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ملخص: 

حتليلية  درا�صة  االأدبي  الن�ص  يف  االإبداعي  اخلطاب  درا�صة  البحث  مو�صوع  يتناول 
نقدية م�صتعينًا باملنهج االأ�صلوبي، الذي يتناول اللغة باعتبارها مكونًا رئي�صًا للن�ص، و�رش 
التعامل  اإىل  االإبداعي،  التقليدي مع اخلطاب  التفاعل  بذلك  تتجاوز  والدرا�صة  فيه.  االإبداع 
العادي  الدرا�صة بني اخلطاب  وبذلك متيز  اأ�ص�ص جوهرية يف اخلطاب،  القائم على  الواعي 
الذي يعتمد جمرد نقل الفكرة، اأو اإي�صال املعنى بطريقة مبا�رشة، اإىل اخلطاب االإبداعي الذي 
يتجاوز ذلك اإىل مرحلة التاأثري والتفاعل بني املبدع واملتلقي. وتكمن اأهمية البحث يف اأنه 

يركز ب�صكل خا�ص على مكونات اخلطاب االإبداعي وكيفية التعامل معه اأ�صلوبيًا. 
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Abstract: 
This paper studies the creative discourse in the literary text analytically 

making use of the stylistic approach which considers the language the main 
component of the text and the main reason behind its creativity. Therefore, 
the study goes beyond the traditional interaction with creative text to reach to 
the reasonable interaction which is based on main issues in the discourse. So, 
the study shows the differences between the ordinary discourse which only 
aims at transmitting the meaning directly and the creative discourse which 
goes beyond that to reach to a stage of influencing and interaction between 
the creator of the text and the target. The importance of this study is in that 
it focuses on the components of the creative discourse and how to deal with 
it stylistically. 
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مقدمة:
قبل احلديث عن دور املنهج االأ�صلوبي يف حتليل اخلطاب االإبداعي، نحاول اأواًل حتديد 
ماهية اخلطاب االإبداعي، وعالقته باملتلقي، فاخلطاب االإبداعي، هو اخلطاب املرتبط بكاتب 
اأدواته الكتابية، مع زيادة وعيه بالعمل الذي يقدمه، واأما املتلقي فهو الذي  متميز يطور 
يتجاوز مرحلة االنفعال ال�رشيع باخلطاب اإىل مرحلة الوعي الكامل باأبعاد العمل وم�صتوياته 
الفنية، وذلك من خالل عالقة واعية بني املبدع واملتلقي، لي�صل االثنان اإىل مرحلة التاأثري 
والتاأثر، وهذا االأمر يحتاج اإىل وعي متكامل من جانب املبدع يف تقدمي خطابه االإبداعي، 

واملتلقي يف االأدوات التي ي�صتخدمها لفهم اأبعاد الن�ص، وا�صتك�صاف جوانب التميز فيه. 
�صُت اخلطاب االإبداعي بالذات، الأن اخلطاب العادي ال يعنينا كثرياً يف جمال  وقد خ�صَّ
الدرا�صات النقدية، فالذي يعنينا هو اخلطاب الذي يبدع فيه الكاتب عماًل �صعريًا اأو نرثيًا، 
م�صتخدمًا لغة خا�صة واأ�صاليب مميزة، ي�صتطيع بو�صاطتها نقل القارئ من حالة الالمباالة 
اإىل حالة الوعي الكامل بالعمل الذي يقدمه، فكاتب الن�ص ال يبدع يف جمرد الفكرة التي 
يقدمها، ولكنه يبدع يف تقدمي الفكرة من خالل خطاب واع يتميز فيه عن غريه، فاإذا كانت 
مكونات الن�ص ب�صكل عام واحدة بني يدي املبدعني، فاإن طرائق ا�صتغالل هذه املكونات 
تختلف من كاتب اإىل اآخر، من حيث قدرته على توظيف اللغة وا�صتغالل طاقاتها االإبداعية. 
وربط هذه االإمكانات يف خطاب اإبداعي له قدرته على التاأثري يف النا�ص، واإي�صال الفكرة 
اخلطاب  فيها  ين�صاأ  التي  اخلا�صة  الظروف  يف  املتلقني،  واأحوال  يتنا�صب  الذي  بال�صكل 

االإبداعي. 
املنهج  على  اأواًل  نقف  االإبداعي،  اخلطاب  جتليات  عن  احلديث  يف  اخلو�ص  وقبل 

االأ�صلوبي الذي نتخذه و�صيلة للك�صف عن اأ�رشار هذا اخلطاب وم�صتوياته املختلفة. 

املنهج األسلوبي: 
بني  الربط  هذا  »ويقودنا  الن�ص،  حتليل  يف  اأ�صا�صًا  اللغة  االأ�صلوبي  املنهج  يعتمد 
االأ�صلوبية والدرا�صة اللغوية اإىل الفر�صية االأ�صا�صية للعلم نف�صه. وتقوم هذه الفر�صية على 
اأ�صا�ص اأن الن�ص االأويل ن�ص لغوي ال ميكن �صرب اأغواره دون حتليل العالقات اللغوية التي 
ينطوي عليها، ذلك الأن هذا التحليل هو الذي يقودنا اإىل تفهم ال�صحنة الداللية والعاطفية 
الكامنة يف الن�ص، والتي توؤثر يف املتلقني. وال يعني هذا كله �صيئًا اأكرث من اأننا قراء ونقاداً، 

