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  :األسلوبية: أوال
  :مفهوم األسلوبية ومجالها – 1
عــرف تطــور اللســانيات فــي القــرن العشــرين بعــد صــدور كتــاب العــالم اللســاني  

؛ وانتشار  م1916سنة ) دروس في اللسانيات العامة " ( )1(دي سوسير" السويسري 
ثنائية الدال والمدلول؛ : ( أفكاره التي توصف بالثورية ؛ وفي مقدمتها الثنائيات مثل

، ظهـور منـاهج فكريـة و .)وغيرهـا) اآلنيـة(، والسـياكرونية )التطوريـة(و الدياكرونية 
نقديـــة متعـــددة، نظـــرت إلـــي الخطـــاب األدبـــي نظـــرة متباينـــة ومتباعـــدة فـــي حـــين، و 

ـــة أحي ـــلمتواشـــجة متوافق ـــا أخـــرى ومـــن زاويتهـــا الخاصـــة، مث ـــالمـــنهج البن:( ان وي ؛ ي
يبتعـــد عـــن ، فوصـــفته وصـــفا علميـــا موضـــوعيا .). امـــوغيره... والمـــنهج الســـيميائي

العلميــة، وحاولــت أن تســبر أغــواره، لتكشــف أســراره، وتقــف  ويصــبو إلــىالمعياريــة، 
وتبـرز الجوانـب ، وتبين القيم الجمالية التي يضـمرها، والعميقةعلى بنيته السطحية، 

  .األسلوبي ومنها المنهجاإلبداعية فيه، 
   األسلوبية؟فـمـا 

إذا قمنا باستقراء المفـاهيم المختلفـة والمتباينـة، التـي قـدمت لألسـلوبية، نجـدها   
مجموعة التعريفـات : أوال: " تصب في مجموعات ثالث، كما لخصها صالح فضل

 إلـىالتي ترد األسلوب طبقا لألنمـوذج التواصـلي المعـروف فـي الدراسـات اإلنسـانية 
تعريفــات تتركــز حــول الخــواص الممثلــة فــي الــنص ذاتــه بغــض : ثانيــا(...) المرســل

                                                 

استعمال " اليبسيغ وكانت أطروحته عن درس يف . عامل سويسري، من كبار علماء اللسانيات) : م1913- م1858(Saussure  ) فرديناند دو( سوسري  )1(

" درس اللسانيات العامة " علم قواعد اللغة املقارنة، ودروس اللسانيات العامة، ومجعت حماضراته ونشرت بعد وفاته يف ". املضاف إليه املطلق يف السنسكريتية 

املنجد يف اللغة : ينظر.( وقد أحدث تأثريا عميقا يف جمموع العلوم اإلنسانية .يعترب بدراسته مؤسس اللسانيات البنيوية احلديثة، والنقد البنوي احلديث. م1916

 .)315، ص )م1991، بريوت، دار الشروق، 31ط( واألعالم، 
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تعريفـــات تحـــاول أن تمســــك باألســـلوب بـــالنظر إلــــي : ثالثــــا(...) النظـــر عـــن قائلـــه
   )1((...)".هو المتلقي الطرف الثالث في التواصل و

عنــــد  ةالتعريفــــات التــــي أعطيــــت لألســــلوبي وفيمــــا يلــــي عــــرض مفصــــل ألبــــرز 
ـــاحثين العـــرب الدارســـين الغـــربيين، ـــد الب ـــذهب ." وعن ـــى أن " اكبســـون ي رومـــان"في إل

األســلوبية، بحــث عمــا يتميــز بــه الكــالم الفنــي ،عــن بقيــة مســتويات الخطــاب أوال، 
   )2( ."ثانياوعن سائر الفنون اللسانية 

األســلوبية وصــف للــنص األدبــي : "  Michel Arrivé" آريفــاي " ثــم يعرفهــا  
  )3( ."حسب طرائق مستقاة من اللسانيات

ويمكننـا القـول إن األسـلوبية بالغـة حديثـة ذات :" وعرف بيار قيـرو األسـلوبية  
وهـي عنـد جـون )4(." إنها علم التعبيـر، وهـي نقـد لألسـاليب الفرديـة. شكل مضاعف

لألســـلوب فـــي  L'étude Scientifiqueالدراســـة العلميـــة : " )وأصـــحابه(ديبـــوا 
   )5( .".األعمال األدبية

ريفــاتير مفهــوم  دديحــ ؛)1971(األســلوبية البنيويــة  محــاوالت فــي: وفــي كتابــه 
وتوصـــل إلـــى أن األســـلوبية ُتعنـــى . األســـلوبية، متبعـــا المـــنهج العلمـــي فـــي دراســـته

كـــل االعتبـــارات التاريخيـــة أو  بغـــض النظـــر عـــن أي ،ولذاتـــهبـــالنّص فـــي ذاتـــه، 
وغايتهــا تخلــيص النقــد األدبــي مــن المقــاييس  ،االجتماعيــة أو النفســية المحيطــة بــه

                                                 

   .89، 88، ص )م 2002املغرب، أفريقيا الشرق، ( ، مناهج النقد املعاصر، )صالح ( فضل ) 1(

  .23، ص) م1996، الدار املصرية اللبنانية، 1ط( ، األسلوبية والبيان العريب،) عبد العزيز(، شرف ) عديحممد الس(، فرهود ) حممد عبد املنعم( خفاجي ) 2( 

  .23املرجع نفسه، ص ) 3(

 .09، ص)م 1994منذر عياشي ،دمشق ،  مركز اإلمناء احلضاري، : ،  ترمجة 2ط( ، األسلوبية ، ) بيار( قريو ) 4(

  .84، ص ) م 2007، احملمدية، اجلزائر، جسور للنشر والتوزيع ،  1ط(ديب، ، مناهج النقد األ) يوسف( وغليسي ) 5(



 4

يس معياريـــة، غيـــر موضـــوعية، تســـتند إلـــى أحكـــام والجماليـــة، ألنهـــا مقـــاي الخطابيـــة
  )1( .قْبلية، وعالقتها باللسانيات هي عالقة النتيجة بالسبب

مــن اتجاهــات  معــين،ونفهــم مــن هــذا الكــالم أن محمــد عــزام يتحــدث عــن اتجــاه 
األسـلوبية ( كتابـهأّما عبد السالم المسدي فـي  .البنيوية ةيسمى باألسلوبي ،ةاألسلوبي

