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 :مفيـو الخطاب مف حيث المغة واالصطبلح .1

: في المعاجـ العربية: أوال -

مسالة شائكة ومعقدة ضمف فسيفساء الكتابة نظرا الرتباطيا " الخطاب"تشكؿ حقيقة 

التي "تعمؽ بعمـو المساف " الخطاب"بحقوؿ معرفية متباينة مف ذلؾ أف مصطمح 

تعاممت معو باحتشاـ بسبب تركيزىا عمى المساف ال عمى الكبلـ،بحيث كانت الجممة 

كما وجد عمـ النفس وعمـ ." النحوية المجردة في الغالب أقصى مجاؿ لمنظر المساني

 .  االجتماع  وعمـ األناسة وفمسفة المغة والنقد األدبي إليو سبيبل

: الخطاب لغة .1

تواصمية إببلغية، متعددة المعاني، ناتجة عف مخاطب "الخطاب عموما وحدة 

وىو يفترض وجود سامع . معيف، وموجية إلى مخاطب معيف، عبر سياؽ معيف

يتمقاه، مرتبط بمحظة إنتاجو، ال يتجاوز سامعو إلى غيره، وىو يدرس ضمف 

 "لسانيات الخطاب
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يحمؿ مصطمح الخطاب مف حيث المغة دالالت ومفاىيـ تكاد تصب في واد 

كالمو : مخاطبة، وخطاباً  (خاطبو  )"واحد ومعنى واحد يقوؿ صاحب معجـ الوسيط 

فقاؿ اكفمنييا : وجو إليو كبلمًا، والخطاب الكبلـ وفي القرآف الكريـ: وحادثو، وخاطبو

مصدر : " وفي معجـ الكافي لصاحبو لمحمد الباشا، الخطاب"وعزني في الخطاب

: والخطابة مصدر خطب. الرسالة- :المواجية بالكبلـ، ويقابميا الجواب : خاطب

قاؿ فما خطبكـ . " الحاؿ والشأف: مصدر َخَطب: والُخَطب. عمؿ الخطيب وحرفتو

األمر الشديد يكثر فيو التخاطب، وغمب استعمالو لؤلمر العظيـ " أييا المرسموف 

، وفي " ما يخطب بو مف الكبلـ: مصدر َخَطبَ : الخطبة. جمع خطوب. المكروه

الشَّْأُف َأو اأَلْمُر، َصُغر َأو َعُظـ؛ : الػَخْطبُ : خطب:الخطاب لغة"لساف العرب 

ىذا َخْطٌب جمػيٌؿ، : ما َخْطُبؾ؟ َأي ما َأْمُرَؾ؟ وتقوؿ: يقاؿ. ىو َسَبُب األمر: وقػيؿ

اأَلمر الذي َتَقَع فػيو الػمخاَطبة، والشْأُف والػحاُؿ؛ ومنو : والػَخْطبُ . وَخْطٌب َيسير

وفػي حديث عمر، وقد َأْفَطروا فػي يوـِ . َجؿَّ الػَخْطُب َأي َعُظـ اأَلمُر والشْأف: قوليـ

قاؿ فما َخْطُبُكـ َأيُّيا : وفػي التنزيؿ العزيز. الػَخْطُب َيِسيرٌ : غيـٍ مف رمضاف، فقاؿ

 :الػُمْرسموف وجمعو ُخُطوٌب؛ فَأما قوؿ اأَلخطؿ
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  َكَمػْمِع َأْيِدي َمثَاِكيٍؿ ُمَسمَّبٍة، َيْنُدْبَف َضْرَس َبناِت الدَّْىِر والػُخُطبِ 

.  ِإنما َأراد الػُخطوَب، فحذَؼ تَػخفػيفًا، وقد يكوُف مف باب َرْىٍف وُرُىفٍ 

الشأُف، واأَلْمُر َصُغَر : الَخْطبُ :"كما عرفو صاحب القاموس المحيط كاآلتي

، ج وَخَطَب الخاِطُب عمى الِمْنَبِر َخَطاَبًة، بالفتِح، وُخْطَبًة، . ُخُطوبٌ : أو عُظـَ

، وذلؾ الكبلـُ  ُع ونحوهُ : بالضـِ ورجٌؿ . ُخْطَبٌة أيضًا، أو ىي الكبلـُ الَمْنُثوُر الُمَسجَّ

 ."َحَسُف الُخْطَبة: خطيبٌ 

الخطاب والمخاطبة :"  المفيـو بقولوىذا إلى" لساف العرب"وقد أشار صاحب 

مراجعة الكبلـ، وقد خاطبو بالكبلـ مخاطبة، وىما يتخاطباف، والخطبة مصدر 

الخطيب، وخطب الخاطب عمى المنبر، أو اختطب يخطب خطابة، واسـ الكبلـ 

ويذىب أبو إسحاؽ إلى إف الخطبة عند العرب الكبلـ المنثور المسجع ...الخطبة

 .و في التيذيب الخطبة مثؿ الرسالة ليا أوؿ وآخر...ونحوه
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مصادر ومراجع المحاضرة 

 دمشؽ،   النػػَّصُّ الغػائب تجّميات التّناّص في الشعر العربي،،محّمد عزَّاـ

 .2001منشورات اتحاد الكتاب العرب ، 

 1960، 1مجمع المغة العربية ، المعجـ الوسيط، القاىرة، مطبعة مصر، ج ،

 .(خطب)مادة 

 31: الذاريات. 

 57: الحجر . 

  ،محمد الباشا، الكافي معجـ عربي حديث، شركة المطبوعات لمتوزيع والنشر

 .1992بيروت،

  أبو الفضؿ بف منظور،لساف العرب،دار صادر لمطباعة

 ، مادة  خطب1965والنشر،بيروت،

  خطب:الفيروز أبادي، القاموس المحيط مادة. 

 الجزء لساف العرب أبو الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكـر بف منظور 

 .ـ2003الخامس دار صادر ، 
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المحاضرة الثانية 

مفهوم الخطاب من حيث المغة واالصطالح 
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المحاضرة الثانية 

مفيـو الخطاب مف حيث المغة واالصطبلح 

:                                                                                                   في المعاجـ الغربية:ثانيا -

مصطمح ألسني حديث يعني في " أما في المعاجـ األجنبية فإف الخطاب 

، وتعني حديث ، محاضرة ، Discourse ، وفي اإلنجميزية Discourseالفرنسية

وفي معجـ ". خطاب ، خاطب ، حادث ، حاضر ، ألقى محاضرة، وتحدث إلى

 : أوكسفورد الموجز لمغة اإلنجميزية، يعرؼ الخطاب بأنو

. عممية الفيـ التي تمر بنا مف المقدمة حتى النتيجة البلحقة" -

.  االتصاؿ عبر الكبلـ أو المحادثة، القدرة عمى المناقشة -

.  سردي -

 تناوؿ أو معالجة مكتوبة، أو منطوقة لموضوع طويؿ مثؿ بحث أو أطروحة أو  -

. موعظة أو ما أشبو ذلؾ

.  االتصاؿ المألوؼ، المحادثة -

.  أف يقـو بخطاب تعني أف يتحدث ويناقش مسألة ما -

.  أف يتكمـ أو يكتب بشكؿ مطوؿ عف موضوع ما -
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.  أف يدخؿ في نقاش منطوؽ أو مكتوب، أف يخبر، أف ينطؽ -

.  أف يتحدث مع، أف يناقش مسألة مع، أف يخاطب شخصًا ما -

.  المخاطب ىو الذي يخاطب، المخاطب ىو الذي يفكر -

 عممية أو قدرة أو مقدرة التفكير عمى التوالي منطقيًا، عممية االنتقاؿ مف حكـ  -

 ". آلخر بتتابع منطقي، ممكة التفكير

،  (عمـ األصوؿ  )في الثقافة العربية بحقؿ  "(الخطاب  )مصطمح وقد اتصؿ 

فإف داللتو مقيدة بإجراءات ذلؾ الحقؿ مباشرة وممارستو فيو يصعب حصرىا  ليذا

، بسبب ضخامة الموروث األصولي مف جية ، وتعدد زوايا النظر إلى ذلؾ 

  ".الموروث مف جية ثانية 

التفاسير التي وضعيا المفسروف القدماء والمحدثوف "     يتضح مف خبلؿ 

أف المفيـو القرآني لمخطاب  (الخطاب  )لآليات القرآنية التي وردت فييا لفظة 

ُيحيؿ عمى الكبلـ ، وال تختمؼ داللة ىذه المفظة في المعجـ العربي عف ىذه 

اإلحالة ، ذلؾ إف اإلحالة المعجمية استمدت داللتيا مف دائرة التفسير القرآني 

في القراف الكريـ ومع ذلؾ  (الخطاب  )عمى وفؽ السياؽ الذي وردت فيو لفظة 

كانت ىنالؾ محاولة لبلبتعاد عف ىذه اإلحالة سعيًا وراء تقريب المفيـو العربي 
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المختار  )لمخطاب مف المفيـو الغربي ، إذ خمصت المحاولة التي قاـ بيا 

