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تنحوانح )لدخل إاى رانَّمقد رالعحصض-1: تقديلهح فت راقست رالمحضضرت راتت تتَّم : توضيح
( فيه عضض أسبحب قيحت رالنحهج رانقدية رانسقية، ورافضق بينهح وبين رالنحهج راسيحقية

وقد تصضفت فت ...رابنيوية راتكوينية-5رابنيوية، -4راسيليحئية، -3رانقد رانَّمفست، -2،
 .رالمحضضرت مسب أهليتهح وتسلسلهح لعضفيحتضتيب 

 .سوسيواوجيح رانَّمص: 6رالمحضضة
األدب ترجمان المجتمع والحافظ لكثير من جوانبو، لذلك يصعب الفصل  :لقدلة

ضربا من ضروب اإلنتاج الجماعي، ومن ىنا : بينيما، وتتجمى العالقة بينيما في كون األول
الفني بشكل عام، واإلبداع األدبي بشكل خاص، إنو تتضح أىمية المجتمع في عممية اإلبداع 

يتشكل من أركان ثالثة تتمثل في األديب   ظاىرة اجتماعية مثميا مثل باقي الظواىر األخرى ،
ويربطو ( القارئ ) ليتمقاه ( األثر األدبي ) الذي يقوم بتصوير المجتمع من خالل ( الكاتب)

. بما يحيط بو في مجتمعو
: ص رألدبتسوسيواوجيح رانَّم /قد رالجتلحعترانَّم  :تمديد رالصطلح-1

نظرا ألىمية العالقة الحتمية القائمة بين األدب و المجتمع كان البد من إيجاد منيج 
ال يمكن تفسير أي حدث فكري بدون " يقوم بتحميل األدب من وجية نظر اجتماعية ألنو

 1."تشخص بعدا من أبعاد الواقعالتَّطرق لموظيفة االجتماعية والسياسية ليذا اإلنتاج ألنيا 
كما يسميو البعض، " النقد السوسيولوجي"أو " النقد االجتماعي"أدى ذلك إلى ظيور منيج و

وىو الذي يقوم بتفسير الواقعة االجتماعية في النَّص األدبي من خالل آلياتو النقدية التي 
. يستخدميا الناقد االجتماعي في الكشف والتَّحميل

فمم يظير كاتجاه واضح المعالم إال في مرحمة متأخرة  واوجيح رانَّمصسوستأما مصطمح 
وذلك من خالل ( Pierre Zimaبيير زيما )من ىذا القرن، مع الناقد التشيكسموفاكي

من أجل إقامة " رانقد راسوسيواوجت"، وقد ظير 1985الذي نشر سنة "النقد االجتماعي"كتابو
عالقة بين اإلبداع األدبي وبين المجتمع، والكشف عن مدى قدرة األدب عمى عكس صورة 

عادة تصويره من جديد، وفق نظرية االنعكاس المباشر لباختين وقد أكد . الواقع االجتماعي، وا 

                                                           
 .63، ص ( الجندر) عبد النور إدريس ، النقد األدبي النَّسائي والنَّوع االجتماعي   -1
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ص النقد االجتماعي لمنُّصو" في الكتاب نفسو العالقة بين المصطمحين بقولو( بيير زيما)
sociocritique   وعمم اجتماع النص ىما مترادفان، وأن كممةsociocritique   النقد

االجتماعي أصبحت أكثر تداوال من غيرىا ألنيا أقصر من مصطمح عمم اجتماع النَّص 
sociologie du texte  عمى الرغم من أنو يذكرنا بالنقد النفسي لمنصوص

psychocritique من خالل ىذا التدخل أن ال فرق بين ( ير زيمابي)يؤكد  1."لشارل مورون
  .المصطمحين وأن كالىما يمثل اآلخر

(: بييض زيلح)لجحل رادضرسة راسوسيواوجية عند  -2
قد ركزَّ في كتابو ( بيير زيما)اإلشارة إلى أن  لعمو من الضروري جدا في ىذا السياق، 

من األىمية درسيا في  سالف الذكر عمى دراسة الرواية بشكل خاص، وعمى نفس القدر
االزدواجية الروائية، بروست "و"رغبة األسطورة، قراءة سوسيولوجية لمارسيل بروست"كتابيو

ممَّا يدل عمى أن الرواية باعتبارىا نوعا أدبيا سرديا قادرة عمى تمثل المجتمع " كافكا، موزيل
يديولوجيات يمكن الكشف عنيا باتباع  منيج سوسيولوجي بما يحممو من أفكار وتناقضات وا 