. عنـدالعرب والذي ُيَعد مـن الكتـب الرائـدة فـي هـذا الحقـل المعرفـي البكـر) واألسلوب
عـن األسـس الموضـوعية إلرسـاء علـم  البحـث " فمصـطلح األسـلوبية فـي نظـره هـي

ــــف عبــــد الســــالم المســــدي تــــأثره بالمصــــطلح  )2(." األســــلوب والمالحــــظ علــــى تعري
ويعرفها رابح بوحوش الذي فضل ترجمـت كلمـة ، )science du style(  الفرنسي

Stylistics الجذر: وهي كلمة مركبة من وحدتين:" إلى العربية باألسلوبيات بقوله :
" Stylus" ّيـات" : التي تعني أداة الكتابة، أو القلم في األصل الالتيني، ومن الالحقة 
"  "Ics " ّية" ، المكونة هي بدورها من الوحدة المورفولوجية " "Ic "  ،التي تفيد النسبة

؛ الدالـة علـى  " S " "ات" مـن . وتشـير إلـي البعـد المنهجـي و العلمـي لهـذه المعرفـة
، ويظهــر أن رابــح )3(. " كــل هــذه الوحــدات مجتمعــة تشــكل علــوم األســلوب. الجمــع

وينعتهــا منــذر عياشــي بأنهــا علــم  Stylisticsبوحــوش، قــد أخــذ بالمصــطلح اإلنجليــزي 
يدرس اللغة ضمن نظام الخطاب، و لكنهـا أيضـا علـم يـدرس الخطـاب موزعـا علـى 
ـــم متعـــدد المســـتويات مختلـــف  ـــذا كـــان موضـــوع هـــذا العل مبـــدأ هويـــة األجنـــاس، و ل

واألسلوبية في نظـر جوزيـف )4( .المشارب و االهتمامات متنوع األهداف االتجاهات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــال شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                              :        ميشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                 

موقع إحتاد الكتاب العرب بسوريا . ( م 01/05/2004، بتاريخ 905، جريدة األسبوع األديب ، العدد >>الناقد األسلويب ميشيل ريفاتري<< ،) حممد( عزام ) 1(

  ). www. awu- dam- orgعلى شبكة اإلنرتنت

 .34، 33، ص )م 1982، تونس، الدار العربية للكتاب، 3ط( ، األسلوبية واألسلوب، )عبد السالم ( املسدي ) 2(

  .3، ص ) ) ت.د(عنابة ، منشورات جامعة باجي خمتار، ( ، األسلوبيات وحتليل اخلطاب،) رابح ( بوحوش) 3(

  .29، ص) م1990ت احتاد الكتاب العرب ، دمشق، سوريا، منشورا1ط( ، مقاالت يف األسلوبية،)منذر( عياشي ) 1(
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                                           )1(." األسلوب و شرطه الموضوعية و ركيزته األلسنيةهي تحليل لغوي موضوعه "
اختالفهـــا وتباينهـــا الشـــديد فـــي تحديـــد  علـــى-والمالحـــظ علـــى هـــذه التعريفـــات  

هناك قاسم مشترك بينها، يستشف منها ويتمثل ذلك في  األسلوبية،مدلول مصطلح 
  .لوبي، وعلميته، واعتماده على المنهج اللسانيتأكيدها موضوعية البحث األس

والجدير بالذكر، أن هذه التعريفـات التـي أعطيـت لهـذا العلـم الوافـد مـن الغـرب  
مـــن قبـــل البـــاحثين العـــرب، ال تختلـــف عـــن تعريفـــات الغـــربيين أنفســـهم، إنمـــا يكمـــن 

  .االختالف في كيفية ترجمة مصطلح األسلوبية
كمــا نجــد ذلــك عنــد " علــم األســلوب "فهنــاك فريــق ترجمهــا باســتخدام مصــطلح  

المعجــم الموحــد ( و) معجــم مصــطلحات علــم اللغــة الحــديث ( صــالح فضــل؛ وفــي 
؛ و معظــــم )قــــاموس المصــــطلحات األدبيــــة واللغويــــة( ؛ و)لمصــــطلحات اللســــانيات
للبنـانيين؛ و مـنهم كما يبدو عند الكتاب ا" علم األساليب " الدراسات المصرية ؛ أو 

كمـا ، " األسـلوبيات" ضرورة اسـتعمال مصـطلح  -العتبارات علمية بحتة-من رأى 
والمصـــطلح الـــرائج فـــي الدراســـات األســـلوبية، والـــذي يفضـــله )2(فعـــل رابـــح بوحـــوش 

  )3(". األسلوبية " الكثير من الدارسين والمهتمين بهذا الحقل المعرفي، هو 
ر عن االختالف الحاصل بين البـاحثين فـي ومهما يكن من أمر، وبغض النظ 

اســـتطاعت أن تشـــق طريقهـــا  ة، فـــإن األســـلوبي Stylistiqueترجمـــة المصـــطلح الغربـــي 
بقوة وثبات في عالم يزخر بالمقاربات الفكرية و النقديـة المتباينـة حينـا، و المتكاملـة 

وٕان كــان مــن يقــول بموتهــا،وهو أمــر آخــر كثــر حولــه الجــدال بــين  -أحيانــا أخــرى

                                                 

  38،  37، ص )م1987، بريوت، لبنان، املؤسسة اجلامعية للدراسات و النشر والتوزيع، 2ط(،  دليل الدراسات األسلوبية، )جوزيف ميشال ( شرمي ) 2(

على غريه من  - مصطلح اللسانيات –الذي فضل  م ،1978م ، وذلك بعد عقد امللتقى الدويل بتونس 1981مل يعد يستخدم هذا املصطلح منذ سنة (**) 

 .املصطلحات

 .3، األسلوبيات وحتليل اخلطاب، ص)رابح ( بوحوش :  ينظر) 3(

  .85، مناهج النقد األديب ، ص ) يوسف( وغليسي : ينظر) 1(
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ذلـــك،  ويعـــزى-البحـــثيشـــار إليـــه دون التوغـــل فيـــه ألنـــه لـــيس موضـــوع . الدارســـين
لنظرتهـــا الشـــمولية إلـــي الخطـــاب، ومنهجهـــا العلمـــي الصـــارم الـــذي يعتمـــد الوصـــف 

أي خطـــاب علـــى الموضـــوعي، ويبتعـــد عـــن المعياريـــة، وقـــدرتها علـــى ســـبر أغـــوار 
وأخـــذا بقـــول عبـــد الســـالم المســـدي فـــي مقدمـــة كتابـــه . وتنوعهـــااخـــتالف الخطابـــات 

