
 
 

 

 ادلهورية اجلزائرية ادلميوقراطية الشؼبية

 وزارة التؼلمي الؼايل والبحث الؼلمي

براهميي  برج بوغريرجي -جامؼة محمد البشري الؤ

آداب والل    غاتلكية ال

 قسم اللغة والأدب الؼريب

 

 يف مقياس املقارابت النقدية املؼارصة مطبوػة

 

ىل   ة اؤ  الس نة الثاهية ليساوس. طلبةموّج 

 نقدية.ال رااات ادل: شؼبة

كتورة: المية غيفاوي. ػداد ادل   اؤ

 

 

 

 

 .0202/ 0202: اجلامؼية الس نة

 



 / المية غيفاويديف املقارابت النقدية املؼارصة.............................................................................. حمارضات

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  2 

 مقاربات نقدية معاصرة ،) وحدة تعميمية منيجية(.الالمقياس:  

 .  ابعالرّّ :السداسي 

 .دراساتّنقديةالشعبة:  

ّالتعرّّمالتعم   أىداف ّالمعالمقارباتّّىـّّؼّعمىّأ: ّالمبادئّالنقدية ّو ّمفّحيثّالمفيـو اصرة
 األدواتّاإلجرائية.ّو

 

 :ن املفرداتيوااغن

 .يف مفهوم املقارابت النقدية الس ياقية والنسقية -

 النقد الشالكين. -

 النقد البنيوي -

 النقد التكويين -

 النقد النفيس. -

 الأهرثوبولويج.النقد  -

 النقد الأالويب. -

 النقد الس مييايئ. -

 النقد التفكييك. -

 هظرية القراءة. -

 النقد املوضوػايت. -

 النقد السوا يولويج. -

 النقد التداويل. -

 النقد الثقايف. -
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 :ضاءة  اؤ

ّالّنصوصّاألدبيةّعفّآلياتّقرائيةّتكوفّالمفتاحّالذيّ الّيستغنيّالباحثّفيّسبيؿّقراءة
ّبوّ ّيتوهّفيّجنباتوّلحظةّما،ّفيكتفيّيفّؾ مغاليؽّالّنصّوّالتجّوؿّفيوّالّكقارئّسائحّقد

ّفقطّبنيؿّشرؼّالّنزىةّوّالمتعة ّكقارئّّحذؽّّّو، ّنما ّّيعرؼا  ّاليدؼّمفّالقراءةّّجّيدا أّف
بكّؿّةّفيّالّنقدّىيّالمنيجّالنقديّ،ّوّالحجّّةبرىافّوالحجّّالّذوؽّباليتعّدىّالمتعةّإلىّتعميؿّ

مّسممةّّىي))الّنقدّدوفّمنيج((ّفػػ،ّاإلجرائيةأدواتوّتوّفرهّّماوّّةمييىاالمفّعّدتوبوّّتجودّما
ّ ّوالّنقاش، ّلمبرىنة ّأىميةنغيرّقابمة ّألجؿّّتحّسسّمفّخبلليا ّالمناىجّالنقدية التوّسؿّبأحد

ّّوالّضموعّبيا.ّعميياّالتعّرؼّ،ّوضرورةاألدبيّقراءةّالّنص

توّوفؽّماّمقاربّ،ّوّيتيحّلوّالنقديةّبانفتاحّالنصّأماـّالقارئيسمحّالتعّرؼّعمىّّالمناىجّ
ّنماّيحترموّيقتضيوّالّنصّ؛ّباعتبارّالمنيجّ ،ّوكّمماّزادتّّالّيفرضّنفسوّعمىّالّنصّوا 

ّ.الّنصّتوقيرىجّزادّاالمعرفةّبالمن

ّفتحّالّنصّألجؿّغاياتّوّّوّّ ّالمناىجّتريد ّالمفاىيـّمختمفةّتختمؼّبموجبياّمقاصدكّؿ
ّيجعمناّ،األدواتّوالوسائؿ ّبّنتوّقعّقراءاتّما ّلو ّبّوصؼّالّنصمتعّددة ّمفحما بنياتّتركيبا

فّاختمفت،ّتمتقيّّ.تنّوعّّالمضاميفّوالدالالتمدىشةّجمعتّبيفّإحكاـّالبناءّّو والمناىجّوا 
ّمحطّّ ّنقطةّمنيا ّتكوفّكّؿ ةّاستفزازّأوّتحفيزّألجؿّظيورّمنيجّفيّنقاطّتماسّمعّينة،

فاستفّزتّالمناىجّالسياقيةّالمناىجّالنسقيةّبإعطائياّالسمطةّمطمقةّلممؤّلؼ،ّوّأعطتّآخر،ّ
دةّمناىجّنسقيةّققيمةّالحافزّلوالّ-سيماّ))األدبية((-الشكبلنيةّفيّطرحياّالشجاعّلمبادئياّ

ّ ّّوّميزافالفي ّوالسيميائية ّكالبنيوية ّبيفّالنقدي ّاالىتماـ ّجمع ّودفع ّواألسموبية، التفكيكية
ؽّالخارجيّوّالبنيةّالداخميةّلمّنصّإلىّظيورّالبنيويةّالتكوينيةّوأّدىّّاالنفتاحّعمىّالسيا

ّالقارئّإلىّظيورّنظرياتّالتمقي.ّ
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؛ّعميناّأفّنعيّجّيداّأّفّالمناىجّالّنسقيةّماّكانتّلتتجّرأّعمىّالسياؽّوّتدعوّإلىّوّمعّىذا
ّّلـمفّالسياؽ؛ّلوّّكامبلاستقبلليةّاألدبّوّدراستوّلذاتوّوّألجؿّذاتوّلوّلـّيأخذّالّنصّحّقوّ

ّبحقوّمفّالنّواحيّالتاريخيةّوّاالجتماعيةّوالّنفسية،ّوّماّكافّالّنقدّليتحّوؿّإلىّالقارئّلوّي تـّ
نظرياتّنقديةّوماّكافّألّيّمنيجّأفّيظيرّلوّلـّتسبقوّّ..مفّالّداخؿ.ّيستنزؼّالنصّلـّ

ّ.أوّاالقنيفّمعاّعومّقاطعتتتختمؼّأوّ

فيّقوبّمفّّالنقديةّالمعاصرةّالمناىجأىـّّؼّبيعّرّتّملتأتيّىذهّالمحاضراتّّّ؛فيّىذاّالّصدد
تذليؿّمعّوقاتّالفيـّواستيعابّالحّدّّالمطموبّمفّموضوعّالمقارباتّّالبساطةّّفيّسبيؿّ
ّّسيماّالمتخّصصّفيّالدراساتّالنقدية.البّكتسيوّمفّأىميةّلمطّّتّالّنقديةّالمعاصرةّلما

أقّرتوّالوزارةّالوصيةّمفّفقدّكافّوفؽّّماّّ؛أّماّتقسيـّّمادةّّالمحاضراتّوّتحديدّموضوعيا
ّلمنيجّنقديّ،ّحيثّّكانتّفيّأربعةّعشرّمحاضرة؛ّعرضمفردات ّمعّيفتّكّؿّمحاضرة

ّالمبادّو ّالنشأة، ،ّ ّتناولتوّمفّحيثّالمفيـو ّفيّّ،وّاألدواتّاالجرائيةئّوّاألسس، مجتيدة
ّّ.عميؽّوّاالستنتاجالتحميؿّوّالتّّمشاركةّالطالبّ

ّالمقياسّلسنوات،ّوعصارةّفيـّتكّونتّ ماّستقولوّىذهّالمحاضراتّىوّحصيمةّتدريسّىذا
ّ ّتحميؿّّاالطبلعبفضؿ ّفضؿ، ّلصبلح ّالمعاصر ّالّنقد ّمناىج ّأىميا: ّكاف ّمراجع عمى

ّحمودة ّالعزيز ّلعبد ّالمقعرة ّو ّالمحّدبة ّالمرايا ّعّزاـ، مناهج النقد  ، الخطابّاألدبيّلمحّمد

اختّصّكّؿّمنياّومقاالتّّأخرىّلعبدّاهللّخضرّمحّمد،ّوّكتبّّّالنسقٌةاألدبً السٌاقٌة و 
ّ.بعينوبحثّمنيجّب
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 :احملارضة الأوىل  

 املقاربة الس ياقية و املقاربة النسقية يف مفهوم

ّ،األدبيةّوفؽّمنيجّمعّيفّإعطاءّفيـّوّقراءةّلمنصوصّقديةّإلىّمحاولةتسعىّالمقارباتّالنّّ
ّىو"ّو ّّالمنيج ّمكوّّّعمميإطار ّالنصوصّوفيـ ّجماليات ّكشؼ ّعمى ّّويساعد أبعادهّناتو

ّال ّاإلجرائي ّالمفتاح ّىو ّإذ )....(ّ ّالنّّالداللية ّبواطف ّكشؼ ّعمى ّيساعد صوصّذي
1ّّحقائقيا."ّو

ّّأّما ّّوالمعاصرة ّمتحّوؿ ّمفيـو ّألنّّفيي ّمعيّّليسّقابتا ّزمنية ّبمحظة ّيرتبط ّال ّماّو ّبقدر نة
ّّوّيرتبط ّفيّالتاريخّليسّىوّالتصوّّبتحّوؿّجذريّعمىّمستوىّالرؤية ّالمعاصرة ّفمفيـو ر،

ّالمعاصرةّفيّاألدبّليستّذاتوّفيّعمـّاالجتماعّوّىوّليسّذاتوّفيّمجاؿّآخر،ّبؿّإفّّ
ّالحرّّ ّالقصيدة ّظيور ّلحظة ّمنذ ّاألدبّتبدأ ّفي ّفالمعاصرة ّالنقد؛ ّفي ّذاتيا ّيدّىي ّعمى ة

ّ ّ)عبد ّالمبلئكةالقالوثّالعراقي ّنازؾ ّبّ،الوىابّالبياتي، ّالسياب( ّشاكر ّبدر ّترتبطّو ينما
ّ ّفيّالنقد ّظيورّمصطمحّبالمعاصرة ّالشكبلنييفّالروسّالذّاألدبيةمحظة يّظيرّعمىّيد

فسميتّّ،قدّمفّالسياؽّإلىّالنسؽأحدثّتغّيراّجذرياّفيّقراءةّالنصوصّاألدبيةّإذّتحّوؿّالنّّّو
ّّأبعدتالمناىجّالتيّّكؿّّ ّّوّاعفّاىتماميّاألدبية"" سميتّالمناىجّالتيّبالمناىجّالسياقية،

ّ؛يةّالنصّاألدبيّبالمناىجّالنسقيةنادتّبأدب

  السياقية: المقاربة-1

قيةّوالمبلبساتّالخارجيةّفيّتحديدّ"ّتعتمدّاإلسقاطاتّالسياقيةّواألحكاـّالتذوّّمقاربةىيّّ
صبلّبماّحولوّمفّأحواؿّنفسيةّتشتغؿّعمىّنقدّالّنصّمتّّفّ،2مقاصدّالّنصّوّدالالتو"

ماّّيعنيّأّفّعمميةّنقدّالنصّوفقياّتذّوقاّوتحميبلّّوظواىرّاجتماعيةّوأحداثّتاريخية،

                                                           
 .31)د، ت(، ص مناهج النقد األدبً السٌاقٌة و النسقٌة، دار القلم للطباعة و النشر، بٌروت،  عبد هللا خضر محمد ، 1
.31المرجع نفسه، ص  
2
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ّفالّنصّيمّقؿّ ،ّ ّإبداعوّحّتىّتمقيو ّإاّلّوىوّمّتصؿّبالعوامؿّالخارجيةّمنذ ـّ ّالّتت وكشفا
 .لعناصرّمحّددةّخارجّالّنصّانعكاسّلغتومبدعوّوّ

ّالّنفسية)التاريخيّياقيةالسّالمقاربةرّتنظ ّاالجتماعية، ّاألنقروبولوجيةة، ّنصّبوصفوّلمّ(،
ّ ّالخارجيةأقرا ّغايلتّلئلحاالت ّّالمتمقمةّتياحّقؽ ّّفي ّاإلحاالت ّىذه كشفياّّوبحث
ّوتفسيرىاّو ّ،تحميميا ّّ ّبذلؾ ّإمكانياتّمعّززة ّومصادرة ّالمؤلؼ( ّ)سمطة ّسمي ّالّنصما

ّوالقارئ ّألّف نةّالمسانياتّالبنيويةّبؿّاعتمدّخضعّلييمالمعرفيّلـّيّىاإطاّرّ،ّيأتيّىذا
ّالدّّ ّتوظيؼ ّأساسّعمى ّبشكؿ ّالققافية ّو ّالفكرية ّنفسيةّّالمقيمةاللة ّالّنصّمف خارج

 أحواؿّاجتماعيةّوّأحداثّتاريخية.ّوالمبدعّ

انية(: المقاربة-2  الن سقية ) النصية، النص 

ّال)مقؿّّامبادئيسانياتّالبنيويةّوتمّقمتّىيّاتجاىاتّانطمقتّمفّالمّ تفكيكية،ّالبنيوية،
قاتّالخارجية،ّتشتغؿّعمىّالّنصّمفّالّداخؿّبعيداّعفّكّؿّالمتعمّّّالسيميائية،ّاألسموبية(،

ّقيامياّفتحاوؿ" ّوطرؽ ّإلييا ّتحتكـ ّالتي ّاألنساؽ ّمظيرة ّاألدبي ّالّنص ّأبنية ّكشؼ
ليستّمضامينوّأدبيةّالّنصّّويحّقؽّسقيةّالّداخميةّىيّماّألّفّىذهّاألبنيةّالنّّّ،1"بوظائفيا

أدبيةّاألدبّباعتبارىاّّفجاءتّىذهّالمناىجّّلتبحثّّّالنفسية،ّوأوّالتاريخيةّأاالجتماعيةّ
ّبؿّّالمناىجّالسياقيةّتخّصصّلياقضيةّلـّ عفّكّؿّشيءّفيّاألدبّإاّلّّفّتشتّجيدا

ّ.األدب

ّ

ّنسقيةّّمقارباتّّّّّّّّّّّّاألدبية//ّّ ّ سياقيةمقارباتّّّ

 

 تبحث عن أدبية النص األدبي            تبحث عن السياق

 أو ما يجعل األدب أدبا.        داخل النصوص األدبية .

                                                           
1
 .331المرجع نفسه، ص   



 / المية غيفاويديف املقارابت النقدية املؼارصة.............................................................................. حمارضات

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  7 

 

 :احملارضة الثاهية

 املهنج املورفولويج النقد الشالكين /

 تعريف الشكالنية و تطورىا: -1

ّالشّّ ّنقديّكبلنيةتعتبر ّإلىّاستقبلؿّاألدبّوّضرورةّأّوؿّاتجاه ّّدعا النصّاألدبيّدراسة
1ّّبمرحمتيفّىامتيف:ّافيّسبيؿّظيورىّتوّألجؿّذاتو،ّمرّّّلذاتو

،ّوّقدّتمّيزتّىذهّالمرحمة1920ّإلىّعاـ1915ّّتّمفّعاـّامتدّّ :المرحمة األولى - أ
راتّـّلمنظريةّبعضّالتصوّّالذيّقدّّشاطّنتيجةّأعماؿّ))فكتورّشكموفسكي((ّبالنّّ
 ماتّأىميا:ىذهّالمرحمةّبمجوعةّمفّالسّّّتمّيزتّ.المصطمحاتّاألساسيةّو

 .وضعّالعمؿّاألدبيّفيّدائرةّاالىتماـّ)ّرفضّالمقارباتّالسياقية( -

 .وصؼّالعمؿّاألدبيّبمصطمحاتّتقنية -

 االىتماـّبالوظائؼّالمختمفةّلمنسؽ. -

ّالمرحمةّانتشارّالقواعدّالنظّر: (1930-1921المرحمة الثانية: ) - ب يةّفيّعرفتّىذه
ّعديدّمجاالت ّالشّّة ّّوشممت ّوالدراما ّوالمسرح ّّويّّلساعر ّالشعبيةّنما الحكاية

ُّتًوجتّو ّبروب((ّالعادات..، ّ))فبلديمير ّكتاب ّالحكايةّ)ّ:بظيور مورفولوجيا
 (.العجيبة

 و مبادئ النقد الشكالني: مقوالت -2

ّمفّصبل ّعرضا ّالشكمي(( ّالمنيج ّ))نظرية ّكتاب ّقّدـ ّمبادئّلقد ّالنقدّّألىـ ّمقوالت و
 الشكبلنيّنجممياّاختصاراّفيّيأتي:ّ

                                                           

 .72، ص 1132، جوان 13النقد الشكالنً ، مجلة النص األدبً ، العدد  ٌنظر قرواز نجمة،  1 
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ّ"إفّّّمفيومياّ))جاكبسوف((ّّصلخّّّاألدبية: -ّأ ّاألدبّّقائبل: ّعمـ موضوع
مفّاألدبّىيّكّؿّماّيجعؿّاألدبيةّّ،ّو1ّماّاألدبية"ليسّىوّاألدبّوّإنّّ

ّأدبا ّالنّّّأو، ّالخصائص ّأدباّسقيةتمؾ ّاألدب ّمف ّتجعؿ ىذهّّ.التي
 .خارجولّنصّوليستّابنيةّالخصائصّكامنةّفيّ

ّبأنّّّاإلحساس بالشكل : -ّب ّ))شكموفسكي(( ّمميّّعّرفو ّصبغة ّلئلدراؾّو زة
وّالشكؿّعندّالشكبلنيفّليسّّ،ؽّمفّالشكؿالجماليّالذيّعفّطريقوّنتحقّّ

ّإّوعاءًّ ّلممضموفنّّفقطّو ّجمالية ّصياغة ّىو ّ+ّّ:لذاّ،ما الشكؿ=ّشكؿ
ّالشكؿّىوّالمغةّ،مضموف ّيعنيّأّف عفّّتختمؼّلغةّشعريةّياولكنّّّ،مّما

 2. المغةّاليوميةّبالخاصيةّالمدركةّلبنائيا

ّتحدّّّالقيمة المييمنة: -ّت ّو ّتحكـ ّالتي ّاألدبيّدىي ّالعمؿ ّأّنياّّ،بناء كما
ّالبنية،ّتحّقؽ ّفالخصّّّوّتبلحـ ّنوعيتو، ّاألقر ّلمغةّتكسب ّالنوعية يصة

 3.تياّالعروضيةّأيّشكمياّكػػّ)شعر(الشعريةّىيّبداىةّخطاط

ّالففّّ كسر األلفة: غريب/الت   -ّث ّالتّّّمراد ّطريقة ّتغيير ّالبشر،ّىو ّلدى مقي
غيرّمعتادة،ّلتحقيؽّذلؾّيجبّغيرّواضحةّّوّ،بمعنىّتقديـّصيغّعسيرة

ّالتقنياتّ ّباستخداـ ّتحويرىا ّو ّاآللي ّسياقيا ّمف ّالحياة ّظواىر زحزحة
يكوفّالّرمزّأحدّىذهّالتقنياتّلماّيحدقوّفيّالمتمقيّمفّغرابةّّقد4ّالفنية.

إقارة. ّوّدىشةّوّّ

رّفيّمعظـّنصوصّالحكاياتّالعجيبةّوّىيّوحدةّنصيةّتتكرّّالوظيفة:  -ّج
ّتتغيّّ ّال ّالتي ّالشخصيات ّأفعاؿ ّىي ّعميياّأو ّبنى ّأسمائيا، ّبتغّير ر

 العجيبة.))فبلديميرّبروب((ّنموذجوّفيّتحميموّالمورفولوجيّلمحكاياتّ

 
                                                           

نظرٌة المنهج الشكالنً ، نصوص الشكالنٌٌن الروس، تر إبراهٌم الخطٌب، الشركة المغربٌة  مجموعة من المؤلفٌن، 1

 )مقدمة المترجم(.31، ص 3171المغرب،  (،3للناشرٌن المتحدٌن،)ط
 .12-13ٌنظر المرجع نفسه، ص  2
 73ٌنظر المرجع نفسه، ص  3
 .311ٌنظر نجمة قرواز، المرجع السابق، ص  4
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 :حميل المورفولوجي لـــ ))فالديمير بروب((الت   -3

ّلتجسيدّّّ-ّأو ال ّاألنسب ّ))بروب(( ّارتآه ّالذي ّاألدبي ّالشكؿ ّالعجيبة ّالحكاية ّكانت لقد
فياّبقولو:ّ"نفيـّمفّالحكاياتّالعجيبةّتمؾّالحكاياتّالتيّصنّّّبدايةّياعّرفمشروعوّالنقدي،ّّف

.ىذاّالّتعريؼّالذيّيبدوّمطمقا749ّو300ّّبيفّّ(Tompsom)وّ"طومسوفّ(Arne)"أرف"
1ّبعدّالوصوؿّإلىّنتائجّمعّينة."ّسيغدوّأكقرّدقةّالحقا

ّليذهّّحّددّ-ثانيا ّالحكائية ّاألبنية ّمقارنة ّعمى ّعمؿ ّإذ ّالعجيبة ّالحكاية ّقراءة ّفي طريقتو
ّبينيا، ّالمكّونألجؿّىّالحكاياتّفيما ّاألجزاء ّفيّالبدء ّعزؿ ّقـّّّةذا ّبعضياّّليا ّمع قارنيا

ّالبعضّوفؽّأجزائياّالمكّونة.

ّوجدّبعدّمقارنةّاألجزاءّالمكّونةّوّدراساتّالحاالتّاآلتية:ّ- ثالثاّ
1-

ّالطائُرّالشجاعّإلىّمممكةّأخرى.ّييبّالممؾّطائراّلرجؿّشجاع،ّوّيحمؿ 
2-

 ةّأخرى.ّكميده،ّوّيحمؿّالفرسّالحفيدّإلىّممييبّالجّدّفرنساّلحفّ 
3-

 لمبطؿ،ّوّيحمؿّالقارُبّالبطؿّإلىّمممكةّأخرى.ّييبّساحرّقاربا 
4-

 ّ ّلػػإيفاف ّخاتما ّالممكة ّالقويّّ(Ivan)تيب ّيحمؿ ّو ّالخاتـّ، ّمف ّخرجا ّالمذاف اف
 "إيفاف"ّإلىّمممكةّأخرى.

ماّّوّوّأخرىّمتغّيرة،ّوّماّيتغّيرّىوّأسماءّالشخصياتّوّأوصافياّقابتةّوجدّأّفّىناؾّقيماّ
ّمفادهّأّفّ(les fonctions)وظائفيا الّيتغّيرّىوّأفعالياّوّ ،ّوّمنوّتوّصؿّإلىّاستنتاجّميـّ

ّالحكايةّيمكفّدراستياّمفّخبلؿّوظائفيا.

أمكنوّالّتعريؼّالذيّأعطاهّلموظيفةّبأّنياّفعؿّالشخصيةّالذيّيحّددّمفّوجيةّنظرّ-رابعا 
2ّّمفّإقرارّماّيمي: داللتوّفيّسيرورةّالحكاية.

                                                           
   ر ٌنطلق من إساءة فها الحقا بقوله9 عر ، وٌمر بالوظائف الوسٌطة لكً ٌصل إلى (a)أونقص أوحاجة  (A)كل  تطو 

واج  أو الحصول على  (f)أو إلى وظائف أخرى تستعمل كحل . إن  الوظٌفة الختامٌة ٌمكن أن تكون المكافأة  (W)الز 
 س المة أثناء المطاردة، و الن جدة وال(k)موضوع البحث، أو عموما إصالح اإلساءة 

1 Vladimir Propp, morphologie du conte , seuil , paris,3193, p 29 . 
2 Avoir Vladimir Propp, ipp, p 31-34 
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1-
وظائؼّ-ّىياياتّالعجيبةّالقابتةّالموجودةّباستمرارّفيّنصوصّالحكّالعناصر 

ّليذهّّ-شخصياتيا ّإنجازىا ّطريقة ّتكف ّميما ّو ّالشخصيات، ّىذه ّتكف ميما
 الوظائؼّفإّنياّىيّالتيّتشّكؿّاألجزاءّاألساسيةّلمحكاية.

2-
 نياّالحكايةّالعجيبةّمحدود.عددّالوظائؼّالتيّتتضمّّ 

3-
متشابوّدائما،ّإذّأّفّالحكاياتّالّتتوّفرّأبداّعمىّكّؿّالوظائؼّوّترتيبياّّتتابعّ 

ىذهّالوضعية،ّأيّعدـّوجودّبعضّالوظائؼّالّيغّيرّشيئاّمفّّالوظائؼّغيرّأفّّ
يّترتيبّالوظائؼّالمتبقيةّقانوفّتتابعيا،ّبمعنىّغيابّبعضّالوظائؼّالّيغّيرّف

 .بعدىا
4-

 الّنمط.كّؿّالحكاياتّالعجيبةّتنتميّفيماّيتصؿّببنيتياّإلىّنفسّ 
5-

:ّيمكفّتحديدّوظائؼّالشخصياتّفيّواحدّوّقبلقيفّوظيفةّوظائف الشخصيات 
 كماّيمي:

ّليستّوظيفة،ّ: (situation initiale) الوضعية البدئية- ّالوضعية ّىذه معّأّف
ّفييّتشّكؿّ

I.
 (β)ّ(éloignement)ّرحيؿّ-1 

II.
 ّ()ّ(interdiction)ّمنعّ-2 

III.
 ّ()ّ(Trans-gression)ّخرؽّالمنعّ-3 

IV.
 ّ()ّ(intrrogation)استطبلعّ-4 

V.
 ّ()ّ(information)ّاطبلع-5 

VI.
 ّ()ّ(Tromperie)خداعّ-6 

VII.
 ّ()ّ(complicité)تواطئّعفوي7ّ 

VIII.
 ّ()ّ(méfait)/إساءة8ّ 

IX.
 ّ()ّ(médiation)/وساطة9ّ 

X.
 (C)ّ(début de l’action)ّ/بدايةّالفعؿ10 

XI.
 ّ() (départ)/انطبلؽ11ّ 

XII.
 ّ(D)ّ(premiére fonction du donateur)/بدايةّفعؿّالواىب12ّ 
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XIII.
 ّ()ّ(réaction du héros)/رّدةّفعؿّالبطؿ13ّ 

XIV.
 ّ(F)ّ(réception de l’objet magique)/تسّمـّاألداةّالّسحرية14ّ 

XV.
ّمممكتيف15ّ  ّبيف  déplacement dans l’espace entre deux)/التنقؿ

royaumes )ّّ(G) 
XVI.

 (H)ّ(combat)/صراع16ّ 
XVII.

 (I)←ّ(marque)/عبلمة17ّ 
XVIII.

 (J)←ّ(victoire)/انتصار18ّ 
XIX.

 (k)←ّ(réparation)/ّتقويـّاإلساءة19ّ 
XX.
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 :الثالثةاحملارضة 

 النقد البنيوي

 في مفيوم البنيوية و ىوية البنية: -1

ّتمّسّّالبنيويةّىيّرؤيةّابستمولوجيةّواسعةّأفّّّ-بداية–ّفؽنتّّيجبّأفّ ّالمجاالتّّجّدا كّؿ
ّأّدىّبالكقيرّمفّالدارسيفّإلىّالحديثّعفّّالمعرفيةّإفّلـّنقؿّكؿّّ ّما مظاىرّالكوف،ّىذا

ّّاتجاىات ّالذيّتحّدثّعفّوّأبعاد ّالمسدي(( ّالسبلـ ّالباحثّ))عبد ّمنيـ ّلمبنيوية، مختمفة
ّ،البعدّالمذىبي،ّالبعدّالتربويّ،البعدّالتكويني،ّالبعدّالمنيجي،ّالبعدّالفمسفي،ّالبعدّالمعرفي

ّوّالبنيويةّإبراىيـ((ّالذيّتحّدثّعفّالبنيويةّالمغويةّءوّ))ّزكريا1ّالبعدّالنقديّلمبنيويةّ.ّو
ناّماّييمّّّو2ّوّالبنيويةّالماركسية.ّ،وّالبنيويةّالققافيةّ،وجية،ّوّالبنيويةّالسيكولوجيةاألنقروبول

ّ.فيّالبنيويةّاالتجاهّالنقديّ؛يامفّىذهّاالتجاىاتّكمّّ

  تعريف النقد البنيوي: - أ
عةّعفّصيغةّأكبر،ّأوّىوّبنيةّضمفّبنيةّأشمؿّترىّالبنيويةّأّفّاألدبّ"ىوّصيغةّمتفرّّ

دةّتماماّكماّىيّالمغةّكنظاـ.ّوّيصبحّاألدبّمفّقوانيفّوّشفراتّمحدّّغة،ّتحكمياّىيّالمّّ
ئّألنواعوّنظاماّلغوياّوّتتحّوؿّأنواعوّبدورىاّإلىّممارساتّفعميةّيييّّّىذاّالمنظورّبالنسبة
ّاألدبّقوانيف ّ...فتسعىّّليا ّاألدبية ّو ّالنوعية ّصفاتيا ّتأخذ ّاألنواع ّىذه ّتجعؿ ّأنظمة و

ّأنّّ ّعمى ّنفسو ّ"األدب" ّأنموذج ّأو ّمقاؿ ّتأسيس ّإلى ّلؤلعماؿّالبنيوية ّالخارجي ّالمرجع و
ّىنا3ّّالفردية". ّمساعداتّخارجية)المقصود ّأي ّإلى ّبحاجة ّالبنيوية ّاألدبّحسب ّيعد فمـ

ّ.ؿّالنظاـّالنسقيّالذيّيحكـّبناءهتحقيؽّذلؾّبفضّالسياؽ(ّحتىّيفيـّذاتوّألنوّقادرّعمى

ّ

ّ

                                                           

. 73-31، ص 3113(، تونس، 3، المطبعة العربٌة، )ط-دراسات و نماذج-قضٌة البنٌوٌة ٌنظر عبد السالم المسدي ،   1  
.11،ص 3111مشكلة البنٌة و أضواء على البنٌوٌة ، مكتبة مصر، زكرٌاء إبراهٌم، 2 

.21، ص  1111(، الدار البٌضاء، المغرب،1دلٌل الناقد األدبً إضاءات ألكثر من سبعٌن تٌارا و مصطلحا نقدٌا، المركز الثقافً، )ط مٌجان الروٌلً، سعد البازعً،  
3  
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 ة البنية:ىوي   - ب

ّدقيقا:" ّتعريفا ّالبنية ّعّرؼ ّمف ّأبرز ّبياجيو(( ّ))جاف ّّيعتبر ّالبنية ّمفّإّف ّنسؽ ىي
ّلوّقوانينوّالخاصّّالتحوّّ ّلمعناصر(ّعمماّالت، ّنسقا)ّفيّمقابؿّالخصائصّالمميزة ةّباعتباره
ّبوّتمؾّالتحوّّبفضؿّالدّّّقائماّوّيزدادّقراءًّّسؽّأفّيظؿّّمفّشأفّىذاّالنّّّبأفّّ التّورّالذيّتقـو

سؽ،ّأوّأفّتييبّالتّأفّتخرجّعفّحدودّذلؾّالنّّنفسيا،ّدوفّأفّيكوفّمفّشأفّىذهّالتحوّّ
مفّخبلؿّّإذفّالبنيةّدّ))جوفّبياجيو((ّىويةيحد1ّّّةّعناصرّأخرىّتكوفّخارجةّعنو."بأيّّ

 2قبلثّتنشأّمفّخبللياّىي:ّوحدات

 الشمولية : - أ

ّّوتتشكّّ ّعناصر، ّمف ّالبنية ّتخّلكفّّؿ ّالعناصر ّتميّّىذه ّلقوانيف ّككؿّّضع ّالمجموعة ؛ّز
ياّتفضيّعمىّاةّتركيبيةّالّتقتصرّعمىّكونياّروابطّتراكمية،ّوّلكنّّىذهّالقوانيفّالمسمّّّو

ّبمعبةّيمكفّأفّنشبّّّ.خصائصّالمجموعةّالمغايرةّلخصائصّالعناصرّككؿّّّالكؿّّ وّىذا
ّطرنجالش ّمتكاممةّىي؛ ّو ّشاممة ّتقألنّّّلعبة ّالوظيفةّيا ّفي ّتختمؼ ّعناصر ّعمى ـو
ّ.القيمةّو

لّ-ب ّ:التحو 

تولدّمفّداخمياّبنىّدائمةّّىيّدائمةّالتحّوؿّوّتظؿّّّبؿلبنيةّىيّوحدةّلغويةّغيرّقابتةّاّ
ّّوّب.التوقّّ ّالواحدة ّنسؽّتمخّّتالجممة ّعف ّالخروج ّدوف ّيحدثّىذا ّآالؼّالجمؿ. ضّعنيا
ّالناتجّبمعنىّأنّّّصّوّنظامو.النّّ ّأمامناّيظؿّّناّعندماّنطرحّأوّنجمعّأعداداّصحيحةّفإّف

وّبيفّالدخوؿّكبنيةّسفمىّفيّتشكيؿّبنيةّأخرىّّلكفّىذاّالّيحوؿّبينياأرقاماّصحيحة،ّّو
ّغييرّالناجـّنوعاّمفّاإلقراءّالّاإللغاء.ّاّيجعؿّالتّّأكبرّمنيا.ّممّّ

ّكمّّّمقبلف ّأّف)ينا ّلغويةّفيّ-1/ّالصحيحشأفّالعددّ؛ّ(0=1+1ّ-عمـ /ّىوّشأفّأّيّوحدة
ّآخرالنّّ ّلوّعددا ّأضفنا ّوّعندما ّقيمة ّتماما.ّّصرناّ/1-/صّليا ّأخرىّمختمفة ّقيمة أماـ

                                                           
. 7، ص 3173( ، بٌروت ، 4) ط ،وبري، منشورات عوٌداتبشٌر أ والبنٌوٌة، تر عارف منٌمنة  جان بٌاجٌه، 1  

.1،31ٌنظر المرجع نفسه، ص   2  
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ياّلـّتمغّقيمةّإالّأنّّّأعطتّقيمةّمختمفةّ)حّولتّالمعنى(ّ/1-الوحدةّالعدديةّّ/ّأفّّّصحيح
ّ.(1+)الوحدةّالعدديةّاألولى

 م الذاتي:التحك  -ت 

وجودّعينيّخارجّّتحتاجّالجممةّإلىّسمطافّخارجيّلتحريكيا،ّوّالّإلىّمقارنتياّمعّأيّّّالّ
ماّالمغويةّالخاصةّبسياقياّالمغوي.ّرّمصداقيتيا،ّوّإنماّتعتمدّعمىّأنظمتياّعنياّلكيّيقرّّ
 تفيـّنفسياّبنفسيا.ّوّقادرةّعمىّأفّمكتفيةّبذاتياّيعنيّأّفّالبنية

 روافد النقد البنيوي: -2

 قدّالبنيوي:لمنّّّأساسيفّخمفيتيفيمكفّأفّنتحّدثّعفّ

 الخمفية النقدية: - أ

ّماّتمقّّ  ّو ّاألدب( ّ)استقبللية ّو ّ)األدبية( ّلمقولة ّإقارتو متّفيّاإلرثّالشكبلنيّمفّخبلؿ
اوند((ّيرىّأّفّالشاعرّكالعالـّقدّالجديدّ"مفّخبلؿّمفاىيـّأعبلمياّلؤلدب،ّفػ))غززاّبفوّالنّّخمّّ
ّإالّو ّىو ّما ّ))الرياضيّالشعر ّمف ّرفضنوع ّالذي ) ّ)ىيـو ّالفنية...و ّيسمىّّات(( ما

(ّالذيّأقّرّأّفّىدؼّالشعرّىوّالشعرّنفسو." فمـ1ّّبالموضوعّالشعري...وّ)جوفّكروانسـو
ّبعدماّميّّ ّالشكبلنيةّوّالنقدّالجديدّتجدّالبنيويةّصعوبةّفيّالتعريؼّبطبيعةّعمميا دتّليا

ّألدب((.مفاىيـّ))األدبية((ّوّ))ّاستقبلليةّا

 الخمفية المسانية: - ب

ألّفّ"البنيويةّفيّأصولياّمحاولةّلتطبيؽّّلمنقدّالبنيويّالّيمكفّأفّننكرّماّقدمتوّالمسانياتّ
قوّالعالـّالمغويّحديدّتطبيؽّالمنيجّالذيّطبّّمنيجّعمـّالمغةّالعاـّعمىّاألدبّوّنقده،ّوّبالتّّ

ّّ،2")فرديناندّديّسوسير(ّفيّدراستوّلمغة ارت(ّدفعّ)بّالبنيةّفيّعمـّالمغةفاكتشاؼّمفيـو
ظاـّفيّاألدب.ّخاصةّماّتعمؽّبقنائيةّ)تودوروؼ(ّوّغيرىماّإلىّالكشؼّعفّعناصرّالنّّو

ّ)المغة/ّالكبلـ(ّوّ)الداؿ/المدلوؿ(.

                                                           
.371ص  ،3111(، بٌروت، 3شكري عزٌز الماضً، فً نظرٌة األدب، دار المنتخب العربً للدراسات و النشر و التوزٌع، )ط  1  

371المرجع نفسه، ص  . 2  
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ّ

 مبادئ و أسس النقد البنيوي: -3

ّقدّالبنيويّعمىّمجموعةّمفّالمبادئّوّاألسس؛ّنجممياّفيماّيأتي:قاـّالنّّ

  التعامؿّمعّّصّاألدبي،ّوّأّكدّعمىّضرورةزّالنقدّالبنيويّعمىّالجوىرّالداخميّلمنّّركّّّ مستقمة بذاتيا:األدب بنية
ّافتراضاتّسابقةالنّّ ّأّية ّأّ،صّدوف ّبالمجتمع ّعبلقتو ّباألديبّمقؿ ّأو ّالفكرية ّبالحقائؽ و
ّأحوالوّالنفسيةّوّاالجتماعية.ّو

ّكافّاألمرّكذلؾّمفّحقناّأفّنسأؿ:ّكيؼّتـّّخمؽّاألدبّإذف؟؛ّإذاّ

خمؽّاألدبّابتداءّمفّاألدبّنفسو،ّأيّدوفّاالعتمادّّيجيبناّ))نورقروبّفراي((ّقائبل:ّ"يتـّّ
الّتمادّعمىّقصائدّأخرى،ّّوعمىّالواقعّالماديّأوّالنفسي:ّالّيمكفّصياغةّقصيدةّإالّباالع

توّإالّمفّقوّّّبلؿّتجربةّسابقةّمعّاألدب،ّفاألدبّالّيستمدّّتأتيّالرغبةّفيّالكتابةّإالّمفّخ
ماّىوّجديدّفيّاألدبّليسّإالّمادةّقديمةّصيغتّمرةّأخرىّبطريقةّتقتضيّّنفسو،ّوّكؿّّ

 األدبّقادرّعمىّأفّيخمؽّنفسوّبنفسو.ّفيّإشارةّواضحةّبأف1ّّّتصنيفاّجديدا".

