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 الحمد هللا الذي أعانني في إنجاز هذا البحث المتواضع حمداً كثيراً ال ينقطع

  أوله وال ينته آخره،  

 .وأصلي على أفضل الخلق محمد _ صلى اهللا عليه وسلم _ وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين 

  أما بعد:  

 أول من يكون له الفضل علي في كوني هنا ويستحق أن يشكر، 

 اهللا سبحانه وتعالى الذي من علي بالصحة والقدرة على المواصلة، 

 ثم بعد ذلك أتقدم بجزيل الشكر وخالص التقدير ألستاذتي الفـاضلة، 

 "حبيبة مسعودياألستاذة الدكتورة "

 على ما قدمته لي من التوجيهات واإلرشادات الصائبة ومتابعتها طوال مدة إعدادي للبحث 

 فقد كانت مثال المشرف والموجه لم تسأم من توجيهي وإرشادي،  

 ولم تتوان عن متابعتي. أشكرها على سعة صدرها، وتحمل المشاق خالل فترة إعداد البحث

  وبهذا أقول لها: جعل اهللا ذلك في ميزان حسناتها، وجزاها عني خير الجزاء. 

 في إنجاز هدا العمل، والشكر موصول لكل من شارك أو ساهم ولو بكلمة طيبة  

  أقدم لهم جميعاً حباً ووفـاءاً.

  _ جزاكم اهللا عني كل الخير وحسن الجزاء _                           

  

  عبد اهللا سارة                                                                                                              

  

                                                                                                    

                                                                                                            

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

 _ اإلهداء _

 قـال اهللا تعالى:

  » َو قـُْل َرب اْرَحْمُهًما َكَما رَبيَـاِني َصِغيراً 

 أهدي عملي هذا إلى العزيزين حباً وعرفـاناً والدي الكريمين اعترافـاً                       

 بفضلهما علي

 وبرضاهما ودعواتهما أطال اهللا في عمرهما وأدامهما تاجاً أعتّز به، ونبراساً ينير   

  لي دربي دائماً.

  إلى روح جدي رحمة اهللا تعالى ورزقه الطمأنينة في مثواه والخلود في الجنة، آمين.

  إلى جدتي الغالية أطال اهللا في عمرها.

  الدين)إلى أخي وأختي وزوجها وأوالدها (سيف الدين، نجم  

  إلى أصدقـائي: الثنائي الرائع (نادية، فطيمة)، إلى ابنة عمي وابنة خالتي صليحة.

  إلى العائلة: عبد اهللا،بوناميس.

  

  التحيات _  أطيب  _ لكم مني جميعا       

  اهللا سارة  عبد                                                                                                    
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  مقدمة

مما الشك فيه أن اخلطاب النقدي العريب استفاد كثريا مـن الثقافـة الغربيـة كـذلك احلـال بالنسـبة للخطـاب 

وهـذا راجـع إىل انتشـار الرتمجـات  ،نقدي اجلزائري هو اآلخر مل يكن مبنأى عـن التـأثر باخلطـاب النقـدي الغـريبال

كريســـتيفا...، واتســـاع   جوليـــا غرميـــاس، جوليـــانبارت،روالن العديـــدة ملؤلفـــات مـــن النقـــد العـــاملي ورواّده أمثـــال: 

االحتكــاك بــني احلضــارات يف إطــار املثاقفــة الكــربى بــني األدب الغــريب واألدب العــريب عمومــا واألدب اجلزائــري 

  خصوصاً.

وهذا ما جعل االهتمام بالنقد األديب اجلزائري أمـر ضـروري فهـو جـزء، ال يتجـزأ مـن النقـد العـريب يف بـالد 

ملشرق واملغرب وهو ال يشـكل ظـاهرة إقليميـة منغلقـة ألنـه أفـاد مـن النقـد األديب يف الـوطن العـريب فائـدة جوهريـة ا

  وعمل على إثرائها مبا أتيح له من اإلطالع على الثقافة الغربية ومن ضمنها الفنون األدبية والنقدية.

اضــجا يف بدايتــه وكــان يتســم بــالنظرة والنقــد اجلزائــري مــن حيــث نشــأته ظهــر متــأخرا نســبيا وأنــه مل يكــن ن

اجلزئية حينا، والنظرة السطحية حينا آخر، حبيث أن النشـاط األديب يف اجلزائـر إىل غايـة العشـرينيات كـان نشـاطاً 

ضعيفاً شكًال ومضموناً، لكن عندما أخذ األدب اجلزائري طريقه يف النمو والتجدد بـدأ النقـد يف الظهـور والنمـّو 

لك ألن األعمال األدبية تسبق الدراسات النقدية لتكون موضوعاً هلا، هذا من جهة، ومن جهـة شيئاً فشيئاً، وذ

ثانية كانت البيئة الثقافية اجلزائرية تتميز بوضعها املزري من خالل ما عرفته من سيطرة االسـتعمار هلـا بـالرغم مـن 

مـــن ورائـــه النقـــد طريقـــه إىل الّســـاحة  هـــذا املنـــاخ الثقـــايف القاتـــل، فقـــد شـــهد األدب اجلزائـــري قفـــزة نوعيـــة وعـــرف

األدبيــة ليســهم يف النضــال مــن أجــل أدب حــي، وــذا عرفــت أعمــدة الصــحافة الوطنيــة اجلزائريــة مقــالت نقديــة 

متفاوتـة القيمــة، لكنهــا مجيعــاً جــديرة بــالنظر والدراســة والتقـومي حبيــث اجتهــدت يف كتابتهــا بعــض األمســاء النقديــة 

مساء نـذكر "عبـد املالـك مرتـاض" وهـو علـم مـن أعـالم النقـد اجلزائـري الـذي كتـب امسـه اجلزائرية ومن بني هذه األ

بالبند العريض يف الساحة النقدية اجلزائرية، إنه من أكثر النقاد إنتاجاً للمعرفة وذلك لتناوله لقضايا متنوعة وهـذا 

حتليلـه للـنص نـاتج عـن تـأثره باحلداثـة ومؤلفاته املتباينة يف الطـرح فأسـس منهجـاً نقـدياً يف  اتهما تشهد عليه دراس

الغربيــة واعتمــاده علــى الــرتاث العــريب، ضــف إىل ذلــك أن أطروحتــه الــيت ناقشــها يف "الســربون" واملوســومة بـــ"فنون 

كانـت " André Michaelالنثر األديب يف اجلزائر" والـيت أشـرف عليهـا املتشـرق الفرنسـي "آنـدري ميكائيـل 

مــن خــالل احتكاكــه باألســاتذة الفرنســيني والســتفادته مــن  اجلزائــري عمومــا،صــدى يف حتــول مســاره النقــدي و 

  ثقافتهم املعرفية، كانت مبثابة ثورة حداثية يف اخلطاب النقدي اجلزائري.
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(إســـرتاتيجية اخلطـــاب النقـــدي اجلزائـــري املعاصـــر عنـــد "عبـــد املالـــك  وعليـــه اخـــرتت موضـــوع البحـــث املوســـوم   

رغبـة ملحـة للبحـث عـن آليـات اخلطـاب النقـدي عنـد هـذا الناقـد ولـذا يسـعى مرتاض" وهو اختيـار مؤسـس عـن 

هــذا البحــث لإلحاطــة بآليــات وإجــراءات خطابــه، وذلــك مــن خــالل طــرح بعــض اإلشــكاليات املتعلقــة باملســار 

  النقدي له نورد البعض منها على النحو التايل:

ناهج احلداثية؟ وكيف كـان أسـلوبه خاصـة املناهج التقليدية إىل امل كان انتقال "عبد املالك مرتاض"كيف  

يف تعاملـه مــع املــنهج وترمجتــه للمصــطلح؟ ومـا هــي املنطلقــات الــيت كــان يعتمـدها لتشــكيل خطابــه؟ وفيمــا تتمثــل 

  مركزية اخلطاب عنده؟ وغريها من اإلشكاليات املتعلقة خبطاب هذا الناقد.

علــى النحــو اآليت: مقدمــة وثالثــة  منهجتهــا حاولــت وعلــى إثــر هــذا جــاء البحــث مرســوم خبطــة مضــبوطة

  فصول وخامتة.

طــة وذكــر أهـم الصــعوبات، كمــا فيهــا إىل بــدايات النقـد اجلزائــري وعــرض منهجيـة اخل ففـي املقدمــة أشـرت

  إىل بعض املصادر واملراجع املعتمدة يف هذا البحث. أشرت

رج حتـــت ثـــالث لـــذي ينـــدمث الفصـــل األول واملعنـــون بــــ"إسرتاتيجية اخلطـــاب يف ضـــوء مؤشـــراته النصـــية" وا

ــــه عــــن مفهــــوم اخلطــــاب يف ال مباحــــث، فــــاألول حتــــدثت ــــة، فأشــــرتفي ــــة والعربي إىل مفهومــــه لغــــًة  ثقــــافتني الغربي

أمــا املبحــث الثــاين تطرقنــا فيــه للحــديث ارســني يف حتديــدهم هلــذا املفهــوم، واصــطالحاً،وإبراز أهــم آراء النقــاد والد

وأهـم  ،ر بعـض أنـواع اخلطـاب كاخلطـاب السياسـي والـديينإىل ذك عامة مث عرجت عن خصائص اخلطاب بصفة

مــا متيــز بــه كــل نــوع، أّمــا املبحــث الثالــث فتجلــى يف قضــية أثــارت اجلــدل بــني الدارســني وهــي قضــية العالقــة بــني 

اخلطــــاب والــــنص وذلــــك مــــن خــــالل معرفــــة أوجــــه االتفــــاق واالخــــتالف بــــني هــــذين املصــــطلحني لــــدى النقــــاد 

  ن هذه اإلشكالية نالت حضاً وافراً يف الدراسة.والدارسني الغرب والعرب أل

مــن خاللــه معرفــة  حاولــت ،لثــاين فكــان بعنــوان" ســؤال احلــدث التشــكيلي للخطــاب النقــدياأمــا الفصــل 

فيـه إىل  كيـف يتشـكل اخلطـاب النقـدي" تطرقـت  فجاء املبحـث األول بعنـوان " ،شكل اخلطاب النقديتعملية 

فيـه  لنقدي، أما املبحـث الثـاين فتحـدثتوخروجه بالنص الثاين وهو اخلطاب ادور الناقد يف دراسة للنص األديب 

  املستوى البالغي واملستوى التداويل. مستويات العملية التشكيلية و ضم مستويني : عن

بـــ: آليـات اخلطــاب النقـدي عنــد "عبـد املالــك مرتــاض"  لثالـث وهــو الفصـل التطبيقــي فعنونتـهأمـا الفصــل ا

فيـــه اآلليــة البالغيــة مـــن  مطالـــب، ففــي املبحــث األول تناولــت وقــد ضــم ثــالث مباحـــث ويف كــل مبحــث ثالثــة

حيث منطية اخلطاب وأسلوب اخلطاب ورمزية اخلطاب، يف حني جاء املبحث الثاين اآللية العالئقية والـذي ضـّم 
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 ت عنـوان اآلليـة الدالليـة تناولـتلية اخلطاب وحمورية اخلطاب أما املبحث الثالـث انـدرج حتـازية اخلطاب وتداو إجن

  فيه الوقائع والبنية والداللة.

  أهم النتائج املتحصل عليها واليت تولدت على مدار هذه الفصول الثالثة. ويف اخلامتة ذكرت    

  لمية للدكتور " عبد املالك مرتاض".هذا البحث مبلحق وهو عرض للسرية الذاتية والع لتوأخريا ذي

عليهـا فهـي متنوعـة حيـث تراوحـت بـني املصـادر واملتمثلـة يف كتـب "عبـد  جع الـيت اعتمـدتأما عن املصادر واملرا

املالك مرتاض"، واملراجع العربيـة مـن بينهـا "حتليـل اخلطـاب الروائـي "لسـعيد يقطـني" و"اخلطـاب العـريب املعاصـر" 

طـــــاب" لــــــ"سارة ميلـــــز" ترمجـــــة غريـــــب اســـــكندر أمـــــا عـــــن املراجـــــع املرتمجـــــة كتاب"اخل لــــــ" حممـــــد عابـــــد اجلـــــابري"

ول" ترمجه "الدكتور قصي العتايب" أما عن املعاجم فرتاوحت بني العربية األجنبيـة فمـن يوكتاب"التداولية لـ"جورج 

م" الروس الصـغري" البالغـة للزخمشـري" واألجنبيـة متثلـت يف معجـ و"أسـاس العربية "لسان العرب" "البـن منظـور"

"Le Petit Larousse."  

كباحثـة مبتدئـة   يتال يوجد حبث مهما كانت قيمته خـايل مـن صـعوبات واجهتـه أو حاولـت عرقلتـه وبصـف

لقيت بعض الصـعوبات وعلـى رأسـها ضـيق الوقـت، وقلـة بعـض املصـادر واملراجـع الـيت ختـدم البحـث، إضـافة إىل 

ألنين خضت هـذه التجربـة منفـردة ولكـن هـذه الصـعوبات تابة البحث ، كو تزامنت  أن عملية مجع املادة العلمية 

  يأيت يف آخرها الفرج والراحة ألنين من خالهلا تعلمت معىن الصرب والثبات.

ويف اخلتام قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم: " مـن مل يشـكر النـاس ال يشـكر اهللا" وهلـذا ينبغـي يل أن 

ـــيت تولـــت هـــذا أســـجل عظـــيم شـــكري وتقـــديري ألســـتاذيت ـــدكتورة "حبيبـــة مســـعودي"، ال  الفضـــيلة األســـتاذة وال

البحــث بإشــرافها وتوجيهاــا القيمــة، واعتــين بقراءــا رغــم مشــاغلها ومنحتــين مــن وقتهــا الكثــري، وقــد أفــدت مــن 

لـي أن هيـأ يل مشـرفة كرميـة عمـن نعـم املـوىل عـّز وجـّل و توجيهاا ودقيق مالحظاا فجزاها اهللا عين خـري اجلـزاء، 

  وأستاذة فاضلة مثلها، سدد اهللا خطاها، ووفقها ملا حتب وترضاه.
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 استراتيجية الخطاب في ضوء مؤشراته النصية

  في مفهوم الخطاب : .1

 وايا النظر إليه ، فهو من الدواليعد مفهوم اخلطاب من إشكاليات النقد احلديث نظرا حلداثة و تعدد ز 
يف حقل الدراسات اللغوية إقباال واسعا من قبل الدارسني و الباحثني خاصة يف الثقافة  هدتاملفاهيم اليت شو 

الغربية و ما حققته اللسانيات يف الدراسات اللغوية ، أما يف الساحة العربية فنجد كثريا من املصطلحات الغربية 
يب ، لكن إشكالية نقل املفاهيم إىل كانت دخيلة يف تراثنا العريب دف ربط احلضارات و الرقي بالعقل العر   اليت

إشتقاق املصطلح من البيئة هلا و هذا راجع إىل   الثقافة العربية جند فيها نوعا من الغموض و الفهم السطحي
و  تارخيية، هذا األخري الذي يولد عادة يف ظروف  احلضارية والثقافية ووضعه يف بيئة خمتلفة متمثلة يف البيئة العربية

حضارية و فكرية معينة و هذا يطلق عليه بأن املصطلح وليد بيئته ألنه مثل النبتة اليت ال تعيش إال يف بيئتها ، فهو 
الفكر األديب العريب حركة واسعة يف حماولة  شهد، و هلذا فقد فيها  ليت نشأ حيمل ذلك الزحم الفكري يف البيئة ا

واسعا بني النقاد العرب املعاصرين يف حتديد  انتشارات هذه احلركة حتديد داللة مصطلح " اخلطاب " ، و قد عرف
  . داللته و اليت تصل أحيانا إىل حد اخللط يف مفهومه

و يف هذا الصدد سنحاول تسليط الضوء على هذا املصطلح يف الثقافتني الغربية و العربية و قبل التوغل     
  إلصطالحية .يف تعريفه جيب اإلنطالق من الداللة اللغوية و ا
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  الداللة اللغوية لمصطلح الخطاب :

رب ) " إلبن املنظور " يف مادة ورد لفظ اخلطاب يف عدة مواضيع إذ ورد يف ( لسان الع    

و الخطاب و المخاطبة : مراجعة الكالم ، و قال خاطبه بالكالم مخاطبة و خطابا ، و هما « :  )خطب(
  1»يتخاطبان

  يف أداء الفعل . االشرتاكو املخاطبة هي املشاركة و تفيد 

على المنبر ، و اختطب يخطب : و الخطبة مصدر الخطيب ، و خطب الخاطب ل ليث قا«
منصور : و الذي قال ليث إن الخطبة مصدر الخطيب ال يجوز  و إسم الكالم : الخطبة ، قال أبو، خطابة

  2. » للكالم الذي يتكلم به الخطيب فيوضع موضع المصدر ماسإال على وجه واحد ، و هو أن الخطبة 

ية ، يتشارك فيه كل من املتكلم املنظور " مرادف للكالم تكون له بداية و ا ابنفاخلطاب حسب " 
  و التشارك يف إنتاج اخلطاب . " مل يهمل مسة التفاعل فابنمنظور"السامع و 

  إنه التفاعل و التواصل الذي حيدث بينهما . فاخلطاب ذا املعىن هو الكالم بني املتخاطبني

خطب خاطبه أحسن الخطاب ، و هو « و جاء أيضا يف ( أساس البالغة ) " للزخمشري " ما يلي :
) و اختلط القوم الجاهلية فيقول : خطب ( ....) و كان يقوم الرجل في النادي في م (....المواجهة بالكال

) و تقول له : أنت األخطب البين الخطبة فتخيل إليه أنه ذوا (....وه إلى أن يخطب إليهم فالنا : دع
  3»خطبتهالبيان في 

مخيل  اختصار) خطاب ال يكون فيه ...الخطاب الكالم و الرسالة (« أما يف ( معجم الوسيط ) :
  4.» إسهاب مملو 

و لعل املتأمل يف هذه النصوص اليت أوردناها يلحظ بأن مصطلح " اخلطاب " ، حيثما ورد يف املعاجم 
به توجيه الكالم العربية إمنا حييل على الكالم و على املخاطبة اليت تتم به و الدال اخلطاب الشفاهي و املقصود 

  إىل املتلقي .  من املرسل إىل املرسل إليه / من املتكلم إىل السامع / من الباث

                                                           

حتقيق : عبد اهللا علي الكبري ، حممد أمحد حسب اهللا،  لسان العرب ، االفريقي املصري، ابن منظورأبو الفضل مجال الدين حممد بن مكر املعروف بـ:  1
  .1194هاشم حممد الشاديل، دار املعارف، مصر، د ط، د ت، ص

  .1194 ص،املرجع نفسه 2
  .255 ، ص2004ابو القاسم جار اهللا حممود بن عمر الزخمشري اخلوارزمي، أساس البالغة ، دار الفكر للطباعة والتوزيع ، بريوت ، لبنان، د ط ، 3
امحد حسن الزيات، حامد عبد ابراهيم أنس، عبد احلليم منتصر ، عطي الصواحلي، حممد خلف األمحر ، املعجم الوسيط ، اخراج إبراهيم مصطفى ، 4

  .243 ، ص1972، 2القادر، حممد علي النجار ، املكتبة االسالمية للطباعة والنشر والتوزيع، إسطنبول ، تركيا، ط
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و يف القرآن الكرمي جاءت مادة ( خطب ) يف عدة مواضيع حيث ورد مصطلح اخلطاب بصيغة املصدر    
  و الفعل يف عدة آيات منها :

  1.»َوِإَذا َخاطَبَـُهْم الَجاِهُلوَن قَاُلوا َسَالَما «  :قوله تعاىل 

  2.  »وا مُ لَ ظَ  ينَ ي الذِ ي فِ نِ بْ اطِ خَ  تُ َال  وَ  « و قوله أيضا :

َنا الِحْكَمَة َو َفْصَل الِخطَابِ  « و قوله سبحانه :   3.  »َو َشَدْدنَا ُمْلَكُه َو َأتـَيـْ

  4.  »ابا طَ خِ  ِمْنهُ  لكونَ مْ ال يَ  انُ مَ حْ ا الرّ مَ نهُ يْ ا بَـ و مَ  رضِ و األً  اتِ وَ مَ السَ  رب « و قوله تعاىل :

  5. »اب طَ الخِ  يي فِ نِ ز ا و عَ يهَ نِ لْ فِ كْ أَ  الَ قَ فَـ « و قوله أيضا :

  6.» ونَ قُ رَ غْ مُ  مْ هُ نـ وا إِ مُ لَ ظَ  ينَ ذِ ي الّ ي فِ نِ بْ اطِ خَ ال تُ «   و قوله سبحانه :

  الذي ورد فيه مصطلح اخلطاب يف القرآن الكرمي جنده حييل على الكالم . اقفإذا نظرنا إىل السي

 هانَ يْـ تَـ و أَ  هُ كَ لْ ا مُ نَ دْ دَ شَ  وَ « يف تفسري بعض القدماء يف قوله تعاىل : جاء و يف هذه اآليات الكرميات
هو أن يحكم بالبينة أو اليمين ، و قيل : معناه أن « ففي ( لسان العرب ) : »ابِ طَ الخِ  لَ صْ فَ و  ةَ مَ كْ الحِ 

يفصل بين الحق و الباطل ، و يميز بين الحكم و ضده و قيل فصل الخطاب أما بعده ، و داوود ، عليه 
  7»السالم أول من قال ، أما بعد و قيل : فصل الخطاب الفقه في القضاء 

اب ما ينفصل به األمر من الخطاب فصل الخط«  أنو فسر ( معجم الوسيط ) على أنه دال على 
الباطل بأما بعد أو أن يفصل بين الحق و (....) أيضا الحكم بالبينة أو اليمين أو الفقه في القضاء أو النطق

« 8  

ففصل اخلطاب حكمة ربانية تكمن يف القدرة على التميز و هي صفة ميتاز ا اإلنسان عن سائر 
  اجلمادات .املخلوقات من النباتات و احليوانات و 

                                                           

  63سورة الفرقان اآلية 1
  37سورة هود اآلية 2
  20سورة ص اآلية 3
  37سورة النبأ اآلية 4
  23سورة ص اآلية 5
   27سورة املؤمنون اآلية 6
  .1194 صابن منضور، لسان العرب،  7
  .243املعجم الوسيط،ص  8
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و قد عد الرازي صفة فصل الخطاب ، من الصفات التي أعطاها اهللا تعلى لداوود ، معتبرا إيها من « 
عالمات حصول قدرة اإلدراك و الشعور ، التي يمتاز بها اإلنسان على أجسام العالم األخرى من 

  1.  » الجمادات و النباتات و جملة الحيوانات

صل اخلطاب من األمور اليت خص ا اهللا نبيه " داوود عليه السالم " على فو من هنا يتضح لنا أن صفة 
  سائر البشر، فمنه القدرة على اإلدراك و الشعور يف التمييز بني احلق و الباطل و بني اخلطأ و الصواب .

  الخطاب اصطالحا :

اخلطاب مصطلح لساين جديد فهو كما جاء يف الثقافة العربية مرتبط بأصول دينية ، أما يف الثقافة الغربية 
  له أصول فلسفية فهو مرتبط بالفلسفة و ذلك نسبة إىل " أفالطون " و " أرسطو " . 

 روس الصغري " "و بالعودة إىل املعاجم األجنبية ، وردت لفظة اخلطاب مبعاين خمتلفة ، ففي معجم " ال   

le petitlarousse : 2" يورد عدة دالالت من أمهها  

 إعالن على موضوع معني .  -  أ
 حتقيق ملا هو كتايب و شفهي .  -  ب
 البيان العلوي يف اجلملة تعترب من وجهة نظر تسلسله .  -  ج
 كل التأكيدات الشفوية أو املكتوبة .  - د
 خطاب مباشر ، غري مباشر .   -  ه
 أجزاء من الكالم .  - و
  فئات حنوية .  -  ي

العديد من الدارسني و الباحثني الغربيني ،  اهتمامأما يف النقد احلديث فقد أصبح مصطلح اخلطاب جمال 
و هذا ما حبيث تعدد اآلراء و املواقف النقدية حول حتديد مفهومه ، هذا األخري الذي أصبح يشمل كل احلقول 

ئعا في مجموعة من الحقول : أصبح مصطلح الخطاب متداوال و شا« : تؤكده "سارة ميلز " يف قوهلا 
النظري النقدية و علم النفس و اللسانيات و الفلسفة و علم النفس االجتماعي و عدد من الحقول 

  3. » األخرى 

                                                           

   35 ، ص 2004، لبنان ،  1عبد اهلادي بن ضافر الشهري ،إسرتاتيجيات اخلطاب ، دار الكتاب اجلديد املتحدة ، ط  1
2Le petite Larousse , illustré, encouleurs, larousse, paris, 2007, p 370. 

  19، ص  2012، لبنان ،  1دار الكتب العلمية ، ط  ،لز ، اخلطاب ، تر : غريب إسكندر سارة مي 3



 مؤشراته النصيةالفصل األول :                           استراتيجية الخطاب في ضوء 

 

8 

 

مجود النقاد و الدارسني الغربيني يف حتديد مفهوم اخلطاب تزيد تعقيدا و ذلك بتعدد اجتاهام و قد كانت 
مفاهيم أخرى تقابل مصطلح اخلطاب و هذا ما يؤدي إىل صعوبة وضع و اختصاصام ، إضافة تداخل 

بدال من « "  Michael Faucoultاملصطلح حتت والء مفهوم واحد ، و يف هذا الشأن يقول " ميشال فوكو
اإلختزال التدريجي المنفلت لكلمة خطاب أعتقد أنني قد أضفت بعض المعاني بمعالجته ، تارة بوصفه 

البيانات ، و تارة أخرى بوصفه مميزا أو مشخصا لها ، و بوصفه ممارسة منظمة تفسر ميدانا عاما لكل 
  1. »مجموعة منها تارة ثالثة

" نفهم بأن اخلطاب من Michael Faucoultمن خالل هذا التقدمي عند " ميشال فوكو    
و هذا راجع إىل  فهو مصطلح يتعدر وضعه يف مفهوم واحداملصطلحات األكثر تعقيدا نظرا لتعدد داللته 

  إختالف الدارسني و الباحثني يف جماالم و اختصاصام .

و قد ظهر مفهوم اخلطاب يف الدراسات اللسانية الغربية ، من خالل جهود الدارسني يف جتاوز حدود 
م اجلملة كأصغر وحدة لغوية إىل وحدة أكرب منها هي اخلطاب ، و من أهم احملاوالت اليت برزت يف حتديد مفهو 

" من خالل حبثه املوسوم ( حتليل اخلطاب ) SabotiZilig Harrisويت زليج هاريس اخلطاب جند " ساب
م ، و هو أول لساين استعمل مصطلح اخلطاب رغبة منه يف جتاوز حدود اجلملة إىل اخلطاب و باعتبار  1952

اليت كان يستخدمها يف حتليله  "  توزيعيا ، فقد عمل على حتليل اخلطاب بنفس اإلجراءات harrisأن " هاريس 
ملفوظ طويل ، أو هو متتالية من اجلمل تكون مجلة متعلقة ميكن من  «للجملة و قد عرف اخلطاب بأنه : 

  2»خالهلا معاينة بنية سلسلو من العناصر ، بواسطة املنهجية التوزيعية و بشكل جيعلنا نظل يف جمال لساين حمض 

التوزيعي على خطاب و ذلك بأن العناصر  هسعى إىل تطبيق منهج  "harrisو من هنا نرى أن " هاريس 
ا تتوزع وفق نظام معني يشكل بنية ع بعضها البعض بشكل إعتباطي و إمناليت يتكون منها اخلطاب ال جتتمع م

و بتعبري آخر فإن العناصر املشكلة للخطاب ال تتشكل بشكل عشوائي و إمنا ختضع يف توزيعها وفق ، اخلطاب 
  معني .  نظام

" الذي عرف اخلطاب Imelbenvinisteي " إميل بنفنست"  جند الفرنسharrisإىل جانب " هاريس 

بتعبير آخر  –أو بوصفه  –فوظ منظور إليه من زاوية آليات و عمليات إشتغاله في التواصل لالم« :بأنه 
  . 3»الثاني بطرقة ماكل تلفظ يفترض متكلما و مستمعا ، و هدف األول التأثير على   –أكثر اتساعا 

                                                           

  .  24، ص سارة ميلز ، اخلطاب تر: غريب اسكندر 1
  . 17، ص  2005، املغرب ،  4سعيد يقطني ، حتليل اخلطاب الروائي ، املركز الثقايف العريب ، ط  2
  .  49، ص  2015، 1ة ) ، االنتشار العريب لبنان ، ط يعبد الواسع احلمريي ، نظرية اخلطاب ( مقاربة تأسيس 3
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" فإن اخلطاب يستدعي وجود طرفني إثنني benvinisteعريف عند " بنفنستمن خالل هذا الت   
  يسامهان يف إنتاج اخلطاب مها املنتج و املتلقي ، كما مييز بني نظامني للتلفظ مها احلكي و اخلطاب .

و بعد هذين اإلمسني البارزين يف ساحة حتليل اخلطاب ، جند أمساء أخرى برزت هي أيضا يف هذه الساحة 
باختالف تصورام  اختلفتفاهيم ن هذا العلم فوضعوا له تعاريف و معفكانت هلا جهود يف احلديث 

الذي بني أفكاره " Frensoirastiehبينهم " فرنسوا رستيه مناختصاصام يف سبيل بلورة مفهوم اخلطاب ، و و 
م من خالل دراسته املعنوية بـــ " من اجل حتليل اخلطاب " و قد أكد على ان اللسانيات أصبحت  1972عام 

علما لنجاحها يف حتديد موضوعها و أن على حتليل اخلطاب أن حيدد هو أيضا موضوعه و ذلك الرتباطه الوثيق 

الذي ينبغي تجاوز حدود  لأن التحلي «:"  rastieh" راستيهباللسانيات و عن حديثه عن اخلطاب يؤكد لنا 
  . 1»الجملة يجب أن يعلن عن الحدود التي سيقف عندها

" جندهم يقدمون تعريف للخطاب  Hyrst" و " هريستhindusبالنسبة إىل دارسني و مها " هندس    

، منتجه آلثار محددة ( طرح من التعاقب أفكار وضعت في نظم محددة «فجاء يف تعريفهما بأنه عبارة عن 
  2.  »قضايا ، نقدها ، حلها ) هي بمثابة نتيجة لذلك النظام

أي أن اخلطاب من هذا املنظور هو ما يتجسد عن طريق الكتابة أو الكالم يتشكل من خالل السياق    
  الداخلي للمعين بغض النظر عن السياق اخلارجي .

روالن  يستحيل حصرها لكثرا نذكر : "إضافة إىل أمساء و جهود ملعت يف ساحة حتليل اخلطاب و اليت   
"دومينيك " و Michal vecou" ميشال فوكو  " و saramilz" و " سارة ميلز  rolandbarthesبارت 
ر سو سو " و " فرديناددي MikhailBakhtine" و " ميخائيل باختنيDominiqueMaginaueوماكين

ferdinand de saussureو " روجر فاولر "Roger Fawler  هذا األخري الذي تناول مفهوم اخلطاب من "

ينظر على الخطاب كالما أو كتابة من «منظور أنه ميز بينه و بني اإلديولوجيا حبيث يرى على سبيل املثال : 
طريقة نظر إلى اعالم تنظيما أو القيم و الفئات التي تجسدها ،فهو إدن يشكل و وجهة نظر المعتقدات 

تمثيال للتجربة . اإلديولوجيا في المعنى الطبيعي أو المقبول للمصطلح . بينما ترمز األساليب المختلفة 
للخطاب إلى التمثيالت المتعددة للتجربة و) أصل هذه التمثيالت في السياق التواصلي الذي يكون فيه 

  3 . »الخطاب مجسدا

                                                           

  .  20سعيد يقطني ، حتليل اخلطاب الروائي ، ص  1
  .  29، ص  2001،  1ديان مكدونيل ، مقدمة يف نظريات اخلطاب ، تر : عزالدين إمساعيل ، املكتبة األكادميية ، القاهرة ، ط  2
  .  24سارة ميلز ، اخلطاب ، تر : غريب إسكندر ص  3



 مؤشراته النصيةالفصل األول :                           استراتيجية الخطاب في ضوء 

 

10 

 

من املالحظ أن اخلطاب هنا ما جاء يف هذا النص هو كل خطاب يشمل الكتايب و امللفوظ فهو بذلك    
  ميثل جتارب األمم املتخلفة يف احلية و املتمثلة يف التواصل مما حيقق  بذلك ما يسمى اخلطاب . 

عود إىل فقد أقر بتعدد مداوالت اخلطاب و هذا ي" DominiqueMaginaueو"دومينيك ماكينأما   
  هلذا فقد سعى إىل عرض عدد من اخلطاب أمهها :تعدد زوايا النظر إليه و 

 سير .طاب مرادف للكالم بمفهومه عند سو الخ«  -
 ، و تصبح مرسلة كلية أو ملفوظا . هو الوحدة اللسانية التي تتعدى في الجملة  الخطاب -
 1 » . الخطاب هو الملفوظ المعتبر من وجهة نظر حركية خطابية مشروط بها -

يتجاوز حدود اجلملة أو هو من هذا املنطلق فإن اخلطاب حسب هذه الدالالت هو الكالم أو هو ما 
  خطاب ملفوظ .

" على أساس  Mikil Short" مايكل شورت " و JivreLitchمن " جيفري ليج  يف حني عرف كل   

صفه تعامال أو صفة لغوي يفهم بو تواصل «أن اخلطاب هو ذلك احلدث التواصلي بني املتحدث و السامع فهو 
  2.  »تحدد شكله مقاصده االجتماعية interpersonnelالسامع تشخيصيا بين المتكلم و 

أي أن اخلطاب هو ذلك احلركة التواصلية اليت يشرتك فيها كل من املتكلم و السامع خاضع يف ذلك إىل    
  سياق و مقام يف حتققه .

من وجهات نظر متعددة كل ني اللسانيني تناولوا مفهوم اخلطاب و بناءا على ما سبق نرى أن الدارس
 اجتاهاتيف ثالثة  االجتهادات" هذه  ة " ديبورا شفرت ؟؟حسب جمال ختصصه و هلذا فقد مجعت لنا الباحث

  3أوردها لنا " عبد اهلادي بن ضافر الشهري " يف كتابه ( اسرتاتيجيات اخلطاب ) و هي كاآليت : 

دعا بضرورة جتاوز حدود اجلملة إىل وحدة أكرب منها تتمثل يف اخلطاب  األول : االتجاه �
 املنهج الشكلي . االجتاهى البنية املنجزة وقد جتسد يف هذا و طه على مستوالعناية بعناصر تراب

: فهو يرى ان وظيفة اخلطاب باعتباره جتسيدا للغة واهتموا بالظروف املنتجة  الثاني االتجاه �
 اجتاههو  االجتاهللعملية التواصلية يف ضوء العالقة القائمة بني املرسل واملتلقي والسياق الذي ورد فيه اخلطاب وهذا 

 وظيفي. 

                                                           

  50عبد الواسع احلمريي ، نظرية اخلطاب ( مقاربة تأسيسية ) ، ص 1
  .  22، ص ، تر: غريب اسكندر سارة ميلز ، اخلطاب 2
  38،  37عبد اهلادي بن ظافر الشهري ،إسرتاتيجيات اخلطاب ، ص 3



 مؤشراته النصيةالفصل األول :                           استراتيجية الخطاب في ضوء 

 

11 

 

ني فيقف أصحاب هذا السابق االجتاهنينقطة تقاطع بني  االجتاه: ميثل هذا  الثالث االتجاه �
 موقفا وسطا حيث مل يهتموا باجلملة وعدوها جزءا ال يتجزأ من اخلطاب .  االجتاه

ويف ظل هذه النصوص اليت أوردناها قصد حتديد مفهوم مصطلح اخلطاب يظهر لنا بأن املفهوم الشائع له 

كل كالم تجاوز الجملة «ابيف الدراسة اللغوية احلديثة بوصفه داال على ما يتجاوز اجلملة ومن يعد اخلط
  1»الواحدة سواء كان مكتوبا أو ملفوظا 

نتقلنا إىل الثقافة العربية جند مصطلح اخلطاب من املصطلحات اليت ارتبط ظهورها يف الثقافة العربية اوإذا ما 
  .2رج منه املعىن الذي ينتمي إليه  حبقل علم األصول فهو مقيد بالداللة اليت إكتسبها يف هذااحلقل حبيث الخي

النظر ملفهوم اخلطاب يف الثقافة الغربية ، جند نفس اإلشكال  تف اآلراء وتعدد وجهاختالاهدنا شاوكما
يف حتديد هذا املفهوم يف الساحة العربية حبيث تعددت التعاريف حول هذا املصطلح عند الدارسني العرب مما أثار 

صصام الفوضى بينهم وإختالف نظرة كل ناقد عريب له ، ورمبا يعود هذا إىل اإلختالف يف توجهام الفكرية وخت
من خالل دراسته (حتليل اخلطاب الروائي ) املعرفية ، ومن الذين تناولوا مفهوم اخلطاب جند " سعيد يقطني " 

غير الطريقة التي تقدم بها المادة الحكائية في الروايةّ . قد : " و ليس اخلطاب عندهو(إنفتاح النص الروائي )
الخطاب في محاولته كتابتها ونظمها .لو أعطينا لمجموعة مايتغير هو  كنل،واحدة تكون المادة الحكائية

وحددنا لهم سلفا شخصياتهاوأحداثها المركزية وزمانها ، ن تحكيألالروائيين مادة قابلة  بالكتا من
لوجدناهم يقدمون لنا خطابات تختلف باختالف أتجاهاتهم ومواقفهم ، وإن كانت القصة التي وفضائها 

  3"  يعالجون واحدة

لكاتب املنت احلكائي يف من خالل هذا النص أن اخلطاب ما هو إال الكيفية اليت يروي ا ا نستشف
أي أن اخلطاب خمتلف ومتغري من كاتب إىل آخر  ; ، وهذا املنت واحد لكن اخلطاب هو املتغري يف إنتاجهاالرواية 

  ى الرغم من أن القصة املعاجلة واحدة .إجتاهام ومواقفهم وعل يف إنتاج احلكاية او القصة ويعود هذا إىل إختالف

والنص رسالة من الكاتب إلى القارئ فهو خطاب . فاإلتصال يف حني حيدده "حممد عابد اجلابري " بأنه :   
بين الكاتب والقارئ إنما يتم عبر النص ، تماما مثلما أن اإلتصال بين المتكلم والسامع إنما يتم عبر 

، مساهمة ضرورية في تحقيق اإلتصال الكتابي وتية . وكما يسهم السامع الكالم ، أي عبر اإلشارات الص
عبر النص وبعبارة أخرى ، فكما أن المعنى الذي تحمله اإلشارة الصوتية هو ، في آن واحد ، من إنتاج 

إضافة  المتكلم والسامع ، فكذلك المعني الذي يحمله النص في آن واحد ، من إنتاج الكاتب والقارئ
                                                           

  .  155، ص 2002، املغرب ، ،  3، املركز الثقايف العريب ، ط دليل الناقد األديب  ، يغسعد الباز ميجان الرويلي و 1
  .328،ص2005ينظر: عبد الغين بارة ، إشكالية تأصيل احلداثة ،اهليئة املصرية العامة للكتاب ، دط، مصر  2
 .7سعد يقطني ، حتليل اخلطاب الروائي ، ص3
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" خطاب " وما يصل يفرق الجابري بين الخطاب والتأويل ، وهو مايقدمه الكاتب أو المرسل فهوعلى هذا 
  1.  »وهو التأويل القارئ المتلقي

ال القائم بني الكاتب و القارئ بري " هو ذلك اإلتصامن خالل هذا الطرح ، جند أن اخلطاب عند " اجل
كما يوضح لنا الفرق بني اخلطاب يكون عرب رسالة لغوية أو بني املتكلم و السامع و يكون عن طريق الكالم ،  و 
التأويل ، فاخلطاب بذلك هو تلك الرسالة اليت يقدمها الكاتب و التأويل ، و هو ما يقوم به املتلقي من خالل و 

  فك شفرة الرسالة و فهمها . 

أداء مما أسس ، يراعي « أما األستاذ " حداد حممد " جنده يفرق بني القول و اخلطاب فالقول هو :   
 أما الخطاب فيخضع لنوع مواز من –قواعد النحو و الصرف مثال  –الشروط الصورية للقبول الغوي 

ة لمطلق إخيار الفرد ، ويرى أنها ليست متروكالقواعد و اآلليات التي ال عالقة لها بالبنى المقابلية للغة كما 
و التأثير و آليات  لالستداللبأن الخطاب هو كل نص يتكيف بسياق و مقام و ظروف للتلقي و آليات 

  2.  »  تقوم على أساسها عملية التواصل اجتماعيةلإلخضاع و التعميمية و بروتكوالت 

عند تأملنا هلذا النص جند أن القول هو ذلك األداء الفردي يشمل على الكالم العادي املقبول لغويا من    
قيه و حتقيق العميلة التواصلية خالل قواعد النحو ، أما اخلطاب فهو خاضع لشروط السياق و احمليط من أجل تل

د  "عبد اجلليل مرتاض " الذي اعترب باإلضافة إىل جهود أعطت هي األخرى تعريف للخطاب و ما جنده عن

ذلك الترابط و التسلسل لوحدات لسانية صرف من الفونيمية إلى الجملة ، و التي تفصح  « اخلطاب : 
   3. » عن النص

و مبعىن ذلك أن اخلطاب هو ذلك الرتابط املتسق املنسجم بني الكلمات و اجلمل اليت يتشكل من خالهلا  
  النص .

معاني ، ناتجة عن مخاطب معين وحدة تواصلية إبالغية ، متعددة ال«عزام " بأنه :و قد عرفه " حممد 
موجهة إلى مخاطب معين ، عبر سياق معين و هو يفترض وجود سامع يتلقاه ، مرتبط بلحظة انتاجه ، ، و 

  4.  »ال يتجاوز سامعه إلى غيره 

ىل املتلقي حمدد مربوط بالسياق إ من هذا املنطلق يتضح لنا أن اخلطاب رسالة ناجتة من املرسل موجه
  التاريخ أثناء انتاجها. و 

                                                           

  . 10، ص  1982حممد عابد اجلابري ، اخلطاب العريب املعاصر ، دار الطليعة ، بريوت ، د ط 1
  .23، ص 2002، 1دار الطليعة بريوت، لبنان طريات تأويلية يف اخلطاب اإلصالحي العريب ، فحممد حداد ، ح2
  .  86، ص  2013عبد اجلليل مرتاض ، اللسانيات األسلوبية ، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع ، د ط اجلزائر ،  3
  .286 ، ص2001منشورات احتاد كتاب العرب ، د ط ، دمشق ، حممد عزام ، النص الغائب ،  4
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طبيعية متعددة متسقة منسجمة ،  عبارة عن وحدات لغوية «أما " حممد مفتاح " فريى أن اخلطاب 
التنفيد يقصد به العالقة بين أجزاء النص و التي تتعلق بأدوات الربط و بالتنسيق هو العالقة بين و 

  1.  »هو العالقة بين عالم النص و عالم الواقعالكلمات، و االنسجام 

العالقات و األنظمة اللغوية ،  فاخلطاب ذا املعىن هو ذلك التواصل اليت تساهم يف نسجه جمموعة من
ذلك من خالل الرتابط الذي حيقق معىن النص و انتظام الكلمات فيما بينها و من مث تقبل النص و تلقيه يف و 

  االنسجام. الواقع و هذا ما حيقق 

في األطروحات النقدية الحديثة هو صياغة لفظية يمارسها  « و أشار " رابح بوحوش " بأن اخلطاب :
اعية بين المتحاورين ، والمتكلمين ميه العالقات االجتخي تسود فيمخاطب يعيش في مكان و زمان تار 

وخلص بالتشبيه الخطاب على أنه جسم عجيب زئبقي يشبه السمكة في البحر عبثا تحاول امساكه باليد ، 
فهو ينفلت من كل شيء : من المنهج  و من السوط الناقد ، بل إنه ينفلت حتى من داته و من السلطة ، 

و من ثمة منهج المنبثق من صلبه ، و عناده و قواعد( نص كي تؤسس عالمه المتميز و األنظمة الجامدة  
  2.  »المنهج )

الواضح هنا هو أن اخلطاب هو ذلك امللفوظ الذي ينتجه املخاطب له صلة بالواقع الذي جيري فيه 
اخلطاب ، حمكوم بظروف تلقيه ، و باالستخدام اازي فهو مثل السمكة اليت يصعب امساكها ألنه متعدد 

  حبيث يصعب حصره يف مفهوم واحد . الدالالت 

نسيج من األلفاظ ، و النسيج مظهر من «و بالنسبة للناقد " عبد املالك مرتاض " فقد عرفه بقوله :   
  3.  »النظام الكالمي الذي يتخد له خصائص لسانية تميزه عن سواه

و يف األخري و ما ميكننا قوله هو أن كلمة خطاب اكتسبت عدة دالالت و أصبحت متداولة بكثرة يف    

تعدد دالالت « أوساط الساحة العربية فاختلفت بذلك اآلراء و املفاهيم حول هذا املصطلح و بتعبري آخر
ل التعريفات أحيانا أو الخطاب بتعدد اتجاهاتها و مجاالت تحليل الخطاب ، و على هذا األساس ، تتداخ

  4.  »تتقاطع ، و أحيانا أخرى يكمل بعضها اآلخر أو يتباعد و إياه 

مبعىن أن مصطلح اخلطاب من املصطلحات اليت نالت مكانة واسعة يف الدراسة و املناقشة و ذلك    
  باختالف نظرة كل دارس هلذا املصطلح .