ـــين المكتســـب  ـــة ب ـــوان األســـلوبية العربي ـــة بعن ـــه الثالث األســـلوبية واألســـلوب فـــي طبعت
ـــات : " والمنشـــود ـــة وثب ـــافرة، قـــد شـــقت فـــي طمأنين ـــين المناصـــرة و المن فاألســـلوبية ب

إلى الحداثة ال تفصم مواثيق أصالته وال تنال من  طريقها إلى الفكر العربي الطموح
  )1( ." .المقومات التي تصل الذات بقيم الفكر وأواصر اللغة و خزائن التراث

  و المبحث التالي سيتطرق إلى أشهر االتجاهات األسلوبية 

يجدر بالدارس قبل الوقوف على اتجاهات التحليل األسـلوبي،  :اتـجاهاتها- 2
،  Brin JILLاإلشــارة إلــى أنهــا تتبــاين مــن باحــث إلــي آخــر، فمــثال يميــز بريــان جيــل 

أســـلوبية اللغـــة، ويتزعمهـــا :(ضـــمن قـــاموس اللســـانيات ، بـــين ثـــالث أســـلوبيات هـــي
فيـــذكر مدرســـتين أمـــا بيـــار غيـــرو .).أدبيـــةشـــارل بـــالي، وأســـلوبية مقارنـــة، وأســـلوبية 

،  S.Descriptiveاألســـــلوبية الوصـــــفية ( :تين فقـــــط فـــــي كتابـــــه األســـــلوبية همـــــاأســـــلوبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلوبية التكوينيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   )S.Gènètique. )2واألســـــــ

ــــة،   والمالحــــظ أن جــــل األســــلوبيين العــــرب احتفظــــوا بالتقســــيمات األســــلوبية الغربي
لتعبيــــر، أســــلوبية ا: فعــــدنان بــــن ذريــــل قســــمها إلــــى ثالثــــة اتجاهــــات كبــــرى، وهــــي 

  .واألسلوبية التكوينية ، واألسلوبية البنوية
األســـــلوبية التعبيريـــــة، : ونـــــور الـــــدين الســـــد، جعلهـــــا أربعـــــة اتجاهـــــات ، وهـــــي 

   )3(. واألسلوبية النفسية، واألسلوبية البنوية ، واألسلوبية اإلحصائية
                                                 

  .05م، ص1982، تونس، الدار العربية للكتاب، 3ط) 2(

 .77، 76األديب ، ص ، مناهج النقد ) يوسف ( وغليسي : ينظر ) 1(

 .88، 87، مناهج النقد األديب ، ص ) يوسف ( وغليسي : ينظر ) 2(
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  .و فيما يلي تفصيل للمدارس األسلوبية الكبرى

األســلوبية  أو ،Stylistique De L’Expression التعبيريــة األســلوبية-أ
باتفـــاق أغلـــب  )1947-1865(أسســـها السويســـري شـــارل بـــالي : Descriptive الوصـــفية
وقـائع التعبيـر مـن ناحيـة محتواهـا العـاطفي، " واألسلوبية التعبيرية تـدرس . الباحثين

التعبيــر عــن واقــع الحساســية الشــعورية مــن خــالل اللغــة وواقــع اللغــة عبــر هــذه  :أي
بــالمحتوى العــاطفي للغــة أن الفكــرة حــين تســبك فــي قوالــب  ، ويعنــي))1(."(الحساســية

التمنــي أو الترجــي أو : لغويــة وتتحــول إلــى كــالم، تمــر بموقــف وجــداني معــين مثــل
وانتقــد بــالي التقســيم المــألوف للظــاهرة الكالميــة إلــى لغــة . الــخ... األمــر، أو النهــي

مــا : للخطــاب الخطــاب النفعــي اليــومي، ولغــة الخطــاب األدبــي اقتــرح تقســيما آخــر 
وبناء على . هو حامل لذاته وغير مشحون ، وما هو حامل للعواطف و االنفعاالت

ــــى  ــــالتعبير اللغــــوي وآثارهــــا عل ــــة ب ــــائع المتعلق ــــدرس الوق ــــان هــــذا االتجــــاه ي ــــك، ف ذل
   :السامعين، وهي نوعان

وهـــي وقـــائع، تـــدل علـــى روابـــط كثيـــرا مـــا توجـــد بـــين الفكـــر : اآلثـــار الطبيعيـــة-
 والصـور البالغيـةمثل عالقـة األصـوات ودالالتهـا، .وية التي تعبر عنهوالبنيات اللغ

، واألمــــر، والنــــداء، واالســــتفهامومعانيهــــا، أو بعــــض األنمــــاط البالغيــــة كالتعجــــب، 
  ) )2(. (وغيره...، والحذفوالتأخير والتقديموالقسم، 

وهو سلوك لغوي، ينتج عن "  : أو االستدعائية) االجتماعية(واآلثار المبتعثة -
، ذلـك أن كـل لفظـة وكـل عبـارة ) )3(."(مواقف حيوية لها ارتبـاط بـالواقع االجتمـاعي

تخــص حالــة لغويــة واجتماعيــة محــددة، فهنــاك اللهجــات، و النبــرات، وهنــاك لغــات 
تختص باألوساط االجتماعية والمهنية والعلميـة، و األدبيـة، ممـا يعكـس االنتمـاءات 

                                                 

  . 18، ص) م1998، القاهرة، دار الشروق، 1ط( ، علم األسلوب مبادئه وإجراءاته، ) صالح ( فضل ) 3(

  .33، 32، األسلوبيات وحتليل اخلطاب، ص )رابح ( بوحوش : ينظر) 1(

 . املرجع نفسه ، املكان نفسه: ينظر) 2(
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ــــة للمتكلمــــينو الميــــول ال ــــة واالجتماعي ــــدرس هــــذه إن األســــلوبية . فكري ــــة، ت التعبيري
 )1(الوقائع التعبيرية من حيث مضامينها الوجدانية والعاطفية 

إن اهتمــام بـالي بـالمحتوى العــاطفي جعلـه ال يهـتم بالجوانــب " وخالصـة القـول  
وتصـنيفه . ةالجمالية وتركيزه على اللغة المنطوقة صرفه عـن االهتمـام باللغـة األدبيـ

القــوة التعبيريــة فــي لغــة " لإلمكانــات الكامنــة أو المثــارة فــي اللغــة شــده إلــى دراســة 
وكــل هــذا جعــل دراســته األســلوبية .دون االهتمــام بالتطبيقــات الفرديــة لهــا" الجماعــة 

