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 )أدب( الثة السنة الث 

 : ضايا النص لمادة قا

 ستفادة من النظريات الغربية( المحاضرة السابعة )مواصلة لمسألة اال

الذي سلكه  منهجلنهج االذي  وري خلدون الشمعة، فهو الناقد الساقد الثانيأما الن           

الة العطرى أن )من عوامل مادي صمود فحاول توليد بعض المصطلحات النقدية ، فهو يح

ر أو فقدان المصطلح المتبلوطئ االخ نقديال، سيطرة المصطلح حساسية الناقد العربيفي 

ظ لح( ، كما يالمحيص )...( فكرة أداءا قائما على التبصر والسبر والالذي يمكن أن يؤدي 

تمثلة التي تحتاج الثقافة المعاصرة م االصطالحياللغوي وليد تخلدون الشمعة أن )حركة ال

ر  بيح للناقد الحديث أن يسالمضمون هي التي ستت، إما من حيث في ابتكار مفردات جديدة

، وأن يمارس عن ليتهق المزيد من عمينية والثقافية سبرا دقيقا يدفع الناقد إلى تحقالظاهرة الف

 درا أعظم من الحرية(ية قمنهجطريق السيطرة على أدواته ال

ى تصفية النقد من ة ترمي إليظهر أن خلدون الشمعة يحاول أن يبلور رؤية نقدية جديد

قدي الن نشاءاإل الشمعة ازمة المنهج في ، كما يرجع خلدونب الغموض واإلبهامرواس

مطروحا  اإلشكال ىيبق. ومن ثم ةيهرة تقييمي بوصفه ظاالعمل الفنلى إيث والمعاصر الحد

 .ي نفسهبمنهج غير مستمد من العمل األذمالءمة  كيفيةفي مدى 

، الخاص باللسانيات  ربية في النقدغتعرض للنظريات ال التيددت الدراسات العربية لقد تع

 ية واألسلوبب األسلو : )ةسدي كتابم، فألف عبد السالم الدارس اللسانية النقديةلماولبعض 

رج ضمن إطار الدراسات اللسانية ، فهو كتاب يند(نحو بديل ألسني في نقد األدب

 .المتخصصة

ب اتاألول من الكقسم ال، تحدث في ينيي بحثه في قسمين أساسالمسدفقد جعل عبد السالم 

مرورا  ، شارل بالي ية بداية من األسلوبر عرضا تطوتمس، عن مسألة األسلوب وأسس بنائه

الحديث عن كيفية إلى  –ك لبعد ذ-. ثم يتطرق المسديبو ليو سبتزر إلى ماروزو ل يبج

وتودوروف إلى أن استقامت مع  رومان حاكبسونامتزاج األسلوبية بالبنوية مع بحوث 

 .ميكائيل ريفاتير

 



 –ئ ذي بدء باد –دراسة )العلم وموضوعه(، فعرف  إلى  –لك ذبعد  –ثم ينتقل المسدي 

 لساني سلوبية علماأللينتهي إلى أن ) فات،يلوبية ويعرض لتطور هذه التعرواألساألسلوب 

تقل ثم ين ، اللغة ( جهاز امظنت ال ، واعد البنيويةبدراسة مجال التصرف في حدود الق ىيعن 

ى تحليل وظيفة المبدع في أداء الرسالة وارتباطه إل –الثالث من الكاتب فصل ال فيالمسدي 

وتضمينية ليصبح األسلوب بدالك  حيةيه بدالالت تصرار ليشحن، ألنه يوظف مبدأ االختببها

. ويصبح األسلوب من ظائفيةباب بين دوافع الحطاب في أصل نشأته وغاياته الوبل األسح

 غة.لنظام الهذا المتطور نظاما ثانيا داخل 

ع من الكاتب فيدرس فيه المسدي عملية التلقي مركزا على عوامل تأثير ما الفضل الرابأ  

شرارة  بمثابة انقداحهو  –سدي المحسب  – ، ألن التلقيرسالةلملتقي في األسلوب والا

 .سلوب األهية الوجود للنص ولما

 ،(Discoursاب إلى تحديد مفهوم الخطاب )توينتقل المسدي في الفصل الخامس من الك

 ( الذي تقوم عليهEcart، موضحا مبدأ االتساع )واالعتماد عليه في تعريف األسلوب 

 ة.يسلوباأل ظاهرةلا

التقاطع بين األسلوبية  هي المسدي في الفصل األخير من كتابه إلى الحديث عن نقاطتوين 

ى وقائع مقولتان ال يخلو أمرهما أصوليا من إحد ىباألد، ويقرر أن األسلوبية والنقد والنقد

 .األخرىهما احد، وأما أن تنفي إطابقانت، وإما أن : إما أن تتواجدثالث 
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