الحامؿ لرسالة المعتمد عمى ( الكبلـ ) إلى أف جوىر مادة خطب ىو  (الفجاري 

وكانت  (خطابًا  )سمطة ما لتبميغيا لمناس ، حيث أطمؽ العرب عمى ىذا الكبلـ 

" المحاولة تيدؼ إلى إيجاد دالالت مضافة إلى الداللة العربية المعتادة لممصطمح

  ."

صّمى عف طريقو الرسوؿ  (تمكف  )الكبلـ المؤثر المقنع الذي "    والخطاب ىو 

 . " مف مجادلة الكفاراهلل عميو وسّمـ
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مصادر ومراجع المحاضرة الثانية 

 ،1972الياس انطوف الياس، قاموس الياس العصري، دار الجميؿ،بيروت. 

 The Shorter Oxford English Dictionary on Historica 

Principles. 

  مجمة  (الخطاب والنص  )إبراىيـ عبد اهلل ، إشكالية المصطمح النقدي ،

  .1993أفاؽ عربية ، بغداد ، السنة الثامنة عشرة ، آذار ، 

  دراسة في  )صفاء صنكور جبار ، تحميؿ الخطاب في الدراسات اإلعبلمية

رسالة ماجستير ، جامعة بغداد ، كمية اآلداب ، قسـ  (األسس النظرية 

  .1996األعبلـ ، 
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 المحاضرة الثالثة

مفهوم الخطاب من حيث المغة واالصطالح 
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المحاضرة الثالثة 

: مصطمح الخطاب قديما 1-

ارتبط مفيـو الخطاب بعمـ األصوؿ كما أشرنا إلى ذلؾ في المحاضرة السابقة 

لكف ىذا الطرح اليعدـ جيود بعض المغوييف والببلغييف إلى الوقوؼ عند ىذا 

عندىـ مرادؼ " الخطاب"المصطمح مف أجؿ التجمية واإليضاح وكاف معنى 

المبني عمى الحوار الشفيي المرتبط بنشاط المتخاطبيف في ذلؾ،جاء " لمكبلـ"

الحديث عف الخطاب وما تعمؽ بو مف مفردات في المصادر العربية القديمة،  

الكبلـ ما كاف مف " (: ىػ384ت )يقوؿ الرّماني في معرض حديثو عف الكبلـ

" إلى أف الكبلـ ىو  (الجرجاني  )ويذىب " الحروؼ داالِّ بتأليفو عمى معنى

 " المعنى المركب الذي فيو اإلسناد التاـ أو ما تضمف كممتيف باإلسناد 

تركيب مف كممتيف أسندت أحدىما إلى "      يرى الزمخشري إلى أف الكبلـ 

  "األخرى 

مجموعة مف الجمؿ منطوقة كانت أو مكتوبة، في حالة "الخطاب ببلغيا ىو و

ويسعى التمفظ بو إلى . عمى موضوع محدد- أي نمط أو تركيب–اشتغاؿ أفقي 
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التأثير في المتمقي بواسطة فرضيات ورؤى وأحاسيس، مما يتطمب مبدئيا ديمومة 

 ".في إنتاجو وتمقيو وتماسكا داخميا وتدليبل مقنعا وصورا تعبيرية ولغة واضحة

كما ورد مفيـو الخطاب في سياؽ حديث المبرد عف المضمرات وأسماء اإلشارة ، 

والدليؿ عمى ذلؾ أنؾ إذا . اعمـ أف ىذه الكاؼ زائدة زيدت لمعنى المخاطبة:" يقوؿ

أرأيتؾ زيدا فإنما ىي أرأيت زيدا؛ ألف الكاؼ لو كانت اسمًا استحاؿ أف : قمت

" .األوؿ والثاني ىو األوؿ: تعدي رأيت إلى مفعوليف

 :الخطاب عند المحدثيف .2

يتسع إلى " الخطاب"إف التصور الذي يحممو الفكر النقدي عف مصطمح 

مفاىيـ مختمفة باختبلؼ الزوايا التي ينظر فيو منيا ولعؿ الدراسات المسانية ىي 

ىاريس  .المنطمؽ الحقيقي ليذا التبايف، إذ يتفؽ كؿ المنظريف عمى ريادة ز

Z.Harris( 1952)  تحميؿ الخطاب"في ىذا المجاؿ مف خبلؿ كتابو الموسـو "

كما سماه  Enonce suivi"في تعاممو مع اسماه ممفوظا متواصبل "فقد جرى 

خطابا ونصا وىذه المصطمحات عنده متماثمة وتطمؽ عمى ما يتجاوز حدود 

ممفوظ " الجممة النحوية، وفي معرض تحديده لممصطمح عرؼ الخطاب بأنو 

طويؿ أو ىو متتالية مف الجمؿ تكوف مجموعة منغمقة يمكف مف خبلليا معاينة 
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بنية سمسمة مف العناصر ، بواسطة المنيجية التوزيعية وبشكؿ يجعمنا نظؿ في 

يؤكد عمى أف " ىاريس"بناء عمى ىذا التعريؼ نجد أف "مجاؿ لساني محض

نما ىو ضبط طريقة  اليدؼ مف تحميؿ الخطاب ليس البحث عف معنى النص وا 

انتظاـ العناصر المغوية التي تشكؿ ىذا النص، أطمؽ مصطمح التكافؤ أو 

تقسيـ جمؿ النص إلى أقساـ وكؿ قسـ "  الذي يفرض  l’équivalenceالتوازي 

يتكوف مف فئات مف التكافؤ متتابعة بطريقة يكوف بيا كؿ قسـ مماثبل بقدر 

اإلمكاف لؤلقساـ األخرى في النص مف جية ما يشتمؿ عميو مف فئات لمتكافؤ ، 

: ويمكف أف نستدؿ عمى ذلؾ بالمثاؿ التالي

.  ػ  يشتد البرد في ببلدنا في شير جانفي1 

يشتد البرد في ببلدنا في النصؼ الثاني مف ديسمبرػ  ػ 2

. ػ  نمبس معاطفنا خبلؿ شير جانفي3

ػ نستعمؿ وسائؿ التدفئة خبلؿ النصؼ الثاني مف ديسمبرػ 4
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" النصؼ الثاني مف ديسمبر" وقولنا " شير جانفي"  ما نبلحظو أف قولنا 

، ويجري " يشتد البرد في ببلدنا" متماثبلف ألنيما منزالف في سياقيف متماثميف

"  نمبس معاطفنا"  في الجممتيف الثالثة و الرابعة ، بيف تركيبي أيضاالتكافؤ 

 ."بما أنيما وردا في سياقيف متكافئيف" نستعمؿ وسائؿ التدفئة" و
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مصادر ومراجع المحاضرة 

  تحقيؽ مصطفى جواد  (رسائؿ في النحو والمغة)الرماني، الحدود في النحو
 .ويوسؼ مسكوني

  ، 1978عمي بف محمد الجرجاني ، التعريفات ، بيروت ، مكتبة لبناف  ،
 .مادة كبلـ

 دار الجيؿ  :  الزمخشري،المفّصؿ في عمـ العربّية ،بيروت،  لبناف
. 2ط
  رشيد بنحدو، النص األدبي مف اإلنتاج إلى التمقي، أطروحة مخطوطة بكمية

 .1991اآلداب ظير الميراز بفاس، 
  أبو العباس المبرد المقتضب تحقيؽ محمد عبد الخالؽ عضمة عالـ الكتب

