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 المقرر الجامعي بين الواقع والمأمول 

 األستاذ نعار محمد  

 قسم اللغة العربية وآدابها جامعة ابن خلدون تيارت الجزائر  

 

 بالغة .  ،: مقرر ، تعليمية ، لسانيات ، أسلوبية   كلمات مفتاحية 

حاصل  داخل أمة من األمم  تدافع معرفي  هابواكير ، ثمرةاإلقرار به ابتداء هو ، صحية ة ادر ب  اإلصالح 

،  ة التواصل والتعاقب ختالف  وهو باكور شكال أو مضمونا فهذا من محامد االعن طبيعته بغض النظر 

  شياءفيها  أ تداركاحل يزاد عليها وتمر سلسلة تجارب عبر  ألنه في األخير، تحملها تطلعات األجيال التي 

ما يستهدف مباشرة قطاع التربية  هاالركين ركنصالحات و خر.. وعمود تلك اإلأفيها عن أشياء   تجاوزيقعالو 

 . تلكالتطلعات   ذلك من خالل المقررات التي تعكس، والجامعة 

 نموذجا سلوب أالتعلم و التعليم : علم األولوياته بين أالمقرر و 

دبية عبر  مقياس مقرر في تخصص الشعب األ، بية سلو و األ سلوييات أسلوب أو األاألعلم              

قرر في تخصصات السنة  ة الثانية من الليسانس وتقريبا هو م فهو مقرر لطلبة السن ( ل .م.د ) نظام 

جعله  ما( االسلوب همية مادته الخام )أ و  همية هذا المقياس الثالثة واألمر كذلك في تخصصات الماستر أل

" حين يراها  تزكية " المن بقسط ما  كل طالب تمكنه سبيال و مرادا يصبوا إلي  ولوية في مقاربات المقرر أ
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وضربت   التي وجدت سبيلها، والمهارات المكتسبة والطاقات الكامنة  الكفايات  متمكنة في شخصه  أي

 . بدعأرقى و والرسم أ نظمضربا من ال ، مناسبات في جملة بمواعدها 

  ممنذ ولوجه، ةبالمسار لدى الطلن يكون هذا التطلع بداية نحاول ما أمكن أ،  بحكم التجربة المتواضعة 

لى إطالب عمال الموجهة التي يوجه فيها الخصوصا في حصص األ ، التخصص  هذ تسابهم لنواالجامعة 

همية  أ  از بأمانة علمية مبر ،  جمعا وترتيبا مادة العلميةالبجديات التعامل مع أبحث من البحوث فيتعلم أوال 

  راء وملة األوج نفسه د فيهاتي يجبين الزاوية ال  الثقةبناء  هاالتي بدورها يتلقى في، ش حالة والتهمياإل

هذا الدور  يتعززل، و اختالفااتفاقا أ التي سيتلقاها وبالتالي سيرى فيها نفسه، حكام األقوال واألفكار واأل

ونال من  د تعو   اذ حتى إ ،وسالمة اللغة ساليب والتراكيبديدا من خالل ارشاده في تقويم األسلوب تحاألفي 

لى بيان شخصيته ) إن االسلوب من الرجل  ـ نعمل على دفعه إذلك في الماسترون كذلك النوال ـ عادة ما ي

رزة في تحقيق هذا  با  هميتهاأ تعليمية معلومة و ليات آ وهي (1)ليات التقليص والتلخيص وال من خالل آ( أ

واجهتها مباشرة بل إننا نعهد في بعض  لى عالم الكتابة وفي فسه مدفوعا إن الطالب  بحيث يجد  ، الهدف

ثم  عادة كتابة سؤال االمتحان بطريقتهم الخاصة يوم االمتحان بإ(  خصوصا لى الطلبة )الماستر األحيان إ

وهذا ما  عامال محفزا لهذا الهدف  ذلك كون ي،مقبلون على كتابة مذكرات التخرج ألن طلبة الليسانس والماستر 

 . .( 2)الجهد  هذا ينعقد بهالمسة بيانية  في، المشرف وكذا لجنة المناقشة  ليهإطمح ي

 : عمال الموجهةاألالمقرر في فضاء  

لمقياس من تعنى بتقريب ا انهخصوصا  في هذا المقياس أل ، نة هامة عمال الموجهة مكاتكتسي األ

ما يخدم   الفوج ،عة وضمن مجمو عمال موجهة يعنى بها كل طالب فردا وضمن خالل سلسلة أ  ، الطالب 

نها  أل، برمجتها يعيق فعليا مردوديتها  ووقوع خلل فيكثر ليونة وسيولة  العملية التعليمية وتجعل المقرر أ

داية  عادة في الب إذ يكون العمل، مل داخل الحصة ر ما يقوم به من ععب، في الحقيقة تشمل كل طالب 
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 ("نص شعري  "امالء )شعري في الغالب  نص اختيار  في ، المقياس ستاذ أ عبارة عن مبادرة يقوم بها  

عبر  التي تلقاها الطلبة ، الخام  المادةيز فتثار كفايات ومكتسبات الطلبة وتحعلى الطلبة ومن خالله

لى  م الفوج إقس ي  حصص ثم  ثالث   أوحصتين  عادة ما ننتهي من هذا العمل في ، ضت السنوات التي م

في  تحليل مستوى لغوي معين يدة معينة ونقوم بتكليف كل طالب تختار كل مجموعة قص ، مجموعات 

ستاذ بمراجعتها  قوم األالتي تخص ذلك النص وي،  قوم المجموعة بجمع تلك المستويات توقيت محدد ثم ت 

في الحصة الموالية تقوم تلك المجموعة بعرض هذا التحليل مع شيء من  ، حسن تحليل ر أختياثم نقوم با

 خرى بهذه الوتيرة . ، لتكون الحصص األ ستاذ ، يقوم به بقية الطلبة من الصف واألالتفصيل 

 فةمعر  ستاذ مناأل منها أن يقف الطالب عند مستواه وأن يقترب  ،ال تخفى   جراء حوافز تعليميةلهذا اإل

