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  كلية اآلداب والفنون.
  حماضرات مقياس: "حتليل اخلطاب الشعري": 

   مستوى: السنة األوىل
  .حديث ومعاصر نقدختصص:

منة   .د.سامية بن 

  
  
  

"  
  متهيد:

تطــورا علــى وجــه العمــوم يالحــظ  علــى خمتلــف أنواعــه لــع علــى مســار الدراســات اللســانيةاملطَّ  إنّ 
؛ فعلـى إجراءات التناولأو يف  موضوع الدراسةوتنّوعا يف الرؤى واملناهج املعتمدة يف ذلك، سواء يف 

املستوى األول نالحظ هذه النقلة النوعية من اجلملة إىل الـنص واخلطـاب، ويف املسـتوى الثـاين نالحـظ 
يت البسيطة ليّتسع أكثر ليشمل جممل املعطيات اليت تسـهم عدم االرتكاز على ما ميليه  التحليل املستو

يف تكـــوين اإلنتـــاج اللغـــوي وتلقِّيـــه. ويعـــّد حقـــل "حتليـــل اخلطـــاب" مـــن أهـــم احلقـــول الـــذي جيســـد هـــذا 
  الطرح.

  :Discoursماهية اخلطاب -1
ــــُه  لكــــالم خماطبــــة ورد يف لســــان العــــرب: "اخلطــــاب" واملخاطبــــة: مراجعــــة الكــــالم، وقــــد خاطََب

وخطا ومها يتخاطبان. واملَخاطََبة ُمفاعلٌة مـن اخلطـاب واملشـاورة. قـال بعـض املفسـرين يف قولـه تعـاىل: 
لبينــة أو اليمــني، وقيــل: معنــاه أن يفصــل بــني احلــق والباطــل،  "وَفْصــَل اخلطــاِب"؛ قــال: هــو أن حيكــم 

داود عليــه الســالم أول مــن قــال: أمــا بعــُد، ومييِّــز بــني احلكــم وضــده، وقيــل: فصــُل اخلطــاِب أمــا بعــد، و 

 مفاهيم عامة يف حتليل اخلطاب"
 

 :احملاضرة األوىل والثانية والثالثة
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وقيل فصل اخلطاب الفقُه يف القضاء، وقال أبو العباس: معىن أمـا بعـُد أمـا بـَْعـَد مـا مضـى مـن الكـالم، 
  .1فهو كذا وكذا

. : ألقــى علــيهم خطبــة..ةَبــب النــاس فــيهم وعلــيهم َخطَابــة وُخطْ طَــخَ «وورد يف املعجــم الوســيط: 
: كّلمــ وَخاطَبَــه ثــه بشــأنه... خماطبــة وِخطــا ه وحادثــه، ووجــه إليــه كالمــا، ويقــال: خاطبــه يف األمــر: حدَّ

. واخلطــاب: الكــالم، ويف التنزيــل العزيــز "فـََقــاَل أْكِفْلِنيَهــا َوَعــزَِّين يف اخلطــاِب". والّرِســاَلة.  َ وختاطبَــا حتــاد
زيــــل العزيــــز: "وآتينــــاُه احلكمــــَة وفصــــَل وَفْصــــُل اخلطــــاِب: مــــا ينفصــــل بــــه األمــــُر مــــن اخلطــــاب. ويف التن

مـا بعـُد،  لبَـيِّنَـة، أو اليمـني، أو الفقـه يف القضـاء، أو النطـق  اخلطاِب"، وفصل اخلطاب أيضا: احلكم 
  . 2»أو أن يُفصل بني احلقِّ والباطل

ليـــف  لتفاعـــل الكالمـــي و ومـــن هـــذه الـــدالالت نالحـــظ أّن الداللـــة اللغويـــة للخطـــاب تـــرتبط 
  الذي يعّرب به عن املقاصد.الكالم 