 :البنية في النقد البنيوي ىي التي تجعل من األدب أدبا 

ىدؼّالتحميؿّالبنيويّّيمكفّالكشؼّعفّالبنيةّ"مفّخبلؿّالتحميؿّالمنيجيّالمنّظـ.ّبؿّإفّّّ
ّالتعرّّ ّاألدبي"ىو ّالتعبير ّقوانيف ّمعرفة ّألجؿ ّيتـّّّ،2ؼّعمييا ّالنّّّو ّبنية صّمفّاستظيار
ّ ّالتناظرّكشؼخبلؿ ّو ّّوّالتعارضّوّالتشابو ّالتجاور ّو ّالتوازي ّو ّالتضاد ّبيفّو التقابؿ

ألجؿّىذاّيعتبرّالبحثّعفّبنية3ّّوّالحكائية.ّّالنحويةّوّاإليقاعيةّوّاألسموبيالمستوياتّ
ّالنصّمفّأىـّأىداؼّالنقدّالبنيوي.

ّ

                                                           
 .113، ص 3117(، القاهرة،3دار الشروق،)ط األدبً،نظرٌة البنائٌة فً النقد صالح فضل،  1

. 322شكري عزٌز الماضً، المرجع السابق ص   2  
. 371المرجع نفسه، ص   3  
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 موت المؤلف: 

صّالكبلسيكي،ّفبلّعّبياّفيّعصرّىيمنةّالنّّعّبالميزاتّنفسياّالتيّتمتّّلـّيعدّالمؤلؼّيتمتّّ
ّلمّّ ّىوّمستخدـ ّإّنما ّو ّالتيىوّمبدعّوّالّىوّعبقري، ّورقياّّغة ّمقمما ّبؿّورقيا يبتدعيا،

ّإالّّّ،غيره ّحَيؿّاألعراؼّاألدبية ّما ّأمورّّو ّنتيجة ّتوّلده ّالمعنىّو ّوجود دليؿّعمىّكيفية
ّالذيّيتكمّّّإف1ّّّخارجةّعفّالمؤلؼ. ّالمغةّّوـّىوّالمغةّحسبّ))بارت((، نحفّتحتّسيطرة

ّيدركوف ّوال ّخادمتيـ، ّىي ّلغتيـ ّأّف ّالرجاؿ ّ"يعتقد ّ))فوكو((: ّىـّأنّحسب ّيخضعوف يـ
ّألسرىا(( ّغيرّّأنفسيـ ّالسؤاؿ ّبصيغة ّالمؤلؼ ّحوؿ ّ))فوكو(( ّمقاؿ ّعنواف ّجاء ّىنا مف
2ّ."ليسّ))مفّىوّالمؤلِّؼ؟((ّوالمؤلَّؼ؟((ّّوالمألوؼّ))ماّى

 ترفضّالبنيويةّالبحثّعفّالمجتمعّداخؿّالنصّاألدبي. :رفض المجتمع 
 عفّالتاريخّداخؿّالنصّاألدبي.ّكماّترفضّالبحث :رفض التاريخ 
 ماّىوّخارجّاألدبّداخؿّالنصّاألدبي،ّّياّترفضّالبحثّعفّكؿّّقسّعمىّذلؾ؛ّإنّّّو

ّالمؤلؼّّو ّتبحثّعف ّال ّّوىي ّغاية ّليا ّألّف ّالنصّاألدبي ّداخؿ ّيحيطو ىدفاّّوما
ؽّىذهّالغايةّكافّلزاماّعميياّىيّمعرفةّبنيةّالنص.ّلتحقّّّودتياّمنذّالبدايةّوظيفةّحدّّّو
 ادّكّؿّالمؤقراتّالخارجيةّالتيّتحيطّبالّنص.ّإبع

ّتصبوّإليوكؿّماّّومحيطو،ّّوالمؤلؼّأّمعّالبنيويةّليستّلديياّحساباتّتريدّتصفيتيا
يّالمتماسؾّفيّالكمّّّالبناءىذاّّتشّكؿصّحتىّمعرفةّكيفيةّانتظاـّالبنياتّداخؿّالنّّّىو
ّالتاريخّأوّوالمؤلؼّأّحياةّعمىّبحثّممزمةليستّّىيّألجؿّتحقيؽّذلؾوّّخيوطو،ّنسج

ّالنّّ ّفي ّ)المؤلؼالمجتمع ّىذا ّكّؿ ّبوجود ّاإلقرار ّعمى ّمجبرة ّلكنيا ،ّ التاريخ،ّّ،ص
ّ ّبنيةّمفّبنياتّالنص،ّأوواحدّمنياّأوّبعضياّّشّكؿالمجتمع...(ّإذا عنصراّّأوّكّميا
ّفيّذلؾّدليؿّاالحتراـّلمبادئيا.ّوّ.مفّعناصرّتكوينو

ّ

ّ

                                                           

.143دلٌل الناقد األدبً ، ص  مٌجان الروٌلً، سعد البازعً،  1  
.141-143ٌنظر المرجع نفسه، ص    2  



 / المية غيفاويديف املقارابت النقدية املؼارصة.............................................................................. حمارضات

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  17 

 البنيوي:بنية النص السردي في النقد  -4

ّالبنيويّ ّالتحميؿ ّالنصّ–يقـو ّالبناءّوعمىّآليتيّالتفكيؾّّ-ألجؿّكشؼّبنية عادة أّوؿّّوّ،ا 
ّ:)قصةّ+خطاب(ّ؛تقسيموّإلىّ)متفّحكائي+مبنىّحكائي(ّخطوةّتفكيؾّتتمّقؿّفي

 عمى مستوى القصة: - أ

المرحمةّدراسةّالمتفّالحكائيّ)الحدثّالخاـّدوفّسرد(،ّتتطمبّدراستوّالبحثّّهفيّىذّيتـّّ
ّالعمودي.ّوعفّبنيةّالنصّفيّمحوريياّاألفقيّ

ينتظـّفيّالمحورّاألّوؿ"ّأوصاؼّوظائفيةّتمّقؿّفيياّالوظيفةّالوحدةّالمعنويةّالّصغرىّالتيّ
فيماّبينياّحسبّعبلقةّّيتشّكؿّمنياّالّصنؼّالوظائفي،ّوتشّكؿّأصناؼّالوظائؼّالمرتبطة

إالّّتنتظـّفيّالمحورّاالستبداليّالعبلقاتّبيفّالوظائؼّالتيّالّتظيرّو1ّّمنطقيةّمقطعا"
ّإذّ"الّمعنىّلموظيفةّفيّذاتياّإالّإذاّأخذتّموقعياّ بعدّاالنتقاؿّإلىّمستوىّآخرّعموديا

ّبفاعؿّمعيّّ ّالّسمةّالوظيفيةّلبعضّأجزاءّالقصة2ّف."ضمفّالعمؿّالعاـ حسبّروالفّّ-إّف
ّّ-بارت ّإلىّوحدات،ّوىيّالتيّتضعّالوحداتّفييا، ّجزءّمفّالقصة ّكّؿ ّىذاّّوّيقّسـ يقّدـ

ّ ّعبلقة، ّكنياية ّّوالجزء ّفيو ّالشّؾ ّالوظائؼّألّفّّ-حسبو–مّما ّمف ّىناؾّنماذجّعديدة أّف
ّعمىّوظائؼّألفّّ ّدائما ّبناءّالحكايةّيقـو ّإّف ّمفّالعبلقات. ءّكّؿّشيّىناؾّنماذجّعديدة

3ّ.يحمؿّداللةّبدرجاتّمختمفةفيياّ

 عمى مستوى الخطاب: - ب

ىذاّبطبيعةّّوبياّتقديـّالقصة،ّّمستوياتّتتعّمؽّبالّطريقةّالتيّيتـّّّةمّيزّ))تودروؼ((ّبيفّقبلق
الذيّيرسموّراوّساردّإلىّّوالحاؿّانطبلقاّمفّالمجاؿّالممفوظيّالمحّددّعبرّالّنصّالمكتوبّ

4ّّمتمؽ.ّىذهّالمستوياتّىي:

                                                           
نماذج تطبٌقٌة، منشورات مخبر عادات و أشكال التعبٌر  -السردي التحلٌل السٌمٌائً للخطاب عبد الحمٌد بوراٌو،  1

 .2الشعبً الجزائري )د،ط(، )د، ت(، ص 
 ،طوى للدراسات و النشر و التوزٌع،)روالت بارت و جٌرار جنٌت، من البنٌوٌة إلى الشعرٌة، تر غسان السٌد، دار نٌن 2

 .13، ص 1113(، دمشق، سورٌا، 3
 .11،11، ص المرجع نفسه 3
ردي، دار الكتاب الحدٌث، القاهرة، )ط  ،عمر عٌالنٌنظر   4 .83ص  ،1111(، 1فً مناهج تحلٌل الخطاب الس 
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 ّزمفّالخطاب.ّومراجعةّالعبلقةّالقائمةّبيفّزمفّالقصةّّفيوّتتـّّّو:ّزمفّالّسرد 
 ّّالّتقديـ ّتتـّمعالجةّالكيفيةّالتيّيتـّبيا اإلخبارّعفّّومظاىرّالّسرد:ّمفّخبلليا

 )أنا(ّالخطاب.ّوّالحكاية(ّواألحداثّداخؿّالقصة.ّوىناّيمكفّالّتمييزّبيفّ)ى
 ّالّسارد ّاستقباؿ ّطريقة ّفي ّتبحث ّالّسرد: ّلمحّصيغ ّيريناّّوكاية. ّأف ّإّما الّسارد

انطبلقاّمفّىذيفّالوضعيفّالخطابييفّتتحّددّصيغتافّّواألحداث،ّأوّأنّوّيقوليا.ّ
ّالعرض.ّوأساسيتافّىما:ّالّسردّ

ّأفّيقّدـّقبلقةّمعانيّ ّجنيت" ّ"تودروؼ"ّسمحتّلػػػػػ" إّفّىذهّالمقوالتّالخطابيةّالتيّحّددىا
1ّّلمّسردّبالّتحديداتّالمفيوميةّاآلتية:

ل: ّّو المفيوم األو  ّالمكتوب، ّأو ّالشفوي ّالخطاب ّعبر ّمنقوال ّالّسردي ّالممفوظ الذيّّوىو
ّفّالعبلقةّبيفّمجموعةّمفّاألحداث.يضمّّ

مةّوفؽّتعنيّفيوّلفظةّحكايةّتتاليّمجموعةّمفّاألحداثّالواقعيةّأوّالمتخيّّ الثاني: المفيوم
ّفإّفّتحميؿّالحكايةّيعنيّدراسةّّمفّوتاليّأوّالتعارضّأوّالتكرار،ّعبلقاتّمتعّددة،ّكالتّّ ـّ ق

ّاعتبارّلموسيطّالّمساني.ّمجموعةّاألحداثّوالحاالتّدوفّأيّّ

ذوّبعدّتوصيفيّلفعؿّالحكي،ّأيّأّنوّيشيرّإلىّوضعيةّيقوـّفيياّشخصّالمفيوم الثالث: 
ّيسّمىّىذاّالّنوعّسردا.ّوّ،بفعؿّالقّصّ

ّليذهّالّتحديداتّرّكزّ فيّدراسةّالّنصّاألدبيّعمىّالعبلقةّبيفّالخطابّّ((جنيت))استنادا
ّّو ّّواألحداث ّالخطاب ّّوبيف ّالحكي. ّاقترحوّّوفعؿ ّالذي ّلمّتقسيـ ّاستند ّالمسعى ّىذا لتحقيؽ
ّالذيّيمّيزّفيوّبيفّقبلثّمستوياتّىي:ّ((ّتودروؼ))

ّزمفّالخطاب.ّودراسةّالعبلقةّبيفّزمفّالّسردّّ:ّحيثّتتـّّ(Temp)الزمفّ-
ّؿّمفّخبللياّالّراويّالحكاية.تتعّمؽّبالّطريقةّالتيّيتمقّّّو:ّ(Vision)الرؤيةّ-
ّتتعّمؽّبنوعيةّالخطابّالموّظؼّمفّطرؼّالّسارد.ّو:ّ(Mode)الّصيغةّ-

                                                           
 .84-83المرجع نفسه، ص  1
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ّّو ّإلىّالّتصنيؼّالّسابؽّبعضّالّتعديبلت، ّكبرىّىيّمقولةّويضيؼّ"جنيت" ّأضاؼّمقولة
ّيصبحّمجاؿّالبحثّموّزعاّعمىّقبلثّمقوالت:ّّو،ّ(Voix)"الّصوت"

ّالقصة.ّومقولةّالزمفّ=ّالحكايةّ-
ّالحكاية.ّومقولةّالصيغةّ=ّالقصةّ-
1ّالّسرد.ّومقولةّالّصوت=ّالحكايةّ-
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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 :الرابؼةاحملارضة 

 النقد البنيوي التكويين

 تمييد:

ّّافمختمفّافنقديّافاتجاىىناؾّ ّىماالتّّّوفيّالرؤية ّالنصوصّاألدبية ّصورّفيّسبيؿّقراءة
 ؛البنيويةّالتكوينيةّوالنقدّالتكوينيّ

قبؿّّصّمفبالنّّّامومفّالمناىجّ/ّماّقبؿّالنصية/ّبحكـّاىتمّقد التكوينيالن  يمكفّأفّنعتبرّّ
ّيعرؼّبالنّّ ّلذا ّمطبوعا ّصار ّأف ّإلى ّوالدتو ّالنّّالجينيقد ّينطمؽ ّفرضيةّ، ّمف ّالتكويني قد

لكفّمفّالبديييّّونو.ّحصيمةّعمميةّتكوّّّ:"ّالعمؿّاألدبي،ّعندّاكتمالوّالمفترض،ّيظؿّّفحواىا
أفّيكوفّقدّترؾّفيّىذاّالعمؿّآقارا.ّّبدّّؿّاألدبيّكيّيصبحّموضوعّدراسةّالفّالعمتكوّّّأف

لذاّنجدهّّ،1إيضاحيا"ّوّىذهّاآلقارّالماديةّىيّالتيّيكّرسّالنقدّالتكوينيّنفسوّإلعادةّكشفيا
فّالعمؿّاألدبيّاألربع:ّمرحمةّماّقبؿّالكتابة،ّمرحمةّالكتابة،ّمرحمةّماّقبؿّبمراحؿّتكوّّّييتـّّ

تسمحّىذهّالمراحؿّبإعادةّتشكيؿّالتكّوفّالماديّلمعمؿّ"ّّ،...()ّمرحمةّالطباعةّوالطباعة،ّ
ّيعنيّوضعّكؿّّّوّ،منياألدبيّوفؽّتسمسموّالزّّ عنصرّمفّعناصرّممؼّالمخطوطاتّّىذا

ّ)مسودّّ ّاألولى ّالمبلحظات ّمف ّيبدأ ّالذي ّالتطور، ّىذا ّمحور ّعمى ّموقعو ّالعمؿّفي ة
مفّيصبحّمعّبسطّىذهّالوقائؽّعمىّمحورّالزّّّوينتييّفيّالطبعةّاألخيرةّلمنص.ّّوّ(األصمي

عطاءّمعنىّلكؿّّّومفّالممكفّتفسيرّمجمؿّالعمميةّ اّالمؤلؼّمفّتمؾّالخياراتّالتيّقاـّبيّا 
عطائوّشكبلّجديداّوالبتداعّنصوّ 2ّ."ا 

ّ

ّ

ّ
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 .31، ص 3112، الكوٌت، 113العدد 
 .11-11ص  المرجع نفسه، 2
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 تعريف النقد البنيوي التكويني: -1

استجابةّلسعيّبعضّالمفكريفّّتالبنيويةّالتكوينيةّىيّأحدّاالتجاىاتّالكبرىّلمبنيوية"ّنشأ
ّّو ّالشكبلنية، ّصيغتيا ّفي ّالبنيوية، ّطروحات ّبيف ّلمتوفيؽ ّالماركسييف ّالفكرّّوالنقاد أسس

1ّالققافةّعموما."ّوالماركسيّأوّالجدليّفيّتركيزهّعمىّالتفسيرّالماديّالواقعيّلمفكرّ

ّبأنّّّوّ ّتعرؼ ّاألدبي ّاألقر ّبيف ّالرابطة ّالعبلقات ّعف ّالبحث ّتحاوؿ ّ"منيجية سياقوّّويا
ّّسبؽالذيّ-االقتصادي–االجتماعيّ ّّوتكوينو. ّمجردّتال ّالعبلقاتّعمىّأنيا ّإلىّىذه نظر

ّ ّاألدبي ّاألقر ّبيف ّبسيط ّّوتواٍز ّاالجتماعية ّإنتاجو، ّشروط ّّوبيف ّّواالقتصادية، نما عتبرىاّتا 
ّأ ّالجمؿ ّمف ّبيفّسمسمة ّتدريجيا ّتبحثّعف2ّّياتّالنسبية."الكمّّّواندماجا ّنقدية فييّرؤية

ّالبنياتّاالجتماعيةّالدالةّفيّالنص.

 :مقوالت النقد التكويني -2
 مقولة البنية ) البنية الداللية(: -ّأ

لقدّأنقذتّالبنيويةّالتكوينيةّالبنيويةّالشكميةّمفّانغبلقياّعندماّاخترقتّالدراسةّالنصيةّإلىّّ
تاريخية،ّفيّمحاولةّلربطّالنتاجّاألدبيّبالجماعةّّواجتماعيةّّوماّوراءىاّمفّمؤقراتّققافيةّ

ىيّبنيةّمنغمقةّعمىّذاتيا،ّبينماّّالنقدّالبنيويأّفّالبنيةّفيّّبمعنىّ.3أوّالطبقةّالتيّأنتجتو
ّ"فبل ّمنفتحةّعمىّالسياؽّالخارجي، ّالتكوينيّىيّبنية ّخارجّّبحدّّّفيـُتّّىيّفيّالنقد ذاتيا

ّ ّّوالزماف نّّّوالمكاف، ّتحرّّا  ّمفّخبلؿ ّتفيـ ّما ّّوكيا ّمحدّّّوتفاعميا ّداخؿّوضع ّزمانياّتنافرىا د
4ّمكانيا".ّو

 :مقولة الكمية  -ّب

ّأيّّّيرىّ))ّغولدماف((ّ ّإالّّّأّف ّالحقيقة ّاندماجوّفيّّأقرّإبداعيّالّيكتسيّداللتو عند
حّاألقرّىوّغالباّوّالّيكوفّالسموؾّالذيّيوضّّنسؽّالحياةّأوّالسموؾ.ّزدّعمىّذلؾّأنّّ

                                                           

.29 دلٌل الناقد األدبً، ص ،سعد البازعً و مٌجان الروٌلً  1  
 .31، 3112(، حلب، 3مركز اإلنماء الحضاري، )ط ،تأصٌل النص المنهج البنٌوي لدى غولدمان ، محمد ندٌم خفشة 2

.117، ص 1111، منشورات اتحاد كتاب العرب، دمشق، ب األدبً فً ضوء المناهج النقدٌةتحلٌل الخطا محمد عزام،  3  
.111المرجع نفسه، ص  4  
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1ّسموؾّالكاتبّنفسو،ّبؿّسموؾّالفئةّاالجتماعيةّالتيّالّينتميّإليياّالكاتبّبالضرورة."
ّدائماّبالتعبيرّعفّانتمائوّإلىّفئتوّىّالذاتيةّالمبدعّميماّتوخّّّألفّّ فيّإبداعوّىوّمحكـو

 االجتماعية.

 :ّرؤية العالم -ّت

ّ))غولدماف(( ّنظرية ّمفتاح ّالعالـ(( ّرؤية ((ّ ّمقولة ّقائبل:"يعرّّّ،تعتبر ّمجموعّّفيا إنيا
ّ ّلمقضايا ّاألّوّونيائي ّالمستوى ّفي ّتظير ّالتي ّبواسطةّالحموؿ ّالخمؽ ّطريؽ ّعف ؿ

ّيعنيّأنّّ،ّممّّ"الكممات ياّفيـّالمبدعّوّإدراكوّلمعالـّىّكونياّرؤيةّفرديةّإلىّأنّّتتعدّّّياا
ّالذيّيترجموّعفّالطرؽّالخمؽّبالمغة.

ؿّجزءاّتشكّّّ؛وّالفمسفةّوّاألدبّوّالففّّّقافةّوّالوعيعندماّندرؾّأّفّالقّّّتكمفّأىميتيا
ّمفّخبلؿّإدراكوّإالّفاعؿّبينياّوّبيفّالمجتمعّالّيتـّّالتّّّمفّالعبلقاتّاالجتماعية،ّوّأفّّ

ّالعالـ((. ّاإلغراؽّفيّّتظير2ّ))رؤية ّالمبدع ّيستطيع ّال ّفيّاألدبّعندما ّالرؤية ىذه
رّالمبدعّذاتيتوّفقطّبؿّيتجاوزىاّلمتعبيرّعفّرؤيةّالجماعةّالتيّينتميّإليياّلمعالـ،ّفيتأقّّ

مفّماّازدادتّقدراتّالمبدعّازدادّاقترابوّكمّّوّ"رؤيةّوّيعيدّإخراجياّبشكؿّجديد،ّبيذهّال
ـّوّإدراؾّلئلدراؾّوّرؤيةّفرؤيةّالعالـّىيّفيـّلمفي3ّتمؾّالرؤيةّوّصدؽّتمقيموّليا."

وّإدراؾّالمبدعّإلدراؾّمجتمعوّلمعالـ،ّوّرؤيةّّ،فيـّالمبدعّلفيـّمجتمعوّلمعالـّ:لمرؤية
رصدّّوداّمفّالمبدعّفيّمبلحظةّبّحذقاّجيّّىذاّماّيتطمّّالمبدعّلرؤيةّمجتمعوّلمعالـّ.ّّو

ّعيّمجتمعو.ّّوّوّتفسير

ّي ّالدالليةّو ّالبنية ّإّف ّالمقوالتّبقولو:" ّبيفّىذه ّالعبلقة ّعزاـ(( ّالباحثّ))محمد جد
4ّّاالجتماعيّالمتميز".ّوّتفّسره،ّوّرؤيةّالعالـّتفيموّوّتصفوّفيّإطارهّّتشرحّالنص

ّ
ّ
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 أليات التحميل البنيوي التكويني: .4
ّالتحميؿّالبنيويّلمنصّاألدبيّعمىّآليتي: ّيقـو

ّ
ّ:الفيم -ّأ

ّبأنّّّ ّتتمقّّيعّرؼّالفيـ ّفكرية ّ"عممية ّلمباحثّو ّيتسنى ّالمدروسّحتى ّوصؼّالشيء ّفي ؿ
ّتوضيحّ))الّ،1استخراجّنموذجّبنيويّداؿ" ّالعمميةّىيّ" بنيةّالداللية((ّالبسيطةّميمةّىذه

المحايقةّلؤلقرّاألدبي.ّيمكفّأفّنسميّىذهّالعمميةّبػػػ)اكتشاؼّالبنيةّالسطحية(ّلمعمؿّنسبياّّو
ّ.ياألدب

ّ:التفسيرّ -ّب

ةّعمميةّالتفسيرّإقامةّالعبلقةّبيفّاألقرّاألدبيّوّالواقعّالخارجي،ّفرغـّأفّرائدّالبنيويةّميمّّ
لـّيعطوّّوّ"التكوينية))غولدماف((ّلـّينكرّأىميةّالمؤلؼّوّمحيطوّفيّتفسيرّالنص،ّإالّأنّّ

األدبي،ّمعّاألخذّالمرتبةّاألولىّفيّالتفسير،ّبؿّاعتبرهّواسطةّضروريةّلتفسيرّتكّوفّالنصّ
صّمضموفّالنّّّضحّمفّربطّالعبلقةّبيفبعيفّاالعتبارّبأّفّمسألةّتكّوفّاألقرّاألدبيّالّتتّّ

نةّبيفّالبنياتّالذىنيةّالمكوِّّالعبلقةّبيفّالبنياتّالدالليةّّوّوّالوعيّالجماعي،ّوّلكفّبإقامة
جؿّاستخراجّالبنيةّأوّفإذاّكافّالفيـّىوّقراءةّألّ.2لموعيّالجماعيّلفئةّأوّطبقةّاجتماعية"

إيجادّالعبلقةّبيفّىذهّّالتفسيرّىوّقراءةّألجؿّصّاألدبي؛ّفإفّّالبنياتّالدالليةّالبسيطةّلمنّّ
ّ.األدبيّصالوعيّالجماعيّ.ّيمكفّأفّنسّميّىذهّالعمميةّباكتشاؼّالبنيةّالعميقةّلمنّّالبينةّّو

 منيج ))غولدمان(( في التحميل البنيوي التكويني: -5

3ّمنيجّ))غولدماف((ّفيّالنقدّالبنيويّالتكوينيّفيّالنقاطّاآلتية:يمكفّتحديدّ

 ّّفي ّالجزئية ّعفّطريؽّعزؿّبعضّالعناصر ّىوّجوىريّفيّالنص، ّما دراسة
 السياؽ،ّوّجعمياّكميةّمستقمة.

                                                           

.131محمد عزام، المرجع السابق، ص  1  
.33، المرجع السابق، ص  محمد ندٌم خفشة  2  
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 ّّّّأن ّالّنستطيعّالوصوؿّإلىّكميّّإدخاؿّالعناصرّالجزئيةّفيّالكمية،ّعمما ةّالّنا
ّأوّجزءا، ّعنصرا ّوّمتداخمة؛ّّتكوفّىيّنفسيا ّببعضيا فجزئياتّالعالـّمرتبطة

بحيثّيبدوّمفّالمستحيؿّمعرفةّواحدةّمنياّمفّدوفّمعرفةّاألخرى،ّأوّمفّدوفّ
 .معرفةّالكؿّّ

 .دمجّالعمؿّاألدبيّفيّالحياةّالشخصيةّلممبدع 
 ّّصّاالجتماعيةّالتيّينتميّإليياّالكاتب.ّمعّاألخذّإلقاءّاألضواءّعمىّخمفيةّالن

لية،ّوّالّحقيقةّمستقمة،ّبؿّىوّبأّفّالوعيّالجماعيّليسّحقيقةّأوّّّبعيفّاالعتبار
لمشاركيفّفيّالحياةّاالقتصاديةّفّضمنياّضمفّالسموؾّالعاـّلؤلفرادّاوعيّيتكوّّ

رّعفّالطموحاتّالقصوىّاالجتماعيةّوّالسياسيةّ...فيغدوّالعمؿّعظيماّإذاّعبّّّو
 لمجماعةّالتيّاستعارّمنياّمضامينو.ّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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ّ

 :اخلامسة احملارضة

 النقد النفيس

 :ّتعريف النقد النفسي -1

وّتمؾّالرؤيةّالنقديةّالتيّتفّسرّاألدبّوّنفسيةّصاحبوّباالستنادّإلىّالنفسيّبأنّّّالنقديعرؼّ
وّ"ينتييّ]النقد[ّالنفسيّإلىّأفّّ،دىاّعمـّالنفساألطرّالمفيوميةّوّاألسسّالعمميةّالتيّحدّّ

يّينتجّعفّسببّنفسي،ّعمؿّفنّّّكؿّّّاإلبداعّاألدبيّليسّإالّحالةّخاصةّقابمةّلمتحميؿ،ّألفّّ
ّّو ّظاىر ّمضموف ّعمى ّالحمـ".ويحتوي ّمقؿ ّمقمو ّخفي ّاألدبي1ّّآخر ّالنص ّباعتبار و

ّالنص ّو ّالمؤلؼ ّأطراؼ؛ ّقبلقة ّبيف ّمتشابكة ّعبلقات ّالّمجموعة ّيولي ّالقارئ تحميؿّو
ّناحية، ّمف ّفيربطّبيفّإنتاجو ّبالمبدعّ؛ ّبدءا ّ"فييتـ ّبكؿّاألطراؼ، ّبيفّّالنفسيّعنايتو و

تاريخوّالشخصيّمفّناحيةّأخرى.ّيتمّقؿّتاريخوّالشخصيّفيّمجموعةّالخبراتّالمتراكمةّ
ّسفّّ ّمنذ ّيتـّّّلديو ّو ّالباكر، ّألنّّّالطفولة ّأكقر ّالطفولة ّتمقّّالتركيزّعمىّمرحمة ؿّمرحمةّيا

ّىّمختمؼّعقدهّالنفسية.وّحتّّ...2وّتوتراتوّفّاستجاباتو،ّوّمشاعره،تكوّّ

ّيتـّّ ـّ ّالنّّبالطّّّاالىتماـّق ّىو ّالنفسيّالوقيقةّّصّاألدبيّالذيّيعدّّرؼّالقانيّو فيّالتحميؿ
ّالمدوَّّ ّلموصالنفسية ّالطريؽ ّتفتح ّأف ّبإمكانيا ّالتي ّاإلبداعيةّنة ّاألديب ّنفسية ّإلى وؿ

يحرصّالتحميؿّالنفسيّّ؛وّلمقارئصّىوّخطابّموجّّألّفّالنّّوّالعصابيةّفيّنفسّالوقت.ّّو
ياّفيّالبدايةّعفّدوافعّؤكدّفرضياتّوضعيرئّحتىّعمىّاقتفاءّأقرّالنصّفيّنفسيةّالقا

ّنفييا.يمعّحاالتّمتشابيةّمفّالقّراءّأوّاإلبداعّالنفسيةّبمقارنتياّ

ّ

ّ

ّ
                                                           

.41، )د ط(، )د،ت( ، الكوٌت ، ص -مناهج و تٌارات–دلٌل النظرٌة النقدٌة المعاصرة  بسام قطوس،  1  
21ص ،1111لقاهرة، (، ا3مٌرٌت للنشر و المعلومات، )ط  مناهج النقد المعاصر،صالح فضل،   . 2  
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 ظيور النقد النفسي: -2

ّ أقرّّعرضتعودّجذورّالتحميؿّالنفسيّلؤلدبّإلىّ))أفبلطوف((ّفيّحوار))ّإيوف((ّعندما
ّتحدّّ ّعندما ّ))أرسطو(( ّو ّاالنسانية ّالعواطؼ ّإقارة ّفي ّالتّّالشعر ّعف ّفيّّوّطييرث ذلؾ

 ّ.حديقوّعفّوظيفةّالتراجيدياّمعرض

ّيخمووّّ ّالعربيّال ّالتيّتدؿّّّمفّتراقنا ّبعضّالنظراتّالحاذقة ّبالنّ" ّعميقة فسّعمىّخبرة
عفّالممكةّّ((القاضيّالجرجاني))مفّتمؾّالنظراتّحديثّّ(..)االنسانيةّومدىّتأقرىاّبالشعر

رجاعياّإلىّالطبعّوّالرؤيةّوّالشعرية وّالذكاء،ّوّكذلؾّعبدّالقاىرّالجرجانيّعندماّتحّدثّّا 
ّعفّأقرّالشّّ ّالدالئؿ(( ّ))األسرارّو ّالغموضّفيّعرّفيّالنفسّوّعفّالتمنّّفيّكتابو عّو

1ّالقارئّمنيما.ّموقؼّوّالشعر

مائةّعاـ،ّعمىّوجوّّـّمعّظيورّعمـّالنفسّمنذبشكؿّعمميّمنظّّّبدأّالمنيجّالنفسيّبيدّأفّّّ
ّالقرفّ)) ّفيّنياية ّتأسيسو19ّالتحديد ّالنفسيّو ّمؤلفاتّ))فرويد((فيّالتحميؿ ّبصدور ـ((

ّ.التحميميّلعمـّالنفس

 األدوات المعرفية لممنيج النفسي: -3

ّالناقدّالنفسي،ّيتوسّّ ّحتّّىناؾّأسسّوّأدواتّمعرفيةّالّيستغنيّعنيا ىّيدخؿّعوالـّؿّبيا
ّصّىي:النّّ

 2إّفّالنشاطّالنفسيّموزعّبيفّقبلثّقوى؛ .1
 فيياّالعممياتّالمنطقيةّوّالتفكيرّعامة.ّىيّمنطقةّالشعورّالتيّتتـّّّالــ أنا: - أ

ّ)البلشعور(الـــ ىو:  - ب ّالبلوعي ّمنطقة ّدوافعّّىو ّعمى ّالمنطقة ّىذه تنطوي
ذةّبشكؿّعفويّالشعوريّتعمؿّىذهّالمنطقةّعمىّتحقيؽّالمّّّ،رغباتّمكبوتةّو

 متجاوزةّبذلؾّأّيّاعتبارّأوّأّيّقانوف
فيّالعاداتّوّالعرؼّوّالتقاليدّبلّقيبّاالجتماعيّممقّّىوّالرّّّالــأنا األعمى: - ت

وّالبلشعور،ّفماّىوّّالرقيبّالديني.ّتعمؿّىذهّالمنطقةّكوسيطّبيفّالشعورّو
                                                           

.43، 41ٌنظر بسام قطوس، المرجع السابق، ص   1  
.1132مقاربات فً النقد و المثاقفة، دار النشر9 كٌملك ، تركٌا،  ، ٌنظر أحمد أنٌس حسون 2  
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فماّالّيتـّّ،غيرّمقبوؿّاجتماعياّتحاوؿّالػػأناّالعمياّجعموّمقبوالّإلرضاءّالػػّأنا
ّيتـّّ ّالواقع ّيتعذّّّفي ّعندما ّمكبوتة ّيرضي ّالفناف ّو ّالخياؿ، ّفيّفي ّذلؾ ر

 الواقع.
:ّالحمـّفيّعمـّالنفسّمظيرّمفّمظاىرّالبلشعورّالفرديّالذيّألدب كالحمما .2

ّفالدافعّالبلشعوريّيستفيدّمفّذلؾّالتراخيّالميميّلمكبتّاىتـّبوّ))فرّو يد((،
فيّأفّيجدّالسبيؿّإلىّالشعورّبواسطةّالحمـ،ّعمىّأّفّكؿّماّتبذلوّالذاتّفيّ

فقطّوّيبقىّجزءّمنياّفيّّوّلكنياّتقؿّّّ،مقاومةّكابتةّتتبلشىّفيّحالةّالنـو
األدبّةّوّالففّّوناحيكافّالتناظرّبيفّاألحبلـّمفّّ،1ىيئةّرقابةّعمىّاألحبلـ

ّالففّّ ّباعتبار ّمغريا ّقانية ّناحية ّتجمّّّمف ّمظاىر ّمف ّآخر ّالعوامؿّمظيرا ي
 2ةّفيّالشخصيةّاالنسانية.الخفيّّ

ّأّفّّ .3 ّغير ّالخياؿ، ّإلى ّالواقع ّمف ّينسحب ّكالعصابي ّالمبدع ّمنو ّو الفناف
ّوّالمبدعّّالمبدع يعرؼّكيؼّيرجعّمفّالخياؿّإلىّالواقعّخبلؼّالعصابيّػ
ّذاتيةّيعالج ّمعالجة ّ))فرويد(( ّحسب ّنفسو ّالذيّ، ّالفني ّالعمؿ ّىذا ّلوال و

ّعصابيا. ّلصبّالمكبوتاتّلكاف ّوعاء ّالنفسي3ّّأصبح ّالنقد ّفي ّالمبدع إّف
 مريضّيستخدـّالكتابةّكعكازّأوّأريكةّيمقيّعميياّمكبوتاتو.

ّإنّّ" .4 ّتحميؿ، ّفيّجمسة ّمفّاألعراضّوّالّكبلما وّالعمؿّاألدبيّليسّعرضا
فالنصّاألدبيّىوّلغز4ّّ."شكبلّمرّمزاّلوجوّمفّأوجوّأنفسناّالبلواعيةّيقدـّلنا

ّالبلشعورّلنسجّخيوطّبنائو، ّالشعورّمع ّالّتأويؿّأىـّّيتشابؾّفيو ّيعتبر لذا
األدواتّاإلجرائيةّفيّالتحميؿّالنفسيّلؤلدب،ّإذّيعمدّالنقدّالنفسيّإلىّ"جمعّ

قـّتصنيفياّوّربطياّببعضياّالبعض،ّّ،الخفيةّأوّالميممةّ،الدالئؿّالمجيولة
 5ّفقدّيكوفّالدليؿّحركةّما،ّكممة،ّنبرةّ..."

 
                                                           

.394ٌنظر المرجع نفسه، ص   1  
. 92، ص ٌنظرصالح فضل، مناهج النقد المعاصر  2  

 .323،321صأحمد أنٌس حسون، المرجع السابق،  3
 93مدخل إلى مناهج النقد، ص مجموعة من الكتاب ، 4
 .91المرجع نفسه، ص 5
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 اتجاىات التحميل النفسي: -4

 مدرسة فرويد: –أوال 

مرآًةّتظيرّفيياّتفاعبلتّالذاتّاعتبرّ))فرويد((ّاألدبّوّالففّتعبيراّعفّالبلوعيّالفرديّوّ
ّّو ّالداخمية، ّوصراعاتيا ّالحمـ ّخصائص ّحّدد ّعندما ّمنيا:ّذلؾ ّاألوصاؼ ّمف بمجموعة
مز،ّفالحمـّيعمدّإلىّالظواىرّالمبسوطةّفيوجزىاّبإسقاطّتفاصيؿّالتكقيؼ،ّوّاإلزاحةّوّالرّّ

ّّ،كقيرة ّبنقميا ّيقـو ّقـ ّبالغة، ّبطريقة ّيكقّفيا ّحسّّو ّمجاؿ ّحسّّمف ّمجاؿ ّإلى ّآخر،ّي ي
ّمتعدّّّو ّاعتبرّ))فرويد((ّاألدبّطريقةّرمزيةّلمتعبير1ّّدة.ّيستخدـّفيّذلؾّرموزا ألجؿّىذا

استعافّلشرحّفكرتوّتمؾّببعضّالشخصياتّاألدبيةّالتاريخيةّّوّ،عفّمكبوتاتّالنفسّالبشرية
ّ:(ىاممت)كػ)أوديب(ّوّ

 ّّّتحق ّمف ّخوفا ّقدره ّلمواجية ّقدره ّمف ّفّر ّالذي ّالرجؿ ّىو ّالنّّ))أوديب(( ّتمؾ ةّّؤبؽ
ّبأنّّ ّأباهّوالمخيفة ّّسيقتؿ ّأموو ّّ،يتزّوج ّو ّاألياـ ّاألحداثّو الرؤيةّّتتحّقؽتمضي

ّّوّو ّأباه ّأوديب ّالحيرةيقتؿ ّمقار ّىنا ّو ّأمو. ّاالستغرابّيتزوج ّو ّالسؤاؿ كيؼّّ:و
وّكيؼّلوّأفّّ،أبيوّوّىوّفّرّأصبلّحتىّالّيقتؿّأباهّألوديبّأفّيقتؿّرجبلّفيّسفّّ

ّ؟.أّموّناؾّاحتماؿّبأفّيتزّوججّوّىيتزوّّ

ّىذا ))ّ ّ))فرويد ّ))ّفّؾ ّبو ّقاـ ّما ّأرجع ّو ّأوديبالمغز ّالرّّ(( ّالمحرّّإلى" ّاألـّغبة ّتجاه مة
مةّبياّحوؿّالطفولةّفكارّالمسمّّفقمبّبيذاّالفيـّرأساّعمىّعقبّاأل(..)غبةّفيّقتؿّاألبّالرّّّو
2ّانتظاـّالرغبةّالشخصية."ّو

 ّل ّ"ىاممت" ّمأساة ّففيّأوديبّتظيرّّ((شكسبيرػ))ومع ّ"أوديبّممكا"، يكتشؼّجذور
ّتتحقّّالرغباتّالخفيّّ ّو ّبينماة ّالحمـ، ّفي ّكما ّمكبوتةّؽ ّتدريّّتبقىّفيّ"ىاممت" ال
بفعؿّالصدىّالذيّتقيرهّكماّفيّحاالتّالعصاب،ّفػ)ىاممتّ(ّالّيستطيعّّوجودىاّإالّّ

القأرّمفّرجؿّأقصىّأباهّوّأخذّمكانوّػّفيظيرّىاممتّفيّأكقرّمفّمشيدّعمىّأنوّ
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لكنوّّ،دّالذيّسنحتّلوّالفرصةّأكقرّمفّمرةّلبلنتقاـّمفّموتّأبيوذلؾّالجبافّالمتردّّ
 نتقـ.االّقأرّوّالّ

رغـّكؿّّىذاّالرجؿّألفّّّوأرّلموتّأبيوّوّخيانةّأمّّالقّّّعّ)ىاممت(تطحسبّ))فرويد((،ّلـّيس
ّفعموّحقّّ ّكافّأوديبّما ّتقاسمياّمعّأوديب؛ّ"فإذا ؽّرغباتّطفولتوّالمكبوتةّالمتعمقةّبعقدة

ّ ّإليو ّيرمز ّوعيا ّال ّيمتمؾ ّىاممت ّفإّف ّالبلوعي ّ))ىاممت((ّىو ّفإّف ّىكذا أوديب...و
ّو ّصورتافّوسيطتاف ّىما ّصورتافّ))أوديب(( ّأيضا ّىما ّو ّمرضاه، ّو ّماضيّفرويد بيف

وسيطتافّبيفّفرويدّوّفرويد...بؿّإنيماّصورتافّوسيطتافّبيفّفرويدّوّبينناّوّبينناّوّبيفّ
1ّأنفسنا."