 .3لبناف ج
  مف سنة  )الخبو محمد، الخطاب القصصي في الرواية العربية المعاصرة

دار صامد لمنشر والتوزيع، المطبعة : ، تونس( 1986إلى سنة -1976
 .2003،  1المغاربية لمطباعة والنشر، ط
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 الرابعةالمحاضرة  

مفهوم الخطاب من حيث المغة واالصطالح 
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 .Eعمى عكس ىاريس الذي وقؼ عند حدود الممفوظ نجد بنيفيست 

Benveniste ىو كؿ تمّفظ "  يقيـ مع العديد مف المنظريف المسانييف بأف الخطاب

يفترض متحدثًا وسامعًا تكوف لمطرؼ األوؿ نّية التأثير في الطرؼ الثاني بشكؿ مف 

بيف نظاميف مف التمفظ ىما الخطاب والحكاية "األشكاؿ ومف ثمة فيو يميز 

فالخطاب قوامو جممة الخطابات . (LE RECIT GISTORIQUE)التاريخية 

الشفوية المتنوعة ذات المستويات العديدة وجممة الكتابات التي تنقؿ خطابات شفوية 

أو تستعير طبيعتيا وىدفيا شأف المراسبلت والمذكرات والمسرح واألعماؿ التعميمية 

. يختمؼ عف الحكاية التّاريخّية في مستوييف اثنيف ىما الزمف وصيغ الضمائر

فالخطاب يوظؼ كؿ األزمنة في حيف ال يكوف زمف الحكاية التّاريخّية إال زمنا 

كذلؾ يتعامؿ الخطاب مع . أي ماضيًا ال يمكف تحديده" AORISTE "آورستيا 

صيغ الضمائر المختمفة في حيف يقتصر توظيؼ الضمائر في الحكاية التّاريخّية 

ذا كاف مفيـو الخطاب يمكف أف يّتسع لدى إ بنفينيست - عمى صيغة الغائب وا 

ليشمؿ كّؿ األجناس األدبية التي يخاطب فييا شخص شخصًا آخر ويعمف عف ذاتو 

."  باعتباره متكّمما وينّظـ كبلمو وفؽ مقولة الضمائر
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وقريبا مف ىذا التعريؼ نجد المدرسة الفرنسية تقابؿ الخطاب بمفيـو النص أو 

تتابع جمؿ مرسمة بيف فراغيف معنوييف بيف توقيعيف لمعممية " المقوؿ المعتمد عمى 

االببلغية أما الخطاب فيو منظور إليو مف زاوية الميكانيزمات الخطابية المتحكمة 

فيو أو المكيفة لو ، وليذا فاف نظرة إلى النص مف حيث كونو بناء لغويا تجعؿ منو 

ذ نسجؿ تناغما " مقوال أما البحث في شروط و ظروؼ إنتاجو فتجعؿ منو خطابا وا 

عمى المظير "النص يقتصروتنافرا بيف مفيومي النص والخطاب فنخمص إلى أف 

  ."الكتابي، فيما يقتصر مفيـو الخطاب عمى المظير الشفوي

إف فعؿ المحايثة ىو الذي دفع بالكثير إلى استقصاء الخطاب مف خبلؿ  ربطو 

الفمسفية خير مثاؿ عمى ذلؾ " ميشاؿ فوكو"بالظروؼ المحيطة بو ولعؿ استراتيجيا 

شبكة معقدة مف العبلقات االجتماعية والسياسية التي تبرز "إذ يعرؼ الخطاب بأنو 

الكيفية التي ينتج فييا الكبلـ كخطاب ينطوي عمى الييمنة والمخاطر في الوقت 

". نفسو

يشير فوكو مف خبلؿ ىذا التعريؼ إلى القيود التي تفرضيا عادات ومبادئ  

 كتابتو وىي المجتمعات المختمفة التي تحدد ما يمكف قولو وما ال يمكف قولو أو

وفي الجانب المقابؿ ىناؾ رقابة معرفية وىيمنة  "شفرات الثقافة"القيود النابعة مف 
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. يمارسيا أصحاب حقؿ ما عمى أىمية المتحدث وصحة خطابو ومشروعيتو

فإذا ربطنا مصطمح الخطاب باألدب فنجد اثر الشكبلنييف الروس واضحا فيـ 

نصا أو كتابا ما ال يقدـ حقيقة ما وال " الذيف نادوا بأدبية األدب أي ما يجعؿ 

وصفا ما، لواقع وال تحميبل لحالة وال حدثا لتاريخ ولكنو المؤثر ذلؾ التأثير الذي 

 كالموسيقىيشبو لذة الحمـ وليس بالحمـ، ويطرب كالموسيقى ولكنو ليس موسيقى 

 ". آف واحد في وممتذا ومعجبا مفتنا المتمقي ويصير بالموسيقى، ليس ولكنو

إف ما تبحث عنو الشكبلنية ىو االنتقاؿ مف األدب بمعناه العاـ األوسع إلى 

األدبية كموضوع يخمؽ لغة رفيعة تغمب عمييا الوظيفة الشعرية لمكبلـ مف لغة 

" معروفة األلفاظ ، معيودة الدالالت الف الخطاب األدبي في نظرىـ خطاب 

 مف شفاؼ نرى خطاب ىو العادي المساني الحدث أف معتبرا عنو الشفافية انقطعت

 أماـ أشعة حاجزا يقـو ال بموري منفذ فيو ذاتو في ىو نراه نكاد وال معناه خبللو

 ىو نفسو سيوقفؾ شفاؼ غير ثخنا بكونو األدبي الخطاب منو يتميز بينما البصر،

ونقوشا وألوانا  صورا طمي بموري حاجز فيو اختراقو أو عبوره مف يمكنؾ أف قبؿ

". تتجاوزه أف الشمس أشعة فصد 

 والداللية العبلمية وسننو الذاتية أنماطو يفرز الخطاب” جيرو فيقوؿ بيار ويعرفو
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 معجـ ىو الخطاب لكأف حتى دالالتو، ليقيـ المرجع ىو سياقو الداخمي فيكوف

". بذاتو

 الجمؿ مف متتالية ىو أو طويؿ، ممفوظ أنو”ب زليغ ىاريس ويعرفو األمريكي 

 العناصر مف سمسمة بنية معاينة خبلليا مف يمكف متعمقة مجموعة مف تتكوف

 ".محض لساف مجاؿ في نظؿ يجعمنا وبشكؿ التوزيعية، المنيجية بواسطة

 فيو تغمبت نص "أنو األدبي إلى الخطاب مفيـو تحديد جاكبسوف في روماف ويذىب

 بكونو األسموب ماىية تحديد إلى حتما يفضي ما وىو لمكبلـ، الشعرية الوظيفة

 خطابا  "جاكبسوف روماف حسب  النص كاف وبذلؾ".  المنظمة المركزية الوظيفة

 " ولذاتو ذاتو في تركب

 في وتصوغ ، تقوؿ فاعمية أو النطؽ فعؿ " ىو النقدي البحث في والخطاب

 وحرارة ، الفوضى طابع ليا نطقية كتمة ىو .… ، قولو المتحدث يريد ما نظاـ

 ىو بؿ النص تماما ىو وال ، الجممة تماما ىو ليس بشيء النطؽ ورغبة ، النفس

 تاريخي زماف وفي ، مكاف في يعيش مخاطب يمارسيا فاعمية ىو ، يقوؿ يريد أف

. "بيف الناس االجتماعية العبلقات فيو تسود
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المحاضرة الخامسة 