ــَة َوَشــدَ ولقــد ورد لفــظ اخلطــاب يف القــرآن الكــرمي ومنــه قولــه تعــاىل: ﴿ ــاُه اِحلْكَم َن َ ُمْلَكــُه وآتـَيـْ ْد
إىل أّن "فصل اخلطاب" هـي الصـفات الـيت أعطاهـا  "الفخر الرازي"شري ، حيث يُ 3﴾اِخلطَابِ  َوَفْصلَ 

هــا مــن عالمــات حصــول قــدرة الشــعور واإلدراك، وهــي قــدرة  هللا تعــاىل لــداود "عليــه الســالم"، معتــربا إ
أن الناس خمتلفون يف مراتب القدرة على التعبري عما يف الضمري؛ فمنهم من يتعذر عليـه «إنسانية، غري 

ت، الرتتيب من بعـض الوجـوه، ومـنه م مـن يكـون قـادرا علـى ضـبط املعـىن والتعبـري عنـه إىل أقصـى الغـا
ر الصـادرة عـن الـنفس النطقيـة يف حقـه أعظـم،  وكـّل مـن كانـت هـذه القـدرة مـن حقـه أكمـا كانـت اآل
ر أضـعف... ألن فصـل اخلطـاب عبـارة عـن   وكل من كانت تلـك القـدرة يف حقـه أقـل كانـت تلـك اآل

لبال وحيضر يف اخليال حبيث ال خيـتلط شـيء بشـيء ينفصـل  كونه قادرا على التعبري عن   كل ما خيطر 
  .4»كل مقام عم مقام

ية يف حقـل الدراسـات اللسـان ّصـل قـد "Discours خطـابمصـطلح " أما يف االصطالح فـإنّ 
ـــا ممـــا قّدمـــه، املعاصـــرة "، حماضـــرات يف اللســـانيات العامـــة" يف صـــنيعه "فردينانـــد دي سوســـري" انطالق

تولـدت عنهـا مقـوالت متعـّددة يف تنـاول الظـاهرة اللغويـة، ن املبادئ العامة واألساسـية الـيت الذي تضمّ و 
ال   والكالم. اللغةتفريقه بني  :وأمهها يف هذا ا
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وإنّــه ملــن الصــعب ضــبط مفهــوم اخلطــاب نظــرا لتنــوع اســتعماالت هــذا املصــطلح ضــمن جمــاالت  
القــانون) مــن جهــة، وتداخلــه مــع املصــطلحات الــيت حتاقلــه خمتلفــة (مــثال يف األدب، الــدين، السياســة، 

من جهة أخرى كالنص وامللفوظ واحلوار، ومما زاد مـن حـدة هـذا االخـتالف تعـدد االجتاهـات اللسـانية 
يف دراسته، وهذا ما قد نفسر به التنوعات اليت نالحظها يف املفاهيم الـيت بسـطها العلمـاء لـه، نكشـف 

  عن ذلك انطالقا مما يلي:
أّن مصــطلح "اخلطـــاب" مــن حيـــث معنــاه العـــام املتـــداول يف  "Maigueneau"مانڤـــانو  ذكــر-

ت حيً  يــل علـــى حقـــل حبثـــي حمـــدد؛ فاللغـــة يف يـــل علـــى نـــوع مــن التنـــاول للغـــة أكثـــر ممـــا حيً حتليــل اخلطـــا
ألفـراد منـدرجني يف سـياقات معينـة. ومبـا أنـه يفـرتض متفصـل  نشـاطااخلطاب ال تعد بنية اعتباطية؛ بـل 

اللغة مع معايري غري لغوية فإن اخلطاب ال ميكن أن يكون موضوع تناويل صـرف. ويف كـل ذلـك إشـارة 
ن أيضــا و لــاخلطــاب الــيت ال تبقــى يف حــدود األو  إىل طبيعــة تنــاول ت اللســانية؛ بــل تتعــدى ذلــك لــرت

   تكتنفه.ملعطيات غري اللغوية اليت
كـــل ملفوظ/مكتـــوب يشـــكل وحـــدة تواصـــلية قائمـــة :نّـــه يعـــد خطـــا  "أمحـــد املتوكـــل" وذكـــر