يتجاوز مفيوم النَّص القديم الذي يدل عمى تمك البنيات المغوية المغمقة، ليصبح معناه حسب 
عمال ميما باعتباره كيانا ممموسا وحيا يعيش عبر قوانينو ( بيير زيما)المفيوم الذي يقدمو

طارىا الخاصة، ولكن يحمل في ىذه القوانين خصائص الحياة االجتماعية التي يعيش في إ
.  2ويبدع  ويتمقى

وبالرجوع إلى قضية األدب، وما تراكم فيو من أنواع أدبية مختمفة يتضح أن النوع 
الروائي أكثر اقترابا من المجتمع، ويرجع ارتباط النقد االجتماعي بالسرد الروائي العتبارات 

ء االجتماع دائما يميل عمما" أىميا أن السرد يقوم عمى تصوير المجتمع والثقافة السائدة لذلك 
 3."إلى تفضيل األدب الروائي حيث إنَّ مساحتو المرجعية والتوثيقية أكثر وضوحا من القصيدة

                                                           
 .13بيير زيما، النقد االجتماعي، ص  -1
 .10عمم اجتماع النص األدبي،ص بيير زيما، النقد االجتماعي، نحو :ينظر  -2

 
أمينة رشيد ، سيد البحراوي، : عايدة لطفي، مراجعة : بيير زيما، النقد االجتماعي، نحو عمم اجتماع النص األدبي، تر  -3
. 123، ص1991القاىرة،  ،1ط
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ويعتقدون أن الرواية بأحداثيا وشخصياتيا ما ىي إال انعكاس لممجتمع، ومنيا ظيرت نظرية 
عمل "ألنَّيا ووجو اىتمامو لمرواية ( ميخائيل باختين)االنعكاس المباشر التي وضع أسسيا 

فني تستطيع من خاللو أن تدرك جميع فئات المجتمع الدنيا، وىو ما جعمو يرى أىمية 
  1."األشكال الشعبية والدونية كمادة توضح نظم الصراع الموجودة داخل المجتمع

فالرواية بيذا المعنى تمثيل لمواقع كما ىو، واألحداث فييا نظيرة ألحداث واقعية، كما 
ا من المعارف التوثيقية والتاريخية ليذه األحداث أنيا تحمل  كم

من يحمِّل رواية في إطار منظور مرجعي ووثائقي "يؤكد أحد النقاد في ىذا الشأن أنَّ  
خالص، ييمل مسألة أساسية أال وىي معرفة إلى أي حد يشكل العالم الداللي والسردي لمرواية 

لى أي مستوى يمكن لمنص الروا ئي أن يرتبط بالُبنى االجتماعية المغوية واقعة اجتماعية، وا 
  2."لعصر ما

وميما كانت الرواية مساحة واسعة لتوظيف المرجعي والتوثيقي، ال ينبغي إىمال كونيا واقعة 
اجتماعية بامتياز توضح وتفسر الثقافة السائدة لمجتمع ما، وفي ىذه الحالة يمكن 

نقدي ويجعل الروائي في عالقتو الحميمية أن تسيم بقوة في إغناء الحوار ال" لمسوسيولوجيا 
بمجتمعو، بمثابة المحرك الراصد في تحميل المجتمع ، وبناء رؤاه من داخل الوعي االجتماعي 

ذاتو مأخوذا بإيقاع الحياة النابض ، وباألنساق الفكرية التي يتحرك المؤلف والسارد 
  3..."ضمنيا

بحيث يكشف من خالل آلياتو المتبعة  يظير النقد السوسيولوجي مسايرا لجنس الرواية،
في تحميميا من منظور اجتماعي بحت، أن لو عالقة بإيديولوجيات الشخصيات محل اإلبداع، 
وبتطورات المجتمع ، ومدى ما تحققو الرواية من تصوير لممجتمع ولمعالقات االجتماعية فيو، 

                                                           
 09/06/2011، 3391أحمد صقر، قراءة في مناىج النقد المعاصر، المنيج السوسيولوجي، الحوار المتمدن، العدد   -1

 .www.ahewar.org/debat/show.art:الموقع االلكتروني
.  123عايدة لطيفي،ص:بيير زيما، النقد االجتماعي، تر -2
.  66عبد النور إدريس، النقد األدبي النسائي، ص  -3
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لسردي، ما يستدعي الكشف باإلضافة إلى ما تكتنزه من قيم ثقافية تؤثر في تشكل بنائيا ا
. عنيا ثقافيا

