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        : : : :     توتوتوتوططططئةئةئةئة
ذ| ٔان الناقد يسعى من خالل دراسة نصوص  .يعّد النقد معلية ممتمة للعمل أالديب

سواء تعلق أالمر �جلانب الفين امجلايل ٔاو  .أالدب ٕاىل ٕابراز القمي اليت حتوهيا هذه النصوص

ويتضح هذا الهدف جليا من مجa الضوابط اليت تشلك . �جلانب »ج&عي أالخاليق

رمغ اختالف النقاد حول آليات تطبيق هذه الضوابط عند نقد  .النظرية النقدية أالدبية
الPٓر أالدبية أفىض ٕاىل لك فليس هناك منحى واحدا ٕاذا سلكه الناقد ٕاىل ا" .أالعامل أالدبية

        .1"احلقائق املهمة حولها
 .لهذا اتسمت املناجه النقدية التقليدية �لتناقض بني املنطلقات وإالجراءات      

واقترصت أالعامل النقدية عىل  .وخباصة املهنج التارخيي واملهنج »ج&عي واملهنج النفيس

شارة ٕاىل املتغريات »ج&عية اليت سامهت مع االٕ  .دراسة السـياق ا�ي حييط �لنص أالديب

وهذا ما . 2وٕاىل املكوÀت النفسـية اtسدة لشخصية أالديب املبدع .يف نتاج النص أالديب
"  .جعل النظرة النقدية القدمية بعيدة عن ٕادراك القمية ا�اتية وامجلالية الفنية للعمل أالديب

ٕاال من دور متواضع يف تغذهيا  .لها َمال �لنسـبةفهناك علوم طبيعية ٔاو ٕانسانية ظّل أالدب ُمهْ

 .وتفيد منه يف التوثيق .وتسـتخدمه ٔاداة .فهـي تلمس أالدب ملسا رقيقا من بعيد جدا .�ملواد
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وتترصف  .وال تشغلها قمية ما هو مكتوب .ويف هناية املطاف تهتيأ لتعرف شيئا ليس بأدب

  . 3"فال وجود 7 كام لو ٔان العمل الفين ٕاذا مل يسـتخدم ليشء آخر 

وجد النقاد ٔان معلهم  .ومع ظهور رؤى ونظر)ت جديدة حول مفهوم اخلطاب      
وٕامنا يربز بعض جوانبه ال  .يتعمق يف طبيعة النص أالديب ال .وفق املناجه النقدية التقليدية

 .فتحّول مسارمه ٕاىل نظرة جديدة تبحث يف تشكيل البنية اللغوية للنص أالديب ذاته. غري

لها وظائف اتصالية  .يعمتد بنية لغوية حمددة .عىل اعتبار ٔانه جنس من ٔاجناس اخلطاب

  .تبليغية

   ::::النقد يف ظّل املهنج البنيويالنقد يف ظّل املهنج البنيويالنقد يف ظّل املهنج البنيويالنقد يف ظّل املهنج البنيوي �1

�لغ أالثر يف تغيري الو¬ة " دو سوسري " لقد اكن الٓراء ودروس العامل اللساين            

دي " فقد حدد  .ٕاىل دراسة البنية اللغوية للنص أالديب .النقدية من صورهتا التقليدية

تتحدد فيه لك عالمة حبسب عالقهتا  .مفهوم اللغة واعتربها نظاما من العالمات" سوسري 

ودعا بذ| ٕاىل اسـتقالل عمل اللغة بوصفه موضوع دراسة يف ذاته  .بغريها من عالمات النظام

ٔاما ال;م فريتبط  .فاللغة ختص امجلاعة .)ال;م  .اللغة( ومّزي بني مفهويم الثنائية . و�اته

انطالقا من لغة امجلاعة  .ويتعلق مبقدرته اللغوية عىل ٔاداء مقاصد حمددة ٔاثناء التبليغ .�لفرد