 مدرسة ))كارل يونغ((: -ثانيا

ماّتمتدّوّإنّّّ،يرىّ))يونغ((ّأفّالشخصيةّاإلنسانيةّ"ّالّتقتصرّحدودىاّعمىّالتجربةّالفرديةّ
ّىذهّالشخصيةّتحتفظّفيّقراراتياّّ،عبّالتجربةّاإلنسانيةّلمجماعةّالموغمةّفيّالقدـلتستّو إفّّ

لذاُّيعزى2ّّ".ختمفةوّاألنماطّالعمياّالتيّتختمرّفيّالققافةّاإلنسانيةّعبرّاألجياؿّالمّبالنماذج
ّلمفيوميفّأساسييفّفيّالتحم ّفيّإقارتو ّيونغّ(( ّالنماذجّالعمالفضؿّلػػ)) ياّيؿّالنفسيّىما:

ّالبلشعورّالجمعي:ّو

 النماذج العميا:-أ

نفسيةّلتجاربّابتدائيةّالّىيّحسبّتعريؼّ))يونغ((ّصورةّابتدائيةّالّشعوريةّأوّرواسبّّ
تشارؾّفيياّاألسبلؼّفيّعصورّبدائيةّوّقدُّوّرقتّفيّأجيزةّالدماغّّ،الّتحصىّشعورية

تقعّىذهّالنماذجّفيّجذورّكّؿّّ،انسانيةّمركزيةّبطريقةّما،ّفييّنماذجّأساسيةّقديمةّلتجربة
ّمحوريةّؿّىذهّالنماذجّىاجساّيدورّحوؿّقضيةتشك3ّّّآخرّذيّطبيعةّخاصة...ّشعرّأوّففّّ

األساطيرّأىـّىذهّالنماذجّباعتبارّأّنياّبؤرةّالتفكيرّالبدائيّالذيّّمنذّفجرّالتاريخّلذاّتعدّّ
ّجّسدّفيوّاالنسافّرؤيتوّوّفيموّلمكوفّبطريقةّرمزية.

ّ
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 الجمعي: ّالالشعور-ب

عندّ))يونغ((ّقسماف؛ّالّشعورّفرديّوّالّشعورّجمعي،ّوّالبلشعورّالجمعيّالالشعور 
ّىوّاستعدادّفطريّمترّسبّعبرّالوعيّالجماعيّأوّىوّذاؾّالمخزوفّالفكريّوّالسموكي

ّوّترسّّ ّمفّمعتقداتّجماعتو ّالفرد ّفيناؾّمعتقداتّالذيّاكتسبو ّالفردي، بتّفيّالّشعوره
ّباألحرىّالّّدفينة ّأو ّخاطئة ّبأنيا ّيقينيتو ّرغـ ّمنيا ّالخروج ّيستطيع ّال ّانساف ّكّؿ تسكف

ّتداولتياّ ّقصصا ّأصبحت ّأف ّبعد ّمصداقيتيا ّأخذت ّمقبت، ّعممي ّأساس ّألّي تخضع
ّالتكرارّوّالتجربة.ّّمفّصّحتياعتّاألجياؿّقـّادّّ

 مدرسة ))أدلر((: -ثالثا 

ّفيّأفّّتتمخّّ ّ))أدلر(( ّالفردّصّسيكولوجية ّالوصوؿّإلىّالقوةّّالغرضّالذيّيرميّإليو ىو
الذيّّمفّالشعورّبالضعؼّالسطوةّوّالنمو،ّوّأّفّىذاّالدافعّنحوّالشعورّبالضعؼّمشتؽّّّو

أوّنقصّفيّّوّبماّأّفّكؿّفردّيكتشؼّفيّنفسوّنقطةّضعؼ،ّبوّالفردّفيّطفولتوّيحّسّ
ّسّر ّإلىّالسطوة ّفيّالوصوؿ ّجيوده ّفإّف ّالجسـ، ّمف ّما ّالكشؼّناحية ّبيذا ّتتأقر عافّما

ّبّعميوّبإحدىّالوسائؿّاآلتية:فيسعىّإلىّالتغمّّ

ّاألولىّإلىّالتغمّّ- ّفيّنفسّالمجاؿّبّعمىّالضّّترميّالوسيمة ّإلىّالقوة ّالوصوؿ ّو عؼ،
ّبالضّّ ّالفرد ّفيو ّالخطيبّالرومانيّالذيّيشعر ّ"ديموستينس" ّذلؾ ّعمى ّمقاؿ ّخير ّو عؼ،

ّ ّالكبلمية ّحياتو ّبدأ ّالذي ّنفسوالمشيور ّالضعؼّفي ّىذا ّىاجـ ّأف ّلبث ّما ّو ّػالفأفأة ّبػػػ
 أصبحّمفّأشيرّالخطباء.ّو

الوسيمةّالقانيةّإلىّمحاولةّالسيطرةّوّالسموّفيّمجاؿّآخرّيختمؼّعفّالذيّيجدّ"ترميّ-
وّضعيؼّّ،فيوّالشخصّضعفو،ّفضعيؼّالجسـّيحاوؿّأفّيبرزّقوتوّفيّالناحيةّالفكرية

 .1"قوتوّالجسديةّ...وّىكذاالقدراتّالفكريةّيحاوؿّأفّيظيرّ

وىمية،ّيمجأّفيياّالشخصّإلىّاليروبّألجؿّمواجيةّضعفو،ّأيّّفيي"الوسيمةّالقالقةّّأما-
 2."ماّداـّمريضاّالّيمكنوّالقياـّبأّيّشيء
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وّلديناّفيّالتاريخّاألدبيّّ،غالباّماّتظيرّعبقريةّاألدباءّمفّخبلؿّاستخداـّالوسيمةّالقانيةّو
بّعمىّالعجزّالجسديّوّترجمتوّبطريقةّإبداعيةّفيّأعمالياّنماذجّرائعةّاستطاعتّالتغمّّ

))بشارّبفّكفيفا،ّوّ))أبوّعبلءّالمعري((ّوّفػ))ىوميروس((ّأبّاألدبّالعالميّكافّ،األدبي
ّفيّحياتو.ّوربرد((ّكاناّالّيبصراف،ّوّ))طوّحسيف((ّعميدّاألدبّالعربيّلـّيرّالنّّ

))فرويد((ّّاالختبلؼّبيفّ))فرويد((ّوّ))أدلر((ّفيّتفسيرىماّالنفسيّ؛ّفإذاّكافّيظيرّجميا
يرىّأّفّاألدبّتعويضّعفّكبتّجنسيّوضربّمفّضروبّالتنفيسّمفّأجؿّالتعايشّمعّ

فإّفّ))أدلر((ّقدّاعتبرّاإلبداعّطريقةّيعوَّضّبياّالمبدعّعفّّ،ىّالّيصبحّعصابياالعالـّحتّّ
ّجسدي.ضعؼّ

ّاالتجاىاتّ ّفيّتفسيرّاألدبالتيّتعبّّ-يضاؼّإلىّىذه جيودّّ-رّعفّاختبلؼّأصحابيا
ّفيّمجاؿّالتحميؿّالنفسيّلؤلدب؛ّاباحقيفّآخريفّالّيمكفّأفّنغفؿّإسياماتيم

 )) الكان(( و التحميل النفسي لألدب: -5

ّقصّّ ّفي ّ))الكاف(( ّنموذجيحاوؿ ّإدخاؿ ّبو(( ّلػػ))ألف ّالمسروقة(( ّالرسالة ((ّ المسانياتّّة
ّحكايتيا:ّبلكّّشاف((ّفيّالقصةّالمشيديفّالمذيفّالبنيويةّفيّالتحميؿّالنفسي؛ّ"يتناوؿّ))الك

ؿّفيّصالوفّالممكةّالصغير:ّتتّمقىّالممكةّرسالةّوّيدخؿّالممؾ،ّفتخفيّالممكةّيقعّاألوّّ-
ّ ّالطاولة ّعمى ّبوضعيا ّاألعمىّمقموبة–الرسالة ّنحو ّالعنواف ّاضطرابّ-و ّالوزير ّيبلحظ

ّسببو ّيفيـ ّو ّاألولى.ّّ،الممكة ّيستبدؿّبيا ّلؤلولىّو ّتظيرّمطابقة فيخرجّمفّجيبوّرسالة
أفّالرسالةّأصبحتّمعّالوزيرّّياّالّتستطيعّفعؿّشيء،ّألنياّتعمـتبلحظّالممكةّالسرقةّلكنّّ

 ياّتعمـّذلؾ.ىوّيعمـّأنّّّو

الرسالة،ّوّيصؿّيقعّالمشيدّالقانيّفيّمكتبّالوزير:ّكانتّالشرطةّقدّفّتشتّعبقاّعفّ-
))دوباف((ّوّيرىّالرسالةّفيّشكؿّورقةّمدعوكةّوّمتروكةّعمىّمرأىّالجميعّفيّمحفظةّ

ّالقانيّوّيسرؽّالرسالةّمفّالوزير،ّّ((دوبافّ))بطاقاتّمعمقةّفوؽّالمدفأة،ّوّيعود فيّاليـو
 1الممكةّتعمـّبذلؾ...ّوّالّيعمـّالوزيرّأنياّلـّتعدّبحوزتو،ّلكفّّ
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متّالرسالةّإذّمقّّّ،حميموّالنفسيّلمقصةّإلىّالتجريديةّوّالرمزيةّالمطمقةأخضعّ))الكاف((ّت
ّيحيؿّإلى ّإليوّرمزا ّبالنسبة ّألجؿّذلؾّّالمسروقة إيحاءاتّجنسيةّالّيمكفّاإلفصاحّعنيا

ُّأحرجّالجميعّمفّاإلفصاحّأوّالحديثّعفّمضمونيا.

بنيةّالتيّتحكـّالبلوعيّوّمفّالمقوالتّاألساسيةّ"التيّنجدىاّعندّ))الكاف((ّىيّاعتبارّال
ّيعتبرّاألدبّأقربّالتجمّّ ّلذا ّلغوية، ّفيصبحّىيّبنية ّالبلوعي، ّإلىّتمقيؿّىذا ياتّالمغوية

ىوّالمدخؿّالصحيحّّتحميؿّاألدبّنفسياّعبرّالمرورّبالتوازيّبيفّبنيةّالوعيّوّبنيةّالمغة
 1".لفؾّمغاليؽّالنص

 ))شارل مورون((:عند النقد النفسي -6

فسيّفيّخدمةّالنقد،ّوّمعّذلؾّفإّفّالتحميؿّالنفسيّالّ))موروف((ّأداةّالتحميؿّالنّّلقدّوضعّ
ّبفؾّّيتحوّّ ّ))موروف(( ّقاـ .ّ ّالنقدي ّإجرائو ّفي ّضرورة ّىو ّبؿ ّأداة ّإلى ّعنده رموزّّؿ

ّشبكاتّ ّأماـ ّلو ّبدا ّإذ ّالبعض، ّعفّطريؽّتوضيحّالنصوصّببعضيا قصائد))مبلرميو((
فيّتأويؿّاألحبلـّىيّوحدىاّالتيّتسمحّلوّبالمضيّقدماّّاالستعاراتّأفّالمبادئّالفرويدية

رموزّ))مبلرميو((ّّاألدبيّوّرىاناتوّالحيوية.ّعموماّقامتّمنيجيتوّفيّفؾّّّفيّفيـّالعمؿ
2ّبع:عمىّمراحؿّأّر

 ّّّمف ّالمطابقاتّتسمحّالمطابقاتّببناءّالعمؿّاألدبيّحوؿّشبكة ّنظاـ استخداـ
آخر،ّكماّيمكفّأفّتعتبرّكؿّّكسياؽّتداعٍّّنّصّّالتداعيات:ّإذّيمكفّاستخداـّأيّّ

 ماّصدىّلنصوصّأخرى.ّقراءةّفيّنّصّ
 ّّصويريةّوّالمواقؼّالدراميةّالمرتبطةّباإلنتاجّاليوامي.استخراجّالتشكيبلتّالت 
 ّّّّتكوّّتتب ّتطوّّع ّو ّالف ّالشخصية ّاألسطورة ّالبلواعيةّر ّالشخصية ّإلى ّترمز تي

 تاريخيا.ّو
 ّّياّالّتأخذّؽّمفّالتأويؿ،ّلكنّّدراسةّمعطياتّالسيرةّالذاتيةّالتيّتساعدّعمىّالتحق

 أىميتياّوّمعناىاّإالّمفّخبلؿّقراءةّالنصوص.
ّ

                                                           

.27، 22صالح فضل، مناهج النقد المعاصر، ص   1  
.73، 71ص  ،مدخل إلى مناهج النقد األدبًٌنظر مجموعة من الكتاب،   2  
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ّ

  :الساداةاحملارضة 

 النقد الأهرثوبولويج

 مفيوم األنثروبولوجيا و النقد األنثروبولوجي: -1

ّ"بأنّّ ّحيّّتعرؼّاألنقروبولوجيا ّعضوي ّكائف ّىو ّحيث ّمف ّيدرسّاإلنساف ّالذي ّالعمـ ،ّيا
نة)...(ّوىوّأيضاّالعمـّيعيشّفيّمجتمعّتسودهّنظـّوّأنساؽّاجتماعيةّفيّظؿّققافةّمعيّّ

ّ ّالمعاصرة، ّالحديقة ّالحياة ّو ّالبدائية، ّبمستقبؿّاإلنسافّالذيّيدرسّالحياة وّيحاوؿّالتنبؤ
1ّنسانيّالطويؿ".رهّعبرّالتاريخّاإلمعتمداّعمىّتطوّّ

ّتعّر ّّوكما ّمختصرة ّبصورة ّاألنقروبولوجيا ّبأنّّؼ ّدراشاممة ّ"عمـ ّطبيعياّيا ّاإلنساف سة
ّحضاريا"ّو ّو ّّو2ّاجتماعيا ّفروعا ّليا ّنجد ّعدّّلذا ّالبيولوجيةاتجاىات ّكاألنقروبولوجيا ّ،ة؛

ّ...ّ،ّاألنقروبولوجياّاألدبيةققافية،ّاألنقروبولوجياّاالجتماعيةاألنقروبولوجياّال

ّلشكؿّمفّأشك ّعاـ، ّبوجو ّاألنقروبولوجيّفيشير ّالنقد ّإنتاجّأّما ّبوضع ّالذيّييتـ ّالنقد اؿ
3ّالممارساتّالققافيةّلممجتمعاتّاإلنسانية.األدبّفيّإطارّمنظومةّاألعراؼّّوّتمقيّوّنشرّو
ّممّّ ّاألنقروبولوجي ّالنقد ّأّف ّيعني ّببحثا ّالشعبيةّيعنى ّالجماعة ّققافة داخؿّّعناصر

ّ.األدبيةّالخطاباتّوالنصوصّ

 ظيور النقد األنثروبولوجي: -2

ّقدّاألنقروبولوجيّإلىّالدراساتّالققافية.تعودّاإلرىاصاتّاألولىّلمنّّ

ّأفّّ ّكوتسّ(( ّالعناصرّالدراساتّالققافيةّفتحّيرى))برياف ّأماـ ّفيّالمجاؿ ّاألنقروبولوجية
4ّاتجاىات:ّظيورّقبلقةبّسمحّدراسةّاألدبّ

                                                           

.31، ص 1134اس، مدخل إلى علم اإلنسان) األنثروبولوجٌا(، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق ، عٌسى الشم    1  
.31المرجع نفسه، ص    2  
.121، ص 1113جعة رضوى عاشور، المجلس األعلى للثقافة ، االسكندرٌة، موسوعة كمبردج فً النقد األدبً ، تر إسماعٌل عبد الغنً و آخرون، مرا 
3
  

.بتصرف.  111،111 ص النقد األنثروبولوجً، تر فاتن مرسً ، موسوعة كمبردج، ر برٌان كوتس،ٌنظ  4  
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 :ل  االتجاه األو 

استخدمواّليّفيّمجاؿّالدراساتّاألدبية،ّّومجموعةّمفّالباحقيفّالذيفّكافّتكوينيـّاألوّّّومّقم
،ّدة.ّمفّىؤالءّالنقادّ))ىوميّبابا((النظريةّاألدبيةّكأدواتّنقديةّفيّتحميبلتيـّألمورّمتعدّّ

 يونغ((،ّ))جايتريّسبيفاؾ((،))فريدريؾّجيمسوف((.ّ))روبرت

 :االتجاه الثاني 

وءّعمىّموضوعاتّسعتّجيودىـّإلىّتسميطّالضّّّالذيفّمجموعةّمفّاألنقروبولوجييفّمّقمو
ّبالنّّ ّصيةترتبط ّالنقديةّو، ّمشاريعيـ ّفي ّاألدبية ّالنظرية ّيستخدموف ّما ّكقيرا منيـّّ،ىـ

ّجيرتس()) ّوّ))كميفورد ّالباحقيفجيمسّكميفورد(( ّأعماؿّىؤالء ّرّكزتّمعظـ ّفيّتحميؿّ(.
ّالنّّال ّبأبعاد ّاالىتماـ ّعمى ّّونصوص ّالمتعمّّص ّبالسمطةسياقاتو القيودّّوّالمقاومةّوّقة

وعّوّالنّّّ،قةّبالعرؽفتصبحّالمسائؿّالمتعمّّّ،مطةّوّآلياتّاإلنتاجالمؤسساتيةّ...وّأنساؽّالسّّ
ّاالجتماعيةاّو ّالدينيّوّ،لطبقة ّمفّالمعوّّّوّ،االنتماء ّالجسدية ّأو ّاالجتماعية ّأو ّالذىنية قات

 أبرزّمجاالتّالبحثّاألنقروبولوجيّفيّالنصوصّوّالخطاباتّاألدبيةّ

أبرزّقفزةّعرفياّالنقدّاألنقروبولوجيّمعّظيورّنظرياتّماّبعدّالبنيوية،ّخاصةّماّّوكانت
ّالكولونيالية ّبعد ّ))كميفورد ّاستخدـ ّالققافات(( ّ))تفسير ّمجموعتو ّففي ّمصطمحّ. جيرتز((

عبيرّعفّنموذجّجديدّلؤلنقروبولوجيا،ّيسعىّىذاّالةّلمتّّ))الوصؼّالكقيؼ((ّبوصفوّطريقةّفعّّ
ّالتعدّّ ّأوجو ّتحديد ّإلى ّالمعقّّالمفيـو ّالمعرفية ّالبنيات ّفي ّمتراكـّد ّبشكؿ ّتتواجد ّالتي دة

ّبؿّّووّغيرّمنظّّّبشكؿّغيرّمألوؼتظيرّّوّمتضافرّمعاّو ّشابؾالتّّّلعؿ1ّّّغامضّأيضا.ـ
عّ))ليفيّستروس((ّعمىّىوّالذيّشجّّّزّبوّاألسطورةدّوالغامضّالذيّتتميّّالمعرفيّالمعقّّ

ّالبحثّفيّبنائيا.

 النقد األنثروبولوجي عند ))ليفي ستراوس((-3

ّ))ليّتظير ّعند ّلؤلدب ّاألنقروبولوجية ّّوالمقاربة ّدراساتو ّقنايا ّفي ))ّ ّستراوس كتبوّفي
ّاألقروبولوجيةّفيّقراءةّاألدبّفيماّيمي:المختمفة،ّوّيمكفّأفّنجمؿّأىـّاجتياداتوّ

                                                           

ت ثقافة الشعوب المستعمرة ألجل أغراض استعمارٌة.ٌقصد بالكوبونٌالٌة تلك الدراسات التً استغل      
  1 .171ص مرجع سابق، ٌنظر موسوعة كمبردج،   
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 ّّتمؾّالدالالتّالالت،ّوّوراءّىذهّالمعانيّّوبالدّّحافؿّّ،بالمعانيّالعالـّالبشريّغني
يا.ّـّفيياّأوّتسيطرّعميىيياتّإلراداتّالبشرّأفّتتحكّّّ،قوانيفّبنيويةّالّشعورية

فّةّفيضاّزاخراّمفّالمعاني،ّّوقمّّّأفّّدّ))ليفيّستراوس(ّيؤكّّفػػػّ كافّالمعنىّعندهّا 
دّليسّمجرّّّمعنى،ّفيوّينتجّدائماّعفّانتظاـّعناصرّقدّتخموّىيّنفسياّمفّكؿّّ

1ّ.ماّىوّوليدّمنظورّمفّخمؽّالمغةوّإنّّّ،مةناتجّأوّمحصّّ
 2ّوّتوّصؿّإلى:ّعكؼ))ستروس((ّعمىّدراسةّاألساطير 
 ّّّّوّالفكرةّاألساسيةّّقاببلتتمّقؿّنظاماّمستقبلّمفّالتّّّ،لغاتّرمزيةأوّّياّلغةأن.

ّالتفكيرّ ّأّف ّو ّواحد، ّالبشري ّالعقؿ ّأّف ّستراوس(( ّ))ليفي ّعنيا ّيصدر التي
ّالمستوىّ ّعمى ّمنطقي ّتفكير ّىو ّبؿ ّالمنطؽ: ّعف ّسابقا ّليس األسطوري

ّأنّّ ّبمعنى ّالمقوالتّالمحسوس، ّمف ّبمجموعة ّيستعيف ّتصنيفي ّتفكير و
ّمحروؽ...(ّ،التجريبية)نيء/مطبوخ ّمبمؿ/ ّالمقوالتّّطازج/فاسد، ّىذه ّليست و

دةّالتجريبيةّسوىّأدواتّتصويريةّناجعةّتصمحّالستخبلصّبعضّالمعانيّالمجرّّ
 بطّبينياّوّبيفّبعضياّعمىّشكؿّسمسمةّمفّالقضايا.وّالرّّ

 ّّبماّكافّأفدحّمفّعناصرىا،ّبؿّرّّّؿّالعنصرّاألىـّّإّفّمضموفّاألسطورةّالّيمق
ألّفّ،ّرمزّعمىّحدةّتفسيرّكؿّّيمكفّأفّيرتكبوّالباحثّىوّأفّيعمدّإلىّّأخط

ّتتحدّبالسياؽّالذيّيردّفيو.ّّداللةّأيّّ ّداللةّ)موضوعية( رمزّىيّفيّصميميا
أسطورةّتنحصرّفيّتمؾّالعبلقاتّالمنطقيةّالخاويةّمفّّةحقيقةّأيّّّمعنىّىذاّأفّّ

ألجؿّىذاّأقرّّسمةّبخصائصّقابتة.مضموف،ّأوّباألحرىّتمؾّالعبلقاتّالمتّّّكؿّّ
 ؤلسطورةّبنيتياّالخاصة.)ستراوس(ّأّفّل

 ّّناّلوّرجعناّمقبلّآيةّذلؾّأنّّعديؿّأوّاالستبداؿ،ّّوؿّاألساطيرّمجموعاّقاببلّلمتّّتشك
ّأنّّ ّلوجدنا ّاألمريكيتيف ّالقارتيف ّأقاصيصّىنود ّأو ّأساطير ّإلى ّتنسب فسّنيا

ّوّلنضربّلذلؾّمقبلّفنقوؿإلىّحيواناتّّ-بحسبّالروايات–األفعاؿّ ّ:مختمفة،
ّيمكفّ،سر/حيواناّيظيرّفيّالنيارّوّ/البومة/ّحيواناّيظيرّفيّالميؿإذاّكاف/النّّ
فيّّوّعندئذّيكوفّالميـّّ،ّكماّأّفّالبومةّنسرّليميّ،النسرّبومةّنياريةّالقوؿّأفّّ

                                                           
.73زكرٌاء ابراهٌم، المرجع السابق، ص  
1
  

.بتصرف. 74-73، ص ٌنظر المرجع نفسه  2
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الّّ،يارّ.ّوّبالمقارنةّمعّأساطيرّأخرىالقائـّبيفّالميؿّوّالنّّّقابؿالتّّّاألسطورةّىو
ّتقاببل ّيرى ّأف ّالمرء ّّيمبث ّالنسر ّجيةبيف ّمف ّالبومة ّآخرّّ،و ّطائر ّبيف و

مفّجيةّأخرىّعمىّاعتبارّأّفّاألّوؿّوّالقانيّىماّمفّالطيورّاآلكمةّّكالغراب
ّالطازجةّبينما القالثّىوّمفّأكمةّ))الجيفة((،ّوّقدّيكوفّباإلمكافّأيضاّّلمحـو

عمىّّ،وّبيفّطائرّآخرّكالبطّ–مجتمعةّّ–عمؿّتقابؿّآخرّبيفّالطيورّالقبلقةّ
ؿّمفّىذهّالطيورّيسكفّماّبيفّالسماءّوّاألرض،ّفيّحيفّوعّاألوّّفّالنّّاعتبارّأ

 جرا.ّوّىمـّّّ،أّفّالنوعّالقانيّطيورّبرمائيةّتسكفّماّبيفّاألرضّوّالماء
 ّّطريؽ ّعف ّأخرى ّأسطورة ّبواسطة ّفيميا ّيمكف ّاألساطير ّمف ّأسطورة كّؿ

ّ ّىوّ/أبيض/ ّيقابموّما ّقد ّما ّفيّأسطورة ّأسود/ ّىو/ ّفما أسطورةّّفي)التقابؿ(؛
ّقدّنجدّتقاببلّواضحاّبيفّ)المرأةّالضحية/ّوّالمرأةّالمعتديةّ(؛ّّ،أخرى وّمفّقـّ

/ّ ّالنيء ّبيفّ) ّو ّالبشري(؛ ّالمحـ ّو ّالحيواني/ ّبيفّ)المحـ ّعمىّّو ّالمطبوخ( و
 سبيؿّالتقابؿ.

 ّيضعيا ّالذي ّالبشري ّالعقؿ ّسوى ّالمطاؼ ّنياية ّفي ّتعني ّال ّاألساطير ّ،إّف
ّمسجّّ ّصورة ّفيي ّبالعالـ، ّذلؾ ّفي ّالتكويفّمستعينا ّصميـ ّفي ّالبداية ّمنذ مة

 ّالمعماريّلمعقؿّالبشري.
 ّ ّذلؾ؛ ّقبؿ ّأحداثّتتحدّّ"و ّإلى ّتستند ّأنيا ّإذ ّزمني، ّنظاـ ّبواسطة ّاألسطورة د

ّمفّالزمفّ ّما ّالتيّحدقتّفيّلحظة ّأحداقيا ّأّف ّإاّل ماضية))قبؿّوقتّطويؿ((
1ّ."تعّمؽ،ّفيّآفّواحد،ّبالماضيّوّالحاضرّوّالمستقبؿتشّكؿّبنية،ّىذهّالبنيةّت

 نموذج لمتحميل ))أوديب ممكا((:-4
ّىاوٍّ ّكتبيا ّموسيقية، ّجوقة ّتوليفة ّغرار ّعمى ّ))ستراوس((األسطورة منحرؼ،ّّعالج

ّاالبتدائي.ّ ّإلىّترتيبيا ّيحاوؿّردىا ّمستمرة، ّلحنية ّبشكؿّسمسمة ّمدرج، ّبعد مدرجا
،1ّ،2ّ،4ّ،7ّ،8ّ،2ّ،3ّ،4،6ّشأنياّفيّذلؾّشأفّسمسمةّأعدادّكاممةّمفّطراز:ّ

8،1ّ ،4ّ ،5ّ ،8ّ ،1ّ ،2ّ ،5ّ ،7ّ ،3ّ ،4ّ ،5ّ ،6ّ ّكؿّىذهّّ،8، ّجمع ّإلينا ّطمبوا و
 2:إلخّبشكؿّجدوؿ...3،ّوّاألرقاـ2ّوّاألرقاـ1ّّاألرقاـّ

                                                           

ّ.247،ّص1977ّمنشوراتّوزارةّالققافةّوّاإلرشادّالقومي،ّدمشؽ،ّّاألنقروبولوجياّالبنيوية،ّترّمصطفىّصالح،ّ،كمودّليفيّستروس  1  
.131نفسه، ص  المرجع 
2
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ّالوحداتّ ّمختمؼّترتيبات ّفعالج ّممكا، ّأوديب ّستراوس(( ّ))ليفي ّقرأ ّالطريقة بذات
1ّ:يّالشروطّالمحددةمنياّواحداّيمبّّّاألسطوريةّالكبيرةّإلىّأفّنصادؼ

كداموس يبحث عن أختو 
  زيوس أوروبا التي خطفيا

 
 
 
 
 
 
 
 

 أوديب يتزوج أمو جوكاست
 
 
 

انتيغون تدفن أخاىا 
 بولينيس منتيكة التحريم

 
 
 

السبارتوي يبيدون 
 بعضيم بعضا

 
 
 
 

أوديب يقتل والده 
 اليوس

 
 

ايتييكل يقتل أخاه 
 بولينيس

 
 

 كادموس يقتل التنين
 
 
 
 
 
 
 
 

 أوديب يدمر السفنكس

 
 
 
 
 

البداكوس)والد 
 اليوس اليوس=أعرج؟(

 والد أوديب=أيسر؟
 
 
 

 أوديب = قدم متورمة؟
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ّ

ّيضـّّ ّأعمدة، ّأربعة ّأماـ ّعدّّّنكوفّىنا ّمنيا ّفجميعّكّؿ ّواحدة، ّعبلقاتّتنتميّإلىّرزمة ة
ّيمكفّ ّمشتركة ّسمة ّتعرضّحسبّ))ليفيّستراوس(( ّواحد، ّفيّعمود العبلقاتّالموجودة

ّاستنتاجيا؛

 ّّقرابةّمبالغّفيّتقديرىا.ؿّتكمفّفيّعبلقاتّالسمةّالمشتركةّلمعمودّاألو 
 .السمةّالمشتركةّفيّالعمودّالقانيّتكمفّفيّعبلقاتّقرابةّغيرّمبالغّفيّتقديرىا 
 ّّّتغم ّفي ّأو ّقتميا ّو ّالوحوش ّفي ّتكمف ّالقالث ّالعمود ّفي ّالمشتركة بّالسمة

 اإلنسافّعمىّالوحش.ّ
 .1السمةّالمشتركةّفيّالعمودّالقالثّتكمفّفيّاشتماؿّاألسماءّعمىّمعانييا 

ّتتـّّب ّبعدّآخر،ّّعدّىذا قراءةّاألسطورةّمفّخبلؿّالجدوؿّمفّاليميفّإلىّاليسارّعمودا
ّمتكامبل.ّّباعتبارهّكبلّّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
                                                           

ّ.252ّ،253،ّصّالمرجعّنفسوينظر1ّّ
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 السابؼةاحملارضة 

 النقد الأالويب:

 ظيور األسموبية: -1
ّالقبلقة:ّالنّّصحيحّأّفّاألسموبيةّىيّوليدةّالتطوّّ قد،ّالببلغةّوّالمغة،ّلكفّرّالذيّلحؽّالعمـو

ّالغربّكافّ ّعند ّالدراساتّالمغوية ّفيّمجاؿ ّالتطور ّأّف ّالسيما "ّ ّلغوية، ّالحقيقية نشأتيا
ياّلكنّّدرهّفيّمطالعّالقرفّالتاسعّعشر،ّأسبؽّمنوّفيّمجاؿّالدراساتّاألدبية،ّإذّظيرتّبوا

))شارؿّبالي((ّّوّيعد1ّّّدّفيّأوائؿّالقرفّالعشريف.وصمتّكممةّ)األسموبية(ّإلىّمعنىّمحدّّ
ّإلىّميدافّنقؿّالدّّ"ؿّليا،ّإذّاألوّّالمؤسسّ رسّالببلغيّبتأقيرّالمسانياتّفيوّمنيجاّوتفكيرا
،ّوّقدّسميتّىذه2ّ"يعنىّبرصدّالطاقاتّالتعبيريةّالكامنةّفيّالمغةّالّفيّكبلـّالفردّمستقؿّّ

األسموبيةّبأسموبيةّالتعبيرّالتيّكانتّالمرحمةّاألولىّفيّنشأةّاألسموبية،ّوبعدىاّظيرّاتجاهّ
ّأسموبّأدبيّمتفرّّأس ّمف ّتحويو ّما ّو ّاألدبية ّاآلقار ّعنيّبدراسة ّعرؼّىذاّموبيّآخر د،

ّ؛هّباألسموبيةّالفرديةّأوّالذاتيةاالتجا

ّاألسموبية التعبيرية: -ّأ
ّالمغةّنظاـّمفّالرموزّالتّّيرىّمؤسّّ ّ))شارؿّبالي((ّأّف ّالتيّسيا عبيريةّتؤديّمحتوىّالفكرة

ّوّ ّالعناصرّالعقمية ّوتكشؼّتمتزجّفييا ّمحضا، ّاجتماعيا ّفتصبحّحدقا العناصرّالعاطفية
اّوآخرّوجدانيا،ّويتفاوتّالوجيافّبحسبّماّلممتكمـّمفّاستعدادّفطري،ّوبحسبّوجياّفكريّّ

ّالتيّيكّو ّاالجتماعيّوالحالة ّفالمّّوسطو ّالّتعبّّفّعمييا، ّعنده نّّّطرّفقغة ّوا  ماّعفّالحقيقة،
ماتّالمغوية،ّزّعمىّالقيمةّالعاطفيةّلمسّّدهّيركّّ،ّلذلؾّنج3رّكذلؾّعفّالعواطؼّاإلنسانيةتعبّّ
ّعبيرّالمغويّمفّناحيةّمضامينياّالوجدانيةّموضوعاّلؤلسموبية.خذّمفّوقائعّالتّّويتّّ

                                                           
إبراىيـّعبدّاهللّأحمدّعبدّالجواد،ّاالتجاىاتّاألسموبيةّفيّالنقدّالعربيّالحديث،ّرسالةّمكممةّلمتطمباتّالدكتوراه،ّعّماف،1ّّ

 .14،ّص1994ّ
 .18المرجعّنفسو،ّص2ّّ
 19المرجعّنفسو،ّص3ّّ
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1ّّدّ))بالي((ّنوعيفّلمخواصّالعاطفيةّلمتعبير:وّيحدّّ

 ّّّالخواصّالطبيعيةّأوّالكامنة:ّتكوفّفيّالصوتّأوّالصيغة،ّفكممةّ))أؼ((ّمقبلّتدؿ
 الضجر.

 .الخواصّاإليحائيةّالمستقارة:ّترجعّإلىّارتباطّالعبارةّبموقؼّاجتماعيّمعيف 
بر،ّباعتبارّالمغةّالمكتوبةّمحرومةّمفّالنّّّ،يفّضؿّ))بالي((ّالمغةّالمنطوقةّعمىّالمكتوبةّو

فّالموقؼّأّفّالحوارّفيّالمغةّالمنطوقةّيتضمّّّعمىوحركاتّالوجوّوّاليدّالتمقيمية،ّفضبلّ
ّعي.دائماّبشكؿّطبي

ّلغويةّّأّدى ّدراسة ّىي ّاألسموبية ّدراستو ّبأّف ّالقوؿ ّإلى ّالمنطوقة ّبالمغة ّبالي(( ((ّ اىتماـ
ّصّاألدبيّمفّاىتمامياّوّرّكزتّعمىّالمغةّالطبيعية.ياّأقصتّالنّّأدبيةّألنّّّوليست

 األسموبية الفردية:-ب
عمىّالمغةّاألدبيةّفيّعمىّعكسّاالتجاهّاألّوؿ؛ّرّكزّ))ّليوّشبيتزر((رائدّاألسموبيةّالفرديةّ

ّأّفّبالمتكمّّّاىتـّّة،ّّوالدراسةّاألسموبي ـّأوّالكاتبّالذيّيتناوؿّالمغةّبطريقةّخاصةّبو،ّفأقّر
ّ.ميزاتّخاّصةتخضعّلترابطّمنطقيّذيّّالعمؿّاألدبيّبنيةّمغمقة

منيجيتوّفيّمبلحظةّالدارسّاألسموبيّلجزئيةّلغويةّفيّالعمؿّاألدبيّتوحيّلوّتتمّخصّّ
ينطمؽّمفّىذهّالجزئيةّإلىّلّبّالعمؿّوّمركزهّاألساسي،ّليرتّدّبعدّذلؾّّعينة،ّقـّّبفرضيةّم

زّحدسوّأوّفرضيتوّإلىّالخارجّبحقاّعفّجزئياتّوّتفصيبلتّأخرىّتعزّّّمفّمركزّالعمؿ
دةّؿّإلىّمعالـّمحدّّىّيتوصّّرّىذهّالعمميةّكمماّكافّذلؾّضرورياّحتّّالسابقة،ّويمكفّأفّتتكرّّ

ّ ّالعمؿ ّفيـ ّمنيجيتّ.2األدبيفي ّقامت ّىذا ّقبلثعمى ّعمى ّالنصّاألدبي ّتحميؿ ّفي ّو
3ّمراحؿ:

ّ

                                                           
 .20نفسو،ّصّّالمرجع1ّ
 .23ّ،24ينظرّالمرجعّنفسو،ّص2ّّ
 .24المرجعّنفسو،ّصّّينظر3ّ
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 ّّّبروي ّالقراءة ّحتّّاألولى: ّيتشبّّة ّبجوّّى ّالناقد ّالمبلمحّّع ّبعض ّيكتشؼ ّو العمؿ،
 ةّلمعمؿّالفنيّوّكّؿّاالنحرافاتّاألسموبية.الخاصّّ

 ّّعبيري.القانية:ّالبحثّعفّتفسيرّسيكولوجيّليذاّاالنحراؼ،ّووصؼّمعناهّالت 
 ّّدّالعامؿّذاتوّفيّنفسّالمؤلَّؼّةّجديدةّتشيرّإلىّوجّوالقالقة:ّمحاولةّالعقورّعمىّأدل

ّالعاـّو ّالعمؿ ّأسموب ّاالكتشافاتّو ّىذه ّبيف ّالتوفيؽ ّّوّمحاولة ّتحديدّوروحو، منو
 ةّبعبقريةّالكاتب.الميزةّالخاصّّ

ّاعتماد ّأبرزىا؛ ّاالعتراضات ّمف ّالكقير ّالتحميؿ ّفي ّالمنيجية ّىذه ّالحدسّالقت ّعمى ىا
ّخاصّّوالتّّ ّاألوّّخميف ّموضعيف: ّفي ّإنّّة ّحيث ّمف ّالمبدئية ّالمبلحظة ّحدسية،ؿ ّرؤية ّيا

ّلبّّ ّإلى ّالجزئية ّالمبلحظة ّمف ّاالنتقاؿ ّاألدبيّوالقاني: ّروحّّ،العمؿ ّتشوبو ّانتقاؿ وىو
الحدس.ّفتظيرّمفّخبلؿّىذيفّالموقفيفّصفةّاالنطباعيةّوّذاتيةّالتحميؿ.ّوّىوّاعتراضّ

(ّ ّقائبل:رفضو ّفرّد ّليوّشبيتزر((، ّبأفّّّ) مدرستيّالّتكتفيّّ"يمكننيّأفّأجيبّعمىّالفور
مفّالسماتّجمعتّوّرتبتّبعناية،ّبتفسيرّنفسيّلسمةّواحدة،ّبؿّتقيؾّافتراضاّعمىّعددّ

ّالسّّّو ّاستيعاب ّالحقيقة ّفي ّاينبغي ّجميعيا ّالمغوية ّكاتبّمات ّلدى ّمبلحظتيا ّيمكف لتي
عكساّّجيئةّمفّبعضّالجزيئاتّالخارجيةّإلىّالمركزّالباطني،ّقـّّورحمتناّذىاباّوّ(..)فمعيّّ

ّالدائرةّالمغوية"ّإلىّسمسمةّأخرىّمفّالجزيئاتّليستّإالّّ ّلمبدأ ؾّوّىيّدائرةّيتحر1ّّّتطبيقا
ّالمحمّّ ّالمّّفييا ّالتفصيبلتّإلى ّاألسموبيّمف ّبيذهّّبابّقـّّؿ ّو ّأخرى، ّالتفصيبلتّمرة إلى
ّالنطباعيةّعفّمنيجو.صفةّالذاتيةّأوّاّبعدأّالطريقة

ّلـّيتوافّالباحقوفّّلقدّفرضتّاألسموبية عبرّىذيفّالمرحمتيفّاستقبللياّعفّالمسانيات،ّلذا
ّبالتّّ ّدعائميا ّإرساء ّالتّّقعيفي ّو ّالتّّد ّو ّالتّّنظير ّو ّتحديدّّطبيؽأصيؿ ّإلى ّوصموا ّأف إلى

2ّّعناصرّالتحميؿّاألسموبي،ّأحصاىاّ))صبلحّفضؿ((ّفيّعناصرّقبلث:

 العنصرّالمغوي:ّإذّيعالجّنصوصاّقامتّالمغةّبوضعّشفرتيا. -ّأ
يّإلىّأفّندخؿّفيّحساباتناّمقوالتّغيرّالعنصرّالنفعي:ّوّىوّالذيّيؤدّّّ-ب

 لغويةّمقؿّالقارئّوّالموقؼّالتاريخيّوّىدؼّالرسالةّوّغيرىا.