 
: لمحوالت أخضى  فت لجحل رانقد راسوسيواوجت-3

مع األدب ككل عمى أنو مؤسسة (   j.Duboisجاك دوبوا  (تعامل الناقد االجتماعي 
من قبل في ( لوسيان غولدمان ) وأشار (   institution sosial)اجتماعية في المقام األول 

نظريتو إلى ضرورة التطرق إلى العامل االجتماعي في األعمال األدبية، كون المبدع أحد 
األفراد الذين يعيشون ضمن ىذه المؤسسة االجتماعية،وبناء عميو تأتي الشخصيات في 

أي حال من األحوال إبداعاتو مرتبطة بالواقع االجتماعي الذي ال يمكنو أن ينفصل عنو ب
معظم أعمال سوسيولوجيا األدب في الحقيقة تقيم عالقة بين أىم المؤلفات األدبية " :فيقول

  .1"تمك التي ولدت ىذه المؤلفات داخميا الوعي الجماعي ليذه الجماعة االجتماعية أوو
 

 المشكمة" أن( غولدمان)استنادا إلى ذلك ظير مصطمح سوسيولوجيا الرواية، ويعتبر 
األولية التي كان يتوجب عمى سوسيولوجيا الرواية تناوليا ىي مشكمة العالقة بين الشكل 

الروائي نفسو وبنية الوسط االجتماعي الذي تطور ىذا الشكل داخمو، أي بين الرواية كنوع 
وىكذا يكون النقد االجتماعي شرط أساسي لدراسة  2."أدبي و المجتمع الفرداني الحديث

فيو المنيج األقدر عمى تشخيص األمراض .الرواية، ألنيا تنطمق من  المجتمع وتعود إليو
االجتماعية المتفشية ، والتي تظير من خالل الروايات بشكل فني منظم قابل لممالحظة 

  .والتحميل
 
 
 

                                                           
، 1بدر الدين عرودكي،دار الحوار لمنشر والتوزيع،ط: لدمان، مقدمات في سوسيولوجيا الرواية،ترلوسيان غو -1

. 24،ص1993
 .21المرجع نفسو، ص  -2
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  :رانقد رالجتلحعت وراضورية-4
يو في ىذا المقام أنَّ النَّص األدبي في تكونو يخضع إلى شروط أىميا يجدر التنو

وبالتالي إقامة عالقة بين ما  1"يميل إلى فضح اإليديولوجيا السائدة" التخييل، ألن ىذا األخير 
عالما جماليا خاصا " ىو كائن وما ينبغي أن يكون عبر البنية السردية لمنص، وتمثل األخيرة

تجاه الواقع محاكاة أو مماثمة، أو إعادة إنتاج، ومن ثمة فإن قراءة ىذا الواقع أداتو المغة، يقف 
  2"ال تتم إال عبر تفكيك البنية المغوية

والرواية بوصفيا نوعا أدبيا نثريا، تبني عوالميا السردية انطالقا من الواقع المعيش، 
عبية والدونية، وبما فييا من شخصيات وصراعات وطبقية، وتتناول مختمف األشكال الش

عادة نظم عالقات الصراع الموجودة داخل المجتمع وفق لغة سردية يفيميا المتمقي لذلك  وا 
بين أدرنو أن النصوص السردية ىي بنيات تظير فييا الصراعات والتَّحوالت االجتماعية، "

والنَّص فضاء جمالي تتداخل فيو اإليديولوجيات وتظير في شكل تناقضات أسموبية 
.  3."ولغوية

أنَّ الرواية ىي أكثر األجناس األدبية التي تحمل داخميا بنى " ويؤكد أحد الدَّارسين
لذلك كان النقد االجتماعي مسايرا  اجتماعية ببنيات اجتماعية، ويمكن الكشف عن تمك البني

و  ليذا النوع األدبي القترابو من المجتمع، واستفادتو من أحداث الواقع، فيوظف الروائي في نصِّ
شخصيات عادية وأخرى ثقافية، ويبين من خالليا مشاعر القمق واالضطراب التي تعاني منيا 

تقدم لنا صورا واقعية " ا، فييالشخصيات الثقافية تأثرا بمحيطيا وبيئتيا التي تعيش فيو
عالم : وتاريخية عن المثقف العربي الحديث، وىو يعيش التمزق الداخمي بين عالم متناقض