ال ميكن اأن ننفذ اإىل قيمة العمل االأدبي اإال من خالل الن�ص ذاته« )1( . 
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فاالأ�صلوبية تعالج الن�ص من خالل مادته االأ�صا�صية وهي اللغة، وبو�صاطتها نالحظ 
الظواهر اللغوية البارزة، ونربط هذه الظواهر باأ�صبابها وم�صبباتها، وعالقتها بكاتب الن�ص، 
وهي بطبيعة احلال ال تدر�ص اللغة بحد ذاتها، ولكنها توظف اللغة لدرا�صة الن�ص، »وعلى هذا 
ميكننا القول باأن علم اللغة هو الذي يدر�ص ما يقال، بينما االأ�صلوبية هي التي تدر�ص كيفية 

ما يقال م�صتخدمة الو�صف والتحليل يف اآن واحد« )2( . 
فالن�ص االإبداعي يقدم املعرفة اأو التجربة االإن�صانية، بو�صيلة خا�صة هي اللغة، ولكننا 
ال نعني هنا اللغة العادية، واإمنا نعني اللغة الفنية، التي تتجاوز مرحلة التعبري العادي اإىل 
اإال �صاحب جتربة خا�صة، جتعله يتعامل مع اللغة والعامل من  تعبري خا�ص ال يقدر عليه 

حوله تعاماًل خا�صًا. 
واالأ�صلوبية ال تعنى ب�رشح الن�ص اأو مفرداته اللغوية، ولكنها تتجاوز ذلك اإىل مرحلة 
اأعمق ت�صل من خاللها اإىل الطاقات االإبداعية اخلالقة يف الن�ص، فلي�صت الق�صية اإذن جمرد 
اأداء  اأو معان غام�صة، واإمنا متثل جتارب خا�صة وعامة، من خالل  �رشح مفردات �صعبة 
متميز للغة، يتجاوز التعبري العادي املاألوف، اإىل تعبري ت�صبح فيه اللغة االإبداعية قادرة 
على  قادراً  الكاتب  معها  وي�صبح  العادية،  اللغة  تو�صله  اأن  ت�صتطيع  ال  ما  تو�صيل  على 
االإم�صاك بجماليات اللغة، وقدراتها التعبريية »ومن املهم االإ�صارة اإىل اأن التناول االأ�صلوبي 
اإمنا ين�صب على اللغة االأدبية، الأنها متثل النوع الفردي املتميز يف االأداء مبا فيه من وعي 
واختيار، ومبا فيه من انحراف على امل�صتوى العادي املاألوف، بخالف اللغة العادية التي 
تتميز بالتلقائية والتي يتبادلها االأفراد ب�صكل دائم وغري متميز )3( ، وجوانب التميز يف اللغة 
ب�صكل  تركز  احلديثة  واالأ�صلوبية  االأ�صلوبي،  الدر�ص  مو�صوع  هي  الن�ص  منها  يت�صكل  التي 
اأ�صا�ص على اللغة التي يتفاعل معها كاتب الن�ص، وحتوله –بالتايل– من جمرد م�صتخدم 
لها  تراكيب جديدة  ا�صطناع  على  قادر  اإىل  لها  ناقل  معها، ومن جمرد  متفاعل  اإىل  للغة 
الن�ص،  كاتب  ي�صاحب  الذي  نف�صه  االإح�صا�ص  يف  واإ�رشاكه  املتلقي،  يف  التاأثري  على  قدرة 
»وجمال الدرا�صة االأ�صلوبية وا�صع، ميكن الدخول اإليه من اأبواب عدة، مما يرثي درا�صة الن�ص، 
و يتيح املجال اأمام الدار�صني لتناول ق�صايا خمتلفة، تتجاوز –كثرياً- املراحل التقليدية 
العملية  جوهر  اإىل  والتو�صيح،  ال�رشح  اأو  العام،  والتف�صري  اخلارجي،  النقد  عند  تقف  التي 
الفنية وحماولة اإيجاد �صلة بني الظواهر املميزة، اأو طريقة االأداء، وبني الدالالت املختلفة 
التي حتملها يف طياتها، وما ميكن اأن توؤديه خدمة للمعنى، وتعميقًا للتجربة التي يقدمها 

االأديب، ويحاول من خاللها اإ�رشاك االآخرين معه« )4( . 
واملنهج االأ�صلوبي يف درا�صة الن�ص، يعتمد على خ�صو�صية اللغة، باعتبارها املادة 
االأ�صا�صية التي يت�صكل منها الن�ص، وهو يعد منهجًا نقديًا يف حتليل الن�صو�ص، واكت�صاف 
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يف  ح�صل  الذي  التطور  على  اأ�صا�ص  ب�صكل  االأ�صلوبية  اعتمدت  وقد  فيها،  االإبداع  جوانب 
الدرا�صات اللغوية، وما قدمه علم اللغة املعا�رش من درا�صات عمقت الوعي مباهية اللغة، 
الدرا�صات  اللغوية نابع من دور  الدرا�صات  االأ�صلوبية على  وم�صتوياتها املختلفة، واعتماد 
الدار�صني  من  كثري  ربط  ولهذا  الن�ص،  داخل  القائمة يف  العالقات  عن  الك�صف  اللغوية يف 
االأ�صلوبية بعلم اللغة، واأن االأ�صلوبية مل تكن »يف اأول االأمر �صوى منهج من املناهج اللغوية 
اإىل  ينظرون  الباحثني  من  كثري  هناك  زال  وما  االأدبية،  الن�صو�ص  درا�صة  امل�صتخدمة يف 
االأ�صلوبية باعتبارها منهجًا م�صتوحى من املناهج اللغوية كما لو كان جمرد و�صف لغوي 
اللغة  علم  فروع  من  فرعًا  الباحثني  هوؤالء  بع�ص  يعده  ال�صبب  ولهذا  االأدبية،  للن�صو�ص 

العام«)5( . 