: عناصر انسجام الخطاب

بعض الباحثيف والنقاد إلى تحديث أدواتيـ النقدية لمعانقة مصطمح  عمد

. الخطاب، مما يعكس إلى حد ما رغبتيـ في اإلحاطة بخصائصو معرفيًا وجمالياً 

بخاصية مف خصائصو،  وقد عني نقاد وباحثوف بجزء أو بعنصر مف النص ، أو

في  ويبلحظ. اإلبداعيةأو بتمحيص القوؿ في شكؿ، أو نوع مف أنواع النصوص 

. اشتغاليـ النقدي بعض أدوات انسجاـ النص وتماسكو

الذي لخصو " تحميؿ الخطاب" (يوؿ و براوف)كاف كتاب الباحثيف  ربما  

الجيد األوؿ المكتمؿ تعريفًا بعناصر انسجاـ الخطاب وتماسكو محمد خطابي الناقد 

وقد غمب في تنظيره منيجًا انتقائيًا . ، وىو جيد بدت فيو مبلمح النص المتزف

يقترب مف األطر المعرفية والجوانب التواصمية اعتمادًا عمى معطيات شكبلنية 

   .ووظيفية

أفَّ ىناؾ جممة مف العناصر عمى محمؿ الخطاب أف  (يوؿ و براوف)وقد بيف كؿ مف

ال يغفميا وكميا تساىـ في بناء تماسؾ النص، وذكرا مف جممة ىذه العناصر 
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خارجي : الذي يظير فيو الخطاب، وينقسـ السياؽ عندىما إلى قسميف" السياؽ"

اإلحاطة بالظروؼ التي أنشئ فييا : وداخمي؛ ومراعاة السياؽ الخارجي تعني

النص، ومف ىنا تصبح وظيفة السياؽ وظيفة أساسية؛ يتـ مف خبلليا حصر 

المرسؿ والمتمقي : (يوؿ وبراوف)التأويبلت الممكنة لمنص؛ وأىـ عناصر السياؽ عند 

ويشير الباحثاف . والحضور والموضوع والمقػاـ والقناة والنظاـ وشكؿ النص والمفتاح

محمؿ النص ىو وحده الذي يحدد عناصر "وىما بصدد ىذه الخصائص؛ إلى أف 

. "تحميمو، فميست كؿ العناصر بالضرورة متوافرة في جميع النصوص
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 .منتج الخطاب: المرسؿ 

 .وىو المستيدؼ مف إنشاء النص: المتمقي 

وىـ مستمعوف آخروف لمنص يسيـ وجودىـ في تخصيص : الحضور 

 .الحدث الكبلمي

 .وىو مدار الحدث النصي: الموضوع 

وىو مكاف، وزماف، والعبلقات الفيزيائية بيف المتفاعميف بالنظر : المقػاـ 

يماءات وتعبيرات الوجو  ...إلى اإلشارات وا 

أي الواسطة التي تـّ مف خبلليا التواصؿ؛ كػبلـ، كتابة، إشػػارة : القناة 

 .إلخ

 .أي أسموب المغة أو الميجة التي تـّ  التواصؿ بواسطتيا: النظاـ 

 .إلخ.ما المقصد منيا؟جداؿ أو عظة أو نكتة أو قصة: شكؿ النص 

ويتضمف التقويـ؛ ىؿ كاف النص؛ جدال مثيرا؟ وموضوعيا؟ ىؿ : المفتاح 

 ؟...كاف موعػظة 

ويشير الباحثاف وىما بصدد ىذه الخصائص؛ إلى أف محمؿ النص ىو 

وحده الذي يحدد عناصر تحميمو، فميست كؿ العناصر بالضرورة متوافرة 
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 "في جميع النصوص

 : التأويؿ المحمي

ووظيفتو تقييد البعد التأويمي لمنص؛ وذلؾ باعتماد خصائص السياؽ التي 

مف شأنيا حصر القراءات الممكنة لمنص، واستبعاد القراءات التعسفية 

تجربتنا السابقة - غالبا-التي تُفرض عمى النص، وعممية التأويؿ تممييا

في مواجية األحداث؛ وىو ما يسمى بمبدأ المشابية؛ التي تندرج ضمف 

استراتيجية أوسع منيا ىي معرفة العالـ؛ فالتأويؿ المحمي مف ىنا في 

مواجيتو لمنص يعتمد تجاربنا السابقة، كما يعتمد المعمومات الواردة في 

النص والمعمومات المحيطة بالنص؛ وبفعؿ ىذه اآللية يتـ استبعاد التأويؿ 

 .الذي ال ينسجـ مع العناصر التأويمية

 : مبدأ التشابو

يعتمد محمؿ النص عمى تجاربو السابقة؛ حيث يراكـ عادات تحميمية 

وفيمية، وىذا عمؿ فيو محاولة لربط شيء معطى بآخر غير ظاىر، 

وتسيـ التجربة السابقة في اكتشاؼ الثوابت والمتغيرات النصية؛ التي تقود 

إلى الوصوؿ لمنص وخصائصو النوعية، والتأويؿ المناسب ىو شكؿ مف 
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أشكاؿ إنتاج المعنى المناسب؛ وبالتالي فيو جيد في البحث عف تماسؾ 

النص، ىذا التماسؾ الذي يقدـ تعميبل مقنعا لوحدات النص المتراتبة 

واحدة تموى األخرى، والتشابو مف الوسائؿ التي تساعد في تأويؿ النص 

وليس ىو الوسيمة الوحيدة فقط؛ ذلؾ أّف التشابو يرد بنسب مختمفة؛ 

فالتعابير والمضاميف يمحقيا بالضرورة اختبلؼ في النصوص؛ ولكف 

وعمى الرغـ مف ذلؾ تبقى الخصائص النوعية لمجنس التي نادرا ما 

  .يمحقيا التغيير

 : مبدأ التغريض

ينتظـ الخطاب في شكؿ متتاليات مف الجمؿ؛ متدرجة مف البداية حتى 

النياية، أي أف سمة الخّطّية مف السمات البارزة في النص، فالعناصر 

البلحقة ليا تعمؽ بالعناصر السابقة، وبناء عمى ذلؾ فإف التأويؿ القريب 

ىو التأويؿ الذي ال يمغي خطية النص؛ ومف ىنا تبدو أىمية مبدأ 

 .التغريض في العممية التأولية؛ فمكؿ نص محور تدور داللة النص حولو
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المحاضرة السادسة 

: وظائؼ الخطاب 

أداة ذات أىمِّيَّة في تكويف أفعاؿ الجماعة وصناعة " تبرز مكانة الخطػاب؛ ألنَّو   

سموكات في ممارساتيـ االجتماعيَّػة، لكنَّيا تظؿُّ في الوقت نفسو عبارة عف مجػرَّات 

كبلـ جسِّد لغة في عبلقاتيا، وعميو " والخطاب ىو ". متعدِّدة الستعماالت متفرِّقة 

ولكف ينبغي لمُّغة المستعممة أف . فغياب التَّواصؿ سيؤدِّي إلى انعداـ السِّموؾ اإلنسانيّ 

تكوف أداة تواصؿ تكشؼ األفكار وتنقؿ المعارؼ بشكٍؿ واضح وقابؿ لئلدراؾ 

والوعي، حيث أثبتت التَّجربة أفَّ المُّغة ليست دائمًا شّفافة وواضحة، إنَّما قد تستخدـ 

، وىي بشكؿ دائـ تفرض نفسيا عمى متحدِّثيا؛ إذ تمتمؾ ... أداة إخفاء وتضميف 

رفيَّة والببلغيَّة مف خبلؿ منظومتيا االجتماعية  مجموعة مف القواعد النَّحويَّة والصَّ

، فمغة ..بيف الجماعة والمُّغة عبلقة ثنائيَّة االتِّجاه" ألفَّ العبلقة " التي تنتمي إلييا

". الجماعة تفرض نفسيا عمييا، ميما ضعفت صمتيا بتمؾ المُّغة 

 (روماف ياكبسوف)لقد كاف لممدونة المسانية التي أسس ليا العالـ المُّغوّي   

في بداية الستِّينيَّات مف القرف الماضي،األثر الواضح عمى تطور مفاىيـ الخطاب 

 ،انطبلقا مف طرح العناصر الستة التي تحدد األطر المرجعية لمتواصؿ المساني 
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: نتمثميا بالمخطَّط اآلتي

 

  مخطط عناصر عمميَّة التَّواصل حسب ياكبسون 

 

 

 

 

 

انرسانة 

 

 انمرجغ انشفرة انرسانة

 انمرِسـم انمرَسم إنيه

 قناة االتِّصال
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وظيفة لغويَّة تظير جميَّة في الرَّسائؿ الَّتي تتكيَّؼ فييا : الوظيفة االنفعاليَّة.1

المُّغة لتتَّخذ مف المرِسؿ مرتكزًا ليا بشكٍؿ مباشر مف دوف سواه، مشيرة بالتَّالي إلى 

موقفو ممَّا يتحدَّث عنو، فتيدؼ إلى تقديـ انطباع عف انفعاؿ معيَّف صادؽ أو 

فعندما يتحدَّث شخص ما . خادع؛ وتستطيع تحديد العبلئؽ بيف الرِّسالة والمرِسؿ

إلى شخٍص آخر عبر كبلـٍ أو ما شابو ذلؾ مف أنماط الدِّاللة، فإنَّو في الحقيقة 

، إالَّ أنَّو بمقدور (وىي الوظيفة المرجعيَّة)يرسؿ أفكارًا تكوف نسبيَّة لطبيعة المرجع 

ذلؾ الشَّخص أف يعبِّػر عف موقفػو إزاء ىذا الشَّخص، فيحسُّ بو جيِّدًا كاف أـ سيئًا، 

.  جميػبًل كاف أـ بشعًا، مرغوبًا فيو كاف أـ غير مرغوب فيو، منحرفًا أـ مضحكاً 

 : الوظيفة االفيامية. 2.