قيم مترسبة في أعماقو، ويحاول التمرد عميو بوعيو بيا، وعالم يتمسك بيذه القيم ويحاربو 
الي المعاناة ىذه تضاف وينتج عن ىذا التناقض الدائم اإلحساس بالتَّغرب، والرفض، وبالت.بيا

                                                           
 .142، صالسابقالمرجع   -1
 .112عبد الوىاب شعالن، المنيج االجتماعي وتحوالتو، ص  -2
 .المرجع نفسو، الصفحة نفسيا  -3
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. إلييا صور أخرى عن شخصيات نسائية وذكورية سواء في ىذا الموقع االجتماعي أو ذاك
  1."إنيا جميعا نتاج المجتمع العربي الحديث الذي أنتجت في إطاره ىذه النُّصوص

عمى الرغم مما يضيفو الكاتب من أبعاد تخييمية عمى نصو، تظل األحداث االجتماعية 
ئع التاريخية ىي المحرك األساسي لعوالم النص الداخمية، وىي التي تمنح شخصياتو والوقا

القوة لالستمرار، وتميم الكاتب الستنزاف تمك الوقائع الكامنة في ذاكرتو، أو تمك التي تتجسد 
في بيئتو ومجتمعو، فيمنح شخصياتو ثقافة توازي ثقافة الفرد العربي المتأزم لتتمثل أدوارا 

 .تحاول قدر اإلمكان مواكبة العصر الراىن مختمفة ،
بعمميتين "وىنا يظير دور النقد االجتماعي في العمل األدبي بوصفو منيج يمتزم  

 Historicitéتثبيت تاريخية واجتماعية نصوص بحسب قيمة تاريخانيتيا : متناقضتين ظاىريا
عادة تقييم تاريخية واجتماعية نصو ص كانت رسالتيا وحياتيا االجتماعية، وتصحيح وا 

  2."التاريخية تبدو شديدة الوضوح-االجتماعية
 :خحتلة

البعد التاريخي شرط أساس في قيام النقد االجتماعي ، وشرط أيضا في تشكُّل 
النُّصوص األدبية ، غير أن ىذه األخيرة تعمل إضافة إلى تمثُّميا لمتاريخ، عمى تصحيح 

عادة صياغة تمك البنى التاريخية واالجتم اعية وفق رؤية الكاتب اإلبداعية، ووفق ما ينتظر وا 
ىو تحريف لمواقع عمى المستوى الداللي  -نظري أو أدبي–أي خطاب " المتمقي قراءتو،ألن

وىذا حتى تحقق تمك النُّصوص رسالتيا  3"والسردي،والمقصود ىو إظيار ىذه التحريفات
. االجتماعية والتاريخية  والثقافية في آن معا

 
 
 

                                                           
 .142، صالسابقالمرجع   -1
 ،1997رضوان ظاظا، عالم المعرفة، الكويت، دط،: مجموعة من الكتاب، مدخل إلى مناىج النقد األدبي، تر  -2

 .160ص
 .124عايدة لطفي ،ص:تر بيير زيما، النقد االجتماعي،  -3



 .لغويةدراسات أدبية و: السنة الثانية ليسانس: الفئة المستيدفة                       مقاربات نقدية معاصرة        : المادة
 

 2019/2020:حميدة قادوم                                                                      السنة الجامعية.د:إعداد
 .قسم المغة العربية               جامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية                                  

 

 علت راسضد:7رالمحضضة 
تدل لفظة السرد عمى معنى الحكي، أو بمفيوم آخر ىو السرد القائم عمى : لقدلة

السرد بالتحميل البنوي لمسرد الذي كان /منيجية وتنظيم معين، وفي األدب ارتبط مفيوم الحكي
 .ييدف إلى الكشف عن األنساق الكامنة في كل أنواع الحكي

عمل يتضمن "بأنو" فن الشعر" ه أرسطو في كتابويعرف: رامكت/لصطلح راسضد-1
 Narrative Récitالحكي :" ومن التعريفات أيضا " عمل يضم راويا"وبأنو  Mythosحبكة 

والمفظ مشتق . نص يتألف من أي وسيط يصف متتالية من األحداث الحقيقة أو غير الحقيقية
بمعنى يحكي أو يروي والذي ينتسب إلى الصفة  Gnareمن األصل الالتيني لمفعل 

Gnurus  والمشتقة بدورىا من األصل اليندوأوروبي " عمى دراية ب"بمعنى عارف أوGhnu 
 .بمعنى يعرف