اخلطاب االبداعي: 
تختلف لغة اخلطاب العادي عن لغة اخلطاب االإبداعي، يف الهدف والغاية. فاخلطاب 
العادي يهدف املتكلم من خالله اإي�صال معلومة للمتلقي، حلمله على معرفة �صيء ال يعرفه، 
اأو حلمله على القيام بعمل ما، اأو االن�صياع ل�صيء هو يريده، اأو ترك ذلك، وكل هذا يحدث 
و�صائل  ي�صتخدم  ولهذا  النا�ص،  اإطار ما هو متداول بني  بلغة عادية حمددة، ال تخرج عن 
اال�صتماع والتجاوب مع  اإىل  االأدلة والرباهني لدفع املتلقي  على  االإقناع يف لغته معتمداً 
املتكلم. وهذا ما يحدث عادة بني النا�ص عندما ي�صتخدمون اللغة يف اإطار �صياقها الوظيفي 
الذي و�صعت له اأ�صاًل، وقد ميز الدكتور عبد ال�صالم امل�صدي بني اخلطاب االإبداعي واخلطاب 
العادي عندما اأ�صار اإىل ذلك يف قوله: »بينما ين�صاأ الكالم العادي عن جمموعة انعكا�صات 
مكت�صبة املران وامللكة، نرى اخلطاب االأدبي �صوغًا للغة عن وعي واإدراك، اإذ لي�صت اللغة 

فيه جمرد قناة عبور الدالالت، واإمنا هي غاية ت�صتوقفنا لذاتها« )6( . 
فاالأ�صل يف اخلطاب العادي هو نقل الفكرة اأو اإي�صال املعنى بطريقة مبا�رشة بينما، 
اخلطاب االإبداعي ال يهدف فقط اإىل نقل فكرة اأو اإي�صال معنى، ولكنه يتجاوز ذلك اإىل مرحلة 
التاأثري والتفاعل القوي بني املبدع واملتلقي، »فاإذا كان املعول االأ�صا�صي يف الكالم العادي، 
هو املعنى ونقل الفكرة، فاإن اخلطاب االأدبي يتجاوز هذه الغاية، ويجعلها يف املرتبة الثانية 
بعد االهتمام بالن�ص ذاته، والرتكيز على لغته، ب�صكل مينحها قيمة جمالية، وقوة اإيحائية 

داللية تفوق املعاين املعجمية للمفردات« )7( . 
واخلروج من اللغة العادية اإىل اللغة الفنية التي تخلق عماًل اإبداعيًا يحتاج اإىل كاتب 
متميز يتجاوز اللغة العادية اإىل لغة اأخرى، عندما يفجر يف اللغة الطاقات االإبداعية اخلالقة 
املوجودة فيها، ويجعلها قادرة على جتاوز ما هو ماألوف اإىل ما هو غري ماألوف، وهو بذلك 
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ال يخلق لغة جديدة، واإمنا يعيد �صياغة اللغة املوجودة، وينتقل بها من بعدها النمطي، اإىل 
بعد اأخر، تكون فيه اللغة قادرة على جذب املتلقي وال�صيطرة على م�صاعره واأحا�صي�صه. 

وتعتمد مكونات اخلطاب االإبداعي على اللغة امل�صتخدمة يف اخلطاب، فاللغة املعجمية 
التي ي�صتخدمها �صاحب اخلطاب متثل امل�صتوى االأول من م�صتويات التعامل مع اللغة، اأما 
لغة اخلطاب االإبداعي فتمثل امل�صتوى الثاين يف الن�ص، وهي مرحلة اأكرث �صعوبة وتعقيداً، 
ينتقل فيها املتكلم من مرحلة التعامل احليادي مع اللغة، اإىل مرحلة التفاعل معها، وحماولة 
ال�صيطرة عليها وفق اأحا�صي�صه وم�صاعره املتنامية، وهو بذلك يوظف اللغة توظيفًا فنيًا من 
خالل و�صائل خطاب غري عادية، جتعل املتلقي اأكرث تفاعاًل مع لغته، وجتاوبًا مع اأ�صلوب 
خطابه »فعندما يت�صل االأمر باالنتقال من معنى اإىل اآخر فنحن يف جمال التغيري الداليل، 
هو  واإمنا  رجاًل،  لي�ص  الرجل  اأن  تت�صور  كي  وتبديلها،  الكلمات  معاين  قلب  جمال  يف  اأي 
ذئب اأو اأرنب اأو دودة، اأو اأن القط لي�ص قطًا، بل هو اإمرباطور اأو اأبو الهول اأو امراأة، فال�صاعر 
يريد منا اأن نظن ما يظنه هو، ونرى ما يراه، وال ي�صتخدم ال�صكل البالغي اإال ليطم�ص �صكل 

العالمات اللغوية ويغري معناها« )8( .
واأيًا كان نوع اخلطاب االإبداعي و�صكله، فاإن مبدعه ينطلق اأ�صا�صًا من اللغة العادية التي 
هي املكون الطبيعي ملادة اخلطاب، ولكنه يتجاوزها بعد اأن يتفاعل معها وميلك زمامها، 
ويجعلها حتت �صيطرة م�صاعره وانفعاالته، وبدون اللغة العادية، الميكن احلكم على اللغة 
املتعمد  اجلمايل  التحريف  عليها  ينعك�ص  التي  اخللفية  املعيارية هي  اللغة  »اإن  االإبداعية 