   )2(." دراسة لغوية ال دراسة أدبية

ـــــة -ت ـــــة: (األســـــلوبية البنوي  Stylistique )األســـــلوبية الوظيفي
Structurale):  

، وهـي أكثـر المـدارس األسـلوبية الحديثـة )الهيكليـة األسـلوبية(وتترجم أيضا بـ   
وقــد وصــفت بالوظيفيــة؛ . انتشــارا، وبصــفة خاصــة فــي النقــد العربــي تنظيــرا وتطبيقــا

، وفـي نمطيتهـاألنها ترى أن المصادر الحقيقية للظاهرة األسـلوبية تكمـن فـي اللغـة، 
.  يجـــــوز تعريـــــف األســـــلوب خـــــارج الـــــنص أو الخطـــــابوفـــــي وظائفهـــــا؛ ولهـــــذا ال

 ةمتطـــورا لمـــذهب بـــالي فـــي األســـلوبي البنويـــة تعـــد امتـــدادا يةوالحقيقـــة أن األســـلوب)3(
الوصفية، كما تعد أيضا امتدادا آلراء دي سوسير الشـهيرة التـي قامـت علـى التفرقـة 

كمــا ذهــب إلــى ذلــك  -و هــي تفرقــة مهمــة . Parole؛ و الكــالم  Langueبــين اللســان 
ألنهــا أشــارت إلــى وجــود فــرق بــين دراســة األســلوب بوصــفه طاقــة  -أحمــد درويــش

كامنــة فـــي اللغـــة بـــالقوة ويســـتطيع المؤلــف اســـتخراجها لتوجيههـــا إلـــى هـــدف معـــين، 
هنــــاك فـــرق بــــين مســـتوى اللغــــة ؛ و مســــتوى : ودراســـة األســــلوب الفعلـــي ذاتــــه، أي

ــــنص ــــد أخــــذ هــــذا .ال ــــي فــــروع المدرســــة البنويــــة وق التفريــــق مصــــطلحات مختلفــــة ف
                                                 

 .املرجع نفسه ، املكان نفسه: ينظر) 3(

 65، ص 1984، 1، العدد 5، جملة فصول، الد>>األسلوب واألسلوبية مدخل يف املصطلح و حقول البحث و مناهجه<< درويش، أمحد، ) 2(

 .152، ص) نشورات احتاد الكتاب العربدمشق ، سوريا، م( ، اللغة واألسلوب، ) عدنان( ابن ذريل : ينظر) 3(
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، (Code/ Message)) رســـالة / رمـــز: ( يـــدعو إلـــى التفريـــق بـــين Jakobsonفجاكبســـون 
 Louis Hjelmslev، أمــا هيمســلف ( Langue/Discours)) مقالــة /لغــة(  Guilloumeوجيــوم 

(  Chomsky، وتشومســكي ( Système / Texte)) نــص/ نظــام( فيجعــل التقابــل بــين 
وجميـــــع هـــــذه المصـــــطلحات علـــــى . )Compétence /Performance()األداء / الكفـــــاءة

 ةوتقـرأ األسـلوبي)1(. اختالفها، تشـف عـن مفهـوم متقـارب فـي دراسـة اللغـة واألسـلوب
البنويــة الــنص األدبــي قــراءة شــاملة متكاملــة منتظمــة ، وتــدرس نظــام العالقــات بــين 

وين صــــورة ، ولتكـــ.) رفية والتركيبيـــة والدالليــــةالصــــوتية والصـــ: ( أنظمتـــه المختلفـــة
 Roman، نعرض منهج أبرز ممثليه رومان جاكبسون ةواضحة عن هذه األسلوبي

Jakobson 1896(هـــذا العـــالم اللســـاني الروســـي . فـــي دراســـته لألعمـــال األدبيـــة-

، الــــذي أبــــدع نظريــــة التواصــــل، ووظــــائف اللغــــة، وبــــّين أن الكــــالم عمليــــة )1982
وقـد . تواصلية ال تختلـف فـي حقيقتهـا عـن العمليـات التـي تـتم بغيـر العالمـة اللغويـة

عاديــة إبالغيــة وتواصــلية، تفرضــها :( رفــض جاكبســون تقســيم اللغــة إلــى مســتويين
تــه المشــهورة فــي وظــائف وقــدم نظري) . الظــروف االجتماعيــة وأخــرى بالغيــة أدبيــة

: اللغة، وحسب هذه النظرية كل عملية لغويـة ال تـتم إال مـن خـالل األطـراف التاليـة
ــــاث( المرســــل  ــــه ، (Emetteur)) الب ــــي( و المرســــل إلي ، و الرســــالة (Récepteur)) المتلق

، وعمليــة )و هــي عمليــة تركيــب لرمــوز( ، و عمليــة اإلرســال (Message)) الخطــاب(
 (Code) )الشــفرة(تكــون الســنن  ويشــترط أن). عمليــة تفكيــك للرمــوزوهــي ( اســتقبال 

محــــددة؛  (Canal)ويـــتم التواصــــل عبــــر قنــــاة . والمرســــل إليــــهمشـــتركة بــــين المرســــل، 
ويترتــب عــن كــل طــرف مــن األطــراف وظيفــة معينــة؛ وقــد حــددت الوظــائف الســت 

  :حسب اآلتي
  (La Fonction Expressive/Emotive: االنفعاليةالوظيفة  •

                                                 

 .66ص . م1984، 1، العدد5، جملة فصول، الد >>األسلوب واألسلوبية مدخل يف املصطلح و حقول البحث و مناهجه<< درويش، أمحد، : ينظر) 1(
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حــول المــتكلم  -مــن ترســيمة جاكبســون -تتمحــور هــذه الوظيفــة كمــا هــو مبــين  
، الــذي يســعى إلــى إيصــال الخبــر إلــى الطــرف )المرســل ( باعتبــاره الطــرف األول 

ــاني   وقــد يتخــذ محتــوى الرســالة أشــكاال مختلفــة فيمــا يشــغل بــال) المرســل إليــه( الث
ب واالســتياء، و التوســل، كــالفرح، والغضــ: البــاث ، قــد يعبــر عنــه بأحاســيس متعــددة

،  Interjectionsوقــد تــأتي الرســالة علــى شــكل آهــات وتعجبــات ... واالســتعطاف
توظـــف . وقـــد تعبـــر عـــن ســـخط وصـــمود؛ واســـتغراب وحيـــرة واســـتخفاف؛ و اســـتهزاء