" قواعد الديكامرون" ىو تودوروف في كتابو Narrativeمصطمح السرد  أول من صكَّ و
عند الشكالني الروسي ( لم السردع)، وقد سبقت اإلشارة إلى ىذا العمم1969وكان ذلك سنة

الذي حمل فيو تراكيب القصص إلى ( مورفولوجيا الحكاية الخرافية)فالديمير بروب في كتابو
وظيفة في  31أجزاء ووظائف، والوظيفة عنده ىي عمل الشخصية، ومجموع الوظائف عنده

 .جميع القصص
لح ولم يبق اتسع مفيوم ىذا المصط :Narratologyعلت راسضد أو راسضديحت -2

محصورا في الدراسات األدبية فحسب، وذلك لحضور السرد في مختمف الدراسات والحكي 
" موجود ويمكن التعبير عنو بمختمف أشكال المغة ، كما يؤكد ذلك روالن بارط في كتابو

إن لمحكي وجودا في األسطورة والخرافة وحكاية الحيوان، " فيقول" التحميل البنيوي لمحكي
وبذلك أصبح السرد موضوعا ..." والممحمة والتاريخ والتراجيديا والدرانا والكوميدي واألقصوصة

لمعديد من االختصاصات التي تخرج عن نطاق الدراسات األدبية كالتاريخ والدين والصحافة 
 .إلخ...والممارسات القانونية والسياسية

يؤكد جيرار جنيت عمى الطبيعة الممتبسة لمصطمح الحكي : راسضد عند جيضرض جنيت-3
Narrative فيورد ثالث تعريفات لو في مصطمح خطاب الحكي: 
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تدل كممة حكى عمى المنطوق السردي ، أي الخطاب الشفوي أو  :رالعنى رألول
 .المكتوب الذي يضطمع برواية األحداث أو سمسمة من األحداث

لى سمسمة األحداث الحيققية أو التخيمية التي تشكل تدل كممة حكى ع:رالعنى راثحنت
وفي ىذه الحالة يعني ( إلخ..من تسمسل وتعارض وتكرار)موضوع الحكي، ومختمف عالقاتيا

تحميل الحكي دراسة مجموعة من األعمال واألوضاع المتناولة في حد ذاتيا، وبغض النظر 
 .عن الوسيط المساني وغيره الذي يطمعنا عميو

تدل كممة حكى عمى حدث ولكنو ليس الحدث الذي يروى ىذه المرة،  :ثحاثرالعنى رل
نما السرد  ومن بين التعريفات الثالثة يختار جيرار جنييت .متناوال في حد ذاتو Narrationوا 

 1المعنى األول موضوعا لعممية التحميل
  :راسضد عند فالديليض بضوب-4

حاول بروب البحث عن األسس البنيوية المجردة التي تنتظم كل أنواع الحكي، وقاده 
البحث في مائة حكاية شعبية إلى اكتشاف الوحدات األساسية المكونة ليذا الكم من الحكايات 

يتغير عددىا في كل حكاية  Fonctionsوحدة أسماىا وظائف  31وطرائق تآلفيا، واكتشف 
 .الوظيفة عنده ىي عمل الشخصية وتتضح داللتو في مجرى الحكي ككلوال يتغير ترتيبيا، و

دائرة عمل المعتدى، : واكتشف بروب سبع شخصيات أساسية أو سبع دوائر لمعمل
وتبدأ الحكاية عنده عادة .دائرة عمل الشرير، دائرة عمل البطل، دائرة عمل البطل الزائف

نقص أو إصالح اإلساءة مرورا بعدد من بوظيفة نقص أو وظيفة إساءة وتنتيي بوظيفة سد ال
 .الوظائف التي تتوسطيا بين الوظيفتين

 :خصحئص تمليل رامكت عند بضوب-5
فتح بروب بعممو الرائد الطريق نحو الدراسة المحايثة لمحكي التي تدرس النصوص *

 .اخميةالحكائية دراسة داخمية تحدد مكوناتيا ووحداتيا األساسية المكونة ومجموعة عالئقيا الد
من  Langueاستفاد بروب من الثنائيات التي أرساىا ديسوسير بين المغة كنظام *

 .Paroleالقواعد واألعراف الضمنية ومجموعة تجمياتيا الفردية 
                                                           

، 2011، 1أماني أبو رحمة، دار نينوى ، سوريا، ط: يان مانفريد، عمم السرد، مدخل إلى نظرية السرد، تر: ينظر  -1
 .40ص
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( التزامنية)استفاد من التمييز الذي وضعو ديسوسير بين الدراسة السانكرونسية *
 .والدراسة التاريخية التعاقبية الدياكرونية