مة  ُتولَّد ىذه الوظيفة لغويًَّا بالتَّركيز عمى عنصر المرَسؿ إليو، وتسعى متوسِّ

بالمُّغة إلى إثارة انتباىو أو الطَّمب إليو القياـ بعمؿ ما، فتدخؿ في صمبيا الجمؿ 

، كما تسعى أيضًا إلى تحديد العبلئؽ بيف الرِّسالة والمرَسؿ إليو -مثبًل  – .األمريَّة 

بغية الحصوؿ عمى ردَّة فعؿ ىذا المرَسؿ إليو؛ ألفَّ لكؿِّ اتِّصاؿ ىدفًا وغاية ُوِضَع 
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مف أجميا، ولكنَّيا إْف تغمَّبت عمى بقيَّة الوظائؼ في نصٍّ نقديٍّ أكسبتو طابعًا جماليًَّا 

ًا بو . خاصَّ

 : الوظيفة المرجعيَّة.3

و ىذه الوظيفة نحو المرجع المشترؾ بيف طرفي التَّواصؿ األساسييف؛ أي  تتوجَّ

ر لعمميَّة  ما ىو مشترؾ ومتَّفؽ عميو مف قبؿ المرِسؿ والمرَسؿ إليو، وىو المبرِّ

التَّواصؿ؛ ذلؾ ألنَّنا نتكمَّـ بيدؼ اإلشارة إلى محتوى معيَّف نرغب بإيصالو إلى 

ر لعمميَّة التَّواصؿ؛ ذلؾ  اآلخريف وتبادؿ اآلراء معيـ رِسؿ والمرَسؿ إليو، وىو المبرِّ

ألنَّنا نتكمَّـ بيدؼ اإلشارة إلى محتوى معيَّف نرغب بإيصالو إلى اآلخريف وتبادؿ 

وتتعدَّد أنواع المرجعيَّات حسب الخطاب األدبيِّ الَّذي يحيؿ . اآلراء معيـ حولو

إلييا، فقد تكوف مرجعيَّات اجتماعيَّة وفمسفيَّة، و رصائد ثقافيَّة وطبيعيَّة، وعبلقات 

. ذاتيَّة وموضوعيَّة، وبنيات عميقة وسطحيَّة

عندما جعميا قاعدة كؿِّ اتِّصاؿ؛ ألنَّيا تستكشؼ  (بيار غيرو)ىذا ما أكَّد عميو 

وموضوع ترجع إليو، إذ إفَّ المسألة األساسيَّة تكمف  (الرِّسالة)العبلئؽ القائمة بيف 

في صياغة موضوعيَّة لمعمومات صحيحة عف المرجع، يمكف مبلحظتيا والتَّدقيؽ 

تيا  . .في صحَّ
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فالعمـو المعرفيَّة دائمًا تسعى إلى تأكيد الوظيفة المرجعيَّة؛ ألنَّيا ىدفيا 

  .األساسّي، إذ يتُـّ حمايتيا مف تداخبلت وتضمينات الوظائؼ األخرى

:  االنتباىية الوظيفة.4

تظير ىذه الوظيفة في الرِّسائؿ الَّتي توظِّؼ المُّغة إلقامة اتِّصاؿ وتمديده 

ألو ): وفصمو، وتعتمد عمى كممات تتيح لممرِسؿ إقامة االتِّصاؿ أو قطعو؛ مف مثؿ

، وقد توجد حوارات تامَّة ىدفيا الوحيد تمديد (! أتسمعني؟ أفيمت؟ استمع إليَّ ! 

االتِّصاؿ والحفاظ عميو والتَّأكُّد مف أفَّ المرسؿ إليو ما يزاؿ مصغيًا مقببًل عمى 

التَّواصؿ، كما تؤدِّي ميمَّة بارزة في كافَّة أشكاؿ االتِّصاؿ المتجسِّدة في المجتمع 

مف طقوس، واحتفاالت، وأعياد، وخطب، وأحاديث متنوِّعة تعود إلى طبيعة طرفيِّ 

االتِّصاؿ، إذ تنعدـ أىمِّيَّة محتوى الرِّسالة فييا، ويغدو وجود الشَّخص المرسؿ 

  .وانتماؤه إلى المجموعة طرفي االتِّصاؿ األساسييف، والمرجع ىو االتِّصاؿ ذاتو

 : وظيفة ما وراء لغوية.5

المُّغة : أجرى المناطقة المعاصروف تمييزًا بيف مستوييف أساسييف لمُّغة؛ ىما

والموضوع؛ أي المُّغة المتحدِّثة عف األشياء  والمُّغة الواصفة؛ أي المُّغة المتحدِّثة عف 

إالَّ أفَّ ىذه المُّغة الشَّارحة ليست فقط أداة عمميَّة . نفسيا، وىي المُّغة الشَّارحة
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فعندما . ضروريَّة لخدمة المناطقة والمِّسانييف؛ إنَّما ليا ميمَّة بارزة في المُّغة اليوميَّة

يتحدَّث شخصاف أرادا التَّأكُّد مف االستعماؿ الجيِّد لمرَّامزة نفسيا؛ فإفَّ الخطاب 

. سيكوف مركَّزًا بشكٍؿ أساسيٍّ عمى الرَّامزة، وبذلؾ يشغؿ وظيفة الشَّرح

وعميو تظير وظيفة تعدِّي المُّغة في الرِّسائؿ الَّتي تتمحور حوؿ المُّغة نفسيا، 

فتتناوؿ بالوصؼ المُّغة ذاتيا، وتشمؿ تسمية عناصر منظومة المُّغة وتعريؼ 

  .المفردات

تبرز ىذه الوظيفة في الرَّسائؿ الَّتي تجعؿ المُّغة تتمحور : الوظيفة الشِّعريَّة.6

حوؿ الرِّسالة نفسيا؛ فتمثِّؿ عنصرًا قائمًا بذاتو؛ أي تمثِّؿ العبلقة القائمة بيف 

الوظيفة الجماليَّة بامتياز؛ إذ إفَّ المرجع في الفنوف، ىػو " الرِّسالة وذاتيا، فيػي 

مفيـو " ياكبسوف" وقد حدد عند". الرِّسالة الَّتي تكؼُّ عف أف تكوف أداة االتِّصاؿ 

كما " ما الذي يجعؿ مف مرسمة كبلمية عمبل فنيا؟" الشعرية باإلجابة عف السؤاؿ

في كوف الكممة تدرؾ بوصفيا كممة، وليست " "ياكبسوف" تتجمى الشعرية عند

مجرد بديؿ عف الشيء المسمى وال كانبثاؽ لبلنفعاؿ وتتجمى في كوف الكممات 

وتركيبيا وداللتيا وشكميا الخارجي والداخمي، ليست مجرد إشارات مختمفة عف 
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تصبح المغة مّيتة و " فبدونيا " الواقع، بؿ ليا وزنيا الخاص وقيمتيا الخاصة

 ."سكونّية تماما ، فالوظيفة الشعرية ، تدخؿ دينامية في حياة المغة
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إذا كاف المنيج في تعريفو المتداوؿ يتمثؿ في مجموعة مف المفاىيـ والتصورات   
المتصمة واألدوات والخطوات اإلجرائية التي تفضي إلى نتيجة ما، فإّف اإلشكالية 