  .اليت ينمتي ٕالهيا ونشأ فهيا

اليت حتّولت ٕاىل دراسة  .يف املناجه النقدية احلديثة" دي سوسري " وقد ظهر ٔاثر      

  : والبنيويني  .وحلقة براغ .الش;نيني الروس: عند لك من .بنية اللغوية ا�اخليةتشكيل ال 
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" آلية اللغة"يف مقابل" آلية اللغة أالدبية ال"لقد تبىن هؤالء مصطلح    : : : : الشالشالشالش;;;;نيون الروسنيون الروسنيون الروسنيون الروس    - - - - أ أ أ أ 

فهم اللغة أالدبية عىل ٔاهنا ٕابراز "  –عندمه  –" آلية اللغة ال"ويعين مفهوم  .اليومية املعتادة

وٕامنا هو عنرص يتطلب  .لشلك الرسا³ بطريقة جتعل من ا�ليل أالديب ليس جمرد ٕاشارة

وبذ| يتحّول ا�ليل ٕاىل موضوع . انتباها قامئا بذاته عىل حنو ما يف مقابل املشار ٕاليه

ائل غري أالدبية املرتبطة �لوظيفة وهذا مينح شلك الرسا³ أالدبية قمية ال متتلكها الرس .للرسا³

        . 4"التوصيلية ٔاو إالشارية 

وٕامنا يه حتّور  .لكهنا لغة خاصة ال تشـبه اللغة اليومية املعتادة .ٕان وسـيa أالدب يه اللغة    

كام تطغى عليه الوظيفة  .يغلب عىل هذا »حنراف اجلانب امجلايل والفين .واحنراف عهنا

  .ذي وظائف متعددة يف جمال التبليغ والتواصل . ٔادبياالشعرية اليت جتعa خطا�

ترى هذه املدرسة اللغوية أنه من الواجب النظر يف البنية الوظيفية للقصائد : : : : حلقة براغ حلقة براغ حلقة براغ حلقة براغ     - - - - بببب

مع  .كام تنظر ٔايضا يف طبيعة ا�وال واملدلوالت والعالقات اليت تربط بعضها ببعض .الشعرية

وقد بّني ٔاحصاب .5"دراسة هذه العالقات �اهتا وليس بوصفها انعاكسات لواقع خار� " 

فاللغة املعيارية يه اللغة  .هذه املدرسة العالقة بني اللغة الشعرية واللغة املعيارية والفارق بيهنام

لصوتية ويه خاضعة مجلa القواعد ا .اليومية املعتادة املسـتخدمة يف الكتا�ت غري الفنية

ٔاما اللغة الشعرية فهـي احنراف عن . غايهتا التبليغ والتواصل .والرصفية والنحوية املعروفة

|�حتطمي قانون " أن " حلقة براغ"لهذا يرى ٔاحصاب  .قواعد اللغة املعيارية وانز)ح متكرر 
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شعر ٔان ولهذا فٕانه من اخلطأ ٔان نطلب من لغة ال  .اللغة املعيارية هو اجلوهر احلقيقي للشعر

وينبغي ٔاال يعّد احنراف اللغة الشعرية عن قانون اللغة املعيارية من قبيل  .تلزتم هبذا القانون

ٕان »حنراف عن اللغة املعيارية املعتادة من شأنه . 6"ٔالن ذ| يعين رفض الشعر  .أالخطاء

ز كام يرب  .ٔان يرتك فسحة للمبدع يك يعرب عام جعزت اللغة العادية عن محa من مقاصد

        .اجلوانب امجلالية والفنية يف النصوص أالدبية

وخرو¬ا عن  .ٕان النقد من خالل هذه الرؤية يبحث يف احنراف اللغة املعيارية املعتادة      

وهو يعين وجود  .اليت تتحمك يف »سـتخدام اليويم والتوصييل للغة"  .القوانني املتواضع علهيا

يتجاوز  .دبية ٕاىل نوع من اللغة خاص وخمتلفٔابنية ؤاشاكل ؤادوات حتّول اللغة االٔ 

  .7"إالماكÀت الوصفية لعمل القواعد 

من : " مفهوم البنيوية يف جمال ا�راسات أالدبية بقو7" كوبسون)"حدد : : : : البنيويةالبنيويةالبنيويةالبنيوية    - - - - جججج