وسـميت هـذه الوظيفـة أيضـا ... التعابير واألساليب التي تزخـر بهـا اللغـات الطبيعيـة
  . ى ترجمة أحاسيس المتكلم وهمومه وانفعاالتهباالنفعالية ،ألنها تهدف إل

   La Fonction Conative) الندائية : ( الوظيفة اإلفهامية •
تـــرتبط بالمرســـل إليـــه؛ أو متلقـــي الرســـالة، وتقـــوم هـــذه الوظيفـــة باســـتثمار قنـــاة  

التواصــــل، ومــــا تــــوفره اللغــــات الطبيعيــــة مــــن أســــاليب النــــداء؛ واألمــــر واالســــتفهام؛ 
والتعجـــب، والتمنـــي، بهـــدف لفـــت انتبـــاه المتلقـــي وأحســـن مثـــال علـــى هـــذه الوظيفـــة؛ 

  . شعر الثورة
  La Fonction Poétique ):اإلنشائية(الوظيفة الشعرية  •

فـي  -ترتبط هذه الوظيفة بالرسالة،ألنها حاملة للمعنى، وتهـدف هـذه الرسـالة   
كـل مـا تحتويـه هـذه و  .إلـى استيضـاح الجانـب الملمـوس للعالمـات -نظر جاكبسـون

ــة؛  يعبــر عــن ذلــك . هــذه الرســالة نفســها وشــرح لمضــمونالرســالة؛ هــو بمثابــة تكمل
تعــابير اللغـة الطبيعيـة، مســتعملة لهـذا الغـرض تنبيــر بواسـطة أسـاليب، و تقنيـات و 

  ).رفع الصوت وخفضه(وتنغيم المفردات 
  La Fonction Phatique): االتصالية(الوظيفة االنتباهية  •

، وتهــدف إلــى إقامــة االتصــال بــين المتحــاورين أو " الصــلة " تتعلــق بالقنــاة، أو 
إيقافــــه، مســــتعملة لهــــذا الغــــرض تعــــابير وأســــاليب متداولــــة فــــي الحيــــاة اليوميــــة، و 

  . مشتركة بين أفراد المجتمع من مثل عبارات المجاملة والتحية واألدب
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  La Fonction Référentielle: )الداللية، االحالية(الوظيفة المرجعية •
تسـتثمر هــذه ) . الوظيفـة التعيينيــة ( تتعلـق بسـياق الرســالة، وتسـمى أيضــا بــ   

عليــه فــي العــالم الخــارجي الــذي  ومــا تحيــلالوظيفــة العالقــة القائمــة بــين العالمــات 
  .التخاطبيجسده المرجع أو سياق 

 La Fonction Métalinguistique ):المعجمية(الوظيفة فوق لغوية  •

، ممــا أضــفى عليهــا )الشــفرة( الميــزة األساســية لهــذه الوظيفــة ارتباطهــا بالســنن  
 بعـــض الخصوصـــية، وجعلهـــا تختلـــف عــــن الوظـــائف األخـــرى، فهـــي تملـــك كفايــــة

تفسيرية قـادرة علـى وصـف اللغـة نفسـها، أي أنهـا لغـة مفسـرة و واصـفة للغـة ذاتهـا، 
تحليـل كـل الظـواهر  بعبارة أوضـح هـي لغـة علميـة و دقيقـة تضـطلع بمهمـة شـرح و

ويركز جاكبسـون فـي تحليلـه علـى الجـزء الثـاني مـن الثنائيـة التـي دعـا ) )1(.(العلمية
، اعتقادا منه أن هذه الثنائية تتجسد فعليا في الرسالة دون أن )رسالة / رمز( إليها 

م 1961بجالء في دراسته التي قدمها عـام ويبرز ذلك). الرمز(يهمل الطرف الثاني 
ـــوان  دراســـة الوســـائل ) بقواعـــد الشـــعر(، وقصـــد )الشـــعر وشـــعر القواعـــد قواعـــد(بعن

، دراســة اآلثــار المترتبــة عــن هــذه )بشــعر القواعــد(التعبيريــة فــي اللغــة، بينمــا عنــى 
وبـذلك نقـل . الوسائل، أي الفعالية الناتجـة مـن وضـع هـذه الوسـائل موضـع التطبيـق

. المـــنظم للخطـــاب جميعــــا التحليـــل األســـلوبي إلـــى مســـتوى البنيــــة، بمعنـــى الهيكـــل
فخطــاب -فــي نظــره–فالظــاهرة األســلوبية مرتبطــة ببنيــة الــنص، أمــا الــنص األدبــي 

ــــه ولذاتــــه ــــي ذات ــــه الوظيفــــة الشــــعرية، أي خطــــاب تركــــب ف ــــت في ــــت أو تغلب  .هيمن
واألســـلوب هـــو الوظيفـــة المركزيـــة المنظمـــة للخطـــاب و يتحـــدد بتوافـــق و انســـجام )2(

اختيار المتكلم ألدواته التعبيرية من الرصـيد :( ة همامتواليتين متطابقتين في الوظيف
المعجمي للغة، تركيب األدوات تركيبـا تقتضـي قواعـد النحـو وتسـمح ببعضـه اآلخـر 

                                                 

  .160-  157، األسلوبية واألسلوب، ص ص)عبد السالم( املسدي : ينظر) 1(

 .ان نفسهاملرجع نفسه ، املك: ينظر) 2(
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إسـقاط مبـدأ التعـادل  –عنـده  –فالوظيفـة الشـعرية .). سبل التصرف فـي االسـتعمال
م وجســــد جاكبســــون كــــل هــــذه المفــــاهي. مــــن محــــور االختيــــار علــــى محــــور التوزيــــع

النظريـة، فـي عــدة إنجـازات تطبيقيـة، مــن أشـهرها التحليـل الــدقيق الـذي قدمـه بمعيــة 
للشــاعر  (Les Chats )لقصــيدة القطــط  (Lévi Strauss)كلــود ليفــي شــتراوس 

  ) شارل بودلير(الفرنسي 
C.Boudelaire  في مجلة اإلنسان، حيـث كـان منهجهمـا يقتضـي  م1962عام

  .تسجيل التطابقات في القصيدة بين الصرف و النحو و المعنى و الوزن
نتــاج المدرســة البنائيــة مــن الســعة بحيــث ال يمكــن الوقــوف " خالصــة القــول، فــإن   