                                                           

  .  35، ص  1996لدار البيضاء ، ، ا 1حممد مفتاح ، التشابه و اإلختالف ، املركز الثقايف العريب ، ط  1
  .  76،  75، ص  2010رابح بوحوش ، املناهج النقدية و خصائص اخلطاب اللساين ، دار العلوم للنشر و التوزيع ، د ط ، اجلزائر  2
  34ص  1991عبد املالك مرتاض ،بنية اخلطاب الشعري ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ، د ط ،  3
  .  26، حتليل اخلطاب الروائي ، ص سعيد يقطني  4



 مؤشراته النصيةالفصل األول :                           استراتيجية الخطاب في ضوء 

 

14 

 

  خصائص الخطاب : .2

بالغية ناجتة عن حلقة تواصلية يشرتك فيه اكل من املرسل إىل إشك فيه أن اخلطاب بعتباره وحدة  مما ال
  املرسل إليه و الرسالة اللغوية ، و هو بذلك له سلطة ميارسها حبيث يرتبط ا ارتباطا وثيقا . 

  ائص حمددة يتميز ا و هي على النحو التايل :صمن هنا نرى أن اخلطاب موسوم خب

ام و الغموض و اللغة حبيث يقتضي اخلطاب الوضوح و القصد ، و ذلك لالبتعاد عن اإلضوح و القصدية : الو 
وظيفتها يف حتقيق  ونيف لغة دقيقة و بسيطة واضحة ال تقبل االلتباس و اإلحياء ، فاللغة تكظاملعقدة ، بتو 

صدية فهي قع إىل نوعية اخلطاب ، أما الالتفاعل بني طريف اخلطاب ، و يف بعض األحيان تكون عامية ، هذا راج

و كما يعبر المرسل عن قصده في الخطاب من خالل اللغة ، «من مهام املرسل دف افهام املرسل إليه ، 
فإن اللغة تحيل عليه لتحديد معنى الخطاب ، و لهذا يحتج صاحب المعنى على أن القصد شرط في بلوغ 

أن الكالم في الشاهد يكون أمارة لما يريده المتكلم بحيث يكون دليال  مالحظةالكالم تمامه معتمدا على 
  . 1»على مقصود المتكلم و على أن المتكلم أراد أن يبلغ مراده بمقصوده

من هذا املنطلق يتبني لنا أن للقصد أمهية بالغة يف انتاج اخلطاب حبيث يسهم مسامهة يف إمتام معىن 
يعتمدها املتكلم و هي بدورها تعرب عن مقصود املتكلم و ذا تتحقق  اخلطاب و ذلك من خالل اللغة اليت

  للخطاب . العملية اإلبالغية

مبعىن أن اخلطاب مرتبط باللحظة اليت يقال فيها ، أي أنه مرتبط بلحظة انتاجه فهو أشد ارتباطا التاريخية :
  .الزمانة اليت يقوم عليها اخلطاببالتاريخ من خالل أنه حمدد الزمان و املكان فهو ال خيرج عن الدائرة 

من كون الذات القائلة محددة في الزمان و المكان ، و خاضعة في  ناتجة هي سمة«و التارخيية 
  2.  »الوقت نفسه ، لتأثير القوى النفسية االجتماعية التي تميز عصرا ما

إدن مرتبط باللحظة اليت ينتج فيها  طاب فهوخلمبعىن أن املبدع أو املرسل و باعتباره الذات احملورية يف انتاج ا
  اخلطاب .

فوكو كل نحو فريد ، عند مكان قد نظر  –حسب الباحث  -سمة قد أدركها «و هي بذلك أيضا :
إلى الخطاب ، بوصفه مجموعة من القواعد مجهولة االسم و التاريخية ، و المحكوم دائما بالزمان 

                                                           

  .  182عبد اهلادي بن الظافر الشهري ، اسرتاتيجيات اخلطاب ، ص  1
  .  129ص  2008، لبنان  1عبد الواسع احلمريي ، اخلطاب و النص ، جمد املؤسسة اجلامعية للدراسات و النشر و التوزيع ، ط  2
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أو اقتصادي أو جغرافي ، أو لغوي ، شروط ممارسة  والمكان ، تحدد العصر ، أو المجال االجتماعي ،
  1.  »الوظيفة المقالية

ية إذن تعد مسة أساسية حبيث جتعل اخلطاب مرتبط بالبيئة الزمانية و املكانية اليت جتري فيها العملية خيفالتار 
  اخلطابية ، يف بذلك العصر الذي أجري فيه اخلطاب . 

و هي مسة أساسية يف كل عملية ختطابية و ذلك باعتبار أن اخلطاب حواري ، و التخاطب الحوارية :
( املبدع ) و املرسل إليه ( املتلقي ) ، فهو بذلك حيمل دالالت خطابية متنوعة فيكون حوارا يكون بني املرسل 

ا إىل املتلقي و بني  بني املرسل ألنه الطرف األول يف اخلطاب و هو الذي يكون حامل للرسالة الذي يتوجه
  املرسل إليه مستقبل اخلطاب و هو الطرف الثاين يف العملية التخاطبية . 

و تدل على ارتباط اخلطاب بالسياق ، أي إرتباطه باحمليط الذي يتولد عنه هذا اخلطاب ، أي  ة :يالسياق
مرجعه و اإليطار املعريف و الثقايف و اإليديولوجي الذي أجنز اخلطاب يف ضوئه ، و السياق حسب ياكبسون 

متلقي من تفسير المقولة هو الطاقة المرجعية التي يجري القول من فوقها ، فتمثل خلفية للرسالة تمكن ال«:
و فهمها . إنه الرصيد الحضاري للقول و هو مادة تغديه بمادة حياته و بقائه ، و ال تكون الرسالة بذات 

 2.  »الوظيفة إال إذا أسعفها ( السياق ) بأسباب ذلك و وسائله

ك عنصرا أساسي يف " فهو بذل الغداميو من هذا املنطلق و باعتبار السياق الطاقة املرجعية حسب تعبري "
معرفة الرسالة و فهمها فهو ميثل بذلك تلك اخللفية املعرفية للخطاب إذ ال يفهم اخلطاب إال إذا ارتبط بالسياق 

  احمليط به .

سياق يحتويه ، و يشكل له حالة اإلنتهاء و حالة  «و هلذا فإن كل راسلة أو نص أديب أو خطاب 
، فالسياق أضخم و أكبر من الرسالة ( .... ) و موقع النص من  إدراك ( .... ) و هو سابق له في الوجود

السياق مثل موضع الكلمة من الجملة ، فال قيمة للكلمة من دون جملة . مثلما أنه ال وجود للجملة من 
  3. »دون كلمة

اخلاص به فهو مرتبط به أشد ارتباط ، ألن السياق  هنص يرتاءى لنا أنه لكل خطاب سياقو يف ضوء هذا ال
أسبق من اخلطاب ، و باعتبار اخلطاب أو النص ال يفهم إال من خالل السياق ، فهو ميثل اجلملة اليت ال تفهم 

                                                           

  . 129ص ،عبد الواسع احلمريي ، اخلطاب والنص 1

  .  10، ص  1998، مصر ،  1عبد اهللا حممد الغدامي ، اخلطيئة و التفكري ، اهليئة املصرية العامة للكتاب ، ط  2

  .  13،  11،  10املرجع نفسه ، ص 3
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إال من خالل ورود الكلمات إذ ال قيمة للجملة من دون كلمة ، و نفس الشيء بالنسبة للخطاب إذ اليفهم 
  ة النص من السياق مثل مكانة الكلمة يف اجلملة . بدون سياق فمكان

المعرفة التامة للسياق شرط أساسي للقراءة «و يواصل " ياكبسون " حديثه عن السياق حبيث يرى أن 
الصحيحة . و اليمكن أخد قراءة ما على أنها صحيحة إال إذا كانت منطلقة من مبدأ السياق ، ألن النص 

إلقتباس الدائمة من المستودع اللغوي ، ليؤسس في داخله شفرة خاصة به توليد سياقي ينشأ عن عملية ا
سير هذه الشفرة حر في تف ئق جنسها األدبي . و القار ايتميزه كنص ، و لكنها تستمد وجودها من س

  1. »تحليلها و لكنه مقيد بمفهومات السياقو 

القراءة الصحيحة و لكي يكون الفهم و بناءا على هذا نرى أن للسياق دور أساسي يف الفهم الصحيح و 
صحيحا جيب أن يكون منطلقا من مبدأ السياق الذي يعد هو بدوره منشأ للنص أ و للخطاب . و هلذا فإن 
  السياق شرط أساسي يف توليد اخلطابات إذ ال ميكن فصل فعل التخاطب و عناصره عن ذلك احمليط و اإليطار .

لعالقة املوجودة بني اخلطابات هي عالقة ترمجة و تأويل ، تكون بني و يعين هذا أن االترجمة و التأويل :
إليه ، و ذلك عن طريق إرسال الرسالة اللغوية ، من املرسل / الباث ، و هو احملور يف إنتاج املرسل و املرسل 

به إليه فيقوم اخلطاب ألنه هو الذي يتلفظ به املرسل إليه / املتلقي ، و هو الطرف الآلخر الذي يوجه املرسل خطا
  بفك شفرة الرسالة املوجهة إليه فتكون بذلك عملية لرتمجة و التأويل . 

اخلطاب يف عمومه ، مهما كان  و من ها نستطيع القول : أن هذه هي أهم اخلصائص اليت يتميز ا   
ألن اخلطاب متعدد األنواع ، و ذلك راجع إىل إختصاص اخلطاب يف جمال معني ، و من بني أهم أنواع  هنوع

اخلطاب ندكر : اخلطاب السياسي ، اخلطاب الصحفي ، اخلطاب اإلشهاري ، و هلذا نسعى إىل تسليط الضوء 
خلطابات املنتشرة يف العصر على هذه األنواع و ذلك بشرحها و نركز إهتمامنا على اخلطاب الديين ألنه من ا

  احلديث . 

منتوج ثقايف أفرزته الثقافة و احلياة االجتماعية فهو حقل للتعبري عن اآلراء و اقرتاح الخطاب السياسي :-1
األفكار و املواقف حول ما يتعلق بالقضايا السياسية من قبل شكل احلكم كالدميقراطية ، فهو جزء من 

الخطاب الذي يطرح مشكلة الدولة و المجتمع و العالقة «نقصد به ذلك اإلديولوجية ، و بعبارة أخرى 
 2.  »بينهما من منظور يعالج باألساس مسألة السلطة

                                                           

  .  80، ص عبد اهللا حممد الغٌدامي ، اخلطيئة والتكفري 1
  .  65بريوت ، لبنان ، ص  1994،  5لعربية ،ط حممد عابد اجلابري ، اخلطاب العريب املعاصر ، مركز الدراسات الوحدة ا2
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أي أنه يسعى لدراسة اإلشكالية املتعلقة بالدولة و اتمع و اخلطاب السياسي ، خطاب إقناعي بالدرجة 
م بصدقية هذا اخلطاب من خالل أدوات احلجج و الرباهني األوىل إذ يسعى إىل محل املتلقي على القبول و التسلي

املتنوعة ، فهو يتناول مضامني متعلقة بقضايا املواطنني اليت يستهدفها هذا اخلطاب و يكون مصدره من طرف 
  صانعوا األحداث الذين يرمسون السياسات . 

لبصرية و املكتوبة ، و مل مييز أما من خالل الوسائل املعتمدة على نشره فهي وسائل اإلعالم السمعية و ا
  اخلطاب السياسي أنه خطاب مجاهريي حبيث يتعلق باجلمهور ، أو مجاعة معينة هلم أهليه مناقشة السلطة . 

اعة األخبار و نقل األحداث و الوقائع و القضايا ذهو خطاب يعتمد على فن إالخطاب الصحفي :-2
االجتماعية و السياسة و الفنية و غريها ، و خيتلف مضمونه باختالف اموعة املوجهة إليها ، حبيث يسعى يف 
ذلك صاحبه إىل إيصال املعلومة إىل القارئ أو املستمع قصد إقناعه ا ، حبيث يعتمد يف ذلك على احلجج قصد 

به و وجهة نظره و هو متعدد األنواع منها : املقابلة الصحفية ، التحقيق و التعليق ، التقرير الصحفي، تدعيم خطا
 املقال اإلخباري . 

  خصائص يتميز ا حبيث أنه : صحفيو للخطاب ال

 يعتمد على لغة مباشرة و تقريرية تسعى إىل التبليغ و اإلخبار أكثر مما متيل إىل اإلمتاع . -
 الصحفي على تصديق اخلرب و توثيقه .يسعى اخلطاب  -
 اإلعتماد على أشكال اإلغراء و االثارة الشكلية و املضمونية يف نقل احلدث . -
 التعرف و اإلكتشاف و متتني الروابط االجتماعية . -

يعد اخلطاب اإلشهاري فنا و صناعة إعالمية تواصلية ثقافية ، نظرا لإلهتمام الكبري الخطاب اإلشهاري :-3
الذي حيظى به خمتلف اتمعات و الدول و خاصة اتمعات املتطورة ، فهو بذلك متصل باحلياة اإلنسانية و ما 

القيمة التجارية ، ألنه يقدمه من خالل تأسيسه للقيمة االجتماعية و األخالقية و احلضارية ، دون أن ننسى 
مرتبط ارتباطا وثيقا بالدعية مبفهوم عام ، ألن اإلشهار هو دعاية من طرف الفئة املقدمة لإلشهار إىل الفئة 

 املقصودة . 

و يسعى اخلطاب اإلشهاري من خالل بعده التأثريي على مبدأ ترويج للسلعة أو فكرة معينة ، دف 
  إجتماعي .  ، و هكذا تتجسد العملية اإلشهارية كفعل إقتصاديلقبول أو ا عإىل اإلقنا  الدفع باملستهلك

و اخلطاب اإلشهاري متنوع فهو إما أن يكون مكتوبا أو مسموعا أو مكتوبا و مسموعا . و من أهم 
  خصائص هذا اخلطاب نذكر :
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كسب ثقة   اخلطاب اإلشهاري كغريه من اخلطابات األخرى يعتمد هو أيضا على اآللية اإلقناعية من أجل -
 الشاهد و السامع و املتلقي بصفة عامة .

ذلك  تقوم عليها العملية اإلشهاري و يعتمد اخلطاب اإلشهاري على الصورة و الصوت إما أهم العناصر اليت -
وصالت ضها و ما يقدمه الصوت من نغمات و بتحريك مشاعر املتلقي من خالل ما تقدمه الصورة أثناء عر 

 موسيقية .
 اإلشهاري بتحقيق وظيفة مجالية و إحيائية تلفت نظر املتلقي و ما حتمله من تأويالت عديدة .يقوم اخلطاب  -

ين اإلسالمي و ما حيمله من قيم اخلطاب الديين يف مفهومنا هو كل بيان يتناوله الد الخطاب الديني :-4
، و قد يكون على شكل تصورات ، يوجه للناس سواء كانوا مسلمني أو غري مسلمني بغية تعريفهم باإلسالم و 

خطبة أو حماضرة أو رسالة أو مقال أو كتاب أو مسرحية و األعمال الدرامية ، و لذلك ال ميكننا أن حنصر 
 اخلطاب الديين يف خطبة اجلمعة فقط كما هو معتاد عندنا . 

أي ة خطيرة من التأثير ال يضاهيه فيه يني في مجتمعاتنا اإلسالمية موقعالخطاب الد«و قد احتل 
لما ، و  خطاب آخر ، فهو الذي يصوغ العقل جمعي و يوجه السلوك العام . نظرا الرتباط مجتمعاتنا بالدين

يمثله هذا لخطاب في نظرها من تعبير عن أوامر الدين و أحكامه ، فقد أصبح مرآة لصورتنا أمام األمم 
يف ظل هذا السياق  1»و ثقافتنا األخرى ، فمن خالله تتشكل االنطباعات و التقويمات عن أمتنا و ديدننا

يتضح لنا أن اخلطاب الديين من اخلطابات األكثر تداوال يف جمتمعاتنا عن غريه من اخلطابات األخرى ، ألنه 
يسعى إىل ترقية اتمعات اليت ترتبط بالدين اإلسالمي ، فهو بذلك ميثل صورة تلك البيئة االجتماعية اإلسالمية 

  أمام األمم األخرى . 

كن مثة إشكالية ختص هذا اخلطاب و هو اخللط بني " النص الديين " و " اخلطاب الديين " ، و لتوضيح ل
ذلك نشري إىل الفرق بينهما و هو أن " النص الديين " هو ما ورد و تثبت من الكتاب و السنة ، أي عن اهللا 

الديني ( الكتاب و السنة )  و هذا النص«،  - صل اهللا عليه وسلم  –سبحانه و تعاىل و عن رسوله حممد 
فوق المحاسبة و االتهام ، إنه يحكي عن اهللا تعالى و عن وحيه األمين ، و عن المصدر المعصوم ، و ال 

هو ما  مبعىن أن " النص الديين " 2»يمكنه أن يتسرب إلى قلب مسلم درة من الشك في صدقه و قداسته 
اخلايل من التحريف ، إنه يتميز بصدق القول و القداسة حبيث ال وحيه فهو ذلك الكالم يتعلق بكالم اهللا تعاىل و 
  يوجد شك يف صدقه . 

                                                           

   19، ص  2005، املغرب ، لبنان ،  1حسن الصفار ، اخلطاب اإلسالمي و حقوق اإلنسان ، املركز الثقايف العريب ، ط  1
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فهو ما يستنبطه و يفهمه الفقيه و العالم و المفكر من النص الديني ، «أما بالنسبة للخطاب الديين 
العلماء و أحاديث الفقهاء و كتابات  ياط المعتمدة ، فهو يتمثل في فتاو أو من مصادر اإلجتهاد و اإلستنب

فإن الخطاب الديني قابل للنقد  .. ) و لهذاف القيادات و الجهات الدينية ( .الخطباء ، و آراء و مواق
. أي أن اخلطاب الديين ، هو ذلك اخلطاب الناتج من خالل  1»التقويم ألنه كسب بشري ، و نتاج إنسانيو 

ثل فيما يفتوه الفقهاء و اخلطباء من آراء و مواقف دينية ، فهم الفقهاء و املفكرين لذلك النص الديين ، و هو يتم
  قابل للمناقشة و النقد و التقومي ألنه إنتاج بشري . 

  و من هنا نرى أن اخلطاب الديين مصدره الدين له أسس يقوم عليها و تتمثل يف أساسني :   

و اإلمجاع و القياس ، و هي مصادر و يتمثل يف نصوص القرآن الكرمي و نصوص السنة النبوية  أوال : الوحي :
  تقوم عليها الثقافة اإلسالمية . 

ألا لغة اإلسالم و وعاء أفكاره و معارفه و هي جزء جوهري يف إعجاز القرآن ، قال اهللا ثانيا : اللغة العربية : 

  2»ِإنَا َجَعْلَناُه قـُْرآنًا َعَربًِيا َلَعلُكْم تـَْعِقُلونْ «تعاىل : 

  الديين و باعتباره خطاب يسعى لرتقية األمم و الشعوب له خصائص ميتاز ا و هي :و اخلطاب 

إنه خطاب جاء ملخاطبة الكون بأسره أي أن اخلطاب عاملي ، خياطب البشرية مجعاء بغض النظر عن  -
( يا دم ) وآ خاطبهم بلفظة ( يا بن انتماءام و أجناسهم و أعراقهم و ألوام ، و هلذا نرى أن القرآن الكرمي

َنِذيَرا َو َكافًة لِْلناِس َبِشيًرا وَ َو َما َأْرَسْلَناَك ِإال   «أيها الناس ) . فاإلسالم دين األمة العاملية ، قال اهللا تعاىل : 
 3»َلِكن َأْكثـََر اَْلناِس َال يـَْعَلُمونَ 

قَاَل «احلياة و اإلنسانية ، قال اهللا تعاىل :إنه خطاب يسعى إىل حتقيق االستقرار و السعادة و الطمأنينة يف  -
َها َجِميًعا بـَْعُضُكْم لِبَـْعض َعُدّو َفِإما يَأتَِيُكْم ِمني ُهًدى َفَمْن تَِبَع ُهَداَي َفَال َيِضّل َو َال  ) 123 َيْشَقى (اْهِبطَا ِمنـْ

  4 »)124و من أعرض عن ذكري فإن له عيشة ضنكا و نحشره يوم القيامة أعمى (
ريه فهو بذلك نه خطاب عام شامل جلميع مناحي احلياة املتصلة يف تنظيم عالقة اإلنسان خبالقه و بنفسه و غإ -

 ألخرى .اخيتلف عن الديانات 

                                                           

  .  21، ص حسن الصفار ، اخلطاب اإلسالمي وحقوق اإلنسان 1
  .  3سورة الزخرف ، اآلية  2
  .  28سورة سبأ ، اآلية  3
  .  124، 123سورة طه ، اآلية  4
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إنه خطاب تأثريي ألنه يقوم خباطبة عقل اإلنسان فهو حيرك بذلك مشاعر اإلنسان و عواطفه عند مساع هذا  -
اخلطاب ، إضافة إىل أنه خطاب ثابت ال يتغري مهما تغري املكان و الزمان ، فاحلكم الشرعي إذا عاجل قضية يبقى 

 على نفس احلكم. 
نهض باإلنسان النهضة الصحيحة ، فتميزه عن باقي إنه خطاب يدعوا بالنهوض باإلنسانية و ذلك لي -

  املخلوقات . 
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  بين الخطاب و النص : .3

وجد النقاش حول قضية مصطلح اخلطاب و النص ، مكانة مميزة يف الدراسات املعاصرة ، حبيث يتداخل 
الصعوبة يف التمييز بينهما ، إىل درجة انه عندما نقرأ  إىلمفهوم النص و اخلطاب تداخال كبريا ، مما يؤدي يف 

اخلطاب ، كما جند أيضا تلك اليت بعض الدراسات،جند كثريا منها قد استعملت مصطلح النص و هي تشري إىل 
استخدمت اخلطاب و هي تعين النص ، و هذا ما أدى إىل اخللط بني هذين املصطلحني . و على الرغم من 
اجتهادات بعض الباحثني و الدارسني يف حماولة حل إشكالية هذين املصطلحني ، إال أن ذلك مل حيل إشكال 

  إىل : هذه القضية بصفة ائية و رمبا يعود هذا 
  اتسام هذين املصطلحني بالطابع اجلديل و اشرتاكهما يف بعض اخلصائص . – 1
  استخدام بعض الباحثني ملصطلح اخلطاب و النص دون التفريق بينهما .– 2

هنا سنحاول إبراز بعض اآلراء اليت اختلفت نظرا إىل هذين املصطلحني، فهناك من أقام التميز  و من
دما إيامها بوصفها بينهما و اعترب كل مصطلح له داللته اخلاصة ، و هناك من أقام الرتادف بدل التفريق مستخ

  . مفهوما واحدا
فال بأس أن نشري مباشرة إىل حتديد مفهوم  حاطاب لغة و اصطالو مبا أننا تطرقنا سابقا إىل مفهوم اخل

  العربية.نظرا لتداخله مع مصطلح اخلطاب و قبل ذلك البد أن نعود إىل املعاجم  النص،
) و الدال على الرفع و اإلظهار من اجلدر اللغوي ( ن ص ص مأخوذمن املالحظ أن مصطلح النص 

شيء ، ال كرفع«" الذي رأى أن النص يدل على :اإلسناد ، إذ تلمس هذه الدالالت يف قول " ابن منظور و 
بن  الظبية جيدها ، رفعته و قال عمرونص الحديث ينصه نصا : رفعه ، و كل ما أظهر فقد نص ، و نصت 

دينار : ما رأيت رجال نص الحديث من الزهري ، أي أرفع له و أسند ، يقال : نص الحديث إلى فالن أي 
  اإلظهار.نالحظ من خالل هذا التعريف أن ابن منظور يف تعريفه للنص مل خيرج من معىن الرفع و 1.  »رفعه

فتعدها على  نص العروسنصص : الماشطة ت «كما ورد يف ( أساس البالغة ) " للزخمشري " : 
السنام : ارتفع و انتصب (...) و نص فالنا سيدا :  انتص. و  هي تنص عليها ، أي ترفعهاو ، المنصة

ه . تيته في المسألة و رفعته إلى حد ما عنده من العلم حتى استخرجنصصت الرجل إذا أحض) و نصب (...
  الشيء.و بلوغ منتهى  اإلعالءمبعىن أن النص هو الرفع و االنتصاب و   2»و بلغ الشيء نصه أي منتهاه

نص الشواء نصيصا صوت على النار و القدر غلت و على الشيء نص « و يف ( املعجم الوسيط ) :
ت الظبية جيدها ، ويقال و الشيء رفعه و أظهره ، يقال نص وا فالنا سيدا نصبوهنص يقالعينه و حدده و 

بعضا و فالنا أقعده على المنصة  المتاع جعل بعضه فوقنص الحديث رفعه و أسنده إلى المحدث عنه و 
                                                           

  .  97ابن منظور ، لسان العرب ، ص1
  .275، صأمحد الزخمشري ، أساس البالغة  ر اهللا حممود بن عمرو بنجاأيب القاسم  2



 مؤشراته النصيةالفصل األول :                           استراتيجية الخطاب في ضوء 

 

22 

 

استقصى مسألته عن فالنا و الشيء حركه يقال هو ينص أنفه غضبا و الدابة استحثها شديدا و يقال نص 
  .  »شيء حتى استخرج كل ما عنده

  اإلظهار.أي أن النص هو الصوت اليت حتدثه النار كما يشري أيضا إىل معىن الرفع و 
ية ، ميكن القول : إن الداللة املركزية األساسية من خالل استقراء الدالالت املتعددة الواردة يف املعاجم اللغو 

  و االكتمال يف الغاية .   اإلظهارلدال النص تتمثل يف الرفع و 
ففي املعاجم اللغوية الفرنسية املوسوعة تشري إىل  التيين،و يف األصول الغربية جند كلمة النص ذات أصل    

متون . و في غير ذلك إن النص ) ، يطلق على المتن ، جمع نصوص ، متن  (texteالنص «أن :
texte) ( ) وفي غير ذلك إن النص رد فعل اللغة نتيجة عمل أي نسيج، يطلق النصtexte(  على

و أ ( tissu )) ، و تعني النسيج  (textusالكتاب المقدس أو كتاب القداس ، و هو في الالتينية 
(trame)،العصر اإلمبراطوري ترابط حكاية أو نص ، فيتحول بذلك النص إلى منظومة  كما تعني منذ

  1.  »عناصر من اللغة أو العالقات ، تشكل ( مدونة ) أو نتاجا شفهيا
داللة النص يف األصول الغربية تشري إىل معاين عديدة فهو ما يطلق على أن من خالل هذا الكالم يتنب لنا 

الرتابط بني كل من خالل انتظام عناصر اللغة و الكتاب املقدس ، فهو بذلك مدونة تتشاملنت و نسيج من اللغة و 
  العالقات . 

أما الناحية اإلصالحية لكلمة " النص " فإننا جند كما هائال من املفاهيم ، و نبدأ عند املنظرين الغرب ، 
رى أن " اليت ت  J . krisivaفاحبيث هلم آراء متباينة يف تعريف مصطلح النص و على رأسهم " جوليا كريستي

 ( parole )عن طريق ربطه بالكالم  ( langue )جهاز عبر لساني يعيد توزيع نظام اللسان «النص : 
  2.  »التواصلي ، رميا بذلك إلى اإلخبار المباشر مع مختلف أنماط الملفوظات السابقة و المعاصرة 

املصطلح يلحظ بأا جعلت  " هلذا  J .kristivaيفااملتأمل يف هذا التعريف الذي وضعته " جوليا كريست
دد بوصفه إنتاجية داللية حيث يعتمد على الرغم من كونه غري لساين إال أنه تعيد توزيع األنظمة اللسانية النص حي

عن طريق االهتمام بالكالم التواصلي و كل انعكاساته التصرحيية سواء تعلق األمر مبا كان من ملفوظات أو ما 
  املعاصرة.سيكون امللفوظات السابقة / امللفوظات 

السطح الظاهري «بني بأنه ميثل ت" فقد جعل النص نسيجا إذ  Roland Barthesبارت أما " روالن 
ج الكلمات المستعملة أو الموظفة فيه ، بشكل يفرض معنى ثابتا و واحدا إلى حد بعيد . و هذا يلنس

                                                           

، ص  2005د . مــوالي علــي بوخــامت مصــطلحات النقــد العــريب الســـيماءوي ، اإلشــكالية و األصــول و االمتــداد ، احتــاد الكتــاب العــرب ، دمشـــق ، 1
255   .  

  .  19، ص  2006، املغرب ،  3سعيد يقطني ، انفتاح النص الروائي ، املركز الثقايف العريب ، ط  2
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مؤسسيا يتصل تاريخيا  السطح قابل لإلدراك بصريا من خالل عملية الكتابة التي تجعل منه موضوعا
  1. »الدين و األدبانون و بالق

البنية اخلارجية اليت  " هو Roland Barthesمن خالل هذا التعريف فإن النص عند " روالن بارت 
من خالل عملية  تم إدراكه بفعل القراءة ألنه مثبتتتشكل من خالل نسيج من الكلمات املتواجدة فيه و ي

  الكتابة .

قطعة منطوقة أو مكتوبة ال يهم «" بأنه  halidayhasanحسن وهالدايكل من " رقية   أعتربهو قد
عن الطرق التي تستخدم في ربط الجملة و هو يمثل  فيهطولها أو امتدادها ، و ال تختلف طرق الربط 

  2»وحدة داللية
إن النص ذا املفهوم هو الرسالة سواء كانت شفوية أو مكتوبة و ال يهم طرق تلقيها ، فالنص هنا هو 

  ة اليت تدل على املعىن . تلك الوحد
و يف الفكر العريب تعددت اآلراء و اختلفت يف حتديد مفهوم النص ، و هذا ما جنده عند األصوليني ،    

حيث قسموه إىل قسمني : النص و الظاهر ، فالنص هو ما ال يقبل التأويل و الظاهر هو ما يقبل التأويل و هذا 

ويل و الظاهر هو اعتبار داللته قطيعة ال تحتمل التأمفهوم النص بني ب « ما جاء عند " الغزايل " حيث يفرق 
. و يقول لتوضيح التأويل .  و هكذا يبين أن الخطاب القرآني يتكون من صيغتين هما : النص و الظاهر 

: و تسميته الظاهر نصا منطبق على اللغة ، ال مانع في الشرع منه ،  المفهوم الثاني كما ورد عند الشافعي
ا عند ملهو الفرق بين النص و الظاهر ، كما يؤ  الغزالي ذ بمعنى النص قريب من الظهور . و لكي يوضحإ

إسحاق : الظاهر هو المجاز ،  وضحها بمفهومين بالغيين حيث يقول:ـ قال األستاذ أبوالشافعي ، فإنه ي
  3.  »النص هو الحقيقةو 

عندما نتمعن يف هذا التعريف جند أن النص عند األصوليني ذو قسمني النص و الظاهر ، و فرق بينهما 
  الغزايل بأن الظاهر هو التأويل و ميثل ااز ، و النص ال حيتمل التأويل ، فهو بذلك ميثل احلقيقة . 

النص اسم «فيعرفه بقوله :ستصفى "دم تعريفا يف كتابة " املو يف حديث " الغزايل " عن مفهوم النص جنده يق 
  العلماء على ثالثة أوجه :  يفتعار في  مشترك يطلق 

 ى  الظاهر نصا و هو عن منطبق على اللغة األول : ما أطلقه الشافعي رحمه اهللا ، فإنه سم -
 الثاني : و هو األشهر ، ما ال يتطرق إليه احتمال ال عن قرب و ال عن بعد ...  -

                                                           

  . 177ص  ،عيد يقطني ، انفتاح النص الروائيس 1
  .  177، الرباط ص  2013،  1ساين و تأسيس املفهوم ، منشورات االختالف ، ط لد . خليفة امليساوي ، املصطلح ال2
  .  138ص  2007، اجلزائر  ،  1طد . حسني مخري . نظرية النص ، منشورات االختالف ، 3
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 1»بالنص عما ال يتطرق إليه احتمال مقبول بعضده دليلالثالث : التعبير  - 

  فالغزايل هنا تناول مفهوم النص باعتباره اسم مشرتك و هلذا فقد قدمه على ثالثة اجتاهات متباينة .  

محور الوضوح و يتكون من أربعة مفاهيم «علماء األصول املصطلح ووزعوه على حمورين : او قد وسعو   
  و محور الغموض و يتألف هو أيضا من أربعة مفاهيم : 

  و مفاهيم محور الوضوح هي : الظاهر / النص / المفسر / المحكم .
  2 » أما مفاهيم محور الغموض فهي :الخفي / المشكل / المجمل / المتشابه

عبارة إن النص « تناوله من خالل خصائصه اللسانية فيقول :يف حني جند " حممد مفتاح " يف تعريفه للنص قد 
  3»ة متسقة منسجمةعن وحدات لغوية طبيعية منضد

يرتاءى لنا من خالل هذا التعريف أن النص حتكمه عناصر تساهم يف تكوينه وهي التنضيد ، و هو مايربط 
، ق ، العالقة املعنوية بني اجلمليبني أجزاء النص من أدوات الربط مثل حروف العطف إىل غري ذلك ، والتنس

  النص مع العامل اخلارجي . انسجام،هو  واالنسجام

للنص هو الرفع  إن األصل في مدلول الوضع اللغوي«:  قائالفيعرفه "عبد امللك مرتاض"أما    
اول في الشيء . و لم نعثر على نصوص شعرية و نثرية موثوقة تفيد المعنى المتد هو بلوغ الغاية اإلظهارو 

السنة ، أي ما  نصلون ( نص القرآن و و رده ابن منظور من أن الفقهاء كانوا يقعلى عهدنا هذا إال ما كان أو 
  4.  »دل ظاهر لفظهما عليه من األحكام 

 اإلظهار، جنده مل خيرج عن معىن الرفع و  انطالقا من هذا التحديد عند " عبد املالك مرتاض " ملفهوم النص
  عاجم العربية . و منتهى الشيء يف امل

و بعد هذا الطرح الذي تضمن مفهوم النص نعود إىل إشكالية التداخل بينه و بني بعض املفاهيم اليت 
تقاربه يف الوظيفة مثل : العمل األديب و الكتابة و القراءة ، و اخلطاب ، هذا األخري يعد أكثرها تداخال مع النص 

اخللط يف املفهومني حاصل يف الثقافة الغربية سني و عند بعض الدار  و هذا ما أدى إىل اخللط بني هذين املفهومني
، و ، فهناك من جعلهما مفهوما واحدا قبل انتقاهلما إىل الثقافة العربية ، ففي الساحة الغربية اختلفت املواقف

  هناك من أقام االختالف بينهما . 
" فلهما وجهة نظر خمتلفة باعتبارمها  j . courtés" و " كورتاس A . J greimasو نبدأ مع " قرمياس

وتي ) ، إذ يقوالن بوصفه ملفوظا لتشكيلي ) و الخطاب بالشفوي ( الصالنص يرتبط بالكتابي ( ا«أن : 

                                                           

  . 139ص  ،د . حسني مخري . نظرية النص  1
  . 145ص  نفسه،املرجع 2
   35،ص 1996، الدار البيضاء ،بريوت ، 1،املركز الثقايف العريب ، ط  االختالفد . حممد مفتاح ،التشابه و 3
  .  45رية النص ، ص ظري ،نمخد . حسني 4
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 –غرافيكي ( تشكيلي ) أو صوتي –فإن النص يتعارض مع الخطاب و ذلك تبعا لمضمون التعبير 
بعض علماء اللسانيات ( ر . ياكبسون ) فإن المستعمل بغرض إظهار اإلجراءات اللساني . و حسب 

التعبير الشفوي ، و بالتالي الخطاب هو الحديث األول للكتابة التي تصبح مجرد مشتق و ترجمة للتجلي 
  1»الشفوي

جند أن مصطلح النص " J.courtés" و "كورتاسA .J greimasقرمياس"و يف ظل هذا التحديد عند 
ما مصطلح اخلطاب فهو مرتبط بالتواصل الشفوي ، فهو بذلك طريق الكتابة ، أن عن مرتبط بالكتابة أي ما يدو 

  مقرتن بالتلفظ .
" فيشري إىل أن اخلطاب منتوج شفوي ناتج من فاعلية النص و أن اآللية  van daykeأما " فاين دايك

 ةاإلنتاج الشفوي أن الخطاب هو عملية«النظرية للخطاب هي النص و هلذا مييز بينهما متيزا دقيقا إذ يرى  
ية التي تحكم هذا الخطاب . و بتعبير آخر ، فإن أما النص فهو مجموعة البنيات اآلل نتيجتها الملموسة ،و 

لمجرد و بينما النص هو الشيء ا بيعة شفوية و لها خصائص نصية ...الخطاب ملفوظ ( أو تلفظ ) ذو ط
  . 2»االفتراضي الناتج عن لغتنا العلمية

" جنده يقيم التمييز بني هذين املصطلحني و ذلك  van daykeالرؤية عند " فاين دايكو يف ظل هذه 
  . بإنتاجهباعتبار أن اخلطاب نتاج شفوي ، أما النص فهو الشيء ارد تقوم اللغة 

 Short michalت" و " مايكل شور  Geofferyleechكل من " جيفري ليتش  ددا عنليس بعيو 

السامع فه تعامال أو صفقة بين المتكلم و إن الخطاب تواصل لغوي يفهم بوص«"حيث ناقشوا ذلك كاآليت : 
تحدد شكله مقاصده االجتماعية . بينما النص تواصل لغوي Interpersonal "شخصيا تو نشاطا 

  .3»ط سمعي أو بصريي(سواءا أكان محكيا أم مكتوبا ) يفهم على أنه مجرد رسالة مشفرة في وس
 Short" و " مايكل شورت  Geofferyleechإن كل من " جيفري ليتشو بناءا على التصور ، ف

michal بني اخلطاب و النص بناءا على وظائفهما حبيث أن اخلطاب وظيفة تواصلية تتم بني املتكلم  افرق" قد
  و السامع يف سياق معني ، أما النص وظيفة نصية تتم عرب تواصل لغوي  . 

" أن اخلطاب يتحول إىل النص عندما يتم تثبيته بفعل الكتابة  Paul ricoeurول ريكورو قد اعترب " ب

  4. »لنطلق كلمة نص على كل خطاب تم تثبيته بواسطة الكتابة«و هلذا يقول : 

                                                           

  .   60،   59، ص  حسني مخري ، نضرية النص1
  . 60املرجع نفسه ص 2
   22، ص  2012بريوت ،  1سارة ميلز ، اخلطاب تر : غريب إسكندر ، دار الكتب العلمية ، ط  3
  . 16بالغة اخلطاب وعلم النص، ص صالح فضل ، 4
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" يستند إىل معيار الكتابة فهو  Ricoeurرص و اخلطاب حسب " ريكو و معىن ذلك أن الفرق بني الن
ما يدون بالكتابة ، حيث يرى أن النص يتمتع خباصية الكتابة على عكس اخلطاب ، فالنص هو ما يظهر عن 

  طريق الكتابة و اخلطاب هو ما يظهر طريق النطق أو التلفظ . 
طلحني فريى فقد أقر بأن هناك تداخل بني املص "Michal Stubbsمايكل ستوبس "سبة إىل أما بالن

. ففي  الستعماالتهماأن تطابق النص مع الخطاب يكون أحيانا كبيرا جدا ، و أحيانا طفيفا ، و ذلك تبعا  «
قد يكون النص مكتوبا ، بينما يكون الخطاب محكيا . و قد يكون النص غير  االستعماالتبعض هذه 

من الخطاب أو طويال في حين يتضن النص قصيرا متفاعل في حين يكون الخطاب متفاعال .... و قد يكو 
وز الخطاب و كان سطحيا . في حين ينبغي أن يحو ل اوز النص على تناسقو يجب أن يحطوال معينا ، 

  1. »على ترابط أعمق بكثير 
أحيانا يكون متطابقا  ان بالتداخل ، و هذا التداخلومن هنا يظهر لنا أن مصطلح اخلطاب و النص يتسم

 بعض األحيان يكون تطابق طفيف ، و هذا حسب بعض الفروقات املوجودة بني بني النص و اخلطاب و يف
  هذين النصني . 

اعتمادا على مفهوم البنية «" أيضا بني مصطلح النص و اخلطاب  J. kristeva" جوليا كريستيفا و متيز
ا ، أي جهاز إلنتاج و تغير المعنى ن، فالنص ممارسة دالة و صيرورة إلنتاج المعنى ، فهو يدرس باعتباره تبني

  2. »، ألبنية جاهزة للمعنى فحسب 
" يف متيزها بني اخلطاب و النص اعتمدت J.kristevaتبني لنا أن " جوليا كريستيفاو من هذا املنطلق ي

  على مفهوم البنية .
" فريى أن اخلطاب موجه بسياق Barry Herman" هرمان باري كما جند عند باحث آخر و هو 

 3»نص موجه بسياق «فيقول عن اخلطاب بأنه 
أن اخلطاب ال خيرج عن خاصيته السياقية ، بينما النص هو كل عمل أديب معزول عن واقع و معىن هذا 

  يه . و ظروف تلق إنتاجه
حول مصطلح اخلطاب و النص ، حبيث اعترب كثريا  اإلشكالو عند انتقالنا إىل الفكر العريب جند نفس    

من الدارسني العرب أن اخلطاب مرادف للنص ، و بعضهم فرق بينهما و يف هذا الصدد يقول " األزهر الزناد " : 

وجه و بعضهم يفرق بين " النص " و هو كائن فيزيائي منجز ، و " الخطاب " هو موطن التفاعل و ال«
  4. »ير و التأويلالتعبالمتحرك منه و يتمثل في 

                                                           

  .  22، ص تر: غريب اسكندر  سارة ميلز ، اخلطاب  1
  .  132، ص  2010، لبنان ،  1دار العربية للعلوم الناشرون ، ط  ،الغة اخلطاب حنو تأويل تقابلي حممد بازي ،تقبالت النص و ب2
  . 128، ص ع احلمريي ، اخلطاب و النص د . عبد الواس3
  .  15، ص  1993، بريوت ،  1األزهر الزناد ، نسيج النص ، املركز الثقايف العريب ، ط  4
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و يأيت يف طليعة هؤالء الباحثني العرب الذين تناولوا مصطلح اخلطاب و النص الباحث املغريب " سعيد 
اصة يف كتابيه ( حتليل اخلطاب خبيقطني " الذي كانت له جهود معتربة يف الدراسة و حتليل اخلطاب و النص ، و 

و نظرا للصلة الوثيقة بين «شأن حديثه عن النص و اخلطاب يقول : الروائي ) و ( انفتاح النص الروائي) و يف 
الخطاب ( وظيفة تواصلية ) و النص (وظيفة نصية ) يتم الربط بينهما عبر ما يستنتج على صعيد تحليل 
األسلوب من خالل عناصر تنتمي للخطاب ( عالقة الراوي بالكاتب و الراوي بالشخصيات (...) عالقة 

عالقتهما  إطارة و االنسجام ) ، مع النظر إلى الوظيفتين معا في أو إلى النص ( الخطيكاتب بالقارئ ال
أو االجتماعية ، كما تتجلى على الصعيد النصي كمظهر كتابي يتم فيه  اإليديولوجيةبالقيم األخالقية أو 

  1.  »الربط بين الكاتب و القارئ
تربطهما صلة وثيقة فهما يشرتكان يف الوظيفة يرتاءى لنا من خالل هذا الكالم ، أن اخلطاب و النص 

فيه عن االتصال  بالكاتب ، أما يف النص فيكون التواصلية ، فالتواصل يف اخلطاب يكون من خالل عالقة الراوي
  طريق عالقة الكاتب بالقارئ .