                                                           
 .25إبراىيـّعبدّاهللّأحمدّجواد،ّالمرجعّالسابؽ،ّص1ّّ
 .132،ّص1998ّ(،ّالقاىرة،1ّصبلحّفضؿ،ّعمـّاألسموبّمبادئوّوّإجراءاتو،ّدارّالشروؽ،ّ)ط2ّّ
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ّالنصّعمىّالقارئّوالتفسيرّّ-تّ ّتأقير ّيكشؼّعف ّو ّالجماليّاألدبي: ّالعنصر
 والتقويـّاألدبييفّلو.ّ

 تعريف األسموبية و األسموب:-2

ّبةّمفّ))أسموب((ّوالحقة))ية((؛ّفإذاّكافيحمؿّمصطمحّ))ّاألسموبية((ّقنائيةّأصوليةّمركّّ
ّبالبعدّالعمميّوالموضوعي،ّتختّصّّاألسموبّيشيرّإلىّدالالتّمختمفة،ّفإّفّالبلحقةّ))ّية((

ّبيذاّترادؼّ))ّعمـّاألسموب((،ّّماّيعنيّأّفّاألسموبية

ذاّانتقمناّإلىّمفيوميا،ّفنجدّ))ّجاكبسوف(( ياّبحثّعّماّيمّيزّبوّالكبلـّالفنيّيعّرفياّبأنّّّوا 
ّاألسموبيةّىي1ّّعفّبقيةّمستوياتّالخطابّوّعفّسائرّأصناؼّالفنوفّاإلنسانية. أيّأّف

ناف((ّبالتشويوّالذيّبحثّوّتتبعّ"ّلبصماتّالشحفّفيّالخطابّعامة،ّأوّماّيسميوّ))مّو
2ّّـّأفّيصيبّبوّسامعوّفيّضربّمفّالعدوى.يحاوؿّالمتكمّّ

ّفيّالمغةّمفّوسائؿّتعبيريةّتبرزّالمفارقاتّّنىأّماّ))بالي((ّفيرىّأّفّمع األسموبيةّماّيقـو
3ّالعاطفيةّواإلراديةّوالجمالية،ّبؿّحتىّاالجتماعيةّوّالنفسية.

ّمد ّبمغتّمراتبّاالختبلؼّفيّتحديد ّبيفّروادىوميما ّلوليا ّعمىّأّفّا، ّيختمفوا ّلـ ّأنيـ إاّل
ّاألسموبّىوّموضوعيا.

مفيوم األسموب:-  

وبيّلذاّسنحاوؿّالوقوؼّعندّفيّالدرسّاألسمّـّاألسموبّنقطةّاالنطبلؽّاألساسيعتبرّمفيّو
ّوّالمغويةّوّاالصطبلحية:داللت

المعروفةّوّالمغةّالعربية،ّلوّبحقناّعفّالجذرّالمغويّلكممةّ))أسموب((ّفيّالمغاتّاألوروبيةّ
انتقؿّعفّّيشةّأوّالقمـ،ّقـّّ((ّوّىوّيعنيّالرStilusّّ ))ّناّنجدهّمشتقاّمفّاألصؿّالبلتينيفإنّّ

                                                           
 .37،ّص1982(،3ّعبدّالسبلـّالمسدي،ّاألسموبيةّوّاألسموب،ّالدارّالعربيةّلمكتاب،)ط1ّّ
 .41المرجعّنفسو،ّص2ّّ
 .42المرجعّنفسو،ّص3ّّ
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بطريقةّالكتابةّاليدوية،ّّالياّبطريقةّالكتابة؛ّفارتبطّأوّّؽّكمّّطريؽّالمجازّإلىّمفيوماتّتتعمّّ
ّ.1مغويةّاألدبيةعبيراتّالأخذّيطمؽّعمىّالتّّّّعمىّالمخطوطات،ّقـّّداالّّ

ّوالمذىب،ّ ّالوجية ّو ّالطريؽ ّإلى ّالعربية ّالقواميس ّجّؿ ّفي ّ))األسموب(( ّكممة وتشير
ّاألسموبّالففّّ ّو ّفيو، ّتأخذ ّأيّفيّواألسموبّالطريؽ ّالقوؿ ّأساليبّمف ّفبلف ّأخذ ّيقاؿ ،

ّ.2أفانيفّمنو

ّّأّماّالمفيوـّالدالليّلؤلسموبّفنجدهّبمعناهّالدقيؽ عّرفوّقائبل:ّعندّ))ّابفّخمدوف((ّعندما
"إّنوّعبارةّعفّالمنواؿّوّالمنيجّالذيّينسجّفيوّالتراكيب،ّأوّالقالبّالذيّيفرغّفيو،ّوالّيرجعّ

ركيبّالذيّىوّوظيفةّالببلغةّوالبياف،ّإلىّالكبلـّباعتبارّإفادتوّكماؿّالمعنىّمفّخواصّالتّّ
نماّيرجعّإلىّصورةّوالّباعتبارّالوزفّكماّاستعمموّالعربّفيوّا لذيّىوّوظيفةّالعروض،ّوا 

ّلمتّّ ّعبراكيبّالذىنية ّباعتبارّانطباقيا ّالتيّّ(..)تركيبّخاصّرمنتظمةّكمية وتمؾّالصورة
ينتزعياّالذىفّمفّأعيافّالتراكيبّوّأشخاصيا،ّوّيعيدىاّفيّالخياؿّكالقالبّوّالمنواؿ،ّقـّ

ّاإلعرابّ ّالعربّباعتبار ّعند ّالتراكيبّالصحيحة ّكماّينتقي ّرّصا، ّفيو ّفيرّصيا ّالبياف، و
ّالبنّّ ّالنسّّيفعؿ ّفيّالقالبّو ّحتىّيتّّاء ّالتراكيبّالوافيةّاجّفيّالمنواؿ، ّالقالبّبحصوؿ سع

ّلكؿّففّّّبمقصودّالكبلـ،ّويقعّعمىّالصورةّالصحيحةّباعتبارّممكةّالمسافّالعربيّفيو،ّفإفّّ
3ّّفيوّوّتوجدّفيوّعمىّأنحاءّمختمفة."ّمفّالكبلـّأساليبّتختّصّ

ّيظيرّجمياّأّفّ))ابفّخمدوف((ّسبؽّكقيراّأبناءّعصرهّفيّشرحّمفيوـّاألسموب،ّفأعطىّلو
ةّعندماّأقارّفكرةّالطريقةّالخاصّّّسيمافيماّالّيبتعدّكقيراّعّماّحددهّروادّاألسموبيةّالحقا،ّ

،ّوىوّمفّروادّعمـّاألسموبّفيّ))مارسيؿّبروست((ّالتيّتمّيزّكّؿّكاتبّعفّغيره،ّفنجد
ةّحاؿّزينةّوّالّزخرفاّكماّيعتقدّبعضّاألسموبّليسّبأيّّّالعصرّالحديثّيعّرفوّقائبل:ّ"ّإفّّ

وّخاصيةّالرؤيةّتكشؼّوّليسّمسألةّ))تكنيؾ((ّإّنوّمقؿّالموفّفيّالرسـ؛ّإنّّاس،ّكماّأنّّالنّّ
عنوّكقيراّتصّور))ّغوتة((ّّ،ّوّالّيختمؼ4اّدوفّسواه"عفّالعالـّالخاصّالذيّيراهّكّؿّمنّّ

                                                           
.41المرجع نفسه، ص  
1
  

 .94صبلحّفضؿ،ّعمـّاألساوبّمبادئوّوّإجراءاتو،ّص2ّّ
 .94المرجعّنفسو،ّص3ّّ
 .96صّّ،مبادئوّوّإجراءاتوّصبلحّفضؿ،ّعمـّاألسموب4ّ
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فّبوّالكاتبّقائبل:ّ"األسموبّىوّمبدأّالتركيبّالنشطّالرفيعّالذيّيتمكّّّدماّعّرفوعنلؤلسموبّ
1ّّفاذّإلىّالشكؿّالداخميّلمادتوّوّالكشؼّعنو."مفّالنّّ

فيقوؿ:ّ"ّاألسموبّبالنسبةّلناّىوّموقؼّّ،تعريفاّأكقرّشموليةّلؤلسموبّأّماّ))موريو((ّفيعطي
ّوّليسّفيّالحقي ّوّشكؿّمفّأشكاؿّالكينونة، ّكالرداء،ّمفّالوجود، ّنمبسوّونخمعو قةّشيئا

كؿّالوحيدّالذيّيمكنناّحويؿّالمعجزّلشيءّروحيّإلىّالشّّوّالفكرّالخالصّنفسو،ّوّالتّّلكنّّّو
2ّبوّتمقيوّوامتصاصو."

ّد ّالتعريفاتّعمىّأّف ّتتفؽّىذه ّاألسموبّتتعدّّتكاد ّمبدعّفيّىّأفّتكوفّمجرّّاللة ّطريقة د
زاّعفّغيره؛ّفكرا،ّققافة،ّاعتقادا،ّروحا،ّعاطفة،ّقـّطريقةّفيّالكتابةّإلىّكّؿّماّيجعموّمميّّ

ّ))بوفوف((:التّّ ّقاؿ ّلذا ّواحد، ّلغوي ّتركيب ّفي ّمجتمعة ّالتكوينات ّىذه ّكّؿ ّعف إّفّ)عبير
ّ.(األسموبّىوّالرجؿّنفسو

ّأدؽّّّ ّاألسموبّبصورة ّمفيـو ّيظير ّالمغة،ّّو ّبيف ّو ّبينو ّالفرؽ ّ))بارت(( ّيوّضح عندما
ّانتباهّّفيقوؿ: ّالكمماتّعمى ّتعاقب ّبعضّلحظات ّتفرضو ّالذي ّالبروز ّاألسموبّىو "إف

وّضحّأنّّشفرتوّدوفّأفّيتّّّفؾّّّص،ّوّالّيمكفالقارئّبشكؿّالّيمكفّحذفوّدوفّتشويوّالنّّ
فيمكفّأفّيحّوؿّالكاتبّأشكالوّّ.3أّفّالمغةّتعّبر،ّبينماّاألسموبّيمّيز"ز،ّمّماّيعنيّمميّّّوّداؿّّ

ّالمغويةّإلىّأشكاؿّأسموبيةّعندماّيستخدمياّإلحداثّتأقيرّخاص.

ّوضعتّ ّالوقت ّنفس ّفي ّو ّاألسموب، ّمفيـو ّمقاربة ّغيرىا ّو ّاالجتيادات ّىذه حاولت
ّمحّدداتّلو؛

ّ

ّ

ّ

                                                           
 .97المرجعّنفسو،ّص1ّّ
 .97المرجعّنفسو،ّص2ّّ
 .111المرجعّنفسو،ّص3ّّ
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ّّ:ومات األسموبية و محددات األسموبمق -3
 :االختيار .1

ّيبثّّ ّأف ّيمكف ّالواحد ّالمدلوؿ ّأّف ّقواميا ّمنيجية ّفرضية ّمف ّاألسموبية ّالنظرية تنطمؽ
1ّ،"يعنيّأّفّالفكرةّيمكفّأفّيعّبرّعنياّبأشكاؿّلغويةّمختمفة"بواسطةّدواؿّمختمفة،ّوّىذاّ

االختياريةّنةّمفّبيفّإمكاناتّالمغةّإلمكانيةّلغويةّمعيّّّانتقاءّالمؤلؼفيولدّاألسموبّنتيجةّ
 2:رحّفضؿ((ّبيفّأربعةّأنماطّلبلختياالتيّتقوـّبينياّعبلقةّالتبادؿ.ّوّقدّمّيز))صبل

 ّّّالت ّقصد ّمحدّّاختيار ّبواعث ّأساس ّفعمى ّبتحقيؽّوصيؿ؛ ّالمتكمـ ّيظفر دة
 قصدهّمفّالكبلـّسواءّكافّتوصيبلّأوّفرضاّأوّإقناعاّأوّمجردّإعبلـ.

 ّّالموضوعاتّأوّالوقائعّالتيّيريدّأفّثّيختارّاختيارّموضوعّالكبلـ؛ّفالمتحد
 كبيرّنطاؽّإمكاناتوّاالختيارية.ّاّيحصرّإلىّحدّّيتناوليا،ّممّّ

 ّّثّيختارّلغةّأوّليجة،ّإفّكافّاختيارّ))ّالكود((ّأوّالشفرةّالمغوية؛ّفالمتحد
 يعرؼّأكقرّمفّلغة.

 لقواعدّنحويةّإجباريةّّاالختيارّالنحوي؛ّفالمتحدثّيختارّأبنيةّلغويةّتخضع
 ّ.فيّصياغتيا

دةّىوّحريةّاألسموبّباعتبارهّاختياراّمفّبيفّإمكانياتّلغويةّمتعدّّّالّيجبّأفّيفيـّمفّأفّّّو
يخرجّ)خرقاء(ّعمىّتعبيرّالباحثّ))ّصبلحّفضؿ((،ّوّإنماّىوّاختيارّواعّالّيجبّأفّ

ّعفّقواعدّالمغةّوّضوابطيا.ّ

 :التركيب .2
ّافداؿّوّمدلوؿّوحدتّكؿّّفّحتىّتكوفّنسيجاّمترابطا؛ّيؼّالكمماتىوّطريقةّالكاتبّفيّتولّ

ّمجموعةّمفّالعبلقاتمفّعددّمفّالعناصرّّافمركبت عنصرّمكّوفّمرتبطّّوّكؿّّّتربطيا
،1ّعناصرهّالتيّيتكوفّمنياّتصبح:ّأّفإفّّّ؛بالعنصرّاآلخر.ّفموّسميناّداالّمعيناّ)أ(ّمقبل

اصرّفّبدورهّمفّعن،...أّاألخير،ّويكوف)ب(ّىوّمدلولوّالمطابؽّلوّالمكو5ّّ،ّأ4،ّأ3،ّأ2أ

                                                           
 .98إبراىيـّعبدّاهللّأحمدّجواد،ّالمرجعّالسابؽ،ّص1ّّ
جراءاتوصبلحّفضؿ،ّعمـّاألسموب،2ّّ  .117،ّصّمبادئوّوا 
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ّب1ب ّب2، ّّو3، ّ....بّاألخير، ّبدّّ، ّ/ألمتّّّال ّبيف ّّ/طابؽ ّوجودّ/و ّدائما ّيعني ّأف ب/
 1طابقاتّالمنتظمةّىكذا:مجموعةّمفّالتّّ

ّأّاألخير3ّأ2ّأ1ّأّأّ
ّّّّّ
ّبّاألخير3ّب2ّب1ّبّب
ّ

ّالدّّ ّمف ّمتقابمة ّبيفّعناصر ّالتيّتبـر ّإلىّالروابطّالرأسية ّالمدلوؿّنبلحظّباإلضافة اؿّو
ليستّلوّقيمةّمستقمة،ّبؿّّ/3،ب3الرابطّ/أّفنجدّمقبلّأفّّ"وابطّاألفقية،ّأخرىّمفّالرّّّشبكةًّ

ّ/أ ّحولو ّب2ىوّمشروطّبما ّ/أ2، ّب1/، ّ/أ1، ّغيرّمقطوعة4،ب4/، ّفيّسمسمة ىذهّّ./
وىيّالتيّّفّالقصيدةّكوحدةّعضوية،كوّّالمجموعاتّمفّالروابطّالرأسيةّوّاألفقيةّىيّالتيّتُّ

كؿّالشعري،ّوّالحدسّالشامؿ،ّأوّأقرّالمدلوؿ)ب(ّالعميؽّلمشّّّفّفيّنيايةّاألمرّالسرّّتتضمّّ
2ّ."لمقصيدةّليسّسوىّجممةّكؿّىذهّالحدوسّالجزئية

 :االنزياح .3
رّمفّالصيغّحيناّخرؽّلقواعدّالمغةّحينا،ّوّلجوءّإلىّندُّ"يعّرؼّ))ريفاتار((ّاالنزياحّبأنوّّ

ييماّباالعتمادّآخر،ّفأّماّفيّحالتوّاألولىّفيوّمفّمشموالتّعمـّالببلغة،ّفيقتضيّإذفّتق
ّالمسانياتّعامةّ ّمقتضيات ّمف ّفيو ّفالبحث ّالقانية ّفيّصورتو ّوأّما ّمعيارية، ّأحكاـ عمى

ّخاصة ّ))كوىيف((3"واألسموبية ّعند ّاالنزياح ّو ّالصياغةّ، ّالذيّيحدثّفي ّاالنتياؾ ّ،ىو
ماّكافّىذاّاالنتياؾّىوّاألسموبّؼّعمىّطبيعةّاألسموب،ّبؿّربّّوالذيّيمكفّبواسطتوّالتعرّّ
4ّّّاألسموبييفّنظرواّإلىّالمغةّفيّمستوييف:ّذاتو،ّوّماّذلؾّإاّلّألفّّ

 ل ّالمقاليّفيّاألداءّالعادياألو  قعيديّوّيعتمدّعمىّالنحوّالتّّّ،:ّىوّمستواىا
فيّتشكيؿّعناصره،ّكماّيعتمدّالمغةّفيّتنسيؽّىذهّالعناصر،ّوّقمرةّالترابطّ

                                                           
 .140صبلحّفضؿ،عمـّاألسموب،ّص1ّّ
 .141المرجعّنفسو،ّص2ّّ
 .103ابؽ،ّصّعبدّالسبلـّالمسدي،ّالمرجعّالس3ّ
،1994ّ(،1ّالشركةّالمصريةّالعالميةّلمنشر،)طّينظرّمحمدّعبدّالمطمب،ّالببلغةّوّاألسموبية،ّمكتبةّلبنافّناشروف،4ّ

 .270-268صّ



 / المية غيفاويديف املقارابت النقدية املؼارصة.............................................................................. حمارضات

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  47 

لمغةّفيّاستخدامياّالمألوؼ،ّبيفّماّيقوؿّبوّالنحاةّوّالمغويوفّظيورّمقاليةّا
وّىيّمقاليةّافتراضيةّأكقرّمنياّتطبيقيةّواقعية،ّوّلعّؿّىذهّالمقاليةّىيّالتيّ

ّتعدّّ ّإلى ّكتقسيـّأّدت ّالمغوية، ّو ّالنحوية ّالدراسات ّفي ّالنظرية ّالمقوالت د
الكبلـّإلىّاسـّوّفعؿّوّحرؼ،ّمفّحيثّالجمودّوّاالشتقاؽ،ّأوّمفّحيثّ

 لزيادة...دّوّااألصوؿّوّالتجرّّ
 ىوّمستواىاّاإلبداعيّالذيّيعتمدّعمىّاختراؽّىذهّالمقاليةّوانتياكياّّ:الثاني

اقاتّاإليحائية.ّوّىوّالمستوىّالذيّاىتـّبوّبلّبالطّّفيكوفّفيوّاألسموبّمحمّّ
 عمـّالمعانيّبكقيرّمفّالتدقيؽّوّاإلفاضة.

ّ
1ّفيّخمسةّنماذجّأساسية:ّلبلنزياحاتّالباحقيفّتصنيؼّ((فضؿّحصرّ))ّصبلحوّّ

   ّالنّّّل:النموذج األو ّفي ّانتشارىا ّلدرجة ّتبعا ّتصنيؼّاالنزياحات صّكظواىرّيمكف
ّرّعمىّنسبةّمحدودةّمفّالسياؽ،محميةّموضعيةّأوّشاممة،ّفاالنزياحّالموضعيّيؤقّّ

 أّماّالشامؿّفيؤقرّعمىّالنصّبأكممو.
  :ّيصنّّالنموذج الثاني ّلعبلقتيا ّطبقا ّاالنزياحات ّالقواؼ ّفنجدّبنظاـ ّالمغوية؛ عد

حصرىاّعمىّبعضّالحاالت،ّةّالعامةّّوؿّفيّتخصيصّالقاعدتتمقّّ،ّانزياحاتّسمبية
 نةّإلىّماّىوّقائـّبالفعؿ.وّىناؾّانزياحاتّإيجابيةّتكوفّبإضافةّقيودّمعيّّ

 ّوج: النموذج الثالث ّمف ّاالنزياح ّتصنيؼ ّالنظريمكف ّية ّداخمية،ّ؛ ّانزياحات إلى
ّخارجية ّوأخرى ّانتشارّ: ّذات ّلغوية ّوحدة ّتنفصؿ ّعندما ّالداخمي ّاالنزياح يظير

ّ ّالنّّّعفمحدود ّعمى ّالمسيطرة ّالخارجيّالقاعدة ّاالنزياح ّيظير ّو ّجممتو، صّفي
 عندماّيختمؼّأسموبّالنصّعفّالقاعدةّالموجودةّفيّالمغة.

 :ّعميو،ّّيمكفّالنموذج الرابع ّتعتمد ّالذي ّالمغوي ّلممستوى تصنيؼّاالنزياحاتّطبقا
 التمييزّبيفّاالنزياحاتّالصوتيةّوّالصرفيةّوّالمعجميةّوالنحويةّوالداللية.ّيذاّيتـّّوب

 :ّاالختيارّّالنموذج الخامس ّمبدأي ّعمى ّلتأقيرىا ّطبقا ّاالنزياحات ّتصنيؼ يمكف
ّتتّّ ّالتركيبية ّفاالنزياحات ّلػ))جاكبسوف((، ّتبعا ّالمغوية ّالوحدات ّفي صؿّوالتركيب

                                                           
جراءاتوّينظرّصبلحّفضؿ،ّعمـّاألسموب1ّ  .212-210،ّصّمبادئوّوا 
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غويةّعندماّتخرجّعفّقواعدّالتركيب،ّمقؿّاالختبلؼّبالسمسمةّالخطيةّلئلشاراتّالم
ّلمرموزّ ّاالختيار ّعفّقواعد ّتخرجّاالنزياحاتّاالستبدالية ّبينما فيّترتيبّالكممات،
المغويةّمقؿّوضعّالمفردّمكافّالجمع،ّأوّالصفةّمكافّالموصوؼ،ّأوّالمفظّالغريبّ

 مكافّالمألوؼ.
 

 االتجاىات األسموبية: -4
1ّتحّدثّالباحثّ))إبراىيـّعبدّاهلل((ّعفّخمسةّاتجاىاتّلؤلسموبية:

  :االتجاه البالغي 
ّكالصورة ّالنصوص، ّداخؿ ّووظيفتيا ّالببلغية ّبحثّالظواىر ّتحميبلتو ّفي والحركةّّاعتمد

 الصوتّوّالتكرار...ّو

 :االتجاه األسموبي اإلحصائي 
ّاالتجاهّمفّفيـّلؤلسموبّقائـّعمىّأساسّأنوّمفارقةّأوّانحراؼّعفّأنموذجّّ ينطمؽّىذا

صّالمفارؽّمييزّبيفّالنّّوّمعيار،ّوّبالمقارنةّبينيماّيقعّالتّّآخرّمفّالقوؿّينظرّإليوّعمىّأنّّ
ّأوّانتقاءّإلمكانيةّواحدةّ والنصّالنمط،ّومفّفيـّقائـّعمىّأساسّاعتبارّاألسموبّاختيارا

 فّإمكاناتّمعجميةّوّتركيبيةّكقيرةّمتاحةّبػػػ:مفّضم

 .استخداـّوحداتّمعجميةّمعينة 
 ّّّّمعي ّصيغ ّاستخداـ ّفي ّالنقصّالنسبياف ّأو ّمعيّّالزيادة ّنوع ّأو ّالكمماتّنة ّمف ف

 )صفات،ّأفعاؿ،ّظروؼ،ّحروؼّجر،ّ...(
 .طوؿّالكمماتّالمستخدمةّأوّقصرىا 
 .طوؿّالجمؿ 
 ّ،مركبة،ّإنشائية،ّخبرية...(نوعّالجمؿ)اسمية،ّفعمية،ّبسيطة 
 .إيقارّتراكيبّأوّمجازاتّأوّاستعاراتّمعينة 

ّ
 

                                                           
 .188ّ-111االتجاىاتّاألسموبية،ّصّّ،ينظرّإبراىيـّعبدّاهلل1ّ
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 :االتجاه األسموبي المقارن 
زّالشعرّةّظاىرةّتميّّيدرسّىذاّاالتجاهّالقوانيفّالمغويةّالعامة،ّفيقارفّبيفّأشكاؿّاألدب،ّفقمّّ

عندماّيبحثّّوىذهّالقضيةّيدرسياّعمـّالمغةّالعاـّسيما"عفّالنقرّفيّجميعّلغاتّالعالـ،ّ
ّكافّاختبلؼّالشعرّالعربيّمرىوفّّفيّالخصائصّالتيّيستمدّّ ّفإذا ّالشعرّموسيقاه؛ منيا

ّفيّنطؽّ ّباختبلؼّدرجاتّالشدة ّاألجنبيّمرىوف ّالشعر ّفي ّفإّنو ّوالبحر باختبلؼّالوزف
1ّ."المقاطع

ّالظاىرةّّ ّفتبحثّفي ّاألدبّالمقارف؛ ّعميو ّقاـ ّما ّعمىّغرار ّالمقارنة ّاألسموبية ّتقـو كما
ّالدّّ ّتعنىّبالتطوّّاألسموبية ّو ّالمغة، ّفيّىذه ّتقتفيّأقرىا ّو ّما، ّعفّلغة ّالذيّيطرأّخيمة ر

 ر.عميياّإذاّدخمياّتطوّّ
  :االتجاه األسموبي البنيوي 

ّ ّمفّأفّّاينطمؽّىذا ّكؿّّاألسموبّتضميف،ّّالتجاه فّفيّذاتياّسمةّلغويةّتتضمّّّبمعنىّأّف
أسموبيةّمعيّّ قيمتياّاألسموبيةّمفّبيئةّالنص،ّوّىذهّالقيمةّقابمةّلمتغييرّّياّتستمدّّنة،ّوأنّّقيمةّّ

بتغّيرّالبيئةّالتيّتوجدّفييا،ّوّيتخذّالتحميؿّاألسموبيّعندّأصحابّىذاّاالتجاهّشكؿّدراسةّ
ّلمعبلقاتّماّبيفّالوحداتّالمغويةّوّبيئتياّوّسياقيا.

 ّ:االتجاه األسموبي التظافري 
 تتناغـّفيّىذاّاالتجاهّاالتجاىاتّاألسموبيةّالسابقةّفيّسبيؿّقراءةّالنصوصّاألدبية.ّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

                                                           
ّلمطباعةّوّالنشر،ّالرياض،ّ)ط،ّّّ 1 ّ.52ّ،53(،ّالرياض،1ّّشكريّعياد،ّمدخؿّإلىّعمـّاألسموب،ّدارّالعمـو
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ّ
ّ

 :الثامنةاحملارضة 

 النقد الس مييايئ

 تعريف النقد السيميائي: -1
ّالسيميائية ّ-ّتعرؼ ّأبسط ّبأنّّّ-معانييافي ّّويا ّالعبلمات، ّيدرس ّالذي ّالنّّالعمـ قدّيعرؼ

قديّالذيّيبحثّعفّالمعنىّداخؿّالنصوصّاألدبيةّبحكـّالنّّّوّذاؾّاالتجاهالسيميائيّبأنّّ
ّدالّّ ّمساراتّالنصّبنية ّالمعنىّعبرّمراحؿّو ّفييا ّينتظـ ّالقيـ، ّمف ّلمجموعة ّامتقاؿ ّو ة

ّمختمفة.

 مسم مات الس يميائية:  -2
ّالّسيميائيّعمىّبعضّالمسمّّ ّالمشروع ّمفّخبللياّقاـ ّالتيّسيتـ ّالمبادئّالقاعدية، ماتّو

ّتمّقمتّىذهّّريةالتأصيؿّلنظ ّأدواتّمنيجية. ّو ّأسسّمعرفية ّمفّخبلليا ّستتحدد سيميائية
 المبادئّأساساّفيماّيمي:ّ

 مبدأ المحايثة:  -أ
ّالّنصّ ّبعده–يشّكؿ ّكاف ّالدالليّّ-كيفما ّالعمـ ّعمى ّلمداللة ّأيضا ّيستعمؿ (ّ ّدالليا: كبّل

ّالوصؼّإلىّإبرازّالتنظيـّالخاصّبيذهّالوحدةّّالمصّغر(. المضمونيةّالمناسبةّييدؼّىذا
ّالّنحتاجّإلىّأخبارّ ّفإّننا لمنصّالذيّنقرأه.ّوّمادامتّالمسألةّمتعمقةّبالّتحميؿّالمحايث،

ّشكاؿّالّداخميةّلداللةّالّنصّأوأجنبيةّعفّالّنص،ّفيقتصرّموضوعّالسيمائيةّعمىّوصؼّاأل
لمحايقةّمفّخبلؿّاّأمبدّيمكفّأفّنتحّقؽّمفّالتمفصبلتّالمشّكمةّلمعالـّالدالليّالمصّغر.ّو

ّياءّمفّقراءتوّعمىّمفصمةّالمضموفيستندّفيياّفيمناّلمّنصّبعدّاالنتّتجربةّ"ّالقراءة"ّالتي
ّعف ّالخارجة ّاالعتبارات ّعف ّالنظر ّبصرؼ ّبنائو ّإلى ّنسعى ّالذي الّنص،ّّالّشامؿ

1ّاالعتباراتّالّنحويةّلمتعبير.أّو

                                                           
ٌمٌائٌة، آخرون و إٌنو آن 1 ، عمان ،الت وزٌع و للن شر مجدالوي دار ،مالك بن رشٌد تر، - الت ارٌخ، القواعد، األصول – الس 

 .111 ص، 1117 ،(3ط)، األردن
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كاختزاؿّبالّنسبةّلممادةّالخاضعةّلمّتحميؿ،ّمفّالمؤّكدّأّفّتطبيؽّىذاّالمبدأّيظيرّبالضرورةّ
ّممارسةّالعمؿّالّسيميائي ّ)مقؿّنصوص،ّحكاياتّّألّف عمىّمجموعةّمفّاألشياءّالمعطاة

ّإالّمفّخبلؿّزاويةّ شفيية،ّأشرطةّمرسومة،ّأشكاؿّىندسية،ّأعماؿّموسيقية..إلخ(ّالّتتـّ
رزّالموضوعّالذيّاستيدفو،ّيكفيّوّيبوّلكنّّّوّالّيطمحّإلىّإعادتوّكماّىو،محّددة:ّإّفّتحميم

الّتفكيرّفيّمعرفةّالنباتات،ّمقبلّوردةّ)المقاؿّلكورتيس(ّتتناوؿّبطرؽّمختمفةّحسبماّتعّمؽّ
ّأو ّلصديقوّكعبلمةّعاطفية، الّأحدّّببائعّأزىارّأوّبدارسّنباتات،ّاألمرّبشخصّييدييا

عممي،ّوضعّبيفّقوسيفّيـّىذاّاألخيرّ)أيّدارسّاألزىار(ّبأّنوّفيّعمموّاليستطيعّأفّيتّّ
الييئةّالجماليةّأوّاالقتصاديةّلمزىورّالتيّيدرسيا،ّوّاألمرّذاتوّبالّنسبةّلمسيميائيةّفييّالّ

ّبإمكاني ّىكذا ّتحتفظ ّ)و ّالّتحميؿ ّمستوى ّإاّل ّّوتراعي ّذاتيا، ّلؤلشياء ّمقارباتّأخرى التيّة
مفّّى متجانسا لمتحميل،مستو ّترتبطّبعبلقةّتكاممية.ّبيذهّالطريقةّيؤسسّالتحميؿّالّسيميائي

1ّالباقيّيقعّخارجّحقؿّممارستيا.مبلئـّفقطّلمموضوعّالذيّتختارهّّوخبلؿّاالحتفاظّبماّىوّ

ّ
 المسممة البنيوية:  -ب
الذيّموضوعوّالعبلمةّوّمنيجوّالّتحميؿّالبنيويّالذيّبمقتضاهّّتعرؼّالسيمائيةّبأّنياّالعمـ

ّ ّالخبلفي: ّاألقر ّعمى ّالمدرؾ ّالمعنى ّأساسّ"يتأّسس ّعمى ّالّنص ّمضموف يتمفصؿ
ّمريضّ ّأسفؿ، /ّ ّأعمى ّصغير، /ّ ّكبير (ّ ّالداللة ّعناصر ّبيف ّالقائمة االختبلفات

2ّ."/معافى...(،ّىذهّاالختبلفاتّىيّالتيّترسـّالقيمةّالّنسبيةّلمعناصر

 لمسيميائية الس ردية:  األدوات المنيجية  -3
ّ ّالمحتوى ّمستوى ّفي ّتتضّمف ّالقّصة ّبأّف ّالقوؿ ّىما:ّإّف ّمنفصميف ّو ّمختمفيف عنصريف

المكّوفّالنحويّالذيّيسمحّبتركيبّوّربطّالممفوظاتّالسردية،ّوّالمكّوفّالدالليّالّذيّىوّ
أّدىّبالعمؿّالّسيميائيّّ؛مفّمصاؼّمفيوميّو/أوّتصويريّيوافؽّاستقمارّاالنتظاـّالشكمي

ّأفّّ ّإلىّالتوّصؿّإلىّنتيجةّىاّمةّمفادىا يؿّالّسيميائيّيجريّفيّالتحمّمفّخبلؿّ"كورتيس"
اتجاىيف:ّإّنوّيواجوّفيّالبدايةّجوىرّالمحتوى،ّالذيّسنرىّأّنوّالّيمكفّتمّقموّأوّوصفوّإاّلّ

                                                           
ردٌة و الخطابٌة، تر جمال حضري، منشورات االختالف،  جوزٌف كورتٌس، ٌنظر 1  ،(1)طمدخل إلى السٌمٌائٌة الس 

 .31، 37 ص، 1116الجزائر، 
 .111 ص، السابق المرجع، إٌنو آن ٌنظر 2
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مفّخبلؿّشكؿّخاص،ّمفّخبلؿّعمـّالّصرؼّوّيعالجّبعدّذلؾّشكؿّالمحتوىّالذيّيفيـّ
"1ّكانتظاـّذيّنمطّتركيبي،ّوّالذيّالّيفوتناّأفّنحيؿّبأّنوّيشتمؿّعمىّجوىر.

2ّلممحتوىّفيّالخطاطةّاآلتية:ّّيمكفّتمخيصّمنيجيةّالتحميؿّالّسيميائيّو

ّ

ن الص رفي = ّسميماتّّّّّّّّّّّّّّّ+ّّّّّّّّّّّّّّّسماتّّّّّّالمكو 

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ+ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ+ّ

ن التركبي ّنموذجّعامميّّّّّّّّّ+ّّّّّّّّمرّبعّسميائيّّّّّّّّّّّّ=ّالمكو 

ّّّّّّّ

ّّبنيةّسطحيةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّبنيةّعميقةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّ

رفي:  .1 ن الص  ّالمكو 
إلىّالبحثّالمسانيّفيّتحميموّلجوىرّالمحتوىّ)المكّوفّالّصرفي(ّواضعاّّ((غريماس))استندّ

ّالّدالليّإلىّ ّلمعالـ ّيقترحّتحميؿّتمفصؿ ّإّنو ّبيفّالمستوياتّكفرضية، وحداتّدنياّالموازاة
3ّ؛لمّتدليؿّىيّالّسيمات

 (: les sémes) الس يمات -أ
ّيظيرّالسيـّأوّالمعنـّالإلىّداللةّوّىيّالوحداتّالّصرفيةّاألصغرّالتيّيمكفّأفّتؤديّّ

ّّو ّمقابمة، ّأو ّمعاكسة ّبوجود ّمنّسقة.إاّل ّعضوية ّاختبلفية ّعبلقة ّضمف ّأخذناّّذلؾ فمو

                                                           
 ونٌن" كورتٌس" اختار  بٌن التمٌٌز لصعوبة والداللً النحوي من بدال المحتوى عن للكشف التركٌبً و الصرفً المك 

 .الداللٌة حداتووال  النحوٌة العالقات
 .11 ص المرجع السابق،، كورتٌس جوزٌف 1
 .21 ص، نفسه المرجع ٌنظر 2
 .21 ص، نفسه المرجع 3
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ّبنتّ(ّفسنحصؿّعمىّمحورّ/الجيؿ/ّعمى:ّ/الطفولة/ّوّمحورّ لكسيميفّمختمفيفّ)ّولد/
1ّّ/الجنس/ّعمى:ّ/الذكورة/وّ/ّاألنوقةّ/.