تفاد من تعريف ديسوسير لمعالمة المغوية وتقسيميا إلى دال ومدلول وعدم ارتباطيا اس*
نما بموقعيا داخل النظام).بأي مرجع خارجي  (.ىوية الوحدات ال تتحدد بتاريخيا وا 

 -فالديمير بروب-غريماس -كمود بريمون -روالن بارط: راسضد/ضورد نظضية رامكت-6
 خإل...واين بوث

 .راثقحفترانقد : 8رالمحضضة
سعى النَّقد األدبي طيمة قرون إلى تذوق النُّصوص األدبية والتَّمذذ بالقيم  :لقدلة

الجمالية فييا، من دون البحث فيما وراء تمك الجماليات من قيم متعارضة اجتماعيا، ومن دون 
الكشف عن العيوب النَّسقية المضمرة، فأثبتت تمك النصوص والخطابات عدم براءتيا في 

. صور من اإليديولوجيات، واألفكار السياسية، والفمسفية تحت مسمى البالغة الجمالية تمرير
ومع توالي االضطرابات السياسية والتَّطورات االجتماعية، ودخول مفاىيم جديدة حيز النقد، 
واتساع مجالو وتجاوزه لفئة النخبة المثقفة، فأصبحت الحاجة ممحة إلى ضرورة إيجاد نظرية 

سل بيا إلى كشف  عيوب تمك الخطابات وما تحممو من قيم مخاتمة، ألفت البالغة منيجية يتو
وأصبح من الضروري نقدىا في إطار ثقافي، واجتماعي،  .والرؤية الجمالية إضمارىا

.  وتاريخي، وبيولوجي
ويمعب المستيمك الثقافي الجماىيري دورا ىاما في تسويق مثل ىذه الخطابات وتمريرىا 

أنو يعاني من حاالت عمى ثقافي تجعمو ينساق خمف كل ما ىو جميل في دون أن يدرك 
وىكذا بدأت أسئمة النقد الثقافي تفرض وجودىا من أجل نقد النصوص . ظاىره، ومربح ومريح

باعتباره منيجا يعنى " النقد الثقافي"فكيف ُعرِّف .والخطابات الثقافية من داخميا ال من ظاىرىا
المضمرة؟  بقضايا الييمنة واألنساق

  :لصطلح رانقد راثقحفت-1
 Vencent bفنست ب ليتش"ألوَّل مرة مع الناقد الثقافي " النَّقد الثقافي"ظير مصطمح 

Lich   "وتبمورت معالمو بشكل " لح بعد رابنيوية"و" لح بعد رامدرثة: "مرادفا لمصطمحي
وبخاصة في " Stephen Greenblatستيفن غرينبالت " منيجي في بداية الثمانينات مع 
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، وتحديدا في دراستو الذائعة الصَّيت "دراساتو حول عصر النيضة والدراما الشكسبيرية
 Invisible bullets "1الرصاصات الخفية 

أنَّ ىذا المنيج يسعى إلى استعادة القيم الثقافية التي امتصيا ( ستيفن غرينبالت)يرى 
ه السياق الذي تم إنتاجو من خاللو، قادر عمى أن يتضمن بداخل" النَّص األدبي، ألنَّو 

وسيتمكن نتيجة ليذا من تكوين صورة لمثقافة كتشكيل معقد أو شبكة من المفاوضات لتبادل 
 2."السمع واألفكار، بل وتبادل البشر أيضا من خالل مؤسسات مثل االسترقاق والتبني والزواج

ثقافية سياقية تسعى  وىكذا تتحول قراءة النصوص من قراءة أدبية نصانية إلى قراءة
إعادة قراءة النُّصوص األدبية في ضوء سياقاتيا التاريخية والثقافية حيث تتضمن "بدورىا إلى  

النصوص في بناىا أنساقا مضمرة ومخاتمة قادرة عمى المراوغة والتمنع، وال يمكن كشفيا أو 
عة البنى الثقافية كشف دالالتيا النامية في المنجز األدبي إال بانجاز تصور كمي حول طبي

دراك حقيقة ىيمنة تمك األنساق المؤسسة عمى فكرة اإليديولوجي ، ومفيوم  لممجتمع، وا 
؛ بمعنى آخر تصبح قراءة النصوص تخضع  3"المحتمل في صراع القوى االجتماعية المختمفة