ريى جند باحث آخر يسوي بني اخلطاب و النص و جيعلهما مفهوم واحد و هو " حممد عابد اجلابري " ف 

و النص رسالة من الكاتب إلى القارئ «أنه ال يوجد فرق بني النص و اخلطاب إال يف لفظ املصطلح فيقول :
) هو بناء من األفكار (...) يحمل وجهة نظر (...) ) الخطاب باعتباره مقول الكاتب (...فهو خطاب (...

  . 2»مدى قدرته على البناء فالخطاب من هذه الزاوية إذا كان يعبر عن فكرة صاحبه فهو يعكس أيضا
إن الفرق بني مصطلح اخلطاب و النص حسب " حممد عابد اجلابري " يكمن من خالل لفظة املصطلح 

  فقد عدمها مصطلحني ملفهوم واحد .
أما " حممد مفتاح " فكان له موقف حول هذين املصطلحني  فجعل النص هو األقدم و قد تناول    

نال حظا وافرا  إشكال«يف كتابه ( التشابه و االختالف ) ، حيث رأى أن هذين املصطلحني  اإلشكاليةهذين 
: نظريات تحليل الخطاب و  تجلياتهاأو قليال من المهتمين بنظرية األدب و نظريات القراءة بمختلف  

  3. »نظريات التلقي
لدارسني ، هلا عند النقاد و االيت كثر احلديث حو  املصطلحاتمعىن هذاأن املصطلح اخلطاب و النص من 

  كل دارس حياول إقامة العالقة بينهما . إذ أصبحت إشكالية عند  
  يلي:و فيما خيص التفرقة بني املصطلحني خلصها لنا " حممد مفتاح " فيما 

                                                           

  .  13تاح النص الروائي ص فسعيد يقطني ،ان 1
  .  11،  10، ص  العريب املعاصر حممد عابد اجلابري  ، اخلطاب  2
  .  33به و االختالف ، ص اد . حممد مفتاح ، التش3



 مؤشراته النصيةالفصل األول :                           استراتيجية الخطاب في ضوء 

 

28 

 

وأن الخطاب عبارة عن وحدات  دة متسقة منسجمةت لغوية طبيعية منضأن النص عبارة عن وحدا« - 1
 1. »لغوية طبيعية منضدة متسقة منسجمة

ما نالحظه هنا هو أن " حممد مفتاح " فرق بني املصطلحني من خالل الوظيفة االبالغية اليت حتكمها 
  يد و االتساق و االنسجام .يف العملية التواصلية و هي التنض عناصر تساهم

 2.  »الخطاب أعم من النص«و قوله : - 2

  أي أن اخلطاب هو األمشل و األوسع من النص .

يختلف الخطاب عن «يف حني أورد " حممد عزام " بوجود اختالف بني هذين املصطلحني فيقول : 
(النص) في أن األول وحدة تواصلية إبالغية ، متعددة المعاني ، ناتجة عن مخاطب معين ، و موجهة إلى 

، ال يتجاوز  إنتاجهض وجود سامع يتلقاه ، مرتبط بلحظة مخاطب معين ، عبر سياق معين ، و هو يفتر 
الجملي الذي يحقق  سامعه إلى غيره ، و هو يدرس ضمن لسانيات الخطاب ، أما ( النص ) فهو التتابع

و لكن يتوجه إلى متلقي غائب ، و غالبا ما يكون مدونة مكتوبة تمتلك الديمومة ، و لهذا  غرضا اتصاليا
  3.  »تتعدد قراءات النص بتعدد وجهات النظر فيه و حسب المناهج النقدية المتعددة

يكمن  املصطلحني،و يف ضوء هذا التقدمي عند " حممد عزام " يتضح لنا أن االختالف املوجود بني هذين 
ن اخلطاب ميثل ذلك التواصل القائم بني املرسل و املرسل إليه حمدد السياق ، حبيث يقتضي سامع يتلقى هذا يف أ

اخلطاب فهو بذلك حمدد الزمان و املكان . أما النص فهو مدونة تتشكل عرب سلسلة من اجلمل فيكون بذلك 
  املتلقي غائب و يقرأ يف كل مكان و زمان .

كانت هلم حماوالت يف هذا اال من بينهم " صالح فضل " ، هذا األخري قام إضافة إىل نقاد آخرين     

بين المصطلحين خطاب و نص ، معتقدا أنه ثمة سمة أساسية أخرى للنص األدبي شغلت  « بالتسوية 
الباحثين البنيويين و المهتمين باألدب من التفكيكيين ، و هي عالقة النص بالكتابة و ارتباطهما معا 

هذه و تقوم ما بين اللغة و الكالم ،  بمصطلح الخطاب . بحيث يعد الخطاب من هذا المنظور حالة وسيطة
السمة ذات أهمية خاصة في عمليات الفهم و التأويل ، أي في عمليات إنتاج النصوص و إعادة إنتاجها 

  4.  »مرة أخرى
عندما نالحظ هذا النص يرتاءى لنا أن مصطلح النص و اخلطاب مرتبطان ببعضهما أشد ارتباطا ، و 

  لفهم و التأويل و إنتاج النصوص . باعتبار اخلطاب وسيط بني اللغة و الكالم فهو بذلك يساعد على ا
                                                           

  . 33ص ، به و االختالف اد . حممد مفتاح ، التش 1
  .  34ص املرجع نفسه ، 2
  .  47، ص  2001حممد عزام ، النص الغائب ، منشورات احتاد كتاب العرب ، د ط ، دمشق ،  3
  .  259د . موالي علي بوحامت ، مصطلحات النقد العريب السيماءوي ، ص 4
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"  Rafatyr" ريفاتريعند طيقا الشعر جبور غزول ) عندما حتدث عن سيميو و تذهب الباحثة " فريال    

  1.  »المصطلحين سلسلة من وحدات إعالمية متعاقبة«اعتربت أن و 
  . إنتاجهمامهما عناصر و وحدات تساهم يف كأي أن اخلطاب و النص أدوات إبالغية حت

من خالل وقوفنا على جهود بعض الدارسني و الباحثني غربا و عربا ،  اإلطاللةو يف األخري و بعد هذه    

هما يتجاوزان الجملة من حيث في أن«نستنتج أنه ال توجد فروقا كبرية بني النص و اخلطاب ، حبيث يشرتكان 
ف السياقية إلدراك عملية الفهم و التأويل ة و المقصد ، و كذلك يعتمدان على البنية اللغوية و الوظائالبني

و يختلفان من حيث شروط اإلنتاج و جنس القول و عناصره السياقية ، و هي مبادئ عامة تأسس عليها 
  2. »تحليل الخطاب و لسانيات النص مع بعض الخصوصيات المميزة لكل علم منهما 

ية ، حبيث يتجاوزان كالمها اجلملة الواحدة ، كما إن النقطة اليت يشرتكان فيها كل من اخلطاب و النص هي البن
يعتمدان على سياق معني يف التواصل ، لكنهما خيتلفان يف الكيفية اليت ينتج فيها كل من اخلطاب و النص ، كما 

 حبيث يعتمد اخلطاب على اللغة املنطوقة و النص على اللغة املكتوبة ، إضافة إىل متيز كل اإللقاءخيتلفان يف طريقة 
  منهما خبصائص معينة. 

نة ذات ضرب خاص من النص نظام لغوي يحوي داللة معي «أن بو يف ظل هذا السياق يتضح لنا     
فهم داللته إال في ضوء التحاور مع قواه بينما الخطاب فتكمن وظيفته األولية في أحداث الصياغة ، ال ت

  3.  »مستقلة عن وظيفة التبليغالتوصيل األمين للفكرة دون أي طموح إلى أداء وظيفة أخرى 
ما نالحظه يف هذا النص هو أن وظيفة النص تكمن يف اللغة له داللة معينة حبيث ال يفهم إال باستنطاقه أما 

  اخلطاب فوظيفته منحصرة يف التبليغ و التواصل .
يتالشى على كما نشري إىل أن كال منهما حمتوى يف اآلخر و مكمل له ، و إن وجد فرق فإنه سرعان ما     

  مستوى الدراسة و التحليل ألن دراسة النص ال بد أن تشمل البنية النصية و السياق الذي وردت فيه . 
إذا ما انطلقنا من التحديدات املفهوماتية اليت وضعها كثري من الدارسني الذين أفردناهم يف هذا البحث ، ميكننا    

  واردة بني املصطلحني ( النص و اخلطاب ) : ال ول اآليت و حندد فيه بعض الفروقأن نضع اجلد
  
  
  

  
                                                           

  . 259ص ، د . موالي علي بوحامت ، مصطلحات النقد العريب السيماءوي 1
  .  183املفهوم ص خليفة امليساوي ، املصطلح اللساين و تأسيس  2
لنشر و التوزيع حممد خلضر زيادية ، حبيبة الطاهر مسعود ، أدبية البنية النصية يف ضوء العلمية اإلبداعية و املمارسة النقدية ،دار غريب للطباعة و ا 3
  .  24، ص  2009دط ، ا���ھرة ، ،
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  ) جدول يوضح بعض الفروق الواردة بين المصطلحين ( الخطاب و النص )1(شكل
  
 

  

 

  النص  الخطاب
يتم النظر يف آليات التلقي حبيث يفرتض - 1

 اخلطاب وجود سامع يتلقى هذا اخلطاب .
اخلطاب نشاط تواصلي يتأسس أوال و قبل  - 2

كل شيء على اللغة املنطوقة يتمثل فيما نقرؤه 
 أو نسمعه 

أي أنه  هاخلطاب ال يتجاوز سامعه إىل غري - 3
مرتبط بلحظة إنتاجه له عالقة بالقارئ أو 

 املستمع .
اخلطاب هو حاصل العملية التواصلية بكل - 4

 أطرافها ( املرسل و املرسل إليه و السياق ) 
اخلطاب وسيط تواصلي بني القائل و - 5

 السامع .
  يتضمن اخلطاب طوال معينا .- 6

إىل يتم النظر يف شروط اإلنتاج حبيث يتوجه  النص - 1
 متلقي غائب يتلقاه عن طريق القراءة . 

  النص مدونة مكتوبة يتمثل فيها نقوله أو نكتبه  - 2
  
  
النص له دميومة الكتابة فهو يقرأ يف كل مكان و - 3

 زمان له عالقة بالقائل أو الكاتب .
  
  ته الرسالة يف عملية التواصل .النص هو يف حد ذا- 4
 
 القارئ .لنص وسيط تواصلي بني الكاتب و ا- 5
  
  يف حني يكون النص قصريا أو طويال .- 6
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 النقدي   للخطاب التشكيلي الحدث سؤال

 ؟كيف يتشكل الخطاب النقدي  - 1

مما ال شك فيه أن النقد األديب يف العصر احلديث قد عرف جمموعة من التحويالت الكربى ، لعل من أبرزها    

ظهور ما يسمى باخلطاب النقدي جيعل من النقد نفسه موضوعا للتفكري و التحليل و على الرغم من أن أهم 

ة هي اليت سعت إىل االرتقاء به إىل درجة الكيان النشاط قدمي يف املمارسة النقدية العربية إال أن التنظريات احلديث

  املعريف النوعي ضمن كيانات العلوم اإلنسانية .  

و النقد على حداثة العناية به عند العرب فهو من أهم الدراسات و ألزمها لتذوق أدبنا و تارخيه و متييز عناصره    

لى أدوات يستطيع من خالهلا أن يقدر العمل و توضيح أسباب مجاله و قوته و ذلك عن طريق استناد الناقد ع

و مكوناته و هذا ما جيعله خطاب نقدي ، ة و يفسره تفسريا يكشف خباياه ديب و حيكم عليه باجلودة و الرداءاأل

هذا األخري الذي يقوم على التحاور من خالل اللغة ، ألن النص ميثل عالمات لغوية و إشارية و مهمة الناقد 

هذه العالمة اللغوية من حيث هي أيضا وسيلة و من هنا تتكون العملية النقدية من لغة لتنتج تتطلب منه دراسة 

لغة أخرى ألن وظيف النقد هي تقصي بنية النص األديب فينشأ خطاب ثالث هو النقد و هنا بفرض كل ناقد ما 

  يتسلح به من آراء و تطورات نتاج اللغوي و الفكري . 

يأن تسكن داخل بيت األدب فتختار أن تخرج منه أن تكون صاحب حق شرعي فهو «و ذا فإن النقد    

هو بيت النقد ، فيشارفه و تطل منه عليه دافعا به إلى مواجبته ، فمسكنك الجديد  لنفسك بيتا يحاديه

ي الناقد ينتمي إلى األدب إنتماء ضرورة بينما ينتمي األديب إلى النقد إنتماء صدفة أو أنتماء اختيار . فو 
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ع اللحظة انية يتشكل الخطاب النقدي و ما يصنولى يتشكل الكسب النقدي و في الدائرة الثالدائرة األ

  1. »النقدية هو العبور بين الدائرتين ذهابا و إيابا

لعل املتأمل يف الوحدات اللغوية اليت تضمنها هذا النص يدرك أن الناقد يتوجب عليه أن يكون على صلة باألدب 

ن هنا فالناقد صلته باألدب من قراءة األدب و تفهمه حىت يستطيع بذلك اخرتاق عوامل األدب و مو أن يكثر 

ة ألن األدب وجد من أجله بينما جند العالقة بني األديب و النقد غري ضرورية فهي بذلك جمرد صدفة ضروري

  فينتج عنها ما يسمى باخلطاب النقدي .

هذا الخطاب بفعل تراكم «فيات معرفية حيث نرى أن تشكل و هلذا فإن اخلطاب النقدي حمكوم خبل   

المعارف و اتجاهاتهما نحو التخصص ، و لم يكن ذلك محض مصادفات أو مخالفات اعتباطية بين 

المجاالت المعرفية ، بل إنه ارتكز على التفاعل الناضج بين صنوف التوجيهات و األفكار التي تعتمد 

طالة النظر في قضاياها ، ثم ما تقوم به من قد و تمحيص لما تسفر عنه بدورها على الحوار و النقاش و إ

  2.  »من نتائج

من خالل هذا احلديث يرتاءى لنا أن اخلطاب النقدي هو خطاب هادف يوجهه وضعه أمة فهو جمموع اخلطابات 

  ة للنقد و التمحيص .النقدية اليت أفرزا النهضة العربية و ذلك بفعل املعارف و التوجيهات و األفكار اخلاضع

بالدرجة األولى نص «عتمدها فهو شروعيته من عناصر التحليل اليت يو اخلطاب النقدي خطاب يستمد م   

مبعىن أن الدرس النقدي يقوم على النص األديب أو نص آخر  3»موضوعه األساسي هو النص أو نصوص أخرى

  ، حبيث ال يكون هناك نص نقدي إال بكينونة النص األديب . 

                                                           

  .  295، ص  2004، ليبيا ،  1عبد السالم املسدي ، األدب و خطاب النقد ، دار الكتب اجلديدة املتحدة ، ط 1
  .  119، ص  2011، األردن ،  1حممود عايد عطية ، القيمة املعرفية يف اخلطاب النقدي ، عامل الكتب احلديثة ، ط  2
  .  8ص  1996القاهرة ،  1صربي حافظ ، أفق اخلطاب النقدي ، ( دراسات نظرية و قراءات تطبيقية ) ، دار شرقيات للنشر و التوزيع ، ط  3
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و مما جتدر اإلشارة إليه أن التفكري النقدي دائم التجدد و التطور يف كل املناحي العقلية ذلك ألن العقل    

يسعى إىل االكتشاف يف كل ما هو جممول فإذا عرفه ينتقل  اإلنساين دائم االكتشاف و املغامرة ، فهو دائما

امرة التي يكتسب بها جزء من هذه المغ«بذلك إىل معرفة غريه ، و نفس الشيء مع الفكر النقدي الذي يعد 

رف جديدة و يجتهد في بلورة تجارب إنسانية ما كانت تعلم أفاقها لوالء . لهذا أصبح من المسلمات اعم

. و نص قديما أو حديثا ص الشعري خاصة . سواء كان هذا الءات النص بما في ذلك النالقول بتعدد قرا

  . 1»بناءا عليه ينبثق من النص نصوص و من خالل النصوص نصوص أخرى

بناءا على هذا النص يتضح لنا أن التفكري النقدي خيضع إىل قوانني و معارف جتعله يفسر اإلبداع اإلنساين و 

فتوكن بذلك امتداد لنصوص أخرى ، كما هو احلال بني اخلطاب النقدي و اخلطاب  بلورته و إنتاج نصوص

األديب باعتبار أن اخلطاب النقدي هو امتداد للخطاب األديب حبيث أن النقد و األدب بوصفهما متعالقني و 

يقوم النقد إال مرتابطني إىل احلد الذي ال يصح أحدمها من دون وجود اآلخر ، فاألدب من هذه الناحية سلطة ال 

عليها ، و هلذا فكيف يتشكل اخطاب النقدي ؟ و ما هي حيثيات إنتاجه ؟ و قبل احلديث عن النص النقدي 

  يكون جدير بنا أن نتناول احلديث عن النص األديب ألنه ميثل جوهر العمل النقدي .

فيه مرونة داللية تجعله  ذلك الكائن اللغوي و المجازي الخاص ، و الذي«إن املقصود بالنقد األديب     

يف سياق  2.  »مفتوحا لكل الرياح ،و قابال لالختراق من جميع الجهات ، أي تجعله قابال ألكثر من قراءة

هذا القول يتضح لنا أن النص األديب هو ذلك اخلطاب القائم على التجربة اجلمالية و ما حتمله من دالالت و 

يف قراءته فيكون ذلك نصا قابال ألكثر من قراءة و إن صح التعبري فهو إحياءات و تأويالت فتجعل القارئ يتفنن 

نص متعدد القراءات ، كون النص األديب يقبل عدة مقاربات فهو بذلك قوال و حياة و ممارسة اللغة و جامع 

                                                           

  .  7، ص 1998، لبنان ،   1عبد القادر الرباعي ، يف تشكل اخلطاب النقدي ، ( مقاربات منهجية معاصرة ) ، األهلية للنشر و التوزيع ، ط  1
  .  8، ص  1992،  1جنيب العويف ، ظواهر نصية ، مطبعة النجاح اجلديدة ، الدار البيضاء ، ط  2
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ارة  للنفسي و االجتماعي و الفين يف حلمة واحدة ، فهو دليل يعرب عن العقل الواعي املدرك و الشعور و امله

  والصيغة الفنية فهو بذلك مفتوح على تذوق ال ائي ألنه دائم التجدد من خالل التجارب احمليط به . 

تجربة جمالية ، منزاحة عن الواقع الذي ترصده ، و انتاج ينقل استجابة حقيقة ، «و عليه فإن النص األديب   

أي أن  1»على القارئ تفعيلها أو تحقيقهاتتحدد هذه اإلستجابة بعوامل اجتماعية و تارخية و خطاطة يجب 

النص األديب عملية إبداعية فنية ناجتة عن جتربة حقيقية يقوم ا املبدع األديب متصلة باإلنسان و ما حييط به يف 

العامل و الواقع ، و ال ميكن أن نتصور نص أديب إبداعي دون وجود األنا اليت أبدعته و عملت على انتاجه و ذا 

  قارئا لتحريك هذا النص و تفعيله . يستدعي 

و بناءا على هذا فإن النص النقدي ال يتشكل إال يف ضوء النص األديب و على هذا فإن اخلطاب النقدي ما هو 

إال إمتداد للنص األديب ، ألن الصلة بني النقد و األدب هي صلة قائمة على املنفعة فهي صفة شبيه بالصلة 

مع األدب  هما هي النفع املتبادل ، و نفس الشيءالسلعة و املستهلك " هلا فالعالقة بينالقائمة بني مثال " منتج 

و النقد حبيث ال نستطيع أن نتصوره وجود احدامها مبعزل عن اآلخر ، و ذلك فتطور النقد األديب يتوقف يف كثري 

صال متاما عن الدرس األديب ، من األحيان على تطور األدب و ذا فليس من املعقول أن يقوم الدرس النقدي منف

فالنقد يقوم على األدب ألن القضايا ليطرحها النص األديب هي نفسها اليت يطرحها النص النقدي و هلذا فإن 

أي التالزم في الحضور و الغياب إذ ال يمكن أن نتصور نصا نقديا  « العالقة بينهما هي عالقة تابع مبتبوع 

وهمي لم يتحقق بالفعل و المماسة األدبية ( النص الغائب ) ، أو كتب في الفراغ أي اعتمادا على نص 

دور ما في اكسابه هذه نصا أدبيا يكسب مكانة معتبرة داخل المنظومة الثقافية دون أن يكون للنقاد 

  2.  »المكانة

                                                           

  .  9، ص  2012، األردن ،  1 الكتب احلديث للنشر و التوزيع ، ط يونس لشهب ، النص األديب و النقدي ، عامل 1
  .  17ص  2011، اجلزائر ،  1حسني مخري ، سرديات النقد ، منشورات االختالف ، ط  2
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يث يأيت ما نالحظه هنا هو أن عالقة النص األديب بالنص النقدي عالقة ارتباطية فالنقد هنا هو الحق لألدب حب

النص األديب يف الدرجة األوىل مث يأيت بعده النص النقدي ، فما وجهان لعملة واحدة إذ أن النص األديب خطاب 

أول و النص النقدي خطاب ثاين أي األول يسهم يف خلق اخلطاب الثاين ،ألن النص األديب غرضه نقل جتربة 

دي مهمته العمل على حتقيق هذا األداء و جعله ممكنا و إنسانية معينة من خالل وسائله و أدواته ، و النص النق

  سليما و صاحلا إذ يتم ذلك وفق مقتضيات املمارسة النقدية عن العملية اإلبداعية  . 

و هلذا فإن اخلطاب النقدي يؤسس على اخلطاب األديب اإلبداعي و يعين الفهم فهو مبثابة قراءة تأويلية للعمل    

وظيفة بناء النص ، أو تفكيكه ، بواسطة فعل القراءة الذي النص النقدي دراسة «اإلبداعي و بتعبري آخر فإن 

فيه بمساعدة أنساق من التمثيالت ، تكاد  يحقق النص و يفعله ، إنه بناء رمزي توصف مواضيع الدراسة

تكون مميزة عن اللسان الطبيعي تميزا جليا . ثم تؤول و تفسر و يعلق عليها ، و ذلك بواسطة متوالية 

و ذلك مبعىن أن النص  1»العمليات التي تربط هذه التمثيالت بالفرضيات و النظريات المصاغة بصددها

إلطاحة بكل أطراف العمل األديب و تفسريه و ذلك خيضع إىل الثقافة اليت النقدي هو قراءة النص و حتليله و ا

يتمتع ا الناقد و الرتاكمات املعرفية يف مجيع ااالت حىت يستطيع بذلك خلق نص جديد أو خلق ابداع على 

  ابداع . 

عملية قرائية «قد و اليت هي و ذا التصور فإن النص النقدي ناتج عن تلك املمارسة النقدية اليت يقوم ا النا   

المعتمدة على تنوع الرموز و تناسق  –و تذوقها  –صياغية لآلثار األدبية بعد التفطن لسيمات الحياكة 

  2. »الدوال ، و دقة داللة المدلوالت مع استبعاد التناول السطحي أو القراءة األولية

                                                           

  .  10يونس لشهب ، النص األديب و النقدي ، ص  1
  .  77، ص  النقدية  العملية اإلبداعية و املمارسة، أدبية البنية النصية يف ضوء ي حممد خلضر زيادية ، حبيبة الطاهر مسعود  2
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م اصدار أحكخالل إ لإلبداع و استنطاق النصوص منو يف هذا السياق فإن املمارسة النقدية هي عملية تنظريية 

نصوص إبداعية جديدة و ليست إعادة قراءة  كيكها فهي تسعى إىل إعادة خلقو التعليق و التقييم و تف

  النصوص أي قراءا سطحيا أي ما يسمى بالقراءة األولية .

هذا األخري حمكوم بتقنيات قبل إنتاجه أو و من املسلم به ممارسة النقدية و اليت يتخلق منها النص النقدي ، ف   

تشكله و هذا ما يسمى مبا قبل القراءة النقدية أي أن العملية النقدية ال ميكنه أن تتم دفعة واحدة و هلذا 

قبل البدء في أيه عملية  «ذلك املنهج النقدي و نوعية النص األديب ، و املنهج هو مايتسلح به الناقد يستدعي 

أن يكون له حسب ما يستطيع بواسطته أن يتعرف على تضاريس النص األدبي و أن بوعي نقدي . أي 

. فمن الضروري إدن أن يكون الناقد مهتما بعملية النقد لنا شيء من خالل  1»يكون مالحظته دقيقة و حركية

امتالكه حلساسية نقدية و كثرة القراءة و املدارسة و االطالع و املران ، وهذا احلسب النقي ال يكفي وحدة البد 

من هذا املنظور هو رؤية  )أن يغززه منهج و املتمثل يف جمموع األدوات النقدية اإلجرائية و مراحل عملية ، فاملنهج

  للنص و هي خالصة الفهم الشامل للفعالية اإلبداعية . 

و الناقد هو ذلك القارئ بالدرجة األوىل ، لكن قراءته ليست تلك القراءة املعتادة عندنا املتمثلة يف االنطباع    

زرع « ترمجة نقدية فهمته إذن  الدهشة و االستياء فحسب ، بل قراءته تتمثل يف تلك الرتمجة ايل يقوم ا و هيو 

هنا هو فالناقد  2»المعنى في العمل األدبي ال تحويله إلى كومة من الصيغ و التراكيب التي ال داللة لها

وار النص و داللته و انتاج املعىن و ليست إعادة صياغة و تركيب النص من الذي يستطيع أن يكشف عن أغ

  جديد . 

                                                           

  .  74حسني مخري ، سرديات النقد ، ص  1
  .  74املرجع نفسه ، ص  2
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يكون معاصرا لنفس النمط الثقايف الذي أنتج فيه النص األديب و املتمثلة يف كما يتوجب على الناقد أيضا أن 

العادات و التقاليد حىت يستطيع ادراك أبعاد النص األديب إضافة هلذا و لكي حيظى خطابه النقدي بالقبولية جيب 

  أن يراعي التبسيط و يعتمد يف ذلك على اللغة اجلماهريية .

ية للمتعاطين له نن األدب : يشرحه للناس ويحلل معاصوت يتحدث ع «و من هذا املنطلق فإن الناقد    

أصداء األدب فهو يحكي و يحاكي (...) موصل  لين عليه هو صوت يرددوييسر قضاياه للمريدين المقب

وفق  1. »تإذا اتقد) هو المهذب للذوق يصقل المواهب إذا انبعث و ينمي المدارك للرسالة األدبية (...

هو الذي يستطيع أن يفسر األدب من خالل ذوقه و موهبته و ما يتسلح به من  يتبني لنا أن الناقد هذا النص

قوالب التعبري ، فهو بذلك مفكك هلذا القول و كاشفا لضوءه و خباياه فيسعى بذلك إىل حتويل النص األديب إىل 

  نص نقدي . 

و من خالل هذه املهام اليت يقوم ا الناقد باعتباره مبدع فهو ال يقل دوره عن و من هنا نستطيع القول أنه    

لكن خيتلفان يف األسلوب ، فالناقد يعمد إىل حتويل النص األديب إىل نص دور الكاتب فهما ميران بنفس التجربة 

قيم التساؤل مثال نقدي و ذلك عند حماورته للنص األديب فيضيف و يعدل و يبحث يف دالالت نظام اللغة و ي

ملاذا وظف يف هذا النص ضمري الغائب بدل من ضمري املتكلم و غريها من التساؤالت اليت يقيمها الناقد يف 

أثناء اإلجابة عن هذه األسئلة يتأسس الخطاب النقدي كنطام لغوي «النص األديب و بناءا على هذا و 

هكذا يتشكل الخطاب النقدي انطالقا من مادة مستقل عن نظام لغة النص و يفرز هويته الخاصة به . و 

  2. »النص اللغوية و من مواده الذاتية المتشكلة من احتكاكه بالنص و تعامله معه

                                                           

  .  33،  32عبد السالم املسدي ، األدب و خطاب النقد ، ص  1
  .  49حسني مخري ، سرديات النقد ، ص  2
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و االحتكاك به ، فينتج و ما نالحظه هنا هو أن اخلطاب النقدي يتشكل من خالل اإلحاطة بالنص األديب ،

اليت يتشكل ا النص األديب و باالستخدام اازي يف بذلك مكانة خاصة ، كونه حيمل بذلك نفس املقومات 

فتراه من الجمل يتخلق فيها قبل أن يعين أوان  –كما للنص األدبي   –للنص النقدي «هذا السياق نقول أن 

 –وضعه . فحيثيات إنتاج النقد هو الكشف الذي يشخص لنا باألشعة أو المرايا أو بالرنين المغناطيسي 

التي ترافق تلك المرحلة النشوئية ( .... ) و أن الغاء تاريخية  النص األدبي هو الذي  األشراط التكوينية

  . 1»يدفع إلى االعتبار بتاريخية النص النقدي

و نتاج القول هو أن اخلطاب النقدي يتشكل بنفس احليثيات اليت يتشكل ا اخلطاب األديب و عليه فإن    

اخلطاب النقدي متتالية من اجلمل أو هو جمموعة من العبارات تأيت مصاحبة للخطابات األدبية مهيمنا عليها يف 

الرسالة على موجها لألديب و املتلقي إليصال التوجيه و متعامال معها للكشف عن هذه البنيات األدبية و يكون 

 أحسن وجه و يقوم بفعل معريف.
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 مستويات العملية التشكيلية: .2
 مستوى بالغي:  .أ 

قبل احلديث عن املستوى البالغي يف العملية التشكيلية للخطاب النقدي جند أنفسنا مدفوعني لتحديد مصطلح 

به األديب درجة من اجلودة و اإلبداع من خالل السمات التعبريية  بالقول اجلميل الذي يبلغكونه يتصل ،البالغة 

قى علوم اللغة و أشرفها تر م« البالغية  خمتلف يف ذلك عن الكالم العادي يكون له  أثر يف املخاطب فهي
فالمرتبة الدنيا من الكالم هي التي تبدأ بألفاظ تدل على معانيها المحددة، ثم تندرج حتى تصل إلى الكلمة 

معىن ذلك أن البالغة هي تأدية املعىن اجلليل يتسم بالوضوح و الفصاحة، هلا تأثري  1»الفصيحة و العبارة البليغة 

لموطن الذي يقال فيه و األشخاص املخاطبون. فهي فن يعتمد على صفاء يف النفس فتكون بذلك مالئمة ل

  االستعداد الفطري وحسن دقة إدراك اجلمال.

  2فهي تقوم على قواعد و أصول وأدوات تنقسم إىل ثالثة أركان: ماالبالغة باعتبارها علومن املالحظ أن 

 املعىن املقصود.علم املعاين: وهو علم يبحث يف اجلملة حبيث تأيت معربة عن  - 

 علم البيان: علم يبحث يف الطرق املختلفة للتعبري عن املعىن الواحد. - 

علم البديع: وهو علم يبحث يف طرق حتسني الكالم، وتزيني األلفاظ و املعاين بألوان بديعة من اجلمال  - 

 اللفظي أو املعنوي.

وهلذا فإن البالغة مرتبطة أشد ارتباط بالنقد ألن الدرس النقدي و البالغي يقومان برصد أوجه احلسن يف األداء 
سىن للدرس النقدي حتقيق الغاية املنشودة  فالبد من ربط النقد بالدرس البالغي على الرغم من يتالفين. ولكي 

ي  يعين بالشكل، و النقد يهتم بالعمل األديب كّله، أما خمتلفان لكن االختالف بينهما طفيف فالدرس البالغ
  لّكن جندمها  يتفقان يف نقطة واحدة وهو تقومي العمل األديب ونقده.

النقد األدبي يبحث في ظاهرة األدب و يتخذها موضوعا له، فإذا قلنا إن األدب تعبير، اقتضى  «ذلك أن
ذا يفضي إلى أن نتخذ ( البالغة) وسيلة إلى يه، وههذا  أن نبحث في أصول التعبير، ومنابع الجمل ف

في الكالم، وحاول  ارح الجمال في التعبير، ألنّها العلم الذي صنف الخصائص البالغيةطاستظهار م
  3»ها و التعليل لهاتحليل

                                                           

 .3، ص2003، لبنان، 1اخلطيب القزويين، اإليضاح يف علوم البالغة، دار الكتب العلمية، ط1
 .4،5املرجع نفسه، ص  ينظر:2
 .199، ص 2006، لبنان، 1حممد كرمي الكواز، البالغة و النقد، االنتشار العريب، ط3
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أي أن موضوع الدرس النقدي هو النص األديب من أجل البحث عن الفنيات اجلمالية هلذا النص البد من اللجوء 
عض مسائل بو التعبريية فهي إذن جندها تتخذ علم البالغة و اختاذها وسيلة للكشف عن األسس اجلمالية إىل 

 «ز على شروط الكلمة وبالغتها وما تتميز به اجلملة من القوة والوضوح واجلمال ولذلك تكتر النقد األديب فهي 
فليست علوم البالغة شيئا منفصال عن النقد األدبي، بل هي جزء أساسي من علومه، وهي التي عكف 

، مبعىن أن البالغة ال خترج عن دائرة النقد، فالناقد عندما يبحث 1»عليها العلماء ووقفوا عليها معظم جهودهم 
للبحث ألن البالغة بصفتها تعد جزء  عن األسس الفنية و اجلمالية للنص األديب، جنده يتخذ من البالغة طريق

  من علوم النقد.
و ذا فإن تشكل النص النقدي يستدعي ذلك جلوء الناقد إىل الدرس البالغي من أجل الكشف عن احليثيات 
اجلمالية ونعين ذلك الكشف عن القيم النص األديب الفنية  واجلمالية من خالل بنيته الفنية ولغته وصوره 

املقاييس النقدية ه، و الكشف عن صلته بصاحبه وعصره  وجمتمعه، ويعتمد الناقد يف ذلك إىل بعض قايسمو و 
نقدية مثل جماالت بعض العلوم اإلنسانية كعلم النفس و اجلمال واالجتماع، إضافة إىل ذوقه الغري وبعض املعارف 

ن الناقد املبدع ال ينشأ من فراغ إا ومن مث فة ومعايشته الطويلة هلالفين الذي أصلته كثرة القراءة يف النصوص األدبي
بل يتحتم  «بل يتأتى مثرة لقراءة كثرية. ولذلك فالناقد عندما يغوص يف أغوار النص اجلمالية ال يكون دفعة واحدة

قصد تجلية هذا المعنى  –التي تتوافق وخطوات المنهج المتبع  –على الناقد إتباع مجموعة من المراحل 
ففي ظل هذا التصور جيب على ، 2»خطوات هي التي تميز منهجا نقديا عن منهج آخرأو ذلك وهذه ال

ز عليها يف تذوقه اجلمايل الفين للعمل األديب فهو بناءا على ذلك، يتخذ رتكناقد أن يتبع جمموعة من خطوات يال
يقوم بنقد النص من داخله و من املنهج الفين اجلمايل سبيال يف ذلك أثناء تذوقه للعمل األديب، ألن هذا املنهج 

ليس من خارجه أنه يركز أساسا على ناحية مجالية تستهدف املتعة أو اللذة من خالل قراءة النص أو االستماع 
إليه، فهو بذلك يلغي اإلطار التارخيي أو االجتماعي أو النفسي ألن هذا اإلطار خارج البنية اجلمالية. ومن هنا 

يون العرب بدراسة الشكل في الفن القولي،ويحللون الجمال فيه، في عنصره النقاد والبالغ«  جاء اهتمام
الزماني وعنصره المكاني، فيكشفون عن قوانين اإليقاع وقانون العالقات التي تعمل في جمال هذا 

  .3»الشكل
لغة و معىن هذا أنه كانت هناك اهتمامات من قبل النقاد العرب يف جمال احلكم على النص األديب من خالل ال

  اللفظ و املعىن و العالقات احملققة للبعد اجلمايل يف النص.

                                                           

 .260ص حممد كرمي الكواز، البالغة والنقد ، 1
 .158ص ري، سرديات النقد، حسني مخ 2
 .208، ص 2000عز الدين إمساعيل، األسس اجلمالية يف النقد العريب، دار الفكر العريب، دط، القاهرة، 3
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يهتم بجمالية النص األدبي و شعريته، فالنص كائن جمالي بدرجة أولى ويلبي « و عليه فإن التيار اجلمايل 
ففي هذا السياق . 1»حاجيات جمالية في المقام األول ثم يقوم بعد ذلك بالوظائف األخرى المنوطة به

و األصول الفنية و اجلمالية فهو أداة النقدية لنا أن التيار اجلمايل هو الذي يواجه النص األديب بالقواعد يتضح 
يقبل على املوضوع  امتذوق ايستدعي ذلك ناقدو  يف النص األديب، أساسية يف الكشف عن حماور اجلمال الفين

جربة، أثناء تذوقه حلياة املوضوع الفين، بشروطه اخلاصة و أن يكون مدركا يف شكله ككل و يكون له حس بالت
، وكذلك في فذلك يعني ضرورة البحث في عناصر العمل فرادي« فالناقد عندما يبدأ عمله يف التقدير 

ما يسهم في قيمته من بين عناصره، ويوضح بنيته الشكلية، ويوضح جماله ععالقتها بعضها ببعض، 
  2».الحسي أو يعمق االنفعال الذي يثيره

  انطالقا من هذا يتوجب على الناقد أن يغوص يف مغاليق النص و بيان مجاليته من خالل العناصر املشكلة له.
ويف ظل هذا التصور نرى أّن على الناقد أن يستند إىل جمموعة من إجراءات وآليات يستخدمها يف حتليله للنص 

  األديب فنيا وهي على اآليت:
انطباعي وحساسيته الذاتية من خالل تذوقه األديب والذي  وهو تأثر يه األويلر الناقد جلمال النص أثناء تلقتأث .1

 تصقله مطالعته الواسعة مث يقوم بتسجيل أهم النقاط األولية اليت جيدها الناقد.

« الدراسة الكلية للغة النص من حيث احلروف و األصوات و األلفاظ والرتاكيب و اجلمل ألّن اللغة تعترب    .2
للتعبير و الخلق فاللغة هي موسيقاه و هي ألوانه وهي فكره، وهي المادة الخام التي سوى  وسيلة األديب

منه كائنا ذا مالمح وسمات كائنا ذا نبض وحركة وحياة، كائنا خلقه الشاعر أو القاص أو القصاص أو 
ذلك المسرحي من ذاته، كائنا من صوت يحمل صورة. وكما يحمل الحجر صورة نابضة لمثال بارع، فك

مبعىن أن اللغة هي أداة وفن من التعبري 3»اللغة في يد الشاعر أو الكاتب قادرة أن تحمل صورا نابضة حية

فهي بذلك وعاء فكل األديب ومادته األساسية اليت يعتمدها يف اخللق و اإلبداع فهي طريق األديب لإلنتاج الفين 

 اإلبداعي.

مله من خالل اللغة املوحية و الفكرة والعاطفة الصادقة و احلكم على النص من خالل أصوله الفنية وما حي .3

 اخليال اإلبداعي.

                                                           

 .87حسني مخري، سرديات النقد، ص 1
 .37،38، ص 2011، عمان، 1حفناوي رشيد بعلي، مسارات النقد و مدارات ما بعد احلداثة، دروب للنشر و التوزيع، ط2
 .38، ص املرجع نفسه 3
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مث بعد ذلك تأيت عملية تطبيق املفاهيم اجلمالية العامة للفن على النص األديب مثل: األصالة وااللتزام و الرتابط  .4

 بني الشكل و املضمون.

...) في إطار تفكيك البنى الفنية التي لؤلؤة المستحيل (« و من خالل هذا جند الناقد يبحث دائما عن 
يتمحور عليها النص، و تناول الصياغة الجمالية، و الكتابة التعبيرية و تشريح البنية النصية تفكيكا وتركيبا 

من املالحظ هنا هو أّن الناقد مهه الوحيد  هو البحث عن فنيات النص األديب من .1»إلعادة إبداعه و تأويله 
التشريح و التفكيك و الرتكيب فهو ذا يعتمد على الدرس البالغي، هذا األخري الذي يقوم بسرد خالل عملية 

تالفيف النص وحتليل جزئياته و عناصره بدقة تكشف عن مكامن اجلمال فيه، فالناقد هنا جيعل من املعرفة اللغوية 
  و البالغية مرتكزا أساسا لتشكل النص النقدي.

البالغية جتعل الناقد يتناول النصوص األدبية ليكشف عن قيمها الفنية و عن الرموز وعلى ذلك فإن املعرفة 
واإلحاالت اجلمالية املتجلية فيها، و من مث اخلروج باألحكام النقدية فيصبح بذلك العمل الفين نشاطا لغويا مجاليا 

تذوق، ألما عنصران مهمان يف ر و اللناقد أن ميتلك القدرة على التأثبالدرجة األوىل، وكل هذا يتطلب من ا
عملية اإلدراك اجلمايل شريطة أن يكون الذوق مدعما بالعلل و الرباهني. فهذه القدرة ال ميكن أن ميتلكها الناقد 
ما مل ميتلك معرفة من اخلربة بالظواهر البالغية و طرائق التعبري املختلفة، فالبالغة هي املسؤولة عن وصف 

نية و تصنيفها فهي بذلك علم اجلمال األديب الذي ميد للناقد أدوات مادية ومعنوية للكشف األساليب التعبريية الف
عن التجربة الفنية بكل أبعادها و ذا يتوجب على الناقد أن حيسن البحث عن العناصر اليت شكلت العمل الفين 

ازن و االنسجام و التناغم يف العمل و من مث يتتبع احلركة اللغوية و الداللية داخل بنية النص ومدى حتقيقها للتو 
  الفين فالناقد هنا جيب أن يراعي هذا اجلانب و إذا أمهله فقد عمله جزءا مهما من العملية النقدية.

ومن هنا فإن الدرس البالغي من أهم أدوات النقد فهو حمور أساسي ملنهج فين مجايل، ألن منهج التحليل 
ص و تذوقه و بتعبري أخر هو املفتاح الذي يكشف عن مغاليق النص وأسراره البالغي، يعد أكثر فعالية يف نقد الن

فهذه هي ميزة الدراسة التحليلية البالغية فهي تتوغل يف مرحلتها األوىل يف أعماق البنية الداخلية للنص مث تأيت يف 
  فين كامال.املرحلة الثانية و ذلك بالتذوق اللغوي و الداليل وصوال بالباحث إىل دراسة البناء ال

ويف جممل حديثنا هذا كله نستطيع أن نشري إىل مجلة من النقاط و احلقائق عن طبيعة القيمة اجلمالية يف اإلبداع 
  2األديب و الفين وذلك ما تربزه النقاط التالية:

د إن كل عمل فين شعرا كان أم نثرا، البد أّن ينطوي على حقائق، و أن هذه احلقائق ليست قيمة يف ح أوال: - 

، كما أن أي مضمون داخل العمل الفين مهما تكن أمهيته ال ميكن أن يكون ذا قيمة فنية يف ذاته، فهي جمرد ذاا
                                                           

 .69،70، ص ، أدبية البنية النصية يف ضوء العملية اإلبداعية واملمارسة النقدية حممد خلضر زبادية، حبيبة الطاهر مسعودي1
 .43، 42ينظر حفناوي رشيد بعلي، مسارات النقد و مدارات ما بعد احلداثة، ص 2
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موضوعات و مضامني خارجية، حىت تتوسع الرؤية يف مجيع أحناء العمل الفين فتصبح بذلك أجزاء العمل الفين 

 صبح جزء ملتحما ال ميكن فصله.ة له و يلبعض بغض النظر عن الرؤية اخلارجمرتبطة ببعضها ا

نثرا هي يف  وة للخطاب األديب سواء كان شعرا أأما احلقيقة الثانية فتتمثل يف اللغة، فهي القيمة األولي ثانيا: - 

إحاالت تصور حالة األديب الباطنية و تعرب عن جتربته و ه اللغة إىل رموز الشعر تعد خلق فين تتحول من خالل

قادرة حبكم صياغتها أن حتمل رؤية الشاعر للوجود، عن طريق عمل فين متماسك  فهي لغة مشبعة بالتجربة،

 موحد.