، )لهذا نعتمد  وتدارك النقص الموجود  تصويب الطلبة لبعضهمكذلك تتيح الفرصة  ، مستوى كل طالب 

في بعض (3) (، همية ذلك بيداغوجيايكون العمل مكتوبا  أل ة العمل بلالعمل المباشر ال مكان لرقمن

حد محاور هذا يخدم أ ، ما ه ي نحدد مسار الكتابة عند لتكون النصوص لشاعر واحد وبالتاحيان األ

الطريقة  ذلك تكون ب ،ا ما يكون ذلك مع طلبة الماسترغالب حصائي )دراسة المدونة (في جانبه اإل المقياس

، ب عمل الطالب ستاذ يقوم الطالب بتصوي، بحيث يكون الطالب مكان األللتعليمتحفز الطالب ، تعليمية 

لمقياس ومدى النقائص  لمعرفة حقيقية ا،فيهم ن الجانب النظري تمك ن يأل األم ما طلبة الماستر فيكون أ

ع هؤالء سواء في من هنا نحاول م، من قريب أو بعيد ، (4)  خرى الشياء التي تفيده من المعارف األو اأ

تفعيل  لـ عندما يسمح المقام ـ عندما يتناسب ذكر ذلك  عمال الموجهةفي األ حتى  المحاضرة خصوصا أو

الل مذكرات التخرج سواء في اإلشراف أو المناقشة فنحاول أن نحفز الطلبة في ولوج  ن خهذه الحاسة وم

الندوات مع أساتذة من خارج التخصص   ض من خالل برمجة بع: مثالتتقاطع مع المقياس، خرى معالم أ

علم النفس  )خرى من تخصصات أخرى في القسم أو في كليات أ أقرانهمو تشجيع الطلبة باالحتكاك مع أ
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  ،  وسعلهم صورة أ بذلك تكون  ، حتى تزيد معارفهم( جتماع اللغوي ...علم اإل،فلسفة اللغة  ، اللغوي 

  ، عامة تخصيص ندوةاول القيام بما نح،كريحية الدكتوره بأهم في مشاريعتمكنهم من دخول تخصص

التفاعل مع  خالل  ومنأ خصصا في مستوى لغوي محددنختم به المقررستاذا مت أنختار من خاللها 

 .و عبر المنشورات المتوفرة داخل الجامعة ملتقيات تتقاطع مع التخصص أ

قوامها تحصيل علمي  ، جيال تحصين األ  في مرتقبة ، واعدة ئجفاق معلومة ونتا ود آلهذه الدعائم  والجه

،  ر اضحالو  في المستقبل" وهو المراد غاية" واعتباره خالل التحصيلمن ، لطالب وبعث الثقة في شخصية ا

يتلقى   الطالب وهو مقبل الى الجامعة كعندما ترى ذل، ال تحصى  هذه البواعث موجودة رغم اكراهات 

غير اللغة التي تلقى  خرى، إذ تكون بلغة أصدمات بيداغوجية كاللغة التي يتلقى بها التخصص البعض منهم 

هو يقبل على التعلم واألخذ من هذه اللغة ـ خصوصا  التخصصات  العلوم في مرحلته الثانوية فهابها تلك 

مر بات من  ن األإفي التخصصات اللسانية بل  خرى أمن المقاييس مرتبطة بمعرفة لغة  وكثير ـ ية التقن 

  عديدة عوبات لى صضافة إإال أن التحدي موجود إذلك رغم صعوبة الضرورة لكل طالب مهما كان موقعه 

 يكتشف الطالب  بالمسؤولية  خذ واأل طالب تستهدف الواقعصقل شخصية المحيطة رأينا أهميتها في  موازية

وسع يراد له  أنا لكنهدف ( سوق العملأنه في مواجهة عالم جديد)ذلك في السنة األخيرة حين يدرك حقيقة

  لتزامباالنتماءواالحساس خصوصا اإل، هداف النبيلة اكراهات تتحدى هذه األ الوقوف عند تحديات أخرى و

دة تدفع هذه االكراهات الطالب سباب عديتكوين بحيث ألخالقيات التمكين والأ والطابع المعنوي الخاص ب 

يل  مقرراته ليس للتحص ية ـ في التكوين و مبررات موضوع لذلك  ـ قد تكون ن يساير الواقع ويكون براغماتياأ

الذي طالته مشاكل  ، ربما داغوجييفراغ الب خرى للمكن منها بسبل أبقدر الت، هاتدو ه وألياتوالتمكين من آ

:على   و تحت مسميات أ ( متحانات لالضير تفاء بالتعلم ) المقصود هنا التحصبح االك عبرها أ، عديدة 

 .  التأطير ات في كثير من األحيان جهبالقدح طالت  " الشهادة طالب "غرار
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فيه فهي مدار هذه المقرر  (4)بهذا تكون اآلمال معقودة بتنمية شخصية الطالب وتأهيل  حوافز التعليم 

بذلك يقع تدارك   خالقية  تتعزز بدور المؤسسة الجامعية ككلأارباته ضمن مؤهالت علمية معرفية ومق

  وافز والتطلعات ه هذه الحجوانب من ( الجديد، الذي اهتزت فيل.م د  المشاكل المطروحة بقوة  في نظام )

بما يحقق   نه ظلم بحكم فشاللتنزيالت أ نظلم هذا النظام ألننا نعتقد طبعا حتى ال، دون المستوى المطلوب 

خصوصية كل جامعة ومحيطها رغم ذلك تبقى روح تلك الملكة موجودة والمادة الرمادية التي تتبناها هذه  

  ات ن معظم هيئ،أل جيال ة لهذه لمؤسسة ومن خالل تواصل األللقيمة المعنوي ،الجامعة مازالت كذلك

ا بها وهو ليميةوالتي ما زال متمسكالحوافز التعروح الذي تشبع ب ، س في الجامعة من النظام القديميالتدر 

يج هذا النظام الجديد استفاد من مؤهالت جديدة يمتاز  مكن وجيل جديد خر  يحاول جاهدا اعطاء ما أ