من لكونيا معطى ثقافيا وسيرورة نسقية، وليس مجرد استعارات بالغية، وىكذا ينتقل التحميل 
األدبي إلى الثقافي، وتصبح الثقافة ذات فاعمية في إنتاج النص وتكونو، كما يعاد االعتبار 

 .لدور المؤلف ووالدتو من جديد بعد أن أعمنت البنيوية وفاتو
 :تعضيف رانقد راثقحفت-2

نشاطية غايتيا تفكيك األنساق الثقافية " بأنَّو" النقد الثقافي*"ويعرِّف أحد الباحثين العرب
المضمرة وفعميا المضاد لموعي ولمحس النقدي، في سعييا إلى إعادة إنتاج قيم التمركز 

                                                           
 07ينظر ، يوسف عليمات، النسق الثقايف ، ص  -1
 .21الناقد األيب ، صعد البازغي ، دليل اميجان الرويلي وس  -2
. 11يوسف عليمات ، النسق الثقايف، ص  -3
دراسات وشهادات، : مدارج اذلوى: أصدر عدة مؤلفات يف النقد منها باحث وناقد وكاتب مغريب،عبد الرزاق ادلصباحي، *

فية ادلغربية والعربية منها ،كما نشر دراسات وحبوث يف اجملالت واجلرائد وادلالحق الثقا 2012، والكلم والضوء وما إليهما،2007
 ...، وغريهاجريدة ادلساء ادلغربيةوالدوحة القطرية، و ادلنعطف الثقايف،واجمللة العربية، و القدس العريب: 
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قد النَّ  1."والنسخ واالحتواء القسري، والمتسربة بوساطة أنظمة ثقافية متحكم في غاياتيا ومرامييا
الثقافي إذن، عبارة عن نشاط نقدي ييتم بتحميل ونقد األنساق المضمرة، والتي تمثل الفعل 

المضاد لموعي ولمحس النقدي بغية إرساء قواعد الييمنة عمى ذلك المشيد النقدي، والتي ساىم 
نيا جممة األنظمة الثقافية المتوارثة ثقافة ويؤدي ذلك إلى ضرورة معرفة العالقة بين ال. في تكوُّ

النقدي، المشيد  كما عند أنطونيو غرامشي، ال بسبب" ومفيوم الييمنة ، وتتحقق الييمنة 
نيا جممة األنظمة الثقافية المتوارثة ويؤدي ذلك إلى ضرورة معرفة . والتي ساىم في تكوُّ

كما عند أنطونيو غرامشي، ال " العالقة بين الثقافة ومفيوم الييمنة ، وتتحقق الييمنة 
 2."وة المسيطر، بل بقدرتو عمى جعمنا نقبل ونسمم بوجاىة ىيمنتوبسبب ق

في إعادة إنتاج تمك القيم وتحميل  -حسب ىذا القول  -يأتي دور النقد الثقافي
مقصديتيا الباطنة في كشف الحيل اإليديولوجية واألنظمة النسقية التي أثرت في الذىنية 

بوصفو خطابا نقديا يحتفي " ليقدم نفسو( النقد الثقافي) العربية زمن طويال، ويظير 
التي لم يستطع " قبحيات الخطاب"باالختالف والغيرية ويناىض أشكال التنميط والتدجين أو 

 3."النقد األدبي في كل تاريخو الطويل أن يسائل حركيتيا القاتمة
 :راعالقة بين رانقد رألدبت ورانقد راثقحفت-3

جماليات الفنية لمخطاب متجاىال مضمراتو النَّصية، إذ طالما عني النقد األدبي بتتبع ال
وقبحياتو التي ظمَّت تسيطر عمى الخطاب بفعل التنميط المؤسساتي والتدجين، وىو ما أطمق 

، وىكذا دخل النقد الثقافي في صراع مع **راعلى راثقحفتمصطمح  " عبد اهلل الغذامي"عميو 
كما أشار  -ائية في مساءلة الخطاب ثقافياالنقد األدبي الذي أعمن عن عجز أدواتو  اإلجر

كشف المخبوء من تحت أقنعة " وتقدم النقد الثقافي معمنا قدرتو عمى  –الغذامي إلى ذلك 
                                                           

، 1النقد الثقايف، من النسق الثقايف إىل الرؤيا الثقافية، مؤسسة الرحاب احلديثة ، بريوت ، لبنان ،طعبد الرزاق ادلصباحي،   -1
. 07، ص2014/2015