  الذات، وهذا ما يستلزم ثالثة أمور:
  حتييد الثنائية التقابلية مجلة/خطاب حيث أصبح اخلطاب شامال للجملة.-أوال
  اعتماد التواصلية معيارا للخطابية.-نيا
حتديــد اخلطــاب حيــث أصــبح مــن املمكــن أن يعــد خطــا نــٌص   إقصــاء معيــار احلجــم مــن-لثــا

وقـد ، "زارين زيـد اليـوممـن مثـل  "شـبه اجلملـة"كامل أو مجلٌة أو مركٌب أو ما أمسينـاه يف مكـان آخـر 
ه ووعدين بردِّه يف أقرب اآلجال   .طلب مين قرضا فأعرته إ

يمي النـاتج عــن تنــوع هلـذا التعــدد املفــاه" Deborah schiffrinديبــورا شـيفرن وقـد عرضــت "
  مناهج الدراسات اللغوية/ قد نركز ههنا على املفاهيم الثالثة اآلتية:

اخلطــاب هــو تلــك الوحــدة األكــرب مــن اجلملــة، ومنــه تتجــه ؛ (النســقي)  يف املــنهج الشــكلي-1
عنايـــة الباحـــث إىل البحـــث يف عناصـــر انســـجامه، وترابطـــه وتركيبـــه، ومعرفـــة عالقـــات وحداتـــه بعضـــها 

  وبل ومناسبة بعضها لبعض وذلك على مستوى البنية املنجزة.ببعض، 
هـو اسـتعمال اللغـة انطالقـا مـن سـياق معـني، ومنـه البـد مـن النظـر يف :  يف االجتاه الوظيفي-2

م االجتماعية  ويله مثل دور العالقة بني طريف اخلطاب ودرجا عناصره وأمهيتها يف إنتاج اخلطاب ويف 
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م؛ فالتلفظ املتعدد خلطاب واحد مـثال جيّسـد األ املتلفظـة يف تباينهـا وطرقهم املعتادة يف  إنتاج خطا
  الواقعي واالجتماعي مع املرسل إليه.

ــذا احلــد يلقــي الضــوء علــى كيفيــة حتقيــق الوظــائف اللغويــة الــيت يســتطيع املرســل مــن  واخلطــاب 
تبادلـة بـني نظـام اللغـة وسـياق اسـتعماهلا، خالهلا أن يعرب عن مقاصده وحيقق أهدافه مما يـربز العالقـة امل

ت اللغويــة يف ذلــك مثــل املســتوى الفونولــوجي بتوظيــف التنغــيم  مركــزا علــى اســتثمار تــداعيات املســتو
  والنظم الرتكييب وغري ذلك.

تلفظـــي وفيـــه يـَُعـــرَّف اخلطـــاب بوصـــفه ملفوظـــا، وميثـــل هـــذا االجتـــاه نقطـــة  : االجتـــاه الثالـــث-3
  السابقني؛ أي بني البنية والوظيفة.تقاطع بني املنهجني 

"اسـرتاتيجية الـتلفظ"، أو إنـه نظـام مركـب مـن عـدد «نـه:  الدكتور عبد الواسـع احلمـرييعرفه 
مــن األنظمــة التوجيهيــة والرتكيبيــة والدالليــة والوظيفيــة... إنــه نظــام القــول أو الفعــل (ودوافعهمــا) الــذي 

مج الذي يصوغ وعينا، ويوجه إرادتنا وسلوكنا يسكن وعينا، ويكيف سلوكنا، أو لنقل: إنه الن ظام/الرب
  .1»التواصلي

ا حتً  يل علـى وهذه القضا هي اليت أدت إىل توسيع الدراسة اللسانية لتتعدى حدود اجلملة؛ أل
الكثــري مــن املظــاهر اخلطابيــة الــيت حتتويهــا لســانيات اجلملــة؛ منهــا: موضــوع اخلطــاب، والبنيــات الكليــة، 

  االتساق وغري ذلك.واالنسجام و 
مصطلح اخلطاب يدخل كذلك يف سلسلة من التقابالت  أنّ " Maigueneau"مانڤانو ويذكر 