2ّّّ:ّ((جوزيؼّكورتيس))المقاؿّالذيّقّدموّّ-لمّتوضيحّ–ّوّيمكفّأفّننقؿّ

(1)ّ(2)ّ(3)ّ
ّطفؿّامرأةّرجؿ
ّعجؿّبقرةّقور
ّفرخّدجاجةّديؾ
ّفرخّالبطّبطةّبط

ّميرّفرسّحصاف
ّخروؼّنعجةّكبش

ّ

"نبلحظّأّفّكّؿّواحدةّمفّالقوائـّالقبلقةّتتضّمفّعمىّاألقؿّسمةّمشتركةّترصدّبالمقابمةّمعّ
 األخرياتّ؛

 /الذكورةّ/.ّ(ّىي1فالسمةّالجامعةّبيفّلكسيماتّالقائمةّ)ّ -
 (ّىيّ/ّاألنوقة/.2وّالسمةّالجامعةّبيفّلكسيماتّالقائمةّ) -
 (ّ/الصغر/3الجامعةّبيفّلكسيماتّالقائمةّ)ّوّالسمة -

ّ)بمعنىّأفّّّمقبلّعمىّيمكفّأفّيقرأّوّ/ّالّصغر/ّمقبل ّمقبلّيكافئّ(طفؿ)ّمحورّ/التوالد/
ّاصغيّرّرجبل) مّّ(، ّالتطوّّوا  ّمحور ّعمى ّ/غيرا ّبمعنى ّ/بالغ/ّ-ر ّالخط ّمقابؿ ّ)في البالغ/

/ّباستخبلصوّ(.ّدوفّالدخوؿّفي3ّ(ّوالذيّتسمحّالقائمةّ/2(و)1فّفيّالقائمتيفّ)المتضمّّ
ّمحدّّ ّالمحصاة ّالمكسيمات ّتدليؿ ّبأّف ّ)إجماال( ّالقوؿ ّنستطيع ّالتفاصيؿ ّمف ّبنتاجّمزيد د

ّ.3غرضّتوضيحيّعمىّأَنياّعناصرّدنياّأيّبسيطةّ("ّنةّ)ّالتيّتصادرّليماتّالمكوّّالسّّ
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ّالسيماتّالنوويةّوّالكبلسيماتّّبيفّنوعيفّمفّالّسماتّىماّوّبناءّعمىّىذاّمّيزّ"غريماسّ"

ّ) -أ ّالنووية ّتمؾsémes nucléaires)الّسيمات ّىي ّتكويفّّ: ّفي ّتدخؿ التي
 ّوحداتّتركيبيةّأيّالمكسيمات.

:ّتردّضمفّالوحداتّالتركيبيةّاألكقرّ (classémes)الكبلسيماتالّسيماتّالسياقيةّ/ّ-بّ
ّعمىّالرّّاتّّ ّفإذاّكانتّالسيماتّالنوويةّ،بطّبيفّليكسيميفّأوّبيفّصورتيفساعاّوّالتيّتقـو

اّتفموّأخذّالكبلسيـّيجعؿّىذاّالّسيـّمتغيراّإذّيعطيوّمعنىّإضافيا،ّابتّفإفّّتعطيّالشيءّالقّّ
ناّنجدىاّتحتويّعمىّصورتيفّسيميتيفّ(ّفإنّّّ-المقاؿّلكورتيسّ-متتاليةّ)ّالكمبّينبحّكمقاؿ

نيف:ّ/ّكمب/ّوّ/ينبح/،ّوتحتويّأيضاّسيماّسياقياّىوّالكبلسيـّ/ّالحيوانيّ/.ّتوافقافّالمكوّّ
ّ ّاستبدلنا ّإذا ّّ/كمبّ/ولكف ّصورة ّمقؿ ّأخرى ّينبحّ/بصورة ّعمىّفإنّّّ/الضابط ّنحصؿ نا

 1ّالكبلسيـّ/ّاإلنسانيّ/.

ّالسّّ ّالدالالتّفيكفيّإّف ّتوليد ّعمى ّكبيرة ّقدرة ّليا ّسياقية ّأو ّكانتّنووية ّسواء يماتّبيذا
ّلتعطيّآقارّمعنىّمختمفة ّالكبلسيماتّفيّّدوفّأفّننسىّبأفّّّاستبداؿّأنساقيا تكرارّىذه
ّ.متشاكالمقطعّماّىوّالذيّيصنعّانسجاموّويجعموّ

ّ: (Isotopie)التشاكل   -ب
ّحسبّغريماسّّ ّالتشاكؿ ّ"إّف ّجممة ّالمتكرّّىو ّالداللية ّالمقوالت ّقراءةّمف ّتجعؿ ّالتي رة

دةّعبرّقراءاتّجزئيةّلممفوظاتّبغيةّإزالةّغموضياّؽّتمؾّالقراءّالموحّّتتحقّّ،ّالقصةّمّتسقة
ّموّّ ّقراءة ّإلى ّالوصوؿ 2ّّ"حدةألجؿ ّالتشاكؿ ّمفيـو ّفبفضؿ ّكيؼّأّفّ"، ّنتبّيف ّأف نستطيع

وضعتّاألـّطفبلّجميبلّفيّّفموّقمنا:3ّ."نصوصاّكاممةّتقعّفيّمستوياتّداللةّمتجانسة
ّنتحّصؿّعمىّقوؿّمتشاكؿ،ّأّماّلوّقمناّباضتّاألـّفرخاّفيّالعش:ّفإنناّ المستشفى:ّفإننا

ّالذيّيحمؿّمقوالت ّىو ّالمتشاكؿ: ّفالمقطع فيّّتصبّّّنحصؿّعمىّمقطعّغيرّمتشاكؿ،
ّمتعدّّ ّدالالت ّفي ّأو ّمشتركة ّادالالت ّالمقطع ّفي ّلدينا ّفيكوف ّمتواترة، ّتشاكؿّدة لواحد

ّ...ّ/انساني/اقتصاديّو/أوّدينيّو/أوّ
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 : (les sémémes)السي ميمات  -ت
ّيتشكّّ  ّالّسيميـ ّفإف ّأوسياقيا ّنوويا ّيكوف ّأف ّيمكف ّالّسيـ ّكاف ّإذا ّمجموع ّمف :ّائتبلفيماؿ

ّالسّّ ّيشّكؿّائتبلؼّالنواة السياقيةّفيّّيميةّوالّسيماتالسيميـّ=ّسيـّنوويّ+ّسيـّسياقي:ّ"
 1."مستوىّالخطابّآقاراّلممعنىّنسميياّالسيميمات

 2يميماتّإلىّقسميفّ:السّّّ((جوزيؼّكورتيس))وّيقّسـّّ

ّالنموذجّالعاممي.ّوحداتّمنفصمةّتسمىّ"ّالعوامؿّ"ّمنظمةّحسبّبنيةّخاصةّىيّ-أ

ّ"ّالسكوفّ"ّّوحداتّ-ب تابعةّأوّمسندات،ّتتوزعّإلىّأوصاؼّأوّوظائؼّحسبّتعمقياّبػػػ
ّأوّبػػّ"ّالحركة.

ّالسيميـّ ّمركباّ-جميؿّحمداويّ–حسبّّو ّليكسيما ّأو ّ)المشمس(، يمكفّأفّيكوفّمفردا
(paraléxéme)ّّحضرّموت(–ّّ )جادّّ(syntagme)شقائؽّالنعمافّ(،ّأوّمركباّنحويا

ّ(.ّماتّحتؼّأنفو...ّ–اهللّ

ّقاموسية ّوحدة ّىي ّفالمكسيـ ّالسيميـ، ّو ّالّمكسيـ ّبيف ّواضحا ّفرقا ّىناؾ ّأّف ّيبلحظ أوّّو
ّالسيميـّىوّبمقابةّسياؽّالكممة.ّفسيميـّالكرسيّيشمؿّمجموعةّمفّ مدخؿّمعجمي،ّبينما

ّسّالسيمات ّمقؿ: ّالمقومات، ّوس1أو ّرجؿ(، ّ)لو ّس2ّ: ،)ّ )لو3ّّ)يصمحّلمجموسّعميو
ّس ّس4مسند(، ّأضفنا ذا ّوا  .)ّ ّ)يصمحّلشخصّواحد ّنحصؿّعمىّسيميـ5ّ: ّذراع( ّ)لو :

ّ.(Fauteuil)الكرسيّذيّالذراعّ

ّّ ّلنا ّنقؿ ّلمتوضيح ّحمداويّ–و ّعف-جميؿ ّلمسيمات ّتوضيحيا ّبوتيي))ّجدوال ّ((لبرنار
(Bernard Pottier)ّّ1968:3ّّوضعةّسنة

ّ

ّ

ّ
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ّ

ّبمسندّبذراعّلشخصّواحدّلمجموسّالسيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
ّ
ّ

ّالسيميمات

ّ-ّ+ّ+ّ+ّالكرسي
 ∅ّ+ّ-ّ+ّالكنبةّ

ّ+ّ+ّ+ّ+ّالكرسيّبذراع
ّ-ّ-ّ+ّ+ّمقعد

 

 ن التركيبي:المكو   .2
 من الس يمات إلى المرب ع الس يميائي ) التنظيم العميق(:  -أ

 األولية:  البنية -أو ال 

ّاتّّ  ّأفّّلقد ّسابقا ّبنية"ّضح ّداخؿ ّإاّل ّاليفيـ ّأّنو ّأي ّتفارقية، ّوظيفة ّإاّل ّليسّلو ،1ّ"الّسيـ
ّبػػػػػّو ّعبلقاتيا ّبناء ّفي ّالسيمات ّىذه ّلو ّتخضع ّالذي ّالمنطقي ّالمنواؿ المرب ع يسّمى

"ّفإذاّاعتبرناّالنصّتجمّياّلكوفّدالليّمخصوص،ّأمكنناّأفّنتبّيفّأّفّالسيماتّّالس يميائي،
أفّيساعدّّيّىيّفيّالوقتّنفسوّوحداتّدنياّلمداللةّومفّشأفّالمربعّالّسيميائيليةّالتّّاألوّّ

ّالنصّ ّالوحداتّحتىّتتولدّالّدالالتّالتيّيضعيا ّبيفّىذه عمىّتمقيؿّالعبلقاتّالتيّتقـو
ؿّىذاّينبنيّالمربعّالّسيميائيّعمىّمعانـّدالليةّمحورية،ّوسيماتّقنائيةّكونيةّألج2ّلقّرائو."

ّتشكّّ ّالّسيميائيّيقوـّمتقابمة، ّالمربع ّيعنيّأّف ّما ّوّىذا ّلئلنساف، ّالوجودّية ؿّجوىرّالحياة
.ألفّالظواىرّال3ّالموت(ّ"ّالشقاء(ّوّ)الحياةّعمىّسيماتّقنائيةّمتضادةّ)ّالسعادةّ

ّفيّظ ّبمقابمتوّّؿّّتدرؾّإاّل ّإاّل ّالوجود ّو ّبالحياة، ّبمقابمتو ّفبلّيدرؾّالموتّإاّل ّيقابميا، ما
ّبالعدـ.....

ّ"ّ ّنقطةّّتعدّّليذا ّوجود ّتقتضي ّأنيا ّغير ّلمداللة، ّاألساسية ّالبنية ّالقنائية ّاألضداد فكرة
ّ ّالداللي" ّ"المحور ّنسّمييا ّلمّتضاد ّما ّلقنائية ّمحّققيف ّسيميف ّتقابؿ ّبيف  axeمشتركة
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sémantiqueّ(ّ"1ّّالذيّيمكفّأفّينتظـّفيّعبلقةّتقابميةّمعّمحورّآخرّوىذاّالمحور،
المعنيّينتظـّبدورهّفيّعبلقةّتقابميةّمعّمحورّآخر،ّوىكذاّننتييّإلىّاستخبلصّمحاورّ

دّبعضياّمفّبعض،ّفالرجؿّوالمرأةّعمىّسبيؿّالمقاؿّفّبعضياّفيّبعض،ّمتولّّدالليةّمضمّّ
ّفيّمح ّتشتركاف ّوىذاّداللتاف ّبالحيواني، ّفيّعبلقتو ّبدوره ّالمحور ّيدرؾّىذا ّإنساني، ور

ّوذاؾّيجمعيماّمحور"ّالحّي"ّالذيّيفيـّبدورهّبمقابمتوّمعّمحورّجماد.

ّوجود/عدـّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّجمادّ/ّحيّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّحيوانيّ/ّإنسانيّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

2ّّامرأةّ/ّرجؿّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

فموّأخذّىذاّالمحورّرمزّ)س(.فإّنوّسيبدوّفيّمستوىّالتقاطوّاألّوؿّكمحورّدالليّسيقابؿّ
ذاّاعتبرناّأفّالمحورّالدالليّ)س (ّالمأخوذّكغيابّمطمؽّلممعنىّوكنقيضّلمعنصر)س(،ّوا 

3ّّالمحتوىّإلىّسيميفّمتضاديف:)س(ّ)جوىرّالمحتوى(ّيتمفصؿّفيّشكؿّ

ّ.2سّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّس1ّّّّّّّّّّّسّّّّّّّّّ

ّ(ّيمفصؿّسيميفّمتناقضيفّىما:ّ)سّفإنوّيسمحّبظيورّمحورّدالليّآخر:ّىو

ّ.2سّّّّّّّّّّّّّّس1ّّّّّّّّّّّّّّسّّّّ

وّباألخذّبعيفّاالعتبارّبأّفّ)س(ّيمكفّإعادةّتمديدىاّتبعاّلوضعّىذهّالتمفصبلتّالسيميةّ
ّالبنيةّاألوليةّّ(ّبواسطةّعبلقةّمزدوجةّلمفصؿ،2(ّوّ)س1بيفّ)سّكسيـّمرّكبّيجمع فإّف

4ّّكاآلتي:ّدليؿّيمكفّتمقيميالمتّّ

ّ

                                                           
،األمل للطباعة و الن شر و التوزٌع، المدٌنة الجدٌدة، تٌزي وزو، ات السردٌة ، مباحث فً السٌمٌائٌبوشفرة نادٌة 1

 .87)د.ط(،)د،ت(. ص 
 . 14 ص ،3113، تونس، للكتاب العربٌة الدار،-غرٌماس نظرٌة– السردي الخطاب فً، العجٌمً الناصر محمد 2
 .13 ص،  المرجع السابق ،كورتٌس جوزٌف ٌنظر 3
 .11 ص، نفسه المرجع 4



 / المية غيفاويديف املقارابت النقدية املؼارصة.............................................................................. حمارضات

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  58 

2ّس1ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّسّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّتضادّّّ
ّّّاقتضاءّّ

ّّّّّّّتناقضّّّ

1ّس2ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّسّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّّّّّّّّّّّّّّ

ّالمرّبعّالّسابقةّيمكفّالحديثالخصائص الشكمية لممرب ع: -ثانيا  العبلقاتّعفّّمفّخبلؿّبنية
1ّاآلتية:

 (.2وّس1ّوّس(ّوّبيفّس2وّس1ّسّوّ)سّ:ّتتأّسسّبيفتراتبيةّ -أ
 مقولية؛ّتحكمياّالعبلقاتّاآلتية:ّ -ب
 تتأّسسّبيفّسّوّسّالتناقضّوّس1ّوّفيّمستوىّتراتبيّأدنىّبيفّس1ّّوّبيف

 .2ّوّس2ّس
 :وّسّ،2وّس1ّتمفصؿّس التضاد1ّوّس2. 
  :وّس1ّتكوفّبيفّساالقتضاء2ّ1وّس2ّبيفّس،ّو

. 
 

ةّأبعادّنظاميةّتّحددّماّيجمعّالمفرداتّالسيميةّتحّدثّ"غريماس"ّعفّستّّاألبعاد: -ثالثا 
ّإقنيفّإقنيف:ّ

 ّيتشكّّّنافإق ّالتناقض: ّمحور ّعبلقةفي ّمف ّأساسا ّ)س(ّّبلف ّبيف التناقض
ّفيكوفّلدينا)سو ّيمفصموّ(: ّواحد ّوّمحورّمرّكب؛ يجمعّبيفّّالمحورّ)س(
 .2وَّس1ّّوّيجمعّبيفَّسّّ(يمفصموّالمحور)ّسوّاآلخر2ّّس1ّس

ّ
ّ

ّ
                                                           

 .13-11 ص، نفسه المرجع 1
 جٌة"  هً و ردٌة الن صوص فً المعنى عن الكشف كتابه فً" بوراٌو الحمٌد عبد" الباحث باصطالح"  تدر   .الس 
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 الن موذج العاممي: -ب
 سق: نالنموذج العاممي ك -أو ال

 "ّ ّ"غريماس ّّسعى ّقابت ّىيكؿ ّبناء ّّوإلى ّوصؼ ّخبللو ّمف ّيمكف ّنموذجا ّضبطيكوف
ّبأفّّ ّاالعتبار ّبعيف ّاألخذ ّمع ّالعوامؿ ّبيف ّفواعبل،ّالعبلقات ّتكوف ّأف ّيمكف ّّّّّّّّّ"العوامؿ

معارضيفّأوّمساعديف.ّكافّىذاّالّنموذجّّموضوعاتّلمقيمة،ّمرسميفّأوّمرسميفّإلييـ،أوّ
أفّيكوفّعاماّوّقادراّعمىّاحتواءّمختمؼّأشكاؿّالنشاطّّالذيّأرادهّالن موذج العامميىوّ

ّبالقصةّالتيّالّيمقّّ لمسيرّالتوزيعيّّؿّالنموذجّالعامميّإالّاستعادةّاستبداليةاإلنسانيّبدءا
ّ ّالنموذجّالعامميّىوّأساسّتشّكؿّالّنصّكأحداث،ّأيّّالمروية.ألحداقيا بعبارةّأخرى:ّإّف

1ّّ."كصيغةّتصويريةّليا

وّنموذجّّبروبّىذاّالنموذجّانطبلقاّمفّقبلقةّنماذجّأساسيةّىي:ّنموذجّأّسس)غريماسّ(
ّسوريوّوّنموذجّتنير.

ّتوّصؿوا ّالنماذج ّىذه ّمف ّّنطبلقا ّلمنموذج ّنيائية ّصورة ّالمشتؽّمفّإلىّصياغة العاممي
ّزوجّعةّعمىّقبلقةّأزواجّوّكؿّّخاناتّموزّّّفّىذاّالنموذجّمفّستّّالنموذجّالتأسيسي.ّ"يتكوّّ

دّفيّاآلفّنفسوّوّيحدّّّدّطبيعةّالعبلقةّبيفّحّديّكؿّزوج،دّفيّمحورّدالليّيحدّّمنياّمحدّّ
3ّ:ّالتمقيؿّالتاليغريماسّ"ّلنموذجوّيعطيّ"ّ.2طبيعةّالعبلقةّالرابطةّبيفّاألزواجّالقبلقة"

ّ
                                                           

 .23ص ،1111سعٌد بنكراد، السٌمٌائٌات السردٌة، مدخل نظري، منشورات الزمن، الدار البٌضاء،)د، ط(،  1

.65المرجع نفسه، ص   2 
3 Greimas, sémantique structurale,  2002. p180. 
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 :ّالمحاور

 ) ذات/موضوع(:  محور الرغبة -أ

ّالزوجّ ّالذاتّترغبّفيّالحصوؿّعمىّّحىّفيّالنموذجّالعامميّإذؿّقطبّالرّّيشكّّ"ىذا أّف
ّإقناعيا ّبعد ّالقيمة ّقبؿّّموضوع ّمف ّفيو ّالمرغوب ّفيو ّالموضوع ّأما ّالمرسؿ، ّقبؿ مف

قةّربطّتسمحّباعتبارّىذهّالذاتّذات/موضوعّىيّعبلالعبلقة:ّّإفّّّبعبارةّأخرى؛ّ.1"الذات
ةّ)وجودية(ّىذاّالموضوعّكتواجدّسيميائيّألحدىماّمفّأجؿّاآلخرّدوفّالتطرؽّإلىّطبيعّو

ّالمصطمحيف ّمف ّواحد ّفتشك2ّّكؿ ّداخؿّ، ّالفقري ّالعمود ّموضوع( ّ)ذات ّالعاممية ّالفئة ؿ
ّالعالميّإنّّ ّلو،النموذج ّنياية ّلمفعؿّو ّمصدر ّلّيا ّألنّّفييّمصدر ّتشكّّمفعؿ ؿّفيّواقعّيا

األمرّنقطةّاإلرساؿّاألولىّبمحفؿّيتوؽّإلىّإلغاءّحالةّماّأوّإقباتياّأوّخمؽّحالةّجديدة.ّ
الةّالتيّستنتييّإليياّالحدّالقانيّداخؿّىذهّالفئةّيعتبرّالحّألفّّّمفّجيةّقانيةّنيايتو،ّوتعدّّ

عميياّالفعؿّالصادرّمفّنقطةّالتوترّاألولى.ّويمكفّاعتبارّالممفوظّالبسيطّّيستقرّّالحكايةّّو
يمكفّترجمةّىذاّالتوجوّفيّالصيغةّّوّدةّلحديياّالنيائييف:ّذات/موضوع.يةّمولّّعبلقةّموجّّ
ّ.مصدرّالحركةّ)ـ(ّغايةّالحركةالتالية:ّ

عّالقيمةّىيّبؤرةّوّمنوّنستنتج:ّأفّالعبلقةّبيفّالذاتّوّالموضوعّأوّبيفّالفاعؿّوّموضّو
ففطفّ"بوؿّريكور"ّإلىّىذاّوّأشارّإلىّالموقعّّ،3ّذجّالعامميّفموالىاّلماّوجدّأصبلالنمّو

ّّ،اإلشكاليّلمموضوع ّفبالنسبة ّإلىّّالموضوعّيكتنؼّإليو ّانتمائو ّالغموضّنتيجة نوعّمف
ّأفّالرغبةّتتحدّّّمحورّالرغبة، ّوّبما دّمفّخبلؿّالموضوعّلمتبادؿّداخؿّمحورّ]التواصؿ[

ّانفصاؿ. ّ)ـ( ّاتصاؿ ّمتقابميف ّلمعنييف ّتحقيقا ّتعد ّإقباتّأخرى،فإنيا ّأجؿ ّمف 4ّنفيّحالة
 ممفوظين لمحالة: ّفنحصؿّىكذاّمفّعبلقاتّالحالةّعمى

 ـ.ّممفوظاتّوصمية:ّؼّ -
5ّّـ.ّممفوظاتّفصمية:ّؼّ -

                                                           
 .17ص، 1117، المغرب، (1)ط عبد المجٌد عابد، مباجث فً السٌمٌائٌات، مطبعة دار القروٌن ،الدار البٌضاء 1
 .313،319 ص، سابق المرجع، إلى السٌمٌائٌة السردٌة و الخطابٌة مدخل، كورتٌس جوزٌف ٌنظر 2
 تٌزي، الجدٌدة المدٌنة، التوزٌع و النشر و للطباعة االمل، السردي الخطاب مضمون فً سٌمٌائٌة معالم، بوشٌفرة نادٌة 1

 . 77 ص ، 1133(، ط.د، )وزو
.73 ،71ص، السابق المرجع، بنكراد سعٌد  4 
ٌمٌائٌة إلى مدخل، كورتٌس جوزٌف 5 ردٌة الس   .319 ص ، الخطابٌة و الس 
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وّيمكفّأفّنشيرّأيضاّإلىّإمكانيةّاعتبارّالعبلقةّالرابطةّبيفّالذاتّوّالموضوعّعمادّكؿّ
ّ ّلممتخيّّّنساني،إفعؿ ّاألنقروبولوجيا ّعمى ّتحيؿ ّيجبّفيي ّالقيمة ّفموضوعات ّاإلنساني ؿ

ةّذات/موضوعّباعتبارىاّالنظرّإليياّباعتبارىاّموضوعاتّلمرغبةّوّيجبّالنظرّإلىّالعبلق
1ّ.تحكمياّقصديةةّيعبلقةّغائ

 : محور التواصل المرسل/و المرسل إليو –ب 
دخاؿّّوّدخؿّفيّتشكيؿّالنموذجّالعاممي،يالزوجّالقانيّالذيّّالمرسؿّوّالمرسؿّإليوّىوّإفّّ ا 

ّالموضوع. ّإلى ّبالنسبة ّتبريره ّيجد ّالعاممي ّالنموذج ّفي ّإليو ّالمرسؿ ّو ّالمرسؿ ّمف ّزوج
ّفإفّّ ّّبالفعؿ ّعمى ّسجمنا ّكما ّمكانو ّيأخذ ّاألخير ّذات/موضوع(ّىذا ّ)عبلقة ّالرغبة محور

ّالتواصؿلكنّّّو ّينخرطّفيّنفسّالوقتّعمىّمحور ّفتشك2ّّو ّنموذجاّ، ّالعاممية ّالقنائية ؿّىذه
ّمّومبسّّ ّىو ّحيث ّمف ّالقيمة ّموضوع ّحوؿ ّيتمحور ّالفاعؿّطا ّإلى ّبالنسبة ّلمرغبة ضوع
المرسؿّمرتبةّفوقيةّعمىّالمرسؿّّإليوّحيثّيحتؿّّموضوعّلمتواصؿّبيفّالمرسؿّوّالمرسؿّّو
ؿّلوّكسبّرّوّالتوجيوّلممحافظةّعمىّالقيـّالتيّتخوّّوّالماسؾّبزماـّاألمورّفيّالتدبّّليوّألنّّإ

صؼّوّعامؿّيتّّسمطةّساميةّفيّالزعامة،ّفيحكـّبمقتضاىاّعمىّاألفعاؿّسمباّوّإيجابيا.ّإنّّ
ّ ّإليو ّالمرسؿ ّإلى ّبالنسبة ّالوجوبي ّيظؿّّبالطابع ّليستويّّالذي ّإليو، ّالتبعية ّمف ّحالة في

االقنافّفيّسمـّتراتبيّتضمحؿّخصوصيتوّالتراتبيةّوّتتبلشىّفيّحياةّنادرة،ّحيقماّيتطابؽّ
ّ.3األوؿّمعّالقانيّتطابقاّتاماّلتشكيؿّعامؿّواحد

يمكفّصياغةّالعبلقةّبيفّمرسؿّوّالموضوعّوّالذاتّعمىّالشكؿّاآلتي:ّيقوـّمرسؿّبإلقاءّّو
بعبارةّّوعّلمتداوؿ.ّوّتقوـّالذاتّبتبنيّىذاّالموضوعّوّاالقتناعّبوّلتبدأّرحمةّالبحث،موض

ّأخرىّنحفّأماـّمسارّيقودناّمفّاالقتناعّإلىّالقبوؿّ)التأويؿّإلىّالفعؿ(.

ّتتمخّّ ّالمرسؿّإليو ّكانتّصورة ّإذا ّكو ّالشأفّفيّالحكاياتّالشعبية ّىو ّبرىنتّصّكما ما
وجودّمحفؿّمؤنسّيدفعّذاتاّماّ)بطؿ(ّإلىّالقياـّبفعؿّماّفيّّعمىّذلؾّتحميبلتّ)بروب(
ىاّبشكؿّتبسيطيّإلىّالنصوصّالسرديةّالحديقةّالّيمكفّردّّّفإفّّّيمغيّحالةّالنقصّالبدئية،

والّيمكفّالتعامؿّمعياّباعتبارىاّتحقيقاّلكوفّدالليّقنائيّاألطراؼّفرغـّأفّّىذهّالخطاطة،
                                                           

.73 ،71ص السابق المرجع، بنكراد سعٌد  1 
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نصّسرديّفإفّّالمبررّلو(ّالّيمكفّحذفياّمفّأيّّصورةّالمرسؿّ)الباعثّعمىّالفعؿّوّ
ّ.1حضورىاّيتخذّإشكاالّمتنوعةّغيرّقابمةّلمتقميصّفيّصورةّأحادية

راع: -ج  المساعد/ المعيق: محور الص 

ّالّزوجّّؿيشكّّ الّذاتّفيّالبحثّعفّموضوعّالقيمةّأماّّمقولةّالصراعّفالمساعدّيساعدىذا
ّّالمعاكس ّيعتبرّغريماس2ّفيعيؽّالذاتّفيّالحصوؿّعمىّموضوعّالقيمة المساعدّّوّ"

عمىّرغبتوّدّإسقاطاتّلعمؿّاإلرادةّوّلمقاوماتّخياليةّلمفاعؿّنفسوّتعودّالمعارضّمجرّّّو
ّّو ّالضرر ّأو ّبالنفع ّالقبلقةّإما ّالمحاور ّاختزاؿ ّأو ّاختصار ّنستطيع ّكذلؾ ّاألمر ّداـ ما

ّا ّمحوريف ّفي ّالعاممية ّتتحقؽّلمعبلقات ّحيث ّوالتواصؿ ّالرغبة ّمحور ّىما ّأساسييف قنيف
ليسّمفّالعسيرّأفّنجدّمرادفاّليذهّالصورةّالبسيطةّفيّالحياةّالعاديةّ":3ّفاعميتيماّأكقر"

ّيوـ، ّأخّلكؿ ّو ّلممعيؽ ّصورة ّىناؾ ّالمجتمع ّالطقسّفداخؿ ّحالة ّمف ّبدءا ّلممساعد رى
ّ.4تيا"انتياءّبالقوىّاالجتماعيةّوّضروبّالصراعّبيفّمكوناّو

ّتبدوّّو ّفإنيا ّالشعبية ّالحكايات ّتكّوف ّفي ّأساسيا ّعنصرا ّالمبّسطة ّالصورة ّىذه ّكانت ذا ا 
ّالنصوصّالحديقة، ّفي ّتعقيدا ّأكقر ّىذّوّبمظير ّطبيعة ّعمى ّكبير ّأقر ّالمظير ّيفليذا

ّأفّّّالمحفميف، ّعمىّنمطّاشتغاؿّموقعّكؿّمحفؿّعمىّحدة.ّفمفّالواضعّأفّّّكما ّلوّتأقيرا
ّاالجتماعيةّ ّالعبلقات ّفي ّصريح ّأو ّضمني ّبشكؿ ّمعطاة ّخارجية ّصورة ّيعد ّلـ المعيؽ

ّداخمية، فقدّيكوفّالبطؿّمفّخبلؿّمجموعّالصورّالمرافقةّّفحسبّبؿّأصبحّأيضاّصورة
ّلتشكموّمعيقاّلنفسو.

مصدراّلمخمطّبينوّوّبيفّموقعّّوّلقدّكافّالموقعّالقانويّليذيفّالمحفميفّداخؿّحركةّالفعؿ
وّلقدّحرمتّنظريةّالصيغّالمحفؿّالمساعدّمفّ،ّالذات المضادةؽّاألمرّبموقعّيتعمّّّوّ،رآخ

وّالّّبرىنتّعمىّأفّالمساعدّالّيشكؿّعنصراّأساسياّفيّتداوؿّالمعنى،ّوّوضعوّالعاممي،
ؿّصورةّأكقرّتعقيداّوّيشكّّاّالمعيؽّفإنّّلمفعؿ]...[ّأمّّّالجياتيةيتجاوزّحدودّإظيارّالصفاتّ
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وّنفيّّنّإىّحالياّبالذاتّالمضادةّوّيعيفّالمساعدّالسمبيّاآلفّنفسوّماّيسمّّفيوّيعيفّفيّ
1ّبسيطّلجزءّمفّأىميةّالذاتّالمتجميةّمفّخبلؿّتجسدىاّفيّممقؿّآخرّغيرّالذات.

 النموذج العاممي كإجراء:  -ثانيا 

ذلؾّعبرّّوّإّفّاالنتقاؿّمفّالنظاـّإلىّاإلجراءّيعنيّتوظيؼّالعبلقاتّالمشارّإليياّسابقا.ّ
2ّالخطواتّاآلتية:ّ

لننطمؽّبدايةّمفّالعبلقةّالّرابطةّبيفّالّذاتّوّالموضوع:ّإّفّعبلقةّالّرغبةّالموجودةّبيفّ-1
بماّأّفّالّرغبةّتتحّددّمفّخبلؿّانفصالية: "أوّّاتصاليةالّذاتّوّالموضوعّىيّذاتّطبيعةّ

 ّبميفّاتصاؿّأوّانفصاؿ."تحقيقاّلمعنييفّمتقاّنفيّحالةّمفّأجؿّإقباتّأخرى،ّفإنّياّتعدّّ

 3ّم(. )ف  ← م( ) ف أوّم(  ) ف  ← م( )ف 

أيّفعؿّيحّوؿّتحويل يقتضيّمنطقياّوجودّّإّفّاالنتقاؿّمفّحالةّاالتصاؿّإلىّاالنفصاؿ-2
 ممفوظ فعل. ← ممفوظ حالةالحالةّمفّاالتصاؿّإلىّاالنفصاؿّأوّالعكس:ّ

ّعبلقتياّ ّفي ّالذات)س( ّيخصّنفس ّحيف ّالعكس ّأو ّفصمي ّبممفوظ ّوصمي ّممفوظ ربط
الّتتّضحّوضعيتوّالشكميةّميتذات منجز بالموضوعّ)ـ(ّالّيمكفّأفّيحصؿّإاّلّباستحضارّ

ىوّالمنجز1ّّف(.حيث1ّـّّ←1ّإاّلّفيّإطارّممفوظّفعؿّمفّنمطّتحويؿّ)ت(:ّتحويؿّ)ّؼ
4ّىوّممفوظّالحالةّالذيّينتييّإليوّالّتحويؿ.ّ 1ملمتحويؿّوّ

منفصمةّعفّالموضوعّقـ1ّّـ(ّتكوفّفيياّؼ1ّّ)ؼّ←ّـ(1ّّفموّلديناّمتتاليةّمرّكبةّ)ؼ
متصمةّبالموضوعّبعدّأفّكانتّمنفصمة1ّّجعمتّؼ2ّؼّتصبحّمتصمةّبوّيقتضيّوجود

ّّ(.2عنوّ)ّميتذاتّمنجزّؼ

ّـ([1ّّ)ؼّ←2ّت:ّ]ّؼ
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1ّيمكفّإجماالّالحديثّعف:ّ
 نوعين لمت حويل الوصمي: -أ

ّـ([)ؼّّّّـ(ّّ]ّ)ؼّّّّّّّؼ:ّ.2ّ=ؼ1فيّحالةّالفعؿّاالنعكاسي:ّؼ-ّ

ّفيّحالةّ ّ"اكتسبّعميّالماؿ"،التممكيحدثّىذا ّأصبحّيممؾّّأيّأّنوّلـّيكفّّ: الماؿّقـّ
ّيممؾّوىوّالقائـّبالفعؿ.

يحدثّىذاّّـ([،1)ؼّ←ّـ(1ّّ])ؼّ←:2ّؼّ.2ؼّ≠1ّفيّحالةّالفعؿّالمعتدي:ّؼّ-ّّ
(ّيممؾ1ّ(ّجعمتّعمّيا)ؼ2أيّىناؾّميتذاتّمنجزّ)ؼُّمِنحّلعمّيّالماؿ"،المنح: "فيّحالةّ

ّالماؿ.
يل الفصمي: -ب  نوعين لمتحو 

ّفيّ)ؼّ←ّـ(ّ]ّ)ؼّ←ّ.ّؼ:2=ؼ1فيّحالةّالفعؿّاالنعكاسي:ّؼ- ـ([،يحدثّىذا
ّ ّالماؿ"،أيالخسارةحالة ّعمي ّ"خسر ّالقائـّّ: ّوىو ّاليممؾ، ّأصبح ّقـّ ّالماؿ ّيممؾ ّكاف أّنو
ّبالفعؿ.

ّ.2ّؼّ≠1ّفيّحالةّالفعؿّالمعتدي:ّؼّ-
ّعمّيّالماؿ"،أيّىناؾّالحرمان : "يحدثّىذاّفيّحالةّّـ([،1)ؼّ←ّـ(1ّّ])ؼّ:2ؼ ُحـر

ّّالّيممؾّالماؿ.ّ(1(ّجعمتّعمّيا)ؼ2ميتذاتّمنجزّ)ؼ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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 التااؼةاحملارضة  -

 التفكييك:النقد 

 تعريف النقد التفكيكي: -1

ّالتفكيؾّالذيّ"يدؿّّّيستمدّّّ فيّالمستوىّاألّوؿّ النقدّالتفكيكيّقراءتوّلمنصّاألدبيّمفّمفيـو
فيّادةّباألشياءّالماديةّالمرئية،ّّووّالتخريبّوّالتشريح،ّوّىيّدالالتّتقترفّعّعمىّالتيديـ

ظـّالفكريةّوّإعادةّالنظرّإليياّبحسبّعناصرىاّمستواهّالقانيّعمىّتفكيؾّالخطاباتّوّالنّّ
ّ ّاألساسيةّالمطمورّفييا،" أوّالبنيةّالقمقةّفيّالنص1ّّوّاالستغراؽّفيياّوصوالّإلىّالبؤرة

ّعمىّتعبيرّ))ىيميسّميممر((.