أمامه بالتفصيل اآلن، لكننا نـود أن نشـير فقـط إلـى أنـه إذا كـان البنـائيون قـد تـابعوا 
و تـابعوا أيضـا المـنهج الوصـفي عنـده، ) بـالي(خط العـام لألسـلوبية التعبيريـة عنـد ال

حــين قصــرت اهتماماتهــا علــى اللغــة ) بــالي( فــإنهم تالفــوا نقصــا وقعــت فيــه مدرســة 
المنطوقـــة مـــن ناحيـــة، وحـــين أحجمـــت عـــن وضـــع تصـــوراتها موضـــع التطبيـــق مـــن 

  )1(.". ناحية ثانية
البنويــة، فــي رأى رابــح بوحــوش، فهــي مغاالتهــا  ةوبيأّمــا النقــد الــذي وجــه إلــى األســل 

االهتمــام بالبنيــة اللغويــة دون الداللــة، : فــي االهتمــام بالشــكل وٕاهمالهــا المعنــى، أي
كما أغفلت العوامل الخارجية المحيطة بـاألثر األدبـي، والتـي تسـاهم فـي فهمـه فهمـا 

  .)2(دقيقا، من ظروف ومؤثرات وما شابه ذلك 

   stylistique statistique: اإلحصائيةاألسلوبية 

                                                 

  .66ص . م1984، 1، العدد 5، جملة فصول، الد>>األسلوب واألسلوبية مدخل يف املصطلح و حقول البحث و مناهجه<< درويش، أمحد، ) 1(

  .41األسلوبيات وحتليل اخلطاب، ص) 1(
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ترتكز األسلوبية اإلحصائية علـى اإلخصـاء الرياضـي ، ألنـه مـنهج يحقـق بعـدا 
موضـوعيا ، ويضـفي علــى الدراسـة األســلوبية صـبغة علميــة ، تحـد مــن ذاتيـة الناقــد 

  .والدارس
{ ومـــن الـــذين اقترحـــوا نمـــادج لإلحصـــاء األســـلوبي زمـــب الـــذي أبـــدع مصـــطلح 

، وفحواه قيام الدارس بإحصـاء كلمـات الـنص،ثم تصـنيفها بـالنظر }سلوبيالقياس األ
إلــى نــوع الكلمة،ووضــع متوســط تلــك الكلمــات فــي شــكل نجمــة ،وهكــدا تنــتج أشــكال 

  )1(.ونماذج متنوعة يمكن مقارنة بعضها ببعض
التعبيـــــر بالحـــــدث والتعبيـــــر " بوزيمـــــان فـــــي اإلحصـــــاء معادلـــــة . وقـــــد اعتمـــــد أ

إحصـاء عـدد الكلمــات التـي تنتمـي إلـى النــوع " النمــوذج علـى ويقـوم هـذا " بالوصـف
األول، وعــدد كلمــات النــوع الثــاني ،ثــم إيجــاد خــارج قســمة المجموعــة االولــى علــى 

   )2(.المجوعة الثانية
وبنــاء علــى ذلــك يحكــم غلــى أدبيــة النص،فارتفــاع حاصــل القســمة يعــد مؤشــرا 

  .على أدبيته وانخفاضه ،يقربه من العلمية
ألننــا عنــدما نعمــد إلــى اإلحصــاء "انتقــادات عديــدة لهــذه األســلوبية،  وقــد وحهــت

 )3(."في دراسة األساليب نحيل اللغة األدبية إلى شئ بال لون وال طعم
ويـــورد أولمـــان بضـــعة مآخـــذ تغـــض مـــن قيمـــة الطريقـــة اإلحصـــائية فـــي معاينـــة 

الكافيــة اللتقــاط إن الطريقــة اإلحصــائية تعوزهــا الحساســية : أوال" البنــى األســلوبية ،
بعــض المالحظـــات الدقيقـــة فـــي األســلوب كـــالظالل الوجدانيـــة و االصـــداء الموحيـــة 

  .والتأثيرات اإليقاعية الدقيقة ما إلى ذلك

                                                 

 .1/97،98السد نورالدين ، األسلوبية وحتليل اخلطاب ج) 1(

 .74ص 2002،  3إحصائية  علم الكتب ط سعد مصلوح ، األسلوب  دراسة لغوية) 2(

 .185م،ص1994حممد عبد املطلب ، البالغة و األسلوبية  مكتبة  لبنان ناشرون، ظبع دار نويا للطباعة القاهرة،ط)  3(
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دقة زائفة علـى معطيـات أشـد تعقيـدا أو  تضفيالبيانات العددية يمكن أن : ثانيا
  (...)أصعب ضبطا من أن تسمح بمثل هذا العالج

المآخـــذ علـــى مـــا يســـمى طريقـــة اإلحصـــاء األســـلوبي أنهـــا ال ومـــن أكبـــر : ثالثـــا
  (...)تراعي تأثير السياق مع عظيم خطره في التحليل اإلسلوبي

ثمة خطر آخر في هذه الطريقة وهو أنها تقـدم الكـم علـى الكيـف وتحشـد : رابعا
  .عناصر شديدة التباين على صعيد واحد بناء على تشابه سطحي فيما بينها

ضــت قائمــة هائلــة مــن األرقــام إلــى نتيجــة لــم تكــن لتخفــى علــى ربمــا أف: خامســا
   )1(."العين المجردة ، أو ال تحتاح لشدة وضوحها إلى إثبات

إمكانيــة اللجــوء " وعلــى الــرغم مــن االنتقــادات المــذكورة آنفــا، فســعد مصــلوح يــرى
إلـى األحصـاء بهـدف الوصـول إلـى مؤشـرات موضـوعية فـي فحـص لغـة النصــوص 

   )2(.أساليب المنشئيناألدبية وتشخيص 
إننا لعلى يقـين مـن أنـه مقيـاس دقيـق إلـى حـد بعيـد ،وأننـا بـذلك : " ويردف قائال

أثبتنا أن صدقه على األدب العربي ال يقل عن صدقة علـى غيـرة مـن اآلداب ،كمـا 
   )3(."أنه مقياس واحد متعدد الوظائف وبسيظ في آن واحد

يق معالة بوزيمان لم تنظر إلى مصلوح في تطب. وعلى أية حال، فإن محاولة د
الفصــل الخـامس مــن (خصوصـية اللغـة العربيــة عبـر ذلـك الفصــل القصـير والسـريع 

ــة  كمــا) 59كتابــه ص ــم تقــدم المســوعات الكافيــة لشــرعية تطبيــق تلــك المعادل أنهــا ل
اســــتبعد مــــن الدراســــة األفعــــال الناقصــــة  ، إذ(...)علــــى النصــــوص األدبيــــة العربيــــة