تظير عند صعوبة ترتيبيا وتنسيقيا بالشكؿ اّلذي يجعميا تؤّدي إلى النتيجة 
فقد أضحى " الّنص عالـ ميوؿ مف العناصر الّمغوية المتشابكة"المنشودة، ولّما كاف 

لكونيا تستمّيز عف الظواىر واألنساؽ -التعامؿ مع ىذه المادة أشّد تعقيدا وتداخبل 
ىؿ مف منيج : مما جعؿ الكثير مف النقاد يتساءلوف- الثقافية والمعرفية األخرى

                                               . لفيـ الّنص ونقده؟
يرى االتجاه : مف ىنا تبرز ىذه اإلشكالية في الصراع الممتّد بيف اتجاىيف اثنيف

األّوؿ أف الّنص األدبي عّمة لمعموؿ سابؽ ينبغي الكشؼ عف دالالتو بربطو بسياقو 
الخارجي، ويدخؿ في ىذا المجاؿ المنيج التاريخي والمنيج االجتماعي والمنيج 

النفسي واألسطوري بينما يحاوؿ االتجاه الثّاني أف يدرس الّنص األدبي انطبلقا مف 
... العبلقات الداخمية التي تحكمو كالشكبلنية والبنيوية والتفكيكية

داخؿ وخارج الّنص، كالبنيوية : وىناؾ مف يطمح إلى الجمع بيف االتجاىيف
. التكوينية

الّنص متحرؾ مفتوح يؤثر ويتأثر، ولو "يرى أصحاب التوّجو الخارج نصي أّف 
تفاعبلتو الذاتية والموضوعية وىو أداة فنية طبقية، واإلنساف كائف تاريخي زمني ال 

في تشكيؿ العالـ وتفسيره  (مف خبلؿ األدب وغيره)تزامني، وىو بيذا المعنى يسيـ 
وفؽ الشرط التاريخي والقوانيف االجتماعية التاريخية التي تتحّكـ بصيرورة العالـ، 

ومف واجب المبدع أف يرصد ىذا الواقع رصدا . فالنص متغّير وكذا اإلنساف والعالـ
آليا، ذلؾ عمى أساس أّف الكتابة األدبية ليست حقيقتيا إاّل امتدادًا لممجتمع اّلذي 
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كما أنيا ليست، نتيجة لذلؾ، إاّل عكسا أمينا لكّؿ . َتْكُتب عنو، وُتْكَتب فيو معا
ىذا الموقؼ يجعؿ . اآلماؿ واآلالـ التي تصطرع لدى الّناس في ذلؾ المجتمع

العبلقة بيف النّص والواقع عبلقة تناظر أو عبلقة انعكاس وبذلؾ تمغى إبداعية 
النّص وتحيمو مف إنتاج فّني متمّيز إلى ظاىرة اجتماعية تخضع لقوانيف المجتمع 

مثؿ كّؿ الظواىر االجتماعية التي ليا طابع ماّدي أو نفعي آني بظير ىذا معارضة 
ىؤالء لمواقعية الرومانسية في تمجيدىا لمّذات المبدعة وحشرىـ لمّنص في إطاره 

غفاليـ إلطاره الّمغوي في حيف أف الفّف  ليس انعكاسا سمبيا بؿ ىو "ألمضموني وا 
إّف الواقع يبدو في الفف ... إسياـ في التعّرؼ عمى الواقع وأداة شحنة وسبلح لتغييره

أكثر غنى مف حقيقتو الواقعة ألّف الفّف ال يقؼ عند الواقع في معطياتو الخارجية 
المباشرة إّنما يتّخطى ىذه المعطيات إلى إدراؾ جديدىا فيبدو الواقع في صورة 

ـّ ما بدا  جديدة لو صورتو الفنّية وىذه الصورة الفنّية أكثر اكتماال مف أصميا ألّنيا تم
ف كاف ما مصدره . مبعثرا مف عناصره وتوّضح ما بدا غامضا مف مغزاه إف الفّف وا 

الواقع إاّل أنو يتجاوز الماثؿ في الواقع إلى اكتماؿ ما يشوبو مف المثوؿ ومف 
فينتظـ الّشوؽ إلى االكتماؿ والحمـ بما . المباشرة الواقفة عند حّد المرئّي والممموس

فينظـ . لـ يقع واستشراؼ مستقبؿ آت ويتحّرر مفيـو الفني مف االنعكاس السمبي
ىناؾ إذا عبلقة ألفة بيف الواقع والفّف، ". الذاتية الغنائية في وعييا بالحقيقة العيانية

عادة  عبلقة جمالية تصبح فييا وظيفة الفّف استدراؾ لمّنقص الماثؿ في الواقع وا 
ىذه المبلحظات تأتي لتأّكد أّف مف . لمعبلقات التي تحكمو في قالب فنّي جماليّ 

ىو بياف مدى التبلحـ واالنسجاـ بيف العبلقات الداخمية لمّنص "مياـ الّنقد األدبي 
أي القوانيف الخاصة التي تحكـ الظاىرة األدبية وعبلقتيا بإطارىا الخارجي أي 
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القوانيف العامة التي تحكميا، فعدـ الوعي بديناميكية العبلقة الداخمية والخارجية 
وجدليتيا يؤّدي إلى إغفاؿ الصفات النوعية لمظاىرة األدبية، كما قد يؤّدي إلى 

، وىي أمور تفضي "التركيز عمى جانب مف جوانبيا، أو إغفاؿ داللتيا إغفااًل تاما
بالضرورة إلى رؤية الظاىرة األدبية عمى أّنيا وثيقة تاريخية أو نفسية أو مجموعة 

. مقاالت سياسية أو النظر إلييا عمى أّنيا وحدة فّنية مستقّمة
وبذا، فإّف الّنص ال يحقؽ وجوده الفعمي إاّل إذا وضع في إطاره المرجعي َوُوِعي 

. وعيا كميا عمى أنو كّؿ متكامؿ، بحيث ال يمكف الفصؿ بيف شكمو ومضمونو
شكؿ مستقؿ، "أّما أصحاب االتجاه الّداخؿ نّصي فيخمصوف إلى أّف الّنص األدبي 

بؿ ىو عالـ قائـ بذاتو، ليست لو عبلقة مع ماىو خارج عنو وعف النسؽ الذي 
معنى ىذا أّف . يدخؿ فيو، ومف أّف داللة األشكاؿ ىي مف النوع الوظيفي فقط

األعماؿ األدبية في نظر ىؤالء تكتسب دالالتيا مف أشكاليا في حّد ذاتيا ومف 
 ومثؿ ىذا الكبلـ يحيمنا إلى ما آثاره النقاد القدامى حوؿ مسألة 5"أنظمتيا الداخمية

المعاني مطروحة في الطريؽ يعرفيا العربي "وذىبوا إلى أّف " الّمفظ والمعنى"
ّنما الشأف في إقامة الوزف، وتخّير الّمفظ وسيولة المخرج، وكثرة ... والعجمي وا 

ينظروف  (أصحاب الداخؿ نّصي)وليذا فيـ " الماء، وفي صحة الّطبع وجودة السبؾ
إلى النّص األدبي عمى أنو ظاىرة لغوية بالدرجة األولى ويرفضوف بذلؾ كؿ 

المناىج النقدية السياقية كالمنيج النفسي والتاريخي واالجتماعي والرأي عندىـ أنو ال 
. يمكف تفسير النص األدبي اعتمادا عمى نفسية الكاتب وسيرتو أو سيرة عصره

فميّمة الناقد ىي ولوج الّنص والتركيز عمى قوانينو الداخمية وبنيتو العميقة فالنّص 
أكثر مف مجموعة إمكانات لغوية ترّكزت بطريقة خاصة في االعتماد عمى "ليس 
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. .                      "مجموعة مف األحكاـ المغوية البنيوية الرفيعة
التي تخضع لموصؼ الصوتي " مجموعة مف الجمؿ"بؿ ال يتعدى أف يكوف 

، (Julia Kristeva)والتركيبي والداللي مف أبرز ممثمي ىذا االتجاه جوليا كريستيفا 
العمؿ األدبي ميكانيكيا آلية لغوية  (وأف)... التي ترى أف األدب بنية لغوية مغمقة