  حيث يكتسي  قيما داللية أكثر دقة منها: 
  .ملعروف به يف اللسانيات البنيوية: مرادف املفهوم السوسريي "كالم" ، وهو معناه اخطاب-أ

، رسـالة لغويـة تتجـاوز أبعادهـا اجلملـةما دام منسو إىل فاعل فهـو يشـكل وحـدة  اخلطاب–ب 
ْعتَــــَرب يف هـــذه احلالـــة هـــو جممـــوع قواعـــد 

ُ
لتحليـــل اللســـاين ألّن امل ـــذا املعـــىن يلحـــق اخلطـــاب  أو مقول.

ــة للمقــول ، وأو   اللغــوي األمريكــي ل مــن اقــرتح دراســة هــذا التسلســل هــوتسلســل وتتــابع اجلمــل املكّوِن
  ".هاريس"

واخلطاب حسب "بنفينيست" هـو كـّل مقـول يفـرتض متكلمـا ومسـتمعا تكـون لـدى األول  -ج
  نية التأثري يف الثاين بصورة ما .
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وميكـــن إضــــافة مفهــــوم آخــــر للخطــــاب مبقابلتـــه مبفهــــوم "لغــــة" كمجموعــــة متناهيــــة مــــن 
العناصــــر مســــتقرة نســــبيا ، فيكــــون اخلطــــاب عندئــــذ جمــــاال إلبــــداٍع تتشــــّكل فيــــه وبطريقــــة غــــري 

هكـذا فـإّن تعـّدد معـاين لفظـة مـا صـنيع خطـايب ملحوظة سياقات تعطي قيَّمـا جديـدة للغـة ، و 
لتدريج إىل ظاهرة لغوية .   يتحّول 

ــذا نصــل إىل أنــه علــى املســتوى اللغــوي البحــت يشــري مصــطلح " يف معنــاه  خطــاب"و
األساســــي إىل " كــــل كــــالم جتــــاوز اجلملــــة الواحــــدة ســــواء أكــــان مكتــــو أو شــــفو . غــــري أّن 

وم األلسـين البحـت يف أمهّيتـه النقديـة ذلـك هـو مـا تبلـور للخطاب مفهومـا آخـر رمبـا فـاق املفهـ
ت بعــض املفكــرين املعاصــرين ويف طليعــتهم الفرنســي "ميشــيل فوكــو" ، ففــي حماضــرته  يف كتــا

ـــات االجتماعيـــة ""نظـــام اخلطـــاب" حيـــدِّد  ـــه شـــبكة معقـــدة مـــن العالق ن فوكـــو" اخلطـــاب 
ُرز فيها الكيفية اليت ينـتج فيهـا الكـالم كخطـاب ينطـوي علـى  والسياسية والثقافية اليت تـُبـْ

  اهليمنة واملخاطر يف الوقت نفسه .
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  أمناط اخلطاب:-2

حد املعايري التالية: املوضوع واآللية واملنهج؛   ال يصنف اخلطاب إال 

  
  

  وميكن تبّيني ذلك ألكثر فيما يلي:
ت مــن حيــث موضــوعها إىل خطــاب ديــين وخطــاب علمــي وخطــاب  صــنفتُ -أ اخلطــا

  سياسي وخطاب قانوين وخطاب إعالمي وغري ذلك.
خلطـاب الفـين وتُ -ب  (اإلبـداعي، األديب)صنف من حيـث بنيتهـا يف إطـار مـا يسـمى 

  إىل قصة ورواية وقصيدة ومقامة وغريها.
ــــة املشــــغلة فيميــــز بــــني اخلطــــاب الســــر -ج دي واخلطــــاب الوصــــفي أمــــا مــــن حيــــث اآللي

   واخلطاب احلجاجي.
  