إن الوسيلة املعتمدة يف قيمة اخللق األديب و االبتكار الفين تكمن يف مدى سيطرة األديب أو الفنان على  ثالثا: - 

 تباطات و قرائن.ي به من ار توحعناصر اللغة، و استثمار خصائص األلفاظ و الكلمات و عالقتها و ما 

وجند هذا عند األدباء يف روايتهم وقصصهم و مسرحيام و قصائدهم و ما حيققون من قيمة فنية و مجالية، 
إضافة إىل ملكة اخليال اليت تستطيع أن جتعل من اللغة و الفكر و العاطفة و الصورة و املوسيقى و غري ذلك من 

   فنيا.عناصر العمل الفين قيمة ووحدة متكاملة و عمال

الذكر يف بداية  ت زع على حماوره الثالثة كما أسلفو عليه وما ميكننا قوله هو أن الدرس البالغي الذي يتو 
، من خالل البيان الذي يعتمد على طرق احلركة يف التعبري اخليايل، و البديع الذي يعتمد على التنظيم يحديث

عاين الذي يتناول التنظيم الرتكييب بني اجلمل يف النص، فكل اإليقاعي على املستويني اللفظي و املعنوي، و علم امل
هذا يعطي للناقد أو الباحث امتداد واسع جيول من خالله يف العناصر املؤلفة للبناء األديب فهو مبثابة مفتاح يلج 

بية إضافة فيه الناقد إىل أعماق تالفيف النص للكشف عن مغالقه فيبدأ من مكوناته الصوتية و الصرفية و الرتكي
 إىل املستوى الداليل ليصل بذلك إىل املستوى الفين اجلمايل.
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  تداولي: مستوى -ب

هر يف الثقافة اللغوية الغربية فهو منهج ينظر إىل اللغة بوصفها كالما حيا منجزا دز أثل التداولية أهم اجتاه تبلور و مت
بدراسة المعنى كما يوصله المتكلم  (أو فهي ختتص "ه اخلطاب نتجخالل ما ييف سياق معني يتلقاه املتلقي من 

الناس بألفاظهم أكثر من  الكاتب)  ويفسره المستمع (أو القارئ)، لذا فإنها مرتبطة بتحليل ما يعنيه
معىن أن التداولية دراسة عالقة . 1بما يمكن أن تعينه كلمات أو عبارات هذه األلفاظ منفصلة"  اارتباطه

ىن الذي يقصده املتكلم، فهي ال ترى الكالم جمرد رسالة عي دراسة اللغة أثناء ممارستها أو املالعالمات مبستعملها أ
بني املتكلم واملتلقي، وبناءاً على هذا فإن ما مييز التداولية أا تقوم على عنصر أساسي وهو القصد فهو من 

مل تفرتض سلفاً قصداً للمؤلف يوجه تلك عناصر املقاربة التداولية حبيث ال نستطيع أن نتحدث عن قراءة معينة ما
  القراءة.

إجرائية يف حتليل  كآليةعن مصطلح التداولية وما تعنيه   ويف ضوء هذا احلديث حاولنا أن نبسط الفكرة    
أي كيف يتشكل هذا النص من  ؛ اخلطاب لكن حديثنا هنا هو من املستوى التداويل يف تشكل اخلطاب النقدي

املبدع صاحب النص اإلبداعي إىل القارئ الناقد من خالل تداوله هلذا اخلطاب فيشكل بذلك نص نقدي ومن مث 
  إىل النقاد وقراءم هلذا النص النقدي.

مما الشك فيه أن النقد هو حماولة فهم النظام الذي يسري العمل األديب، معتمدا يف ذلك على اللسانيات يف      
الظاهرة النقدية ليست ظاهرة كشف الستار الذي يأىب النص أن يعطي للقارئ، فهو عملية حضارية ألن "

از محاسن النص األدبي وبالتالي إبراز ا دورها الخطير في إبر هكل الظواهر الثقافية األخرى بل لمنعزلة عن  
األوىل تعرب عن حضاري ونصوص إبداعية بدرجة  ومما يبدو لنا أن النقد حس 2التناغمالموجود بينه وبين الثقافة"

فهو عملية سهلة ال حتتاج إىل أي عنصر من عناصر اإلبداع وهلذا فإن الناقد القارئ عند تداوله هلذا  ،ثقافة معينة
ىن النص األديب الذي أمامه وما الذي أراد املبدع األديب أن يقوله عدة تساؤالت فهو يسأل عن ميقوم بعالنص 

أي من خالل األفكار و العواطف ومث يسأل كيف عرب املبدع عن  ،وذلك من ناحية مضمون هذا العمل األديب

                                                           

 .19، ص 2010، لبنان، 1للعلوم ناشرون، طجورج بول، التداولية، تر: الدكتور قصي العتايب، الدراسة العربية 1
 .64حسني مخري, سرديات النقد, ص 2
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املعىن ألن األدب شكل أيضا وليس مضمونا و الكيفية اليت عرب ا عن أفكاره وعواطفه وهذا كل أساس يف فهم 
 هذا املضمون. 

مما الشك فيه أن املبدع هو احملور األول يف تداوليه النص النقدي فهو عنه ينشأ هذا اخلطاب، وذلك باعتباره 
النقدي فهو قارئ بدرجة أوىل موعات هائلة من النصوص  عنصراً جوهرياً يف عملية تشكل وتداول اخلطاب

األدبية وحىت غري األدبية  تتشكل يف رصيده املعريف واجلمايل عرب فرتات زمنية وهذا ألنه دائماً يكون موقعه قبل 
النص فهو بذلك مبدع متلقي قبل إنشائه للنص اإلبداعي وهي عملية جوهرية يف تكوين وإنشاء النص دالليا 

ه فهي تستدعي بذلك فعاليات مجة والعديد من تاليا وأسلوبياً ذلك أن احليوية يف اإلبداع من خالل فعاليومج
روالن التساؤالت والغاية منها أن يستخدم العمل اإلبداعي ويأخذ حيزه يف الوجود واجلودة معاً وذا جند "

يرغبني والنص يختارني، لحرز لأصله، حرز وإن هذا افي النص "يقول:   Roland Barthe"بارت
ة: فثمة المفردات، والمراجع، انتقائي تحاكامه في ذلك ترتيب كامل لشاشات خفية، وتدبير منظم لمتأدا
 1"د اآلخر دائما، إنه المؤلف. وإنه ليوجد ضائعا في وسطالنصجية المقروء للقراءة، إلى آخره، ويو بلوقا

الل رصيده املعلومايت وحب االستطالع ومتتعه خفاملبدع هو دائما يسعى ألن يكون مبتكراً أو منتجاً للنص من 
  .بسعة اخليال. كما يتمتع بثقته بنفسه والوعي الشعوري اإلبداعي واملغامرة والتأمل والتساؤل ملعرفة ماهية األشياء

، التي )األصل("البنية النصية األولى  ول أن نصه هوقع أن نمده املبدع نستطيتالذي يع نحىوبناءاً على هذا امل
تحمل العديد من الرؤى والمفاهيم ضمن مكونات أدواتية سياقية، يعتمد عليها المبدع في وضعه للمنتج 

مبعىن أن نص املبدع هو احملور األول . 2"الذهني، فيتسنى للقارئ من خاللها استيعاب الداللة والتحاور معها
حامالً بذلك ثقافة ومعطيات األديب عن طريق األدوات والوسائل اليت اعتمد عليها يف انتاجه هذا واألصلي 

ولذلك نستطيع أن نقول أن للمبدع دور هام ألنه منه تنبثق النصوص النقدية أو باألحرى فهو يشارك يف العملية 
  منه هذه العملية التداولية.التداولية يف تشكل اخلطاب النقدي إذ يعترب النقطة األوىل اليت تنطلق 

اإلشارة أن ننقل احلديث إىل  بنا ومن هذا املنطلق وبعد أن حتدثنا عن املبدع يف ممارسته لعملية التداولية جتدر    
  نقطة الثانية يف تداوهلا للخطاب النقدي وهي الذات القارئة أو بعبارة أخرى القارئ الناقد املستقبل.

ءة والكتابة مرتبطان ببعضهما ارتباطا وثيقا فهي ظهرت مع ظهور عصر التدوين والكتابة مما الشك فيه أن القرا    
كن له تخطواا املتعثرة ألن القارئ مل قدمياً ومع هذا بدأت تشهد القراءة حركة ثقافية بغض النظر عن قصورها و 

                                                           

 .65روالن بارت، لدة النص، ص  1
  .27عية واملمارسة النقدية، صلبنيةالنصية يف ضوء العملية اإلبداحممد خلضر زبادية، حبيبة الطاهر مسعودي، أدبية ا2
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ر من شعر فيتأثر بطريقة إلقائه مكانة يف عصر الشفاهة والتدوين بل كان دوره منحصراً يف قبول ما يقوله الشاع
السيطرة على األدب لعصور يف  فيحزن حلزنه ويتعجب لتعجبه ويفرح لفرحه فاألديب أو الشاعر كانت له مكانة 

  طويلة فكانت القراءة مل حتظى مبكانة يف ساحة النقد األديب.

ليتعددوا بقراءتهم ئ/ القراء "عيها للقار ة والتلقي ففتحت أبواا على مصر ك جاءت نظريات القراءلبعد ذ    
ويتنوعوا فيها، وهذا لم يحصل بسهولة أو عفوية ألن فعل القراءة يطرح في إطار بنية قوامها الذات القارئة 
والنص المقروء والمؤلف صاحب النص والعالم الذي يوجد فيه والعالم الذي يتوجه إليه الفعل والمستمع 

املعىن تتعدد وتتنوع بتعدد القراء وهذه القراءة ال تتشكل عبثا بل تستوجب فالقراءة ذا 1والمتابع والحاضر"
حلقة تواصلية تساهم يف انتاجها وهذه احللقة تتشكل من القارئ / الناقد والنص املقروء وصاحب النص والسياق 

  أو احمليط الذي ختلق فيه النص.

رق، الذي يكتفي بما يقوله المؤلف أو فالنص لم يعد ذلك الكائن الساكن على الو ومن خالل هذا "    
  2"جديداً يوحي به، بل أصبح كائنا متحركا يقدم في كل قراءة معنى 

نستشف من خالل هذا احلديث أن النص أضحت له مكانة وهذا مع بروز نظريات القراءة والتلقي حبيث ال يعترب 
خروجه بلبوس جديد، فالقراءة و ل قراءته ذلك الكائن اجلامد على الورق بل أصبح كائنا تسود فيه احلركة من خال

أصبحت داخل النسق الثقافي واالجتماعي للمجتمع الذي نحيا فيه، وتخضع الستراتيجيات معينة إذن "
. معىن ذلك أن القراءة أصبحت يف املنظومة 3"ومحددة نستطيع من خاللها فهم العمل األدبي المقروء

ل بني علفهم النص األديب فتعد ذلك التفاساسية يتخذها القارئ كوسيلة االجتماعية والثقافية السبيل والركيزة األ
النص والقارئ فهي ال تأيت من فراغ فهي مبثابة حصيلة من اخلربات والثقافات املتكدسة يف ذهن القارئ وللقراءة 

  أنواع فهي تنقسم إىل قسمني.:

 فيه القارئ إىل النص.القراءة األوىل: وهي القراءة السطحية أو هي املفتاح الذي يلج  -

فر يف لقارئ إىل اكتشاف طبقات النص واحلالقراءة الثانية: وهي تتعدى القراءة األوىل يسعى من خالهلا ا -

 أعماقه وذلك بامتالكه ألدوات وآليات معرفية نقدية ملواجهة هذا النص.

                                                           

 .114، ص2014، عمان، 1نرجس خلف  داوود، النظرية النقدية والتداخل املنهجي، دار غيداء للنشر والتوزيع، ط 1
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خالهلا هذا الفعل وهذه والقراءة بوصفها فعل الستنطاق النصوص فهي تقوم على مجلة من الشروط يتحقق من 
  :1الشروط كاآليت

ي كان للكلمة واملصطلح يف ذلك الشرط األول: حماولة فهم الكلمات فهما تارخييا أي التماس املعىن الذ -

 م واملختص.....اس الداللة اجلارية يف االستعمال العابان والتماإل

اجلنا املؤلف على ضوءه فإننا نتكلم عن مؤلف ل بني القراءة والتأويل إذ بدأنا بالتأويل وعصالشرط الثاين: الف -

 آخر غري الذي ندرسه.....

 الشرط الثالث: أن نكون على استعداد للتخلي عن رأينا إذا تبني لنا أننا أخطأنا القراءة. -

وهلذا فالقارئ الناقد يتوجب عليه شروط يف تداوله للنص فهو بذلك يتسلح مبعاول النقد ليحل ألغاز النص. 
فيجب أن يكون مثقفا مبدعا صادقا ال خيضع لألهواء واملغريات الشخصية وأن يكون قادراً على قراءة مابني 

ن النص وذلك من خالل القراءات اليت السطور فيسأل عن مغزى الصورة والداللة والصوت واإليقاع، والكشف ع
يتناوهلا ألن قراءة واحدة ال تكتفي والبد من تعددها من قراءة ثانية إىل قراءة ثالثة فالقراءة األوىل هي جمرد معرفة 
سريعة للنص والثانية للغوص يف مضامينه وفهمها وتوضيح العالمات اليت فيه والثالثة إلدراك أسرار بنائه، وانطالقا 

الصدد جند الناقد "روالن بارت" حتدث عن فإن مهمة الناقد/القارئ هي تلك الرؤية احلقيقية ويف هذا  ذا من ه
ة ذاتية وإنما قة موضوعية وال حقيليست حقيقحقيقية وهذه احلقيقة " همهمة الناقد احلقيقية أي أن يكون ذات

إذ أن 3لتلبية دعوة النص"ل جسدنا يعمل "وليس اللعب هنا التسلية بل هو انتاج وعمل إنه جيع2حقيقة لعبية" 
ألن هذه اللذة يف القراءة هي اليت تقوم بتثبيت اجلمالية وقيمة النص اجلميل  ةراءة اللعبية هي مبثابة قراءة لذالق

  فيها.

تختزنها المسؤولية من خالل مهمته الفكرية " هوبناء على هذا التصور فإن للناقد/القارئ رسالة يف جمتمع    
المعرفة ملقين على عاتقه أمانة االلتزام  إنتاجالثقافية التي يحمله إياها كل الذين يوقعون معه عقدا في 

ع املعرفة حامال بذلك راجعا صنهنا هو الذي ي .فالناقد من4الثقافي وعلى عهدته الوفاء بقيم النضال الفكري"
ذلك على وظيفة الوصف والشرح بلألمانة يف إنتاج املعرفة قائما ة مؤديا من الثقافات فهو الذي يقوم بإنتاج املعرف

فالناقد فإن كان قد استساغه  فيغدو مستساغاً لدى القارئ في لفظه وفي معناه للنص الذي بني يديه "
                                                           

، 2001، 1ول، منشورات دار الغرب، طوالتحي، فعل القراءة النشأة نسحبيب مو  1 
  .67روالن بارت، لذة النص، ص 2
  .67املرجع نفسه، ص3
 .29عبد السالم املسدي، األدب وخطاب النقد، ص4
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فوظيفة  1بخطابه يحول الحس الفني إلى وعي بأسراره عن طريق كشف الدالالت وتبيان مراتب األداء"
بطة مبخاطبة القارئ الثاين فهي وظيفة تثقيفية أساسها التعليم وذا تستوي صورة تلناقد هنا مر القارئ/ا

قله، صوق لذم الاأنه معلم قبل كل شيء يمهد المسالك أمالناقد/القارئ عند كافة الناس وهي بتعبري آخر "
ويف ضوء هذا فالقارئ/الناقد هو املؤسس األول واملنتج األول يف ممارسته اإلنتاج  2وأمام المدارك حتى تنمو"

كنها وتشكل النص فهي الذات احملورية لتداوهلا هلذا النص حبيث يعترب الشق الثاين يف تداوهلا للنص النقدي ل
  لى انبثاق النص النقدي وتشكله.عاألوىل ألا هي اليت عملت 

     مح بفحص اإللتصاق بالنص وتناوله تناوًال داخليا يسذا املنظور فهو دائما يعمل على "فالقارئ الناقد
المعنى وبهذا يتعرف الناقد على القنوات التي مر منها المعنى وطرائق تشكله  حضىالمكونات والبنى التي ت

الالت وتشكيالت و أي الناقد القارئ دائما يقوم على إملام بكل ما حيتويه النص الذي أمامه من د 3وعرضه"
  إبراز القضية اجلوهرية واإلفصاح عنها من خالل صياغتها والكشف عنها.

طاغية جديداً تشكل استجابته للنص نسيج الموقف النقدي ومن كل هذا نقول بأن القارئ قد أصبح "    
األديب أو النص إىل  ولذلك فإن القارئ يشارك يف كتابة النص وهي عملية نفسية حركية ختتص بإعادة األثر4برمته"

مدركات أولية عرب إعادة تفكيك اإلشارات اللغوية وموازنة العالقة بني جمموعة الدوال مع املدلوالت يف اجلملة 
  الواحدة ومن مث النص كامال.

قل إىل النقطة األخرية يف تداولية هذا النص وهي تداول النقاد هلذا تومن القارئ/الناقد يف تداوله للنص نن    
نص فيما بينهم وهي القراءة الثانية له أو مبا يعرف بنقد النقد، هذا األخري يكتب عن النقد األول لكن كتابته ال

هذه أو قراءته ليست مثل النقد األول من أجل املعارضة أو باألحرى كشف العيوب واحملاسن ولكن من أجل 
المعرفية وتوضيح الخلفيات التي  اإللقاء مزيد من الضياء على أصول المذهب النقدي وتبيان أصوله"

يستمد منها مرجعياته على المستويين المعرفي والمنهجي وأيضا مدى تأثير ذلك المذهب أو هذا في 
من 5المحيط األدبي المحلي والعالمي معاً، وإلى أي حٍد يكون قابالً لالندماج في النظرية النقدية العامة"

ه النقد األديب يقوم باختياره ودراسته والتعليق عليه والبحث يف أصوله، هذا املنطلق فإن نقد النقد هو نقد موضوع
جيب أن تكون له فرضيات ينطلق ومدركاً حلياة النقد األديب فهو بذاته عملية نقد ولإلحاطة ذا الفعل النقدي 

                                                           

 .38، صعبد السالم املسدي ، األدب وخطاب النقد 1
 .38املرجع نفسه، ص 2
 .10خمري، سرديات النقد، صحسين3
  .64، ص1197، 1األردن، ط- دراسات نقدية، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمانعلي جعفر العالق، الشعر والتلقي، 4
  .227،ص2010عبد املالك مرتاض، يف نظرية النقد، دار هومة، دط، اجلزائر، 5
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صلة النقد األديب وحركته، عالقة املفاهيم النقدية باملعارف األخرى، منها من خالل عالقة هذا الفعل النقدي 
  مبوضوعه وصورة هذا املوضوع داخل النقد األديب، وعالقة النقد األديب بالنظريات األدبية.

ومن املالحظ فإن نقد النقد قراءة لقراءة األوىل وهو بذلك يف قراءته ال يفضل النص األصلي الذي قامت     
ىن اهتمامه يكون على (النص النقدي) فيقوم بتصفيته عليه القراءة األوىل، لكن تركيزه يكون على النص الثاين مبع

وغربلته، مث ينطلق إىل النص األول اإلبداعي الذي يعد األساس الذي بين عليه النص النقدي، وهلذا فإن عملية 
نقد النقد هنا تكون أصعب ألنه يتعامل أو يستخدم نصوص ليست نصوص أدبية أو إبداعية فحسب بل تكون 

  وغريها من املناهج النقدية فتكون جماال لنقد النقد. مزجيا من األدبية

ولذلك فإن نقد النقد عند النقاد أشبه مبا يعرف باملنهج التكاملي من خالل اجلمع بني املناهج، وعليه فإن     
النقاد عند تناوهلم لنص النقدي فإم يتعاملون معه من حيث التحليالت واملناهج النقدية املختلفة اليت قاموا 

بشكل مباشر ، كما يقومون برتكيب وتكميل ما فام بتطبيقها اآلخرون على النص املنقود، وال يالمس النص 
  له. هتكميلود وإدراك األشياء اليت أمهلها الناقد األول و قالنقاد اآلخرون على النص املن

ألنها تقوم على ويف ضل هذه املمارسة لدى النقاد فإن قراءم هذه تأيت يف الرتبة الثالثة من النص اإلبداعي "    
خطواتها، وأدواتها، وكيفيات إنتاجها للمعنى، وتوسيع حدود األثر، وال تسعى قراءة  قراءة أخرى تبحث عن

إلى إصدار األحكام، وتقويم القراءات، ألن ذلك من شأن النقد وحده ولكنها تعمل جاهدة  -أبداً -القراءة
ات ووجهات على تثمين القراءة األولى، وإعانة القراء على تلمس مواطن الجدة فيها، تمكين تعدد األصو 

عندما نتمعن هنا جند أن هذه القراءة اليت 1النظر، وفتح حدود النص على تشريعه اإلنفتاح، وإنتاجية الغموض"
ختضع إىل البحث عن اإلجراءات واألدوات اليت أنتجت هذه القراءة فتسعى بذلك إىل إلقاء  النقد تقوم على نقد

قد النقد إجياد السهولة يف البحث والكشف ولذلك فهو املزيد من الوضوح وكشف الغموض حىت يتسىن لقارئ ن
  قول النقد والبحث يف النقد.

ومن هنا نرى أن النقاد يف تداوهلم هلذا النص جندهم خيضعون إىل املوضوعية يف طرحهم وتقدمي أهم     
القارئ نقد  االعرتاضات وتصويبات ملعظم آراء الناقد األول صاحب النص النقدي األول، كما يلجؤون إىل دفع

النقد بالعودة إىل النص األديب وإىل النقد األول حىت يكتمل التصور عنده وإملام بكل ما حييط ذه النصوص من 
  النص األديب إىل النص النقدي الذي ُكِتَب عنه.

                                                           

  .64حبيب مونسيي، فعل القراءة النشأة والتحول، ص1
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ونافلة القول إن تشكل النص النقدي على املستوى التداويل يبدأ من املبدع صاحب النص األديب، مث 
/الناقد الذي يقوم بتمحيص هذا النص فينتج النص الثاين وهو النص النقدي، مث ينتقل بذلك إىل وسط القارئ

  .النقدالنقاد فيكون تداوهلم بنقد

  

  

 



  

  :فصل الثالثال

آليات الخطاب النقدي عند عبد  

  المالك مرتاض
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  آليات الخطاب النقدي عند عبد المالك مرتاض: 

يعترب الناقد " عبد املالك مرتاض" علم من أعالم النقد اجلزائري والعريب املعاصر، فهو من أغزر النقاد تأليفا 

وإنتاًجا سواء على املستوى النظري أو على املستوى التطبيقي، وذلك  ما تشهد عليه دراساته الثرية واملتنوعة 

الوافر يف كتاباته اإلبداعية مثل: الرواية والقصة والشعر، ويعود هذا إىل طبيعة تكوينه وتنوع مصادر ثقافته . وحظه 

عين اآلخر  نخالل احتكاكه بثقافات اآلخر و و  فمساره النقدي متجدد ومتنوع بتنوع مصادر ثقافته، وذلك من

خصية نقدية قوية، ومثال على ذلك ما نراه بأنه ال (الغرب) من خالل مناهجه ونظرياته، زيادة على ذلك متيزه بش

يب املنهجي أو يرى بأسا يف ترك منهج كان يعتنقه من قبل واستبداله مبنهج آخر، فهو على ذلك يعتمد على الرتك

  منهج" وكل هذا حناول توضيحه يف فصلنا هذا.ما يعرف عنده " بال

  اآللية البالغية: -1

  نمطية الخطاب: -أ

الك مرتاض" من أهم النقاد و أكثرهم غزارة وثراء يف الساحة النقدية اجلزائرية والعربية عامة، يعد "عبد امل

* الشاملة ويعود هذا إىل تعدد مشاربه وتنوعه يف الكتابة، فهو معرفة 1فهو يتميز مبا يصطلح عليه بالبانورامية

واألديب ألّن العلم واملعرفة ال ميكن  موسوعية حبيث ال يقتصر اهتمامه على قضايا منحصرة يف التخصص الثقايف

يسوي بين النص األدبي  «أن يكون هلا حدود وهلذا فهو تناول قضايا ثقافية و إنسانية و إسالمية، فهو بذلك 

، فهو ذا التعدد جنده قد أغىن املكتبة العربية مبؤلفاته 2»والنص الصحفي والنص الوعظي والنص التاريخي

 مشلت مجيع احلقول املعرفية والثقافية منها. وهلذا فإن خطابه متنوع وما يربهن على هذا ودراساته املتنوعة واليت

التنوع هو دراساته ومؤلفاته، وعليه ميكننا القول أن لـــ" عبد املالك مرتاض" منطلقات فكرية استمد منها  خطابه 

  واملتمثلة يف جمموعة من املراجع؛ مراجع تراثية ومراجع حداثية.

ة للمراجع الرتاثية فإن " عبد املالك مرتاض" نظرًا لتعلقه بالقرآن الكرمي، فقد حفظ القرآن يف كتاب بالنسب

والده مث انتقل إىل قسنطينة والتحق مبعهد عبد احلميد بن باديس مث بعد ذلك زاول دراسته جبامعة القرويني مبدينة 

عبد املالك مرتاض" األدب شعرًا ونثرًا وخمتلف "فاس" باملغرب،  ومن خالل  دراسته ورحلته العلمية  درس " 

                                                           

عليه هذا املصطلح.تشري هذه اللفظة إىل الشمول والكلية ، ونظرا لثقافة مرتاض الواسعة أطلق  *1  
  .39، ص2002يوسف وغليسي، اخلطاب النقدي عند عبد املالك مرتاض، إصدارات  رابطة إبداع الثقافية، د ط، اجلزائر،  2
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ة وهذا ما غة وغريها من العلوم، هذا كله يؤكد اهتمام الناقد وشغفه باملراجع الرتاثيالالعلوم اللغوية حنًوا وصرفًا وب

من المكابرة الزعم بأن المعاصرين اليوم  وحدهم هم الذين اهتدوا السبيل « يقول: تؤكده  بعض كتاباته حني

ى إشكالية القراءة السيميائية بكل انجازاتها اللسانية وبتعدد حقول تأويالتها المستكشفة والتي ليس إل

ويعود هذا إىل قراءاته املعمقة يف املراجع الرتاثية فرأى بأن العرب مارسوا الكتابات حول النص  1»آلفاقها حدود

التي مورست حول  الشروح« تبني ذلك من خالل وهذه الكتابات متثل إرهاصات للقراءة السيميائية فيما بعد  و 

ودواوين شهيرة أمثال ديوان " أبي طيب" خصوصا ونثرية أمثال  المقامات   الحماستينثال أممدونات شعرية 

العرب من األمم « فهو هنا جد مهتم بالرتاث العريب ويرى بأن  2»و خصوًصا  مقامات الحريري والهمداني

ونلمس اهتمام " عبد املالك  3»القدم ذأساس من االنفتاحيةوعطائيته من األدبي علىالتي تعاملت مع النص 

القدمي"  ه يف األدب العريبقصه للنصوص الرتاثية من بينها" ال" بالرتاث من خالل دراساته واملتمثلة يف تناولضامرت

ريها من الدراسات، ويؤكد و " فن املقامات يف األدب العريب" و "ألف ليلة وليلة" و" مقامات السيوطي" وغ

في  القصة« اهتمام " مرتاض" باملصادر الرتاثية، يف املنهج الذي كان يسلكه من خالل دراساته األوىل وهي:

وقد جاء يف قوله عن   4»األدب العربي القديم وشيء من كتابه نهضة األدب العربي المعاصر في الجزائر

حت ماليين أن الكتاب ينبغي أن يبوب إلى أبواب وكل باب  وقد أو «كتابه القصة يف األدب العريب القدمي:

ويعتمد يف ذلك على املنهج الروائي 5»يفصل إلى فصول (...) وقد أرتني ماليين أن هذا الفصل أمر محتوم

وهو منهج كان متداوال عند العرب والنقاد القدامى ويتجلى هذا املنهج يف كتابه املوسوم بــ " ضة األدب العريب 

لقد كنت اكتب هذا الكتاب وكأني أستمد منه ماضي بعيدا واستقي من « عاصر يف اجلزائر فيقول فيه:امل

من  6»مصادر يسيطر عليها المجهول أكثر من المعلوم ولذلك وجدتني مضطًرا إلى اصطناع المنهج الروائي

خالل هذا الطرح نرى أن هذا املنهج عند مرتاض مل يكن أكثر وعي به ألنه مازال يف بداية مشواره ويف هذا 

 المنهج والواقع أنه ال وجود لمنهج روائي في النقد بحسب« الصدد جند الناقد" يوسف وغليسي" يقول: 

بيل التجاوز (...) فقد كان الكتاب وخصائصه(...) وليس وصفه للرواية الشفوية بالمنهج  إال من ق يالنقد

                                                           
  . 18، ص2001، 1عبد املالك مرتاض، حتليل سيميائي للخطاب الشعري، دار الكتاب العريب، ط 1
  .19نفسه، ص  املرجع2
  .16املرجع نفسه، ص 3
  . 09، ص1968، اجلزائر، 1عبد املالك مرتاض، القصة يف األدب العريب القدمي، دار مكتبة الشركة اجلزائرية، ط4
  .33يوسف وغليسي، اخلطاب النقدي عند عبد املالك مرتاض، ص5
  .9، ص1983 ، اجلزائر،2عبد املالك مرتاض، ضة األدب العريب املعاصر يف اجلزائر، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، ط6
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مرتاض"  يف بلورة عبد املالك لناقدنا"  افكري اومن هنا فان املراجع الرتاثية كانت منبع1»تأريخا للنهضة الجزائرية

  خطابه وتكوينه الثقايف.

فية من خالل إضافة إىل هذه املراجع الرتاثية، نشري إىل املراجع احلداثية واليت استقى منها الناقد عدته املعر 

مشال إفريقيا كانت بوابة  ومن الدول األوىل استقباال  هلذه املناهج نظرًا  أناملناهج احلداثية الغربية، ويعود هذا إىل 

أحرز « ون و بملالك مرتاض" تسجل يف جامعة السر ملوقعها اجلغرايف القريب من الدول الغربية، وهلذا جند " عبد ا

 اآلداب (...) عن أطروحة بعنوان" فنون النثر األدبي بالجزائر" أشرف عليها على شهادة دكتوراه الدولة في

فتوجب عليه اإلطالع على دراسات وكتب النقاد الغرب ومناهجهم  2»الفرنسي أندي ميكائيل المستشرق

 " و "روالند بارت Ferdinond de Saussureاملطبقة ومن أمثال ذلك " فرديناد دي سوسري "

Roland Barthes ثنيخ" و "ميخائيل باMaikhaailBahtineو " إمربتو إيكو "ecoUmberto 

"  

وغريهم من عمالقة النقد الغريب، ومن خالل مطالعته هذه أدى ذلك إىل تغيري نظرته يف دراسته للنصوص  

ذا فقد ويتجلى ذلك بدءا من كتاب " النص األديب من أين؟ وإىل أين؟" حبيث يظهر فيه تبنيه للمناهج الغربية و

وصل به األمر إىل حد التقليد بعض الكتب الغربية من خالل كتابه" أ. ي دراسة سيميائية تفكيكية لقصيدة أين 

الذي   Sنه على حرفين  حرف ال عنو حملـــ : " روالن بارت" الذي  «SIZليالي؟" وهو يعترب تقليدا لكتاب

الذي   Zلبلزاك وحرف Sarrazineهو أول حرف  من عنوان النص الذي يعالجه الكتاب وهو قصة 

ألفينا المؤلف  في  هو آخر حرف من األبجدية الفرنسية (...) فضال عن وجه الشبه بين العنوانين هو أننا

  SIZ .«3ي  كثيرا مشافهة وكتابة على تبنعدة مواقف ي

خالل كمه هذا إذن فهذه هي املراجع اليت استقى منها ناقدنا خطابه واملتمثلة يف الرتاث واحلداثة ومن 

املعريف نراه متنوع ومتعدد املشارب، يصل بنا القول أّن خطابه عبارة عن مزيج من املعارف املختلفة واملتنوعة، إذ 

جنده يتناول  اخلطاب الديين ويعود هذا إىل ارتباطه  بالقرآن الكرمي، ألنه بدأ مساره األديب حبفظه للقرآن  وهلذا 

لتربطني به صلة روحية حميمة منذ صباي المبكر حيث كان أول ما حفظت، وإّن هذا القرآن « جنده يقول:

                                                           
  .40-39وسف وغليسي، اخلطاب النقدي عند عبد املالك مرتاض، ص ي1
  .30املرجع نفسه، ص2
  .69املرجعنفسه، ص 3
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فأمعنت في ختمه إحدى عشرة مرة. مسطورا على لوح الخشب، ومدبجا بقلم القصب، وبحبر الصمغ، 

حر األرض،  وبعد الطمع في الحصير ...الحقير، وبـَْله التفكير في المقعد  الوثير، فكنت  علىوبالقعود 

ب إلى ما بعد العشاء وباإلقعاد فوق البردعة، أو على بسيطتها المصنوعة من الحلفاء أكّرره كل غرو 

نرتاءى من خالل هذا احلديث أّن " عبد املالك مرتاض"   1»الخشنة، أو على وجه األرض الباردة الساردة

، فكانت أوىل دراساته على عالقة بالقرآن الكرمي منذ صباه فهو يف حديثه هذا قدم لنا مسريته البدائية يف التعلم

هذا القرآن الذي حفظته مند نعومة أظافري ظل  «حفظه للقرآن الكرمي وختمه مث يواصل حديثه فيقول:

يراودني كّلما تلوت منه سورة، أو كّلما رتلت منه ما تيسر في صلواتي ونسكي، أو استمعت إلى شيء منه 

معىن ذلك أن القرآن الكرمي " أصبح بالنسبة لعبد املالك مرتاض" روح ساكنة يف قلبه، ويعود هذا  2»وهو يتلى.

  إىل حفظه املبكر له مما جعل ذلك على عالقة متينة به.

وما يبني اهتمام " مرتاض" باخلطاب الديين ذلك الكتاب الذي ألّفه، واعتمد فيه على دراسة القرآن وهذا 

م اخلطاب القرآين" قام فيه بتحليل سيميائي مركب لعروسة القرآن وهي سورة الرمحن وهو  املؤلف موسوم ب "نظا

، تناول صاحبه فيه بدراسة" نظام القرآن من خالل ستة مستويات وقبل التطرق إىل 2001كتاب صدر سنة 

لقرآن وطرح بعض هذه املستويات، جاء يف بداية الكتاب استهالل تناول فيه " مرتاض"  بداية مسريته يف تعلم ا

القضايا من بينهاـ إشارته إىل بعض املفكرين الذين اهتموا بدراسة القرآن كما أشار إىل املفكر اإلسالمي وهو 

  املرحوم الدكتور "جنيب حممد البهبييت" على أنّه هو األول الذي فتح باب التذوق للنص القرآين.

ى األول والذي جاء فيه  يف الرمحن وقد بدأ باملستو بعد هذا ينطلق " عبد املالك مرتاض" يف حتليله لسورة 

دون التعرض ملسألة اآلية بعض املشكل يف نص " سورة الرمحن" فريى بأن ال ميكن  تناول ودراسة هذه  يةتأويل

عن اآلداب اإلسالمية وال اإلخالل بأصولها وال  قطدون الخروج « التأويل وبعض املسائل املشكلة وذلك 

  3»دهاالمروق عن تقالي

                                                           
  .7، ص 2001عبد املالك مرتاض، نظام اخلطاب القرآين، دار هومة، دط، اجلزائر، 1
  .9املرجع نفسه، ص2
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زمن القرآن خمتلف عن األزمنة  أنأما املستوى الثاين من هذه الدراسة تناول فيه "الزمن القرآين" فرأى 

املعروفة الدنيوية كالزمن الفلسفي أو الرياضي أو النفسي وغريها، فزمن القرآن ليس له حدود فهو ليس ماضًيا 

  وليس حاضرًا، فال توجد بداية وال اية آلخر.

إىل املستوى الثالث يف تناوله للنص القرآين واملتمثل يف " احليز القرآين" فتطرق إىل مجاليات هذا مث ينتقل 

احليز ومقسماً إياه إىل ثالثة أقسام وهي: احليز اإلهلي واحليز الروحي واحليز الكوين. أما املستوى الرابع فتناول فيه " 

قاربتها سيميائيا م" مرتاض" إىل دراسة اللغة القرآنية و  التشاكل والتباين يف نص سورة الرمحن" تطرق من خالله

حتت زاوية التشاكل والتباين يف حني تناول يف املستوى اخلامس " نظام النسيج اخلطايب يف سورة الرمحن" من 

إن لغة القرآن آدابا إلهية سامية بحيث ال نلقيها تفقد من وقارها، وال من « خالل  اللغة  وهلذا جنده يقول: 

قتضت الضرورة أن تعبر عن أدنى المواقف  وألصقها يومية  باإلنسان فظلت اللغة القرآنية اسموها، إذا ما 

مث خلص إىل مالحظة وهي أن هذه السورة يغلب على نسجها النظام  1»وقورًا على نحو إذا عرضت فيه

  المسي، إضافة إىل بعض اخلصائص السطحية اليت الحظها " مرتاض" يف السورة كالوصف والتشبيه والنداء.ا

ويف األخري يصل إىل إاء هذه الدراسة باملستوى السادس واألخري وهو" البنية اإليقاعية يف سورة الرمحن   

اإليقاع الكريم الذي هو ليس قافية، وال هذا « وجود يف هذه السورة وخصائصه فرأى بأنّ تناول فيه اإليقاع امل

  2»سجعا، وإنما إيقاع  قرآني  يستأثر بخصائص  ال تلتمس إال في نظمه، وال توجد إالّ نسجه

ن : " عبد املالك مرتاض" يف دراسته هذه  قام بتحليل هذه السورة ودراستها إومن هنا نستطيع القول 

البد من  ذئه املستخلصة من خالل حتليليه إينهيه خبامتة أو بعض آرالكن ما نالحظه  هو أنه يف آخر كتابه مل 

  نتائج يتوصل إليها أثناء حتليله هذا.

ومن اخلطاب الديين عند "مرتاض" إىل التاريخ حيث جنده تناول  دراسة التاريخ ويظهر هذا جلًيا يف 

القدمي" ( دراسة يف اجلدور" وقد جاء كتابه دراساته اليت قام ا وخنص بالذكر دراسته املوسومة "باألدب اجلزائري 

  هذا يف قسمني:

تناول فيه تاريخ األدب اجلزائري من حيث نشأته  ومضامينه ومستوياته فهو  يف دراسة هذه مل  القسم األول: -

، يعتمد على منهج معني بل تركه لطبيعة املوضوع احلق يف فرض املنهج املالئم لدراستها وقد اختذ يف ذلك املنهج
                                                           

  .218آين ، صعبد املالك مرتاض ، نضام اخلطاب القر 1
  .22املرحع نفسه، ص 2



 الفصل الثالث:                        آليات الخطاب النقدي عند عبد المالك مرتاض
 

57 

 

كان علينا أن ننتهج « املنهج التارخيي ما دام  هذا القسم يتناول تاريخ األدب اجلزائري فيقول يف هذا القسم:

. وخيلص يف هذا القسم من دراسته حيث قام برصد حركية األدب خالل 1»منهًجا تاريخًيا في القسم األول

حرق الشيعة مكتبة تيهرت « ب عائدة إىل:هذه الفرتة والظروف اليت  نشأ فيها و أسباب ضياعه وهذه األسبا

قع تحت وطأة النسيان بفعل تغير إيديولوجيات الدول في الجزائر، وخصوصا التحول الذي و  العظيمة، أو

  2.»وقع من اإلباضية إلى العبيدية

ر املوت" لــ         ذكاملؤلف وثانية " يشمل مستويني درس فيه قصيدتني األوىل جمهولة  القسم الثاني:  -

وإذا كنا الحظنا اختالفا ما، « ( بكر بن محاد)، واعتمد يف هذه الدراسة على املنهج السيميايت وهلذا جنده يقول:

المطروحين للتحليل  -هذين النصين الشعريين ل يا، بين المسعيين االثنين من حو أو اختالفا بعيدا نسب

مكن من تضرورة في شمولية الرؤية، أو عدم نقص، بال فليس ينبغي أن يحمل ذلك على -السيميائي

التحكم  في األدوات المنهجية، ولكن  يجب أن يصرف إلى شّدة رغبتنا في تجديد أدواتنا اإلجرائية 

جند مرتاض من خالل طرحه هذا أنّه انتقل من املنتج  3»وتطويرها باستمرار عبر رؤية جمالية وفنية معينة.

  لسيميايت  يف دراسة هذين النصني.التارخيي إىل املنهج ا

وذا نستطيع القول أّن: " عبد امللك مرتاض" كان على عناية بدراسة التاريخ ويؤكد هذا من خالل  

  الدراسة اليت قام ا واملتمثلة يف تأصيله لألدب اجلزائري وإحياء الرتاث العريب وإعادة دراسته دراسة علمية.

سة التاريخ تناول مواضيع أخرى ودراسات تطرق فيها  إىل دراسة بعض إىل جانب اهتمام " مرتاض" بدرا

القضايا االجتماعية ونلتمس هذا يف مؤلفه " القصة اجلزائرية املعاصرة" وهو كتاب نقدي تطرق فيه إىل املضامني 

إىل دراسة جمموعة من القصص اجلزائرية ذات البعد  "مرتاضفيه" االجتماعية يف "القصة اجلزائرية املعاصرة"، سعى

ألفينا مضمونها ينصب أساًسا، على « االجتماعي وقد صنفها إىل ستة جمموعات من حيث مضامينها فيقول:

  ومن هذه القصص هي: 4» الجانبالمناحي االجتماعية فلم نكن مخطئين في هذا 

  ه"قالكاتب وقصص أخرى " البن هدو  - 

                                                           
  .13، ص2000عبد املالك مرتاض، االدب اجلزائري القدمي، دار هومة، دط، اجلزائر،  1
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  ، له أيًضا.األشعة السبعة - 

  القرار، " احلبيب السايح" - 

  الصعود حنو األسفل،" احلبيب السايح". - 

  األضواء والفئران، " مصطفى فاسي" - 

  الصداع، " أمحد منور" - 

فهو ذا يرى أن هذه القصة تناولت مضامني متعددة ومتنوعة ويف دراسته اإلحصائية اليت قام ا، رأى أن 

وقد فسر ذلك بإحصائه هلذه القصص فخلص إىل أن  %58القصص شكل نسبة املضمون االجتماعي يف هذه 

 "حلبيب السايح"و %،72، ولدى " مصطفى فاسي" إىل %81" أمحد منور" يف جمموعته الصداع إىل 

 "مرتاض"، ويفصح 1%  يف جمموعته الكاتب وقصص أخرى 40ال ترقى إىل  "ابن هدوقة"%، أما عند 70بنسبة

أن "ابن هدوقة" من خالل نسبته يف تناوله للمضمون االجتماعي، أن جمموعته هذه غلب عليها الطابع الوطين 

الظروف التاريخية تحكمت في مضمون القصص لدى ابن هدوقة فجعلته وطنًيا ولم « االجتماعي  ألن 

شرتكة بني هذه القصص من خالل هذه الدراسة عند "مرتاض" جنده يستقصي النقاط امل2»تجعله اجتماعًيا

واملتمثلة يف الفقر، واهلجرة، واألرض والسكن، وهي مضامني جتسد تلك األوضاع االجتماعية اليت يعيشها  

احلاضر، ومدى تفاعل الكاتب واألديب مع جمتمعه  ومشاركته مهومه من خالل هذه  نااملواطن اجلزائري إىل وقت

ض ظاهرة الفقر من أكثر القضايا تداوًال بني األدباء قدميًا وحديثًا ألن املضامني  اليت يطرحها، وهلذا فقد جعل مرتا

إضافة إىل قضية اهلجرة وهي حسب  3»هذه الظاهرة هي الهم المشترك بين جميع الكتاب الجزائريين« 

بني  مرتاض من أكثر القضايا املعقدة عند الكتاب، أم قضية األرض والسكن فهي دائًما ترمز إىل العالقة األزلية

  اإلنسان واألرض فهو دائًما متعلق بوطنه.