جلها رسالة التي قامت من أمل هو المعقود في الالخبرة من الجيل القديم وهذا األ بالحماسة وترعاه تلك

 .  من التعلم الى التعليم ومقرراتها الجامعة

 

 

 سلوب: حاضره وتطلعاتهاأل مقرر مقياس علم

 توطئة : 

األخير عن فردانيته المشروعة ، يعبر فيها ، تأخذ اشكاال وصورا فريدةتتنازع غريزة الخلود اإلنسان ف

ة تتعلق به وحده ولذا يتأمل ترك ين وبصمخر ال تشبه اآل، فريدة  (فزيولوجية)ا مالمحيرى   إذيتأملفي نفسه 

سلوب فهي من  مر فكرة األلتي شهد عليها التاريخ في هذا األشكال والصور العل من األ ، في الحياة  ثرأ
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 امم، التي ميزت أنساق األجملة أو  نماطوعن األ  "فن التدبير" تعبير عن   جتماعيةواالالناحية الفكرية 

 .ولى وحضاريا وهي تعبر القارات ثقافيا بالدرجة األ

حتفاء برز في التاريخ البشري ومن ذلك نجد هذا االاأل  ختراعاالقد كانت وال تزال ة فالكتاب خطرهان أو أ يبد 

لى عصر مميز سمي بعصر  بتاريخ الكتابة عند كل األمم ومن بينها األمة العربية بداية مع الوحي إ

لى  األذن إ من بالغة)معالم الذائقة الفنية العربية  غيرما بدأ يكتسب مكانة عند الكتابة  التدوين ولعل فعل 

ساليب المكتوب  هذا الفعل انطالقا من األ  "تجنيس" ومن ثم تتوسع الدائرة لتشمل  ( بالغة جديدة بصرية

زاد من خطورتها  ، ذ فرض فن الكتابة ثقافة وبالغة جديدة ،إمم وكان عند بقية األ بها وهذا ما اجتمع

يكشف عن دور جديد ومواضع القرن العشرين مع الدرس اللساني فبداية بدأت التي ،هميتها الفتوحات أ و 

السياسة  لىمن تقنيات العلوم إ،جامع خرى لم تكن لعهد قريب يجمعها أ رداخل مناب ، جديدة لهذا الدرس

داخل هذه الدوائر وبالخصوص عندما  ، سلوب نصيب من هذا االنشغال فكان لألثورة العلوم االنسانية لىإ

التعبير بصورة  ساليب أالقول و  ون كتنف فنالذي ا يفتح صفحة جديدة من النقاش و"التداول"ل، استقل بنفسه 

 عامة . 

 

 

 : ـ مفاهيم / متعلقات  سلوباأل

.  والمذهب هو الطريق والوجه سلوب و النخيل وكل طريق ممتد فهو ألغة السطر من  مادة )س.ل.ب(: 

 .  منه فانين: في أيال أخذ فالن في أساليب من القول أويق ساليب تم في أسلوب سوء وجمعه أن يقال أ
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  ابمعنى النظم والكيفية التي يقوم عليه  التراثية القديمة  سلوب في كثير من المؤلفات والكتب ورد مدلول األ

موازنة والمعارضة والمقابلة وهو أن يجري  فيكالمه عن ال الخطابيورده ، من ذلك ما أ الكالم عموما 

كان في باله   بلغ في وصف ماليب الكلم وواد من أوديته فيكون أحدهما أساأسلوب من أاث مرونة في د حإ

 . 1خر  من األ

ابة  نسان في التعبير عن نفسه كتأن االسلوب هو طريقة اإل  لمجديوهبة"معجم مصطلحات األدب "جاء في 

كتب  لالذي يعني القلم وفي ا« stylo »   صل الالتيني للكلمة االجنبية " المعنى المشتق من األوهذا هو 

قناع ضمن فن الخطابة  كان األسلوب يعتبر من وسائل اإل ،ى األخص القديمة اليونانية والبالغية منها عل

 2في اختيار الكلمات المناسبة ..

 " دوالب فارجيل"المسمى  فارجيلعه ضو في فترة ما التقسيم الذي الكثيرون  وقد تبنى 

: 

  « humilis  » سلوب البسيط ....ـ األ1

 « mediocruusstyulis » سلوب المتوسط ..ـ األ2

  « g rovisstulisسلوب السامي ..ـ األ3

األساليب المبثوثة في  الخطب والنصوص  هات وصل فارجيل هذه التقسيمات بالموضوعات التي عالج  

الظرف في طياته تسلسال طبقيا "  يعكس ،اجتماعي بامتياز "ل موضوعيد معا"القائمة على ية دباأل

، مثل التي تالئم الموضوعات المطروقة ،(مكنة والنباتات انات واألدوات واألسماء والحيو األ االجتماعي )

ض بمحراثه  ر يحرث األ، باألشجار المثمرة ساليوس ( وهو في حلقة المزروع ذا تحدثنا عن الفالح )ذلك إ

يحمل سيفه يطوف ميدان القتال وهكذا فإن  ن اسمه "هكتور " عن القائد فإذا تحدثنا المربوط إلى بقرات وإ
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، يليق  في حين شجاعة هكتور القائد  ،لوب بسيط سهلسأتنعكس عبر مفردات ـ ي الفالح أـ حياة األول 

بنبرته العادية وخلوه من ، البسيط قريب من لغة المحادثة  ادته فاألسلوب السامي وفر  سلوب الجزلا األبه

ما السامي  ناقة ويالئم العواطف المتزنة واألفكار الدقيقة وأما المتوسط فهو مليء بالرونق واأل، أالتزيينات 

ويذهب البالغيون إلى أن األسلوب  صوره ومفرداته فكاره وعمق عواطفه وفخامةالجزل فإنه يتميز بنبل أ

في حين يصلح الجزل  ة، لتاريخ والملهاليصلح  ـ ي المتوسطأـ ل يصلح للرسائل والحوار والثاني و األ

 .  3 للمأساة

"  ألن المعارف  نسان نفسهاألسلوب بقوله " األسلوب هو الرجل أو اإل  بيفون عرف الناقد الفرنسي 