فالعمل املعارص ال يعاجل ٔاية مجموعة من الظواهر  .الصعب ٔان نقع عىل خيار ٔانسب من البنيوية

تمتثل املهمة  .وٕامنا �عتبارها Vً بنيو) ٔاو نظاما .اليت يتفحصها بوصفها كتa مياكنيكية

ويبدو ٔان  .سواء ٔااكنت سكونية ٔام تطورية .أالساسـية يف الكشف عن قوانينه ا�اخلية

مما يعين  .8"بل أالسس ا�اخلية للتطور  .املنبه اخلار� مل يعد بؤرة »ه&مات العلمية

و�| فصل البنيويون العمل أالديب عن طريف التواصل  .فصل النص أالديب عام حييط به

وركزوا عىل حتديد . خارج ٕاطار النص كوهنام .)املبدع واملتلقي( املرسل واملرسل ٕاليه 
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مع العمل . 9"ة الرسا³ اللغوية حتقق ٔادبي –يف رٔاهيم  –ٔالهنا " الوظيفة الشعرية للنص أالديب 

وٕامنا يه الطاغية علهيا يف  .ٔان هذه الوظيفة الشعرية ال تلغي بقية الوظائف اللغوية أالخرى

 .وقد اسـتقى النقد هذه التو¬ات البنيوية اجلديدة من هذا الطرح السابق. الرسا³ أالدبية

الظواهر اخلارجة عن النص مبا  ؤاصبحت املناجه النقدية تدرس أالعامل أالدبية مبعزل عن لك

        .وبذ| تبقى حبيسة بنية النص أالديب يف حد ذاته .فهيا املبدع واملتلقي

فقد خرج من املناجه التقليدية  .لقد عرف النقد حتّوال جديدا يف ضوء املهنج البنيوي      

ة احمليطة وركزت عىل اجلوانب اخلارجي .اليت ٔاضاعت كثريا من اجلهد يف تمثني العمل أالديب

ٔاما يف ٕاطار املهنج البنيوي فقد ٔاصبحت ا�راسات النقدية حبيسة النص أالديب يف حد  .به

وركزت عىل  .)املبدع واملتلقي(ؤابعدت العوامل اخلارجية 7 وخباصة طريف التواصل  .ذاته

مما ضّيق من جمال  .دراسة الوظيفة الشعرية للنص عىل حساب بقية الوظائف أالخرى

  .وقراءات املتلقي .وكذا ٕابداعية املؤلف .وفسحة النقد ٕالبراز اجلوانب امجلالية والفنية

  ::::النقد يف ظّل املهنج التداوالنقد يف ظّل املهنج التداوالنقد يف ظّل املهنج التداوالنقد يف ظّل املهنج التداويليليليل        - - - - 2

سـنة " تشارلز موريس"يعود اسـتخدام مفهوم التداولية ٕاىل الفيلسوف أالمرييك       

  :ن ثالثة علوم يهواعتربه ٔاحد مكوÀت السـمييائية املؤلفة م .1938
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حنو يدرس عالقة العالمات بعضها ببعض يف شلك تركيب "وهو :ععععململململ الرتاكيب الرتاكيب الرتاكيب الرتاكيب -1

  .10"حصيح

مبعىن .ٔاو حتيل ٕالهيا .وهو عمل يدرس عالقة العالمات �ٔالشـياء اليت تدل علهيا: ععععململململ ا�ال³ ا�ال³ ا�ال³ ا�ال³ -2

  .11"حتديد العالمات القامئة بني املاهيات اللغوية وبني العامل اخلار�"

ويه تدرس عالقة العالمات مبسـتعملهيا املفرسين واملؤولني ملعناها يف سـياق : تداوليةتداوليةتداوليةتداوليةال ال ال ال  -3