ومن هذا كله ننقل احلديث إىل دراسة أخرى عند " مرتاض" واليت تناول فيها السرية الذاتية وهي دراسة 

وتعلمه حتت عنوان " احلفر يف جتاعيد الذاكرة" لوحات من سرية الذات زمن الصبا، تطرق فيها إىل مراحل نشأته 

أن تذكر مما آنت ناس؟ وماذا كان يجب ان تنسى مما أنت مذكٌر؟ يمكن ن اكماذا   «وهلذا جنده يقول:

                                                           
  .20املالك مرتاض ، القصة اجلزائرية املعاصرة ، صعبد :ينظر1
  .22املرجع نفسه، ص 2
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ومن كل هؤالء األحياء، ومن كل هذه األشياء من هذه السهول ، مدكٌر من هذا الزمان، ومن هذا المكان

القليلة، وهذه األوعار الكثيرة، وهذه الربى المتعانقة،  وهذه الجبال الشاهقة، وهذه المراعي الخصبة، 

الكالب، وعواء الذئاب، وهذه المسايل الجارية، وهذه العيون المتفجرة، وهذه األصوات الناشرة من نباح 

...ومن هذه األصوات المتناغمة من غناء الّرعيان، ومن هذه األلحان الدائبة في صوت الناي جا عوثغاء الن

  1»الّرنّان، ونغم المزمار الحنان

وبناءا على هذا خنتم قولنا بأّن " عبد املالك مرتاض" ناقد متعدد الثقافات، متنوع الدراسات إذ جنده يطرح 

يها قنا إلذلك دراساته اليت تطر  أمثلةقضايا متعددة وخمتلفة  ودليل على ذلك مؤلفاته املتعددة  يف الطرح، ومن 

ته، وهلذا  نقول أن خطاب " عبد املالك مرتاض" ادراسته لسرية ذ و حىت سابقا يف حديثنا  من الدين إىل التاريخ 

 خطاب متنوع ومتعدد.
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  أسلوب الخطاب :  –ب 

هو ناقد غزير الكفاءة النقدية فهو كما جاء يف كتاب " يوسف و غليس " املوسوم  "ضاعبد املالك مرت"

حس مرهف و خيال خصب و قدرة فائقة على  قلم مطواع و«:"ضاعبد املالك مرت"بـ: اخلطاب النقدي عند 

الفهم و التحليل و الصياغة الراقية  إذ قلما إنعتق باحث بوهج اسلوبه و إرتقاء نسجه ، و هو يعارك النص 

ة كالمه فاعتلى دست بيانه . ياصني عمق النص (.....) و لقد إمتلكو يعارك أقالم الكاتبين من حوله ف

 عه و ربعه تهطل المعاني و الكلمات مننبا يكتب ، حتى غدا معلما في فكان يكتب كما يقول و يقول كم

  .1» ار من سحبهر فيضه كما يهطل المد

ية العربية و اجلزائرية من أهم النقاد على مستوى الساحة الثقاف - يف نظرنا -يعد "ضاعبد املالك مرت"

لك فإن ذمساره النقدي و لغته الراقية و لا راجع إىل الكم اهلائل من مؤلفات اليت أبدع فيها يف ذخاصة و ه

  . يثامساره النقدي قد مر مبرحلتني  و املتمثلة يف النقد التقليدي و النقداحلد

 الذيبدأ مساره النقدي متمسكا باملنهج التقليدي "ضاعبد املالك مرت"فمن الناحية التقليدية جند  

يه اإلنطباعيالذوقي و المنهج التاريخي و ما تشترك ففي الحقيقة  مجموعة من المناهج منها المنهج «هو

من خالل   2»ا أجنبية عنه أدب قام السؤال عنها خارج الميدان األدبينأنها تلتمس في النص األدبي دا

الفطري أساسا له ، و  التذوقمن  الذييتخذبدأت رحلته النقدية بالنقد اإلنطباعي "ضاعبد املالك مرت"هدا نرى أن 

ا املنهج و كان باكورته ذه "ضاعبد املالك مرت"ا املنهج إستغرق مدة زمنية يف النقد األديب و قد تناول الناقد ذه

ا  جنده يفصح عن ذم ، ففي كتابه ه 1968الصادر سنة األوىل من كتابه " القصة  يف األدب العريب القدمي  

أؤرخ ا ني أنإ«ا ما جنده يف قوله " : ذالعريب القدمي و هلقصة يف األدب هدا املنهج يف تنبيه له بل كان يؤرخ فيه ل

ا الكتاب من خالل ذو قد كانت اإلنطباعية حاضرة يف ه3»لي أن أورد كل ما يتصل بها ال بد للقصة و 

  .أبواب إىلتقسيمه له إىل فصول مث 

م و هو   1971ة ناألدب العريب املعاصر يف اجلزائر " الصادر س  ضةخر و هو" آكتاب إضافة إىل  

 اآلثارمنه املاضي سبيل يف دراسة األعمال أو  يتخذي ذإىل النقد أو املنهج التارخيي ال" كتاب إجته فيه "مرتاض

ما نالحظه  اذه ا الكتاب هو حضور اإلنطباعية فهو مل يتخلص منها بصفة ائية وذاألدبية ، ما نالحظه يف ه

                                                           
  لك مرتضى صفحة التقدمي.يوسف و غليسي اخلطاب النقدي عند عبد املا 1
   32املرجع نفسه ص 2
  10عبد املالك مرتاض ، القصة يف األدب العريب القدمي ، ص  3
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عن إعجابه ا فعرب عنه حكمه  خطب " إبن باديس " اليت عرب ا الكتاب و هي خطبة منذيف نقطة تناوهلا يف ه

أبلغ تعبيرا  الو نحن لم نجد في أدبنا المعاصر إطالقا خطبة أحر لهجة و ال أجمل طريقة و «:وقه فقال ذو 

يف كتابه " ضة األدب العريب املعاصر يف اجلزائر " تتبع للكتابات  "مرتاض"و قد جاء تناول  1»ه الخطبةذمن ه

م  1925و القضايا األدبية  يف اجلزائر من شعر و نثر و الصراع الفكري غريها من القضايا و اليت تبدأ منه سنة 

ريب " " حتت عنوان " فن املقامات يف األدب العبعد دلك كتاب ألفه " مرتاض يأيتم. مث  1954إىل غاية 

ما يتجاوز خمس مائة صفحة كتاب ضخ«فيه فن املقامات بصفة عامة و هو م،عاجل1980الصادر سنة 

و هو في أصله رسالة جامعية تقدم بها إلى جامعة الجزائر سنة  )فن المقامات في األدب العربي(بعنوان 

م لنيل شهادة الماجستير و غايته أن يعالج فن المقامات بوجه عام من يوم بزوغه إلى يوم أفوله ،  1970

فجاء تناوله فيه بتفصيل و التفسري و معاجلة فن املقامات و تطورها  2»باإلضافة إلى البحث و خصائصه الفنية

ا املنهج التارخيي بصرامة  ذلفنية و قد كان خاضعا يف كتابة هالتاريخ األدب العريب و البحث يف خصائصها ا عرب

  منهجية .

ت تتأرجح بني املنهج اإلنطباعي كر ، تأيت بعض مؤلفاته و اليت كانذ ه الكتب السالفة الذو بعد ه    

العامية "اجلزائرية و صلتها  م ، و كتاب  1982لصادر سنة املنهج التارخيي ككتاب " األلغاز الشعبية اجلزائرية " او 

"الصادر سنة الثقافة العربية يف اجلزائر بني التأثري و التأثر "م ، و كتاب  1981"الصادر سنة بالفصحى " 

م و كتاب " املعجم املوسوعي ملصطلحات   1982األمثال الشعبية اجلزائرية " الصادر سنة م و كتاب 1981

 كتاب و املوسوم بـ " فنون النثر األديب يف اجلزائر   يأيته الكتب ذم ، و بعد ه 1983الثورةاجلزائرية " الصادر سنة 

بالمنهج التاريخي  همة عهدم كان ق 1983هو في أصله  رسالة دكتوراه نوقشت بجامعة السربون سنة و «

 بأشد"املنهج التارخيي  ي تناول فيه "مرتاضذا الكتاب هو الكتاب الذه أنلك نيذمع  3»نفسه اآلن في آخرهو 

  صرامة و أكثر دقة ، حبيث كان متمكنا من ناصية املنهج التارخيي .

فهو مل يبقى  ،هذا املنهج يف دراساته هذا هلري مل يبقى أس ض"شارة إليه أن " عبد املالك مرتاو مما جتدر اإل

بنظريات ممثليه بدءا  راملنهج ، بل راح يطعن فيه و يكف اذا عن هحطويال حبيث " سرعان ما ضرب صفعه م

                                                           
  68عبد املالك مرتاض ، القصة يف األدب العريب القدمي ، ص 1
  . 240اخلطاب النقدي عند عبد املالك مرتاض، ص  ، يوسف و غليسي2
   42املرجع نفسه ،ص 3
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 :ه يقول ا جندذب فيما خيص املنهج التارخيي و هلفهو هنا مل يعرتف مبا جاء به نقاد الغر  1" تني الثالثية"  بنظرية

 الذييعنينا فهو  الذيمؤثرات ، و ال هم يحزنون و إنما هو نص مبدع نقرؤه : فهو  الزمان و  البيئة و  ال«

و من خالل هذا 2" »لمتكون إلى العندرسه و نعلله بالوسائل العلمية ، أو الوسائل األقرب ما أنيجب 

  . ثيداقل إىل مرحلة جديدة من النقد و هي مرحلة النقد احلتنجنده ياحلديث 

أن   "يوسف و غليسي"دكعند العرب و يؤ ثيدااحل" من رواد النقد ضال شك فيه أن " عبد املالك مرتا مما  

لكن البوادر األوىل يف  ،الناقد على املناهج اجلديدة انفتاحالشعبية اجلزائرية " هو مبثابة نقطة  األلغازكتاب " 

شكلية للشعر اجلزائري " احلديث الصادرة  عن تطبيق املناهج اجلديدة لدى الناقد كانت مع مقالته " اخلصائص ال

  م. 1982جملة آمال سنة 

ه األلغاز و شكلها ذون ه" يف كتابه " األلغاز الشعبية اجلزائرية مضمضو قد تناول " عبد املالك مرتا

و  ة" املناهج اجلديدضليت طبق فيها  " عبد املالك مرتاا عده " يوسف و غليسي" من أول األعمال اذ، و هلالفين

إلى يائها و إنما يتجلى  ألفهاال ينسحب على الدراسة من  البنيويتطبيق المنهج «املمثلة يف البنيوية فريى أن 

ينصب على دراسة لغة األلغاز و أسلوبها دراسة  الذيفي القسم الثاني من الكتاب (....) و  –فقط  –

حيث تناول فيه املنهج  ،األمثال الشعبية اجلزائريةابة " مع كت الشيءو نفس 3» وية و األسلوبيةبنتراوح بين ال

  : اللغة و األسلوب يف األمثال الشعبية اجلزائرية . وي يف قسم من الكتاب و املوسوم بينالب

خالصة «ميثل  الذيم و  1983الصادر سنة  ؟"و إىل أين ؟أين" النص األديب من  هإىل كتاب إضافة

محاوالت التأسيسية التجريبية ، تنظيرا و تطبيقا فهو ثورة منهجية منظمة منهجية واعية تتبلور عندها جملة 

و حيتوي هدا الكتاب على  4» ألسني مهيمي تحارب القديم البالي " و تؤسس الجديد العصري من منظور

نظري يبحث يف تقنيات النص األديب و الثاين تطبيقي يسعى إىل جتريب منهج جديد على نص  األولقسمني 

  هو نص أليب حيان التوحيدي .تراثي 

ا بالقدح يف املناهج التقليدية و استبداهلا باملناهج اليت تركز ذه ه" كتابض" عبد املالك مرتا استعملو قد 

ألم يأن أن يعتقد كل من يعنيه أمر األدب بمفهومه «ا يقول ذون النظر للسياقات اخلارجية و هلعلى النص د

                                                           
  .33، ص  2002، اجلزائر، 1يوسف و غليسي،  النقد اجلزائري  املعاصر من الالنسونية إىل األلسنية ، إصدارات رابطة إبداع الثقافة ، ط  1
  .7،ص  1983عبد املالك مرتاض ، االلغاز الشعبية اجلزائرية ، ديوان املطبوعات اجلامعية اجلزائر د ط 2
  .51عبد املالك مرتاض ، ص يوسف و غليسي ، اخلطاب النقدي عند 3
  . 56املرجع  نفسه ، ص 4
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 ي إليهملى حد بعيد على الرغم من أنه ينتدو وجود شرعي مستقل عن مؤلفه إ األدبيالمعاصر أن النص 

جند عبد املالك مرتاض" هنا يشري إىل دراسة بنيةّ  النص األديب يف املستوى  اإلفرادي و الرتكييب ، و الظواهر  1".

خالل إحصائه لألفعال و  زمان و احليز و الرتكيبات الصوتية  فوظف املنهج  اإلحصائي منلوية  األخرى  كايالبن

  األمساء .

الشعري "  ه الكتب " بنية اخلطابذو ه - البنيوية–ج  اجلديدة هااملنكما جند كتب أخرى اليت تناول فيها 

من بينها كتاب "  األسلوبيةافة إىل كتب أخرى زواج فيها الناقد بني البنيوية و ضم . إ 1986الصادر سنة 

م . و نظرا  1989و كتاب " امليثولوجيا عند العرب " الصادر سنة   ،م 1987الزراعية " الصادر سنة  األمثال

نقدية من لسعة "عبد املالك مرتاض" الثقافية فهو دائما يدعو إىل مواكبة التطور على كل ما يطرأ يف الساحة ال

ديني احة فقام بتجريب منهجني نقه السذإىل التجريب كل ما هو جديد يف ه لكذجديد و إضافة ، فيسعى ب

ا املزج املنهجي يف كتابة  " ألف ليلة و ليلة ذيف توظيف ه أ" التفكيكية " و قد بدو حديثني و مها " السيميائية"

ين املنهجني  يف  ذم ، كما طبق ه 1989صدر سنة  الذيحتليل سينمائي تفكيكي حلكاية " مجال بغداد " 

حملمدالعيد  آل خليفة  " الصادر سنة أين ليالي؟ "كتابه املوسوم بـ:" أي دراسة  سيميائية  تفكيكية لقصيدة 

حتليل مركب لقصيدة أشجان ميانية " الصادر سنة  –قصيدة القراءة  –، و كتاب " شعرية القصيدة  م1992

معاجلة تفكيكية  سينمائية مركبة لرواية زقاق املدن " حتليل اخلطاب  السردي "و مها   هكتابي  ، وم 1994

م . و  1996ائي مركب للمقامة الياقوتية الصادرة سنة يمم و مقامات السيوطي حتليل سي 1995الصادرة سنة 

لقصيدة  ه، حتليل مستوياتللخطاب الشعريائي يمسياليواصل الناقد أعماله النقدية  فصدر له كتاب " التحليل 

م ، و من الناحية التنظريية للنقد األديب جند له كتب منها " يف نظرية  2001اجلليب " الصادر سنة  ةاشإلبنشن

قاالت املنشورة يف االت املم إظافة إىل  2003م و هي نظرية القراءة " سنة  2002النقد " الصادر سنة 

  العربية اجلزائرية.

جنده يتميز  ي،ثااملالك مرتاض" من التقليدي  إىل احلدالحظ هنا يف املراحل اليت مر ا  " عبد املو من  

ا الرتاث ألنه ذا إىل ولعه الشديد ذمن شأن الرتاث و تقديسه و يعود هبأسلوبه اخلاص و املتمثل يف اإلعالء 

و صوال إىل  )اإلنطباعي و التارخيي(منه مادته النقدية بدءا باملناهج التقليدية  استقىميثل املنبع األول  الذي 

  . )البنيوية ، األسلوبية ، التفكيكية(ة اثياملناهج احلد

                                                           
  41ص  1983، 1ديوان املطبوعات   اجلامعية ، اجلزائر ، ط ? عبد املالك مرتاض ،  النص األديب من أين و إىل أين1
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أليعد من ، أما من الناحية املنهجية فنجد " عبد املالك مرتاض" يتميز بأسلوب راق يف تالعبه باملناهج 

ية الغزيرة ال يكاد يخلو كتاب من كتبه النقد إذ«يتسم بال ثبات املنهج :  فهوأكثر النقاد توزعا بني املناهج 

بمقدمة شافية تستوفي اإلشكالية المنهجية حقها من البسط و الدرس و السين و الجيم ، إنه يلبس كل 

زمان نقدي لبوسه المنهجي ، فهو متطور و متجددباستمرار ما يلبث  إلى حال منهجيته حتى ينتقل إلى 

مل يستسلم للمنهج الواحد يف دراسته النقدية ، بل كان ميزج بني   ض"عبد املالك مرتا"أي أن 1"  حال أخرى

  يف الدراسة جنده سرعان ما يستبدله مبنهج آخر و أصلح . خذهيت الذيعند إخفاق املنهج  أخراملناهج أو مبعىن 

 يز جبهود كبرية يفكما نشري إىل أسلوب " مرتاض" يف الرتمجة و ذلك يف ترمجته للمصطلح النقدي حيث مت

  .ا االذه

ي كتابه فذي أشتهر ا يف ترمجة املصطلح فا فإن قراءة أعماله و دراساته يلحظ فيها جهوده اجلبارة الذو هل

يف إستخراج "julianGremasقرمياس"جوليان، قصيدة القراءة " إتبع نفس أسلوب " شعرية القصيدة" مثال

ائي يميانية" " لعبد العزيز املقاحل " متبعا املنهج السيم"الثنائيات الضدية " حيث قام بتحليل قصيدة " أشجان 

  الثنائيات الضدية و املتمثلة يف األفعال و األمساء . باستخراجالقائم على الرتكيز و التأويل ، فقام 

و خبصوص ترمجته للمصطلح جند بعض املصطلحات اليت ترمجها " عبد املالك مرتاض" و من بينها 

(  أواملصطلح  يف اغلب ترمجته عند بعض الدارسني جنده يقابل مصطلح ( مكان ) ا ذفه ؛مصطلح " احليز"

لكن " عبد املالك مرتاض" إقرتح مصطلح أخر مغاير و هو مصطلح (حيز) فقام بنقد  ،فضاء) أو ( حقل)

بالقياس إلى"  قاصر«) Espace (جنيباملصطلحات األخرى ، فرأى أن مصطلح  ( الفضاء) يقابل اللفظ األ

حيز " ألن الفضاء من الضروري أن يكون معناه جاريا في الخواءو الفراغ بينما " الحيز " لدينا ينصرف ال

إننا نريد أن نفقه «:  أما مصطلح املكان فقال2»الوزن و الثقل و الحجم و الشكل  إستعماله إلى النتوء و

  3»في العمل الروائي على مفهوم الحيز الجغرافي وحده

 ضيقا للدالة بحيث ال يكادان ينصرفان إال مدلوالت«أما بالنسبة ملصطلح ( احلقل) و اال فيقول : 

) Espace (فضاء) و (مكان) و اليت ترتجم إىل كلمة (يتأما لفض ،4»محدودة بالجغرافيا و اإلستعمال

                                                           
   31يوسف و غليسي ،  اخلطاب النقدي عند عبد املالك مرتاض ، ص  1
  .18، ص  2005عبد املالك مرتاض ،  نظرية الرواية  ، حبث يف تقنيات الكتابة الروائية ، دار الغرب للنشر و التوزيع ، دط، اجلزائر،  2
  .185املرجع نفسه ،ص  3
  . 179، ص  1994،  1وت (لبنان) ،طعبد املالك مرتاض ،  شعرية القصيدة ، قصيدة القراءة ، حتليل مركب لقصيدة أشجان ميانية ، دار الكتب العريب ، بري  4
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ا فضل " ذو 1» األقل ي رأينا علىترجمة  غير سليمة و ال دقيقة  التمثلللمعنى األصلي األجنبي ف«فهي

يستطيع أن «ن هدا املصطلح يكون ملما حبيث عبد املالك مرتاض" مصطلح " احليز" عن باقي املصطحات ، أل

إلى اليابس و المائي و إلى الملموس من المكان و األبعاد و األحجام و األثقال و القامات و  صرفيت

  2.» ااإلمتدادات و األشكال على إختالفه

مصطلح أخر و هو ( النصنصة) و هو مصطلح إقرتحه " عبد املالك مرتاض" للداللة على ما جند أيضا 

ا الصدد يقول يف هامش  ذدا جند " عبد املالك مرتاض" يف ه) و هلla textualisationيطلق عليه "قرمياس" (

لفرنسية قائمة و هو مراعي فيه أن المصطلح األجنبي في أصل اللغة ا .ا المصطلح من إقتراحناذه« كتابه 

حاله على التعددية فجئنا إلى فعل "نص" فحولناه إلى خماسي على غرار " حصحص" و " خصخص" و  

ا الكتاب عام ذتدبيج هاللك في أول العهد بالشروع في ذكان   (بل ذلك نطلق عليه " التنصيص" و كنا ق

و ال المعرفية و الداللية. ..المزدوجة : و هو إستعمال في الحقيقة ال يؤدي إلى الوظيفة  ...)م 1988

نرى مصطلحا أليق به منه . و هناك مفهوم آخر لم يدرج كثيرا في الكتابات النقدية العربية المعاصرة و هو 

و قد إستعمله  ،)larousse،  م 2003 () و هو لما يدخل المعاجم textologie"علم النص" أي : (

كما   Robert des nom propres paris( «3( 1996م الموسوعي : روبير لإلعالم  المعجّ 

 الذيت" ألن معظم الدارسني العرب يستعملون لفظة ( رسائل) االنالحظ إهتمامهبصطالحات أخرى منها "رس

ا ذو يقرتح لفظا أخر للداللة على ه لك يعرتض على دلكذ) ، فهو بMessagesيدل على املصطلح األجنيب (

أما بالنسبة ملصطلح " التفكيك" فنراه يرتمجه إىل " التقويضة" مقابل املصطلح األجنيب و هو لفظ ( رساالت) . 

فلسفة دريدا تقويض يعقبه بناء على في ألن أصل المعنى «) عند "دريدا" Deconstructionمصطلح (

أن معنى التفكيك في اللغة العربية تقتضي عزل قطع جهاز أو بناء عن بعضها بعض دون حين أنقاضه على 

قرتح مصطلح التقويض بدل التفكيك ألن اا ذو هل 4.» ها بالعطب ، كتفكيك قطع المحركأو إصاب إيذائها

  هدا األخري  ال يليق باملقام .

                                                           
  .185عبد املالك مرتاض  ، يف نظرية الرواية  ، ص  1
  .179عبد املالك مرتاض  ،  شعرية القصيدة ، قصيدة القراءة ، ص 2
  .52، ص  2010، اجلزائر 2عبد املالك مرتاض ،  نظرية النص األديب ، دار مومة ، ط 3
  .31، ص  2015اجلزائر  1عر عند عبد املالك مرتاض ، دار قرطبة للنشر و التوزيع ، طعبد املالك بو منجل ، جتربة نقد الش 4
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لك ذمن خالل أسلوبه املتميز لتكون ب بعض املصطلحات اليت أجتهد فيها " عبد املالك مرتاض" إذنه ذه

ا يعود إىل اجلهود الكبرية اليت قطعها يف جمال الرتمجة ذو كل ه مصطلحات تقابل املصطلحات النقدية األجنبية ،

  لك إثراء للغة العربية.ذصطلحات النقدية املعاصرة فكانت بللم

؛ باألصالة و اجلزالة و األناقة لنا أن أسلوب " عبد املالك مرتاض" يتميز ىيرتاءو من خالل هدا املنظور 

العريقة من مفردات و تركيبات و على أصول اللغة العربية القدمية  اعتمادهفأما األصالة فتتجلى لنا من خالل 

القراء . كما تكمن اجلزالة يف جزالة اللفظ عنده  دفتبدو غريبة عن االستعماللك جنده يستخدم ألفاظا نادرة يف ذل

على بناء قدرته  مما جيعل األلفاظ سهلة ال يتعثر معها اللسان ، يف حني متثلت األناقة يف ،و إبداعه يف الرتكيب

توزيعا منظما و لطيفا حبيث  ،ريقة توزيعه لأللفاظ و اجلمل و الفقرات يف النصالنص و تشكله من خالل ط

تشعر معه أن اللغة تنسكب إنسكابا يروق السمع و يستريح له القلب و إلصطناعه ألوانا من الموازنات «

ا لم تكن خبيرا بأسرار اللغة ذإ ؛له مصدر  الصوتية أكثرها خفي تحسب له طالوة و حالوة دون أن تعرف

توظيفه لبعض املصطلحات و هي  ه اخلصائص اليت يتميز ا مرتاضذو من أمثلة ه 1»

  . 6»مدهاما«و  5»و األوام الحيسن«و  4»قورتيخ«3»التهمام«2»نحل«:

الساحة النقدية حبيث المعني يف ال" عبد املالك مرتاض" من النقاد البارعني  :نإو من هنا نستطيع القول 

 . تم باللغة العربية و الدفاع عنهاأن أسلوبه الرقي جعله يه

 

 

 

 

 

 

                                                           
  12عبد املالك بو منجل ، جتربة نقد الشعر عند عبد املالك مرتاض ، ص 1
  23عبد املالك مرتاض ،  بنيه اخلطاب الشعري ، ص  2
   91املرجع نفسه ،ص  3
  الصفحة نفسها.املرجع نفسه ،4
  94املرجع نفسه ، ص  5
  . 371عبد املالك مرتاض ،  شعرية القصيدة ، قصيدة القراءة ص 6



 الفصل الثالث:                        آليات الخطاب النقدي عند عبد المالك مرتاض
 

67 

 

  رمزية الخطاب: -ج

يشري مصطلح الرمز يف داللته إىل اإلشارة أو اإلحياء و قد اكتسب جماال واسعا يف الدراسات بني النقاد من 

  خالل التعبري عن األفكار و العواطف الرؤى.

و عليه فإن خطاب " عبد املالك مرتاض " نلتمس فيه بعض اإلحاالت الرمزية و يظهر هذا يف بعض  

إنها مجال « كتاباته و دراساته اليت تطرق إليها، وقد حتدث  "مرتاض" عن الرمز مبصطلح اإلشارة فيقول: 

محللي النصوص سميائي شاسع المضطرب، بعيد المأتى، بحيث ال يمكن ألحد من الكتاب وال ألحد من 

بالمقاربات السيميائية، أن يستغنوا عنه، وال أن يبلغوا من أمره إلى الغاية في الوقت ذاته فهو باب مفتوح 

هنا حسب  "مرتاض" ميكن ان تكون لغة غري طبيعية  فاإلشارة1»  لكل ممارسين الذين يتعاملون باللغة أو معها

  و داللتها و هي قد تكون بصرية وقد تكون صوتية. اتفق عليها اتمع كأضواء إشارات املرور مثال

فأشار إىل داللة بعض الرموز و يتضح هذا يف " أشجان يمانية"و مثال على ذلك عندما درس قصيدة 

  عباريت:

  أمشي وراء صوته. - 

  وراء صويت.مشيي - 

و قد وضع هنا لفظة املشي على أا رمزا و إشارة و يشرح ذلك أن املمشاة هنا متضي وراء الصوت  و 

هي تبادل يف احلركة يقوم على ممضاة الصوت و التماس صداه الرنان و هذه السمة الصوتية غنية بالدالالت اليت 

جتماعي بين الشعراء، أو بين و من حيث الرمز، يمكن إذا وقع عقد ا« تعد رموزا و يشرح هذا بقوله: 

الشاعر و المتلقي، على أن هذا الصوت ليس أي صوت، و إنما هو صوت ذو رمز لشيء أو حي قد 

يكون اليماني المنفى عن وطنه بمحض مشيئته و قد يكون . و هو أهم من ذلك صوتا داال على حال لك 

  .2»  و الداللة هنا رمزا –أن تتمثلها بمقتضى سياقها في النص: كأن يكون وهما و سرابا 

و من هنا فإن يف كتابات "مرتاض" توظيفات رمزية نلتمسها يف خطابه، فنجد الرمز الديين، و يظهر هذا 

يف مؤلفة "نظام اخلطاب القرآين" و لقد أشرنا إليه سابقا عندما تناولنا فيه دراسة سيميائية لعروس القرآن سورة 

                                                           
  .243عبد املالك مرتاض، شعرية القصيدة، قصيدة القراءة، ص  1
  .246املرجع نفسه، ص 2



 الفصل الثالث:                        آليات الخطاب النقدي عند عبد المالك مرتاض
 

68 

 

و «ظفها، النيب عليه السالم و الدليل على ذلك عندما قال يف هذه الدراسة الرمحان و من الرموز الدينية اليت و 

  1»نحن نرى أن حديث النبي عليه السالم إذا تأملناه عقال و روحا معا.ال نجد فيه الشاهد القاطع

ضف إىل ذلك الرموز الرتاثية، حبيث كانت أكثر حضورا يف كتاباته و يظهر هذا يف دراسته للشعر القدمي و 

تمثل يف املعلقات اجلاهلية، كما جند رموز تراثية أخرى و املتمثلة يف توظيفه ألعالم من التاريخ و يتجلي هذا يف امل

و نحن جئنا إلى النص من « دراسة قام ا و هي دراسة نص " أليب حيان التوحيدي" فيشري لذلك بقوله: 

اب (اإلشارات اإللهية) فحاولنا ه) و أدرجت في كت 400رسالة كان أبو حيان التوحيدي (ت.زماء 

  2»  دراسته بمنهج جديد

و ال بأس أن ننتقل من الرموز الرتاثية اليت وظفها " عبد املالك مرتاض" إىل رموز آخرى و املتمثلة يف الرمز 

 األسطوري و يتجلى هذا يف دراسته املوسومة ب"امليثولوجيا عند العرب (دراسة موعة من األساطري و املعتقدات

ما أروع أال يطير المرء عن عالمه و يعزف في عوالم « العربية القدمية)" و قد عرب عن هذه الدراسة بقوله: 

جديدة ال مكان فيها للفعل و ال سلطان فيها للمنطق، و إنما السلطان كله للخيال المجنح يحلق إلى 

  ثالثة قضايا: و قد طرح مرتاض يف مؤلفه هذا»أقصى الحدود و لكن في فضاء بدونما حدود

تقاديا مث صورة تناول فيها بعض املفاهيم و املضامني تتمثل يف ماهية األسطورة و وظيفتها مجاليا و اع األولى: -

يف األساطري العربية، مث مظاهر اعتقادية أخرى يف ميثولوجيا  عايلبية القدمية مث الزواج من السالعر الغول يف ال...

  العربية.

تناول فيها ثالث فصول: احلدث و زمانه يف األسطورة العربية، مث الشخصية األسطورية و حيزها، مث  الثانية: -

  اللغة الفنية يف األسطورة العربية.

  تناول فيها مناذج من النصوص األسطورية. الثالثة: -

أن كتبت كتابا  فإذا هذه الدراسة تستهويني و تشدني إليها شدا و ال تدعني إال « وعن دراسته هذه يقول: 

  3» كامال عنها

                                                           
  .53عبد امللك مرتاض، نظام اخلطاب القرآين،ص  1
  .5عبد امللك مرتاض،النص األديب من أين ؟ إىل أين ؟، ص 2
  .53، ص 1989ر،عبد امللك مرتاض، امليثولوجيا عند العرب( دراسة موعة من األساطري و املعتدات العربية القدمية)، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائ 3
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و من الرموز اليت حتدث عنها "مرتاض" هنا رمزية احليوان و املتمثل يف " الغول" و هو رمز خيايل أسطوري 

و ارتبط الغول في التفكير العربي القديم بالتحول أي التلون و التغير مما يؤدي إلى الخوف « و هلذا يقول:

ه اسم لكل شيء ... يعرض للسفار و يتلون في ضروب الصور و و التوهم لذلك يذهب الجاحظ إلى أن

  1» الثياب ذكر أو أنثى 

و بناءا على هذا احملض ميكن القول: إن خلطاب"عبد املالك مرتاض" رموز حتيل عليه يستدركها القارئ من 

  خالل مطاوعته خلطاب "مرتاض" و هي رموز تدور أغلبيتها حول الرتاث و الدين.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

                                                           
  .51عبد املالك مرتاض ، امليثولوجيا عند العرب ،ص 1
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  اآللية العالئقية: -

  إنجازية الخطاب: -أ

للخطــــاب يعتمــــد يف ذلــــك علــــى اللغــــة ممــــا الشــــك فيــــه أن "عبــــد املالــــك مرتــــاض" يف اجنــــازه و تشــــكيله    

ليل و الدراسـة فتكـون لغـة شـارحة، فهـو يعتمـد علـى هـذه اللغـة يف حاألسلوب، و هذه اللغة تتمثل يف الشرح و التو 

ن اللغــة نفســها وظيفتهــا تكمــن يف صــياغة املفهــوم عــن طريــق شــرحه، و هلــذا تشــكيل خطابــه و هــي لغــة تتحــدث عــ

إن هــذا الشــيء العجيــب الــذي هــو أداة «اللغــة ضــرورية للتعبــري بالكتابــة و هــي حســب قولــه: "مرتــاض"فقــد عــد 

التعبيـر بـاللفظ الصــوتي: بـين البـاثين إذا بثــوا و لـدى المتلقــين إذا تلقـوا و باإلشـارة المرقومــة علـى القرطــاس: 

ذا قــرءوا ... إن هــذا الشــيء الــذي هــو اللغــة يمتــد أفقــه مــع كــل خلجــة إبــين الكــاتبين إذا كتبــوا و القــارئين 

قتـداح بشـرارة مـع كـل مجاهـدة يـتم خاللهـا اال الّسمحةتتمطى مادته الرخوة عاطفية و مع كل همسة حب و 

اة للتعبـــري و التلقـــي و الكتابــــة نستشـــف مـــن خـــالل هــــذا احلـــديث أن اللغـــة عنـــد " مرتــــاض" هـــي أد  1» التفكيـــر

لني القــراءة. و يــذهب "مرتــاض" إىل أن النحــو هــو العنصــر الــذايت مييــز لغــة عــن لغــة أخــرى ألن الدارســني ومســتعمو 

اللغة خيتلفون يف طـريقتهم و إمكانيـام يف نظـم الكـالم، وهلـذا فـالنحو هـو املركـز لتشـكل اللغـة بـه مييـز خطـاب عـن 

هــــو الــــذي يراقــــب اســــتعمال هــــذه اللغــــة لضــــمان صــــحة نظامهــــا « خطـــاب آخــــر، و قــــد أشــــار إىل أن النحــــو 

عنـــه يف تشـــكيل أي  االســـتغناءكـــن معـــىن هـــذا ان النحـــو عنـــد "مرتـــاض" هـــو أداة ضـــرورية حبيـــث ال مي 2» الصـــوتي

  خطاب.

األســـلوب الـــذي يتمثـــل يف طريقـــة الكتابـــة إ لåجنازيـــة اخلطـــاب او مـــن اللغـــة الـــيت اعتمـــد عليهـــا "مرتـــاض" يف 

المظهــر الجمــالي الــذي يمتـد إلــى اللغــة فــي «اإلبداعيـة، و قــد جعلـه مرتــاض بأنـه منيــع للكتابــة و قـد عرفــه بأنـه: 

معــىن ذلــك أن الكاتــب  3» تركيبهــا ليتوالهمــا بالزينــة والتنميــق و التفريــد و التخصــيصإفرادهــا و الكتابــة فــي 

ــــة يف اللغــــة و الــــذوق و اعتمــــاده علــــى  يســــاهم يف صــــياغة أســــاليب فنيــــة مــــن خــــالل مــــا ميلــــك مــــن قــــدرات متمثل

فــبحكم فأمــا أحــدهما  صــنوة:كـل منهمــا مــع   يتضــافراللغــة و األســلوب معــا « اإلجـراءات البالغيــة و عليـه فــإن 

ماديته، وما فيه من قدرة عجيبة على التبليغ، و أما أحدهما اآلخـر فـبحكم طبيعـة تركيبـه، و مـا فيـه مـن طاقـة 

                                                           
  163عبد املالك مرتاض، يف نظرية النقد، ص  1
  .86لنص األديب،ص عبد امللك مرتاض،نظرية ا2
  161عبد املالك مرتاض،يف نظرية النقد، ص  3
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هـم اإلجـراءات الـيت اقرتحهـا "مرتـاض" يف حتليـل و اجنـازه النصـوص، فقـد أإذن هـذه هـي  1» جمالية بديعة ال تنفـد

  من اللغة و األسلوب طريق يف مشواره البحثي. اختذ

يله للخطــاب علــى التعــدد املنهجــي، فهــو ال يعتمــد علــى يضــا أن "مرتــاض" يعتمــد يف تشــكأيــرتاءى لنــا كمــا 

ن يعالجـه دارس واحـد أدبـي الواحـد يجـوز األإن الـنص :« منهج واحد بل يتعداه إىل مناهج أخرى و هلـذا يقـول

ديب أكثـر مـن معاجلـة واحـدة، األفهـو هنـا يشـري إىل إمكانيـة معاجلـة الـنص  2»  ثنـين أو أكثـر مـن ذلـكامعالجتين 

نشري دائما إىل كيفية تعامله مع املـنهج و نزوعـه  أن هلذا فإننا عندما نتحدث عن " عبد املالك مرتاض" البد عليناو 

يجـب أن يظـل مفتوحـا إلـى مـا ال نهايـة و أن كـل قـارئ «حنو الرتكيب املنهجي ألنه يرى بأن النص الواحـد جيـب 

  القارئ يتعدد يف قراءته وفق ما تقتضيه آلياته و إجراءاته اخلاصة. 3» بمنظوره الخاص يقرأ بمنظاره أو أن يمكن

و هلـذا سـوف نقــدم مثـال عــن كيفيـة حتليــل و إجنـاز "عبـد املالــك مرتـاض" خلطابــه وذلـك مــن خـالل دراســته  

  ). بنة اجلليبايت لقصيدة شناشل ايباإلجراء املستو ميائي للخطاب الشعري ( حتليل ياملوسومة بالتحليل الس

شـكالية إاستهل عبد املالك مرتاض دراسته مبدخل عنونـه ب "الـنص األديب مبـا هـو حقـل للقـراءة" تنـاول فيـه 

قراءة النص األديب مبـا فيهـا القـراءة السـيميائية، وعلـى هـذا فقـد ناشـب بـالقراءة اجلمعاتيـة ومـا يعـرف عنـده بالرتكيـب 

، يشـري إىل أنـه اليوجـد مـنهج كامـل اليأتيـه الـنقص بـني يديـه "مرتـاض"املنهجي يف دراسة النص ألن املـنهج حسـب 

افر مســــاعي كــــل ضــــبضــــرورة ت« وال مــــن خلفــــه وقــــد ســــعى إىل إدراك هــــذا الــــنقص والغيــــاب يف املــــنهج، وذلــــك 

الكفـاءات النقديــة والعبقريـات التنظيريــة لمحاولـة إيجــاد مقاربـة منهجيــة تبتعـد مــا أمكـن عــن الـنقص والخلــل، 

فمرتـاض حبديثـه هـذا يـدعو إىل  4»مكن من الكمال دون الترويح بتعصب أعمى االيـديولوجيا معينـةوتزدلف ماأ

  التسلح جبملة من الكفاءات واملهارات، من أجل مقارضة منهجية خالية من النقص والضعف يف دراسة النص.

يف حتليلــــه هلــــذا الــــنص الشــــعري علــــى املــــنهج الســــيميائي بالدرجــــة األوىل ألن أغلــــب  "مرتــــاض"وقــــد خــــاض 

اصطناع البنيويـة فـي تحليـل الـنص « دراساته تناوهلا ذا املنهج، إضافة إىل املنهج البنيوي ويف هذا الصدد يقول: 

ات فإنمــا جـــاء الشــعري وربمــا اقترحنـــاه مــن أجــل الكشـــف عــن البنــى الفنيـــة للــنص، وأمــا اســـتخدام اللســاني

                                                           
  .164عبد املالك مرتاض ،  يف نضرية النقد ، ص 1
  .51عبد امللك مرتاض، النص األديب من أين ؟ و إىل أين ؟، ص 2
  .15عبد املالك مرتاض، حتليل سيميائي للخطاب الشعري ( حتليل باإلجراء املستوياتيشناشل ابنة اجلليب) ص 3
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ـــى مفتـــاح الســـر. وأمـــا اســـتعمال  للكشـــف عـــن جماليـــة الـــنص وخصـــائص نســـجه، ومحاولـــة التوصـــل منـــه إل

السـيميائيةإجراءا فـي تحليـل نـص شـعري فإنمـا يجـب أن يكـون للكشـف عـن نظـام العالمـات فـي هـذا الـنص 

لــه بصــهرها فــي بوتقــات  البنيــة الفنيــةتبعريةعلــى أســاس أنهــا قائمــة بــذاتها فيــه، ال مجــرد وســيط عبثــي وذلــك 

عبــد املالــك "يتبــني لنــا مــن خــالل هــذا احلــديث أن   1»زيــاحإلنوالتماثــل وا والتقــاين التشــاكل والتبــاين والتنــاص

اعتمــد يف حتليلــه هلــذا الــنص الشــعري بالرتكيــب املنهجــي معتمــدا يف ذلــك علــى البنيويــة والســيميائية، هــذه  "مرتــاض

  يله هذا.يف حتل بشكل كبرياألخرية ركز عليها 

  على ثالث مستويات وهي على النحو اآليت:"مرتاض  "وعلى هذا فقد قامت هذه الدراسة عند

التشـــاكل والتبـــاين يف لغـــة شـــعر لـــدى "الســـياب": تطـــرق الناقـــد يف هـــذا املســـتوى إىل التمـــاس  المســـتوى األول: -

وجــوه التشــاكل والتبــاين يف لغــة الســياب وقــد شــغل هــذا املســتوى عنــده حيــزا هامــا مــن الكتــاب، إذ جــاء مــا يقــارب 

املسـتوى يف كثــري  مــن خـالل هـذا "مرتـاض "ثالثـة و سـتون صـفحة امتـد علــى أحـد عشـرة لوحـة شــعرية و قـد اشـتغل

صـفيحة حساسـة قابلـة و قـادرة معـا علـى «من دراساته إذ ال خيلو مؤلفا من مؤلفاته إال و أحاط به و قد اغتـدى 

و قــد رأينــا أن نتوســع فــي مفهــوم « و يف تطبيقــه لقصــيدة " الســياب " يقــول:  2»شــئناه  التحــرك فــي أي إتجــاه

مــن القــراءة إلــى شــبكة مركبــة متداخلــة متماســكة ذات  التشــاكل (...) لينتقــل مــن مجــرد اختيــار لوجــه واحــد

و قــد انتقــل يف  3»  قــدرة علــى التنــاول حــين التعمــق فــي بنيــة هــذه القصــيدة و اســتخراج كــل مــا نــود إخراجــه

حتديده إىل اإلستظهار ببعض األدوات البالغية شـريطة أن ال ينزلـق ـا يف التقليديـة خاصـة عنـدما يريـد املزاوجـة بـني 

  4» لم نتورط في هذا الفخ إال ناذرا أنناو عل¢« ة و األسلوبية و قد أشار إىل هذا بتنبيه: السيميائي

نقــدم مثــال علــى ذلــك مــن التشــاكالت املوجــودة يف اللوحــة الشــعرية "مرتــاض  "و يف هــذا املســتوى مــن حتليــل

زء الثـــاين مـــن الوحـــدة األوىل، إذ تتـــألف هـــذه اللوحـــة مـــن أربـــع وحـــدات شـــعرية تـــركض يف ســـياق أكـــرب باســـتثناء اجلـــ

  :االستفهامالشعرية الثانية و جزء أيضا من الوحدة الشعرية الرابعة جاء يف سياق اإلنشاء التشبيه و 

  فيه النور النضاحو اذكر من شتاء القرية  -

                                                           
  .15، ص حتليل باإلجراء املستوياتيشناشل ابنة اجلليب) ميائي للخطاب الشعري (يعبد املالك مرتاض، حتليل س1
  .13املرجع نفسه، ص 2
  .13املرجع نفسه، ص 3
  .13املرجع نفسه، ص 4
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  من خلل السحاب كأنه منعم -

  رتعشت له الظالماتسرب من ثقوب املعزف  -

  طفال كنت أبتسم.وقد غىن صباحا قبل ..... فيم أبعد؟  -

احليـز و التحييـز يف لغـة الشـعر عنـد السـياب: قـدو " مرتـاض" يف هـذا املسـتوى توضـيح الفـرق  المستوى الثـاني: -

بــني املصــطلحات الــيت اســتعملها يف هــذا املســتوى و املتمثلــة يف احليــز و يقصــد بــه املكــان اجلغــرايف. وقــد أطلــق عليــه 

ال نعتقد أن أحدا من المتعاملين مع النصوص األدبيـة، مـن المعاصـرين « صفة األدبية و يف هذا املفهوم يقـول: 

العــرب يمضــي علــى نحوهــا فــي تصــور هــذا اإلجــراء الســيميائي إذ معظمهــم يبــادر إلــى التعامــل مــع الحيــز أو 

األشـكال و األوزان، مرتاض حول احليز يشـمل األبعـاد و  ففي هذا املفهوم عند 1» الفضاء على أنه مكان جغرافي

التحييــز و هــو مصــطلح جديـد يقصــد بــه إضــفاء بعــض نـوع مــن احلركيــة علــى احليــز ممـا ينــتج أحيــازا أخــرى و قــد  أمـا

  2»بعث الحركة التأثيرية في هذا الحيز ليفرز أحيازا جديدة «عرب عن ذلك بأن التحيز هو 

خـالل اللوحـة أما مصطلح التحايز فيقصد به بلوغ التفاعل. ويتضح هـذا التمييـز بـني هـذه املصـطلحات مـن 

  الشعرية األوىل اليت قدمها " مرتاض ":

  شتاء القرية النضاح: و تشمل هذه الرتكيبة على ثالث مقومات و هي:  -

  الزمن: الشتاء -

  املكان: القرية -

  النضاح: احلال -

هلـم عالقـة  الشتاء: هنـا يقبـل معنيـني فيكـون زمانـا مـن خـالل أنـه ثالثـة شـهور و املعـىن الثـاين يكـون مكانـا للـذين -

  ذا الفصل .