نظام والحركة  سلوب هو ال، بينما األسلوب شيء شخصي فاألالشخص شياء خارجية عن والمكتسبات أ

 .سلوب لف األسلوب ووحدها ال تؤ )بيفون( مادة األن االفكار عنده أل، عهما في األفكار ضاللذان ن

أن   ،باجمع النقاد تقري "أ  أحمدآمين، يذكر سهم النقد العربي الحديث في الدفع بهذا المفهوم أما حديثا فقد أ

: العاطفة والمعنى واألسلوب والخيال " ويطلق أحمد آمين على  ربعة هي األدب يتكون من عناصر أ

 4نظم الكالم  األسلوب عبارة 

مقاصد صاحبه ويعتمد   بما يناسب  ،  فكار واختيار الكالمعن األ ،كاتب في التعبيرعنده " طريقة ال ووه

، بما توحيه من  احية معانيها فقط بل من ناحيتها الفنية ال من ن، وال على اختيار الكلمات نظم الكالم أ

 .  خرى مع أ تأتلفكلمة مع كلمة وال  تأتلففكار ومن ناحية وقعها الموسيقي فقد  أ

من   يتألفالذي ، ا العنصر اللفظي وا منها هذ فهم ،سلوب ذا سمع الناس كلمة أإ" مدالشايبأحيقول 

الفهم على   دون سواه من العلوم والفنون وهذا، دب وحده على األمل والعبارات وربما قصروه الكلمات فالج

من  ، ن يؤديه هذا اللفظ ليكون أكثر انطباقا على ما يجب أ ،يعوزه شيء من العمق والشمول ، صحته
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ل في نظامها  ضنما يرجع الف وذلك أن هذه الصورة اللفظية ال يمكن أن تحيا مستقلة وإ معنى صحيح

ن  انتظم وتألف في نفس الكاتب أو المتكلم ..ومعنى هذا أ ، م آخر معنوي ظاهر إلى نظالغوي الال

و  قبل أن ينطق به اللسان أ ،ا منسقة وهو يتكون في العقل لفاظقبل أن تكون أ ، سلوب معاني مرتبةألا

 . يجري به القلم 

 سلوب :محددات علم األ

 االختيار : محدد  أ ـ

ي ما  نما انتهي أن يكون دراسة في االختيار أهذ العلم إي أن سلوبالدرس األ ومتخصصوقد نأهل ال ذهب

الوقوف عندها وتحليلها من حيث مستويات لغوية هي   ،تدفع الناقد كلمات اختيارال الكاتب منقع على ي

تتوزع  ي ما سيحدد اختيار كلمات بعينها ن الكفايةاللغوية هأي أ  صرفي، صوتي ، معجمي  ا :تحديد 

تحمل   ، ة صوتية ايقاعيةمن ثم تكتسب تلك الكلمات من حيث التوزيع والتكرار خاصي ، بصورة معينة 

  الداللي هيد التوجخر من خالل المستوى الصرفي الذي يعض  ينها في  النص وتكسب دعما أعدالالت ب

لمختارة بالتحليل  د الكلمات اللنص وبالتالي تعمل هذه المستويات على الوقوف عن المراد به العام

ليرسم ، لمحلل اتكون هذه المستويات حجة في يد دمة لتوجيه النص نحو مدلول معين فخ، حصاء واإل

 . ها إلي صولالو معالم تلك التوجيهات المراد و 

سلوب يمكن  كانات المتاحة للتعبير ومن ثمة فإن األمة هي عبارة عن قائمة هائلة من اإلن اللغة المعين" إ

لتعبير عن موقف معين ويدل هذا بغرض ا ، نه اختيار يقوم به المنشئ لصفات لغوية معينةبأ تعريفه  

خرى بديلة ومجموعة  ، على تلك صفات أيثار المنشئ لهذه الصفات االختيار أو االنتقاء على إ

ز به عن غيره من المنشئين " غير  سلوبه الذي يمتا، هي التي تشكل أاالختيارات الخاصة بمنشئ معين 
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لذا فمن الضروري تحديد نوعين مختلفين  ، اسلوبيا  انه اليمكن اعتبار كل اختيار يقوم به المنشئ اختيار أ

 من االختيار : 

محدد وربما يؤثر   قيق هدف علميلى تح، يهدف إوهو اختيار نفعي  ـ اختيار محكوم بالموقف والمقام :1

 ن يظلل سامعه . يه للحقيقة أو ألنه يريد أ، ألن أكثر مطابقة في رأخرى فيه المنشئ كل أو عبارة عن أ

ار باالختيار النحوي وتدخل  يهذا النوع من االخت ر تتحكم فيه مقتضيات التعبير الخاصة : ويمكن اي ـ اخت2

 (5)..لعام الصوتي والصرفي ابمفهومها ، في النحو قواع اللغة 

 

 :  تركيب لامحدد ـ ب 

خر وهو  إلى مستوى لغوي أ األسلوبي ينتقل عمل التحليلر إلى محدد التركيب ، الختيامن محدد ا 

  ، صرفي ونصل مع صوتي ، : معجمي األتية ن درسنا المستويات اللغوية تركيب وبالتالي نكون لحد اآلال

بما فيها من خصائص  ، وهو يخرج عن طوع الكلمة  " و النحوي أ " المستوى التركيبي محدد التركيب الى 

عند ما  اوقوفص من نفس الجنس لكن تختلف من حيث النوع لى خصائمعجمية إ صرفية و، صوتية 

وما يمتاز به من مخرجات  سناد وعالقاتهفي اإل درسمة بالكلمة والجمل بالجمل أي نحن مع يجمع الكل

نتمثل ببعض   فإنناهاترسداز اللغات تمسكا بهذه المستويات ومبر وبما أن اللغة العربية هي من أ

عالقة  سنادية الواسعة ومن بينها نجد إلانطالقا من العالقات ا ، الخصوصيات التي تمتاز به هذه اللغة

ي  تاللوبا التي تربط الجملالروابط النسقية ، نواع الجمل وطبيعتها  وأضربه في : أليه مسند بالمسند إال