                                                 

 .106،107أملان ستفن  إجتاهات جديدة يف علم األسلوب،ص) 1(

 .74ص 2002،  3سعد مصلوح ، األسلوب  دراسة لغوية إحصائية  علم الكتب ط) 2(

 .املرجع نفسه، املكان نفسه) 3(
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أفعــال الشــروع والمقاربــة مــن ناحيــة إحصــائه لعــدد األفعال،كمــا واألفعــال الجامــدة و 
   )1(.استبعد من ناحية إحصائه عدد الصفات الصفات التي تقع جملة

ـــــة  -ب ـــــة(األســـــلوبية النفســـــية أوالتكويني ـــــب(أو ): النقدي  )أســـــلوبية الكات
(Stylistique Génétique) :  

علـــى  لـــه، ظهـــر ردا هــذا االتجـــاه األســـلوبي علـــى اخـــتالف التســميات المقدمـــة 
التعبيريــة ؛ التــي اعتنــت باللغــة المنطوقــة فــي المقــام األول؛ كمــا أراد لهــا  ةاألســلوبي

وهذا المـنهج فـي البحـث علـى . مؤسسها شارل بالي، ولم تول اهتماما باللغة األدبية
هو الذي استنفر ردود الفعل المضادة ؛ فتولد علـى : " حد قول عبد السالم المسدي

مــنهج أســلوبي ال مجازفــة ) Léo Spitzer )1887 – 1960ليــو ســبتزر يــد األلمــاني
في شيء أن نصفه بتيار االنطباعية، فكل قواعده العلمية منها والنظرية قد أغرقت 

. ". فــي ذاتيــة التحليــل و قالــت بنســبة التعليــل ؛ و كفــرت بعلمانيــة البحــث األســلوبي
القرن التاسع عشـر قـد دخلـت وكانت االتجاهات التي سادت في النقد األدبي في )2(

. فــي مــأزق، بســبب عــدم ارتباطهــا الوثيــق باللغــة، أو لالبتعــاد عــن الحقــول األدبيــة
في أوائل القرن إلى ضرورة االهتمام باللغة في التاريخ  K. Vossler ونبه كارل فوسلير

األدبي، فلكي ندرس التاريخ األدبي لعصر ما ،ينبغي على األقل االهتمام بالتحليـل 
لغوي بالقدر نفسه الذي يهتم فيه بتحليل االتجاهات السياسية واالجتماعية والدينية ال

  .لبيئة النص
ـــة فـــي النقـــد   ـــى نظريـــة متكامل واســـتطاع ليـــو ســـبتزر أن يحـــول هـــذا االتجـــاه إل

اللغـــوي، ينعـــت باألســــلوبية التكوينيـــة أو النقديـــة، و لخــــص نظريتـــه و منهجـــه فــــي 
، و قد عرض سبتزر للمنهج الذي )والتاريخ األدبي علم اللغة ( مقدمة كتابه المهم 

                                                 

 .52،ص2002، 1حسن ناظم، البىن األسلوبية دراسة يف أنشودة املطر، املركز الثقايف العريب،ط: ينظر) 1(

 2األسلوبية واألسلوب، ص) 2(
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، و ديــــــدرو Fedre، و فيــــــدر cervantesاتبعــــــه مــــــن خــــــالل دراســــــة ســــــرفانتس 
Diderot و كلوديل ،Clodèl . 

ونســـتخلص مـــن مـــنهج ســـبتزر التقـــاطع الواضـــح بـــين األســـلوبيتين النقديـــة، و  
التعبيرية ويبرز ذلك في عمل األسلوبيتين على إبراز دور العالقات التي تـربط بـين 
الشكل اللغـوي، و التعبيـر الوجـداني المتضـمن فيه،وتتحـدد نظرتهمـا إلـى الـنص فـي 

م اللغــــوي، و يختلفــــان فــــي أن البحــــث عــــن البنــــى المختلفــــة ووظائفهــــا داخــــل النظــــا
األسلوبية التكوينية، تتصف بطابعها النقدي، وبالتالي انصب اهتمامها علـى دراسـة 

  )1(.المؤلفات األدبية
وقـــد أثـــار مـــنهج ليـــو ســـبتزر نقاشـــا شـــديدا، بـــدءا مـــن الربـــع األول مـــن القـــرن  

ـــذين كـــانوا  ـــالي، ال ـــاع دي سوســـير و شـــارل ب ـــى نحـــو خـــاص مـــن أتب العشـــرين وعل
محــون إلــى إرســاء قواعــد األســلوبيات التعبيريــة الخالصــة، و مــن جهــة أخــرى فقــد يط

األسلوبية الجديدة، ومن روادهـا : كونت مبادئ ليو سبتزر مدرسة أطلق عليها اسم 
، و هاتزفيلـد  Damaso Alonsoفي الواليات المتحدة األمريكية ، داماسـو ألونسـو

Hatzfeled. )2(  
وقد وجه نقد كثير إلى أسلوبيات سبتزر، لعل من أبرزها نقد عبد السالم المسدي   

ال مجازفــة فــي شــيء أن ننعتــه بتيــار االنطباعيــة فكــل قواعــده العمليــة : " ،إذ يقــول
منها والنظريـة قـد أغرقـت فـي ذاتيـة التحليـل وقالـت بنسـبية التعليـل وكفـرت بعلمانيـة 

  )3( . ".البحث األسلوبي

  ):االنزياح والمفارقة(األسلوبية الظواهر 

                                                 

 .45، مقاالت يف األسلوبية ، ص) منذر(عياشي : ينظر) 1(

  .67ص.  م1984، 1، العدد 5جملة فصول، الد >> واألسلوبية مدخل يف املصطلح و حقول البحث و مناهجهاألسلوب << ، ) أمحد( درويش : ينظر) 2(
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مشـتق مـن الفعـل نـزح ينـزح نزحـا ونزوحـا، بمعنـى بعـد ، ونزحـت : االنزياح لغة
وٕانما هو جمع منزاح وهـي تـأتي إاى المـاء (...) إذا بعدت : الدار فهي تنزح نزوحا

  )1(.بعيد: عن بعد، ونزح به وأنزحه، بعد نازح ، ووصل نازح 
في اللغة يأخد معنى بعد وبعيد، ومعنى االنزياح فـي واالفت أن معنى االنزياح 

الدراســة األســلوبية، يــدل عــن االبتعــاد عــن المعنــى األصــلى والمعجمــي، فالمعنيــان 
  .يقتربان إلى حد بعيد،بل يتطبقان