للمكونات اللغوية للعمل، اأو بعبارة اأخرى االنتهاك املتعمد لقانون اللغة املعيارية«)9( .
يتناول  اأن  اأو  نرثيًا،  اأو  �صعريًا،  ن�صًا  يكون  اأن  االإبداعي  باخلطاب  املق�صود  ولي�ص 
نرث  اأو  �صعر  من  معروف  هو  ما  تتجاوز  قد  االإبداعي  اخلطاب  فاأ�صكال  حمدداً،  مو�صوعًا 
لت�صمل كل خطاب يتجاوز من�صئه لغة اخلطاب العادي اإىل خطاب اإبداعي، ت�صيطر فيه اللغة 
الفنية التي تتجاوز مرحلة االإفهام ونقل املعلومة، اإىل مرحلة التاأثري يف املتلقي وال�صيطرة 
عليه، وبناء على ذلك ميكن تعريف اخلطاب االإبداعي باأنه اخلطاب الذي ي�صتطيع فيه املبدع 
اأم نرثاً وبغ�ص النظر عن مو�صوعه،  تقدميه من خالل لغة مميزة �صواء اأكان اخلطاب �صعراً 
وال�صيا�صي  الفل�صفي  واخلطاب  الديني،  اخلطاب  فمنها  متعددة،  اخلطاب  مو�صوعات  الأن 
واالجتماعي والقانوين واالإعالمي والتاريخي، اإىل غري ذلك من مو�صوعات اخلطاب، التي 
اأو تقدمي  لي�ص جمرد كتابة ق�صيدة  االإبداع  اإذ  االإبداعي،  اإطار اخلطاب  اأن تدخل يف  ميكن 
خطبة، ولكن االإبداع كيف تخاطب االآخرين يف مو�صوعات اخلطاب املختلفة بلغة خا�صة، 
جتعلك قادراً على الو�صول اإىل قلوبهم وعقولهم، وت�رشكهم معك يف االإح�صا�ص نف�صه الذي 
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اإىل  اأنت به، فاخلطاب »نظام تعبري مقنن وم�صبوط« )10( ، وبهذا الفهم ميكن النظر  ت�صعر 
اخلطاب على اأنه فن القول، الأنه يجمع بني التغيري وال�صبط والتقنني، مبعنى اأنه يحتاج اإىل 
ب، وتقوم لغة اخلطاب بهذا الدور  فنية معينة يف عملية التو�صيل من املخاِطب اإىل املخاطرَ
عندما تتحول من منطية اال�صتعمال اإىل لغة حية متحركة ومتجددة با�صتمرار »حيث تن�صاأ 
بهذه الفاعلية للغة عالقات جديدة بني االألفاظ، وتقوي ظاهرة التنا�صب بني تلك العالقات، 
فاإذا ما تعددت اأوجه االحتماالت فاإن تعددها ال يكون مفتوحًا اإىل غري نهاية؛ الأن انفتاح 
الن�ص اإىل غري نهاية دليل على عدم وجود نظام لغوي جوهري تنمي اإليه بنيات الن�ص«)11( 
وهذا النظام اللغوي هو الذي ي�صكل طبيعة اخلطاب، وب�صكل خا�ص اخلطاب االإبداعي الذي 
النظر عن  بغ�ص  م�صتويات جديدة،  اإىل  العادية  النمطية  م�صتوياتها  اللغة من  فيه  تتحول 
القالب الذي تو�صع فيه هذه امل�صتويات، اإذ لي�صت الق�صية �صكل اخلطاب، ولكن جوهر اخلطاب 
وم�صتوياته التعبريية، وبهذا الفهم يتجاوز )اخلطاب( ق�صية التو�صيل النمطي اإىل التو�صيل 
اخلطاب من  التي حتول  اخلا�صة،  واال�صتخدامات  اللغوية،  املثريات  التاأثري عن طريق  مع 
خطاب عادي اإىل خطاب اإبداعي قائم على الده�صة واالنفعال مبا يحمل من اأبعاد جمالية، 

ال ميكن اأن تتحقق يف لغة اخلطاب العادي. 
وهذا ما مييز اخلطاب االإبداعي عن اخلطاب العادي اأو حتى العلمي، فاخلطاب العلمي 
من  كبري  قدر  وفيه  واجلمالية،  الفنية  االإيحاءات  من  يخلو  التعبري،  مبا�رش  الداللة،  حمدد 
الدقة واملنطق والتحليل واملو�صوعية، وهو مظهر من مظاهر الن�صاط العقلي لالإن�صان الذي 
االإبداعي  البحث بطريقة نظرية عملية مقننة، وهذا بخالف اخلطاب  يتعامل مع مو�صوع 
الذي يعتمد خ�صائ�ص جمالية واأ�صلوبية متنوعة ال ميكن اإدراكها اإال من خالل اللغة التي 
ال تتوقف عند اأداء معني وال تقدم املعنى ب�صكل ثابت، فاملعنى يف اخلطاب االإبداعي ياأخذ 

قيمته يف اإطار ال�صياق الكلي للخطاب، الذي يت�صكل مع املعاين اجلزئية والفرعية. 
الواحد  الق�صد  اإلزام اخلطاب مب�صاألة  »اإن  الن�ص  قراءة  املعنى متحركًا بح�صب  ويظل 
اجلمالية  وظائفها  اأداء  عن  وقا�رشة  معوقة  االأبعاد  حمدودة  فيه  اللغوية  االإ�صارة  يجعل 
االأدبي  للخطاب  املتعددة  القراءات  جتربة  فاإن  وعليه  وال�صحرية،  والتاأثريية  واالنفعالية 
حترره من ا�صتبداد املو�صوعات اللغوية وحمدودية املرجعيات التو�صيلية النفعية، وخرق 
النظام اللغوي يف ال�صناعة االأدبية هو مغامرة لت�صكيل نظام خا�ص له خ�صو�صياته وله 
مكوناته« )12( وتنوع القراءات وتعدد الدالالت يف الن�ص االإبداعي دليل على طاقة اخلطاب 
االإبداعية، وقدرته املتجددة على التاأثري، وخلق التفاعل مع املخاطبني وفق روؤى خمتلفة 