هـذا مـا سـتطيع مـن خاللـه فهـم سـر العالقـة و القرية: و قد توسـط مقـوم القريـة الشـتاء و التضـاح و هـذا التوسـط ت -

  زاد من مجالية احليز.

                                                           
  .113، ص (حتليل باإلجراء املستوياتيشناشل ابنة اجلليب) ، عبد املالك مرتاض ، حتليل سيميائي للخطاب الشعري 1
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النضـاح: فقــد جــاء موظفـا علــى طــول لوحـات األحــد عشــر يوظفــه مـن أجــل زيــادة مجـال الصــورة لكــن وجــوده يف   -

  من لوحة إىل أخرى.كل لوحة يظهر مغاير 

التحليل بإجراءات املماثل و القرينة: سعى يف حتليله يف هـذا املسـتوى مـن خـالل رؤيـة فنيـة و  المستوى الثالث: -

  تقنية و توضح ذلك ما جاء يف اللوحة الشعرية األوىل و املتمثلة يف:

  كر"ذ " و أ

ومهــي و لكنــه وارد و هــو يــرد ممــاثال  االمتــدادكرى هنــا مماثــل لــزمن ممتــد يبــدأ مــن احلاضــر إىل املاضــي و هــذا ذ إن الــ

استحضـار  «لشحنة زمنية جتري يف الذاكرة بسرعة كبرية، فتقوم خبلق حلظة ماضية منسـية، وـذا يـرى "مرتـاض" أن 

لشـيء قـد وقـع بنفسـه، قـديما، فهـو يشـابه كر" هـو صـورة مماثلـة إدراكيـة ذ هذه الذكريات، عن طريق مقوم "أ

داللة الصدى على الصوت و الـدم علـى الجـرح ... و قـل إن شـئت إن مقـوم " أدكـر" سـمة حاضـرة يماثلهـا 

  .»1كر صورة إدراكية حاضرة لما هو غائب منها، حذو النعل بالنعلذ مثلها غائب، فكان و أ

ن " عبــــد امللــــك : إ نســــتطيع أن نقــــول دةصــــيالقهلــــذه "مرتــــاض "إذن مــــن خــــالل هــــذه اإلطاللــــة يف حتليــــل 

مرتــاض" يف اغلــب حتليالتــه الــيت يقــوم ــا، اعتمــد علــى املــنهج الســيميائي و دليــل علــى ذلــك الدراســات الــيت قــام 

 ا،ى ذلك لغته يف التحليل و الدراسة إذ يعتمد على لغة شارحة و واصفة يف إجنازية اخلطاب.
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 .تداولية الخطاب –ب 

عــن طريــق الدراســة  ،املالحــظ أن عبــد املالــك مرتضــى مــن أهــم النقــاد الــذين أولــوا العنايــة بــالنص األديبمــن 

و ونتاجيـــة اللغـــة، وبثنـــة الجمـــال، وثمـــرة المـــراس الطويـــل...  ،نتـــاج الخيـــال«والتحليـــل فهـــو علـــى حـــد قولـــه: 
الخيال يغدوه، والعقل يذكوه, والماس يصقله. الخيال مادته وماؤه وقوامه...والمراس هـو الـذي يجسـد هـذا 

. فـالنص عنـده هـو الركيـزة واحملـور األساسـي 1»الخيال في فعالية تبليغه تـنهض علـى الحيويـة والحركيـة والعنفـوان
استه، ألن النص حسب"مرتاض"هو ذلك التشكيل اللغوي وبنـاء متماسـك حبيـث ال ميكـن دراسـة هـذا الـنص يف در 

  منفصال عن أجزائه.
، تـهمل يعتمـد علـى مـنهج واحـد يف حتليالومن هذا فإن "عبد املالك مرتاض" يف دراسته وتناوله للـنص األديب 

كثر،  فتجربته النقدية حافلة بال ثبـات املـنهج فهـو بـذلك وإمنا اعتمد على التهجني مبعىن الرتكيب بني منهجني أو أ
مـن خــالل دراســاته النقديــة جنــده ال يطمــئن ملــنهج واحـد يف مقاربتــه أو حتليــل نــص أديب، مهمــا كــان نوعــه ســرديا أو 

قراءتـه منتهـاه إذا وقفنـا نـود إن من السذاجة أن نـزعم أننـا نبلـغ مـن الـذي «شعريا ويف هذا الشأن جنده يقول:  
مثال"...من أجل ذلك تجنح التيارات النقدية المعاصـرة إلـى ، ، مسعانا على منظور نفساني فحسبن حولهم

ما يطلق عليه  في اللغـة النقديـة الجديـدة:"التركيب"وذلك لـدى إرادة قـراءة نـص أدبـي مـا، مـع االجتهـاد فـي 
هـذا األخـري مـن أهـم النقـاد العـرب . وعليـه فـإن 2»تجنيس التركيبات المنهجية حتى ال يقع سقوطا فـي التلفيقيـة

ألنه سعى إىل املعايشة بني خمتلف املناهج، فرأى بأن االعتماد علـى مـنهج واحـد يف دراسـة العمـل األديب وحتليلـه ال 
  يكفي لبلوغ غاية النص.

 وهلذا فإن اهتمامه بالنص من خالل قراءته واكتشـاف عواملـه الداخليـة جعلـه ينتقـل مـن مرحلـة النقـد التـارخيي
الــيت ــتم بالســياقات اخلارجيــة احمليطــة بــالنص إىل مرحلــة أخــرى تتســم بــالتحول والتطــور كــون املرحلــة األوىل واملمثلــة 

ال موضـوعه،  األديب يف املنهج التارخيي ال تستجيب آلماله واملتمثلة يف حبه للغة، ولذلك فهو جد مهتم بلغة الـنص
يــه ضــالته يف حتليلــه للنصــوص، ويعــود هــذا إىل انفتــاح النقــد العــريب ومــن هنــا انتقــل إىل املــنهج البنيــوي ألنــه وجــد ف

ممـا جعـل جـل البـاحثني و النقـاد  ،اللسـانية إىل السـيميائية احلديثـةاملعاصر على املناهج الغربية ونظرياتـه املختلفـة مـن 
و نصـوص حديثــة، يهتمـون بإشـكاالته وتطلعاتــه يف دراسـة النصـوص اإلبداعيــة  العربيـة ســواء كانـت نصـوص تراثيــة أ

مبختلف املنـاهج الغربيـة دون املسـاس يف أصـول هـذه النصـوص وبقاءهـا علـى قيمتهـا الرتاثيـة وهلـذا فـإن اللغـة نصـيب 

كـــان الـــدكتور "عبـــد «يف تعامل"مرتـــاض" مـــع هـــذا الـــزحم الغـــريب ويف هـــذا الصـــدد جند"يوســـف وغليســـي" يقـــول: 
ــا مــن مــنهج آلخــر، وأشــدهم وعيــا المالــك مرتــاض" مــن أغــزر النقــاد الجزائــريين نتاجــا نقــد يا، وأكثــرهم تقلب

ــأثيرا فــي الخطــا ــة ر ب النقــدي العربــي المعاصــر، وأولــه بإشــكالية المصــطلح وأعظمهــم ت ــادة للمنــاهج النقدي ي
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. وعليــه فإن"عبــد املالــك مرتــاض" يقــر بــأن ال ميكــن النظــر إىل الــنص دون قضــيتني أساســيتني عنــده ومهــا 1»الحديثــة

عــالم جــوهري يحمــل خصــائص الجــوهر بمــا فيــه مــن «للغـة. وهلــذا فقــد اعتـرب الــنص األديب قضـية املــنهج وقضــية ا
شرعية وآنية وأصالة وخلود...ال يختلف من زمان لزمان، وال من مكـان لمكـان، وال مـن شـخص آلخـر وإنمـا 

ك يشـري . فهو بـذل2»الذي يختلف هو الدراسة التي تقام حوله ثم األشخاص الذين يتناولونه، أما هو فهو هو

عـالم منغلـق «أن الـنص   :إىل أن ال ميكن حتديد داللة النص إال إذا كانت انطالقة قارئ الـنص مـن الـداخل فيقـول
نفتـاح، بيـد أن مفتاحـه ال نأخـذه فـي يـدنا ونمضـي لنفـتح أبوابـه، ونسـكنه أسـراره وإنمـا نبحـث ولكنه قابل لال

قدم للناقد املفتـاح و املمثـل يف املـنهج؛ أي أن الـنص هـو . مبعىن أن النص هو الذي ي3»عن هذا المفتاح في ثناياه
ممـا يسـتدعي ذلـك لغـة ثريـة يف ، الناقد من يفرض منهجه على النص الذي يفرض على الناقد املنهج املناسب وليس

فنيـــة  ،التحليـــل كمـــا هـــو الشـــأن عند"عبـــد املالـــك مرتـــاض" حيـــث اكتســـبت  لغتـــه الشـــارحة بعـــدا كبـــريا وخصـــائص
هلا استقراء للرتاث ومليـه إىل كـل مـا هـو مسـتحدث. فهـو يـرى أن املنـاهج النقديـة العربيـة قاصـرة يف استطاع من خال

عملهــا حبيــث تقــوم علــى الشــرح والتصــنيف وليســت علــى الدراســة والتحليــل، ولــذا فهــي جامــدة غــري متحركــة وغــري 
ه ومـا حيـيط بـه والسـياق الـذي كتـب مسايرة لتطور العلوم واآلداب. فهي إذن تقـوم علـى حتليـل ودراسـة املؤلـف وبيئتـ

إن التجميع والتكديس منهج تعليمي تراثي عقيم، وهـو إن حمـد فـي مرحلـة مـن التعلـيم، فلـن يكـون إال  «فيـه
ي. بطويرها الـــذاتي والعـــالالجامعيـــة وأقصـــد بالمرحلـــة األخيـــرة ،ما، بـــل مرفوضـــا فـــي مرحلـــة أخـــرى منـــهمـــذمو 

يـة المـنهج ال علـى الجمـع، وعلـى المالحظـة الدقيقـة ال دالعمو  منظور الحديث على الدراسـة فالمدار، في ال
ا عــدبــي والــتحكم بعقالنيــة وخياليــة معلــى الشــرح التعليمــي األفقــي المــنهج، وعلــى افتضــاض أســرار الــنص األ

. املالحــظ هنــا أن "مرتــاض" وظــف مصــطلح الدراســة بــدل الشــرح وكــان 4»فــي خفايــاه النــاحرة ومكانــه المعتاصــة
ه، ألن هــذا األخــري يقــوم ويركــز علــى الــنص األديب يف ذاتــه يف التحليــل فيكشــف عــن بنيتــ ؛ىل النقــدهدفــه اإلشــارة إ

ي الكشــــف عــــن الطــــرق الــــيت تشــــكل الداللــــة ولــــيس شــــرحه مــــن خــــالل مراحلــــه ومــــن مث الوصــــول إىل املضــــمون، أ
  التارخيية.

خـالل الدراسـة بقـراءة فاعليتـه ألنـه  أما بالنسبة للمناهج الغربية فهي تركز على الـنص األديب يف حـد ذاتـه مـن 
كيـان قـائم بذاتـه، فيعتمـد الــدارس عليـه وانطالقـا منـه قصـد الوصــول واسـتخالص القـيم الفنيـة يف الــنص األديب. ويف 
ظل هذا املنحى فإن"عبد املالك مرتاض" يف حتليله للنصوص األدبية جنده يعتمـد بـأكثر مـن  مـنهج يقبـل الـرفض أو 

وال تــزعم أثنــاء «د والبــاحثني العــرب إذ يقــول: اقــجتهــاده هــذا خدمــة يســتفيد منهــا النرى أن االقبــول فهــو يف رأيــه يــ
ذلك أن المنهج الذي سلكناه في هذه الدراسة أن يكون بالضرورة هو المنهج األكمل واألمثـل. فـذلك أمـر 
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دبــي فــإن لــم نبلــغ ال يزعمــه إال  مكــابر، وإنمــا نــزعم فقــط أننــا اســتطعنا أن نرســم منهجــا فــي دراســة الــنص األ
معـىن ذلـك أن عنـد تطبيـق أي 1»هذه المنزلة، فال أقل مـن أن نرسـم منهجـا لدراسـة الـنص العربـي وحسـبنا هـذا

األديب ال يكون بالضرورة هو األصح وغـري قابـل للتغيـري؛ ألن املـنهج إذا أخفـق الـدارس يف تطبيقـه  منهج على النص
والتحليـل ، وهــذا االنتقـال بـني املنــاهج عنـد "مرتــاض"يربره أن  فسـرعان مـا يســتبدل مبـنهج آخــر يتمشـى مـع الدراســة

  املنهج الواحد بل يستطيع حتقيق كل آمال الدارس؛ إذ أن  كل منهج له آليات وإجراءات.
 بــاحلكم وممــاال شــك فيــه أن"عبــد امللــك مرتــاض"يف حتليلــه للنصــوص األدبيــة  يعتمــد علــى النقــد فهــو ال يقــوم

النقـد الحقيقـي هـو « يركز على بنيته الداخليـة املتمثلـة يف لغتـه ويـرى بـأن  بل جودته،على النص من حيث ردائته و 
الـذي يســتطيع أن يضـيف إلــى الــنص األول مـا لــيس فيــه، وإن أمكـن أحســن ممــا فيـه، ولكــن دون أن يــذهب 
عنـــه بعيـــدا، وذلـــك باعتبـــار أن الـــنص الثـــاني هـــو أيضـــا إبـــداعا، وبـــبعض ذلـــك يضـــاف إليـــه إال أن يمتصـــه 

. أي أن النقد حسب "مرتاض" هو إعـادة النظـر يف الـنص األديب ومتحيصـه وإكمـال مـا فـات صـاحب 2»تصاصاام
  النص األديب ورمبا زيادة بعض النقائص اليت ختلى عنها األديب فينتج عن النص األول نص إبداعي ثاين.

ن داخله إذ يسـتدعي ذلكـم ولذلك جند"عبد املالك مرتاض" يف دراساته النقدية يهتم بدراسة النص األديب م

اإلنصباب على النص وحده، واالحتكام إلى العلم وحده، باعتبـار أن الكاتـب تنتهـي مهمتـه اإلبداعيـة «األمـر 
ذه النظـرة البنيويـة فـي حـد عليه...وهـال فاالهتمـام ينصـب علـى عملـه،بمجرد اإلنتهاء من العمليـة اإلبداعيـة: 

لـى تلخـيص هـذا النقـد مـن األكاذيـب واألباطيـل التـي  إالنقد الحـديث، ولعلهـا أن تفضـي  ثورة في عالم ذاتها
. وعليــه فــإن الــنص عنــد"مرتاض" هــو 3»كــان المــدعون يكتبونهــا دون أن تكــون لهــا صــلة حقيقيــة بالنقــد الحــق

ا هـذا الـنص وهـذألن املؤلـف تنتهـي مهمتـه عنـد فراغـه مـن كتابـة  ؛سي يف دراسته بغض النظر عن مؤلفـهاحملور األسا
ة أو النقــد النصــي مــن خــالل دراســة البنيــة الداخليــة صــانيجعلــه يــدخل املرحلــة الن ،االهتمــام بعــوامل الــنص الداخليــة

  النص. يف حد ذاته واستبعاد الظروف اليت نشأ فيها أي النص للنص
ة ذالنافــو عند"عبد املالــك مرتــاض" يف حتليلــه فهــي الوســيلة الــيت يعتمــد عليهــا يف دراســته نصــيب وقــد كانــت للغــة

الــيت يطــل منهــا فيلجــأ مــن خــالل التعبــري إىل  االعتمــاد علــى الكلمــات واأللفــاظ ألنــه مطالــب بإبــداع البــىن النصــية 
مبثابــة وعــاء فكــر  هــي القــارئ، فاللغــةومراعــاة العمليــة االنتقائيــة للمنظومــة اللغويــة املشــكلة للــنص والــيت ينطلــق منهــا 

هـــي الـــداخل هـــي الجوانـــب هـــي الالمرئـــي بـــالعين، والمرئـــي بعدســـة اللغـــة «الناقـــد وـــذا فإـــا عنـــد "مرتـــاض" 
. وبنـاء علـى 4»الشفافة المتسلطة(...) هي الحقيقة التي ال يمكن للغة نفسها أن تقتلها علـى قوتهـا وجبروتهـا
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داللة النص، والناقد إذا أراد البحـث عـن هـذه الداللـة جيـب أن يبحـث عنهـا يف هذا فإن اللغة عنصر أساسي حيمل 
  لغة هذا النص ألا حاملة ملرجعيته يف لغته.

وعليه فإن "عبد املالك مرتاض" من أكثر النقاد تداوال للنصوص النقدية املختلفة ألنـه اشـتهر بكيفيـة  تناولـه 
صـدد سـنتناول إلقـاء نظـرة مبسـطة عـن هـذه الكيفيـة وذلـك مـن خـالل  لألعمال األدبية والنقدية بشكل عام وذا ال

  .ام املدارس املعاصرة ورصد لنظرياهوهو كتاب  يعد مبثابة متابعة أل كتابه املوسم "يف نظرية النقد"
كتـــاب يف نظريـــة النقد"لعبـــد املالـــك مرتـــاض" كتـــاب حيتـــوي علـــى مثانيـــة فصـــول خمتلفـــة وكانـــت بدايتـــه تقـــدمي 

، وقـــد طـــرح يف هـــذا التقـــدمي عـــددا مـــن التعـــاريف فيمـــا خيـــص املســـتحيل وضـــوع القـــراءة والكتابـــة والنقـــدتنـــاول فيـــه م
بعض آراء النقــاد الغــربيني، كمــا حتــدث عــن مراحــل تطــور النقــد املســتحيلالكتابــة والقــراءة وجلــوءه إىل استشــهاد ذات 

  ا ا النقاد العرب يف إنشائهم ملدارس نقدية عربية.األديب وأهم القضايا اليت يتناوهلا النقد املعاصر واجلهود اليت قامو 
تطـرق إىل مفهـوم النقـد يف الثقافـة الغربيـة  ،املاهيـة واملفهـوم ،ول فجاء حتت عنوان النقد والنقـادأما الفصل األ

يف الثقافــة العربيــة مستشــهدا يف ذلــك ألهــم مــا جــاء بــه كــل مــن "ابــن ســالم" و"ابــن قتيبــة" حــول مفهــوم النقــد، و 
"مرتاض" يســـتخرج األســـس الكـــربى الـــيت يعتمـــدها "ابـــن ســـالم" يف دراســـاته وتفاســـريه  النقديـــة واملتمثلـــة يف فنجـــد

ة وأخـريا قدرتـه التجربة اليت اكتسبها من ممارسته النقد على كل من الشـعر والنثـر، وقدرتـه علـى متييـز النصـوص األدبيـ
إىل إليـه "مرتـاض" بأنـه شـكالين املـنهج ألنـه يعتمـد علـى  ليل. أما بالنسبة "البـن قتيبـة" فقـد أشـارععلى التفسري والت

معيار اجلمـال الفـين يف نقـده وحكمـه علـى النصـوص ويبعـد السـياق الـذي أنـتج فيـه الـنص، أمـا يف مـا خيـص احلداثـة 
عند "ابن قتيبة" فقد اعتربها "مرتاض"  رؤية جديـدة إىل كيفيـة معاجلـة النصـوص األدبيـة لكنـه يف نفـس الوقـت جنـده 

يــب علــى"ابن قتيبــة" رفضــه للقــدمي مــن الشــعر وخصائصــه ولتقاليــده ألن هــذا يــؤدي إىل احنطــاط الشــعر وتالشــيه يع
  .1"ابن قتيبة" مبالغ فيهرأيد األدب العريب خصائصه ولذلك فإن وبالتايل، يفق

النقـد القـدمي  لةأما يف الفصل الثاين فقد عاجل "مرتاض" ماهية النقد، وأزلية الصـراع بـني القـدمي واجلديـد ومسـأ
  احلديث، وكذا النقد اجلديد بني التحليل والقراءة فتناول أداته ومنطلقاته ومنهج هدا النقد اجلديد. يف العصر

فصـل الرابـع فقـد جـاء تناولـه فيـه النقد واخللفيات  الفلسفية للنقد األديب، أمـا الفيه ويف الفصل الثالث تناول 
ونزعـــة التحليـــل النفســـي واألســـس ســـية، ويف الفصـــل اخلـــامس نـــاقش النقـــد اإلجتمـــاعي يف ضـــوء النزعـــة املاركنقـــد لل

الكـــربى هلـــذه النزعـــة، ويف الفصـــل الســـادس تطـــرق إىل عالقـــة النقـــد باللغـــة واللســـانيات مث يصـــل إىل الفصـــل الســـابع 
خــرى وفســر فيعــاجل فيــه قضــية النقــد البنيــوي والتمــرد علــى القــيم، فقــام بشــرح موقــف البنيويــة مــن التيــارات النقديــة األ

  خلفياا التارخيية واملعرفية واللغوية وشرح أيضا أهم املبادئ اليت تأسست ودعت إليها البنيوية. 
وختامــا هلـــذا الكتـــاب وهـــو الفصــل الثـــامن واألخـــري والـــدي خصـــص فيــه"مرتاض" عـــن ماهيـــة مصـــطلح "نقـــد 

ــــة وتطــــور يف  ــــأن أصــــول هــــذا املصــــطلح إغريقي ــــد العــــرب والغــــرب، ورأى ب النقــــد  الغــــريب املعاصــــر فقــــدم النقــــد" عن
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مصـــطلحات مقابلـــة يف اللغـــة العربيـــة يف خصـــوص هـــذا املفهـــوم، وخلـــص يف األخـــري إىل أن هنـــاك جهـــود معتـــربة يف 
  الكتابات النقدية يف الشرق ويف الغرب قدميا وحديثا متارس موضوع "نقد النقد".

العــريب تناوهلمــا لنــا بالدراســة وهــي جتربــة وــذا جنــد" عبــد املالــك مرتــاض" قــدم لنــا جتــربتني مــن "نقــد النقــد" 
"علي بن عبد العزيز اجلرجاين" من القدماء وجتربة "طه حسني" من املعاصرين وقـد قـدم لنـا جتـربتني مـن "نقـد النقـد" 

  الغريب ومها "روالن بارت" و"تزفتان تودوروف".
تاض" يف هـذا اجلـزء إىل النقــاد ففيمـا خيـص جتربــة "نقـد النقـد" لــدى "علـي بـن عبــد العزيـز اجلرجـاين" أشــار"مر 

عرفوا مبمارستهم ألنـواع النقـد، حبيـث عملـوا علـى كوم القدماء الدين مارسوا "نقد النقد" فتطرق إىل جمموعة منهم  
ظــــاهرة الســــرقات لقــــد عنـــد العــــرب القـــدامى فكــــان وليـــد إثـــراء املعرفــــة النقديـــة العامليــــة وأشـــار"مرتاض" إىل أصــــل الن

رتــاض"  مثــاال علــى ذلــك وهو"عبــد العزيــز اجلرجــاين"من خــالل حكمــه ألنــه انطلــق مــن آراء "مبــىن  الشــعرية. فقــدم

نالحـظ أن فكـرة نقـد النقـد تبـدو متناولـة بصـورة مباشـرة بحيـث «نقدية سابقة. يقول "مرتاض" يف هـذا الشـأن: 
"مرتــاض"  . فنقــد النقــد هنــا حســب1»يقــع االحتجــاج للــرأي الجديــد أثنــاء محولــة دفــع الــرأي النقــدي الســابق

غــامض ينبــين علــى موضــوع الســرقات  انقــدكــان لــيس "نقــد النقــد" املعــروف عنــدنا اليــوم "فنقــد النقــد" عنــد القــدماء  
  الشعرية.

أمــا احلــديث عــن جتربــة "طــه حســني" يف نقــد النقــد فقــد أشــار "مرتــاض" إىل النقــد الــذي كــن قــد وجهــه "طــه 
العــامل" و"عبـاس العقـاد". كمــا شـرح "مرتـاض"   كيــف أن حسـني" إىل كـل مــن "عبـد العظـيم أنــيس" و"حممـود أمـني 

"طه حسـني"مل يفهـم  ذلـك املقـال الـذي كتبـه األوالن ونشـرته صحيفة:املصـري" وناقشـه العقـاد، وقـد قـام "مرتـاض" 
  بتلخيصها يف مخسة نقاط هامة جعلها "طه حسني" على أا مواضع الغموض واإلام.

ىل معاجلــة آراء كــل مــن "بــارت" و"تــودوروف فــرأى بــأن "نقــد النقــد" إعــد هــذا ينتقــل "مرتــاض" يف حديثــه وب
وفســر ذلــك مــن خــالل املبــادئ واملنطلقــات الغربيــة الــيت اســتمد منهــا  ؛النقــد الــذي يعرفــه الغــربالعــريب خيتلــف عــن 

وع النقــد ا النقديــة وهــي املــدارس النقديــة الغربيــة والفلســفية املختلفــة, كمــا تطرق"مرتــاض" إىل ذكــر نــمــالناقــد كفاء
  ميز ا "تودوروف" يف نقده. يتلموضوعية اليت لسعى إليه "بارت" إضافة إىل شرحه الذي كان ي

 د" فقــــد اعتـــربه شــــكال معرفيـــا مــــرتبطيف األخـــري خيتم"مرتـــاض" فصــــله هـــذا مــــن خـــالل رؤيتــــه إىل "نقـــد النقـــ

شـكل معرفـي النقـد نقـد أن ن أن نخـرج بـه مـن هـذا الفصـل, والذي يمك«وهلذا جنده يقول: بالنقد ومكمال له 
والشـــعراء نقـــاد والســـاردين للمبـــدعين  كـــان  مـــن طـــوره، وضـــابط لمســـاراته، فكمـــا أنـــه ومهـــدئ،ومكمـــل للنقد

  .  2»ينتقدونهم فقد كان يجب أن يوجد نقاد كبار ينتقدون أولئك الذين ينقدون
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ايته خبامتة تسـتنبط فيهـا أهـم نستنتج من خالل هذه القراءة أن "عبد املالك مرتاض" يف كتابه هذا مل تكن 
نعلــم أن أي الكتــاب أو دراســة البــد مــن خامتــة تــربز فيهــا النتــائج  ن وحنــ آراء والنتــائج املستخلصــة واملتوصــل إليهــا،

ألنـه   ؛قام بعملية قراءة حتليلية شـارحة يتوصل إليها الدارس وهلذا ميكننا القول بأن"عبد املالك مرتاض" يف كتابه هذا
مليــة عــرض لألفكــار واآلراء دون اإلطالــة والتعمــق يف ذلــك، وعلــى الــرغم مــن كــل هــذا فــإن كتابــه هــذا كــان يقــوم بع

يعترب قيمة عالية ألنه قام مبتابعة ألهم املدارس النقدية املعاصرة،  فقدم من خالهلـا  شـروح وتوضـيحات ألفكـاره مـع 
غـري مصـطنعة غة بسيطة واضحة ودقيقة ولغـة نقديـة فاستخدم ل، فيما خيص القضايا اليت تناوهلا إعطاء أمثلة  واآلراء
  بتقبل الفكرة بشكل أسهل ومنظم. وغري شعرية مما مسح

  ج: محورية الخطاب:

، فهو يتسم باالنفتاح واالتساع ألنه بنية مفتوحة يصعب على أي ازئبقي اإن النص األديب  باعتباره كائن

كاللغوية مثًال، بل متعدد املستويات من النحوي والصريف دارس اإلمساك به ألنه ال يقتصر على عناصر معينة  

والصويت واألسلويب والداليل، وهلذا فان النص األديب قد احتل عند مرتاض مكانة هامة فهو بذلك  يشكل مركزية 

خطابه، فهو األساس الذي يقوم عليه خطابه ألنه يرى يف النص كل شيء، تقوم بذلك اللغة على جتسيده فيمدنا 

  عرفة ويقوم بتحقيق الفنية واجلمال فهو من خالله ترسم العواطف وميثل الوسيط يف التفاهم بني البشر.بامل

للحديث عنه  صهخ هو الكّل، وقد حتّدث عن إشكالية النص يف كتاب "مرتاض"ن النص عند إه فليوع

لفه ( نظرية النص األديب ) مؤ  إىل ريشنوتناول فيها موضوع النص ولذلك  إضافة إىل جمموعة من أحباثه ودراساته

والذي ميثل منوذج للدراسة املنهجية فقد تناول فيه، عرب أكثر من أربعمائة وعشرين وصفحة دراسة شاملة للعديد 

، كما عاجل جمموعة من املفاهيم و اإلشكاليات املتعلقة بالنص األديبمن القضايا احملورية املتعلقة بنظرية النص 

  تعمق يف حديثه عن النص من خالل  مؤلفه هذا. "مرتاض"ن حلديث ذا الكتاب ألذا سوف خنص ااألديب، وهل

إشكالية ، املاهية،  استهلها بعنوان : " النص األديب بدأ" عبد املالك مرتاض" حديثه يف الكتاب مبقدمة 

يرة باالهتمام زئبقية املفهوم"، فكان على وعي يف طرحه هلذا املوضوع، فنجده يطرح العديد من األسئلة وهي جد

يد ماهية النص؟ فنضع له علًما حيكمه و نظرية تضبطه؟  وهل ميكن التحكم دلنص؟ وهل ميكن حتامن بينها: ما 

هذا الكالم المتجدد، هذا النسيج « جنده يقول: "مرتاض"بني التعريفات اليت قّدمها  ومن فيما ال يتحكم فيه؟

ا وهو غائب وهذ أمامنابالحروف الصامتة وهو ناطق وهذا الماثل  سللفظي العجائبي هذا الحيز المطرّ ا

فوق من يكتبه، يسمو عليه ويتعالى (...) وعبثا يحاول محاول التحكم في  و مالغائب عّنا وهو ماثل(...)  

لك إلى ذنسبية ومفتوحة، بل أولية، مجرد  كتابته أو قراءته أو تأويله على النحو المطلق بل إن قراءته تظل
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ية الزمن(...) والنص هو ما نكتب، وهو ما ال نكتب أيضًا هو الماثل بين ثنايا الّنص، هو ما يشخص نها

لعٌب باللغة فاللغة مالعبة مع  «النص أنكما يشري يف كالم آخر يف حديثه عن النص فريى   1»بين األسطار.

و ألطف الوساوس...لو ما نفسها بألفاظها وهي تعبر عن أدق الدقائق وأنبل العواطف، و أرق الهواجس، 

ظ طائرة ال تتخذ داللتها إال االنص الذي هو ثمرة عطاء اللغة لّما تعارف الناس وتفاهموا... اللغة مجرد ألف

  .2»فيه

يشغل  أنيقّر بان عند البحث يف أي نص أديب ما، هو  "مرتاض"ما نالحظه  يف هذين النصني ؛ هو أن 

  وليس املضمون الذي عاجله النص.لباحث على اللغة اليت كتب ا النص ا

عبثا « ذه النقطة بقوله:وبعد حديث " مرتاض" عن النص جنده يقر بتنظري النص األديب وقد أشار إىل ه  

ون النص أن يتخذوا لكتابتة ، أو لقراءته، علًما صارًما  كل الصرامة به بحكم ومعيارًا نين يعلمذيحاول ال

علم للنص، فيما يبدوا... وإنّما النص فن، من  قبيل الفنون العبقريات  دقيقًيا  كل الّدقة إليه يحتكم..ال

ويه لخلقته وتبشيع ستفيه البرهان، علمنة النص(...)  تالحسبان،  فبأي أداة يمكن علمنة ما ال يجدي 

من أقصى بالد الروس ولم  لصورته وتقبيح لبهائه، بل تدمير لكيانه... محاولة العلمنة زعم شكالني جاء

سئلة ومن خالل هذا اجلزم بتنظري للنص األديب  عند مرتاض، جنده يقدم بعض األ 3»نقيض القصدى ض إليف

« ليس الشكل وال املضمون بل هو: هو ن قراءة النص تقوم على مبدأ الشمولية إذأوهي كيف يقرأ النص؟، فريى 

التجنيس: فإذا ال هو شعر وال هو نسيج سحري متكامل التركيب محبوك النسيج، وربما روعي فيه انتقاء 

نثر، ولكنه نص أدبي مسطور، وربما أمكننا المنطلق مما يطلق عليه الشكل نحو المضنون أو ما يطلق عليه 

المضمون نحو الشكل... في اندماج وانسجام، وفي حدوبان واتساق، وربما أمكن تنكيب قراءة النص عن 

رى قدماء اإلغريق، فتحل القراءة محل النقد، وتغيب يان لذي هو فن إصدار الحكم، كما كنقد النص : ا

اب، ويشتد صداع، فيصير النص قادرًا على اإلخاألحكام، وتحضر القراءة لُتمسي    إبداًعا يكتب عن إب

من حوله حوار النصوص فيفضي نص إلى نص  ثان، نص ثان، ونص ثالث إلى نص رابع فنمسي أمام 

صنصة( المتسلسلة)... ويبلغ فعالية اللغة في هذا المستوى من الكتابة ملحمة  يمكن أن نطلق عليها الن
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ذن فالنص  حسب تأكيد " مرتاض" هو نص قائم بذاته لكل من يقرؤه إ، 1»ذروتها العليا، ودرجتها القصوى

ح ن النص الواحد متعدد وخمتلف يرتاو خيتلف من قارئ إىل قارئ آخر أل مبعزل عن قصدية املؤلف، فهو يف قراءته

بني القدمي واجلديد ألن قراءة النص تتعدد وتتجدد بتعدد القراء، فالنص ميثل جوهر العملية القرائية وذا فان 

الدراسات الصادرة عنه تتنوع وتتعدد، إذن فالنص واحد وثابت، والتحليالت والدراسات اليت تقوم عليه هي 

  املتغرية.

النص مل ينل حظّا وافراً يف كتابات الدارسني العرب  نّ أناية بالنص، فقد أشار مرتاض إىل أما فيما خيص الع

فأن الدارسين العرب المحدثين إذا استثنينا دراسات قليلة كعمل إلياس خوري في « وقد عرب عن هذا بقوله:

ألبي الشعر" وكمحاولة " حسين الواد" الذي درس فيها نص " رسالة الغفران"  نقدمحاولته " دراسات في 

(...) لم يعنوا كثيرا بتحليل النصوص األدبية عالء المعري تحت عنوان البنية القصصية في رسالة الغفران

لحّد الذي العربية فيكشفوا عن خفاياها الفنية، ويستكنهوا أغوارها الجمالية  ويتبحروا  في ممارستهم إلى ا

ويف هذا احلديث نرى أّن  " مرتاض" يلقي اللوم على الّدارسني  2»يبلغ من النص المطروح للتحليل بعض غايته

ى ا ضستخراج مجالياته الفنّية اليت حيالعرب يف عدم اهتمامهم بالنص األديب العريب من أجل الكشف عنه وا

  وبلوغ الغاية يف التحليل.

أدب" ( تأصيل  - نص - إىل الفصل األول والذي جاء حتت عنوان " نظرية وبعد ذلك ينتقل " مرتاض"

  املاهية املفاهيم) تطرق فيه إىل رصد هذه املفاهيم ومتابعتها تارخييا ومعرفًيا يف الثقافة العربية والغربية. وقد أقر بأنّ 

يد سواء من الوجهة املعرفية أو غم من وضوح هذه املفاهيم لدى الناس، إال أن البحث فيها ويف ماهيتها مفعلى الرّ 

ين ذلسفة احلديثة، خاصة عند العرب الن هذا املفهوم جديد يف الفأويف حديثه عن النظرية فقد رأى ب التعليمية،

عرفوا  هذا املصطلح  حتت لفظة " النظر" وقد ورد هذا املصطلح يف الدراسات العربية القدمية. أما مصطلح النظرية 

مجموعة «  عند هؤالء املفكرين العرب القدماء، ويف الفلسفة الغربية يشري مصطلح النظرية إىله مل يكن متداوالفإنّ 

من الموضوعات القابلة للبرهنة، والقوانين المنتظمة التي تخضع للفحص التجريبي، وتكون غايتها وضع 

ب. وقد أشار " مرتاض" إىل أي أّن النظرية هي جمموعة من اآلراء القابلة للتفسري والتجري 3»حقيقة لنظام علمي

حيث أشار  " Roland Barthes  روالن بارت"أّن من أدق ما كتب عن مفهوم النص هو ما كتبه الناقد 
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يف حني أّن النص موجود يف اللغة ويف  ،إىل أّن النص يتميز عن العمل األديب وذلك ألن العمل األديب ميسك باليد

تناوله ملفهوم "أديب" و " أدبية" فقد اعترب أّن هذا املصطلح كان غامًضا عرب العصور حبيث خضع هذا املصطلح 

ذا املصطلح هلإىل تفسريات متعددة حسب كل دارس وهذا ما زاده تعقيًدا من خالل تفسري كل تيار نقدي 

  حسب هواه.

فقد عنونه بـــ:" ماهية الفن ووظيفته يف النص األديب" تعرض فيه مرتاض إىل مناقشة بعض أما الفصل الثاين 

مفهومان « يف النص األديب وقد جعل " مرتاض" كل من الفن و اجلمال القضايا اليت هلا عالقة  بالفن واجلمال 

المتشعبة، وكالهما  على شبكة من القيم يحيل فلسفيان كبيران متالزمان، ال مفهومان أدبيان، فكالهما

أي في المرسل  -يرمي إلى معان تتخذ سبيل تأويلها تبًعا لما ركب في المتحدث أو الدارس أو القارئ

مع اكتساب معرفي وفكري لدى األول واستعداد فطري وقدرة على المثاقفة(...) لدى   -والمستقبل مًعا

ن املفهومان إىل الفلسفة مع إقامة التالزم نستشف من خالل هذا احلديث أن " مرتاض"  أنسب هذا .1»اآلخر

والوعي  ،بينهما فهما بذلك مفهومان خارجان عن الدائرة األدبية فيتطلب يف ذلك اكتساب معريف لدى املرسل

  واإلدراك لدى املتلقي.

إشكالية الفن واجلمال يف النص األديب مل حتض باالهتمام عند النقاد العرب أن و أشار أيضا إىل 

ون؛ ويعود هذا إىل احلداثة الغربية سابقا مل تكن يف املستوى  الذي شهدته يف اآلونة األخرية من املعرفة املعاصر 

بدع مدرك، إضافة نتاج مجايل يكون من خالل إبداع ملوالنضج الفكري، وقد اعترب أن ماهية الفن حديثًا، هي كل 

  وجدان يف التذوق والعلم يعتمد على العقل يف اإلدراك إىل أن العلم والفن  متضادان نظرًا أّن الفن  يعتمد على ال

  ألنه يقوم على الرباهني واألدلة.

يف حني تناول يف الفصل الثالث " إشكالية العالقة بني الكتابة والنص، والنص والعمل األديب" وغياما يف 

أرسطو،  ذعنه الفكر النقدي من وهذا ما دأبالنقد التقليدي ويعود هذا الغياب إىل عدم النظر يف هذه اإلشكالية 

وقد ظهرت آراء جديدة يف القرن العشرين، مفادها أّن الكاتب ليس كاتب النص األصلي و إّمنا هو كاتب ضمين، 

ما عالقة النص بمبدعه « وذا جند " مرتاض"  يقدم مجلة من األسئلة املهمة واملتعلقة ذه اإلشكالية فيقول:

هب إلى ذلك كبير كتاب يذله أن يعتزي إلى مؤلفه كما كان  أن النص أولى أهي عالقة أبوة ببنوة فتزعم

العربية " أبو عثمان الجاحظ"  أم ال صلة للنص بصاحبه إطالقا  كما يزعم نقاد المدرسة النقدية الجديدة، 
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ب، هو في فرنسا خصوصا، أمثال " ماالرمي" و "فاليري" اللذين كانا يريان أن األديب، بالقياس إلى ما يكت

ال فوكو" و "توردوروف" مجرد تفصيل ال غناء فيه، ثم خلف من بعدها خلف أمثال: "روالن بارت" و "ميش

فذهبوا إلى أبعد من ذلك في التطرق حين نادوا بصوت المؤلف نفسه، واستراحوا؟ ...ينات"جو "جيرار 

اري لإلنسانية كلها ولكن هل ولم ينادوا، في الحقيقة، إال بصوت اإلنسان نفسه، ومعه صوت التاريخ الحض

يجوز أن نأخذ بهذه اآلراء حرفيا، ونتقبلها  قدرًا نازال  من السماء ال يرد؟ إنّا  نرى إن هي إال آراء  وردت 

في سياق تاريخي يقوم على هوى معين، ويجب أن تظل قابعة  فيه وال تشرئب إلى أفاق رحيبة لتتمكن فيها 

م لنا جمموعة من األسئلة عن إشكالية الكتابة والنص والعمل األديب فمرتاض من هنا قد 1»فتشتبع وتنمو

  واإلجابة عن خمتلف هذه اآلراء اليت قدمها.

وقد عاجل أيضا يف فصله هذا قضية " تداخل العالقة بني النص والعمل األديب" وأقر بأن الفصل بني هذين 

" Roland Barthesنها رؤية " روالن بارتاملفهومني أمر يف غاية الصعوبة، وقد قدم على ذلك آراء من بي

كان يرى أن العمل األدبي يختلف عن « نه ال ميكن أن  يقع اخللط بني هذين املفهومني حبيثأالذي أكد على 

أي أن العمل األديب خمتلف عن 2»النص بكونه نتاًجا كامًال مكتمًال (...) في حين أن النص هو حقل منهجي

  وعليه فإما مرتادفان مما يصعب الفصل بينهما.النص من حيث أنه نتاج كامل 

وقد أشار إىل رؤية أخرى وهو " موريس بالنشو" حيث كانت له نظرة أخرى إىل مفهوم العمل األديب  

يكتب كتابًا غير أن الكتاب ليس، يـَُعد «وهذا ما يدل على أن هذا املفهوم مفهوم زئبقي ويقرر" بالنشو"أن: 

بأن هذا العمل األدبي ال يكون كذلك إال حين ينطق عن نفسه، بنفسه. وفي عنف هو العمل األدبي، ذلك 

البداية الخالصة له فأن لفظ الكينونة يغتدي حدثًا ممكن الوقوع حين يغتدي العمل األدبي أْنس الشخص 

 جعل من العمل األديب الكتاب العظيم "موريس"من خالل هذا نرى أن  3»الذي يكتبه والشخص الذي يقرؤه

  القيم.

  ويف الفصل الرابع والذي عنونه بـــ " النص والسيميائية األدبية" تناول قضية االزدواجية للمصطلح وناقش 
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  1وقد قدم لنا نتائج من خالل حديثه عن هذا املوضوع وهي :  املفهوماملوجود بني الدارسني يف حتديد  االضطراب

ثابة اللغة من مب -عاجلة خصوصيات احلقلمتمحضةملا هي ومب –ن السيميائيات بالقياس إىل السيميائية أك   - 

  اللسان.