  :االنزياخ اصطالحا
  :أنماط ثالثةالحقل الذي تتحرك فيه األسلوبية في  freemanيضع فريمان 

  .افا عن القاعدةاألسلوب بوصفه انحر -1
  .األسلوب بوصفه تواترا أوتكرار ألنماط لسانية-2
  )2(.األسلوب بوصفه استثمارا لألمكانات النحوية -3

نحرافــا، إذ اختلــف الدراســون فــي اوالــذي يهمنــا هنــا األســلوب بوصــفه انزياحــا أو 
تحديـد المعنـى االصـطالحي لالنزيـاح األســلوبي، وتباينـت آراؤهـم تباينـا جليـا، وذلــك 

  الختالف مشاربهم الفكرية، وتصوراتهم
فقــد وصــفت ظــاهرة االنزيــاح بتعــابير اصــطالحية متعــددة مثــل الجســارة اللغويــة 

   )3(.وغير ذلك... والغرابة والشذوذ اللغوي واالبتكار والعدول واالزورار واالتساع
ويعنــــى االنزيــــاح خــــروج التعبيــــر عــــن الســــائد أو المتعــــارف عليــــه قياســــا فــــي 

   )4(رؤية ولغة وصياغة وتركيبااالستعمال، 

                                                 

 .614م،6،1997،ط10ابن منظور، لسان العرب، دار صادر ،بريوت، لبنان ،مج) 1(

 .147حممد عبد املطلب ، البالغة و األسلوبية ،ص) 2(

 .145،146،موسى ربابعة، االحنراف مصطلحا نقديا،ص25بن ذريل، النقد واالسلوبية،ص ينظر،عدنان) 3(

 .134،بيار قريو،األسلوبية،ص.93،102،عبد السالم املسدي، االسلوبية واالسلوب ص154ينظر،صالح فضل ،علم االسلوب، ) 4(
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وقـــد اهتمـــت االســـلوبية بمقولـــة االنزيـــاح اهتمامـــا كبيـــرا،ألن وجـــوده أساســـي فـــي 
قيمة االنزياح " المسدي"  والخطابات األدبية، وقد لخص تشكيل جماليات النصوص

ــه ولعــل قيمــة مفهــوم االنزيــاح فــي نظريــة تحديــد األســلوب اعتمــادا :" األســلوبي بقول
هــو و تكمـن فـي أنـه يرمــز إلـى صـراع قـار بـين اللغـة واالنسـان  ،ابعلـى مـادة الخطـ

، وهي كذلك عاجزة عـن (...)أبدا عاجز عن أن يلم بكل طرائقها ومجموع نواميسها
أن تســتجيب لكــل حاجتــه فــي نقــل مــا يريــد نقلــه وٕابــراز كــل كوامنــه مــن القــوة والفعــل 

نفســه لســد قصــورها ،ومــا االنزيــاح عندئــذ ســوى اختيــار اإلنســان علــى اللغــة وعلــى 
  )1("وقصوره معا

وٕان من المنظرين من جعل مقولة االنزيـاح مـن المسـلمات التـي تشـمل تنوعـات 
   )2(.النص األدبي من دون محاولة تحديده بنمط معين من النصوص األدبية

والمشكلة العويصة التي تواجها نظرية االنزياح ،هـي المعيـار أو المقيـاس الـذي 
  من الذي يحدد االنزياح؟ والسؤال الملح والمهميبرز االنزياح ، 

أن الـــذي يحـــدد االنزياحـــات  j.cohenلقـــد وجـــدنا فـــي مشـــروع جـــون كـــوهين " 
بمختلف أنواعها هو عالم اللسانيات، في حين يحدد االنزياحـات فـي مشـروع مايكـل 

   )3(.مجموعة من القراء القارئ أو إنما هو m.riffaterreريفاتير 
دد حــاالنزياحــات فــي خمســة نمــاذج اســتنادا إلــى معــايير ت وقــد صــنف الغربيــون

  :االنزياح نفسه
تصنيف االنزياحات استنادا الى درجة انتشارها في النص بوصفها انزياحات .1

متموضـــعة فـــي ســـياق الـــنص كاالســـتعارة التـــي تعـــد انزياحـــا موضـــعيا عـــن النظـــام 

                                                 

 . 106االسلوبية واالسلوب ،ص) 1(

 .44ة يف أنشودة املطر،صحسن ناظم، البىن األسلوبية دراس: ينظر) 2(

 .117،118حسن ناظم، مفاهيم الشعرية، ص:ينظر) 3(
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لتكرار الـــذي اللســـاني، أو بوصـــفها انزياحـــات تشـــمل الـــنص األدبـــي فـــي عمومـــه كـــا
  .يمكن تحديد درجة انزياحه طبقا لعمليات إحصائية

تصنيف االنزياحات بالنظر إلـى نظـام القواعـد اللسـانية، فتبـرز لنـا انزياحـات .2
كإضــافة قيــود معينــة مثــل :ســلبية كتخصــيص القاعــدة العامــة، وانزياحــات ايجابيــة 

  .القافية
لنص المحلـل ،فتبـرز لنــا تصـنيف االنزياحـات بـالنظر إلـى عالقـة القاعـدة بـا. 3

انزياحات داخلية تتمثل في انفصال وحدة لسانية عن القاعدة المهيمنة على النص، 
وانزياحات خارجية تتمثل في اختالف أسلوب التص عـن القاعـدة التـي كتـب الـنص 

  .بلغتها
تصــنيف االنزياحــات بــالنظر إلــى المســـتوى اللســاني الــذي تســتند إليــه تلـــك . 4

ــــة االنزيحــــات فتبــــرز  ــــة وصــــوتية وصــــرفية و معجميــــة و نحوي ــــا انزياحــــات خطي لن
  .وداللية
ــــدأ .5 ــــا لمب ــــأليف طبف ــــار والت ــــدأي االختي ــــى مب ــــالنظر إل تصــــنيف االنزياحــــات ب

ياكوبسون في إسقاط مبدأ التماثـل مـن محـور االختيـار علـى محـور التـأليف، فتبـرز 
الجمــع والصــفة لنــا انزياحــات اســتبدالية تحطــم قواعــد االختيــار كوضــع المفــرد مكــان 

   )1(.مكان الموصوف واللفظ الغريب بدال من المألوف
 

                                                 

 .108،186فضل صالح، علم األسلوب مبادئه وإجراءاته، ص: ينظر) 1(