ومتنوعة بح�صب اتفاق اأو اختالف م�صتويات التلقي والفهم. 
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عالقة األسلوبية باخلطاب اإلبداعي: 
تعتمد االأ�صلوبية منهجًا وا�صحًا يف حتليل الن�ص ب�صكل عام، و تتكئ يف ذلك –كما 
ا�صتنباط املعنى من خالل  التي ميكن  الن�ص  اللغة باعتبارها مادة  الحظنا �صابقًا– على 
 ، )خطاب(  مب�صطلح  االأ�صلوبية  م�صطلح  ي�صطدم  وال  التعبريية،  وم�صتوياتها  خ�صائ�صها 
اإىل مر�صل  احلال  تعد منهجًا يف حتليل اخلطاب، واخلطاب يحتاج بطبيعة  االأ�صلوبية  الأن 
ومر�صل اإليه واأداة ات�صال »اأما حتديد ماهية االأ�صلوب باعتماد جوهر اخلطاب يف ذاته فلعله 
الركن ال�صارب يف جممع روؤى احلداثة ملا يتجذر فيه من ركائز املنظور الل�صاين، فاإذا كان 
االأ�صلوب يف »فر�صية املخاِطب« �صفيحة االنعكا�ص الأ�صعة الباث فكراً و�صخ�صية، وكان يف 
»فر�صية املخاطب« ر�صالة مغلقة على نف�صها ال تف�ص جدارها اإال يدا من اأر�صلت اإليه، فاإنه 
وحمت�صنه  الفظه  وبني  بينه  التوا�صل  حبل  ميتد  ذاته.  يف  موجود  اخلطاب«  »فر�صية  يف 

ال�صك، ولكن دون اأن تعلق ماهيته على اأحد منهما« )13( . 
عملية  اإىل  يحتاج  كليهما  الأن  خطاب،  م�صطلح  مع  اأ�صلوبية  م�صطلح  يتعار�ص  وال 
اإر�صال وا�صتقبال، ور�صالة »وقد يت�صور البع�ص اأن امل�صلك املنهجي للدر�ص االأ�صلوبي �صوف 
ي�صطدم ببع�ص امل�صطلحات احلداثية، كم�صطلح )خطاب( الذي اأ�صبح له ح�صور وا�صح يف 
الدرا�صات النقدية، الأن امل�صطلح مبفهومه الو�صعي والفني ي�صتدعي ح�صور طريف االت�صال 

الرئي�صيني: املبدع واملتلقي« )14( . 
وتعتمد االأ�صلوبية منهج التحليل يف �صرب اأغوار الن�ص، وتعمق دالالت ما وراء الن�ص 
املبدع  بني  االت�صال  وو�صيلة  الن�ص  مادة  هي  التي  اللغة  اأ�رشار  عن  الك�صف  خالل  من 
واملتلقي. واالأ�صلوبية بذلك تقدم نف�صها على اأنها منهج من مناهج النقد االأدبي احلديثة » 
اإن االأ�صلوبية لي�صت بدياًل للنقد االأدبي، بل هي فرع من فروعه، اأعنى فرعًا يحاول اأن ينظم 
اإدراكنا للظواهر الن�صية اللغوية للعمل االأدبي بطريقة منهجية، وقد تختلف االأ�صلوبية عن 
بع�ص مدار�ص النقد االأدبي، من حيث ا�صتنادها اإىل منهج مو�صوعي يقوم على مبادئ علم 
حيث  من  املعا�رشة،  النقدية  املدار�ص  من  غريها  مع  تتفق  ذلك،  عدا  فيما  ولكنها،  اللغة. 

الرتكيز على الن�ص االأدبي، واعتباره نقطة البداية والنهاية يف عمليات التحليل« )15( . 
واإذا كانت االأ�صلوبية تعالج مو�صوع الن�ص، فاإنها يف املقابل ال تغفل دور املتلقي، 
اأواًل مببدعه ثم  الن�ص  الن�ص واملتلقي من خالل ربط  –بب�صاطة– تقيم توا�صاًل بني  فهي 
بعد ذلك مع املتلقي، وبذلك تكون وا�صطة بني املبدع واملتلقي، تعمل على تقريب امل�صافة 
اأداة االت�صال،  بينهما، وت�صاعد كاًل منهما على فهم االآخر، من خالل تدخلها املبا�رش يف 

وقدرتها على حتليل عنا�رش االإبداع والتميز فيها. 
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ال  املقابل–  –يف  ولكنها  وجوده،  تلغي  وال  املبدع،  دور  تغفل  ال  بذلك  واالأ�صلوبية 
ت�صخم من تعاملها معه، اأو تركز عليه على ح�صاب اأداة االت�صال واملتلقي، وقد اأدرك هذه 
احلقيقة ابن قتيبه عندما اأ�صار اإىل دور املبدع يف ت�صكيل اأداة ات�صاله »فاخلطيب من العرب 
اأ�صبه ذلك، مل ياأِت به من  اأو ما  اإذا ارجتل كالمًا يف نكاح اأو حمالة اأو حت�صي�ص اأو �صلح 
اإرادة االإفهام، ويكرر تارة  اإرادة التخفيف، ويطيل تارة  واد واحد بل يفنت، فيخت�رش تارة 
بع�صها  ويك�صف  ال�صامعني،  اأكرث  على  يغم�ص  حتى  معانيه  بع�ص  ويخفي  التوكيد،  اإرادة 
ال�صيء، وتكون عنايته بالكالم  ال�صيء ويكني عن  اإىل  حتى يفهم بع�ص االأعجمني، وي�صري 
على ح�صاب احلال، وقدر احلفل، وكرثة احل�صد وجاللة املقام« )16( ، واملبدع بذلك ال ي�صكل 
مادة خطابه بطريقة ع�صوائية ب�صيطة، ولكنه يحتاج اإىل مكونات خمتلفة، جتعل من خطابه 
مادة ت�صتحق الدر�ص والتحليل، وهو بذلك ينتقل من مادة خطابية عادية اإىل خطابة اإبداعية 
ت�صتحق الدر�ص والتحليل، »اإن الذي ال�صك فيه اأن الوعي باخلطاب يحتاج اإىل ر�صد االأ�صوات 
االإ�صافية الدخيلة عليه والتي اأ�صبحت جزءاً من ن�صيجه. وهذا الوعي يحتاج بال�رشورة اإىل 
نوع من احل�ص التاريخي واحل�ص الفني، واحل�ص الديني، واحل�ص االأ�صطوري، حيث ُيربط بني 
الن�ص احلا�رش والن�ص الغائب، ومدى الرتابط اأو التنافر بينهما، ومدى �صيطرة اأحدهما على 
االآخر، ذلك اأن اأكرث املبدعني اأ�صالة من كان تكوينه ذا طبيعة تراكمية، مبعنى اأن الروافد 
الغائبة قد وجدت فيه م�صبا �صاحلًا ال�صتقبالها، فمن احلقائق امل�صلم بها اأنه ال يوجد مبدع 