   L'énoncéامللفوظ: -3

يتـــداخل لـــدى الدارســـني احملـــدثني مصـــطلحا "اخلطـــاب" و"الـــنص"؛ إذ هنـــاك مـــن يفـــرق 
  بينهما وهناك كم جيعلهما مرتادفني، 

الموضوع

المنهج

اآللية

 التانية المحاضرة 
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لســـاين واجتمـــاعي ، أمـــا  إنـــه نتـــاج إجرائـــي وعملـــي ، ،(Résultat)امللفـــوظ نتيجـــة 
ـــا تنتمـــي إىل بنيـــة نظريـــة ، جمـــردة ومســـتقلة ، خاضـــعة للوصـــف النحـــوي. فعبـــارة (  اجلملـــة فإ

لت يف سـياق دممنوع الت هـا مـن كـل سـياق ، وهـي ملفـوظ إذا ُسـجِّ خني) ، تُعدُّ مجلة إذا جّرد
للــــون األمحــــر وتوضــــع يف إطــــار ،وتُعلــــق علــــى جــــداٍر يف قاعــــة انتظــــار  معــــّني ، كــــأْن ُتكتَــــب 

  ملستشفى .
لنشاط الذي ينتج عنـه ويشـهد عليـه  امللفوظ إجناز فّعال ، متماسك ، واقعي ، متعلق 
يف آن ، هذا النتاج حيمل عالمات إنتاجه ، تلـك الـيت تتضـمن خمتلـف الرتكيبـات املتجـدِّدة يف 

  كل جتربة لسانية أو تلفظية ، فهو إذن جمّرد عن االستقاللية .
اجا لفعل التلفظ يصبح من هذا املنظور أثرا قوليا هلـذا الفعـل ، وحجـم امللفـوظ وكونه إنت

يف هذه احلالة ليست له أمهية ، فقد يتعلق ببضع كلمات أو بكتـاب كامـٍل، إنـه متتاليـة حمّملـة 
جـح " ، آٍه" ، "مـا أمجلـه " . كمـا ُيطلـق مصـطلح !مبعىن وُمكتفية حنو ، كقولنـا : "الطالـب 

مــة تعــود إىل جــنٍس حمــّدد "ملفــوظ" للد اللــة علــى مقطــع قــويل والــذي يشــكِّل وحــدة حمادثــة 
مقـــال يف جريـــدة ) ، هنـــاك ملفوظـــات قصـــرية كاألمثــــال  –روايـــة  –للخطـــاب (نشـــرة جويـــة 

  واحلكم وأخرى طويلة كاحملاضرات .
ه املتكلم ، هذا املعـىن ّ له أ بت ، ذلك الذي ُحيَمِّ هـو الـذي  وامللفوظ حممٌَّل مبعىن قاّر و
  يفّك شفرته املتلقي ، والذي ميلك نفس الشفرة ويتحّدث نفس اللغة مع الباث. 

يف هــذا املفهــوم للنشــاط اللســاين يكــون املعــىن مضــّمنا يف امللفــوظ ، حبيــث يكــون الفهــم 
مرتبطــــــــــــا مبعرفــــــــــــة قواعــــــــــــد الصــــــــــــرف والنحــــــــــــو ، ولكــــــــــــن الســــــــــــياق يلعــــــــــــب دورا أساســــــــــــيا 

ـــــُن مـــــن رفـــــع الغمـــــوض عـــــن ، حبيـــــث ميـــــنح امل(Périphérique)حميطـــــا عطيـــــات الـــــيت ُمتَكِّ
  امللفوظات .

  وامللفوظ هو مظهر من مظاهر جتلي اخلطاب .
  

    :ثةلاحملاضرة الثا
  
     

 الخطاب والنص
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ـــا يتعلـــق األمـــر بفهـــم  حمـــّددة،مـــة ُيْســـتعمل للداللـــة علـــى قيّ نـــص" مصـــطلح "
ّ
وخاصـــة مل

عتبـــــاره يشـــــكِّل كـــــال أو وحـــــدة متجانســـــة. وقســـــم اللســـــانيات الـــــذي يـــــدرس هـــــذا  امللفـــــوظ 
 "لسانيات النص".االنسجام والتجانس يسمى 

