،  1سوريا ، ط

سموبية مفاهيمها وتجمياتها ، دار الكندي لمنشر األموسى سامح ربابعة ،  -23
 .(د ت  )، 1والتوزيع ، القاهرة ، مصر ، ط 

 ، تأصيل األسموبية في الموروث الّنقدي والبالغي ، عودةمحمود ميس خميل  -24
 . 2011، 1، ط األردن عمان ، ، لمنشر والتوزيع الزمان دار جميس

، دار المسيرة لمنشر والتوزيع  األسموبية  الرؤية والتطبيقيوسف أبو العدوس :  -25
 . 2007عمان ، األردن ، ،  1والطباعة ، ط 

III.  : الكتب المترجمة 
حمب  سموبية ، تر، منذر عياشي ، دار الحاسوب لمطباعة ،ار جيرو ، األبي -26

 .  1994،  2سوريا ، ط
مبارك حنون ، دار ضايا الشعرية ، تر ، محمد الولي و رومان جاكبسون ، ق -27

 .  1988، (د ط )توبقال لمنشر ، المغرب ، 
، البالغة واألسموبية ، تر ، محمد العمري ، إفريقيا الشرق ، هنريش بميث  -28

 .  1999، (د ط )بيروت ، لبنان ، 
IV.  : المجالت 

ي ، المقاييس األسموبية في النقد األدبي من خالل البيان المسدّ عبد السالم  -29
 .  1976،  23والتبين لمجاحظ ، حوليات الجامعة التونسية ، عدد 

،  1، ع 5محمد الهادي الطرابمسي ، األسموبية " مجمة فصول "  ، مج  -30
 . 1984أكتوبر ، نوفمبر 
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V. : الرسائل الجامعية 
الخطاب الشعري المغربي من خالل كتاب " أنموذج الّزمان بوديسة بولنوار ،   -31

في شعراء القيروان "  ، دراسة أسموبية مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير ، 
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لنيل شهادة الماجستير ، تخصص المسانيات العامة ، قسم المغة العربية وآدابها ، 
 .  2011-2010جامعة الحاج لخضر ، باتنة ، 

VI. : المعاجم 
ة إبراهيم مصطفى وآخرون ، المعجم الوسيط " مادة رأى " ، المكتبة اإلسالمي -33

 .  1ج، (د ت  )،(د ط  )بول ، تركيا ،نلمطباعة والنشر والتوزيع ، اسط
، ) دط(،الكتاب المبناني، بيروت ، لبنانجميل صميبا ، المعجم الفمسفي ، دار  -34

 . 2ج،  1982
عبد الّرحمان بدوي ، الموسوعة الفمسفية ، المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ،  -35

 . 1984،  1بيروت ، لبنان ، ط
، لسان العرب ، تحقيق عبداهلل عمي ابن منظور محمد أبو فضل جمال الدين  -36

 . 3ج، (د ط )الكبير وآخرون ، دار المعارف ، مصر ، 
VII. : المواقع االلكترونية 

محمد صغير نبيل ، رواج التفكيكية في التجربة النقدية المعاصرة " عرض  -37
في ساعة  2016-01-30، بتاريخ   uqu_edu_saونقد بشير تاوريريت " ، 

16:00 . 
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