مفرغة مف كّؿ محتوى اجتماعي أو حضاري أو جمالي أي أف النّص األدبي جياز 
ومعزوؿ عمى أّي  (البنية الداخمية لمنّص )لغوي بالّدرجة األولى مغمؽ عمى ذاتو 

عمـ الّمغة اّلذي تزّعمو العالـ السويسري "نممح أثر ". سياؽ اجتماعي أو تاريخي
حيف عرؼ الّمغة عمى أّنيا  (Ferdinand de Saussure)فرديناند دي سوسير 

وقد أعمف الكثير مف المفكريف أف " البنية"نظاـ مف اإلشارات وكشؼ عف مفيـو 
عندما أخذوا مف عمـ - مف الوجية النظرية-الباحثيف في األدب اقترفوا خطأ جسيما 

الّمغة مصطمح البنية بشكؿ سطحي دوف ثقافة لغوية حقيقية، فعزلوه عف جيازه، 
وميّمة عالـ الّمغة تتمثؿ في أف يمّيز في مختمؼ الوقائع المغوية " سوسير"فمنذ 

ذا كانت ىناؾ جدوى مف استعارة مفيـو البنية . األبنية المناسبة، أي ذات الوظيفة وا 
وىي أنو ليست كؿ األبنية : في النقد األدبي فيي تتوقؼ عمى إدراؾ ىذه الحقيقة

التي يمكف اكتشافيا في العمؿ األدبي مناسبة، أي ذات وظيفة فنية وجمالية في 
فالبنية الماثمة في الرواية مثبل يمكف أف تشير إلى شيء في عممية اإلبداع، . األدب

أو سيرة المؤلؼ الذاتية، أو تضيؼ إلينا معمومات عف قصده أو ما كاف يشغمو وقد 
تكوف ىناؾ بنية أخرى ذات وظيفة تاريخية أو اجتماعية أو نفسية، أو متصمة 

. .                                                  بتاريخ األدب والثقافة
وكذلؾ ألفينا البنيوييف والشكبلنييف يرفضوف المرجعية التاريخية جممة وتفصيبل، 
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ويروف أف النّص بنية ثابتة مغمقة تستوحي حركتيا مف داخميا دوف االكتراث بما ىو 
الزمف فييا يظؿ زمف "خارج النص فالحركة التاريخية التي يريدوف ىي الحركة التي 

. .                                                      "األدب نفسو
( البنيوية التكوينية )(Lucien Goldmann)في ىذا المفترؽ يبزغ لوسياف جولدماف 

بفكره النقدي الذي يحاوؿ أف يقؼ موقفا وسطا بيف االتجاىيف، ففّسر الّنص األدبي 
انطبلقا مف عبلقاتو الداخمية والتي تحيؿ إلى الجوانب الخارجية التي تحيط بو وقد 

جاف "استمّد جولدماف مفاىيمو الّنظرية مف الماركسية ومف النتائج التي توّصؿ إلييا 
" البنيوية التكوينية: "يعطي جولدماف التركيب النظري اّلذي وصؿ إليو اسـ". بياجيو

ترى في كؿ سموؾ إنساني، ميما تعددت مواقعو، "قواميا فرضية نظرية أساسية، 
إجابة دالة عمى موقؼ معيف، غايتو إقامة توازف بيف الذات الفاعمة والموضوع الذي 

وىذا التوازف ىو اّلذي يفّسر العبلقة بيف العمؿ األدبي والعناصر . تتوّجو إليو
المكّونة، بقدر ما يشرؾ العبلقة بيف الوعي الفردي والوعي الجماعي، في عبلقتيما 

بالعمؿ األدبي، اعتمادا عمى مبدأ تناظر البنى العقبلنية، الموحد بيف العمؿ 
 حوؿ G.LUKAC'S" لوكاتش"وقد أخذ جولدماف بفكرة ". والجماعة التي يعبر عنيا

 التي Vision du Monde" رؤية العالـ"وطّورىا إلى ما يعرؼ بفكرة " الرؤية الكمية"
 (المجتمع)والبنية الدالة الكبرى  (الّنص)تقـو عمى الربط بيف البنية الدالة الصغرى 

أي بنية الوعي المرجعية الخاصة بالّنص األدبي، وقد توّسع في فكرة الوعي 
 .                                              . وتوّصؿ إلى أنماط ثبلثة

ّتكاء عمى ىذه األنماط يطرح جولدماف خبلصة مفادىا أف العمؿ الفني ال يعّبر عف ا
. .                 المبدع الفرد إّنما عف المجموعات االجتماعية
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في النياية نصؿ مف خبلؿ ىذا العرض أف العبلقة بيف الشكؿ والمضموف عبلقة 
، ولكف ىذه اليوية ال تكوف (أسموبو)يوجد ىويتو بواسطة شفرتو "متشابكة وأف النّص 

.  "بذي جدوى إال بوجود السياؽ
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إّف الّنشاط الّنقدي بما ىو صياغة لمفعؿ القرائي ضمف الّمغة ووفؽ إكراىات        

النص ومرجعياتو اإليديولوجية يفرض جممة مف المعايػيػر الموضوعية التي تدفع 
عمؿ يشبو "الناقد إلى سجاؿ معرفي يقـو عمى الكّر و الفّر ألّف الدخوؿ في األدب 

. حالة الفروسية فيو غزو وفتح يّتجو فيو القارئ نحو النص الذي ىو المضمار لو
ذا ما كتب القارئ عف تجربتو ىذه مع النص فيو إذا ناقد، وما الناقد إاّل قارئ  وا 

.          .                            "متطّور غزا النص وفتحو ثـ أخذ يروي أحداث ىذه المغامرة
إّف الّنقد حالة إلتزاـ، إّنو إلتزاـ ال مصدر لو سوى القراءة الواعية المّتزنة المفصولة 
عف كّؿ مرجعية أو إنتماء وبالتالي عمى الناقد أف يبمور مواقفو النقدية بعيدا عف 
األحكاـ المسبقة و بعيدا عف األحكاـ التعسفية ألّف رسالة الناقد الّسامية في نظر 

أاّل ينفعؿ انفعاال غير مشروع في "تفرض عميو - رحمو اهلل – محمد مصايؼ 
تناولو لآلثار األدبية عميو أف يتحّمى باإلّتزاف والموضوعية واإلخبلص في رسالتو، 

بعيدا عف اليوى "وعميو أف يكوف محّدد الغاية وأف يكوف ممتزما التزاما واعيا 
واإلغراء واالفتناف ألّف الفعؿ القرائي الناجح محدد بحدود و مقيد بعقود، أوالىا 

الذي يتركو نص ما قد يكوف سمبيا أو ايجابيا، بسبب مف التوتر "االتزاف فاألثر 
وليذا يمكف لمقارئ أف يتييأ تييؤا كامبل . النفسي أو التعب الجسدي أو العكس تماما

بكميتو المتوازنة اليادئة لكي يجري عممية التفاعؿ مع النص قائمة عمى المعايشة 
المتزنة، الموضوعية المستندة إلى العبلقات الفنية فيو بمعزؿ عف أي تأّثر ذاتي مف 

.                          "جسديا أو نفسيا أي نوع كاف، دينيا أو مذىبيا أو قوميا أو
القارئ الدقيؽ، المتزف "وثانييا الحياد والموضوعية في التعامؿ مع النص األدبي ؼ
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وىو مقبؿ عمى قراءة نص ما يستطيع أف يدرؾ - مؤقتا- الذي يغّيب ذاتيتو المسبقة
وبيذا يصبح باعثا لمنص محييا .جوىره ويحّمؽ في فضائو الروحي دوف أف يشوىو

. .                                             "إّياه ال مشوىا لو
إرساء قواعد "وكأف بمحمد مصايؼ يحاوؿ " اإلخبلص"وثالث تمؾ العقود 

كما يقوؿ عبد السبلـ المسدي،ألّف القراءة " الموضوعية فيما يدرؾ بغير الموضوعية
الصحيحة تشترط المعرفة التامة بسياؽ النص والظروؼ التاريخية التي أنشئ 

ومحمد مصايؼ بيذا المفيـو ال يغفؿ الطابع الفردي لمناقد ألّف طبيعة المنيج .فييا
األكاديمي الذي طالما دافع عنو يرى أف الذوؽ الزمة اليمكف لمناقد أف يتيرب منيا 