املعىن يضطرÀ يف بعض الصيغ اللغوية ٕاىل العودة �راسة الطريقة " عىل اعتبار ٔان  .تواصيل

 aمما يدفع ٕاىل حتديد السـياق اللغوي والوحدات  .12"اليت قام من خاللها املتحدث ببناء امجل

aومتكني املتلقي من فهم  .لغاية حتديد مقاصد املتلكم ٔاثناء التواصل .املؤثرة يف تكوين امجل

  .وكشف هذه املقاصد

 .مذهب لساين يدرس عالقة النشاط اللغوي مبسـتعمليه" فالتداولية هبذا التصّور      

والسـياقات والطبقات املقامية ا�تلفة اليت  .اللغوية بنجاحوطرق كيفيات اسـتخدام العالمات 

والبحث عن العوامل اليت جتعل من اخلطاب رسا³ تواصلية واحضة  .ينجز مضهنا اخلطاب

مما جعل التداولية  .13"والبحث يف ٔاسـباب الفشل يف التواصل �للغات الطبيعية  .وÀحجة

وية ٕاىل جمال اسـتعامل هذه البنية اللغوية يف تتجاوز حدود اللسانيات يف دراسة البنية اللغ

 .املرتبطة �لسـياق ا�اليل اللغوي و»ج&عي والنفيس لطريف التواصل .العملية التواصلية
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وهذا التجاوز هو ا�ي مّكن التداولية من ٔان تكون نقطة التقاء الكثري من العلوم واملعارف 

  .14" لغو) حمضا �ملعىن التقليديليست علام "فهـي .يف جمال دراسة اللغة وتفسريها

واكنت  .عىل اعتبار ٔاهنا جزء ال يتجزٔا مهنا .مث تطورت التداولية لتندمج يف اللسانيات       

فّعا³ يف بلورة املهنج التداويل من خالل نظرية " جون سرييل " و " جون ٔاوسـتني " ¬ود 

لك مجa }مة مسـتعمa تقابل ٕاجناز معل لغوي " ٔان " ٔاوسـتني " فقد رٔاى  .ٔافعال ال;م

 .العمل أالول هو العمل القويل: وميزيq بني ثالثة ٔانواع من أالعامل اللغوية .واحد عىل أالقل

ؤاما  .ٔاما الثاين فهو العمل املتضمن يف القول .وهو العمل ا�ي يتحقق ما ٕان نتلفظ بيشء ما

وهذه أالفعال اللغوية ٔاو ال;مية ال يسـتطيع املتلكم . 15"التأثري �لقول  الثالث فهو معل

وٕامنا متثل هذه أالفعال جوانب خمتلفة لفعل Vيم واحد؛ فالعمل  .تأديهتا واحدا تلو االٓخر

 .والرصيف .الصويت: ميثل مجموع ما تشلكه مسـتو)ت التحليل اللساين) اللفظي(القويل 

ن أالصوات اللغوية تنتظم داخل تركيب حنوي سلمي 7 معىن مقصود الٔ  .وا�اليل .والرتكييب

فهو ما يؤديه العمل اللفظي من معىن ) إالجنازي(ؤاما الفعل املتضمن يف القول . وٕاحا³ حمددة

ؤاما العمل التأثريي فميثل النتيجة اليت يرتكها العمل . ٕاضايف يتضمنه املعىن أالصيل اtرد

  .طف املتلقيإالجنازي يف ٔافاكر وعوا

ٕان هذا التوسع ا�ي ٔاوجده املهنج التداويل قد امتّد ٕاىل دراسة السامت التواصلية      

والفعل إالجنازي املتضمن يف  .وسـياق ال;م .ؤاحوال ا�اطبني .ؤاحوال املتلكمني .لٔالدب
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وأعاد  .مما انعكس عىل احلقل النقدي. وكذا »سـتعامالت احلرفية والسـياقية لهذه اللغة .اللغة

توجيه مساره من دراسة البنية اللغوية للنص أالديب ٕاىل التأكيد عىل تأثر العمل أالديب بطريف 