  نسجاماال: عالقات ،متعلقات الجمل ، الوقف واالستئناف ، معاني هذه الروابط( )الوقوف عند معانيها 

لى إموزعة بين عالقات الجمل لتصل  ، سناديةإل ا وهي سلسلة من الوصائل(5)..ر و التماسك فوالتظا
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ثر خاص الواردة في النص لنتمكن في األخير أن نمسك بمفهوم عام وأ ) مقاطع(وص التماسك العام للنص

 .لنص ككتلة واحدة يخص ا

ليها والمتقبل لذلك ل مقطع لساني هو حلقة وصل بين األشياء والوقائع والمرموز إن كيقول المسدي أ

حد العقدين يستجيب لضغوط  ر عقدا مزدوجا : أقوإنما ت  المقطع وهذه العالقة ليست عفوية وال اعتباطية

بالغ وهو التسليم بمجموعة  يستجيب لضغوط اإل خر  التواضع على رصيد معجمي معين واألالداللة وهو 

 (  6)لتركيب مقاطع الكالم . ضابطةقوانين 

 

 

 

 :(l’ecart)االنزياحمحدد ج ـ 

نزياح ترجمة حرفية  نه مستقل في متصوره وعبارة اعنه عبد السالم المسدي أنه عسير الترجمة أل  ...يقول 

"   العدول"  غي ب و من الموروث البالأن المصطلح يشار إليه بالتجاوز  .على).(l’ecart للفظة .

واالتساع   ستعمالال لى ا إه خروج عن االستعمال الشائع وتصرف يعدل به صاحبه ويعتبره الكثيرون أن 

أو داللة معهودة لدال على مدلول )صورة فنية ( سنكتفي هنا باإلشارة على  الدالليليخترق تركيبا لغويامألوفا 

(  ة )دالالت مبتكر خرى خارج التركيب أ اوألوان  خذ المعنى اشكاال"  أين يأ داللي المستوى سميته ب" الت

( تقدح به المخيلة وبالتالي  استقراء  )حدسا / يحررها المتلقي ، تكون فيه الصورة متحررة بإشغال الفكر ، 

 ـ مثالـ بالحقول الداللية  ني نسيمكن أن يتحول مسار الصورة المعهودة في النص إلى مسار أخر مستأ 

ـ أن   ربماـ ينبغي ها فيما  وبالتالي يقف هذا المحدد عند الصورة وما يقع على عاتق المتلقي في توجيه
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قف عند مستويات هي من  و سلوبي قد بذلك يكون الدرس األ، ليه ما هو ممكن أن تتوجه إ وتكون عليه أ 

وعليه  ، داللي ، تركيبي ، صرفي ، معجمي صوتي: هي على الترتيب ، درس لغوي ت أي خصوصيا

لى  لى غيره فمحدد االختيار يقوم عإيتجاوزها  ى أي اقامة الحجة على مستواه يشتغل كل محدد عل

 .معجمي ومستوى صوتي ومستوى صرفي  المستويات :

محدد االنزياح :  عضها على بضايا أشرنا و النحوي وفيه ق: يقوم على المستوى التركيبي أ  محدد التركيب 

 .وهو المستوى الداللي وقد قربنا مراده يقوم على مستوى لغوي أخر 

 : سلوبية األ

  ترجمة للمصطلح الغربي ذي األصل الالتيني .... : سلوب األ  علمسلوبيات ،لوبية ،األساأل

« stylus »و«stylistics » انساني ذاتي والالحقة   داة الكتابة وهو ذو مدلولالذي يعني أ

... « ISTICS »سلوب في األبية تنظر إلى سلو أل او 8وعي ضلى البعد العقلي المنهجي والمو .تشير إ

مكان دراسة  بمعنى أن باإل ، ن ندرسها على هذا األساسساس على أنه ظاهرة لغوية وبالتالي يمكن أاأل

حتكم إلى  ت، ي ق موضوعمنطلساس األ،على اعتبار أن اللغة هي في وعية ممنهجةضاللغة دراسة مو 

ـ يكون قد  خيرةـ وهو ينطلق من هذه األ يسلوبيكون الدرس األ جملة أدوات وآليات مقعدة  وعلى هذا 

( ليكون له نصيب من ذلك مع  قرانه سير وأجديدة مع الدرس اللساني) دي سو   فتوحات  ضاف إلى رصيدهأ

م سنة  ما تمكن من وضع معالم هذا العلعند ،« charlesbally  » شارل بالي ـسيرحد تالمذة دوسو ـ أ

لوبي يدرس العناصر التعبيرية للغة المنظمة من وجهة نظر سن الدرس األما أبرزه أ وكان م 1902

  من ناحية المستوى ، اللغوي ا العلم الذي يدرس وقائع التعبير منطلقا من كونهوالتأثيري،  محتواها التعبيري 

 .كما ذكر  التأثيري ي التعبيري ، أ العاطفي
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ه الكثيرون من استقاللية هذا العلم  والتشكيك في البواعث التي تأسس من أجلها ـ  توجس فيفي وقت 

اللساني   شهادة ميالد من عمداء الدرسالثقة وافتكاك  ب ااكتس  توجس مطروح إلى اآلن ـاستطاع األخير

 . وستيفن اولمان ودى لوفر وباختين  وميشال ريفاتير شر بهبداية مع جاكبسون الذي ب

عنده علم   في الطليعة عبد السالم المسدي فهوعربيا  بحماسة بشرين والمدافعين عنهمفي حين كان من ال

سلوب وعموما رساء علم األإلوعية  ضسس المو بحث عن األ مفهوم ال " وتأخذباألسلوبيةسلوب احيانا األ

حدود  في، دراك الموضوعية تهدف ألن تكون علما تحليليا ينشد إ« STYLISTIQUE »سلوبيةفإن األ

صناف الفنون  ن بقية مستويات الخطاب ومن سائر أعما يتميز بهالكالم الفني م عقالنية كما تبحث 

الكالم من مجرد وسيلة إبالغ عادي إلى أداة   التي تنقل، ذ تعني بدراسة الخصائص اللغوية ، إاالنسانية 