ّفالناقدّ ّنص، ّكّؿ ّمتاىة ّفي ّبحذر ّالدخوؿ ّطريؽ" ّعف ّلمتفسير ّكمنيٍج ّالتفكيؾ يعمؿ
ةّفيّأكقرّعممياتّاالزدواجّدقةّدماّالقوةّالتخريبيةّالموجودسّطريقوّمستخالتفكيكيّيتحسّّ

تحديدا،ّوىوّيقتفي)الناقدّالتفكيكي(ّالنصّيحاوؿّالعقورّعمىّخيطّالمعنىّالذيّسيكشؼّّو
ّكمّّ ّالتفكيؾّيمغيّالنسيج ّإّف ّالمعنىّبأكممو. ّانييار ّالقمؽّالذيّسيؤديّإلى ّالحجر ّأو و

ّالمبنىّعفّطريؽّإظ ّىذاّاألساسّالذيّيقؼّعميو ّبإلغاء ّبالفعؿ ّقاـ ّالنصّقد ّأّف يار
نفسوّّاألساسّألّفّالتفكيؾّليسّفّكاّلبناءّنصّما،ّبؿّإقباتّأّفّالنصّقدّقاـّبالفعؿّبفؾّّ

2ّ."بنفسو

 ظيور التفكيكية: -2
نز((ّتعودّجذورّالتفكيكيةّفيّالنقدّالمعاصرّإلىّالندوةّالتيّنظمتياّجامعةّ))كوفّىوبك

ّاإلنسافّفيّأكتوبرّحوؿّموضوعّالمغاتّالنقديةّّو أّوؿّّ،ّحيثّكافّىذاّالتاريخ1966عمـو
منيـّ))ّروالفّّ،قدّاشترؾّفيّتمؾّالندوةّمجموعةّمفّالباحقيفإعبلفّلميبلدّالتفكيكية،ّّو

ّوكافّعنوافّ،بارت(( ّوّ))جاؾّدريدا((. ّ))الكاف(، ّ))لوسيافّغولدماف((، ))تودوروؼ((،
ّاالنسانية"مداخمتو:ّ"البنيةّوّالدليؿّوّالمعبّفيّخطابّ نياّبعدّذلؾّكتابوّقـّضمّّّ،العمـو

عمىّّفيّأمريكاّ)بعدماّكافّفيّفرنسا(ّالنقدّالتفكيكيّ"الكتابةّوّاالختبلؼ"،ّبعدىاّظير

                                                           
.334، ص3119(، الدار البٌضاء،1معرفة اآلخر مدخل إلى مناهج النقد الحدٌثة، المركز الثقافً العربً،)ط ٌنظر عبد هللا إبراهٌم و آخرون، 
1
  

. 117، ص 3117، الكوٌت، 111عدد المراٌا المحدبة من البنٌوٌة إلى التفكٌك، المجلس الوطنً للثقافة و الفنون، ال عبد العزٌز حمودة، 
2
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مر((ّالذيّأقارّفكرةّ))الحجرّالقمؽ((ّألوؿّمرةّو))ّبوؿّديّماف((ّالذيّميد))ّىيميسّمي
1ّّالبصيرة((ّوّ))أليغوراتّالقراءة((.أّصؿّلنظريةّالقراءةّالتفكيكيةّفيّكتابيو))ّالعمىّوّ

ومعّحموؿّالسبعينياتّبدأتّالتفكيكيةّتتغمغؿّفيّمختمؼّالبيئاتّالنقدية،ّبعدّأفّحّمؽّاسـّّ
ّغات.وّمعوّأفكارهّالتفكيكيةّفيّكّؿّالعالـّبفضؿّترجمةّأعمالوّإلىّعديدّالمّّّ((دريدا))

 ىدف التفكيكية:  -3

اإلشكاؿّفيّّتطمحّإلىّتقديـّبراىيفّمتماسكةّلحؿّّّاىجوّماّقبمياّمفّمنإذاّكانتّالبنيويةّّ
ّ ّمعناه، ّمف ّاالقتراب ّأو ّالخطاب ّوصؼ ّالشؾّّ"عممية ّيبذر ّالتفكيؾ ّىذهّّفإّف ّمقؿ في

ّالشؾّّ ّدعائـ ّذلؾ ّمف ّالنقيض ّعمى ُّيرسي ّو ّأركانيا، ّيقّوض ّو ّكّؿّّالبراىيف، في
عمى"ّتصديعّبنيةّالخطابّّ.فيتمّقؿّىدؼّالتفكيكيةّفيّالتفكيؾّألجؿّاليدـّألنوّيعمؿ2"شيء

 3."ميماّكافّجنسوّوّنوعو،ّوّتفّحصّماّتخفيوّتمؾّالبنيةّمفّشبكةّداللية

ّ"تخصيبّمستمرّ ّعمى ّيعمؿ ّالتفكيكي ّالناقد ّألف ّنيائية ّال ّأنيا ّالشبكة ّميزاتّىذه أبرز
متواليةّالّدّقراءاتّالداؿ،ّوّبيذاّفإّفّتنازعّالقراءاتّفيماّبينياّيؤديّإلىّلممدلوؿّبحسبّتعدّّ

4ّنيائيةّمفّالمدلوالت."

ّمبادئ النقد التفكيكي: -4
ّالع -ّأ ّالتفكيكي ّالمنظّّميرفضّالنقد ّإلىّطرؽّمية ّيؤدي ّبيا ّاالستيداء ّأّف ّيرى ّو مة،

ّوض ّىو ّالعممية ّىذه ّأولىّمخاطر ّو ّالخطابّمسدودة، ّبيف ّالفواصؿ ّو ّالحدود ع
 القراءة.ّو

ّجدليّعميؽّلمعبلقةّّيجبّ-ّّّّ ّالغيابّمفّخبلؿّفيـ ّالحضورّو االشتغاؿّعمىّقنائية
5ّبيفّىذيفّالمستوييفّفيّجسدّالنص:
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 .ىوّرىينةّمرئيةّر:الحضّوّ-ّّّ
ّإّنوّالمحيطّالمضطربّالمتّّ - سعّالذيّالّقاعّلوّوّالّشواطئّالغياب:

يةّاالنفتاحّالمستمرّعمىّالقراءة،ّإذّلو،ّىوّمدلوؿّينطويّعمىّخاصّّ
ّمقؿّ ّمقموّفيّىذا ّالقارئ، ّيتحاورّمعو يتحاورّالخطابّمعّالقارئّو

 ماءّساكفّتتضاعؼّدوائرهّإذاّألقيّفيوّحجر.ّ
 الداللة حرة و الخطاب مسروق: -ّب

ّتعبيرّ))الكاف((ّ"ّ-الداالتّفقطّالّتوجدّمدلوالتّفيّالواقع،ّالّتوجدّإالّّّ ّالذيّعمىّحّد
ّبأفّالعبلمةّ=داؿ+مدلوؿ ّالقائمة ّالتقميدية ّالمغوية ّالعبلمة ّوحدة ّماّّ،توّصؿّإلىّتحطيـ إذ

ّوّيعطيّ يحدثّفيّذلؾّالكسرّاالعتياديّىوّعمميةّتزحمؽّمستمرّلممدلوؿّتحتّالداؿ،
ّتدورّالقصة ّلػػػػػ))ألفّبو((، حوؿّخطابّمسروؽّينتقؿّّمقبلّبقصةّ))الخطابّالمسروؽ((

ّبينم ّإلىّيد ّلكفّّمفّيد ّطواؿّاألحداث، ّالبحثّعنو ّالّتتوقؼّعممية البلفتّلمنظرّفيّّا
ّأفّّ ّالجميعّقصة))بو(( ّيعرؼّمضموفّالخطابّالذيّينشغؿّبو ّالّأحد وّتنتييّالقصةّ،

 1دوفّأفّيعرؼّأحدّمضموفّالخطاب."

ّفالخطابّ ّالتفكيكية، ّالقراءة ّالستراتيجية ّتجسيدا ّباعتبارىا ّالقصة ّالكاف(( يعالجّ))
ّدّالدالالت.بالنسبةّإليوّدالةّبينماّيمقؿّمضمونوّالمدلوؿّالخفيّالغامضّالمتعدّّيمقؿّ

 سق المغمق:الن   - ت

الّيقصدّبالنسؽّالمغمؽّعندّالتفكيكيةّ"ذاتيةّالنسؽّالمغويّالبنيويّوّاستقبللو،ّبؿّيقصدّبوّ
دلوالتّبّعمىّمراوغاتّالمدلوؿّلمدواؿ،ّوّالذيّيجعؿّالدواؿّتشيرّإلىّماالنغبلؽّالذيّيترتّّ

فيّىذا2ّّلياّفيّنيايةّاألمرّإلىّدواؿّلمدلوالتّأخرى."عائمةّمتحركةّدوفّمقّبتات،ّمماّيحوّّ
يقوؿّ))دريدا((:ّ"ّالّنستطيعّشرعاّالخروجّعفّالنصّفيّاتجاهّأيّشيءّآخر،ّأوّمدلوؿّ

ّوّىذاّماّيعرؼّبالتناص.3ّّّخارجّالنص،ّالمغةّتشيرّإلىّالمغةّفقطّمرةّأخرى.

ّ
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 الحر / الداللة الالنيائية: المعب - ث

عياّداخؿّمقاببلتّإذاّكانتّالعبلماتّتكتسبّداللتياّعندّ))ديّسوسير((ّمفّخبلؿّتجمّّ 
عندّالتفكيكيةّّياّدّفيياّمعنىّكممةّغائبةّمعنىّكممةّأخرىّحاضرةّفيّالنص،ّفإنّّقنائيةّيحدّّ

وّحركتياّالحرة،ّلعبّالمدلوالتّتكتسبّمعناىاّالمراوغّوّالغامضّوّالمتخفيّعفّطريؽّ"
رّآخر،ّحينماّيتـّتحديدّمعنىّماّأوّتقبيتو،ّفيوّمعنىّمؤقتّإلىّأفّيفّككوّقارئّأوّمفسّّّو
1ّ."ذلؾّفيّضوءّأفؽّتوقعاتّالقارئّيتـّّ

 االنتشار/إساءة القراءة: - ج

ّوّإنّّ ّواحدة، ّلديوّقراءاتّمتعددة،ّالّيحتمؿّالخطابّقراءة ّإساءةّ"ما حيثّتكوفّكؿّقراءة
ّالّ ّو ّلكنّّقراءة، ّغيرّصحيحة(، ّقراءة (ّ ّالقراءة ّالطريؽّتعنيّإساءة ّالتيّتفسح ّالقراءة يا

ّحتّّ ّ))نيتشو(( ّقراءة ّعفّإساءة ّيتحّدثّ))ديّماف(( ّأخرى. ّقراءة ىّاآلفّىيّالتيّإلساءة
2ّ."تتيحّالفرصةّأماـّإساءةّقراءاتّجديدةّتعيدّقيمتو

 مقوالت النقد التفكيكي عند ))جاك دريدا((: -5
ّمجموعةّمفّالمقوالت:ّ))جاؾّدريدا((ّقدااقترحّالنلتحقيؽّأىدافوّ

 مقولة االختالف:  -أوال

 3ّ:الزمانيةّوّالمكانيةيستمدّاالختبلؼّعندّالنقدّالتفكيكيّمعناهّمفّالداللتيفّ

 إلىّالتشّتتّوّاالنتشارّوّالبعقرة.ّلداللة المكانيةتوحيّاّ-ّ
ىذاّماّيعنيّّالتوانيّوّالتعويؽ.والتأخيرّّوّإلىّالتأجيؿّالداللة الزمانيةوّتوحيّّ-ّ

 أّفّاالختبلؼّىوّالداللةّالبلنيائيةّوّالمؤجمةّلمنصّاألدبي.

ّأضاؼّ ّالذي ّلػ))بيرس(( ّالداللية ّالسيميائية ّمف ّالمؤجمة ّالداللة ّالتفكيكي ّالنقد استوحى
دائماّّالمرجعّ/المرجع/ّإلىّمكّوناتّالعبلمةّ:ّ)ّالداؿّوّالمدلوؿ(ّبعدماّالحظّعدـّحضور
ّبّعمىّذلؾترتّّّألجؿّتحديدّمدلوؿّالداالتّالمغوية،ّفضعفتّالعبلقةّبيفّطرفيّالعبلمةّو
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ّيتحقّّّ،ظيورّفجوة ّالفجوة ّالمعب"ىذه ّأوّقّّفتتحّ،الحرّلممدلوالتّؽّفييا ّالداللة ؽّالّنيائية
ّىيّقراءاتّال1ّّ".المعنى ّىذا ّأخرىّألجؿ ّقراءة ّظيور ّإلىّحيف ّالقراءاتّصحيحة فكّؿ
ّنيائية.

 مقولة التمركز عمى العقل: -ثانيا

ّإلىّّواجو ّفاتجو ّالغربية، ّالفمسفة ّفي ّمكانتو ّباعتبار ّالعقؿ/ ّحوؿ ّ/التمركز ّالتفكيكية رائد
ّلكشؼّمظاىرّ ّفيّالقراءة ّالتفكيكية ّبمنيجيتو ّتصّدىّليا ّمتداخمة، ّحقوؿّمعرفية منظومة

2ّّالتمركزّفيياّمنيا:

ّ:التاريخية األولوية-أ 

مركزّحوؿّالعقؿّبواسطةّالنظـّالميتافيزيقيةّلمحضورّالبلنيائيّلمزمفّالذيّالتّّؽّمقولةّتتحقّّّ
 ينطمؽّمفّالحاضرّصوبّآفاؽّالمستقبؿ،ّوّليسّباحتراـّالنظاـّالتسمسميّلو.

 األولوية الجنسية:-ب 

غيابّالشخصيةّّرفض))جاؾّدريدا((ّالتمركزّالذكوريّوّسيادةّالشخصيةّالذكوريةّفيّظؿّّ
 األنقوية.

ّ:لتأويل األدبيا-ث

ّلمنصّاألدبيّّ ّجديدة ّوالدة ّأعمنتّعف ّو ّاألدبي، ّلؤلقر ّالتقميدي ّالفيـ ّالتفكيكية أقصت
ّدّالقراءات.الالتّتنفتحّباستمرارّبتعدّّةّلمدّّبوصفوّلعبةّحرّّ

 مقولة الكتابة:ّ-ثالثا

عاـّّصدريظيرّاىتماـّ))دريدا((ّبالكتابةّعندماّأفردّلياّكتاباّكامبلّىوّ))ّعمـّالكتابة((ّ
(1967).ّ

                                                           
 .114ص  المراٌا المحدبة من البنٌوٌة إلى التفكٌك، المرجع السابق، عبد العزٌز حمودة، 1
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مفّدوفّعبلمات،ّمفّدوفّتوقيؽ،ّالّّ،أنوّ"الّوجودّلمجتمعّمفّدوفّكتابةيرىّ))ّدريدا((ّ
ّحتّّ ّلمجتمع ّمفّدوفوجود ّو ّأقر، ّمفّدوف ّإفّكافّحيوانيا عمىّاألرض،ّّعبلماتّىّو

يكفيّحسبّ))دريدا((ّأفّنتصّورّمجتماّبدونيا،ّإنوّسيبقيّأسيرّاألساطيرّوّالطوباويات"ّّو
ّعندما ّلوّو ّحوار ّفي ّ))دريد(( ّجدّسئؿ ّتمسّّّوعف ّ"العبلمةى ّقائبل: ّأجاب ّبالكتابة ّكو

1ّّّالمكتوبةّتتمّيزّبالخصائصّاآلتية:

 ّّّّرّرغـّغيابّسياقيا.إنياّبوصفياّعبلمةّمكتوبة،ّيمكفّأفّتتكر
 ُّّت ّو ّالحقيقي، ّسياقيا ّتحطيـ ّعمى ّقادرة ّبوصفياّإنيا ّجديدة ّسياقات ّضمف قرأ

 عبلمةّفيّخطاباتّأخرى.
 :تكّوفّفضاًءّلممعنىّبوجييف 

ّقابميتياّلبلنتقاؿّإلىّسمسمةّجديدةّمفّالعبلمات. -ّأ
قدرتياّعمىّاالنتقاؿّمفّمرجعّحاضرّإلىّآخر.ّوّىذهّسماتّخاصةّ -ّب

ّبالكتابةّالّيمكفّلمكبلـّأفّيمتمكيا.

 مقولة القراءة: -رابعا

ّّوّؿتمقّّ ّ))دريدا(( ّعمؿ ّمفتاح ّإليي/القراءة/ ّيستند ّالتي ّالخصبة ّ)دريدا(ّأرضيتو ّنسؼ ا.
ّإلىّالبحثواجوّالنصوصّّوّوّالقراءاتّالتقميدية ّفعمد ّمسبقة، ّنظرة ّالخطاباتّبحريةّدونما

ّبؤر ّخوؼالنّّّعف ّالممكفّّ،دتردّّّوّصّدوف ّغير ّمف ّأنو ّأعتقد ّالصدد:" ّىذا ّفي فيقوؿ
االنحباسّداخؿّالنصّاألدبيّ؛ّإفّالمحايقةّأوّالباطنيةّالمحضةّتقوـّفيّنظريّباالحتماءّ

قةّوّالتيّتفترضّمجموعاّمتكامبلّمفّالعقودّالتاريخيةّالمتعمّّّ،داخؿّالحدودّالمقامةّتاريخيا
يعّأفّنبقىّداخؿّالنص،ّوّلكفّىذاّالّيعنيّناّالّنستطبتأطيرّالنصّوّتحديدّوحدتو...إنّّ

ّدّر ّأو ّالنص ّسوسيولوجية ّبسذاجة ّنمارس ّأف ّعمينا ّبسيكولوجيةّأنو ّدراسة استو
..أعتقدّأّفّىناؾّبيفّخارجّالنصّوّداخموّتوزيعاّآخرّلممجاؿّأوّالخبر،ّأعتقدّأنوّأوسياسية

 2".ناقصاّدائماّاؾّشيئاىنّأـّفيّالقراءةّالنفسيةّلمنصّ...يظؿّّّسواءّفيّالقراءةّالباطنية

 
                                                           

.313، ص المرجع السابق  عبد هللا إبراهٌم و آخرون،  1  
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 :الؼارشةاحملارضة 

 هظرية القراءة 

 :مفيوم نظرية القراءة و روافدىا-1
ـ(ّلتعيدّاالعتبارّلممتمقي،1980ّ-1960نظرياتّالقراءةّفيّمرحمةّماّبعدّالحداقة)ّظيرت

ّالنفسّومؤرخيّاألدبّوكتّّ ّطويبلّمعّعمماء ّالمؤلؼّزمنا ّأفّتسيَّد ابّالسيرّالذاتية،ّ"بعد
ّالنّّ ّوعميوواستأسد ّالبأسّبيا. ّلمدة ّوالسيميائييف ّالبنيوييف ّذلؾّمع ّدورّّ؛صّبعد ّيبرز لـ

(ّ ّالحداقة ّبعد رّالنظرياتّالحديقةّوتطوّّّ،(Postmodernismeالقارئّإالّمعّنظرياتّما
1ّكالتأويمية،ّوالفينومينولوجيا،ّوالتداوليات،ّوالنقدّالققافي،ّوالنقدّالنسائي،ّوالتاريخيةّالجديدة."

ّىذ ّالغربيةنشأت ّألمانيا ّفي ّالنظرية ّ))كونستانس((،ّةسبتنمّه ّّلجامعة ّنشأتياّمتأقرة في
2ّبخمسةّروافد:

 .الشكبلنيةّالروسية 
 )البنيوية)مدرسةّبراغ 
 .))ظاىراتيةّ))رومافّإنغرادف 
 ))ىيرومنيوطيقاّ))غادامير 
 ))سوسيولوجياّاألدب))غولدماف 

ّالظاىراتية ّاستمدتّّوكانتّالفمسفة ّإذ ّالقراءة، ّفيّنظرية ّتأقيرا ّأكقرّالروافد وّالتأويمية
3ّمنيماّنظريةّالقراءةّأىـّأصولياّالمعرفية؛

ّ

                                                           
،ّ)ّمقالةّالكترونيةّنشرتّبتاريخ،1995ّجميؿّحمداوي،ّنظرياتّالقراءةّأوّالتمقي،ّصحيفةّالمققؼ،ّالعدد1ّّ

08/01/2012.) 
ويفّوّالبحثّفيّنظرياتّالقراءةّبفّالديفّبخولة،ّنظريةّالتمقيّبيفّاالستجابةّوّالتأقير،ّمجمةّقراءات،ّمخبرّوحدةّالتك2ّ
 .12ّ،13ّمناىجيا،ّجامعةّبسكرة،ّالجزائر،ّصّو

منشوراتّالبحثّوّالتكويفّفيّنظرياتّالقراءةّّّعميّبخوش،ّجماليةّالتمقيّ)األلمانية(ّفيّالنقدّالعربي،ّمقاؿّضمفّ 3
ّ.2،3صّّّ،2009ومناىجيا،ّجامعةّبسكرة،ّالجزائر،ّ
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 :ّالظاىراتية -ّأ
محاورّإجرائيةّلىّأسسّومفاىيـّّوإّتحّولتّأبرزّالمفاىيـّالتيّجادتّبياّالفمسفةّالظاىراتية
))إنغاردف((ّأّوؿّمفّّفيعدّّّوالقصدية،فيّنظريةّالتمقي،ّوأبرزّىذهّالمفاىيـّمفيوميّالمتعاليّ

ّالمتعاليّعندماّأقّرّأّفّالمعنىّالموضوعيّأوّالخياليّمفّال معطياتّالمسبقة،ّعّدؿّمفيـو
ّتكوّّ ّأف ّبعد ّعالـّينشأ ّمف ّاالرتداد ّبعد ّأي ّالشعور، ّفي ّمخصصا ّمعنى ّالظاىرة ف

ّأفّّ ّأي ّالخاص، ّالداخمي ّالشعور ّعالـ ّإلى ّالمادية ّىوّّالمحسوساتّالخارجية )المتعالي(
ّيحدّّ ّجعمو ّما ّىذا ّفيّالوجود. ّخارجية ّظاىرة ّالفرديّالخالصّألّي بنيتيفّلمظاىرةّّدالفيـ

ّمتغيّّ ّأخرى ّو ّالفيـ، ّأساس ّىي ّ)نمطية( ّقابتة ّبنية ّ؛ ّتشكّّاألدبية ّ)مادية( ّاألساسّرة ؿ
ّلمتّّ ّنيائية ّحصيمة ّىو ّالمعنى ّأّف ّيعني ّما ّاألدبي، ّلمعمؿ ّبيفاألسموبي ّالعّفاعؿ مؿّبنية

 وّفيّىذاّإشارةّواضحةّإلىّالقارئّوّدورهّفيّإنتاجّالنص.ّّاألدبيّوّفعؿّالفيـ،
 :التأويميةّ -ّب

راتّ))ّغادامير((ّتصوّّفّاقترضّ))ياوس((ّشرعيةّإسياـّالذاتّالمتمقيةّفيّبناءّالمعنىّمّ
محاوالّةّفاعمةّفيّعمميةّالفيـّوّالتأويؿ،ّفيّفيـّالتأويمية،ّالذيّرّكزّعمىّذاتّالقارئّكقوّّ

 صّوّامتبلكوّوجعموّفيّحوزةّالقارئ.استردادّالنّّ
باالعتمادّعمىّىذهّاألصوؿّالمعرفيةّوّغيرىا؛ّتمّكتّنظريةّالقراءةّمفّبناءّتصّورّواضحّ

ّيعّرفيّلمعمؿ ّىانسّروبرتّياوس(( ّفنجدّ)) ّحصيمةّتبلقيّالنصّاألدبيّ:ابأنيّااألدبي، "
دهّىذافّالمكونافّعنصريّتفعيؿّالعمؿّالفنيّوّاألدبي،ّفاألّوؿّيحدّّّيشّكؿّحيثّ(..)وتمقيو
ّيعنيّأّفّالنصّيولدّمجد1ّّّّ".دهّالمرسؿّإليوالقانيّيحدّّصّّوالنّّ داّمعّكّؿّقراءةّجديدةّمّما

لو،ّليتحّوؿّالقارئّمفّمستيمؾّإلىّمستيمؾّوّمنتجّفيّنفسّالوقت،ّبؿّىوّالمؤلؼّالجديدّ
ّيتبلشىّلمنّّ "ّ عمميةّؼّوّيندقرّإذّليسّلوّدورّفيّعمميةّالتمقيّالتيّىيّالمؤلّّص،ّوىنا

                                                           
ّ،منشوراتّضفاؼترجمة،ّرشيدّبنحدو،ّىانسّروبيرتّياوس،ّجماليةّالتمقيّمفّأجؿّتأوبؿّجديدّلمنصّاألدبي،ّتقديـّو1ّّ

 .132،ّص2016(،1ّمنشوراتّاالختبلؼ،ّّدارّاألماف،ّكممةّلمنشرّوّالتوزيع،ّ)ط
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1ّمتبادلةّبيفّالنصّوّالقارئّفقط" ّبالمفيـو ّبناءّعمىّذلؾّيمكفّتمخيصّعمميةّالقراءة ّ ،
2ّالمعاصرّفيّالخطاطةّاآلتية:

ّ
ّالمؤلؼّّّّّّّّّّّّّّّّّالنصّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالمتمقيّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّ
 نظرية القراءة من خالل جيود ))ياوس(( و ))آيزر((: إجراءات -2

ّكؿّّ ّ))آيزر((أىـّمفّبمور ّو ّّ))ياوس(( ّأضحتّنظريةالالمفاىيـ ّأركافّوّمقّوماتّالتي
ّأساسيةّفيّنظريةّالقراءة،ّوّيمكفّأفّنجمؿّجيودّّكؿّمنيماّفيماّيأتي:

 نظرية القراءة عند )) ياوس((: إجراءات - أ
 الجمالي األثر: 
نماّبحثّتأقيرّىذهّالجماليةّعمىّّ لـّيبحث))ياوس((ّالعناصرّالجماليةّفيّالّنص،ّوا 

لمنصّسمطتوّوّأقرهّ؛ّ"فمئفّكافّالعمؿّالفنيّاألصيؿّيبرزّمفّبيفّذخائرّّالمتمقي،ّإذ
الماضيّالخرساءّوّيستطيعّبعُدّ)قوؿّشيءّما(،ّفبلّيرجعّذلؾّإلىّشكموّالبلزمني.ّ

 3أيّخاصيتوّالفنية."ّسببّذلؾّيكمفّفيّشكمو،ّإفّّ
 أفق التوقع: 

ّأفؽّالتوقّّياقترضّ))ياوس((ّمفّّ عّمفّ))غادامير((ّالذيّنظرّلمعمؿّاألدبيّمفّزاويةّـو
،ّوّلكفّىذهّالمرةّحتىّنفيـّأقرّيو،ّعندماّأعادّاالعتبارّلمتاريخمختمفةّعفّزاويةّمعاصّر

تأخذّأفّيمكفّفيـّأّيّحقيقةّدوفّّبل:"ّالالعمؿّاألدبيّوالعواقبّالتيّتترتبّعميو،ّفيقوؿّمعمّّ
التأقيراتّالخاصةّبحدثّأوّبّعمييا،ّألّفّتاريخّالتفسيراتّّوبعيفّاالعتبارّالعواقبّالتيّتترتّّ

ناّمفّفيموّكواقعةّذاتّطبيعةّتعدديةّلممعانيّوبصورةّمغايرةّلتمؾّعمؿّماّىيّالتيّتمكنّّ

                                                           

،ّمجمةّالمقريّّ-مقاربةّلممفاىيـّوّالمرجعيات-زرفاطمةّنصير،ّنظريةّالقراءةّبيفّىانزّروبرتّياوسّوّفولفغانغّأيّ
.161،ّص2،ّالعدد1لمدراساتّالمغويةّّالنظريةّوّالتطبيقية،ّالمجمد 1  

.161المرجعّنفسو،ّصّّ 2  
 .133المرجعّالسابؽّ،ّصّّياوس،3ّ



 / المية غيفاويديف املقارابت النقدية املؼارصة.............................................................................. حمارضات

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  74 

ّمعاصروه ّفيميا ّالتصو1ّّّ".التي ّباألدبىذا ّالتاريخ ّلعبلقة ّشّجعّّر ّ))غادامير(( ّقبؿ مف
))ياوس((ّعمىّالبحثّأكقرّفيّطبيعةّىذهّالعبلقة،ّوّتوّصؿّإلىّأّفّتاريخّالقارئّىوّالذيّ

ّدّّحتماّأفؽّتوقعو.سيحدّّ
وّرهّويظنّّاالستعدادّّالقبميّلمقارئ،ّأوّىوّماّيتصوّّالتوقعّىوّالتييؤّّوّنفيـّمّماّسبؽّأّفّأفؽ

والفنيةّالتيّكّونياّانطبلقاّمفّتاريخوّالقرائي،ّكوفّّفيّالنصّبناءّعمىّالمرجعياتّالفكرية
ّالنصّموّجوّإلىّقارئّخبيرّيعرؼّالتعامؿّمعوّققافيا،ّفكرياّوّجماليا.

ّدّكائفّيقرأ،ّألفّّتحويموّإلىّمجرّّّليسّمنعزالّفيّالفضاءّاالجتماعيّوالّيمكفّإذف؛ّالقارئفّ
فعمياّّتخييبلتّالففّّّؿّضمنواصؿّتتدخّّاىـّفيّسيرورةّتّوتسسالقراءةّرىاّلوّالتجربةّالتيّتوفّّ

 3بيف:ّ))ياوس((زّيّملذاّّ،2فيّتكّوفّالسموؾّاالجتماعيّوّتنقموّومحفزاتو
 ىوّالمفترضّفيّالعمؿّاألدبيّالجديد.:ّّوأفق التوقع األدبي -
 التمقي.ّهداءّالذيّيحدّّىوّالحالةّالذىنيةّأوّالسَّنفّالجماليّلمقرّّ:ّّوأفق التوقع االجتماعي -
  :)الالتالؤم ) المسافة الجمالية 

ّمعّ ّيتبلءـ ّال ّو ّقّرائو، ّعمى ّيتمّرد ّالذي ّىو ّالناجح ّاألدبي ّالعمؿ ّأف ّ))ياوس(( يرى
ّالبعدعرؼّيُّّّكمماّحقؽّجماليتو.توقعاتيـ،ّوّكّمماّابتعدّاألقرّاألدبيّعفّأفؽّتوقعّقارئوّ

ّالتوقعّبػػػ))المسافةّالجمالية((.ّفصؿّبيفّاألقرّاألدبيّوّأفؽالذيّي

 :نظرية القراءة عند ))آيزر(( إجراءات - أ
 الالتماثل( مواقع الالتحديد (: 

ّ))آ ّالنّّيرى ّإنتاج ّإعادة ّفي ّالمتمقي ّتدّخؿ ّأّف ّمواقعّيزر(( ّبفضؿ ّمشروعا ّأصبح ص
يةّيتركياّف((ّفيّإقارتياّحيثّاعتبرىاّفراغاتّنصّّدكاّرالتيّيعودّالفضؿّلػػػ))إنّ))البلتحديد((

،ّقاببلّلئلنتاجّمعّكّؿّقراءةيجعموّمفتوحا،ّمستحيؿّاإلغبلؽّ،ّّحتىالمبدعّقصداّفيّالنصّ
4ّّ.طريقةّممئوّلياّوّؽّّبتجاوبّّالقارئّمعّىذهّالفراغاتّتعمّّالقراءةّيّتحّقؽّلفعؿإذّكّؿّ

                                                           

.169فاطمةّنصير،ّالمرجعّالسابؽّ،ّصّّ 1  
 .143ياوس،ّالمرجعّالسابؽ،ّص2ّّ
 .145ينظرّالمرجعّنفسو،ّص3ّّ

منشوراتّفولفغانغّآيزر،ّفعؿّالقراءةّ)نظريةّّجماليةّالتجاوبّفيّاألدب(،ّترّحميدّلحميداني،ّالجبلليّالكدية،ّينظرّّّ 4
ّ.105-102مكتبةّالمناىؿ،ّ)د،ط(،ّ)د،ت(،ّفاسّ،ّالمغرب،ّصّ
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 :أنماط القر اء 

ؿّالقارئّالحقيقيّالذيّاألوّّيحّددّ))آيزر((ّاألنماطّاألساسيةّلمقّراءّبقولو:"ّىناؾّفيّالمقاـّ
نعرفوّمفّخبلؿّردودّأفعالوّالموقّقة،ّوّىناؾّفيّالمقاـّالقانيّالقارئّاالفتراضي،ّوىوّالذيّ

ّتحييناتّالنّّ ّتتفّرعّالمقولةّالقانيةّإلىّماّيمكفّأفّنسقطّعميوّكّؿ صّالممكنة،ّوّعادةّما
1ّيدعىّبالقارئّالمقالي،ّقـّالقارئّالمعاصر."

مفّخبلؿّاستحضارّالتجاوبات،"أيّعندماّيركَّزّاالىتماـّعمىّّارئ الحقيقيالقيمكفّمعرفةّ
ّيتمقّّ ّالتي ّالتيّالطريقة ّاألحكاـ ّكانت ّوأّيا ّاألدبي، ّالعمؿ ّالقراء ّمف ّمعيف ّجميور ّبيا ى

تعتمدّىذه2ّّياّستعكسّأيضاّمختمؼّمواقؼّومعاييرّذلؾّالجميور."تصدرّعمىّالعمؿ،ّفإنّّ
الحقيقيّعمىّبقاءّوقائؽّتمؾّالحقب،ّإالّأنوّكمماّرجعناّإلىّّالطريقةّفيّالكشؼّعفّالقارئ

ّيمكفّالحديثّعفّ ّلذا الوراءّفيّالزمفّمتجاوزيفّالقرفّالقامفّعشرّأصبحّالتوقيؽّنادرا،
ّالوقائؽّ ّمف ّمستخمص ّتاريخي ّو ّحقيقي ّأحدىـ ّالمعاصريف؛ ّالقراء ّمف ّنماذج قبلقة

ؿّمركبّمفّالمعرفةّاالجتماعيةّوالتاريخيةّالموجودة،ّوّالنموذجافّاآلخرافّافتراضياف؛ّاألّو
ّفيّالنص. 3ّلمفترةّالمعينة،ّوالقانيّمستنبطّمفّدورّالقارئّالمرسـو

وفيّكّؿّالحاالتّيجبّأفّنسّمـّبحضورّقارئ،ّدوفّأفّنحّددّمسبقاّبأيّحاؿّمفّاألحواؿ،ّ
ّبػػ ّ))آيزر(( ّيسميو ّالتاريخية، ّووضعيتو ّالقارئ الضمنيطبيعة ّبقولو ّيعّرفو ّو ّبنيةّ، :"ىو

ّيضعّبنيةّمسبقةّلمدورّنصيةّتتوقّّ عّحضورّمتمؽّدوفّأفّتحددهّبالضرورة؛ّإّفّىذاّالمفيـو
فبلّيمكفّأفّينتجّكاتبّنّصاّدوفّأفّيكوفّلو4ّّعمىّحدة".ّالذيّينبغيّأفّيتبناهّكّؿّمتمؽٍّ

تصّورّمسبؽّعفّمعالـّالقارئّالذيّسيوجوّإليوّالخطاب،ّبؿّالّيمكفّأفّيكوفّىناؾّنّصّ
ذاّلـّيفترضّالمبدعّقارئاّافتراضياّيتفاعؿّمعّكّؿّماّيقولو،ّوّبناءّعمىّىذاّالتفاعؿّيكمؿّإ

ّالّنعرؼ ّأّننا ّفرغـ ّنتحسّّّالكاتبّنسجّخيوطّنّصو. ّأننا ّإاّل ّوّالّنراه سّالقارئّالضمني،

                                                           
 .21،ّصّّالمرجعّنفسو1ّّ
 .21المرجعّنفسو،ّص2ّ
 .21ّ،22ينظرّالمرجعّنفسو،ّص3ّّ
 .30المرجعّنفسو،ّص4ّّ
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ّتكّوفالبنياتّاألخرىّالمساىمةّفيّّوجودهّمفّخبلؿّالنص،ّألّنوّبنيةّيجبّأفّتضاؼّإلى
ّالنص.

1ّذاّوّلـّّيتجاىؿّ))آيزر((ّمفّسبقوهّفيّتحديدّأنماطّالقّراء،ّفتعّرضّإلىّمفيوـ:ى

 ))ّىوّمصطمحّجمعيّلمجموعةّمفّالمخبريفّيمتقوفّعندّالقارئ األعمى لـــ ))ريفاتير:
ّالقرائيةّ ّأفعاليـ ّخبلؿ ّمف ّأسموبيا ّواقعا ّويؤسسوف ّالنص، ّفي ّالمحورية النقط

 المشتركة.
 ّبياّالمخَبر لــ ))فيش(( القارئ ّيبنى ّالتي ّبالمغة ّكفئا ّمتكّمما ّالذيّيكوف ّالقارئ ّىو :

النص،ّوّيكوفّمتمّكناّمفّالمعرفةّالدالليةّكتمؾّالتيّيستحضرىاّالمستمتعّالناضجّ
 عندّعمميةّالفيـ.

ّالشخوصّالقارئ المقصود لــ ))وولف(( ّالراويّو ّمقؿ ّقاطفّتخييميّفيّالنصّمقمو :ىو
وّواحدّمفّتوليفاتّعديدةّترتبطّفيماّبينياّوّتتفاعؿ،ّفيبنىّالمؤلؼّمسارّوالحبكة،ّفي

ّرهّلقارئّمقصودّفيّطريقةّتفاعموّمعّكّؿّبناءاتّالنص.نصوّبناءّعمىّتصوّّ

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

.29-25ينظرّالمرجعّنفسو،ّّ 1  
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 :احلادية غرشةاحملارضة 

 النقد املوضوػايت

 تعريف النقد الموضوعاتي: -1

ّنقديّيىوّ ّعفّشيءّ"رىّاتجاه ّاألدبّليسّتعبيرا ّلخبرةّأّف ّوّليسّانعكاسا ّقبمو، موجود
اّيعنيّأّنوّنقدّيستنطؽّم1ّ."جوىرهّإبداعّوّكشؼّلمعافّمجيولةّبالعالـّسابقة،ّبؿّىوّفي

ّالنصّدوفّتأويبلتّخاطئةّأوّأحكاـّمسبقة.

االجتماعيّمعّكتابّرائدهّوقتّالذيّظيرّفيوّالنقدّالنفسيّّوظيرّالنقدّالموضوعاتيّفيّال
ّ ّمف ّريشار(( ّبيار ّ))جاف ّعاـ ّالذيّصدر ّاإلحساس(( ّو ّ))األدب ّكتابو ،1945ّخبلؿ

ىيّالتيّترىّ-حسبّالنقدّالموضوعاتي-ّالقراءةّالحقةّوّ،يختمؼّعنيماّفيّأّنوّنقدّداخمي
ّّوأفّع ّفيّالعمؿّاألدبي،ّبالعالـّّوبلقةّالكاتبّبالعالـ بغيرهّوّعبلقتوّبنفسوّمتضمنةّكميا

نيا،ّفبلّداعيّإلىّالبحثّعنوّفيّاألرشيؼ،ّالذيّيخترعّفيوّالكاتبّوّيكشؼّعّألنوّالمحؿّّ
وّتجربةّ))ّوعيّمفرد((ّفيّعبلقتوّبالعالـ،ّلذلؾّيجبّفالعمؿّاألدبيّأصيؿّالّمقيؿّلو.ّإنّّ

قدّالتحميؿ،ّبؿّعمىّالعكسّمفّذلؾ،ّيجبّأفّيجتيدّفيّالتوافؽّمعّالعمؿّأاّلّتستبؽّأداةّالنّّ
عاشياّالكاتب،ّفيستنفذّجيدهّإلدراؾّحركيةّعميوّأفّيعيشّالتجربةّالتيّ،ّّواألدبيّالذيّيقرأه

2ّاإلبداعّالتيّتخرجّالعمؿّاألدبيّمفّالصمتّإلىّاالستنطاؽ.

ّالنقدّالموضوعاتيّحاوؿّإنصاؼّالّنصّ ّأّف ّالقراءةّالتيّتميؽّبو،نفيـّمفّىذا ّوّإعطاءه
ّذلؾّبالبحثّعفّموضوعتوّدوفّزيادةّأوّنقصاف.ّو

 ما ىي الموضوعة ؟:

وىيّّ،وّبياّتعرؼّالرؤيةّالخاصةّبكؿّكاتبّ،الميزةّالخفيةّلعالـّفريدّ-عندّبروست–ىيّ
المكافّالمرتفعّالذيّسجفّفيوّّ،إحساسّماّباالعتبلء،ّمقترفّبالحياةّالروحية-عندّسانداؿّ–
ّسوريؿ)) ّمنظّّ((جولياف ّ"مبدأ ّىي ّ))فبريس((... ّفيو ّسجف ّالذي ّأعبله ّفي ّالبرج ّو ـّ،

                                                           
68،ّص2008(،ّالقاىرة،1ّلحيافّوّمحمدّالزكراوي،ّالمركزّالقوميّلمترجمة،)طالنقدّاألدبيّالمعاّصرّ،ّمناىجّاتجاىاتّوّقضاياّ،ّترّإبراىيـّأّوّ،آفّموريؿّ 1  
.69ينظرّالمرجعّنفسو،ّصّ 2  
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ّ ّشأنو ّمف ّقابتا ّشيئا ّيكوف ّبعينو.ممموس، ّعالـ ّينتشر ّو ّحولو ّيقوـ ّعند1ّّأف ّىي و
ّالمتميزةّ ّبفعاليتيا ّالمعروفة ّالتواجد ّأصناؼ ّأحد ّأي ّالداللية، ّوحداتو ّ"إحدى ))ريشار((

ّت2ّداخمو". ّتيمةفقد ؛ّبؤرة؛ّعنوانا؛ّزمنا؛ّمكانا؛ّموضوعا؛ّكوفّالموضوعة؛ّحافزا؛ّغرضا؛
ّشكبل؛ّمضمونا؛ّمدينة؛ّقضية؛ّشخصية؛ّداللةّ....إلخ

ظيرّالموضوعةّلمقارئّبتكرارىاّعندّالكاتبّالواحدّفيّأكقرّمفّنص،ّفييّليستّكممة،ّت
ّ ّالدالالت: ّمف ّشبكة ّأو ّكوكبة ّسابقا(ّىيّ بؿ ّالبرج)المذكوريف ّأو ّالمرتفع ليستّالمكاف

ّوحسب،ّبؿّىيّإحساسّماّباالعتبلءّمقترناّبالحياةّالروحية.