السيميائيات مرتبطة يف أساسها بالثقافة االجنلو أمريكية ( لوك، بريس، خصوصا)، أما مفهوم السيميائية (  - 

عنون معجمه  "قرمياس"السيمولوجيا) مرتبطة بالثقافة الفرنسية ( قرمياس، بارط، كرستفا) على الرغم من آن 

  السيميائي  مبصطلح السيموتيكا.

) يف الثقافة األروبية  من مصطلح 1555إن مصطلح "السيموتيكا "هو األقدم يف الوجود واعرق ميالًدا( - 

  .1910سنة الّ زهاء بس الذي مل يتداوله دو سوسري إ"السيميائية " و" السيمولوجيا" حىت نزيل الل

واللسانيات يف حني جند مفهوم السيميائيات مرتبط بالفلسفة  يرتبط مفهوم السيميائية أساسا بعلم اللغة  - 

  واملنطق يف حال، والتطبيقات األدبية والسردية والثقافية يف حال أخرى.

كانت بدايات السيميائية يف الطب والفلسفة مث بعد ذلك لغوية ولسانياتية، مث مل تلبث أن تشعبت إىل أجناس    - 

حمافظة بوضعها اللسانيايت حيث اآلن توجد عناية شديدة تسم سلوك احملللني أدبية وأشكال ثقافية وبقيت 

واملتعاملني  مع النصوص األدبية من املعاصرين الذين تلقفوا مفهوم السيميائية، فجاءوا به إىل النص األديب ليقرؤوه 

رى اليت يبديها أصحاب خيف ضوئه، بشيء كثري من القدرة الفكرية والرباعة املنهجية فاقت كل االهتمامات األ

  خر من العلوم.احلقول اآل

أما يف الفصلني اخلامس والسادس تناول مرتاض فيهما نظرية التناص، ففي الفصل اخلامس تناول فيه 

"نظرية التناص عند العرب" ( حبث يف مسارات هذا املفهوم ) ويف الفصل السادس "نظرية التناص يف النقد الغريب" 

كما يبرهن على ذلك إشتقاق المصطلح نفسه، هو تبادل التأثير والعالقات « تناص وقد رأى مرتاض أن ال

وكان الفكر النقدي العربي عرف هذه الفكرة معرفة معقمة أخر سابقة بين نص أدبي راهن ونصوص أدبية 

مشروع . وقد أشار يف ذلك إىل أن "ابن طبا طبا" هو األول الذي كان له 2»تحت مصطلح "السرقات الشعرية

" إذ يقول يف Julyakristivaمتكامل حول نظرية التناص وقد قام بذلك إىل مقارنته مع الباحثة "جوليا كرستيفا
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ما ال تقدم أي من نصوص أخرى ك ذرستيفا ترى أن التناص هو نص مأخو إذا كانت جوليا ك«دد: صهذا ال

على تمثل اإلشكالية المطروحة في ه طبا يقدم ثالثة أمثلة لتمكنه من موضوعه، وقدرتمثال، فإن ابن طبا

.وقد قام "مرتاض" يف مناقشته هلذه النظرية إىل تقدمي بعض اجلهود املؤسسة هلذه النظرية منهم: "ابن 1»هنهذ

ومن مث ينتقل إىل النقاد املعاصرين وقد اعترب كتاب "اخلطيئة  ،رشيق"، و"حازم القرطاجين" و"ابن خلدون"

من أهم الكتب اليت كتبت عن نظرية التناص على  م 1985الغدامي) الصادر سنة والتفكري" (لعبد اهللا حممد 

الرغم  من أنه مل يستخدم مصطلح "التناص"، لكن أشار إليه مبصطلح "تداخل النصوص"، بإضافة إىل "صربي 

  حافظ" و "حممد مفتاح" و"بشري قمري" و "سامي سويدان".

وذلك من خالل معجم "روبري الصغري  1958كان سنة أما يف النقد الغريب فإن ظهور هذا املصطلح  

اجلديد"، وأشار إىل اإلختالفات بني النقاد الغرب وأن ما يكتبه الكتاب مكرر، وقد وضحت "جوليا  

جممولة  " أن النص املكتوب ما هو إال إعادة لنصوص أخرى غري معروفة، أو نصوص Julyakristivaكريستيفيا

في تنظيراته المعاصرة، وهي « على حّد تعبريه بأن التناص: "مرتاض"ك ذل حكما قال "روالن بارت" ووض

محدودة جدا، وفيما يرى أصحابه على األقل، جاوز األسس البسيطة التي ال تستند في أمرها ال إلى 

خلفيات فلسفية، وال إلى أسس معرفية، وال إلى نظريات منطقية ورياضياتية.إلى مجال أرحب، وفضاء 

ون، ، بأن النقاد الجدد أنفسهم يقرّ بل ها المحترفالرغم من إحساس القارئ العادي،  أوسع، وذلك على

على نحو أو على آخر بغموض هذا المفهوم حيث كان الحظ قريماسوكورتاس أن انعدام الدقة والوضوح 

نقاد من قدماء البغموضه في هذا المفهوم أفضى إلى استخالص نتائج كلية من مقدمات جزئية كما كان أقّر 

العرب "ابن رشيق" حين قرر وهو يتحدث عن الشرق بأن فيه أشياء غامضة، بل أمسى هذا المفهوم مفتوحا 

الجتهادات واسعة وهو يستقطب أمورا ومنطلقات مختلفة لفهم دينامية المجتمع والثقافة واألدب وسائر 

  2»الصناعات، وفهم أنظمتها المتالحمة

"احليز األديب" فتطرق من خالله لتسليط الضوء على احليز األديب ويف الفصل السابع خصصه للحديث عن 

والقراءة، واحليز األديب والتجربة، واحليز األديب واللغة، واحليز األديب واملمارسة النقدية وقد أى حديثه يف هذا 

ب واحد وكتاباته، بل يجب أن يعمم على رسالة تاالحيز األدبي ال ينبغي حصره في سيرة ك« الفصل بأن 
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آلخر ما : لم يترك األول ّسدجليس من باب قول بعض الناهتابة األدبية في المجتمع فاألمر الك

فليس .له باب، وال يغلق له أفق ال يوصدفالحيز المفتوح للكتابة والحياة متجددة و الخيال متمدد ! يقول

ا عالجه أديب سابقًا، فإنه ال يجوز لغيره معالجته... بل الحيز األدبي الحيز األدبي إذن، حيزًا مغلقا إذ

يعادل سيرة الحياة، يموت األب فيرثه االبن ليمضي في أداء رسالة معينة في هذه الحياة واستمرارها... وال 

يتبني لنا من خالل  1»الحياةيقال نحو ذلك في سيرة الحيز األدبي لإلبداع فهذا الحيز ممتد ما امتد بقاء 

هذا احلديث عند "مرتاض" أن احليز األديب ال يقتصر على الكاتب و إنتاجاته بل يكون حيز شامل للكتابة 

األدبية ويربهن ذلك على أن احليز مفتوح وممتد للكتابة ألن احلياة تتجدد واخليال واسع وهلذا فإن احليز ليس حيز 

 مغلق بل حيز مفتوح.

تناول"مرتاض" بعض القضايا املتصلة بالنص األديب يف مسار احلداثة الغربية ولكنها مل  و يف الفصل األخري

ترق بعد يف تأسيساا إىل مستوى النظرية املتكاملة، ولكن ها تندرج معظمها يف مكونات نظرية النص األديب أو 

لية، ومن بني هذه اإلشكاليات باألحرى ضمن مكونات اللسانيات، وفعل اللغة، وفلسفة اللغة، أو الفلسفة التحلي

على كل  اليت تناوهلا "مرتاض"، إشكالية النص املفتوح أو املغلق والنص املفتوح؛ هو النص الذي يرتك مفتوحاً 

قضية «وقد أشار "مرتاض" يف ذلك إىل أن املغلق فهو نص مكتمل ال متثل بدايته ايته  القراءات األدبية، والنص

للنصوص السردية وكل ما هو قابل للحكي، أكثر مما تلخص للنص التأملي، أو االنفتاح واإلنغالق تلخص 

المجرد الذي ال يتناول شريطا حكائيا فال يخضع لمبدأ االنفتاح أو االنغالق.في حين أن النص السردي 

فيما  اأم ».2ما مفتوح، وال يكون غير ذلك شأنابحكم الضرورة هو خاضع لهذا المبدأ، فهو إما مغلق و إ

التمدلل جاء إلحداث ثورة حقيقية في مفهوم السمة و في شرعية «خيص قضية التمدلل فقد أشار إليها بأن

  ر عن هذا المفهوم.و وسسالسيميائية، وفي نظريات بيرس ودو نسبتها إلى 

يعني مفهوم التمدلل لدى كرستيفا وهي التي أنشأته، في داللته السيميائية، إنشاء انطالقا من أعمال 

يلمسفودوصوسير أيضاً، ومما أرادت تحقيقه من وراء بلورة هذا المفهوم إمكان إفالت السيميائية من قبضة 

ميشال أريفي "أما »3قوانين الداللة المالزمة للخطاب بما هو أنظمة للتبليغ، ثم إحداث حقول آخر للتمدلل

 Roland إليه " روالن بارت " فقد رآه بأنه احلدث هو بصدد الوقوع و أن يكون خمتلطا يف حني نظر
                                                           

  .345، صعبد املالك مرتاض ، نضرية النص األديب -1
  .353ص  املرجع نفسه، -2
  .365املرجع نفسه، ص -3
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Barthes  من زوايا خمتلفة فأشار إىل اخللفيات التارخيية هلذا املفهوم وهو مفهوم ما زال حمتاجاً بني النقاد اجلدد "

  يف كتابة أصلية.

إطار مكونات النص  يفو إىل جانب هاتني اإلشكاليتني تطرق "مرتاض" إىل إشكاليات أخرى تندرج 

  ية واملرجع واملرجعية وتداولية اللغة.األديب وهي: النتاج

و أخرياً ما ميكن قوله أن كتاب "نظرية النص األديب" ميثل إضافة جادة لألدب العريب يف جمال دراسة النص 

األديب وهو كتاب تناول فيه " عبد املالك مرتاض" حتاليل عميقة و األمثلة الغزيرة وكعادته استعمل يف ذلك لغة 

  راقية.

بالنص األديب جند يلي اهتمامه بنصوص أخرى حبيث شكلت حموراً أساسياً يف  "مرتاض"إىل جانب اهتمام 

خطابه، وهذه النصوص تتمثل يف النصوص العربية الرتاثية إذ كان مهتمًا ذه النصوص فسعى إىل دراستها 

وث حول هذا اال ومن بني هذه وقد كانت له عدة دراسات وحب ،وحتليلها من أجل إعادة قراءة الرتاث العريب

الدراسات كتابه القيم حول املعلقات الشعرية العربية القدمية، وهو كتاب بعنوان "السبع معلقات" (مقاربة 

سيميائيةأنرتوبولوجية لنصوصها)، وقد اعتمد يف دراسته هله املعلقات على املناهج احلديثة واملتمثلة يف السيميائية 

ت على تشكيل هذه النصوص والتأويل إضافة إىل تطرقه موعة من السياقات اليت عمل والتأويلية قصد الشرح

ة مثًال وتاريخ هذه النصوص الشعرية واملتمثلة يف األوضاع السياسية واالجتماعية واالقتصادية ئكالبيالقدمية،

تقادنا أن األولى كشف عن األنثربولوجياالسيميائية العفونحن إنما نرد«للمجتمع العريب القدمي. وذا يقول: 

  1»الجمال الفني من مرامز تلك الجذور، وتحليل لمكامنتأويل ل اةالمنابت وبحث في الجذور، وأن األخر 

وهلذا فقد جاء كتاب " مرتاض" على شكل دراسة اعتمدنا فيها على حتليل هذه املعلقات الشعرية الشهرية 

 اكتشاف األوضاع واألدبية، فسعى من خالهلا إىلمن أجل معرفة املؤثرات السياسية واالجتماعية 

قام بدراستها بشكل واضح اعتمد  و هلذااألنرتبولوجية و الفكرية اليت تشكلت فيها هذه النصوص السوسيولوجيةو 

  فيها على الدقة و الرتكيز من أجل اكتشاف الغوامض اليت جاءت ا هذه القصائد.

  2ه املعلقات وقد تناوهلا من خالل عشرة أقسام وهي:تطرق "مرتاض" يف كتابه هذا إىل دراسة هذ

                                                           

  .13، ص1998عبد املالك مرتاض، السبع املعلقات (مقاربة سيميائيةأنرتبولوجيا لنصوصها)، د.ط، احتاد كتاب العرب، دمشق،  -1
  ينظر: املرجع نفسه ، الصـــــفحة نفسها. -2
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"إنرتبولوجية املعلقات" تطرق فيه "مرتاض" إىل انتماءات "امرئ القيس" و شعراء آخرين فدرس  القسم األول: -

نسب هؤالء الشعراء ونصوصهم اليت اشتهروا ا ألن معظم هذه النصوص تشكلت من خالل أحداث معينة  

   تاريخ الشعر العريب.كاملوت واحلرب و االنتقام وغري ذلك من األوضاع اليت وصفتها هذه املعلقات كما أشار إىل

تناول فيه مطالع املعلقات فأشار إىل قضية الطلل مث انتقل يف احلديث عن شعرية املكان يف  القسم الثاني: -

 هذه النصوص اليت مث أخضعه إىل دراسة أنرتبولوجية، كما تناول مجالية احليز الطللي ورمزية األلوان فيه.

يز يف هذه املعلقات وقد قسمه إىل قسمني: احليز السائل و احليز تناول "مرتاض" مجالية احل القسم الثالث: -

 اخلصب.

تعرض فيه "مرتاض" إىل طقوس املاء يف هذه املعلقات كاملطر والغدران و غريها من الطقوس و  القسم الرابع: -

 املعتقدات املختلفة املوجودة يف هذه املعلقات.

لنسيج اللغوي يف املعلقات فتناول مفهوم اللغة اإلفرادية، و يف هذا القسم مبعاجلة نظام ا قام  القسم الخامس: -

 شبيه و النسيج بني نظام الفعل و نظام االسم، وزخرفات نسجية أخرى.تالنسيج اللغوي بال

ية والتناصية يف املعلقات" فعاجل من خالله التناص اللفظي و صانجاء تناوله فيه عن "ال القسم السادس: -

م والديار و املاء واملنزل واملطر، مث التناص اللفظي احلكي: كالدمع و البكاء مث يأيت املتمثل يف الطلل و الرس

 التناصاملضموين، والتناص النسيجي و يف األخري التناص الذايت. وقام بشرح هذا كله على حدة.

ع الداخلي وعنوانه "مجالية اإليقاع يف املعلقات" تطرق إىل أثر احلميمية يف تشكيل اإليقا  القسم السابع: -

 للنص وعالقة اإليقاع بالنسيج الشعري عند عنرتة، مث بعد ذلك ضجيجية اإليقاع.

و املوسوم بـ "الصورة األنثوية للمرأة يف املعلقات" خصصه يف احلديث عن املرأة، فأشار إىل  المستوى الثامن: -

يف كانت حقيقتها يف هذه النصوص حضورها االجتماعي يف اجلاهلية، وهل كانت متثل املرأة رمزاً يف املعلقات وك

وبعد هذا تطرق إىل البعد اجلمايل للمرأة يف املعلقات أثناء وصفها ومجال ذلك الوصف يف هذه النصوص، ضف 

 إىل ذلك حتليل رمزي كل ما يتعلق باملرأة من مالبس وزينة وحلي.

 ،و املعتقدات املختلفة عند العرب عاجل فيه املظاهر اإلعتقادية يف املعلقات من خالل العادات القسم التاسع: -

فسعى إىل حتليل احليوان يف املعلقات مبختلف أنواعها كاحلشرات والطيور واحلمار والثور مث أعطى لذلك مثال 

 وفصل فيه عن البقرة و الثور يف معلقة لبيد.
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ية يف املعلقات" ات احلضار قنون بـ"الصناعات واحلرف و املرتفو يف هذا القسم األخري املع القسم العاشر: -

، مث انعرج إىل "لبيد" ، و"طرفة" تناول فيه "مرتاض" مواضع الصناعة واحلرف يف معلقات كل من "امرئ القيس" و

 مرتفقات احلرب والسلطان فعاجل املائدة ومرتفقااومرتفقات الفروسية و السفر يف هذه املعلقات.

املتمثلة يف اءة هذه املعلقات بقراءة جديدة و سعى إىل قر ومن خالل هذا يتضح لنا أن "مرتاض" يف تناوله هذا 

املنهج األنثربولوجي و السيميائي وهذه القراءة جديدة مستحدثة هلذه املعلقات العريقة والقدمية. فهو إذن ليس 

ناقدًا حديثًا فحسب فهو أيضًا قد يهتم بالرتاث العريب وماضيه وهلذا حاول إعطاء نظرة وقراءة جديدة هلذه 

 لنصوص الشعرية واملتمثلة يف املعلقات.ا

يمثل محورًا أساسيًا «وختامًا هلذا اجلزء من البحث، نستطيع أن نقول أن النص عند "عبد املالك مرتاض

ها سواء في النص األدبي أو النص التراثي خاصة بالدراسات التي قام  تشهد عليه جلّ في خطابه وهذا ما 

نص....هذا النسيج السحري...هذا الّرواء المديح على قرطاس، هذا وهذا ما نلتمسه في قوله:" هذا ال

  1»ير واألسفارماألسود الممتد في أسطار أسطار، هذا المتناعس في الطوا يانالك

يشري مصطلح الرمز يف داللته إىل اإلشارة أو اإلحياء و قد اكتسب جماال واسعا يف الدراسات بني النقاد من خالل 

  و العواطف الرؤى.التعبري عن األفكار 

و عليه فإن خطاب " عبد املالك مرتاض " نلتمس فيه بعض اإلحاالت الرمزية و يظهر هذا يف بعض كتاباته و 

إنها مجال سميائي شاسع « دراساته اليت تطرق إليها، وقد حتدث  "مرتاض" عن الرمز مبصطلح اإلشارة فيقول: 

كتاب وال ألحد من محللي النصوص بالمقاربات المضطرب، بعيد المأتى، بحيث ال يمكن ألحد من ال

السيميائية، أن يستغنوا عنه، وال أن يبلغوا من أمره إلى الغاية في الوقت ذاته فهو باب مفتوح لكل ممارسين 

"مرتاض" ميكن ان تكون لغة غري طبيعية اتفق عليها  شارة هنا حسبإلفا 2»  الذين يتعاملون باللغة أو معها

  شارات املرور مثال و داللتها و هي قد تكون بصرية وقد تكون صوتية.اتمع كأضواء إ

  " فأشار إىل داللة بعض الرموز و يتضح هذا يف عباريت:شناشل ابنة اجلليبعلى ذلك عندما درس قصيدة " و مثال

  أمشي وراء صوته. - 

                                                           
  .6عبد املالك مرتاض، نظرية النص األديب، ص -1
  .243القصيدة، قصيدة القراءة، ص  عبد املالك مرتاض، شعرية -2
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  شي وراء صويت.مي - 

هي تبادل يف املمشاة هنا متضي وراء الصوت  و أنو قد وضع هنا لفظة املشي على أا رمزا و إشارة و يشرح ذلك 

احلركة يقوم على ممضاة الصوت و التماس صداه الران و هذه السمة الصوتية غنية بالدالالت اليت تعد رموزا و 

المتلقي، عي بين الشعراء، أو بين الشاعر و و من حيث الرمز، يمكن إذا وقع عقد اجتما« يشرح هذا بقوله: 

ليس أي صوت، و إنما هو صوت ذو رمز لشيء أو حي قد يكون اليماني المنفى عن  على أن هذا الصوت

وطنه بمحض مشيئته و قد يكون . و هو أهم من ذلك صوتا داال على حال لك أن تتمثلها بمقتضى 

  1»  و الداللة هنا رمزا –سياقها في النص: كأن يكون وهما و سرابا 

رمزية نلتمسها يف خطابه، فنجد الرمز الديين، و يظهر هذا  و من هنا فإن يف كتابات "مرتاض" توظيفات

يف مؤلفة "نظام اخلطاب القرآين" و لقد أشرنا إليه سابقا عندما تناولنا فيه دراسة سيميائية لعروس القرآن سورة 

و نحن «سة الرمحان و من املوز الدينية اليت وظفها، النيب عليه السالم و الدليل على ذلك عندما قال يف هذه الدرا

  2»نرى أن حديث النبي عليه السالم إذا تأملناه عقال و روحا معا.ال نجد فيه الشاهد القاطع

ضف إىل ذلك الرموز الرتاثية، حبيث كانت أكثر حضورا يف كتاباته و يظهر هذا يف دراسته للشعر القدمي و 

يف توظيفه ألعالم من التاريخ و يتجلي هذا يف  املتمثل يف املعلقات اجلاهلية، كما جند رموز تراثية أخرى و املتمثلة

و نحن جئنا إلى النص من « دراسة قام ا و هي دراسة نص " أليب حيان التوحيدي" فيشري لذلك بقوله: 

ه) و أدرجت في كتاب (اإلشارات اإللهية) فحاولنا  400رسالة كان أبو حيان التوحيدي (ت.زماء 

  3»  دراسته بمنهج جديد

الرتاثية إىل جمال آخر و املتمثل يف الرمز األسطوري و يتجلى هذا يف دراسته املوسومة  و من الرموز

ب"امليثولوجيا عند العرب (دراسة موعة من األساطري و املعتقدات العربية القدمية)" و قد عرب عن هذه الدراسة 

ه فيها للفعل و السلطان فيها ما أروع أال يطير المرء عن عالمه و يعزف في عوالم جديدة المكان« بقوله: 

قد و »للمنطق، و إنما السلطان كله للخيال المجنح يحلق إلى أقصى الحدود و لكن في فضاء بدونماحدود

  طرح مرتاض يف مؤلفه هذا ثالثة قضايا:

                                                           
  .246، ص عبد املالك مرتاض ، شعرية القصيدة ، قصيدة القراءة 1
  .53عبد امللك مرتاض، نظام اخلطاب القرآين،ص  -2
  .5عبد امللك مرتاض،النص األديب من أين ؟ إىل أين ؟، ص  -3
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صورة عتقاديا مث األوىل: تناول فيها بعض املفاهيم و املضامني تتمثل يف ماهية األسطورة و وظيفتها مجاليا و ا - 

يف األساطري العربية، مث مظاهر اعتقادية أخرى يف ميثولوجيا  سعايلبية القدمية مث الزواج من الالعر دهنية الغول يف ال

  العربية.

حيزها، مث اللغة مث الشخصية األسطورية و الثانية: تناول فيها ثالث فصول: احلدث و زمانه يف األسطورة العربية،  - 

  ة.الفنية يف األسطورة العربي

  الثالثة: تناول فيها مناذج من النصوص األسطورية. - 

فإذا هذه الدراسة تستهويني و تشدني إليها شدا و ال تدعني إال أن كتبت  « وعن دراسته هذه يقول: 

  1» كتابا كامال عنها

الغول" و هو رمز خيايل أسطوري  و من املوز اليت حتدث عنها مرتاض هنا رمزية احليوان و املتمثل يف "

ن و التغير مما يؤدي إلى الخوف و ارتبط الغول في التفكير العربي القديم بالتحول أي التلو « هلذا يقول:و 

للسفار و يتلون في ضروب الصور  التوهم لذلك يذهب الجاحظ إلى أنه إسم لكل شيء ... يعرضو 

  2»  الثياب ذكر أو أنثىو 

املالك مرتاض" رموز حتيل عليه يستدركها القارىء من و بناءا على هذا احملض ميكن القول أن خلطاب"عبد 

  و هي رموز تدور أغلبيتها حول الرتاث و الدين. "مرتاض"عته خلطاب لخالل مطا

  
  
  
  
 
 
 

                                                           
  .53، ص 1989ر،عبد امللك مرتاض، امليثولوجيا عند العرب( دراسة موعة من األساطري و املعتدات العربية القدمية)، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائ 1
  .51نفسه، ص  املرجع2
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  اآللية الداللية:

  الوقائع:-أ
واتسـاقه،  -الـنص –يقوم النص عنـد " عبـد املالـك مرتـاض" علـى مجلـة مـن الوقـائع و املقومـات تسـاهم يف تشـكيله 

األلفــاظ يــويل اهتمامــا بالغــا باملصــطلحات و وتــأيت علــى رأس هــذه املقومــات براعــة انتقائــه لأللفــاظ/ الــدوال ، حيــث 
تلـك املصـطلحات  املصـطنعة_ ؛ أي  -صوصـهاإىل درجة أنه قـام بإجيـاد مصـطلحات خاصـة بـه مـع تقـدمي العلـل خب

أنــه يــربر ســبب قيامــه برتمجتهــا أو صــياغتها ؟ و تعــود هــذه الســمة لــدى"مرتاض" مــن خــالل مزاوجتــه بــني الــرتاث و 
احلداثــة و مــن أمثلــة املصــطلحات الــيت اهــتم ــا هــذا الناقــد مصــطلح "الشــعريات" كمــا جنــد توظيفــه لــبعض األلفــاظ 

ـــة ـــ« الغربي ـــاء العـــرب القـــر أن نجـــد ذين ـــدى بعـــض األدب ـــة" " دامى:مثل "يـــالص" ولهـــا اســـتعماال إال ل "متهينئ
  (1)» ومرشدة" و "كريت و" خريت" و "يحتضج" و "يحرنجم" و "تشاكه

  ومن جهود " مرتاض" يف انتقاء األلفاظ وارتكازه على مقومات و مسات متباينة نذكر منها يف هذا املقام  : 

بأشـــكال متنوعـــة و متعـــددة  ات " مرتـــاض" حضـــور بـــارز للصـــورة، حيـــث تناولنـــايلحـــظ يف كتابـــ ســـمة الصـــورة: -
نيــة" " لعبــد العزيــز الصــاحل" فتطــرق إىل دراســة خصــائص الصــورة يف امي انيظهــر هــذا عنــدما درس قصــيدة " أشــجو 

  القصيدة.

إن اإليقــــاع ميثــــل عنصـــرا مهمــــا عنــــد" مرتـــاض" فقــــد اعتمــــد علـــى املســــتوى اإليقــــاعي يف حتليلــــه  ســـمة اإليقــــاع: -

و قــد تتبــع إيمانــه بجوهريــة اإليقــاع فــي الشــعر ، وتميــز الشــعر العربــي خصوصــا و األدب «للخطــاب الشــعري
ة اإليقاعيــة العربــي عمومــا، مقامــه كــان أم خطبــه ، أمــا رســالة أم مــثال أم حكمــة أم غيــر ذلــك بهيمنــة الخاصــي

فهـــو دائمـــا مصـــيب يف إقبالـــه علـــى اإليقـــاع فينظـــر إليـــه و حيللـــه فيجتهـــد علـــى تفكيكـــه و متييـــزه بينـــه وبـــني  (2)»فيـــه
العروض و قد نبه على أنه ال يقتصر على الشعر فحسب ؛ بل هو موجـود يف النثـر أيضـا و يتبـني هـذا عنـدما حلـل 

نـــص نثـــري راقـــي و يتميـــز بالشـــعرية مـــن أيـــن؟ وإىل أين؟)ألنـــه نـــص " أيب حيـــان التوحيـــدي" يف كتابـــه(النص األديب 
  املوسيقية اللفظية فتعرض يف دراسته غلى املستوى اإليقاعي.و 

حظيــت هــذه السـمة بأمهيــة بالغــة يف دراسـات " مرتــاض" حبيــث ال خيلـو احليــز يف دراســته التطبيقيــة  سـمة الحيــز: -
فـاحليز عنـده " هـو  (1)له خطـره و أثـره يف بنيـة اخلطـاب الشـعري  فهو يكافح يف سبيل إبرازه عنصرا مجاليا و دالليا«

  الفراغ و احلركة واالجتاه أو بعد أو طول أو عرض ، ويقوم احليز عنده على ثالثة حماور:

                                                           

  .13عبد اجلليل مرتاض: جتربة نقد الشعر عند مرتاض، ص 1
  .160املرجع نفسه، ص 2
  .175نفسه، ص  املرجع1
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حجم النص و كيفية توزيعه على القلرطاس ثم جمع الكتاب كيفما كانـت طبيعتـه «يتجسـد يف  طباعي:-      
  »  له لتكون على غالفه األول و في كيفية كتابة العنوان : أي بأي خط كتب به وفي اللوحة التي إختيرت

أمر األمكنة المتحدث عنها في النص  إذ هي التـي تشـكل لحمـة الشـبكة الحيزيـة «يبعث يف مكاني:-       
  (2)»التي تقع فيها الحركة

 3.(3)و هو الذي يبحث عن موقف الشخصية الشعرية أو السردية من حيزها موقفي: -        
  

إن الــزمن هــو اآلخــر حظــي باهتمــام كبــري لــدى الناقــد يف الدراســات الســردية و الشــعرية فالزمــان  الســمة الزمنيــة:-
ألنه مرتبط به يبـدأ مـن حلظـة  ؛الصيبوهلذا فقد شبههب ،هذه احلياةحسب "مرتاض" ظاهرة تنص على كل شيء يف 

  (4).الصفر يف والدته فالزمان عنده هو ذلك املتجسد يف الكائنات و األشياء

لتحليـــل الســـينمائي يتجلـــى هـــذا املســـتوى مـــن خـــالل اســـتفادة " مرتـــاض" مـــن إجـــراءات ا الســـمة المشـــاكلية: -

م ، مؤلفــة مـن كــال ســيمات عبـارة عــن محـور تركيبــي علــى مـدى سلســلة تركيبيـة مــن الكـال«التشـاكل عنـده هــوو 
)classemesواملشــاكل ظــاهرة نســيجية إيقاعيــة بالدرجــة  (5)»)نســتطيع ضــمان التجــانس للخطــاب المنطــوق

  األوىل حسب "مرتاض" .
و من هنا ميكننا القول أن واقعية الـنص لـدى ناقـدنا تتمثـل يف مقومـات سـامهت يف نسـج نصـه ، وتـأيت يف مقـدمتها 

ض الســمات الــيت كانــت متثــل أدوات جاهــدا يف بلورــا و انتقائهــا، ضــف إىل ذلــك بعــ األلفـاظ ، حبيــث كــان يســعى
  إجراءات يف بروز النص و استظهاره.و 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  .183عبد املالك مرتاض: شعرية القصيدة ، قصيدة القراءة، ص  2
  .184املرجع نفسه، ص 3
  .185رجع نفسه، ص امل:ينظر4
  .83ص  2ينظر: عبد املالك مرتاض، النص األديب من أين و إىل أين 5
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  البنية: -ب

يت لفظة البنية حيزاً هامًا من الدراسات والسيما يف القرن املاضي وهذه الدراسات متنوعة بتنوع جمال ظح

واالجتماعية...إخل. حيث أصبحت هذه اللفظة متداولة بني الدارسني والباحثني الدراسة من النفسية االقتصادية 

فنجدهم يتكلمون عن البنية اللغوية والبنية النفسية والبنية االجتماعية... وغريها.بناءاً على هذا كان لزاماً علينا أن 

  بصدده. أنا نتطرق إىل مفهوم البنية قبل الغوص يف احلديث الذي

 نية يف االشتقاق اللغوي إىل الداللة املعمارية، وهي فعل ثالثي بىن يبين بناء وبناية وبنية وكماتشري لفظة الب

بنى الشيء، بنيًا وبناءا وبنيانا أقام جداره ونحوه (...) والبنية ما بنى (ج) «وردت يف( املعجم الوسيط) تعين: 

نية، أو كل ما يبنى وتطلق على الكعبة، أو بُنى وهيئة البناء ومنه بنية الكلمة أي صيغتها وفالن صحيح الب

عندما نتمعن يف هذا النص نرى أن لفظة البنية تشري إىل معىن  1»بنية الطريق طريق صغير يتشعب من الجادة

  بنيتها وتطلق أيضا على شخص أنه صحيح البنية. يفالبناء، كما تعرب عن صياغة الكلمة 

بنى بيتًا أحسن بناء وبنيان، «البالغة) "للزخمشري" كما يلي:  سيف حني جاء هذا املصطلح يف (أسا

وهذا بناء حسن وبنيان حسن (...) وبنيت بنية عجيبة (...) وفالن يباني فالناً: يباريه في البناء. وابتنى 

ملعاجم هي .إن املتأمل يف هذه النصوص جيد أن الداللة اللغوية اليت تشري إليها هذه ا2»لسكناه دارًا وأبنيته بيتاً 

  د وهيئة البناء وتركيبه.يالداللة املعمارية واليت ختتص يف البناء والتشي

اللغات األوربية ذات أصول يف أما من الناحية االصطالحية فنجدها تتعدد يف معانيها فهي 

وضع  الذي يعني البناء أو الطريقة التي يقام بها مبنى ما، ثم امتد مفهوم الكلمة ليشمل" «Stuereالتينية"

األجزاء في مبنى ما من وجهة النظر الفنية المعمارية، وبما يؤدي إليه من جمال تشكيلي (...) ويتميز 

االستخدام القديم لكلمة بنية في اللغات األوروبية بالوضوح فقد كانت تدل على الشكل الذي يشيد به 

لتكون كالمًا، سواء كان جسمًا  مبنى ما، ثم لم تلبث أن اتسعت لتشمل الطريقة التي تتكيف بها األجزاء

                                                           

إبراهيم مصطفى أمحد حسن الزيات، حامد عبد القادر، حممد إبراهيم أنيس، عبد احلليم منتصر، عطية الصواحلي، حممد خلف األمحر، املعجم الوسيط، أخرجه: 1
  .72، ص1، ج 1972، 2علي النجار، املكتبة اإلسالمية للطباعة والنشر والتوزيع، استانبول، تركيا، ط

  .78أبو القاسم جار اهللا حممود بن عمر الزخمشري، أساس البالغة، ص 2
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حيًا أو معدنيًا أو قوًال لغويًا (...) وعلى هذا األساس فإن البنية هي ما يكشف عنها التحليل الداخلي لكل 

  1»ما، والعناصر والعالقات القائمة بينهما ووضعها، والنظام الذي تتخذه

تتسم بطابع النظام وتتألف من عناصر فعند وعليه فإن البنية هي نظام من التحوالت له قوانينه اخلاصة به 

إخالل عنصر منها يؤدي إىل اإلخالل بالعناصر األخرى، فهي إذن تقوم على التجانس والتآلف بني خمتلف 

أجزائها حبيث ال تكون حاملة للمعىن إال يف إطار اموعة كلها، فمثًال عندما نقول بنية شيء ما، كالبنية 

جتماعية، فهذه البنيات تعد مبثابة جمموع من اخلصائص اليت تشكل النظام يف فرتة زمنية االقتصادية أو البنية اال

معينة تقوم بتنسيق القوانني املشكلة هلا، وهلذا فإن البنية وكما عرفها "صالح فضل"؛ فرأى  بأن "البنية عموما هي  

ون ما هو إالّ  بفضل عالقته مبا كل مكون من ظواهر متماسكة، يتوقف كل منها على ما عداه، وال ميكنه أن يك

 .معىن ذلك أن البنية تتكون من عناصر مركبة، حبيث ترتكب فيما بينها عن طريق نظام معني يقوم بتميز2عداه"

  كل عنصر يف البنية مستقل بنفسه خبصائص يتميز ا.  خصائص اموعة على الرغم من أن

أشرنا إىل مفهوم البنية وما تعنيه كمصطلح يف الدراسة، وانطالقا من هذا التحديد ملصطلح البنية نكون قد 

لكن حديثًا هنا هو خيتص يف استخدام هذا املصطلح عند "عبد املالك مرتاض" فنجده قد استعمله يف دراساته 

وذلك من خالل مؤلفان عاجل فيهما قصيدة "لعبد العزيز املقاحل" بعنوان " أشجان ميانية" قام بدراستها بطريقتني 

أما الكتاب الثاين ة اخلطاب الشعري، دراسة تشرحيية لقصيدة أشجان ميانية" ياينتني فالكتاب األول بعنوان" بنمتب

وهلذا سوف نبدأ احلديث بالكتاب أشجان ميانية "فعنونه بشعرية القصيدة قصيدة القراءة حتليل مركب لقصيدة 

البنية عند "مرتاض" ألنه أشار إىل هذا  األول " بنية اخلطاب الشعري" وذلك من أجل التطرق إىل مصطلح

  املصطلح يف كتابه هذا.

تناول "مرتاض" يف كتابه هذا دراسة لقصيدة " عبد العزيز املقاحل". فقام بتقسيمه إىل جمموعة من املباحث 

 البنية مث درس من خالهلا جمموعة من اخلصائص املختلفة هلذه القصيدة وهذه اخلصائص هي: الفصل األول يف

لصورة يف قصيدة "أشجان ميانية" أما الفصل الثالث تناول فيه خصائص احليز الشعري يف افصل الثاين خصائص ال

حني تناول يف الفصل الرابع خصائص الزمن األديب ويف الفصل اخلامس خصائص الصوت واإليقاع أما يف الفصل 

  نية".األخري والسادس تناول فيه خصائص املعجم الفين يف قصيدة "أشجان ميا

                                                           
  .121، 120صالح فضل، النظرية البنائية، 1
  .121، ص ل، النظرية البنائية صالح فض2
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شعر أشار فيه تمهيد حول نظرية الالقبل حديثه عن هذه اخلصائص جاء يف بداية كتابه حيث حتدث يف 

شعر على حساب املضمون، وقبل حديثه عن هذه النظرية السبق يف عنايتهم بالشكل يف إىل أن العرب هم األ

املعايري اليت متيز الشعراء، وبعد هذا جنده عرض جمموعة من األسئلة اليت تدور حول مفهوم الشعر وخصائصه وأهم 

يؤكد على أن الناس كانوا قبل "أيب عثمان اجلاحظ" حيثون على النظر يف املعىن قبل اللفظ مبعنåاالهتمام باملضمون 

قبل البنية، وذا يفضلون شاعرًا على حساب شاعر آخر، مث بعد ذلك يصل الناقد إىل موضوع حديثه يف هذا 

شرح نظرية "اجلاحظ" الذي يرى أن الشعر جيب أن يكون على العناصر التالية، وهي: إقامة الوزن، التمهيد وهو 

ختري اللفظ، سهولة املخرج، فالشعر صناعة، وضرب من النسيج، وجنس من التصوير، ومن خالل هذا يصل "عبد 

المدرسي،  يالمستوى التنظير يرقى إلى «لى أنه أول رأي يف النقد العريب املالك مرتاض" إىل ترجيح اجلاحظ ع

فهو يتمثل الشعر بنية قائمة على مالحظة اللغة الفنية المستخدمة في النص، والحركة التي تتحكم في هذه 

اللغة، والعالقة التي تربط المظاهر الداخلية والخارجية للنص وحيز النص الشعري وما يجوسه من زمان 

. ولذلك فإن هذه العناصر اليت 1»لنص إلى مستوى الشعرمتحكم فيه فبقدر انسجام هذه العناصر يرقى ا

  وضعها اجلاحظ هي عناصر خالصة وقد عدها ميزاناً للشعر.

ومن خالل هذا يصل "مرتاض" يف اية حديثه وذلك  بعرض هذه العناصر لنظرية اجلاحظ وشرحها  

  وحتليلها.

وذلك من خالل ستة فصول وكان غرضه يف مث بعد هذا يأيت الناقد فيبدأ بتحليل بنية هذا اخلطاب الشعري 

  وقد جاء تناوله هذا يف ستة خصائص وهي: 2ذلك التعرف على بنية اخلطاب الشعري املعاصر

  البنية  )أ 

لناقد تعريف مبسط ففي هذا اجلزء يقدم لنا ا "ومبا أن حديثنا هنا هو عن البنية عند " عبد املالك مرتاض

البنية هي جمموعة من  أنمعىن ذلك  3»ائص المرفولوجية الخالصةإلى الخصونقصد بها هنا «للبنية فيقول: 

في مذهبنا هو كل إبداع أدبي «ريف للخطاب الشعري وهو كما قال: العناصر الصوتية، كما جنده يقدم لنا تع

بلغ الحد المقبول، ونال إعجاب أكثر من ناقد، أي كل إبداع أدبي نال الحد األدنى من إجماع الناس على 

                                                           
  .4عبد املالك مرتاض، بنية اخلطاب الشعري، ص1
  .19املرجع نفسه، ص ينظر: 2
  .23املرجع نفسه، ص3
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فيصنف في الخالدات من اآلثار الفكرية، وظيفة جوهرية حيث اتفق معظم النقاد المحدثين على جودته 

الشعر ليس معاني ال أفكاراً، وال يراد به إلى التنظير الفكري المعقد، وإّال التخد لذلك سبيل الفلسفة أو 

ن خالل هذا احلديث أن يرتاءى لنا م1»المنطق، أو هما جميعًا للبحث في الجواهر والقيم؛ إنما هو بنى

أغلبية النقاد اتفقوا على أن الشعر ال يرتكز على املعىن والداللة وإمنا هو يف أصله شكل أو بىن يستطيع من خالهلا 

  الشاعر أن يرقى إىل مستوى عايل يف اخلطاب الشعري.

اإلفرادية وتبحث «ني يف بنيتها اخلارجية ومها بنيتكما قدم لنا "مرتاض" بنيتني يف معاجلته هلذه القصيدة 

وتبحث في خصائص الوحدات التي  ؛وتركيبية .الخطاب جئص العناصر التي اتخذت أدوات لنسفي خصا

أي أن البنية اإلفرادية هي املادة األساسية اليت تساهم يف بناء اخلطاب أما البنية  2»يتألف منها الخطاب نفسه

  ل اهتمامها باملكونات اليت يتألف منها اخلطاب.الرتكيبية فهي اليت تقوم بدراسة كلية، وذلك من خال

قدم فيها "مرتاض" جمموعة من األسئلة يف حتليله للقصيدة فطرح التساؤل حول البنية  البنية اإلفرادية:

الطاغية يف النص، األفعال أم األمساء؟ وما هو العنصر الغالب يف األمساء النكرة أم املعرفة؟ وما هي األفعال 

القصيدة، وهلذا جنده يقدم دراسة ة؟ ونوعية الفعل الذي كانت تبتدئ به ياملهيمنة املاضية أم احلاضرة أم املستقبل

%، أما بالنسبة لألفعال بالقياس  82.77إحصائية هلذه األسئلة املطروحة فكانت النسبة املئوية ألبيات القصيدة بـ

%، ويف هذه  48.22%، يف حني األبيات اليت تبتدئ باألفعال تبلغ نسبة     69.50إىل األمساء تقدر بـ 

ومن هنا  3د جنده يرى بأن هذه النسب ال يكون هلا معىن ما مل تقدم تعليًال وتشرحيًا هلا،العملية اليت قام ا الناق

جند أن هذا التحليل الذي قام به ناقدنا قد أعطى عملية إحصائية موع األفعال واألمساء الواردة يف القصيدة 

  فنجدها متساوية فيما بينها لكن األمساء هي الطاغية.