هنــاك اجتــاه يتحــّدث عــن الــنص كونــه إنتاجــا قوليــا شــفو أو مكتــو ، ويصــاغ بطريقــة 
ن يكـــّرر ويعـــاد إ لدميومـــة، و ـــه  ن يـــذاع ويـُْنَشـــر نتتســـمح ل خـــارج ســـياقه اجـــه (يـــروى) ، و

ـــــة  ـــــر احلـــــديث يف االســـــتعمال العـــــادي عـــــن النصـــــوص األدبي األصـــــلي . هلـــــذه األســـــباب يكث
حملادثـة الشـفوية  والنصوص القضائية وغريها يف حني ننفر من احلديث عـن الـنص فيمـا يتعلـق 

َتًجــــا مــــن طــــرف مــــتكلِّم  لضــــرورة ُمنـْ ت   واحــــد.. والـــنص ال يكــــون  ففــــي املناقشــــات واحملــــاد
يكـون إنتــاج الـنصِّ موّزعــا بـني عــدد مـن املتكلمــني ، هـؤالء املتكلمــون ميكـن أن خيضــعوا لســّلم 
خلطــاب املنقــول ،  أي  ملــا ُيَضــمِّن مــتكلٌِّم يف حديثــه أقــواال  ــا يتعلــق األمــر 

ّ
رتــيب ، وخباصــة مل

اين النصــوص داخــل الــنص ملــتكلم آخــر ، هــذا الّتنــوع يف النصــوص هــو شــكل مــن أشــكال تبــ
صور) تلك –(رسوم  األيقونة يف العالماتالواحد. والشكل اآلخر من تباين النصوص يتمّثل 

 لسانية.اليت توظفها النصوص كعالمات غري 

لنموذج التجريدي الذي يـنظم امللفوظـات حتـت قاعـدة منـاذج  ختصار ، النص يتعلق 
ت . وقــــد قــــّدم "جــــان ميشــــيل آدام" معــــا دلتني تبينــــان اســــتقاللية الــــنص وجتريديتــــه ، اخلطــــا

  .وحسبه، جيب عزل النص عن حميطه وظروف إنتاجه 
  

  
  

               
  
  
  فإنه يرى أّن النص هو خطاب ّمت تثبيته بواسطة الكتابة ."بول ريكور" ا أمّ 

بعـــد كتابتـــه ، فكأنـــه يقصـــي ويبعـــد كـــل  نصـــا إالّ إّن الـــنص يف رأي "ريكـــور" ال يكـــون 
ـــال وغريهـــا . إّن التثبيـــت الـــذي  ـــيت نصـــادفها كاخلطـــب واألمث النصـــوص اإلبداعيـــة الشـــفوية ال

 متارسه الكتابة ما هو إال حدث حّل  حمّل فعل الكالم ذاته . 

 خطاب  =  نص + سياق .
 سياق . -نص  =   خطاب
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  فقد جعل النص مرادفا للخطاب أو امللفوظ .قرمياس" أما "
  : اخلطاب وحتليل اخلطاب -4

دة  ـــــل اخلطـــــاب علـــــى ر ـــــاريس" يكـــــاد جيمـــــع كـــــّل املتحـــــدثني عـــــن اخلطـــــاب وحتلي "ه
ــــال مــــن خـــالل حبثــــه املعنــــون ِب "1952( ، إنّــــه أول لســــاين حتليــــل اخلطــــاب" ) يف هـــذا ا

  (أمريكي) حاول توسيع حدود موضوع البحث اللساين جبعِلِه يتعّدى اجلملة إىل اخلطاب .
عتبـــاره امللفـــوظ منظـــورا إليـــه مـــن وجهـــة آليـــات فينظـــر إىل اخلطـــا بنفينيســـت"أمـــا " ب 

وعمليــات اشــتغاله يف التواصــل ، واملقصــود بــذلك ، الِفْعــُل احليــوي إلنتــاج ملفــوظ مــا بواســطة 
 "بنفينيسـت"متكلم معّني يف مقـام معـّني ، وهـذا الفعـل هـو عمليـة الـتلفظ ، مبعـىن آخـر حيـدِّد 

نّـه كــل تلفـ ظ يفـرتض متكلمــا ومسـتمعا وعنـد األول هــدف اخلطـاب مبعنـاه األكثــر اتسـاعا ، 
  التأثري على الثاين بطريقة ما .