يخل�ص لنف�صه متامًا، واإمنا يكون تكوينه –يف جانب كبري– من خارج ذاته« )17( . 
الن�ص، ومن هنا  التي هي  التو�صيل،  اأداة  على  باآخر  اأو  ب�صكل  ينعك�ص  اخلارج  وهذا 
تت�صح احلاجة امللحة اإىل املنهج االأ�صلوبي كاأحد املناهج النقدية احلديثة يف حتليل الن�ص 
والك�صف عن م�صتوياته التعبريية، وال نق�صد بذلك اأنه املنهج الوحيد اأو االأف�صل ولكنه –على 
االأقل– االأكرث قدرة على حتليل مادة الن�ص، وت�صكيل حلقة و�صل واعية بني طريف اخلطاب 

)املبدع واملتلقي( . 
ويف املقابل فاإن املنهج االأ�صلوبي ال يغفل دور املتلقي، وال يقلل من اأهميته، بل على 
العك�ص ياأخذ بيده اإىل اأعماق الن�ص، فهو »لوحة االنعكا�ص التي نقي�ص عليها ردود الفعل، بل 
اإن الن�ص يتجلي حقيقة يف كل قراءة جتليًا جديداً يتيح له اأن يحافظ على فاعليته اأطول فرتة 
ب ال يريد من الن�ص االإبداعي معرفة �صيء هو ال يعرفه، ولكنه يريد اأن  ممكنة« )18( ، واملخاطرَ
يتفاعل مع جتربة املخاِطب من خالل اأ�صلوب خا�ص يقدمه �صاحب الن�ص، ي�صتفز به م�صاعر 
املتلقي واأحا�صي�صه لي�صل اإىل اإقناعه واإمتاعه و�صد انتباهه على حد �صواء، واإذا حقق الن�ص 
االإبداعي هذا الهدف، يكون �صاحب الن�ص وقد جنح يف مهمته، وقدم ن�صًا ي�صتحق البقاء 
واحلياة لي�ص ملخاطب واحد، واإمنا ملجموعة من املخاطبني، الذين يجدون جمااًل للتفاعل 

مع الن�ص، والو�صول اإىل الغايات نف�صها التي حققها الن�ص مع املتلقي االأول. 
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مستوى التحليل األسلوبي: 
تعتمد االأ�صلوبية م�صتويات عدة يف حتليل اخلطاب االإبداعي منها امل�صتوى االإح�صائي 
الذي يعتمد اإبراز الظواهر املميزة يف اخلطاب، وحماولة اإح�صائها و�صوال اإىل حتليلها، اإذ 
للنظر.  الالفتة  الظواهر  لتحليل  و�صيلة  ولكن  االأ�صلوبية،  الدرا�صة  هدف  هو  االإح�صاء  لي�ص 
»على اأنه ال بد للممار�صة االإح�صائية يف التحليل االأ�صلوبي من اأن توؤدي اإىل اإجراء توظيفي 
ي�صاعد يف تفح�ص الن�ص، وا�صتكناه حقيقته االأدبية لتخدم عملية النقد، وذلك بتجاوز عقم 

اجلداول الرقمية، فال تكون هذه اجلداول مق�صودة لذاتها« )19( . 
واالإح�صاء بدوره يك�صف خ�صو�صيات معينة عند الكاتب يف لغته، ويوظفها للك�صف 
عن جوانب التميز والتفرد يف اخلطاب من خالل خ�صو�صية اللغة التي ي�صتخدمها الكاتب، 
اأو ال�صور  اللغة  وهذا ما مييز الدر�ص االأ�صلوبي عن الدر�ص البالغي، الذي يعتمد جماليات 
الفنية التي تت�صكل منها لغة اخلطاب. وتنح�رش م�صتويات الدر�ص البالغي يف جمرد حتليل 
ال�صور الفنية، وهذا اأمر جيد ال ميكن التقليل من قيمته واأهميته، ولكنه لي�ص كافيًا لتحليل 
م�صتويات اخلطاب، والو�صول اإىل خ�صو�صيات الن�ص يف جوانبه املختلفة، فالنقد احلديث 
مل يعد يركز على اجلوانب البالغية فقط يف حتليل الن�ص، بل ميكن جتاوز ذلك باكت�صاف 
الفنية  ال�صورة  خالل  من  ولي�ص  فيها،  امل�صتخدمة  اخل�صو�صية  خالل  من  اللغة  جماليات 
التي تت�صكل منها، وهذا بطبيعة احلال يخالف املفهوم القدمي يف حتليل اخلطاب االإبداعي 
الذي يركز على درا�صة ال�صورة الفنية، باعتبارها اأ�صا�ص الدرا�صة وحمورها الرئي�ص »اإذا كان 
املفهوم القدمي قد ق�رش ال�صورة على الت�صبيه واال�صتعارة، فاإن املفهوم اجلديد يو�صع من 
اإطارها، فلم تعد ال�صورة البالغية هي وحدها املق�صودة بامل�صطلح، بل قد تخلو ال�صورة 
اال�صتعمال ومع ذلك فهي  اأ�صال، فتكون عبارات حقيقية  –باملعنى احلديث– من املجاز 