 جذور النقد الموضوعاتي: -2

3ّ:الموضوعاتييمكفّأفّنتحّدثّعفّالمرجعياتّاآلتيةّلمنقدّ

 البالغة القديمة: - أ

ّأعطتّتعودّمرجعيةّالموضوعاتيةّفيّالدراساتّاألدبيةّ أىميةّّإلىّالببلغةّالقديمةّعندما
 نص.ّوّىيّالعنصرّالمدلوليّالحاسـّفيّأيّّّكبرىّلػ))الموضعية((

 الميراث الرومانسي: - ب

يعتبرّالنقدّالموضوعاتيّابفّالرومانسيةّعندماّلـّتنظرّإلىّالعمؿّالفنيّوفؽّنموذجّمسبؽّّ
عندّالرومانسييفّليسّبناءّّفأصبحّالففّّّ،يجبّإعادةّإنتاجو،ّبؿّأرجعتوّإلىّالوعيّالمبدع

 شكميا،ّبؿّتأتيّأىميتوّمفّقدرتوّعمىّتوليدّتجربةّماّوّإنتاجّمعنىّيؤقرّفيّالحياة.

 رسييل بروست((: جيود )) ما - ت

كماّأقّرّأفّاألسموبّليسّقضيةّّ،رّحرفيّبحتّلمنشاطّالمبدعرفضّ))بروست((ّكؿّتصوّّ
ّلمعالـّيندمجّبالمادةّالتيّيتشكّّوّأّفّالعمؿّاألدبيّيستوجبّإدراكاّمميّّّ،تقنيةّبؿّرؤية ؿّزا

ّمنياّىذاّاإلدراؾ.
                                                           

.71المرجعّنفسو،ّّ 1  
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 مقوالت النقد الموضوعاتي: -3

ّ ّمفاىيـ ّبمقابة ّىي ّمقوالت ّىذهّىناؾ ّأىـ ّتتمقؿ ّالموضوعاتي، ّالنقد ّعمييا ّيقـو مركزية
ّالمقوالتّفماّيمي:

 العمل األدبي تجسيد لوعي الكاتب :  - أ

ّالتصوّّ ّالموضوعاتي ّأفيرفضّالنقد ّالتقميديّالذيّيقوؿ ّعمىّّالكاتبّر ّالذيّيسيطر ىو
إلىّمشروعوّسيطرةّمطمقة،ّكماّيرفضّاإلجراءّالتحميميّالنفسيّالذيّيرجعّالعمؿّاألدبيّ

ّالتشكّّ ّقيد ّدينامي ّإلىّوعي ّاألدبي ّالعمؿ ّحقيقة ّيسند ّسابقة...إنو ّنفسية ّال1ّّؿ.دفينة إذ
ّؿّوعيّالمبدعّإالّلحظةّاإلبداعّوّالكتابة.يتشكّّ

 الموقف و الموقع من العالم:  - ب

تيتـّالموضوعاتيةّبعبلقةّالمبدعّبعالموّالذيّيحيطو،ّفيقوؿ))جورجّبوليو((:"قؿّليّكيؼّّ
ّم ّالصبلت ّأنت."تقيـ ّمف ّلؾ ّسأقوؿ ّالخارجي، ّالعالـ ّأقرّ،ع ّالمفيـو ّىذا ّعمى ّبناء

أفّاألمرّيتعمؽّبالوصوؿّإلىّاآلخريفّدوفّمغادرةّالذات،ّوّذلؾّباالكتفاءّبأفّّ))روسو((
 يكوفّىوّذاتوّوّبأفّيظيرّلآلخريفّكماّىوّعميو.

أصناؼّاإلدراؾّالحسيّلمزمافّوّالمكاف،ّّفتنتظـّالقراءةّالموضوعيةّلؤلعماؿّاألدبيةّحسب
إذّيرىّ))بوليو((ّأّفّسؤالناّمفّأكوف؟ّيرتبطّطبعاّبسؤاؿّمتىّأكوف،ّوّىذاّالسؤاؿّيتوافؽّ

ّتمؾّالم ّمنذ ّأيفّأنا؟)...( يرتكز2ّّحظةّينبسطّفضاءّجديد:ّفضاءّمزّمفمعّسؤاؿّمشابو:
ّّعبلقةّاألناّالمبدعةّبالعالـ.ّعمى

ّ

ّ

ّ
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 :ية لممقاربة الموضوعاتيةاألليات اإلجرائ -4 -4
ّجميؿّحمداوي((ُيّ  ّالباحث)) ّبػػّجمؿ ّموسومة ّرائدة ّالموضوعاتيةػ))فيّدراسة فيّّػػالمقاربة

ّاألدبي(( ّالمقاربةّّالنقد ّوفؽ ّاإلبداعية ّالنصوص ّتحميؿ ّفي ّاإلجرائية ّاآلليات أىـ
1ّالموضوعاتيةّفيماّيمي:

 ّّّصّقراءةّشاعريةّعميقةّومنفتحة؛قراءةّالن
 ّمفّالقراءةّالصغرىّإلىّالقراءةّالكبرى؛ّاالنتقاؿ
 ّّّصّالمناصيةّوالمرجعية؛ناتّالنّّتحديدّمكو
 ّالتأرجحّبيفّالقراءةّالذاتيةّوالقراءةّالموضوعية؛
 ّّّالت ّعف ّاألساسيةالبحث ّالدّّّيمات ّوالموضوعاتّوالبنيات ّالمحورية اللية

ّصّاإلبداعي؛مةّفيّالنّّوالصورّالمفصّّّرةالمتكرّّ
 ّّّالصورّالمتواترةّفيّسياقياّالنصيّوالذىنيّوالجمالي؛ّوّيماتجردّىذهّالت
 ّّالكممات حصاء ّوا  ّالداللية ّالحقوؿ ّالمستوىّالدالليّعفّطريؽّرصد تشغيؿ

ّالمعجميةّوالمفرداتّالمتواترة؛
 ّتوسيعّالشبكةّالدالليةّليذهّالتيماتّالمرصودةّداللياّفيماّوتفسيرا؛
 ّسياقات ّفي ّلممعاني ّوالمولدة ّالمحركة ّاألفعاؿ ّواإليقاعيةّرصد ّالصوتية يا

والصرفيةّوالتركيبيةّوالتداوليةّمعّدراسةّدالالتياّالحرفيةّوالمجازيةّواستنطاقياّ
ّفيماّوتأويبل؛

 ّاالنتقاؿّمفّالداخؿّالنصيّإلىّالتأويؿّالخارجيّوالعكسّصحيحّأيضا؛
 يّفيّاألقرّاألدبيّالمعطىّمفّأجؿّالبموغّإلىّالجانبّالحسّّّدراسةّالموضوع

ّالمييمنةّلمعمؿّاإلبداعي؛ّإلىّالبنيةّالموضوعيةأوّالوصوؿّ
 ّّّرّبكقرةّوّبشكؿّالفتّفيّنسيجّالعمؿّاألدبي؛حصرّالعناصرّالتيّتتكر
 ّّّاط ّوّرصدىا ّحصرىا ّبالمعنىّتحميؿّالعناصرّالتيّتـّ ّ)االىتماـ ّوتواترا رادا

ّالسياقي(.
 ّوّاختبلفا؛ّالمقارنةّبيفّالظواىرّالدالليةّوّالمعجميةّوالببلغيةّتآلفا
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 ّّّالتّزتجن ّإلىاب ّوالمجوء ّالموضوعاتي ّالتحميؿ ّفي ّالقسريّّيد اإلسقاط
ّّالمتعسؼ،ّوعدـّتقويؿّالنصّماّلـّيقمو؛

 ّّّتحميمياّلقراءتياّتفسيراّوتأويبلّوّاستنتاجا؛ّجمعّالنتائجّالتيّتـ
 ّّدّيستطيعّأفّيستوعبّداخموّتفاصيؿّالعمؿّاألدبيّبناءّقالبّنموذجيّمجر

ّالمدروس.
 ّالدالالتّالواعيةّوغيرّالواعيةّبصورةّالمبدعّالذاتيةّوّالموضوعية.ّربط

يعنيّىذاّأفّالمقاربةّالموضوعاتيةّتعتمدّعمىّخطوتيفّأساسيتيفّوىما:ّالفيـّالداخميّ
لمنصّالمقروءّعفّطريؽّكشؼّبنيتوّالمييمنةّالدالةّمعجمياّوتركيبياّولسانياّوّبعدّذلؾّ

ّبتأويمو،ّإّماّتأويبلّداخمي ّاّأوّخارجياّ.تقـو
ّ

 صدى الصورة(( نموذجا:))غاستون باشالر((/)) المقاربة الموضوعاتية عند -5
ّ ّ"يرىّ))باشبلر(( ّذاتيا ّبحد ّالّتعتبرّصالحة ّالصورة ّالمعانيّالتيّتنشرىا،ّأّف بؿّبشبكة

ّتمؾّالتيّتوصؿّّو النتيجةّالتيّاستخمصياّمفّذلؾّعمىّمستوىّمنيجوّالنقديّتشبوّكقيرا
ّ ّحمفاؤه، ّوّالتعميؽّعمىّنّصّإلييا ّدراسةّعمؿّأدبيّما، ّأساسيةّقراءةّّألّف ّىوّبصورة ما

صّوّترؾّالصدىّالذيّيقيرهّلينتشرّفيّأنفسنا،ّيحدثّذلؾّألنناُّتخضعّالذاتّإليعازاتّالنّّ
 1."وّنتأقرّبياّنحياّكيافّالصورة

عميؽّأفّيصبحّنحياّكيافّالصورةّوّشاعريةّالفضاء،ّفبلّيمكفّلمتّّوّبماّأّفّاألمرّيعنيّأفّ
ّتمييزيا، ّأو ّبالتراكزيةفيتعرّّّتفسيريا ّأشبو ّىو ّبما ّلصدىّالصورة ّنقطةّّضّ))باشبلر(( أو

ّالشاعرّ))ايموار((:ّالتبمور.ّيظيرّىذاّمفّخبلؿّقراءتوّلبيتيفّمفّأبيات

ّ"كنتّكمركبّغارؽّفيّالمياهّالمغمقة

ّكميتّلـّيكفّلدّيّسوىّعنصرّوحيد"

تيفّأّفّالمياهّالمغمقةّتحتضفّالموت،ّوّالماءّيجعؿّالموتّيرىّ))باشبلر((ّمفّخبلؿّالبي
ّىيّ ّالحالة ّىذه ّجوىري. ّعنصر ّإذف ّالماء ّجوىره. ّفي ّالميت ّمع ّيموت ّالماء عنصرا.

                                                           
.331، 337مجموعة من الكتاب، مدخل إلى مناهج النقد األدبً، ص  
1
  



 / المية غيفاويديف املقارابت النقدية املؼارصة.............................................................................. حمارضات

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  82 

ّالذيّيدؿ1ّّّأقصىّحاالتّاليأس. ّعمّفالماء ّّوعادة ّالحياة ّو ّالنقاء األمؿ،ّىّاالطمئنافّو
اّاليأس.ّممّّوّالموتّّوّعمىّالقمؽّوّالقنوطرتّداللتوّتماماّفيّىذيفّالبيتيفّوّصارّداالّتغيّّ

ّاهّتأويبلّداخميا.طاستخرجّالعنصرّالمييمفّلمنصّوّأع))ّباشبلر((ّّيعنىّأفّّ
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.ّبتصرؼ.119إلىّمناىجّالنقدّاألدبي،ّصّّمدخؿّ،مجموعةّمفّالكتابّينظرّ 1  
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 :الثاهية غرشةاحملارضة 

 النقد السوا يولويج

 مفيوم النقد االجتماعي: -1
مصطمحافّمترادفاف،ّّ))عمـّاجتماعّاألدب((بدايةّأّفّ))النقدّاالجتماعي((ّويجبّأفّنعرؼّ

ّالنصّ ّاجتماع ّعمـ ّلمنصوصّو ّاالجتماعي ّالنقد ّإّف ّقائبل:" ّزيما(( ّ))بيير ّأكّده ّما ىذا
ّأقصرّمفّ ّألنيا ّتداوالّمفّغيرىا ّأصبحتّأكقر ّاالجتماعي(( ّ))النقد ّكممة ّوأّف مترادفاف،

ّالنص(( ّاجتماع ّعبلقات1ّمصطمح))عمـ ّتحديد ّإلى ّتسعى ّقراءة ّعف ّعبارة ّعنده ّوىو ،"
خييؿ،ّفتعمؿّىذهّالقراءةّعمىّإقامةّطابّبيفّالنظريةّوّاأليديولوجية،ّوبيفّالنظريةّوّالتّّالخ

2ّّالعبلقةّبيفّالبنيةّالنصيةّوّظروؼّإنتاجياّمعّنصوصّشارحة.

يمكفّأّفّنعّرؼّالنقدّاالجتماعيّبأنوّرؤيةّنقديةّتنظرّلمنصّاألدبيّعمىّ"أّنوّإنشاءّوفعؿّّو
ّال ّمنتجّىو ّبو ّيقـو ّويتمقّّاجتماعي، ّالعبلقاتّالتيّكاتب، ّالقارئّفيّإطار ّمستيمؾّىو اه

ّاألدب."ينظّّ ّأوّسوسيولوجيا ّاجتماعّاألدب، ّعمـّخاصّىوّعمـ ّيدرسو ّالمجتمع)..( 3ّميا
مّماّيعنيّأّفّالنقدّاالجتماعيّيستعيفّبعمـّاالجتماعّألجؿّالكشؼّعفّالظواىرّاالجتماعيةّ

ّإلىّدراسةّوجوهّاجتماعيةّشتّّداخؿّالنصوصّاألدبيةّوّتفسيرىا،ّفانصرؼّروّّ ىّداخؿّاده
ّالنصّاألدبي،ّأىميا:

 ّوّىوّعضوّفيّالمجتمعّمنغمسّفيّوضعّاجتماعيّمعّيف،ّالمنتج ّالمؤلؼ، ّأو :
ّالتيّيتمقّّ ّيعّبرّعفّطبقتوّاالجتماعية ّألّنو ّمفّاالعتراؼّاالجتماعي، ّمعينا ىّنوعا

فيّالسمـّاالجتماعي،ّودورىاّينتميّإليياّفيّأصولوّأوّفيّانحيازهّالواعي،ّوموقعياّ
ّالمج ّاقتصاد ّّوفي ّالمستقبؿ، ّنحو ّوتطمعاتيا ّمنيا،ّتمع، ّتعاني ّالتي مشكبلتيا
وّتحركاتيا،ّورؤيتياّلموجود،ّفالطبقةّاالجتماعيةّتترؾّحتماّآقارىاّوتاريخياّالذيّيوجّّ

                                                           
بييرّزيما،ّالنقدّاالجتماعي،ّترّعايدةّلطفي،ّمراجعةّأمينةّرشيدّوّسيدّبحراوي،ّدارّفكرّلمدراساتّوّالنشرّوّالتوزيع،1ّّ

 .11،ّص1991ّ(،ّالقاىرة،1ّ)ط
 12المرجعّنفسو،ّص2ّّّ
 .69أنورّعبدّالحميدّموسى،ّعمـّاالجتماعّاألدبي،ّص3ّّ
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ّيظيرّذلؾّفيّأدائوّالمغوي1فيّالكاتب ّالتيّيعبّّّوّ،، رّفيّالموضوعاتّوّالقضايا
 .ّعنيا

   ّفيوّتاجالن ّفالجانبّاالجتماعي ّاألديبّومجتمعو، ّلواقع ّالحامؿ ّاألدبي ّاألقر ّوىو :
ّمفّواقعّ ّأفّينطمؽّفيّعممو ّالّبد ّأوّشّط، ّخيالو ّبعد ّالكاتبّميما ّألّف واضح،

ّيستمدّّ ّبطريقتوّالخاصّّموادهّمنو،ّوّيشكّّّإنسانيّما ّإشارةّميا ةّبوّالتيّتحمؿّمعيا
 2ّإلىّالقارئ.

  ّانصرؼّّ:ّوىوّعنصرّميـّّالمتمقيالمستيمك أو ّلذا ّالنقدفيّعمميةّاإلنتاجّاألدبي،
ّاالجتماعيةّ ّالحوافز ّعند ّفيتوقؼ ّالعممية، ّىذه ّفي ّدوره ّتفّحص ّإلى االجتماعي
ّوالمقبطاتّالتيّتحوؿّ ّمحددة، ّأعماؿ ّالقارئّيقبؿّعمىّقراءة ّالتيّتجعؿ المختمفة

 بينوّوّبيفّىذهّالقراءة.
 نشأة النقد االجتماعي: -2

رّعفّالّأحدّينكرّأزليةّالعبلقةّبيفّاألدبّوّالمجتمع،ّفمنذّفجرّاالنسانيةّوّاألديبّيعبّّ
ّلذلؾّلـّّ،بيئتوّوّمجتمعو ّالعبلقةّّيخمووّتبعا التراثّالنقديّالعالميّمفّآراءّبحقتّىذه

بالواقعّ))أفبلطوف((ّعفّعبلقةّاألدبّةّليا،ّفعّبرّكّؿّمفّ))أرسطو((ّووأعطتّقراءاتّكقيّر
ّخبل ّالمحاكاةمف ّنظرية ّيغفؿؿ ّلـ ّو ّفعرضّلياّّبعدىاّ، ّالعبلقة، ّىذه ّعف ّالقديـ نقدنا

ابفّسينا،ّابفّرشدّ،ّوّغيرىـّ،ّلتعرؼّالقراءةّالسوسيولوجيةّتحّوالّميماّالجاحظ،ّّالفارابي،ّ
ّّعمىّيدّ))ابفّخمدوف((ّالمؤسسّاألوؿّلعمـّاالجتماع.

ّالجادّّ ّاالنطبلقة ّصدرّأّما ّعندما ّإلىّبداياتّالقرفّالتاسعّعشر، ّاالجتماعيّفتعود ّلمنقد ة
ّدوستايؿ((، ّ))ماداـ ّلصاحبتو ّاالجتماعية(( ّبالمؤسسات ّعبلقتو ّفي ّ))األدب حيثّّكتاب

ّتناولتّفيوّتأقيرّالديفّوّالعاداتّوّالقوانيفّفيّاألدب،ّوّتأقيرّاألدبّفييا.

ّالنّّّو ّأخرىّأظيرتّمحاوالتّ))تيف(( ّمرحمة ّعندماّّزفي ّاألدب، ّدراسة ّفي ّاالجتماعية عة
ّعمىّقبلقةّعناصرّىيّالجنسّأوّالعرؽ،ّوّالبيئةّوّالعصرأسّّ ّتقـو ّاجتماعية ّسّلقراءة

                                                           
 .70نظرّالمرجعّنفسو،ّصّي1ّ
 70،ّالمرجعّالسابؽ،ّصّالموسىّأنورّعبدّالحميد2ّ
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دّنوعّمفّعبثّالخياؿّالفردي،ّوالّىوّبالنزوةّالمعزولةّليسّمجرّّّفالعمؿّاألدبيّفيّنظرهّ"
 "1مفّنوعّماّوّنقؿّلمتقاليدّالمعاصرة،ّوّتعبيرّعفّعقؿلذىفّمستقار،ّوّلكنّّ

ّفعّّ ّإسياـ ّلػػ))ىيغؿ(( ّبوصفياّوكاف ّالرواية ّعف ّفيّأطروحاتو ّالسيما ّالسياؽ، ّفيّىذا اؿ
2ّ،ستّفيّظؿّعالـّمتدىورّانقطعتّفيوّالعبلقةّبيفّاإلنسافّوالطبيعةممحمةّبرجوازية،ّتأسّّ

ّوّربطّظيورّالروايةّبالتغيراتّاالجتماعية.أيّأنّّ

ّحقيقيّو ّالسوسيولوجيشّكؿّالفكرّالماركسيّإضافة ّلمنقد ّ))كارؿّماركس((ّّة ّرؤية الّسيما
3ّلعبلقةّاألدبّبالمجتمعّمفّخبلؿّمقولتيّالبنيةّالتحتيةّوّالفوقية.ّالجدلية

ّمفّخبلؿّعدّّ ّالبلفتة، ّإسياماتو ّلينيف(( ّفبلديمير ّلػػ)) ّالوقتّكاف ّمقاالتّكتبياّفيّىذا ة
نماّفيّتاريخّحوؿّ))تولستوي((،ّفكافّيبحثّعفّ))تولستوي((ّالّفيّ نصوصوّاإلبداعية،ّوا 

ّالممتدّّ ّ)ّروسيا 1861ّبيف ّمرحمة1904ّ، ّمقمتّحسبّ))لينيف(( ّالتي ّالمرحمة ّىي ّو ،)
4ّّتفسخّالمجتمعّالبطريركي،ّواالنتقاؿّإلىّالرأسّمالية.

ّمفاىيـّ ّضوء ّفي ّنظرية ّأسس ّالذي ّماشيري(( ّ))بيير ّيد ّعمى ّالنوعية ّاالنتقالة لتأتي
فكرةّاالنتقاؿّبيفّالنصّوّالواقعّكماّفعؿّ))لينيف((،ّوّتوّصؿّإلىّ))لينيف((،ّلكنوّرفضّ

ّمكوّّ ّتصير ّاإليديولوجياتّالمختمفة ّىيأف ّو ّلمنص، ّالتيّّناتّأولية ّنفسيا الّتممؾّالقوة
ضحّجانبّمفّىذهّتممكياّفيّالواقع،ّألفّإيديولوجياّالمؤلؼّتتحّرؾّبسريةّداخؿّالنص.ّيتّّ

ؿّإلىّالتمييزّبيفّكاتبّالروايةّتوصّّحيثّّ((بمزاؾػػ))حيف((ّلفيّتحميموّلروايةّ))الفبلّالرؤيا
5ّالمواليّلمسمطة،ّوّراويّالروايةّالذيّيستنكرّخطابوّخطابّالكاتب.

عاّكبلمياّاجتماعياّمنظما،ّتتبايفّفيوّوّ))ّميخائيؿّباختيف((ّالذيّنظرّلمروايةّبوصفياّتنوّّ
يّمفّخبلؿّوحداتّالتأليؼّاألساسيةّأصواتّفرديةّمتعددة،ّوّيتجسدّذلؾّالتنوعّاالجتماع

                                                           
زيفّالديفّمختاري،ّناديةّلخداري،ّالنقدّالسوسيولوجيّبيفّالمنيجّالتجريبيّوّالمنيجّالبنيويّالتكويني،ّمجمةّإشكاالت1ّّ

 .4،ّص5ّ،2019ّ،ّالعدد8ّفيّالمغة،ّمجمدّ
 .88،ّصّبؽالمرجعّالساأنورّعبدّالحميدّالموسى،2ّّ
 .50صّّالمرجعّالسابؽّزيفّالديفّمختاريّ،ّناديةّلخداري،3ّ
 .90صّّالمرجعّالسابؽ،ّأنورّعبدّالحميدّالموسىّ،4ّ
 .143المرجعّنفسو،ّص5ّّ
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ّو ّالمؤلؼ ّكبلـ ّمف ّتتكوف ّّوّالتي ّالشخصيات، ّكبلـ ّو ّالراوي ّتتعددّكبلـ ّالتنوع بيذا
1ّاألصواتّاالجتماعية.

قراءةّاجتماعيةّكقيرةّجداّوالّيمكفّحصرىاّّإّفّاإلسياماتّالتيّحاولتّقراءةّالنصّاألدبي
كّؿّمحاولةّمنياّىيّلبنةّأساسيةّساىمتّّفيّىذاّالمقاـ،ّوّمعّىذاّيجبّالتأكيدّعمىّأفّّ

 فيّبمورةّنقدّاجتماعيّلؤلدب.

 مقوالت النقد االجتماعي:أىم  -3
 لمتعبيرّعفّالمجتمع.ّاألدبّوسيمة 
 ّااللتزاـ:)ّكّؿّأدبّيجبّأفّيكوفّممتزماّبالقوة(؛ّتفضيّبناّىذهّّمقولة

ّقومي،ّ ّإيديولوجي، ّفكري، ّاألوؿ: ّااللتزاـ؛ ّمف ّنوعيف ّإلى المقولة
 يّذوقيّجمالي.عرقي.ّوالقاني:ّفنّّّديني،

غيرّأّفّالنقدّاالجتماعيّالّيأخذّإالّبالشؽّاألوؿّمفّمفيوـّااللتزاـ،ّ
ّ.2القوميّوّالدينيفاقتصرّعمىّبحثّااليديولوجيّوّ

ّ
 )) بيير زيما((:المقاربة السوسيولوجية عند-4

يقوـّعمـّاجتماعّالنصّعندّ))ّبييرّزيما((ّعمىّ"تجاوزّحدودّالخطابّالجمالي،ّوّتقديـّ
ّالنّّ ّالمستويات ّلغوية ّكبنى ّالمختمفة ّاّوصية ّنفس ّفي ّخاصّّاجتماعية ّالمستوياتّلوقت، ة

ّّو ّّوالداللية ّالجدلية"التركيبية ّّو3عبلقاتيا ّاالجت، ّالوصؼ ّالنصيةّالستكماؿ ّلآلليات ماعي
ّاعتبرىاّضروريةّفيّالمقاربةّالسوسويولوجية:مفّبعضّالمفاىيـّّوالتركيبية(ّانطمؽّ)الدالليةّّو

 ألدبّوّالمجتمعّإالّعفّطريؽّلغتو،ّؽّوصؼّالعبلقةّبيفّا:ّالّيتحقّّالوضع المغوي
ّالعالـّاالجتماعيّكمجموعّلغاتّجماعيةّ ّوجبّ"تقديـ تظيرّفيّأشكاؿّمختمفةّلذا

 4مفّالبنىّالدالليةّوّالسرديةّلمتخييؿ."

                                                           
 .98المرجعّنفسو،ّص1ّّ

ّ.83صّالمرجعّالسابؽ،ّّأنورّعبدّالحميدّالموسى،ّّ 2
 .171صّّالمرجعّالسابؽ،ّبييرّزيماّ،3ّ
.183نفسو،ّصّالمرجعّ 4  
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  ّكّؿّالبنىّالتركييبيةّوّالدالليةّفيّالنصّذاتّاجتماعيعمم الداللة و التركيب كوظائف:
 وظائؼّاجتماعية.

  ّالمستوىالدالليالمعجمي و المستوى ّىذا ّزيما(( ّيعطيّ)) ّأحدّّ: ّفاعتبره ّبالغا اىتماما
ّ ّقطبي ّ"السوسيولوجيةالمقاربة :ّ ّعمى ّيجب ّبنظريتيفّعمـ ّيبدأ ّأف ّالنص اجتماع

ّالمغةّمتكاممتيف: ّعف ّمستقؿ ّوجود ّاالجتماعية ّلمقيـ ّليس ّالوحداتّإنة ّأّف ّو ،
ّ ّوالتركيبية ّوالداللية ّاجتماعيةّالمعجمية ّلصراعات ّمراىنات ّتصبح ّأف يمكف

طبقيّيمكفّأفّّمستدالّبقوؿّلػػ))ميشيؿّبيشو((:ّ)ّكؿّصراع1ّ".واقتصاديةّوسياسية
 .2يتمخصّفيّصراعّمفّأجؿّكممةّضدّكممة(

 ّالمستوى السردي ّّمستعينا: ّالسيميائية ّ))غريماس(( ّتشكّّبرؤية ّالمعنىّلمستويات ؿ
"النصوصّالنظريةّأوّاإليديولوجية،ّأوّالدينيةّيمكفّتقديميا،ّّافّّّإلىّ))زيما((ّتوصؿ

نماّىي3ّّّمقمياّمقؿّالنصوصّاألدبيةّبواسطةّنماذجّفاعمية" فواعؿّليستّمجردةّوا 
 ىيّحاممةّلغاياتّوّوظائؼّاجتماعية.

  ّباعتبارىاالتناص كمقولة اجتماعية ّالنص ّيظير ّتخييميا: ّتناّصّّعالما ّكعممية
الجماعيةّوّالخطاباتّالشفييةّوالمكتوبة،ّّامتصاصّمفّجانبّالنصّاألدبيّلمغاتّو

يّالتحميؿّالتناصيّّالضوءّلذاّيجبّأفّيمقّ،ّالنظرية،ّالسياسيةّأوّالدينيةّالتخييمية
ّبالنسبةّلبنيةّ عمىّالمغاتّالجماعيةّوّالخطاباتّالتيّتكوفّأكقرّأىميةّمفّغيرىا

ّما، ّلمسرحية ّما، ّماّرواية ّلقصيدة ستيعابّالتناصيّلمغاتّالجماعيةّاالّكوف4ّأو
ّخاصة.ّدّبنيةّأدبيةّوّاجتماعيةالخطاباتّىوّالذيّيولّّّو

بنيةّلغويةّوّاجتماعيةّفيّنفسّالنصّّإلظيارّ))زيما((ّمفّبيفّالنصوصّالتيّاختارىاّّ
ّ:ماّيميّماّبحقوّفيياّالتيّمفّضمفالوقت؛ّروايةّ))الغريب((ّلػػ))ألبيركامو((،ّ

 

                                                           
ّ.177،ّصّالمرجعّنفسوّ 1
.177المرجعّنفسو،ّصّّ 2  
.180المرجعّنفسو،ّصّّ 3  
.204ينظرّالمرجعّنفسو،ّصّّ 4  
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 الوضع المغوي: - أ

ّيكمّّ ّ))الغريب(( ّرواية ّفي ّفكرييف ّتياريف ّوجود ّ))زيما(( ّحظ ّالبعضّال ّبعضيما بلف
ّتدىويتعارضافّفيّنفسّالوقت،ّفمفّجانبّيخشىّ رّالمغةّبفعؿّقوانيفّالسوؽّّو))كامو((

ّالتدىورّويستخدمياّ ّالناتجةّعفّىذا ّالبلمباالة واإليديولوجيات،ّومفّجانبّآخرّيقبؿّىذه
ّكأداةّلغويةّوّنقديةّفيّروايتو.ّ

 الالمباالة و االزدواج الداللي: - ب

،1ّاالجتماعيّالمغوي"بيفّالوضعّ"ىيّالرباطّالجامعّبيفّالروايةّوبنياتياّّوإّفّالمغةّالجماعيةّ
فيّذلؾّّاجتماعيّلغويّكافّسائداّلوضعّروايةّ))الغريب((ّىيّتجسيدّفبلحظّ))زيما((ّأفّّ

ّ)البلمباالة ّ))ميرسو((الوقتّىو ّالتيّتظيرّبكؿّوضوحّفيّرّد ّسئؿّعفّسببّّ(، عندما
وّلمنائبّّوّىيّإجابةّمستفزةّلمخطابّالرسمي،ّاقترافوّجريمةّقتؿ:ّ))إنوّبسببّالشمس((

العاـّ:''ّإّنناّلسناّبصددّجريمةّقتؿّعادية...ّىذاّالرجؿّياّسادة،ّإنسافّعاقؿ،ّلقدّسمعتموهّ
ّإنوّ ّنقوؿ ّأف ّيمكف ّال ّو ّالكممات، ّقيمة ّيدرؾ ّإنو ّيجيب، ّيعرؼّكيؼ ّإنو أليسّكذلؾ،

ّ(.1962ّ:1196تصّرؼّدوفّوعيّبماّيفعمو''ّ)الغريب،ّ

عيّوّ/ذات/ّمعارضةّلفعؿّاعؿّاجتماالذيفّيظيروفّكفّ-حسبّ))زيما((–العدالةّّوممقمّ
يمكنيـّقبوؿّالتشيؤّوّالصدفةّالنابعيفّمفّالبلمباالة،ّفيـّيجعموفّ))ميرسو((ّذاتاّّالبطؿّال

ّفتفسيرّ ّالشر. ّباسـ ّالسمبية ّبعضّالقيـ ّباسـ ّسردي ّبرنامج ّإطار ّداخؿ ّتتحرؾ مسؤولة
ّىوّغيرّمقبوؿّلدىّاإليديولوج ّبسببّالشمس( ّالبسيطّ)إنو يفّالذيفّيرفضوفّ))ميرسو((

ّسمطةّ ّتخييميا، ّمرسبل ّبالطبيعة ّويستبدلوف ّالحقيقي، ّمرسمو ّىي ّالطبيعة ّبأف االعتراؼ
أّفّ"المباالةّميرسوّّ-حسبّ))زيما((–ّوّلكفّيجبّأفّنفيـّجيدا2اجتماعيةّسمبية:ّ/الشر/.

3ّاية"ليستّظاىرةّمنعزلة،ّولكنياّتبدوّالسمةّالمميزةّلجزءّىاـّمفّالمجتمعّالذيّتجسدهّالرّو

                                                           
 .217المرجعّنفسو،ّص1ّّ
  .217ينظرّالمرجعّنفسو،ّص2ّّّ

 .224المرجعّنفسو،ّص3ّّ
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بطريقةّمختمفةّألّنوّنظرّإلىّّعوالمياّزيما((ّمفّدخوؿّالنصوصّوّاكتشاؼلقدّتمكفّ))ّ
كوظائؼّاجتماعيةّمستغبلّمختمؼّّالنصّ)المعجمي،ّالتركيبي،ّالداللي،ّالسردي(ّمكّونات

دّالسيميائي،ّماّيؤكّّاّبعضّالمناىجّالنقديةّكالنفسيّوالبنيويّّواآللياتّالقرائيةّالتيّجادتّبي
ّفيّقراءةّ ّمنيا ّكّؿ ّتصّورّوّرؤية ّيخدـ ّالبعضّبما ّالمناىجّتنيؿّمفّبعضيا ّأّف مجددا

ّّالنصوصّاألدبية.

ّّ
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 غرشة احملارضة الثالثة

 التداولية:

 مفيوم التداولية و نشأتيا: -1
(ّ ّسنة ّالتداولية ّإلىّمصطمح ّأشار ّمف ّأّوؿ ّالفيمسوؼّ))تشارلزّموريس(( (،1938ّيعتبر

ّ ّالعبلماتّّتحّدثعندما ّبيف ّالعبلقة ّتعالج ّالسيميائية ّمف ّجزء ّالتداولية ّإّف ّقائبل:" عنيا
2ّالتيّتعالجّالمغة:ّاالختصاصاتّقالثحيثّاعتبرىا1ّّومستعمميّىذهّالعبلمات."

 .عمـّالتراكيب:ّوّىوّإجماالّالنحوّالذيّيقتصرّعمىّدراسةّالعبلقةّبيفّالعبلمات 
 الداللة:ّيبحثّفيّالعبلقةّبيفّالعبلماتّوّماّتدؿّعميو.ّعمـ 
 .التداولية:ّوتعنىّبالعبلقاتّبيفّالعبلماتّوّمستخدمييا 

3ّمّرتّالتداوليةّفيّنشأتياّبقبلقةّمراحؿ:

 ّالمرحمة األولى ّسنة ّإلى ّتعود ّعف1938ّ: ّموريس(( ّ))شارؿ ّتحّدث ّحيف ،
التركيبيّوّالبعدّالسيميائيّوّالبعدّ))السيمزويس((ّفيّأبعادىاّالقبلقة؛ّالبعدّ

ّأفّّ ّغير ّالمرحمةّالتداولي. ّىذه ّفي ّأيّّالتداولية ّاإلشاريات، ّحبيسة ظمت
 الئحةّمحدودةّمفّالمصطمحاتّكالضمائرّوظروؼّالزمافّوّالمكاف.

 ّّفي ّحاسمة ّمرحمة ّىي ّو ّالخمسينيات، ّمرحمة ّإلى ّتعود ّالقانية: المرحمة
ّسم ّمع ّخاصة ّالتداولية ّمعالـ ّالمحاضراتّالتيّألقاىا))أوستف((ّصياغة سمة

،ّوّالتيّكافّمدارىاّحوؿّأفعاؿّالكبلـ،ّفأبافّأّفّعدداّىائبلّمف1955ّسنةّ
 الجمؿّالخبريةّالّتستعمؿّألجؿّوصؼّالعالـّوّإنماّلتغييره.

ّمفّفيـّ ّقدمو))غرايس(( ّما ّالمرحمة ّفيّىذه ّ))أوستيف(( يضاؼّإلىّجيود
 التمفظّوّقوانينو.

                                                           
 43الجيبلليّدداش،ّمدخؿّإلىّالمسانياتّالتداولية،ّ)د،ط(،ّ)د،ت(،ّص1ّّ
 43المرجعّنفسو،ّص2ّّ
،20ّ،ّص2016ّ(،ّعماف،1ّينظرّجوادّختاـ،ّالتداوليةّأصولياّوّاتجاىاتيا،ّدارّكنوزّالمعرفةّلمنشرّوّالتوزيع،ّ)ط3ّ

21. 
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 ّالمعرفيةّوّاألبحاثّالمتعمقةّثةالمرحمة الثال ّعمىّالعمـو :ّتزامنتّمعّانفتاحيا
ّماّ ّوأعمنت ّلمتداولية، ّالعاـ ّالوجو ّغّيرت ّأبحاث ّىي ّو ّالصناعي، بالذكاء
ّمحاولةّ ّىو ّالمرحمة ّىذه ّمّيز ّحدث ّأىـ ّلعّؿ ّو ّالمعرفية. يعرؼّبالتداولية

ّيعرؼ بنظريةّّ))ديكرو((ّفيّالتأسيسّلتداوليةّمندمجةّفيّالداللةّضمفّما
 فيّالمغة.ّالحجاج

ّالمراحؿّالتيّمرتّبيا اّحافظتّعمىّالمعنىّالذيّحددهّالتداوليةّفيّنشأتيّوعبرّكّؿ
ّسابقا؛)) ّدراساتّمختمفةّّموريس(( ّمف ّنقميا ّالتعريفاتّالتي ّتمؾ ّمف ّنبلحظو ّما ىو

1ّ))فيميبّببلنشيوّ((:

ّباستعماؿّالمغة،ّوتيتـّّّالتداوليةّىيّمجموعةّمفّالبحوثّالمنطقيةّالمسانيةّالتيّتعنى-
ّبقضيةّالتبلؤـّبيفّالتعابيرّالرمزيةّوالسياقاتّالمرجعيةّوّالمقاميةّوّالحدقيةّوالبشرية.