ت الشـــفوية الـــيت متتـــّد مـــن  انطالقـــا مـــن هـــذا التعريـــف نكـــون أمـــام تنـــوع وتعـــّدد اخلطـــا
ت الشـفوية جنـد أيضـا   املخاطبة اليومية إىل اخلطبة األكثر صـنعة وزخرفـة ، وإىل جانـب اخلطـا

ت املكتوبــة  ت الشــفوية وتســتعري أدوارهــا ومراميهــا ، كتلــة مــن اخلطــا الــيت تعيــد إنتــاج اخلطــا
ختصــار كــل األنــواع الــيت يتوجــه  ت الرتبويــة ،  مــن املراســالت إىل املــذكرات واملســرح والكتــا

  فيها متكلم إىل متلٍق قصد التأثري فيه .
  اخلطاب األديب : -5

ت عن األنواع األخـرى ، ووجـود متيِّز نوعا معّينا من اخلطااخلطاب األديب" إن عبارة "
خطاب أديب يفـرتض وجـود خطـاب غـري أديب ، ولكـل مـن اخلطـابني مقـاييس متيـزه ، والتعـرف 
ـــــى مقـــــاييس اخلطـــــاب األديب تعـــــين اســـــتخالص أدبيّتـــــه ، أي اســـــتخالص مجلـــــة الشـــــروط  عل
ً أدبيــــاً ، وهــــو مــــا جعــــل بعــــض  واخلصــــائص واملقــــاييس الــــيت جتعــــل مــــن خطــــاٍب معــــّنيٍ خطــــا

ّن هدف علـم األدب لـيس دراسـة األدب بـل دراسـة الد ، أدبيـة األدب ارسني احملدثني يرون 
خـذها العالقـات الـيت  أي خصوصيته اليت ال ميكن أن تتحّدد إال على أسـاس األشـكال الـيت 
تقوم بني خمتلف أجزاء اخلطاب ، ذلك أّن اخلطاب األديب ال خيتص مبضموٍن حمّدٍد كاخلطاب 

ضي مثال ، فكّل املوضـوعات واملضـامني الـيت تشـكِّلها العـوامل املعنويـة للغـٍة مـا السياسي أو  الر
ا أن تشكِّل مادة ملضمون األدب .   مكا
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ّن  والواقــع أّن الشــكالنيني جهــم رأوا  ومــن جــاء بعــدهم مــن النقــاد الــذين ســاروا علــى 
األدب قــد ضــاع وتــوارى يف دروب العلــوم اإلنســانية األخــرى ، حبيــث صــار النقــاد ال ميارســون 
األدب بـل ميارسـون الفلسـفة أو علـم االجتمـاع أو التـاريخ أو علـم الـنفس مـن خـالل األدب ، 

ال أدّل على ذلك من اإلسقاطات اليت كان النص فكانوا يفسرونه من خالل مادة مضمونه، و 
ـا الـيت  ر املواقـف بـل املواقـف ذا أو األثر األديب مسرحا هلـا ، فكـان هـّم الناقـد البحـث عـن آ
ر جمتمعه أو بيئته، ومميِّزات احلقبة اليت ظهر فيها النص ، إىل غري  عاشها صاحب النص ، وآ

ــ ا قبــل قراءتــه لألثــر املزمــع نقــده ، مــع أّن املفــروض ذلــك مــن املعلومــات الــيت يكــون قــد تــزّود 
ـا  –البنيوية مثال –حسب وجهة النظر احلديثة  ألثـر، ال أن نفسـره  ر هـذه الظـواهر  أن نفسِّ

إذ أّن النص يشكل عاملا قائما بذاته حيمل يف طياته ما يفسره ، وحيمل العناصر املكونة ملعنـاه 
  ستعانة بعناصر خارجة عنه .  ، ويف ذلك ما يـُْغين الباحث عن اال

 