ت�صكل �صورة دالة على خيـال خ�صب« )20( . 
وهذه العبارات احلقيقية ال ميكن اأن تتعامل معها البالغة العربية مبفهومها القدمي، 
اأو ت�صتوعبها وفق مفاهيمها اخلا�صة، وهنا تكمن احلاجة يف �رشورة اال�صتعانة باملنهج 
والك�صف  والفني،  العادي  م�صتوييها  يف  اللغة  مع  التعامل  على  قادراً  باعتباره  االأ�صلوبي 
اللغة وتوظيفها، لتكون قادرة لي�ص فقط على  ا�صتخدام  الكاتب يف  التميز عند  عن جوانب 
اللغة، وحتى يف  للتفاعل مع خ�صو�صية  ودفعه  املتلقي،  التاأثري يف  واإمنا  املعلومة،  نقل 
عندما  وذلك  اأي�صا  التاأثري  على  قادرة  لتكون  �صوره  يوظف  الكاتب  فاإن  الفنية،  ال�صورة 
ينتقل من ال�صورة الفنية الب�صــيطة يف ت�صــكيلها، اإىل �صوره اأكرث عمقًا ت�صل باملتلقي اإىل 
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مرحلة االندماج مع عنا�رش تكوين الن�ص يف تداخالته املختلفة، وبقدر التمازج بني ال�صور 
الب�صيطة، وال�صور املركبة داخل الن�ص، يتطور اأ�صلوب اخلطاب من جمرد خطاب يعتمد لغة 
حمددة يف قوالب ثابتة اإىل تفاعل يوؤدي اإىل تركيب فني متكامل يعطي اخلطاب االإبداعي 
خطاب  و�صيلة  الفنية  ال�صورة  تكون  وبذلك  فنيا،  الن�ص  تطوير  اإىل  يوؤدي  اأعمق،  مفهوما 

تت�صافر مع و�صائل اخلطاب االأخرى يف ت�صكيل الن�ص. 
فاخلطاب له م�صتويان، م�صتوى عادي مبا�رش يت�صم باملو�صوعية، وال يحتاج قائله اإىل 
انتقاء الكلمات اأو اخلروج عن اأ�صل اللغة، وم�صتوى اأخر غري مبا�رش، ال يت�صم باملو�صوعية 
حتويل  يتطلب  مما  حرفية،  غري  بطريقة  واأدائه  االآخر  خطاب  امت�صا�ص  عن  يتولد  وهو   «
اأزمنته الفعلية، وتعديل �صمائره واإ�صاراته كي تت�صق يف اجتاهاتها واإحاالتها. االأمر الذي 
يجعله خمتلفًا عن اخلطاب املبا�رش، اإذ يقوم القائل هنا باإعادة �صياغة الكالم الذي ينقله 
متوخيا الدقة يف نقله حينا، اأو اإيجازه واقتطاع بع�ص اأجزائه حينا اآخر، م�صتخدما كلماته 
وال�صمائر  واالأزمنة  االإ�صارات  ت�صبح  عندئذ  عنه.  املنقول  املتكلم  قاله  ما  بها  يوؤدي  هو 
من  عادة  وحياداً  مو�صوعية  اأقل  االأوىل  للوهلة  يجعله  مما  القائل،  منظور  من  خمتارة 
اخلطاب املبا�رش«)21( وياأتي االنحراف عن اأ�صل اللغة الأغرا�ص فنية وجمالية حتقق االإثارة 
والت�صويق لدى املتلقي، وبهذا االنحراف تت�صكل اخل�صو�صية اللغوية التي ت�صعى االأ�صلوبية 
حميطه  عن  مبعزل  الن�ص  مع  تتعامل  وهي  وم�صامينها،  دالالتها  وك�صف  حتليلها،  اإىل 
اخلارجي، فمجال درا�صتها هو الن�ص، اأو مبعنى اأدق هي تبداأ من لغة الن�ص وتنتهي بها، 
وما دامت اللغة هي حمور الدرا�صة االأ�صلوبية، فاإن حتليلها يعتمد اأ�صال هذه اخل�صو�صية يف 
اللغة، وبناء على ذلك »ينبغي اأن تكون االأ�صلوبية نقدا يحدوه تلطف واإعجاب، اإذا ال �صبيل 
اإىل ا�صتيعاب االأثر االأدبي اإال من داخله ومن حيث هو كل، وذلك ما ي�صتوجب التعاطف مع 
االأثر و�صاحبه« )22( فالن�ص االإبداعي لي�ص ن�صا عاديا واإمنا هو ن�ص متميز له خ�صو�صية 

من حيث البناء والوظيفة. 
ومعنى ذلك اأن االأ�صلوبية تتعامل مع خ�صو�صية الن�ص يف تركيبه اللغوي، واأثره يف 
اأن امل�صتوى الوظيفي للغة ال تتعامل معه  اإحداث نوع من التاأثري يف املتلقي، وهذا يعني 
االأ�صلوبية، الأنه ال ي�صكل خ�صو�صية ت�صتوقف دار�ص الن�ص، والبد للن�ص االإبداعي من وجود 
خ�صو�صية لغوية تفر�ص نف�صـــها على دار�ص الن�ص وت�صتوقفه، وهذه مهمة �صاحب الن�ص، 
اإذ »البد للفنان االأديب اأن يعرف كيف يجمع يف فنه كل ما احتوته االألفاظ من قوة 
التعبري والت�صوير، وكل ما من �صاأنه اأن ي�صاعد على التو�صيل بحيث ي�صتثري اخليال، وي�رشفه 