   10. ثير فني تأ

 

 سلوبية بالبالغة : عالقة األ

ذ اعتبرت العلم إل في لغتنا العربية قبرز لمعرفة دقائق اللغة على األتعتبر البالغة وال شك الواجهة األ

نها كانت  أاجتمعت لديه علومها ومن المعلوم تطلقعلى من الجامع الذي من خالله كانت صفة البالغي

لذي تصدى للمدارسة  ن لغته المعجزة ولهذا كانت البالغة  العلم اآ ن الكريم( ومنطلق القر آ )القر بالغة نص 

ليها اللسان العربي  إون له مبادئ وقواعد احتكم عجاز اللغوي" وبالتالي انتهى هذا العلم ليكوالبحث عن "اإل 

انتهت كم قريحته وموهبته على المنوال الذي يح    نأعلى المبدع العربي وال ثم سماعا ولهذا كان أقياسا 

ة العربية مر بثالث مراحل بارزة  ن مسار البالغأجماع إن نجمل في شبه أ عليه هذه القواعد ونستطيع 

ن نستشف من  ألدرس التعليمي وهي مراحل نستطيع عجازي ثانيا الدرس البياني ثالثها اولها الدرس اإلأ

 .  باألسلوبيةخاللها صلة البالغة 
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ن تكون حكما عليها اقتصرت على الخطابة  أية النصوص التي كان على البالغة دب جناس األمن ناحية األ

سالم تصاعد مد  ثقافي جديد اإلى لإعراق رقعة االسالمية وتحول كثير من األوالشعر لكن مع توسع ال

ويحمل  ن يحملها العربي وفي جعبته ثقافته األم التي ولد عليها فأراد أ لسانال في يكون له مكانة ن أراد أ

و   النثر ) و القص أرة كبيرة وانتشر ومنها فن الحكي عربي فقد تمكن هذا المشروع بصو لاللسان اعليها 

لألسلوبية  يضا فكان ديدة أساليب الجديدة بالغة جثم بروز فن المقامة فكان البد أن تواكب هذه األ  ا(ر شع

 ( 11)غة الجديدة هذا الدور .والبالأ

 :سلوبية باللسانيات عالقة األ

لى ثنائيات  ل الدرس اللساني عتماشو ا عالقة وطيدة من حيث بروز دور اللسان  والكالمباختصار هي 

ستاذ  من حيث العالقة التي تجمع بين األ وال الدرس االسلوبي أ نشأةسباب أمحدودة كان من ضمنها 

ث ولويات البحأالشتغال وهو اللسان الذي كان من دوسوسير /شارل بالي ( ثانيا من حيث زاوية ا لتلميذ )با

سلوبية ولدت من رحم ن األستاذ عكس التلميذ الذي أولى الكالم أولوية ولهذا نستطيع القول أعند األ

ا  ن يذكر في مأ از ما نستطيع نشأة وتأسيسا من خالل زاوية االشتغال التي ذكرنا وهذا بإيج اللسانيات 

 سلوبية . يتصل من صلة بين اللسانيات واأل

 

 :  سلوبيةاألاتجاهات

  سلوبية قصد صنيف االتجاهات األاسات النقدية وقد اهتم النقاد بت سلوبية بجهود معتبرة في الدر حظيت األ

 سلوبية تقديمها في تحليل النصوص ومنها نذكر : دوات التي يمكن لألتوسيع دوائر النظر فيها واأل 
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و من  .إن اللغة سواء نظرنا إليها من زاوية المتكلم أ « l’expressivite » : .. سلوبية التعبيريةاألـ أ 

ير بالوسائل  ص حين ت ، بمعنى أن الفكرةحين تعبر عن الفكرة فمنخالل )موقف وجداني ، زاوية المخاطب 

ن هذا ، من مثل األمل أو الصبر أو األمر او النهي غل بموقف وجدانياللغوية كلما تمر ال محا

   11سلوبية في نظر شارل بالي  وع األضداني للغة هو الذي يؤلف مو جمون الو ضالم

ساسية وقد اختص به  أة، لهذ أولى شارل بالي هذا الطابع مكان خصوصية المتكلم  الوجدانيالطابع يصنع 

ي م " الطابع الوجداني هو عالمة فارقة في أالتعبيرية بمفهوم عا معلوم ـ اتجاهات ـ كما هو جاه من االت

مر والنهي  حيث يؤكد على عالمات الترجي واأل رل بالي دائماملية تواصل بين الباث والمتلقي حسب شاع

لى  إ عية وفكرية ويقسم الواقع اللغوي جتمااياتية و التي تتحكم في المفردات والتراكيب وتعكس مواقف ح، 

 11فة الوجدانية امل مشحون بالعواطف واالنفعاالت أو الكثاما هوحامل لذاته وما هو ح :  نوعين

،  المتكلم  ألسلوب حساس الوجداني بالتعبير اللغوي تكشف عن اإل  ةالمتعلق ةع الوجدانيائقبعد هذا الو ونرى  

بيعية مثل تساوي ثار الطباآل  ويقصد  ثار المنبعثة يعية واآل ب ثار  الطفيما يسمى اآل ي الكاتب ونلحظ ذلك أ

صوات ألصوت والمعنى في السماء التي تقلد مون كالعالقة بين اضو الصورة والمالشكل والموضوع أ

 12الطبيعة فهذه وقائع طبيعية في تعبيرية اللغة  

، التي تستعملها  ة ثرها الطبيعي من الجماعنتيجة المواقف الحياتية وتستمد أ ثار المنبعثة فهيا اآلمأ

بتذال( في االستعمال اللغوي وداللة كل منهما من المتكلم فكل كلمة وكل بين )النبل(  و)اإلكالفارق 

ماعية  جتالا ة فهناك اللهجات والنبرات ولغات لألوساطة معينوية واجتماعيحالة لغ تركيب لغوي يخص 

 .وهو ما تفرد به شارل بالي 13ة وغير ذلك ...يدبوالعلمية األ

، مع مراعاتها لمكونات  مون الرسالة ونسيجها اللغوي ضسلوبية النفسية : يعنى هذ االتجاه بم األ ـ ب 