 .ودور السـياق »ج&عي والثقايف والنفيس يف بلورة أالفاكر .)املبدع واملتلقي(التواصل 

لريبط النص أالديب مببدعه  .ذا ما جعل النقد خيرج من قيود البنيوية ٕاىل فضاء التداوليةوه

. دون ٕاغفال ربط السـياق احمليط هبذا النص .كام يربطه مبتلقيه وخبصائصه .ؤاحوا7 وظروفه

اليت  .هذا »رتباط ا�ي ميثل يف مجموعه الظاهرة أالدبية بلك عالقاهتا املتشابكة واملعقدة" 

حينئذ  –ٔالن معرفتنا �لنص  . ميكن تناول جانب واحد مهنا فقط دون اجلوانب أالخرىال

ٕان الظاهرة أالدبية يف ظل التداولية قد ٔاعادت . 16"سـتكون Àقصة بل مشّوهة  –

مع  .وللسـياق احمليط �لنص أالديب .)املبدع واملتلقي(»عتبار لطريف التواصل يف أالدب 

البنية اللغوية اللسانية لهذا النص أالديب انطالقا من »عتبارات  العمل ٔان التداولية تدرس

ويتناو7 بصفته موضوعا  .فأحضى املهنج التداويل يتعمق يف بنية النص أالديب .السابقة

ويفرتض ٔايضا وجود عالقة حوارية مع متلق  .شيئا يفرتض وجود فاعل منتج 7 ٔاو .خارجيا

وهذا ما انعكس عىل املشهد النقدي ا�ي خرج من  .مع اختالف طرق التلقي .ٔاو مسـتقبل

ؤاوجد املهنج  .دائرة »نغالق يف ظل البنيوية ٕاىل »تساع و»نفتاح يف ظل التداولية

اليت تدرس من  .التداويل جماال خصبا حملاوالت حتديد ٕاجراءات النقد للنصوص أالدبية

( ا�اخل ومن اخلارج؛ مفن ا�اخل يرتبط أالمر �لبنية اللغوية وحتديد املسـتو)ت اللسانية 

ٔاما من خارج النص فيتعلق أالمر �ملبدع وظروف  .)وا�اليل .والنحوي .والرصيف .الصويت
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 املعمتدة يف ونوع الرسا³ .واملقاصد اليت يريم ٕالهيا .والعوامل املساعدة يف ذ| .نتاجه للنص

  .وقدرته عىل القراءة والتأويل للنص .مث نوعية املتلقي ؤاحوا7 .ذ|

   ::::خالصة خالصة خالصة خالصة 

ومتّزيها عام  .يسعى النقد ٕاىل الكشف عن جوانب النضج الفين يف إالنتاج أالديب

مث ٕاصدار احلمك العام علهيا فÐ يتعلق �لقمي الفنية وامجلالية  .سواها عن طريق الرشح والتعليل

هتدف ٕاىل ٕاجناحه  .وللنقد قواعد مأخوذة ومسـتقاة من دراسة أالدب. ج&عية أالخالقيةو»

وبقدر اتساع جمال النقد أالديب بقدر ما يتسع ذ| . وتمثني قميه .وذيوع صيته .وارتفاع شأنه

        .لتصبح جماال ثر) وغنيا يعني عىل فهم إالنتاج أالديب .وتتنوّع تU القواعد النقدية .الهدف

اليت ميكن  .وقد اكن للسانيات ومناجهها �لغ أالثر يف توسـيع وتوجيه حركة النقد أالديب     

  :رصدها يف مراحل مرتادفة يه 

وقد اكن النقد فهيا مركزا عىل  .ويه مرحa سابقة لنشأة اللسانيات .مرحa النقد التقليديمرحa النقد التقليديمرحa النقد التقليديمرحa النقد التقليدي -1

  .ٕابراز ما حييط �لنص وبسـياقه »ج&عي والتارخيي والنفيس

وسعى فهيا النقد ٕاىل  .وقد تزامنت مع تطور اللسانيات البنيوية .مرحa النقد البنيويمرحa النقد البنيويمرحa النقد البنيويمرحa النقد البنيوي -2