كيفما �صاء« )23( . 
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فمثاًل اإذا عرب �صخ�ص ما عن طول ليله قائاًل: ليلي طويل جداً، فهذا النمط من التعبري ال 
تتعامل معه االأ�صلوبية؛ الأنه يحمل داللة مبا�رشة يف التعبري عن طول الليل، وهذا االأ�صلوب 
من  فيها  مبا  الفنية  اللغة  اإىل  العادية  اللغة  تعبريه  يف  يتجاوز  الأنه  ال�صاعر؛  عنه  يرتفع 
خ�صو�صية يف انتقاء الكلمات، والتعبري عن املعنى بطريقة خا�صة؛ ولهذا خرج اأمروؤ القي�ص 

من التعبري العادي النمطي، اإىل تعبري فني خا�ص يف قوله: 
وليل كموج البحر اأَرخى �شدوله        عليَّ باأنواع الهموم ليبتلي )24(

فالليل مل يعد طوياًل طواًل جمردا، ولكنه اأ�صبح يحمل اإىل جانب الطول دالالت اأخرى 
فيها التتابع، وفيها الثقل، وفيها االأمل واملعاناة، وفيها اال�صتمرارية. والقارئ عندما يقراأ 
بيت امرئ القي�ص ي�صعر باحلالة النف�صية وال�صعورية التي كان عليها ال�صاعر، وهي حالة ال 
اأمرئ  التعبري يف بيت  . وميزة  )ليلي طويل جداً(  القائل:  )باملطلق( يف قول  ميكن متثلها 
القي�ص، اأن ال�صاعر ا�صتطاع من خالل اللغة اأن ي�صيطر على اإح�صا�ص القارئ وم�صاعره، واأن 
اإح�صا�ص جمعي،  اإىل  فردي  اإح�صا�ص  به من  ينتقل  واأن  اخلا�صة،  ي�رشكه معه يف معاناته 

يجمع بني ال�صاعر وقرائه. 
والتجربة هنا التي انفردت بها اللغة، جعلت من طول الليل ق�صة ال تنتهي مع مرور 
الزمن وتقادم االأيام، فليل امرئ القي�ص ال يتوقف وال ينتهي، كما هي اأمواج البحر التي ال 

تنتهي وال تتوقف. 
والدرا�صة االأ�صلوبية تقوم اأ�صا�صا على جتاوز مرحلة نقل املعنى، اإىل عمق اال�صتعمال 
اجلمل  وانتظام  انتظامها  وكيفية  معينه،  اأن�صاق  يف  الكلمات  و�صع  يف  املتمثل  اللغوي 
والفقرات، ور�صم ال�صور، وانتظام ذلك كلمة مع املعنى، فالتكرار ظاهرة اأ�صلوبية ال بد من 
اأداء  اأثرها يف  واإمنا ملعرفة  اإح�صائيا،  تقدميها  بهدف  ال  الن�ص،  ور�صدها يف  مالحظتها 
وال�صيغ  اجلمل،  وتراكيب  امل�صتخدمة،  الكلمات  نوع  مالحظة  اأي�صا  التكرار  ومثل  املعنى، 
اللغوية والبالغية، وكذلك اأ�صلوب التقدمي والتاأخري، واحلذف، وطبيعة اجلمل »فطول اجلملة 
اأو ق�رشها، وغلبة االأفعال فيها اأو االأ�صماء، وا�صتخدام احلروف بطرائق معينة، ووفرتها اأو 
نذرتها، وحتليل االأ�صوات الالفتة لالنتباه، ودرا�صة االأوزان ودالالتها، وغري ذلك من مالمح 
وخ�صائ�ص يت�صف بها الن�ص... هذا كله هو جمال بحث االأ�صلوبية. واأي تغيري يف ترتيب 
اأجزاء اجلملة يتبعه تغيري يف املعنى، فاالألفاظ -كما يقول با�صكال Pascal- ذات الرتتيب 

املختلف لها معان خمتلفة، واملعاين ذات الرتتيب املختلف لها تاأثريات خمتلفة«. )25( 
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وميكن تطبيق ذلك على اأي ن�ص اإبداعي �صعراً كان اأم نرثا، وال يعني ذلك اأن جزئيات 
الن�ص هي االأ�صا�ص يف التحليل االأ�صلوبي، ولكنها املنطلق االأول للو�صول اإىل ت�صور كامل 
االأحكام  ي�صعون  كانوا  عندما  قبل،  من  القدماء  عليه  �صار  ما  يخالف  وهذا  الن�ص،  حول 
اأما االأ�صلوبية فهي تتجاوز مرحلة التعامل مع الن�ص  العامة دون حتليل جزئيات الن�ص، 
من خالل مالحظات نقدية عامة، اأو اأحكام م�صبقة، اإىل احلكم على الن�ص من خالل حتليل 
جزئياته وجممل العالقات الداخلية فيه، وهذا يعني عملية حتليل وتعليل م�صبقة، ثم احلكم 
فيها من جوانب متيز وخ�صو�صية.  يت�صكل منها، وما  التي  املادة  الن�ص من منطلق  على 
فالتحليل االأ�صلوبي يرتبط بالتحليل اللغوي، ولكن لي�ص على اأ�صا�ص فهم اللغة، واإمنا على 

اأ�صا�ص فهم كيفية ا�صتخدام اللغة يف الن�ص االإبداعي. 
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