ألف لمناقد ذوقا البد أف يتدخؿ في عممو بطريقة ...فيذا شيء اليحصؿ ولو أردناه"
أو أخرى،ومشاعر خاصة واتجاىات عقائدية ىي الجو الذي يتحرؾ فيو الناقد شاء 
نما الذي أريد أف أقولو باختصار ىو أال يتسرع الناقد في الحكـ عمى األثر  أـ كره،وا 

".  األدبي،واف ينتظر قدر إمكانو،ظيور الخط األساسي ليذا األثر ظيورا كافيا
لمحمد آؿ - رحمو اهلل- وقد المسنا ىذا الطرح مف خبلؿ قراءة محمد مصايؼ

الذي جرد مبدعنا مف أي ميزة شاعرية ألّف قصائده " أبي حساـ"خميفة ورده عمى 
كما رأى تخمو مف خاصيتيف جوىريتيف العاطفة باعتبارىا عنصرا ميما إلثارة 

" فيذا نوع مف "الشعور الذي يقـو دليبل عمى صدؽ المشاعر"التشويؽ بيف القراء و
يفيـ مف قوؿ محمد " األحكاـ األدبية التي تتسـ بصفة السطحية والتسرع و البلمباالة

مصايؼ أف الناقد يحتؿ مكانا حاسما في أي تحميؿ أدبي ومف ثـّ ال يمكنو أف 
يساىـ في إنتاج النص بناء عمى قراءة مف ظاىر معناه دوف الولوج إلى عوالمو 
لموقوؼ عمى مكنوناتو فالقراءة العميقة أو الشاعرية تسعى دائما إلى الكشؼ عّما 
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وىذا ما يجعميا . باطف النص،وتقرأ فيو أبعد مّما ىو في لفظو الحاضر"ىو في 
أقدر عمى تجمية حقائؽ التجربة األدبية وعمى إثراء معطيات الّمغة كاكتساب 

وليذا فاف الناقد ضمير أعمى ال يصوغ أحكامو استنادا إلى "حضاري إنساني قويـ
األديب المنتج ال يحمؿ قممو "قناعة متسرعة ال مبالية بحركية النص و سياقو ألف

ليتسمى بنظـ قصيد،أو كتابة قصة أو مسرحية،بؿ ليقوؿ شيئا يأخذ بمجامع قمبو و 
يمؤل عميو حياتو،يشغؿ تفكيره الناضج،وىذا شيء يعبر عنو األديب بأحد الفنوف 
األدبية المعروفة،ويتخذ ليذا التعبير أسموبا يناسب الغاية مف عممو،و يحتـر الفف 

يتأّنى في إصدار أحكامو، "وليذا أيضا فيو مطالب بأف ". الذي يكتب في إطاره
حتى يتأكد مف صوابيا، أو عمى األقؿ مف قربيا مف الصواب، ألّنو سيعرؼ مف 
خبلؿ النصوص التي يعرضيا أّف مئات مف القراء يشاركونو في قراءة وفيـ ىذا 

النص، وأّف ليؤالء الحؽ المطمؽ في أف يروا رأيو أو في أف يخالفوه رأيو فيما يصدر 
والواقع أف ما يشير إليو محمد مصايؼ ىو ما اصطمح عميو في نظرية " مف أحكاـ

القراءة بمصمح القارئ الضمني أو القارئ العميـ، ذو الكفاءة والرؤية المعرفية التي 
. تحتـّ عمى الناقد التقّيد بأعراؼ الممارسات الثقافية المشتركة لدى جماعة مف القراء

إّف إدارة الحوار مع النص بكؿ معانيو المغوية واألدبية والتاريخية والسياسية ال تعني 
نستفيد مما "النيؿ منو و إنما تسعى دائما إقامة اعوجاجو و الكشؼ عف أسراره 

أوالىما ىو أف اإلنتاج األدبي و اإلنتاج النقدي متبلزماف،واف تبلزميما :سمؼ شيئيف
مفيد لمحركة األدبية بخاصة والحركة الثقافية بعامة،وثانييما إف رسالة الناقد ال 

وأف رسالة الناقد ...تتمثؿ في ىذه الشروح و التمخػيصػات و التحميبلت و التبريرات
فالناقد إف كاف مزودا بأسمحة الفف .ال تقؿ أىمية بحاؿ مف األحواؿ عف األديب
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وكاف ىادفا وموضوعيا في كتاباتو يضيؼ إلى أبعاد األثر األدبي أبعادا جديدة 
تمؾ الرؤى، دفعت محمد ".توسع مف مفيومنا لمحياة و المجتمع الذي نعيش فيو

" كصبغة أساسية لنجاح أي عمؿ أدبي " الواقعية"فرض - رحمو اهلل - مصايؼ
والواقعية ال تعني أف يطرؽ الكاتب موضوعا وطنيا أو اجتماعيا بأي أسموب كاف، 

بؿ تعني قبؿ كؿ شيء أف تمبي رغبة ممحة في الجميور وىي رغبة الفيـ، 
ىذه المسألة ال تخرج عّما كاف يرّدده القدامى بالمقاـ . 23"والتجاوب، واليضـ

أف يعرؼ أقدار المعاني ويوازف بينيا وبيف أقدار "ومقتضى الحاؿ، فعمى المتكّمـ 
المستمعيف، وبيف أقدار الحاالت، فيجعؿ لكؿ طبقة مف ذلؾ كبلما ولكؿ حالة مف 
ذلؾ مقاما حتى يقّسـ أقدار الكبلـ عمى أقدار المعاني ويقّسـ أقدار المعاني عمى 

بينما تيدؼ العممية النقدية إلى حصر الفكرة أو العاطفة التي تبني "أقدار المقامات
نسيج النص و الظفر باستجابة األديب ليذه الفكرة وصدقو في مؿء الفراغات التي 

ومف ىنا كانت ميمة الناقد في ىذا الميداف المزدوجة " بثيا في مضمونو النصي
تتمثؿ في المرحمة األولى في تحديد الفكرة أو العاطفية أو القضية السياسية التي 

يعالجيا األثر الفني،وفي المرحمة الثانية في معرفة ما إذا كاف األديب قد نجح في 
إطاره الفني العاـ،وفي مؿء ىذا اإلطار باألفكار و المشاعر المناسبة بالطريقة التي 

وىي ميمة مف الصعوبة بمكاف ولذلؾ .يتطمبيا الفف الخاص الذي يكتب فيو األديب
كما يرى محمد مصايؼ أف المزاوجة .25"يتجنبيا معظـ نقادنا طمبا لمراحة والعافية

بيف المفظ والمعنى ىي عقؿ القراءة الصحيحة فمف الخطأ أف نمتمس جماليات النص 
ميمة الناقد في ىذا الجانب ال تنحصر في الحكـ "مف خبلؿ القراءة السطحية ؼ

عمى المغة مف حيث الرقة و الخشونة،أو الغرابة أو االبتذاؿ،أو الواقعية و الخياؿ،بؿ 
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". مف حيث موافقتيا كما سبؽ لمموضوع العاـ أوال و األساليب المستعممة ثانيا
ثمة إشكالية أخرى إذ كيؼ يمكف مقاربة النصوص مقاربة عممية دوف الزيغ عف 

تحديد "جادة الصواب الذي يمميو النقد الممنيج فطبيعة األثر األدبي تستدعي 
المنيج قبؿ الممارسة ،ألف ىذا التحديد يعصـ الناقد مف عشوائية مضرة،ويجعمو 

يدرس العمؿ األدبي دراسة موضوعية تعتمد عمى الشاىد المأخوذ مف النص 
". المدروس ال عمى الشاىد المقتطع مف مطالعات نقدية سابقة

- رحمو اهلل-وبعد فإّنو ميما يكف مف اختبلؼ وتنّوع في المواقؼ فممحمد مصايؼ
كّؿ الفضؿ في إثارة جممة مف األسئمة التي كانت ليا نتائج ميمة عمى سيرورة النقد 

األدبي في الجزائر ذلؾ أف الكبلـ عف القارئ، الناقد قد فتح الحدود الفاصمة بيف 
.  .                الدراسة األدبية والنظـ المعرفية األخرى
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