 14نسان والكالم والفن نجاز اإل إنتيجة الذي هو الحدث األدبي 
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تأثر هذا قد  ، النفسية لألسلوبيةؤسس مهم أ leospitzer » (.1887 1960 ) » وسبيتزر ...ويعد لي

فكار وعواطف سائدة لديه وهو يرى  ، ترتبط بأ ديب ما سلوب أأويد في دراساته حول خصائص خير بفر األ

حدى إاللغوي وتكون بداية التحليل عند لى نحو ما من االستعمال إتؤدي  لألديب ن الحالة النفسية أ

سلوبي على  عي( تساعد الناقد األلقائي )التدا خرى بشكل تأبتفصيالت التي تتصل ، التفصيالت اللغوية 

الجذر  وخلي أ، بشكل  تلقائي )التداعي( ، حيث التشكيل الداخرى ، نحو المركز بتفصيالت أ الحركة

فأسلوبية ليوسبيتزر تهدف إلى الكشف الذي يؤدي الى نفسية صاحبه .، دبي النفسي للكلمات وللعمل األ

له مما جع، ديب ما سلوبية ألوقوف على الخصائص األال بداع ونفسية الفنان وليسعن خفايا عملية اإل 

ن تحليل  ورأى أانطالقا من مراكزهم العاطفية   ،ساليب المؤلفينأوشرح ة ي لنفسيتراجع عن بحث الحاالت ا

.لم « SPITZER » لى مزاج المؤلف لكن ..إار بحد ذاتها دون اللجوء سير اآلث ع لتفضسلوب يخاأل

 15دبي لتعامل مع النص األوسيلته في اسلوبية النفسية التي كانت عن األيتخل تماما  

نية  لى اكتشاف البسلوب يعتمد إلمفكر والحالم والمتأمل فدارس األسية للكاتب االنفإذ يمكن رسم المالمح 

، حيث  دبي ، التي تميز الخطاب األبتحديد مختلف الحقول الداللية ،بي الثقافية والجمالية للنص األد 

في مقاطع شعرية   ،المفاتيح ، في تعيين مجموعة من الكلمات ر بعلم الداللة التاريخي ن سبيتز استعا

 . الذي قيلت فيه ي للكلمة والسياق مراعيا المقام تناولها بالدرس والتحليل ويحل على الجانب النفس

ول من ال في العقد األإولم يتحدد مفهومه  سلوبية خالل القرن التاسع عشرو األأسلوب ظهر مصطلح األ

 (16).القرن العشرين 

سلوبية ليست  فقط في  للظاهرة األيضا بالوظيفية وترى المنابع الحقيقية وتعرف أ سلوبية البنيوية :ألاج ـ  

، أي  سلوب خارجا عن الخطاب اللغوي كرسالة ذ ال يمكن  تعريف األ، إنما في وظائفها اللغة ونمطيتها وإ

ن كل  ليهم والتحليل البنيوي يدل على أإبالغية في االتصال بالناس وحمل المقاصد كنص يقوم بوظائف 
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ة منوطة ببنية النص ال  سلوبيسلوبي فالظاهرة األه األ، يستمد منها الخطاب مردود نص يؤلفبنية وحيدة 

،  يمثل مقدار االنزياح يج الطبيعي واآلخر حدهما يمثل النسأ يين :ن حيث العبارة تبرز مستو غير وهي م

ر من التراكيب   لمصطلح عليه كالخروج عن القواعد أو اللجوء  إلى ما ند ي الخروج عن النمط التعبيري واأ

ل والتناقض بين الوحدات اللغوية ة في تحليل النصوص بعالقات التكامسلوبية البنيويكما تعنى األ

 16.. يحاءات ويتضمن هذ االتجاه في علم االسلوب بعدا ألسنيا الت واإلللنص وبالدالوالمكونة 

  لى عوالم النص دخواللدخول إلاء حصحصائية على اإلبية اإل: تعتمد االسلو  حصائيةسلوبية اإلاألد ـ 

سلوبي  ذ يهدف التشخيص األعلى الخصائص واألدوات البالغية والجمالية "إمنها   ، تأكيداعلميا 

عن  ، سلوبية ألبيان ما يميزه من خصائص  ، سلوبي للنص حصائي اإلق الوصف اإلحقي لى ت إحصائي اإل

يتأمل هذا   " . لمدونات خرى وذلك خصوصا في مشاريع أكثر اتساعا ورحابة ك " ااأل  باقي النصوص 

  بملكية األعمال وها صحاب يحكم أل منها:  حكامتقرب وتقرر جملة أ  مدارسة واستخالص نتائجالجهد في 

المرحل تتبع  عبر، صحابها التي تعودألكتابات في المخصوصة   مؤهالت جمال من جهة أخرى إ استنتاج

ة  النصوص من خالل مراع تميز تلك ا، المالمح يقف المحلل عند جملة منالتي كتبت فيها فمن خاللها  

 هذا التخصص على سبيل الذكر: عرفوا ب منومتوترات كلمات بعينها مثال وتوزيعها على هذه المدونة 

 " .  سلوب والبالغةدراسة األ، دبية ألدراسات اعلم اللغة وال" : برنالدشبلز في كتابهـ

 " . سلوبيةسلوب واألاأل : " كراهام هافـ

 " . بنية اللغة الشعرية:"  جون كوهنـ 

 :ومن روادها عربيا  
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  1983 ، ر، نوفمبمجلة الجامعة التونسية  "،  سلوبيةفي منهجية الدراسة األ : " محمد العادي الطرابلسيـ 

. 