جعل النقد حبيس هذه  مما .دراسة البنية اللغوية للنص أالديب مبعزل عام حييط هبذا النص

  .البنية
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�لنص وفهيا ٔاحاط النقد  .وقد واكبت ظهور وتطور املهنج التداويل .مرحa النقد التداومرحa النقد التداومرحa النقد التداومرحa النقد التداويليليليل -3

وبسـياقه  .فأحضى يربط البنية اللغوية للنص مببدعه ومبتلقيه .أالديب من داخa ومن خارجه

  .ومقاصد مؤلفه منه .يف صورة متاكمa تربز ظروف ٕانتاج هذا النص .»ج&عي والثقايف
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        الهوامـــــش و املراجـــــعالهوامـــــش و املراجـــــعالهوامـــــش و املراجـــــعالهوامـــــش و املراجـــــع

                                                           

ديفيد ديتشس، مناجه النقد أالديب بـني النظريـة والتطبيـق، ترمجـة محمـد يوسـف جنـم، دار صـادر،  - 1

  .597، ص 1967بريوت، لبنان، 

يظهر هذا أالمـر يف صـورة منطيـة للنقـد عنـد دراسـة حيـاة املؤلـف ؤامه مكوÀتـه العلميـة والثقافيـة  - 2

 .وكذا إالشارة ٕاىل مناسـبة النص وظروف تأليفهوالبيئة اليت نشأ فهيا، 

ٕانريك ٔاندرسون ٕامربت، منـاجه النقـد أالديب، ترمجـة الطـاهر ٔامحـد مـيك، مكتبـة االٓداب، القـاهرة،  - 3

 . 13/  12، ص 1991مرص، 

خوسـيه مار) ٕايفانكوس، نظرية اللغة أالدبية، ترمجة حامد ٔابو ٔامحد، مكتبة غريب، القاهرة، مرص،  - 4

 .47ص  ،1992

تزافيتان تودوروف، الشعرية، ترمجة شكري املبخوت ورجاء بن سالمة، دار طوبقال للنرش، ا�ار  - 5

  .14، ص  02، ط1990البيضاء، املغرب، 

)ن مواكروفسيك، اللغة املعيارية واللغة الشعرية، ترمجة ٔالفت كـامل الـرويب، جمـa فصـول، القـاهرة،  - 6

 .43، ص01، عدد05، جم1984åمرص، 

 .27خوسـيه مار) ٕايفانكوس، نظرية اللغة أالدبية، مرجع سابق، ص - 7

، ترمجـة Pئـر ديـب، منشـورات وزارة )أالدب والنظرية البنيوية ( ليوÀرد جاكسون، بؤس البنيوية  - 8

 . 97/  96، ص 2001الثقافة، دمشق، سور)، 

حنـون، دار طوبقـال للنرشـ، ا�ار رومـان )كبسـون، قضـا) الشـعرية، ترمجـة محمـد الـويل ومبـارك  - 9

 .30، ص01، ط1988البيضاء، املغرب، 
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  .168، ص 2004نعامن بوقرة، املدارس اللسانية املعارصة، مكتبة االٓداب، القاهرة، مرص، / د - 10

 .169املرجع نفسه، ص  - 11

  .169املرجع نفسه، ص  - 12

 .05، ص2005الطليعة، بريوت، لبنان، مسعود حصراوي، التداولية عند العلامء العرب، دار  - 13

 .16املرجع نفسه، ص - 14

آن روبول وجاك موشالر، التداولية اليوم عمل جديـد يف التواصـل، ترمجـة ســيف ا�يـن دغفـوس  - 15

 .31/32، ص 01، ط2003ومحمد الشيباين، دار الطليعة، بريوت، لبنان، 

يـة والوصـفية، جمــa فصـول، القـاهرة، مرصــ، عـز ا�يـن ٕاســامعيل، منـاجه النقـد أالديب بــني املعيار  - 16
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