بنية الرتكيبية يف اخلطاب الشعري: فقد تطرق إىل رصد الظواهر اللسانية يف ص الئويف ما خيص خصا

ذا جنده القصيدة وذلك من خالل طول الوحدات وقصرها وهل القصيدة تبتدئ بفعل أو باسم؟ وأيهما الغالب وهل

ات البنى نشد فيه اإلجابة عن بعض هذه األسئلة فالحظنا توازنًا ألسنيًا في بدايتوجئنا إلى النص «يقول: 

فكأن النص كان يراعي بفعل و ثالث و سبعين تبتدئ بإسم.التركيبية، حيث ألفينا ثمانيًا وستين بنية تبتدئ 

                                                           
  .25، صعبد املالك مرتاض ، بنية اخلطاب الشعري 1
  .28، صنفسه املرجع  2
  .25املرجع نفسه، ص ينظر:3
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شيئا من التوازن بين الجنسين الكالميين حتى ال يطغى أحدهما على اآلخر، فالفعل يمنح الخطاب حركية، 

  1»واالسم يمنحه استمرارية وثبوتاً 

  قصيدة أشجان يمانية:ب)خصائص الصورة في 

حديثة النشأة «اعتربهاقد  تناول "عبد املالك مرتاض" يف هذا العنصر، احلديث عن عنصر الصورة و

جديدة المفهوم في النقد الحديث، حتى أن المعاجم العربية، ومثلها الموسوعات العربية أيضًا، ال تكاد 

هنا هو أن مفهوم الصورة اليت مل يتطرق إليها العرب . وما نالحظه 2»تذكر عنها شيئًا يشفي الغليل، أو الجائع

ملحوظة في كل نتاج أدبي « تنحصر يف الشعر وحده. فهي بذلكالقدامى يف شكلها احلايل والصورة الفنية ال

في القصيدة دون القصة، وال في الملحمة دون الرواية، وال في األرجوزة دون  هاخالق، فال ينبغي تصور 

يه البالغيون العرب في قول الحجاج الشهير: "إني ألرى رؤوسًا قد أينعت وحان الخطبة، فما كان يسم

قطافها وإني لصاحبها"، استعارة مكنية ليست في مصطلح لنقد األدبي الحديث، ومفهومه إال في الصورة 

اد احملدثني ويفسر . وعليه فإن االستعارة والكناية والتشبيه عند البالغيون القدامى، هي صورة فنية عند النق3»الفنية

  هذا باملثال التايل:

  عيين وطناً ي"صار الدمع 

  شربت عيين ماء احلزن

  4انفجرت"

قام "مرتاض" يف هذه املقاطع بالتمييز بني ثالث صور؛ فجعل الصورة األوىل هي املفتاح للصورة الثانية 

الثالثة وعد الصورة الثالثة جزء من الصورة الثانية ومكملة هلا، أما يف ما خيص النغمة الطاغية يف هذه املقاطع واليت 

مي شروحات وتفسريات هلذا احلزن وملاذا اختريت العني  اتسمت ا هذه الصورة فهي ذات مصدر احلزن، فقام بتقد

                                                           
  .35، صعبد املالك مرتاض ، بنية اخلطاب الشعري 1
  .49، صنفسه الرجع  2
  .49املرجع نفسه،ص3
  .266عبد املالك مرتاض، شعرية القصيدة، قصيدة القراءة، حتليل مركب لقصيدة"أشجان ميانية"، ص 4
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كصورة فنية أساسية، ولإلجابة هنا جنده قد اعترب العني هي أغلى ما يف جسم اإلنسان بعد القلب والدماغ، 

  1ويعود سبب اختيار احلزن ألن الديوان كله يقوم على نغمة احلزن.

  ج) خصائص الحيز الشعري:

ليس مكانًا بالمفهوم التقليدي للزمان، وإنما هو «عن احليز وقد اعتربه بأنه حتدث "مرتاض" يف هذا اجلزء

  .2»تصور ينطلق من تمثل شيء يتخذ مأتاه من مكان وليس به

أي أن احليز يقصد به املكان أو الزمان باملفهوم التقليدي، فهو إذن عبارة عن ختيل وتوهم، وهلذا فاحليز يف 

  ض" متنوع ال ميكن حصره وقد ضبطه يف العناصر التالية:قصيدة "أشجان ميانية" حسب "مرتا

 ق باحليز الراهن، والبحث عن حيز بديل.يالض -

 احليز املتحرك. -

 احليز احملاصر. -

 احليز احملفوف باألخطار. -

 التصارع مع احليز. -

  وبناءاً على هذا سوف نقوم بتوضيح عنصرين للحيز ومها:

 الحيز المحاصر: -

  3ترتعش الكلمات

الكلمات ال يرتعش حيزها، ألنه حيز ميت، وإنما الحيز الذي «احملاصر يف هذا البيت يعين أن ز إن احلي

يرتعش حّقًا هو ذلك الصادر عن صاحب الكلمات وال ترتعش شفتاه وهو يرفع عقيرته ساخطا على ما 

. ويعين 4»أسواطاً اب غرام صّب عليه إال بعد أن يكون فعًال مبني بعد أصابه من اختناق في حرية تعبيره،

  ذلك ألن احليز هنا ال يتعلق بالكلمات بل بصاحب هذه الكلمات ويدل على أن شعبه مقهور ومكبوت احلرية.

                                                           
  .61، 59عبد املالك مرتاض، بنية اخلطاب الشعري، ص ينظر: 1
  .79، نفسه املرجع  2
  .267عبد املالك مرتاض، شعرية القصيدة، قصيدة القراء، ص3
  .95عبد املالك مرتاض، بنية اخلطاب الشعري، ص  4
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 التصارع مع الحيز:-

  بالطريق!

  أسري عليه فيسبقين

  مث أعدو فيسبقين.

حيتوي هذا املقطع على حيزين متتاليني متوازيني ومها حسب "مرتاض" " ميضيان يف حركة عنيفة خفيفة 

مجيعًا وهي تصارع حركة الروامس السوايل. فهناك طريق منتصب وهذا حيز وهناك شخصية متجسدة وهذا حيز، 

وأجرى فتضطر الشخصية إىل العدو  خر يف حركة مثلها بل أقوى منهاآلويبدأ أحد احليزين يف احلركة، فيشد احليز 

 1والركض، ولكنها ال تصنع شيئاً، ألن احليز الذي حتتها يكون أعدى منها"

  

  د) خصائص الزمن األدبي:

 يفأشار الناقد يف بداية حديثه هنا، بأن الزمن املقصود هنا ليس الزمن النحوي وليس كما هو متبادر 

وإمنا هو الزمن األديب خلص ويؤكد ذلك من خالل إثباته بإعطاء أمثلة من هذه القصيدة واليت يرى أن  ،أذهاننا

نوع، سريع التغيير، ومن العسير األخذ بتالبيبه على نحو ال يبقى تشديد التعقيد، كثير ال«الزمن فيها متعدد 

  األديب أربعة عناصر للزمن وهي كالتايل: ن. وهلذا جنده يقدم لنا يف دراسته للزم2»وال يذر

  . التعامل التقليدي مع الزمن: ومن األبيات التي يقدمها لهذا الزمن:1

  خيرج من رماد األمس

  ل من رمال اليومنسي

  3.يرقص يف جليد الغد

الواضح هنا هو أن األزمنة يف هذه األبيات هي" األزمنة التقليدية املعروفة: املاضي واحلاضر واملستقبل وكل ما يف 

األمر من بعض الطرافة، اصطناع الشاعر األمس عوضًا عن املاضي، واليوم عوضًا عن احلاضر، والغد بدًال من 
                                                           

  .104، صعبد املالك مرتاض ، بنية اخلطاب الشعري 1
  .110املرجع نفسه، ص2
  .267عبد املالك مرتاض، شعرية القصيدة، قصيدة القراءة، ص3
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 1م الزمن شيئاً، كما تعطيه بعدًا إبداعيًا يذكر"املستقبل، ولكن مثل هذه االستعماالت ال توازي من مفهو 

فـ"مرتاض" من هذا املنطلق جنده يقوم برصد األزمنة واستبداهلا، لكن هذه العملية االستبدالية ليس هلا أي أمهية يف 

  الزمن.

  . الزمن التهكمي:2

  أورقت الكآبة

ليست مفتقرة إىل أن يعوزها الشاعر إىل يف هذا املقطع يشري"مرتاض" إىل هذا الزمن التهكمي وذلك أن الكآبة 

، ألا أصبحت تعرف العنوان وطريقها إىل الناس فهم أيضاً يعرفون الطريق إليها فهي إن هسه، أو يلحقها بشعبنف

فالكآبة هنا أصبحت صفة تتداول بني ، 2 كلتا احلالتني أمر حمتوميفاوزها وإن مل يشاءوا جاءم فهي شاءت ج

  عامة الناس.

  الزمن الضجر بنفسه:. 3

  3اهبطو يب إىل صفحة املاء

مكون مركب ومعقد بحيث ال يستطيع «أن العامل الشعري هنا يقصد به على أنه العنصريشري "مرتاض" يف هذا 

  4.»أي شخص أن يستعيبه ألنه يحمل زمناً رديئاً 

  . الزمن الدائري:4

في بعض المقاطع هذا النص، وهو يشكل إنه زمن الحظناه «تاض" يف هذا الزمن على حد قوله يرى "مر 

حركتين متوازيتين متقابلتين أو متتاليتين، ولكن في تواز طوراً، وفي دائرية طوراً، وفي اتجاه متعاكس طورًا 

. معىن هذا أن الزمن هنا حسب احمللل يظهر دائما يف حركتني متناوبتني وهذه 5»وفي أشكال أخرى طورًا آخر

أو بشكل متوازي ومن األمثلة اليت قدمها "مرتاض" خبصوص هذا الزمن هي: أمشي احلركة تكون بشكل دائري 

  وراء صويمشي وراء صوته.

                                                           
  .111عبد املالك مرتاض، بنية اخلطاب الشعري، ص1
  .115املرجع نفسه، ص2
  .268ة القصيدة، قصيدة القراءة، صعبد املالك مرتاض، شعري 3
  .118عبد املالك مرتاض، بنية اخلطاب الشعري، ص 4
  .124املرجع نفسه، ص 5
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  ه. خصائص الصوت واإليقاع:

تطرق "مرتاض" يف بداية هذا العنصر بتمثيله للشعر القدمي، واعتماده على الوزن والقافية مع ذكره ألنواع 

ض الدراسات الغربية، وبعد ذلك يشري إىل الشعر املنثور وحيط من قيمته اإليقاع من مركب ومفرد، مث يشري إىل بع

فيعده فاقدًا لإليقاع، ويرى ألن هذا التمرد على سلطان الشعر ظاهرة حضارية خالصة، ومثرة من مثرات احلروب 

وم أرادوا قول دون املدمرة. واحلقوق املهضومة والدماء املسفوكة، وسيادة حكم القوة العاتية، وقد عّد هذا كله من ق

أن يدرسوا العربية ويلموا بأبسط خصائصها اإليقاعية، لكن هناك من وقف يف وجه تلك االلتزامات فأنشد أمجل 

  1شعر وأرقه ومنهم "املقاحل".

  ومن هذا فإن "مرتاض" يرى أن قصيدة "أشجان ميانية" هلا إيقاعات متنوعة وقد حصرها لنا كاآليت:

 اإليقاع القائم على متاثل العناصر. أوًال:

 اإليقاع اخلفيف التام.ثانياً:

 اإليقاع القائم على تساوي عدد املونيمات دون اعتبار للصوت. ثالثاً:

 اإليقاع الطويل التام.رابعاً:

 اإليقاع الطويل اخلفيف معاً. خامساً:

 اإليقاع اخلفيف السريع.سادساً:

الذي تناوله "مرتاض" خيتم كالمه يف األخري بذكر بعض اإلحصائيات مث بعد هذا العرض خلصائص اإليقاع 

ية نالت ئ، واإليقاعات الرا% 19.14قدر بـ اليت توصل إليها فريى أن اإليقاعات النونية تنال املرتبة األوىل بنسبة ت

وع شيمث أقر بأن  يةواليائيةئمث الالمية والتا%،  9.21بنسبة  % واإليقاعات امليمية 9.22نسبة مئوية تقدر بـ 

هذه األصوات عند "املقاحل"، مياثل شيوعها لدى شعراء العرب القدامى "كالفرزدق" و "املتنيب" واألشعار املدونة 

يف كتاب األغاين "أليب الفرج األصفهاين"، وهذا ما يدل على أن الشاعر األصيل حني جييء إىل قرض الشعر ال 

  2هي، قدمياً وحديثاً.يستطيع أن خيرج من جلده فالعربية هي 

  و. خصائص المعجم الفني في قصيدة "أشجان يمانية":

                                                           
  .141، صينظر: عبد املالك مرتاض ، بنية اخلطاب الشعري 1
  .166نفسه، ص  املرجعينظر: 2
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بدأ "مرتاض" حديثه يف هذا الفصل عن نظرية املعجم الفين يف الشعر العريب فقدم أمثلة على ذلك فكان 

قائمة من الكلمات المنعزلة التي تتردد بنسب مختلفة أثناء نص معين «القدامى ينظرون إىل املعجم بأنه 

وكلما ترددت بعض الكلمات بنفسها أو بمرادفها أو بتركيب يؤدي معناها، كونت حقًال أو حقوًال داللية 

(...) فإذا ما وجدنا نّصًا بين أيدينا ولم نستطع تحديد هويته بادئ األمر فإن مرشدنا إلى تلك الهوية هو 

  .1»المعجم

حيث  نت فهو الذي مييز بني النص اإلبداعي موهلذا فإن املعجم هو ما يصطنعه املبدع من عالمات وإشارا

  اخلصائص الفنية.

  وعليه فإن املعجم الفين الغالب يف القصيدة حسب "مرتاض" يتمثل يف سبعة حماور: 

 وهو الذي حيمل معاين الشقاء واملوت العذاب وكل ما يتعلق ذه الصفات.المحور األول: 

ففي  2وهو الذي يعرب عن السوائل مثل النهر، مث يشري إىل داللة املاء املعربة عن االعتدال واخلري المحور الثاني:

  هذا احملور جند الناقد يركز على كل ما له عالقة بالسيالن فيعطيها داللتها حسب القصيدة.

 جيج والنداء والصراخ.تطرق فيه إىل األصوات واالستغاثة والذي يتميز خبصائص متمثلة يف الضالمحور الثالث: 

أمل فيه كل مل يتعلق بالشجر والنبات وقد جعل هذا احملور ذو عالقة متينة مع احملور اخلاص المحور الرابع: 

 بالسوائل.

فهو حيمل عنوان احلب والعشق وما يف حكمها وهذا من خالل األلفاظ واملعاين الدالة على المحور الخامس: 

 احملور إىل احملورين املتعلقني بالسوائل والنبات.احلب وقد أضاف الناقد هذا 

تناول فيه الضوء والنور وما يف حكمهما وهذا املعجم يدل على احملبة واجلمال وهي عبارة عن المحور السادس: 

 3أضواء ساطعة وأنوار متأللئة مثل: أين الضوء، القمر، الضوء.

للوطنية والوطن فهو يف نظر "مرتاض" هو ما ختتم به أما احملور السابع واألخري فقد جعله المحور السابع: 

ألن الناس يضحون بأنفسهم  ،املعاجم الفنية وهذا املعجم يندرج حتت معجم احلب ألن احلب األكرب هو للوطن

                                                           
  .58، ص1985، 1بريوت، لبنان، طحممد مفتاح، حتليل اخلطاب الشعري، (إسرتاتيجيةالتناص)، املركز الثقايف العريب، 1
  .186ينظر، عبد املالك مرتاض، بنية اخلطاب الشعري، ص2
  .193املرجع نفسه، ص ينظر:3
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عناصر هذا املعجم الفين حسب الناقد واملتمثلة يف متزاوجات أي املتناقضات،  أهموأمواهلم  من أجل الوطن ومن 

 وقد خلص إىل أن هذا احملور هو عبارة عن حمطة للمحاور السابقة. 1املاء واملطر والنبات والشجر، واحلزن والدموع

اض حتليل ومجلة القول من خالل هذا التحليل فإن كتاب "بنية اخلطاب الشعري" الذي درس فيه مرت 

قصيدة "أشجان ميانية" "للمقاحل"، نالحظ أنه كتاب خايل من مقدمة يطرح من خالهلا أسئلة متعلقة بأمهية تناوله 

يف الدراسة والتحليل، لكن الشيء املثري لالنتباه يف هذا الكتاب هو عدم  سيتخذههلذه القصيدة واملنهج الذي 

  ل.إدراجه لنص هذه القصيدة اليت تناوهلا بالتحلي

استطاع أن يساهم «قاحل"، من خالل  شعره ويرى أنه كما جنده يبالغ يف مدحه للشاعر "عبد العزيز امل

. كذلك جنده يكرر 2»بجد وكفاءة في تطوير مسار الشعر العربي وتطويع لغته الفنية يجعلها في متناول القراء

ل هذه القضية يف متهيد كتابه، عندما بعض املواضيع مثل قضية عناية الشعر بالشكل دون املضمون، فقد تناو 

تناول نظرية اجلاحظ وأعادها يف القسم املخصص لتحليل البنية، أيضا جنده يتطرق إىل بعض القصائد األخرى من 

الفصل املخصص خلصائص الصورة والفصل يف الديوان وعدم التزامه بالقصيدة املخصصة يف التحليل، ويتضح هذا 

نا نشري أيضًا إىل كثرة استخدام "مرتاض"لإلحصاء يف استخالص كجم الفين،  صل املخصص خلصائص املعالف

  النتائج.

أما الكتاب الثاين واملسمى بـ :" شعرية القصيدة، قصيدة القراء حتليل مركب لقصيدة "أشجان ميانية" تناول 

لقضايا واألسئلة اليت سوف يف بدايته تقدمي عام حتت عنوان "يف منهجية الكتابة التحليلية"؛ طرح فيه جمموعة من ا

جييب عليها من خالل هذه الدراسة، وأشار إىل أن هذه الدراسة ليست دراسة تقليدية وال باجلديدة اخلالصة 

نحاول تحليل هذا النص، أو نعقد إلى نماذج « كل ذلك. وقد أشار هلذا بقوله: وإمنا دراسة تقع بني ،وإبداعاً 

مستويات أربعة، داخلية، نود وصلها بأربع فرعيات سيميائية متالزمة مفاتيح منه، لتحليلها على األقل من 

ومتداخلة ومتقاربة، قل أن تعومل معها، على األقل في حدود، ما انتهى إليه علمنا، في تحليل النص العربي 

ونجن نجتهد في هذا المجاز أن نطبق بعض المفاهيم الغربية لنتظاهر بها في فهم الظاهرة الشعرية،... 

                                                           
  .195، صينظر: عبد املالك مرتاض ، بنية اخلطاب الشعري  1
  .18، صنفسه املرجع  2
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ود أن نتوقف لدى هذه المفاهيم السيميائية األربعة، واحدًا واحداً، لنعرف بها تنظيرًا أوًال، ثم نخلص من ون

  1»بعد ذلك إلى ممارسة التطبيقات عليها من حّد نص "أشجان يمانية

وقد أشار إىل  ،هذه حاول أن يتجاوز ما قام به يف كتابه األول يف دراسته للقصيدة تهوعليه فإنه يف دراس

هذا التجاوز يف العنوان إىل ألنه سيقوم بتحليل مركب هلذه القصيدة وهذا التحليل يقوم على قراءة جديدة لنص 

  قصيدة "أشجان ميانية"  وهي قراءة سيميائية تقوم على مخس مستويات:

 قراءة تشاكلية انتقالية لنص "أشجان ميانية".المستوى األول: 

 بة تشاكلية حتت زاوية االختيار.مقار المستوى الثاني: 

 معاجلة انزياحية لنص "أشجان ميانية".المستور الثالث: 

 قراءة حتت زاوية احليز لقصيدة "أشجان ميانية".المستوى الرابع: 

 قراءة سيميائية مركبة.المستوى الخامس: 

سيتناول من خالهلا  وقبل أن يشرع "مرتاض" يف حتليل هذه املستويات تطرق إىل شرح بعض املفاهيم اليت

 قام بشرحها مفهوم "شرح النص"، فأشار أن عملية شرح يتما بعد. ومن بني هذه املفاهيم النص القصيدة في

النص تقوم على ثالثة مستويات، ففي املستوى األول حتويل نسيج النص من الشعر إىل النثر دون أن يؤثر على 

  .شعريته، واملستوى الثاين شرح لأللفاظ الغريبة 

  2ريج النحوي.خأما املستوى الثالث العناية بالت

عملية شرح النص مث ينتقل بعد ذلك إىل مفهوم " حتليل النص" فأشار إىل أن عملية التحليل خمتلفة عن 

القراءة اجلمالية والفنية  كز القراءة اللغوية والنحوية واملضمونية فاحمللل ال يكتفي ذه القراءة بل يتعداه إىلاليت تر 

ة مفاهيم منها: " الواحد وية والتارخيية والسيميائية واالجتماعية... وغريها، ومن هذا تطرق إىل عدوالبن

"اإلبداعواإلبتداع" و"قراءة القراءة"، فقام بشرح كل هذه املفاهيم يف مقدمة كتابه هذا. وأشار إىل أن "،املتعدد

ته يف القراءة األوىل نية خمتلفة عن القراءة األوىل وذلك من منظور جديد وإدراك ما فاقراءته هذه للقصيدة قراءة ثا

  ذلك على أدوات سيميائية يف حتليله.فاعتمد يف 

                                                           
  .233عبد املالك مرتاض، شعرية القصيدة، قصيدة القراءة، ص 1
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جنده  ،وختامًا ومن خالل هذين الكتابني نستطيع أن نقول أن "مرتاض" كما اهتم بالشعر العريب القدمي

هذا االختالف يف تناوله للشعر القدمي واحلديث إىل متيزه بروح اإلبداع يهتم أيضا بالشعر العريب املعاصر ويعود 

  ومواكبة التطور.

فنجدها لغة واضحة تتسم بدقة يف الشرح والتفسري  ،اليت استخدمها يف هذين الكتابني للغتهأما بالنسبة 

ه الدراسة اليت قام ا كما نرى أن هذ  .يان كانت تتميز بدرجة من الشعريةعلى الرغم من أن لغته يف بعض األح

  "مرتاض" حماولة تشري إىل القدرة على قراءة النص الواحد مبناهج خمتلفة ومتعددة وهذا ما يعرف بتعدد القراءات.

لكن ما نالحظه يف هذين الكتابني أن "عبد املالك مرتاض" يف كتابه الثاين "شعرية القصيدة" أراد أن يقنع 

الكتاب األول "بنية اخلطاب الشعري" يف دراسته، لكن حنن كقراء نستطيع أن القارئ بأن هذا الكتاب خيتلف عن 

 نقول أنه قام بعملية تكرار يف تناوله للكتاب الثاين "شعرية القصيدة".
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  : الداللة-ج
نظريات  يعترب علم الداللة فرع من علوم اللغة و هو كما يسمى علم املعاين، ألنه يقوم بدراسة املعىن أو دراسة

املعىن،إنه يقوم بدراسة املعاين اليت حتملها الكلمات و اجلمل و امللحوظات ؛ألن هذا العلم يركز على اللغة 
  بالدرجة األوىل.

تتبع الدالالت النصية «وهلذا فقد حظيت الداللة بعدا فنيا يف دراسة النصوص إذ يسعى من خالهلا  املتلقي إىل 
امتالك المعنى، أو المشاركة بإنتاجه وذلك انطالقا من دالالت التراكيب  التي تتضمن رسالة المبدع، بهدف

و البنى النصية المتنوعة، فالنص األدبي ينطوي على جانب جمالي، وجوانب وظيفي و المعنى هو الغاية 
 من الوظيفة االيصالية فيه و المبدع يجعل المعنى منطويا داخل النص و مخزونا في لغته و صوره و تراكيبه

مبعىن أن املتلقي أو الناقد يف دراسته للنص جنده دائما يبحث عن الدالالت أو املعاين النصية اليت (1)»و مجازاته
حيتويها نص املبدع وذلك من أجل اكتساب معىن ذلك النص، فيكون الطرف الثاين الذي ينتجه منطلقا يف ذلك 

النصية؛ ألن النص األديب عادة يقوم على القيم الفنية و على الدالالت اليت حتملها األلفاظ و الرتاكيب و البنية 
  اجلمالية و الوظيفية.

المعجمية و ما ة الداللية و السياقية و يمتلكان معرفة أولية بإمكانيات اللغ« وذا فإن كل من املبدع و املتلقي
المحددة و تأويلها تحتويه من قدرة استبدالية و لكنهما يفترقان فيما بعد في التصرف بمعطيات اللغة 

  (2)»تأويال، ينسجم مع ما يمتلكان من صور ثقافية و نفسية و اجتماعية
ومن هنا فإن لنصوص "عبد املالك مرتاض" دالالت و معاين تظهر من خالل عملية التفتيش و البحث اليت  

ار و املعاين كبرية لألفك  يقوم ا القارئ عند قراءته لنصوص و إبداعات "مرتاض"هذا األخري الذي كان يويل أمهية

و هذا التصور المرتاضي ألهمية األفكار في صناعة الفن و صعوبة االرتقاء بها « لقويلامن أجل إنتاج الفن 
أي أنه كان على عناية باملعاين و الدالالت و يعد هذا  (3)»إلى المستوى العبقري، جدير بأن بعد إضافة مهمة

  اجلمال الفين ومن أمثلة ذلك قوله هذين النصني:مبثابة إضافة يف ارتقاء نصوصه إىل 

فأنت إذا كنت تستمع إلى لغة ال تفهمها تخيلها مجموعة من األصوات المختلفة العجيبة، غير أن « -

هذه األصوات المنتظمة المتواترة فيها بنظام معلوم هي التي تشكل معجمها اللغوي. وهذه اللغة تتساوى 

) ألن األمر ينصرف إلى األصوات المنتظمة التي تحكمها قواعد  la longueمفهومها ، هنا مع اللسان (

  (1)»متعارف عليها تسمى النحو

                                                           

  ،248، ص 2013، الثلثي يف النقد العريب يف القرن الرابع اهلجري، منشورات اهليئة العامة السورية للكتاب ، دط  دمشق، مراد حسن فطوم  1
  .248املرجع نفسه، ص  2
  .93عبد اجلليل مرتاض، جتربة نقد الشعر عند عبد املالك مرتاض، ص  3
  .86عبد املالك مرتاض، نظرية النص األديب، ص  1
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و هذه األصوات الطائرة في الهواء ، أو المجسدة في عالمات رسمية ترقى على «وقوله أيضا -

القرطاس و تسمى الحروف األبجدية، هي التي تحتمل المعاني في إصطالح قدماء المفكرين 

 (2)»)في إصطالحدوصوسيرsignifiersاللغوين و النقاد العرب، أو المدلوالت(

يرتاءى لنا من خالل هذين املثالني دالالت و معاين و يظهر هذا عندما حتدث عن اللغة إذ اعتربها مسة لفظية 

  و صوتية خالعة تتجسد يف عالمات رمسية حاملة ملعاين و مدلوالت عديدة.

 

                                                           

  .86، ص العبد املالك مرتاض ، نضرية النص األديب  2
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  خاتمة:

بنــاًءا علــى مــا تقــدم عرضــه يف هــذا البحــث نســتطيع أن نقــول أّن إبــداعات ومؤلفــات" عبــد املالــك مرتــاض" 

متثــل رصــيدا معرفيــا ومرجعيــة أدبيــة لكــل باحــث يريــد أن خيــوض جتربــة حبثيــة، ويعــود هــذا إىل املميــزات الــيت متتــاز ــا 

هذا تلك البحوث العلمية والرسائل الـيت تقـام حـول هـذه  تلك اإلبداعات إذ جعلتها حتتل الصدارة واالهتمام ويؤكد

  اجلهود، وهلذا ميكننا أن نربز أهم النتائج املتوصل إليها واليت نوجزها على النحو اآليت:

خطاب " عبد املالك مرتاض" متنـوع ومتعـدد ويعـود هـذا إىل ثقافتـه املتشـبعة واملختلفـة ألنّـه مل يبـق يف العنصـر إن * 

ه للرتاث العريب فقط، بل جنده على عناية بالنقد الغريب من خـالل اسـتقباله لنظريـات ومصـطلحات التقليدي وتعصب

  غربية وهذا ما جعله يساير التجديد والتحديث.فاكتسب على إثر ذلك التنوع يف خطابه.

مــا يف * بــىن " مرتــاض" مشــروعه النقــدي علــى عنصــرين هــامني يف خطابــه ومهــا عنصــر الــرتاث واحلداثــة اعتمــد عليه

بلـــورة خطابـــه  إذ رأى أّن الدراســـة ال تكتمـــل إال بـــاجلمع بـــني هـــذين العنصـــرين فهمـــا حســـبه يتســـمان باالتصـــال ال 

ميتلــك الرباعــة والّدقــة يف اســتخدام   -يف نظرنــا -نــهإ االنفصــال فــاألول  واملتعلــق بــالرتاث مكمــل للثــاين وهــو احلداثــة؛

خلفــه األجــداد مــن أفكــار وأطروحــات نقديــة قيمــة فجمــع بــذلك بــني  املفــاهيم احلداثيــة وربطهــا بــالرتاث النقــدي ومــا

  الرتاث واحلداثة.

* انطلـق الناقـد يف مسـريته النقديـة مـن االنطباعيـة والتارخييـة، لكنـه سـرعان مـا ثـار عليهـا وامهـا بالقصـور يف عمليـة 

تمثلــة يف املــنهج األســلويب التحليــل وعــدم إملامهــا بكــل معطيــات و أغــوار الــنص فاجتــه بــذلك إىل منــاهج أخــرى وامل

  والتفكيكي  والسيميايت هذا األخري الذي اعتمد عليه يف الكثري من الدراسات واألعمال النقدية.

*انطــالق " مرتــاض" مــن املنــاهج الســياقية جعلتــه يتطلــع علــى اإلرث العــريب يف جانبيــه  النثــري والشــعري مــن القصــة 

  تسب رصيد معريف و ثقايف متميز.واملقامة واخلطابة والشعر وكل هذا جعله يك

* اهتم الناقد باللغة اهتماما كبريًا فاحتلت عنده مكانة راقية، حيث جعلها الركيـزة األساسـية للدراسـة والتحليـل ألّن 

  لغته تتميز بالرّقة  واملتانة واجلزالة  واألناقة.

  اثية.البعد الرتاثي يف خطابه النقدي وذلك لعدم تفريطه للمكتسبات الرت  * غلبت

غــواره * جنــد الناقــد أْوىل العنايــة بــاملنهج فـــقر بــان تبــين مــنهج واحــد يف الدراســة غــري كــاف الســتنطاق الــنص وســرب أ

  هجني أو الرتكيب املنهجي أو ما يسميه بالالمنهج  وذلك من أجل حتقيق غاية النص.وهذا ما جعله يدعوا إىل الت

  من خالل القدمي واحلديث والشعر والنثر. * تناول مرتاض يف حتليله لنصوص متعددة خمتلفة
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* انصــب اهتمامــه بشــكل كبــري علــى الــنص األديب والعــريب الرتاثــي خاصــة، ممــا جعــل مركزيــة اخلطــاب عنــده تشــمل 

التعـــدد والتنــاول املســـتويايت وهـــذا مـــا نالحظــه يف اغلـــب دراســـاته حبيـــث  مبـــدأالــنص فكانـــت مقاربتـــه للــنص تشـــمل 

  تويات معينة.أخضعها للتحليل عن طريق مس

* الشــيء املالحــظ يف دراســات ومؤلفــات" مرتــاض" أنــه مــزج فيهــا بــني التنظــري والتطبيــق حيــث جنــده يســتهل أغلــب  

كتبــه باجلانــب النظــري يتطــرق فيــه إىل املــنهج املتبــع واإلشــكالية املطروحــة كمــا جنــد بعــض الكتــب األخــرى خمصصــة  

  كلها للجانب النظري.

د "مرتاض" على الشمولية والكلية فنجده ال يفـرق بـني الشـكل  واملضـمون وبـني الـدال *  تركز العملية اإلبداعية عن

  واملدلول فجعلهما وجه واحد.

  * براعته يف استعارة املصطلحات فنجد مشروعه يزخر بكم مصطلحايت ضخم فأبدع يف حنتها وترمجتها.

  عزاءنا أنّنا أخلصنا اجلهد وحاولنا.وذا نقول فان أحسنا فمن فضل اله ونعمه وأّما إذا كان دون ذلك ف  
 



 

  

  

 المالحق



السيرة الذاتية للدكتور عبد المالك مرتاض                                                الملحق:  

 

 

 

 صورة للدكتور عبد المالك مرتاض
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  السيرة الذاتية للدكتور عبد المالك مرتاض:

  ه:/ نشأت1

مبجيعة بلدة  1935ولد عبد امللك مرتاض بن قادر بن أمحد بن أيب طالب وابن زينب بنت أمحد يف العاشر يناير 

مسلمني، حفظ القرآن الكرمي من عرش مسريدة ( والية تلمسان الكائنة بالغرب اجلزائري) من أب وأم جزائريني 

ن أيب طالب بن حممد الذي كان فقيه القرية، وهذا وتعلم مبادئ الفقه والنحو يف كتاب والده الشيخ عبد القادر ب

ما سهل عليه فرصة اإلطالع على كثري من الكتب الرتاثية القدمية، حيث قرأ املتون وألفية ابن مالك واألجرومية 

مبعهد ابن باديس بقسنطينة وباندالع الثورة أغلق  1954التحق يف أكتوبر سنة  ،1والشيخ  اخلليل واملرشد...

م والتحق جبامعة القرويني، 1955تفرق طالبه، فغادر هذا املعهد وذهب إىل مدينة فاس املغربية سنة املعهد و 

  ولكنه أصيب مبرض خطري ( مرض السل) كاد يؤدي حبياته فلم يدرس ا إال أسبوعا.

  بكلية اآلداب جامعة الرباط (املغرب). التحق 1960 - 

  السياسية ومعهد العوم االجتماعية جبامعة الرباط.تسجيل يف كلية احلقوق والعلوم  1960 - 

  التحق باملدرسة العليا لألساتذة الرباط. 1960 - 

  )1962-1956عضو املنظمة املدنية جلبهة التحرير الوطين ( - 

  متزوج وأب خلمسة أوالد. - 

  / شهاداته العلمية:2

  على شهادة البكالوريا. 1960حتصل سنة 

  يف كلية اآلداب جبامعة الرباط. 1961دب يف سنة نال شهادة الليسانس يف األ - 

  أيضا يف املدرسة العليا لألساتذة الرباط. 1963خترج سنة  - 

أحرز شهادة دكتوراه احللقة الثالثة ( ماجستري)، من كلية اآلداب جبامعة اجلزائر عن حبث  1970مارس  07يف - 

  حسان النص.بعنوان ( فن املقامات يف األدب العريب)، بإشراف الدكتور إ

(       أطروحة بعنوان بباريس عن نال شهادة دكتوراه الدولة يف اآلداب من جامعة السربون  1983يف سنة   - 

  ، أشرف عليها املستشرق الفرنسي أندري ميكال)فنون النثر األديب باجلزائر

  نشطته:/ أ3

                                                           

  .193ينظر: يوسف وغليسي، النقد املعاصر من الالنسونية إىل األلسنية، ص 1
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  .1974للمعهد سنة عني رئيسا لدائرة اللغة العربية وآداا مث مديرًا  1970يف سنة  - 

  رقي إىل درجة أستاذ كرسي ( بروفيسور). 1986سنة  - 

  رئيس فرع احتاد الكتاب اجلزائريني بالغرب اجلزائري. 1975سنة  - 

  نائب عميد جامعة وهران. 1980سنة - 

  أمني وطين مكلف بشؤون الكتاب اجلزائريني. 1984سنة  - 

  وهران.مديرا للثقافة واإلعالم بوالية  1983سنة  - 

  عضو يف اهليئة االستشارية لة ( الرتاث الشعيب) العراقية. 1986سنة  - 

  رئيس الس العلمي ملعهد اللغة العربية و آداا جبامعة وهران وعضو الس اإلسالمي األعلى. 1997سنة  - 

  1رئيس الس األعلى للغة العربية. 1998سنة  - 

  / أثاره:4

ذ تتوزع على أقاليم ثقافية شىت كالرواية، والقصة والشعر املوسوعية إارة الكمية والروح تتميز كتابات "مرتاض" بغز 

  2والنقد والتاريخ والرتاث الشعيب...

  3ومن مؤلفاته ما يلي:

(القصة يف األدب العرب القدمي)، هو فاحتة نتاجه وباكورة مؤلفاته نشرته دار ومكتبة الشركة اجلزائرية  - 1

  .1968سنة

، مث أعادت طبعه سنة 1971األدب العريب املعاصر)، صدر عن الشركة الوطنية للنشر والتوزيع سنة  ( ضة - 2

1983.  

، 1980عن الشركة الوطنية للنشر والتوزيع سنة  - يف طبعته األوىل - ( فن املقامات يف األدب العريب)، صدر - 3

  .1988لتونسية للنشر سنةأما طبعته الثانية فقد صدرت عن املؤسسة الوطنية للكتاب والدار ا

، مث أعادت 1981( الثقافة العربية يف اجلزائر بني التأثري والتأثر)، نشره إحتاد الكتاب العرب بدمشق سنة  - 4

  .1982نشره دار احلداثة ببريوت وديوان املطبوعات اجلامعية سنة 

  .1981لتوزيع سنة ( العامية اجلزائرية وصلتها بالفصحى)، صدر عن الشركة الوطنية للنشر وا - 5

  .1982( األلغاز الشعبية اجلزائرية)، صدر عن ديوان املطبوعات اجلامعية سنة  - 6

                                                           

  .194: املرجع السابق، ص   ينظر 1
  .131ينظر: يوسف وغليسي، اخلطاب النقدي عند عبد املالك مرتاض، ص  2
  .131ينظر، املرجع نفسه، ص  3 
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، وقد ترجم فصل كامل منه  1982، صدر عن ديوان املطبوعات اجلامعية سنة اجلزائرية)  ( األمثال الشعبية - 7

 economic relastions» :وعرب، وذلك بعنوان أمريكيونإىل اللغة االجنليزية  ضمن كتاب أسهم فيه 

among social classes algerien proverbs    وقد نشرت الكتاب املطبعة اجلامعية الدولية

  بفلوريدا( ميامي).

   .1983، صدر عن ديوان املطبوعات اجلامعية باجلزائر سنة ( املعجم املوسوعي ملصطلحات الثور اجلزائرية) - 8

  .1983األديب باجلزائر)، صدر عن ديوان املطبوعات اجلامعية سنة  ( فنون النثر - 9

  .1983( النص األديب من أين؟ وإىل أين؟)، صدر عن ديوان املطبوعات اجلامعية سنة -10

مث أعاد ديوان املطبوعات اجلامعية  1986( بنية اخلطاب الشعري)، صدر عن دار احلداثة ببريوت سنة  -11

  .1991نشره سنة 

  .1987يف األمثال الزراعية)، صدر عن ديوان املطبوعات اجلامعية سنة (  -12

  .1989( امليثولوجيا عند العرب)، صدر عن املؤسسة الوطنية للكتاب والدار التونسية للنشر سنة -13

وأعاد ديوان املطبوعات  1989( ألف ليلة وليلة)، صدر عن دار الشؤون الثقافية العامة ببغداد سنة  -14

  .1993ية نشره سنة اجلامع

  .1990( عناصر الرتاث الشعيب يف الالز)، صدر عن املؤسسة الوطنية للكتاب سنة  -15

  . 1990( القصة اجلزائرية املعاصرة)، صدر عن املؤسسة الوطنية للكتاب سنة -16

  .1992( أ، ي) صدر عن ديوان املطبوعات اجلامعية سنة  -17

  .1984صدر عن وزارة الثقافة الوطنية سنة ( الشيخ البشري اإلبراهيمي)،  -18

  .1994( شعرية القصيدة، وقصيدة القراءة)، صدر عن دار املنتخب العريب ببريوت سنة  -19

  .1994( نظام اخلطاب القرآين)، صدر عن دار الثقافة باجلزائر سنة  -20

  .1995( حتليل اخلطاب السردي )، صدر عن ديوان املطبوعات اجلامعية سنة  -21

  .1996مقامات السيوطي (حتليل سيميائي)، احتاد الكتاب العرب، دمشق،  -22

  .1997قراءة النص، كتاب الرياض، الرياض،  -23

  .1998عرفة، م، و، ث، ف، أ، الكويت، ة عامل امليف نظرية الرواية، سلسل -24

  .2000العشر معلقات، إحتاد الكتاب العرب، دمشق -25

  .2000( دراسة يف اجلذور)، دار هومة، باجلزائر، األدب اجلزائري القدمي -26
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  األعمال اإلبداعية:

حلقة،  84، ونشرها مسلسلة جبريدة اجلمهورية( وهران) عرب 1963دماء ودموع: رواية كتبها باملغرب سنة  -27

  .1978- 02- 26إىل 1977من نوفمرب 

  .1975سنة  ، ونشرا دار اهلالل بالقاهرة1964نار ونور: رواية كتبها سنة  -28

  .1985اخلنازير: رواية صدرت عن املؤسسة الوطنية للكتاب باجلزائر  -29

  .1986ت عن دار احلداثة ببريوت سنة ر صوت الكهف: رواية صد -30

  .1988هشيم الزمن: جمموعة قصصية صدرت عن ( م، و،ك)  باجلزائر سنة  -31

) 1988- 01-20( 75 39قة من العدد حل 15 ، عربحيزية: رواية نشرت مسلسلة جبريدة (الشعب) -32

  ) أسبوعيا.1988- 04- 27(  7623إىل العدد 

  .2000مرايا متشضية: رواية صدرت عن دار هومة باجلزائر  -33

  : رواية قدمية خمطوطة.ىن معحياة بال -34

  السعادة: رواية قدمية خمطوطة.عن ث قلوب تبح -35

  مملكة العدم: رواية صدرت حديثا ببريوت. -36

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  



 

 قـائمة المصادر

المراجع   و   
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  قائمة المصادر والمراجع

  ن الكريم برواية ورشآالقر 

  المصادر:- 1

  .1968، اجلزائر 1عبد املالك مرتاض، القصة يف األدب العريب القدمي، دار مكتبة الشركة اجلزائرية ، ط - 1

اجلزائر، ، 2عبد املالك مرتاض، ضة األدب العريب املعاصر يف اجلزائر ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، ط - 2

1983.  

  .1983، اجلزائر 1عبد املالك مرتاض ، النص األديب من أين؟ و إىل أين؟، ديوان املطبوعات اجلامعية ، ط - 3

  1983عبد املالك مرتاض، األلغاز الشعبية اجلزائرية، ديوان املطبوعات اجلامعية ،(د ط)، اجلزائر ،  - 4

اسة موعة من األساطري و املعتقدات العربية القدمية)، امليثولوجيا عند العرب (در  ،عبد املالك مرتاض - 5

  .1989املؤسسة الوطنية للكتاب،(د ط) اجلزائر 

دراسة تشرحيية لقصيدة أشجان ميانية)، ديوان املطبوعات ( عبد املالك مرتاض ، بنية اخلطاب الشعري - 6

  .1991اجلامعية،(د ط)، اجلزائر،

خب تدار املن ) ،، قصيدة القراءة (حتليل مركب لقصيدة أشجان ميانية املالك مرتاض ، شعرية القصيدة عبد - 7

  .1994، بريوت(لبنان)،1العريب، ط

ط)، إحتاد كتاب العرب،  )،(دهاربولوجيا لنصوصثمعلقات(مقاربة سيميائية أن املالك مرتاض،السبع عبد - 8

  . 1998 دمشق،

  .2000ط)، اجلزائر ،  هومة ،(د املالك مرتاض،األدب اجلزائري القدمي،دار عبد - 9

  .2001ط)، اجلزائر،  ين،دار هومة،(دآاملالك مرتاض، نظام اخلطاب القر  عبد -10

حتاد الكتاب ا،ات زمن الصبا)ذاكرة،(لوحات من سرية الذفر يف جتاعيد العبد املالك مرتاض،احل -11

  2003،نياجلزائري
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رب للنشر والتوزيع، (د ط)، غتقنيات الكتابة الروائية)، دار الك مرتاض، يف نظرية الرواية (حبث يف لاملاد عب -12

  .2005اجلزائر، 

، يف نظرية الرواية (حبث يف تقنيات الكتابة الروائية،دار الغرب للنشر و التوزيع،(د ط)، عبد املالك مرتاض  -13

  .2005اجلزائر، 

  .2007، اجلزائر ، 4والتوزيع، ط عبد املالك مرتاض،القصة اجلزائرية املعاصرة، دار الغرب للنشر -14

  .2010، اجلزائر، 2عبد املالك مرتاض، نظرية النص األديب، دار هومة ، ط -15

  2010يف نظرية النقد، دار هومة ،(د ط)، اجلزائر،  ،عبد املالك مرتاض-16

  .2001، اجلزائر، 1عبد املالك مرتاض، حتليل سيميائي للخطاب الشعري، دار الكتاب العريب، ط -17

  المراجع:-2

 المرجع باللغة العربية:-أ

  .1993، بريوت ، 1اد ، نسيج النص ،املركز الثقايف العريب ، طناألزهر الز   - 1

  .2001 ، فعل القراءة النشأة و التحول، منشورات دار العرب ، (دط) ،سي نحبيب مو  - 2

، املغرب ، لبنان، 1اخلطاب اإلسالمي و احلقوق اإلنسان، املركز الثقايف العريب، ط حسن الصفار ، - 3

2005.  

  .2011، اجلزائر ، 1سرديات النقد، منشورات االختالف ، ط ،حسني مخري  - 4

  .2007، اجلزائر ،1نظرية النص ، املنشورات االختالف ، ط ،حسني مخري - 5

، عمان ، 1مسارات النقد و مدارات ما بعد احلداثة ، دروب للنشر و التوزيع ، ط ،يحفناوي رشيد بعل - 6

2011. 

  . 2003، لبنان ، 1اإليضاح يف علوم البالغة ، دار الكتب العلمية ، ط ،ينيخطيب القزو  - 7
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