ّقصدّّ- ّبو، ّتنظرّفيّالوسمياتّالخاصة ّو ّفيّالخطاب، ّبالمغة ّتيتـ ّدراسة التداولية
ّتأكيدّطابعوّالتخاطبي.

ّةّواجتماعيةّفيّنفسّالوقت.التداوليةّدراسةّلمغةّبوصفياّظاىرةّخطابيةّوتواصميّ-

صّالذيّيندرجّضمفّالمسانيات،ّوييتـّباستعماؿّالمغةّالتداوليةّىيّالدراسةّوّالتخصّّّ-
ّفيّالتواصؿ.

ّ ّدراسة ّالتداولية ّتتفؽّعمىّأّف ّتكاد ّكّميا ّوّفيّخضـّّتعنىو ّأقناءّاالستعماؿ، بالمغة
بطّىذهّاالستعماالت،ّضّبحقياّعفّاالستعماالتّالمختمفةّلمغةّاختمؼّروادىاّفيّكيفية

 فظيرتّتبعاّلذلؾّاتجاىاتّوّفروعّليا.

 اتجاىات التداولية: -2
ىناؾّتقسيماتّعديدةّلمتداوليةّوّفروعيا،ّويعتبرّالتقسيـّالذيّقدمو))جاؾ((ّوّ))آفّريوؿ((ّ

2ّإذّفّرعّالتداوليةّإلىّقبلقةّاتجاىاتّرئيسية:ّمفّأىـّىذهّالتقسيمات،
                                                           

(،1ّينظرّفيميبّببلنشيو،ّالتداوليةّمفّأوستيفّإلىّغوفماف،ّترّصابرّالحباشة،ّدارّالحوارّلمنشرّوّالتوزيع،ّ)ط1ّ
 .18ّ،19،ّص2007ّسوريا،

 .72جوادّختاـ،ّالمرجعّالسابؽ،ّصّّينظر2ّ
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1-ّ ّالكبلسيكية: ّقدميا))أوستيف((ّالتداولية ّكما ّالكبلـ ّأفعاؿ ّبنظرية ّالوصؼ ّىذا ارتبط
وراجعياّ))سورؿ((،ّفمّيز))أوستف((ّبيفّقبلقةّأصناؼّألفعاؿّالكبلـ،ّىيّفعؿّالقوؿّوّفعؿّ
ّممفوظاتّ ّإلى ّصنفيا ّو ّاألفعاؿ ّىذه ّنمذجة ّسورؿ(( ّأعاد)) ّو ّاإلنجاز، ّفعؿ ّو التأقير

 إخبارية.ّالتزاميةّوّإنجازيةّوّتصريحيةّوّتعبيريةّو

التداوليةّالمندمجة:ّىيّتداوليةّمندمجةّفيّالداللة،ّاىتمتّمفّخبلؿّرائدىا))ديكرو((ّّ-2
 بالبنياتّالحجاجية،ّالمنبققةّفيّصميـّالمغةّأكقرّمفّبحقياّفيّشروطّصدؽّالممفوظات.ّ

((،ّوّىيّالتداوليةّالمعرفية:ّظيرتّبفضؿّنظريةّالمبلءمةّالتيّحّددىا))ّلولسفّوسبربر-3
ّمقاصدّ ّبيف ّالتبلـؤ ّضرورة ّبمعنى ّالمردودية، ّأو ّاإلنتاجية ّمفيـو ّعمى ّتتأسس نظرية

ّالمتكمـ،ّوّتأويبلتّالمتمقي.ّ

 ))روين الكوف((:و مباحث التداولية و مقوالتيا / ))ديكرو((، ))غرايس((، -4
 اإلشاريات:-1

ّالببلغيّالعربي ّباإلشارياتّإلىّالتراثّالنقديّو ّاالىتماـ ّالسواء،ّّيعود والغربيّعمىّحّد
فمقبلّضميرّالمتكمـّّ،عبلماتّمحيمةّغيرّمنفصمةّعفّفعؿّالتمفظ""ّياخاصةّإذاّعممناّأنّّ

ّيظؿّّ ّإحالتمجرّّّ/أنا/ ّتقترف ّلـ ّما ّّودا ّالمتخاطبيف، ّلدى ّمعمـو ّبسياؽ ّمعّو ّالحاؿ كذلؾ
ّغيرىما.." ّو ّىنا(( ((ّ ّو 1ّّ))اآلف(( ّإشاريات ّتكوف ّقد ّاإلشاريات ّأّف ّيعني شخصيةّما

 )الضمائر(ّأوّإشارياتّمكانية)ّىنا،ّىناؾ..(ّأوّإشارياتّزمانية)ّاآلف،ّقبؿ،ّبعد(
 أفعال الكالم:-2

ّىيّ ّو ّالتقريرية؛ ّالوصفية ّالممفوظات ّىما: ّالممفوظات ّمف ّنوعيف ّبيف ّ))أوستف(( مّيز
ّالتيّيمكفّأفّّممفوظاتّتظؿّّ ّالممفوظاتّاإلنجازية ّو ّالكذب، ّالصدؽّو ّلمعيار خاضعة

ّليتمكّّتكوفّ ّصريحة، ّإنجازية ّأو ّمضمرة، ّإنجازية ّقبلقة ّتحديد ّمف ّبعدىا أنماطّألفعاؿّف
2ّلكبلـ:ا

 .التيّتخضعّلسنفّالقوؿّالعمؿّالقوليّ)فعؿّالقوؿ(:ّوىوّالعبارةّأوّاإلشاراتّالصوتية-

                                                           
 .76ّ،77صّّالمرجعّالسابؽ،ّ،جوادّختاـ1ّ
 .59ّ،60صّّالمرجعّالسابؽ،ّ،ّينظرّفيميبّببلنشيو2ّ
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ّعمىّإتماـّعمؿّآخرّعبرّالقوؿّتيّتفعؿّاإلنجاز(:ّوّىوّالبلعبارةّالالعمؿّالبلقولي)ّ- قـو
 أيّىوّتأويؿّلمعمؿّالقولي.ّّ،تمفظّبوغيرّالم

عمؿّالتأقيرّبالقوؿّ)فعؿّالتأقير(:ّوّيرادّبوّالتأقيرّالذيّيحدقوّفعؿّاإلنجازّفيّالمتمقي،ّّ-
 ؼّوفؽّىذهّالطريقةّأوّتمؾ.فيدفعوّإلىّالتصرّّ

 :((غرايس))مبدأ التعاون -3
ّيرتكزّّإفّّ ّإنما ّو ّفيّالسياؽ، ّفقطّعمىّمعنىّالجممة ّالّيعتمد ّتأويميا ّالممفوظاتّو فيـ

كذلؾّعمىّماّيبذلوّالمتحاوروفّمفّمجيوداتّإلنجاحّالتواصؿ،ّوّىوّماّأسماهّ))غرايس((ّ
ّعمىّأربعّقواعد:  1بمبدأّالتعاوف،ّوّىوّمبدأّيقـو

ّترتبطّبكميةّالمعموماتّالتيّيجبّتوافرىا:ّ:قاعدة الكمية -ّأ

 ّّفّأخباراّكافية.اجعؿّمساىمتؾّتتضم 
 ّّّفّأخباراّأكبرّمفّالمطموب.الّتجعؿّمساىمتؾّتتضم 

ّوّترتبطّبقاعدةّأساسيةّىي:ّ:قاعدة الكيفية -ّب

 اجعؿّمساىمتؾّصادقة. 
ّوّتتفرعّعمىّىذهّالمسممةّقاعدتافّىما:

 .الّتصّرحّبماّتعتقدّأنوّكاذب 
 تصّرحّإالّبماّتستطيعّالبرىنةّعميو.ّال 

ّعمىّقاعدةّأساسية:ّ: قاعدة المالءمة -ّت ّتقـو

 .اجعؿّمساىمتؾّمبلئمة 

ّقولو،ّ: قاعدة الجية -ّث ّنريد ّالتعبيرّعّما ّبكيفية ّإنما ّو ّقيؿ، ّبما ّالمسممة الّتعنىّىذه
2ّتعتمدّعمىّقاعدةّأساسةّىي:

                                                           
 .109-101صّالمرجعّالسابؽ،ّّّينظرّجوادّختاـ،1ّ
.102المرجعّنفسو،ّصّّ 2  
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 .كفّواضحا 

 : )) روين الكوف(( مسممة التأدب-3

1ّّبّعندّ))رويفّالكوؼ((ّعمىّقاعدتيفّىما:ينبنيّمبدأّالتأدّّّ

 .كفّواضحا 
 ّّبا.كفّمؤد 

ّاألولىّمف ّالقاعدة ّقواعدّّتنيؿ ّعمىّقبلقة ّالقانية ّالقاعدة ّتقـو ّو ّالتعاوف، مبدأ
2ّفرعية:

 .الّتفرضّنفسؾ 
 .قّدـّاختيارات 
 .أظيرّالود 

 :))سبربر(( السياق-4
ّسبربر ّالنسؽّيؤديّالسياؽّحسبّ)) ّالتيّينجزىا ّفيّالسيروراتّاالستداللية ّحيويا ((ّدورا

ّالمخاَطب،ّ ّمعتقدات ّو ّالتواصؿ، ّمقاـ ّمنيا ّلتشكيمو، ّمكونات ّعدة ّتتظافر ّو المركزي؛
3ّوتأويؿّاألقواؿّالسابقة،ّمّماّيجعموّذاّطابعّمتحّوؿّوّغيرّقابت.

4ّعةّأنواعّىي:وّتوّسعت))فرنسوازّأرمنكو((ّفيّمفيوـّالسياؽ،ّوّمّيزتّبيفّأرب

 ومدارهّحوؿّالمحيطّالزمكانيّلممتخاطبيف،ّيتشكؿّباألساسّّ:السياق الظرفي أو الحدثي
 مفّوحداتّبسيطةّمقؿّأسماءّاإلشارةّوّالظرفياتّالزمانيةّوّالمكانية.

 وىوّالمقاـّأوّالظرؼّاالجتماعيّالذيُّبّثّفيوّالخطاب.: السياق المقامي 
 عّفيوّالمتخاطبوفّبأدوارّتداوليةّمحضة،ّكماّىوّوّىوّسياؽّيضطم: السياق التفاعمي

 الحاؿّفيّاالعتراض،ّأوّاالستدراؾ،ّأوّاالقتراح.
                                                           

ّ.108ّ،109المرجعّنفسو،ّصّّ 1
ّ.108ّ،109المرجعّنفسو،ّصّّ 2

.126المرجعّنفسو،ّصّّ   3  
ّ.126ّ،127المرجعّنفسو،ّصّّ 4
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 ؿّمفّمجمؿّماّيستدعيوّالمتخاطبوفّوّيفترضونوّأقناءّالتبادؿّيتشكّّّ:السياق القضوي
ّالكبلمي،ّمقؿّانتظاراتيـ،ّواعتقاداتيـ،ّونواياىـ.

 الحجاج: -5
عمىّاإلقناعّوالتداوؿّوالجدؿّبيفّالمخاطبّوالمخاطبّحوؿّقضيةّماّمفّأجؿّّالحجاجّيدؿّّ

منطوؽّبوّمّوجوّإلىّّلكفّىذاّاألخيرّيحؽّلوّاالعتراض:"ّإفّالحجاجّكؿّّّ،إقناعّالمخاطب
فعاليةّتداوليةّجدلية؛ّّ،ّفيوّذو1لوّاالعتراضّعمييا"ّالغيرّإلفياموّدعوىّمخصوصةّيحؽّّ

ىدفوّإقناعيّقائـّبموغوّعمىّالتزاـّّكوفطابعوّمقاميّواجتماعيّ...وّجدليّّألفّّّ؛تداولي
2ّّّ.صورّاستدالليةّأوسعّمفّالبنياتّالبرىانيةّالضيقة

بالحجاجّباعتبارهّفعبلّكبلمياّمغروساّفيّصميـّالبنيةّأبرزّمفّاشتغؿّديكرو((ّ))ّوّيعتبرّ
ّ-حسبو–أّيّحقؿّحجاجيّّوّ،3لمحجاجالمغويةّلمممفوظ،ّلذلؾّرفضّاألخذّبالمنظورّالخطيّ

ّبيفّالحججّالمنتميةّ"سمماّحجاجيا"ّأسماىاّتراتبيةّلمحججينطويّعمىّعبلقةّ ،ّفعندماّتقـو
ّ ّعبلقة ّما، ّحجاجية ّفإفّّّتدرجيةإلىّفئة ّإلىّنفسّالسمـّّمعينة، ّإّذاؾ ّتنتمي ّالحجج ىذه

ّالحجاجي،ّوّقدّمّقؿّ))ديكرو((ّليذاّالّسمـّبالخطاطةّاآلتيةّ:

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ'ّ:ّّّّاألقوىّترمزّلمحجة

ّّّّّّّ

ّّّّّّّّّّّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ4:ّترمزّلمحجةّاألضعؼ.ّ

ّ

ّ

                                                           
ّ.231،ّص1998،بيروتّ(،1)ّط،ّالعقمي،ّالدارّالبيضاء، المسافّوالميزافّأوّالتكوقرّ،عبدّالرحمفّطو1ّ
ّ.65،ّص2000،ّبيروت،ّ،(2،ّ)ط،ّفيّأصوؿّالحوارّوتحديدّعمـّالكبلـ،ّالدارّالبيضاءّ،عبدّالرحمفّطوينظر2ّّ
 .145ختاـ،ّالمرجعّالسابؽ،ّصّّجواد3ّ
ّ .101،ص1ّ،2013رةّ،ّمنشوراتّاالختبلؼ،ّالجزائر،ّطّظيؼّعادؿ،ّببلغةّاإلقناعّفيّالمناعبدّالمط4ّّ



 / المية غيفاويديف املقارابت النقدية املؼارصة.............................................................................. حمارضات

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  96 

1ّّسـّالسمـّالحجاجيّبػ:يتّّ

ّفيّدرجةّماّمفّالسمـّالقوؿّالذيّيعموهّدليبلّأقوىّمنوّلػ"ف".ّقوؿّيردّكؿّّّ-أ

ّأفّ"ج"ّأوّ"د"ّالذيّيعموهّدرجةّ-ب إذاّكافّالقوؿّ"ب"ّيؤديّإلىّالنتيجةّ"ف"،ّفيذاّيستمـز
 يؤديّإليياّوّالعكسّغيرّصحيح.ّ

ّفإذاّأخذناّاألقواؿّاآلتية:

ّحصؿّزيدّعمىّشيادةّالقانوية.ّ-
ّحصؿّزيدّعمىّاإلجازة.ّ-
ّحصؿّزيدّعمىّشيادةّالدكتورا.ّ-

ّتتضمّّ ّالحجج ّإلىفيذه ّتنتمي ّحججا ّالسمـّّف ّنفس ّإلى ّكذلؾ ّوتنتمي ّالحجاجية، الفئة
ّ.ّولكفّّ/مكانتوّالعممية/أوّ/كفاءةّزيد/ّياّتؤديّإلىّنتيجةّمضمرة،ّمفّقبيؿ:الحجاجي،ّفكمّّ

القوؿّاألخيرّىوّالذيّيسردّفيّأعمىّدرجاتّالسمـّالحجاجي،ّوحصوؿّزيدّعمىّالدكتوراهّ
ويمكفّالترميزّليذاّالسمـّكماّ،ّعمميةّمقدرةّزيدّوعمىّمكانتوّالّىوّبالتاليّأقوىّدليؿّعمى

2ّّّّّّّيمي:
ّف:ّالكفاءةّالعمميةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّّالدكتوراهّّّّّّدّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّاإلجازةّّّّّّجّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّالشيادةّالقانويةّّّّّبّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّالتداولية؛ّىيّمبادئّوّمفاىيـّإجرائيةّفيّّىذه ّأبرزّرواد المقوالتّوالمباحثّالتيّحّددىا

ّيمكف ّاختياراتّدالليّذاتّالوقت، ّضمف ّالنصّوفيمو ّإلىّعوالـ ّالدخوؿ ّمختمفةّعبرىا ة
ّتعدّالنصوصّيسمحّالسياؽّبتعددىا،ّّو فيـّمقاصدّالتمفظّومراتبّالمخاَطبّبضبطيا.ّلذا

ّالتداوليةّ ّالمقوالت ّفييا ُّتظير ّأف ّيمكف ّالتي ّالخطابات ّأفضؿ ّالمشافية ّعمى ّتقـو التي
ّنجاعتياّوّفاعميتيا.

                                                           
ّ.21،ّص1ّ،2006ّأبوّبكرّالعزاوي،ّالمغةّوالحجاج،ّالعمدةّفيّالطبعّ،ّط1ّّ
 .21أبوّبكرّالعزاويّ،ّالمرجعّالسابؽ،ّص،-2
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 غرشة احملارضة الرابؼة

 النقد الثقايف:

 قد الثقافي:غات ظيور الن  مسو   -1
(ّأّوؿّمفّأطمؽّمصطمحّالّنقدّالقّقافّيّوجعموّموازيًاّيعتبرّالّناقدّاألمريكّيّ)فنسنتّب.ليتشّ

ّعاـّ ّالذيّأصدره ّذلؾّفيّكتابو ّحيثّجّسد ّالبنيوية، ّبعد ّوما ّالحداقة ّبعد لمصطمحيّما
(1992ّ ّالحداقة(( ّبعد ّلما ّاألدب ّنظرّية ّالقّقافّي، ّ))الّنقد ّعنواف ّتحت ّخبللوّاىتـّّـ( ّمف

ّانطبلقا ّالجمالّي ّإطارىا ّخارج ّالنصوص ّأبعادىاّّبدراسة ّورصد ّالّنصوص ّتفكيؾ مف
 1ّالقّقافيّة.

2ّ فيّقبلقةّعناصرّىي:ّ((فنسنتّليتش))تتجّمىّمعالـّالدعوةّالّنقديةّؿّّ

ّالمعتمد.ّّالنقدتجاوزّّ -
ّالتركيزّعمىّالقّقافة،ّواعتمادّالّنشاطّلممناىجّالّنقديةّالقديمة. -
ّالبنيويةّّ - ّبعد ّما ّاالّتجاىات ّبيا ّجاءت ّالتي ّالمناىج ّعمى التركيز

ّ))بارت((،ّ))دريدا((،ّ))فوكو((.ّالمتمّقمةّفيّأعماؿ:

ّأوّّ ّالعربي ّالمستوى ّعمى ّالغذامي(( ّاهلل ّ))عبد ّالناقد ّاألدبيوكاف ّالنقد ّعمى ّقار ّمف ّّؿ
اّفيّالوقوؼّبيّدوراّميمّّىّالنقدّاألدبطريقةّجريئةّوّصريحةّبعدّأفّاعترؼّبفضمو:"ّلقدّأدّّ

ّتقبّّ ّعمىّتذوؽّالجماليّو ّوفيّتدريبنا ّالنصوص، ّالنّّعمىّ)جماليات( ّالجميؿ صوصي،ّؿ
ولكفّالنقدّاألدبي،ّمعّىذاّوّعمىّالرغـّمفّىذاّأوّبسببو،ّأوقعّنفسوّوّأوقعناّفيّحالةّمفّ

ظمتّالعيوبّالعمىّالققافيّالتاـّعفّالعيوبّالنسقيةّالمختبئةّمفّتحتّعباءةّالجمالي،ّوّ

                                                           
ّاإلنسانيّّقراءةّتعاقبيةّفيّمقاربتوّالتأسيسيّّّقافيّّقدّالقّّأورادّمحمد،ّالنّّّينظرّ-1 ة،ّجامعةّبابؿ،ّكميةّالتربيةّة،ّمجمةّالعمـو

ّاإلنسانيّّ ّ.03،ّصـ2017،ّحزيراف،2ّددّ،ّع34مدة،ّبغداد،ّمجلمعمـو
ّ.309دليؿّالّناقدّاألدبي،ّصّينظرّميجافّالرويمي،ّسعدّالبازعي،ّ-2
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ّتتنامىّمتوسّّ ّحتّّالنسقية ّالشعريّوّالببلغي، ّبالجمالي، ّيتحكّّمة ّسموكيا ـّىّصارتّنموذجا
1ّّىيّمصادرّالخمؿّالنسقي."ّ-ببلغيا–ىّصارتّنماذجناّالراقيةّفيناّذىنياّوّعمميا،ّوّحتّّ

وقاؿّفيّموضعّآخر:ّ"ّإفّالنقدّاألدبيّكماّنعيدهّبمدارسوّالقديمةّوالحديقة،ّقدّبمغّحّدّّ
ّأوّسفّّ ّبقادرّعمىّتحقيؽّمتطّمباتّالمتغّيرّالمعرفيّوالققافيّّالنضج، ّيعد اليأسّحتىّلـ

 2الضخـّالذيّنشيدهّاآلفّعالمياّوعربيا."

ّّ ّو ّموقؼّ))فنسنتّب.ليتش(( ّأّف ّمفّىذا ّتزايدّنفيـ ّاألدبيّمرّده ّالنقد ّمف ))الغذامي((
ّأدبيتو ّالنصّو ّبجمالية ّداخؿّّاالىتماـ ّبحثّآلياتّاستظيارىا ّعمى ّالتيافتّالمستمر و

،ّوبنائوّؿّالنصالنصوصّاألدبية،ّدوفّاالنتباهّإلىّوجودّأنساؽّتساىـّىيّاألخرىّفيّتشكّّ
يّضروريةّألجؿّإنصاؼّالنصّبفكانتّالدعوةّإلىّالتحّوؿّمفّالنقدّالققافيّإلىّالنقدّاألد

ّّوماتو.باحتراـّكّؿّمقّاألدبي

ّالتحّوؿّلـّيكفّّ والّكافّغرضوّكسَرّنمطيةّممارسةّالنقدّاألدبيّالببلغيّوالّّحاقداّىذا
ّبياّالنقدّاألدبي ولـّيكفّتغييراّعمىّّ،ُىروًباّأوّتفادًياّالوقوَعّفيّأزماٍتّأخرىُّيحتمؿّأفّيمرَّ

ّ )ّ ّطارئًة ّ)حركًة ّكاف ّبؿ ّالراىنة، ّالفكرية ّالتوجيات ّمع ّالموضة ّتعبيرّ-سبيؿ ّحّد عمى
نتيجًةّلمعطياِتّومسّوغاِتّفرضتّنفسياّوكانتّأكقَرّإلحاًحاّعمىّفكرةّّ-))فنسنتّليتش((

ّآخذةًّ ّالقرف ّىذا ّوبدايات ّالعشريف ّالقرف ّنيايات ّفي ّالجا-ّ)الققافة( ّقوؿ ّحّد ّ-بريعمى
ّىوّأفّ)المسألةّالققافية(ّلـّّبمعطياتّعالمناّالراىف،ّفإفّّ" المعطىّالذيّيفرضّنفسوّاليـو

ّّ،تعدّفيّالظؿ 3ّ".تطغىّعمىّسطحّاألحداثّ-شئناّأـّكرىناّ–لـّتعدّ)تابًعا(ّبؿّإنياّاليـو

ّ

ّ

                                                           
صّّ،2005(،ّالرباط،3ّ،قراءةّفيّاألنساؽّالققافيةّالعربية،ّالمركزّالعربيّالققافي،ّ)طّعبدّاهللّالغذامي،ّالنقدّالققافي،1ّ
7،8. 

.31، ص1114، ،ّدارّالفكر،ّدمشؽّ(1،ط)نقدّققافيّأـّنقدّأدبي؟،ّ،ّعبدّاهللّالغذاميّوّعبدّالنبيّاصطيؼ 2  
،3ّ(،ّط25(،ّسمسمةّالققافةّالقوميةّ)1قضاياّالفكرّالعربيّ)ّالمسألةّالققافيةّفيّالوطفّالعربي،ّ،محمدّعابدّالجابري3ّ

ّ .117،ّص2006،ّبيروتّ،ّّمركزّدراساتّالوحدةّالعربية
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 مفيوم النقد الثقافي:-2
ليسّمنيجًاّبيفّمناىجّأخرىّأوّمذىباّأوّنظرّية،ّكماّإّنوّليسّفرعًاّأوّمجاالّ"ّالّنقدّالقّقافيّّ

رّعمىّدراسةّكّؿّماّأوّفعالّيةّتتوفّّّممارسةمتخّصصًاّبيفّفروعّالمعرفةّومجاالتياّبؿّىوّ
ّالقّقافةّمفّنصوصّسواءّكانتّمادّيةّأوّفكرّية،ّويعن ّممارسةّقوالّتفرزه ّكّؿ يّالّنّصّىنا

 1."معنىّأوّداللةدّفعبلّتولِّأّو

ّأدبيّ ّالنصّكخطاب ّبيف ّالعبلقة ّتأكيد لى ّوا  ّناحية ّالنصّمف ّإلى ّالعودة ّ"عمى فيقـو
والخطاباتّالققافيةّاألخرىّغيرّاألدبيةّعمىّمستوىّالبنيةّالفوقية،ّوبيفّالنصّوالعبلقاتّ

ّأخرى" ّناحية ّمف ّالتحتية ّلئلنتاجّعمىّمستوىّالبنية 2ّاالجتماعية ّأدرجّ" ّنقٌد ّفيو النصّ،
ّالبيف ّمنطقة ّنّصّّ-داخؿ ّالجماليةّبيف، ّعمىّصفاتو ّالنيائي ّتقييمو ّيعتمد ّدوفّّ،ال مف

ّاألدب ّجماليات ّألىمية ّبالقدرّ،تجاىؿ ّتقييمو ّيعتمد ّتاريخيةّّوال ّوقيقة ّكونو ّعمى نفسو
ةّمفّدوفّأفّيفقدّانتماءهّإلىّالسياقاتّالققافيةّالمختمفةّالتيُّتسيـّفيّمقطوعةّدعائيةّفجّّأّو
ّيقوؿ3ّجو."إنتا ّالققافيّكما ّالنقد ّأيزابرجر((ّحيثّبمقدور ّ))آرقر أفّيشمؿّنظريةّّ"ّالناقد

ّ.4ّّاألدبّوالجماؿّوالنقد،ّوأيضاّالتفكيرّالفمسفيّوتحميؿّالوسائطّوالنقدّالققافيّالشعبي"

ّنشاطّلذاّ "ّ ّبذاتوّيعتبره ّوليسّمجاالّمعرفياّخاصا متداخمةّمترابطةّمتجاوزةّّتوميم،(..)ا
5ّ.متعددة

ّ ّالقّقافّي ّتفالّنقد ّالقّقافّيةّ"عنىممارسة ّالسياقاتّالقّقافّيةّّباألنساؽ ّمف ّتعكسّمجموعة التي
ّالقّقافّيةّ ّاألنساؽ ّحتى ّبؿ ّالحضارّية، ّوالقيـ ّواإلنسانّية ّواألخبلقية ّواالجتماعّية والّتاريخّية

ّّ،6"الدينّيةّوالّسياسّية ّالمفاىيـّواألنساؽّالقّقافّيةّفيّضوءّيحاوؿّفيوّّلذا ّىذه ّقراءة "إعادة
ّبفعؿّ ّإال ّلمناقد ّالّيحصؿ ّاألمر ّوىذا ّالتيّأنتجتيا، ّوالظروؼّالتاريخّية الّسياقاتّالقّقافّية
ّفكرةّ ّإطار ّفي ّالنامية ّداللتيا ّتكشؼ ّمقمما ّاألنساؽ ّىذه ّتكشؼ ّالتي ّالفاحصة، القراءة

                                                           
ّ.05ـ،ّص2007ّ،ّالقاىرة،1ّميريت،ّطّ،ّدارقافيّّقدّالقّّتماريفّفيّالنّّّ،صبلحّقنصوة1ّ
.355صّّ،2003،ّدراسةّفيّسمطةّالّنص،ّالمجمسّالوطنيّلمققافةّوالفنوف،ّعالـّالمعرفة،ّالكويت،ّطبعةّّالخروجّمفّالتيوّ،ّعبدّالعزيزّحمودةّ 2  
ّ.356،ّصّنفسوالمرجعّّ 3  
.31ّ،ص2003ّ،ّمصر،1تروفاءّإبراىيـّورمضافّبسطاويسي،ّطّلنقدّالققافيّتمييدّمبدئيّلممفاىيـّالرئيسية،ّا،ّآرقرّأيزابرجرّ 4  
ّّّ.30ّ،31ّصّ،المرجعّنفسوّ 5  
ّ.07،ّص2012ّّ،ّبيروت،1الخطاب،ّدارّالجواىري،ّطّإلىّاألدبيّّصّمفّالنّّّقافيّّقدّالقّّالنّّّ،سميرّخميؿ6ّ
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ّاالج ّالقوى ّوصراع ّالمختمفة"االيديولوجيا ّالّتساؤالتّّ،1تماعّية ّمف ّسمسمة ّباعتماد وذلؾ
2ّ استوحتيا))كاتريفّبمسي((ّمفّأعماؿّ))فوكو((ّعمىّالنحوّالتالي:

 ُّّّ؟بياّىذهّالّنصوص،ّوماّىيّظروفياّتبتماّالّصيغّالتيّك

ّّّولمصمحةّمف؟ّ؟،ّومفّيفحصيا؟مفّأيفّجاءت،ّ

ّّّالموضوعّيةّالممكنةّالتيّكتبتّبياّ؟ّماّاالفتراضات

ّّ؟متعّمقةّبالمعنىّالتيّيمكفّعرضياوماّىيّالمعانيّوالمناقشاتّال.ّ

ّكشؼّّ ّمفّشأنيا ّمفاىيمية ّعّدة ّاهللّالغذامي(( ّعبد ((ّ ّالتساؤالتّاقترح ّعفّىذه لئلجابة
ّالمضمراتّالققافيةّداخؿّالنص.

 النقد الثقافي في جانبو اإلجرائي:ّ-3

ّ ّالّنقدّي، ّلعممو ّبيا ّمفّاآللياتّالتيَّقعََّد ّجممة ّ))الغذامي(( ّالمقارباتّالنقديةّحّدد متجاوزا
3ّىذهّاآللياتّفيّماّيمي:ّالسابقة.ّنجمؿ

 

 

 

 

 

 

ّ

                                                           
 .30،ّص2004،ّعماف،1ّأنموذجا،ّدارّالفارس،ّطّعرّالجاىميّّفيّالشّّّقافيّّحميؿّالقّّجمالياتّالتّّّ،يوسؼّعميمات1ّ
ّ.31ّلمرجعّنفسو،ّصّا2ّ
 .81-63ة،ّصّةّالعربيّّقافيّّقراءةّفيّاألنساؽّالقّّّقافيّّقدّالقّّالنّّّ،عبدّاهللّمحمدّالغذاميّ-3

قافيّ قدّالثّ اتّالنّ آليّ   

ةاللةّالنسقيّ الدّ  ةقافيّ الجملةّالثّ   ةالوظيفةّالنسقيّ    

فّالمزدوجالمؤلّ  النسقّالمضمرّّّّةوريةّالثقافيّ التّ    المجازّالكليّ   
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 الوظيفة النسقية: -1
التيّحددىاّ))رومافّجاكبسوف((فيّأضافياّ))ّعبدّاهللّالغذامي((ّإلىّوظائؼّالمغةّالسّتّ 

ّالنفعيةّوّالتعبيريةّوّالمرجعيةّوّالمعجميةّوّالتنبيييةّوّالجمالية.

 :المجاز و المجاز الكمي -2

بمعنىّأّفّىناؾّ.ّبلغية/ّجماليةّكماّىوّظاىرّاألمرىوّقيمةّققافية،ّوّليسّقيمةّبّالمجازّ
خمؽّنماذجّلمقوؿّتسودّالتفاعؿّتوعبرّىذاّالتحرؾّّوّ،عؿأنماطاّسموكيةّققافيةّتتحرؾّوّتتفا

ّوّمفّقـّّ ّبأفّتجعموّّفيّالخطاب، يأتيّاالستعماؿّالذيّيعنيّوضعّالخطابّفيّوظيفة
يعمؿّوُّيعمؿّبو،ّوّىناّيولدّالتعبيرّالمجازيّوالدةّققافيةّتخضعّلشروطّاألنساؽّالققافيةّ

ماقؿّفيّحمؿّبعديفّأولييف؛ّأحدىماّحاضرّّويياّباالستعماؿ،ّبمعنىّأفّالخطابّيالتيّنسمّّ
ّالذيّنعّر ّوىو ّأماّفوّعبرّتجميّّالفعؿّالمغويّالمكشوؼ، ّالست(. ّ)وظائؼّالمغة ّالعديدة اتو

ّيمّسّ ّالذي ّالبعد ّفيو ّاآلخر ّالدالّالبعد ّالفاعؿّ)المضمر( ّالمضمر ّىذا ّلمخطاب، لي
بالتاليّّوّحاالتّالتفاعؿ،افةّعبلقاتناّمعّأفعاؿّالتعبيرّّوـّفيّكؾّالخفيّالذيّيتحكّّالمحرّّّو

ّلذوقية.وّسموكياتناّالعقميةّوّافإنوّيديرّأفعالناّوّيوجّّ

 التورية الثقافية: -3
تقوـّّياإذاّكانتّالتوريةّفيّالببلغةّتقوـّعمىّاالزدواجّالدالليّبيفّبعيدّوّقريب،ّفإنّّ 

ينطويّالخطابّعمىّّحيثفيّحركةّاألنساؽّالققافيةّعمىّبعديياّالمعمفّوّالمضمر،ّ
مضمرّالّشعوري،ّليسّفيّوعيّالمؤلؼّوّالّفيّوعيّالقارئ.ّىوّمضمرّنسقيّققافيّ

ىاّباعتباّر-السموكياتـّمجاميعّمفّالخطاباتّّووّنسؽّكميّينظّّلـّيكتبوّكاتبّفرد،ّوّلكنّّ
ّالمنفعمة.ـّالذواتّالفاعمةّّوظّّمقمماّينّ-أنواعاّمفّالخطابات

 سقية:اللة الن  الد   -4
ّبالشرطّبحثّ ّالصريح ّالبعد ّيرتبط ّلمداللة؛ ّالضمني ّو ّالصريح ّالبعديف ّاألدبيّعف النقد

ّيرتبط ّو ّتوصيمية، ّنفعية/ ّووظيفتيا ّالضمّالنحوي ّبينماّّنيالبعد ّلمغة، ّالجمالية بالوظيفة
ّالزمفّ ّنشأتّمع ّالتيّترتبطّفيّعبلقاتّمتشابكة ّالنسقية ّالققافيّعفّالداللة يبحثّالنقد

ّققافلتكوّّ ّعنصرا ّبالتشكّّف ّأخذ ّبسببّيا ّو ّلكنو ّفاعبل، ّعنصرا ّأصبح ّأف ّإلى ّالتدريجي ؿ
ّىناؾّفيّأعماؽّالخطاباتّّفّمفّالتغمغؿّغيرّالممحوظّوّظؿّّنشوئوّالتدريجيّتمكّّ كامنا



 / المية غيفاويديف املقارابت النقدية املؼارصة.............................................................................. حمارضات

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  102 

ّأفعالو ّفاعبل ّالبشري ّالذىف ّو ّالمغة ّبيف ّما ّالنقدّّينتقؿ ّالنشغاؿ ّنقدي ّرقيب ّدوف مف
ّ.-قانيا–ّسقيةّعمىّالكموفّوّاالختفاءقـّلقدرةّالعناصرّالنّ-الأوّّ–بالجماليّ

 الجممة الثقافية: -5
ّ:تنقسـّالجممةّفيّالّنقدّالققافيّإلى

 الجممةّالنحوية:ّوىيّمرتبطةّبالداللةّالصريحة. -
 الجممةّاألدبية:ّذاتّالقيـّالببلغيةّوّالجماليةّالمعروفة. -
لموظيفةّالجممةّالققافية:ّالمتولدةّعفّالفعؿّالنسقيّفيّالمضمرّالدالليّ -

ّالنسقيةّفيّالمغة.

 المؤلف المزدوج: -6
ؼّالمعيودّميماّتعددّلّّوّليسّمؤلفاّواحدا،ّأحدىماّالمّؤّنصّحسبّالنقدّالققافيّمؤلفيفّلكؿّّ

ّأصنافوّكالمؤلؼّالضمنيّوّالنموذجيّوّالفعمي،ّوّاآلخرّىوّالققافةّذاتيا.

 النسق المضمر:- 7 

ّ"الّنسؽّعرّّ ّالفتاحّكيميطو((بقولو: ّ))عبد ّبكؿّّفة ّدينّية،ّّالقّقافّي ّاجتماعّية، ّمواضعة بساطة
ّمعيّّ ّفيّلحظة ّتفرضيا ّاستيتيقّية ّيقبمياّأخبلقّية ّالتي ّاالجتماعية، ّالوضعية ّتطورىا ّمف نة

ّلذاّيحمؿّكّؿّخطابّنسقيف؛ّأحدىماّواع،ّواألخرّمضمر،ّوىذاّ،1ضمنّياّالمؤّلؼّوجميوره"
أخطرّألنوّيتقّنعّّدبي،ّغيرّأّنوّفيّاألدبييشمؿّكؿّأنواعّالخطابات،ّاألدبيّمنياّوغيرّاأل

2ّّ.بالجمالّيّوالببلغّيّلتمريرّنفسوّوتمكيفّفعموّفيّالتكويفّالقّقافّيّلمذاتّالقّقافيّةّلؤلّمة

وّلمكشؼّعفّالنسؽّالمضمرّداخؿّالنصّاألدبيّوضعّ))عبدّاهللّالغذامي((ّمجموعةّمفّ
3ّّالشروط:

ّ
                                                           

،2001ّ،ّالمغرب،(2ّط)دارّتوبقاؿ،ّة،ّتر:ّعبدّالكبيرّالشرقاوي،ّقافيّّردّواألنساؽّالقّّالمقاماتّالسّّّ،ميطويعبدّالفتاحّك1ّ
ّ.08ص

ّ.32_31صّ،ـّنقدّأدبيأّنقدّققافيّ،صطيؼأّمحمدّالغذامي،ّعبدّالنبيّعبدّاهللّ-2
ّ.33ّّالمرجعّنفسو،ينظرّّ-3
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 ّنصّواحد.ّوجودّنسقيفّيحدقافّمعاّفيّآفّواحد،ّفي

ّّكافّالمضمرّيكوفّمناقضاّلمعمنيّفإذاّيكوفّأحدّالنسقيفّمضمراّواآلخرّعمنّيا،ّأي
ّالمضمرّغيرّمناقضّلمعمنيّفسيخرجّالنصّعفّمجاؿّالنقدّالققافي.

ّّ.ّالبّدّأفّيكوفّالّنّصّنّصًاّجمالّياّفالقّقافةّتخفيّأنساقياّخمؼّالجمالّيّالببلغّي

ّّجماىيرّياّيحظىّبمقروئّيةّعريضةّالبّدّأفّيكوفّالخطاب.ّ

ّالنقدّالققافيّّما ّإلىّاالختيارّالواعيّلمنصّاألدبيّقبؿّمقاربتوّققافيا،ّيعنيّأّف يمجأّحتما
ّفرض ّالنصّبعدـ ّشرطّاحتراـ ّمعّمراعاة ّلمشروطّالسابقة تأويبلتّغيرّّوذلؾّبإخضاعو

ّّةّلمنصّاألدبي.يحقيق

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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15.

تأوبؿّجديدّلمنصّاألدبي،ّتقديـّوّترجمة،ّرشيدّىانسّروبيرتّياوس،ّجماليةّالتمقيّمفّأجؿّ 
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