 "  حصائيةإية و سلوب دراسة لغاأل: "سعد مصلوح ـ 

العدد  ،لفكر، عالم ا بحث في المفهوم واالجراء والوظيفة   لألسلوب " ،حصائية الدراسة اإل: " سعد مصلوح

 .  1989، ديسمبر  .نوفمبر .اكتوبر ، 3

 " .تحليل الخطاب الشعري ـ محمد العمري :" 

 

 :  هوامش البحث

ذا استقصيت في بيانه خالصته ، يقال هذا ملخص ما قالوه أي حاصله وما يؤول اليه يقال لخصت الشيء إخذ ( لخص الكالم اختصره بينه وقربه أ) ل.خ.صـ 1

 .  بيروت مادة )خلص( ،دار المشرق  ،الم الطبعة االولىالمنجد في اللغة واألع:  وشرحه وتعبيره التلخيص التقريب واالختصار ينظر 

 257ص : 2008ه /  1428 07الدار المصرية اللبنانية ط  ،تعليم اللغة العربية بين النظرية والتطبيق: يات واألهداف حسن شحاتة االمقاربة بالكف عنينظر: ــ 2

 299ص   2014ردن ن العربية األجامعة عما  ،اللغة العربية وعلومهاالمرجع في تدريس مهارات  : علي سامي الحالق  ـ ينظر: 3

  1417طني للثقافة والفنون واآلداب ـ الكويت رمان مصطفى ناصف محاورات مع النثر العربي ، عالم المعرفة سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها المجلس الو   ـ 4

 1997ه /فبراير . شباط 

 2008دار الفكر دمشق 

 2005ـ ينظر :سعيد يقطين : من النص الى النص المترابط المركز الثقافي العربي الطبعة االولى 5

حلب  ، دار المتلقي ، فتاوى في علوم العربية  :وينظر 1409/1989الطبعة الخامسة  ،دار القلم العربي، الجمل  هشباإعراب الجمل وأ : وينظر فخر الدين قباوة

 2007/ 1427الطبعة االولى 

 176ص  1430/  2010 1ط، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة  ، بويةالطرق التر   ألحدثتدريس اللغة العربية وفقا  :علوي عبد هللا طاهر

 .130 :ص ،1مكتبة لبنان،المصطلحات العربية في اللغة واألدب معجم :  مجدي وهبة ـ 5
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  1996ه /فبراير /مارس 1416شوال . القعدة  530ـ المنهل العدد 6

 . 130 : ص، السابق المرجع :ينظر7

 . 167 : ص ،الجزائر، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع  1ج، سلوبية وتحليل الخطاب األ  :نور الدين السد 8

 .167 :ص .دت.  04ط ،بيروت لبنان ،دار الكتاب العربي، ي دب: النقد األمين أحمد آ9

 .13ـ 12 :ص،مكتبة النهضة العربية  5ط  ،سلوبحمد الشايب األأ10

 . 164:ص  1982 الدار العربية للكتاب ، ، يةلوبسسلوب واألاأل :عبد السالم المسدي11

 1990ت في األسلوبية منشورات اتحاد كتاب العرب ينظر منذر العياشي : مقاال  12

 . 140 :ص 1980،دمشق  ،منشورات اتحاد الكتاب العرب  ،سلوباللغة واأل :عدنان بن ذريل13

 . 1985سنة ،  51العدديةاوزراةالثقافةالجزائر ھ. ،تصدر مالآ مجلة ،سلوبية مدخل الى األ :ابراهيم الرماني14

 . 13 :ص  ، المرجع نفسه: الدين السد  رنو :ينظر15

 . 15:ص ،المرجع نفسه :ينظر16

 .146:ص  ،المرجع نفسه :عدنان بن ذريل17

 ه    427/ ا2006: اللغة الخيالي والرمزي منشورات االختالف الطبعة االولى  ينظر جاك الكانـ  18 

 .60:ص ،المرجع نفسه :نور الدين السد ـ 19

 . 187: ص  :المرجع نفسه عبد السالم المسدي20

 .  147ـ  146 :ص، فسه نالمرجع  :عدنان بن ذريل21

 .148:ص :المرجع نفسه22

 

 : البحث مراجعمصادر و 

 . 1985سنة  51العدداوزراةالثقافةالجزائر ھ. ،تصدر مالآمجلة سلوبية ،الرماني: مدخل الى األابراهيم ـ 

 .دت.  04دبي ، دار الكتاب العربي، بيروت لبنان، طأحمد آمين : النقد األـ 
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 5، ط سلوب،  مكتبة النهضة العربيةأحمد الشايب األـ 

 ه    427/ ا2006: اللغة الخيالي والرمزي منشورات االختالف الطبعة االولى  جاك الكان

 2008ه /  1428 07حسن شحاتة تعليم اللغة العربية بين النظرية والتطبيق الدار المصرية اللبنانية ط ـ 

 2005الطبعة االولى ،  المركز الثقافي العربي ، ـ سعيد يقطين : من النص الى النص المترابط 

: فتاوى في علوم العربية ، دار المتلقي ، حلب  له  وينظر 1409/1989شباه الجمل ، دار القلم العربي، الطبعة الخامسة فخر الدين قباوة : إعراب الجمل وأـ 

 ـ  2007/ 1427الطبعة االولى 

 .  1982المسدي: االسلوب واالسلوبية ، الدار العربية للكتاب ، عبد السالمـ 

 1980دمشق ، سلوب، منشورات اتحاد الكتاب العرب : اللغة واأللـ عدنان بن ذري

  1430/  2010 1دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ط ، تدريس اللغة العربية وفقا ألحدث الطرق التربوية :علوي عبد هللا طاهرـ 

   2014ردن األ، ن العربية جامعة عما، المرجع في تدريس مهارات اللغة العربية وعلومها : علي سامي الحالق ـ 

 . دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ، الجزائر 1سلوبية وتحليل الخطاب ، جنور الدين السد : األـ 

ه   1417يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ـ الكويت رمان سلسلة كتب ثقافية شهرية ، ـ مصطفى ناصف محاورات مع النثر العربي ، عالم المعرفة 

 1997فبراير . شباط /

 مادة )خلص(   ، دار المشرق بيروت  ،الطبعة االولى،عالم المنجد في اللغة واألـ 

 1990 ،منشورات اتحاد كتاب العرب  ،  منذر العياشي : مقاالت في األسلوبيةـ 

  1996ه /فبراير /مارس 1416شوال . القعدة  530المنهل العدد ـ  
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