 .18عبد اهلل الغذامي، النقد الثقايف، ص  -2
. 08عبد الرزاق ادلصباحي، النقد الثقايف، ص -3
قافية العربية ، ويقصد به؛ اخلضوع لالستهالك اجلمايل ثالنقد الثقايف ، قراءة يف األنساق ال: ورد هذا ادلصطلح يف كتابه **

 .واالنسياق خلفه
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أي تحويل فعل القراءة من مجرد قراءة تتقصى جمالية النص األدبي  1"الجمالي/ البالغي
ه النسقية، والتي أصبح وبالغتو  المغوية، إلى قراءة في نقد الخطاب وكشف عيوب أنظمت

 ."األنساق المضمرة: "يصطمح عمييا باسم
 .النسق الثقافي، الجممة الثقافية، الداللة النسقية: لقوالت رانقد راثقحفت-4
تغير الفعل النقدي حسب ىذا المنيج من الفعل  :النقد راثقحفت راعلليحت رإلجضرئية-5

: نوعية في العمميات اإلجرائية، وتشمل بي إلى الفعل الثقافي، وىذا ما أدى إلى قفزةداأل
( من النقد األبي إلى النقد الثقافي) نقمة في المصطمح النقدي ذاتو -أ

( طرح مفيوم جديد ىو مفيوم النسق)نقمة في المفيوم -ب
من البحث عن الجماليات البالغية إلى كشف العيوب ) نقمة في الوظيفة -ج

( النسقية
(. النص األبي إلى نقد الخطابمن نقد ) نقمة في التطبيق -د

 
 :خحتلة

سعت المناىج النَّقدية إلى التَّخصص في مجال بعينو، كالنَّقد التاريخي الذي لم تخرج 
آلياتو عن الجرد التاريخي والتنقيب عن المادة المتعمِّقة بداخل النَّص، والنَّقد البنيوي الذي اىتم 

لف عن نصو، وكذلك النَّقد االجتماعي الذي بدراسة النَّص لذاتو ومن أجل ذاتو، وعزل المؤ
اىتم بدراسة حياة المؤلف والظروف المحيطة بالنَّص، والنَّقد النفساني الذي اىتم بتتبع العقد 
النفسية التي يشير إلييا النَّص، وغيرىا من المناىج األخرى، وقد أثبتت ىذه المناىج النقدية 

لكم اليائل من النُّصوص اإلبداعية والخطابات المتخصصة أنَّيا غير قادرة عمى استيعاب ا
األدبية وغير األدبية التي ظمَّت دوما بحاجة إلى منيج يكشف خفاياىا،  فكان ظيور النقد 

الثقافي ضرورة فرضتيا روح الحداثة والمعاصرة، وكان من أبرز اىتماماتو؛ اإلفادة من 
صوص مثمما أفاد من التاريخ، دون أن مختمف مناىج التَّحميل العرفية، فأفاد من تأويل النُّ 
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 يغفل الموقف الثقافي والتحميل المؤسساتي، فيو يأخذ بنظر االعتبار كل ما بإمكانو أن يقدم
 .تحميال وافيا لمخطاب وألنظمتو

 .رانقد رألسلوبت: 9رالمحضضة
، وتتفرع عن األصل الالتيني Styleلفظة مترجمة عن االنجميزية : تعضيف رألسلوب-1

Stilus  التي كانت تطمق عمى القمم أو أداة الكتابة،التي تطورت فيما بعد لتدل عمى كيفية
  .17معالجة موضوع ما في إطار الفنون الجميمة وكان ذلك في القرن

تطبيق " وتعني StylisticsوStylistique عمم األسموب فتعني  أما: علت رألسلوب-2
وقد استخدم ىذا المصطمح ألول مرة مع السويسري " المعرفة األلسنية في دراسة األسموب

تمميذ ديسوسير، الذي أسس أكد عمى ىذا العمم من خالل كتابو   Charle Ballyربالي  شارل
 .1909وكان ذلك سنة " |مبحث في األسموبية الفرنسية"الرائد

رىاصات من قبلإذن ال توجد ليا  فحألسلوبية وىي منيج نقدي يسعى إلى . جذور وا 
معاينة النصوص األدبية في ضوء نسيجيا المغوي الذي تتشكل منو، مستعينة بالمسانيات 

وغيرىا من المعارف والعموم اإلنسانية، كما تسعى األسموبية إلى كشف الوظائف والمقاصد 
 .وبالغوية والفنية لمنص، وموضوعيا األساس في ذلك ىو األسل

انتقل مصطمح األسموبية إلى الفضاء العربي، وتعددت تعريفاتو بين رواد األسموبية 
الذين كان ليم فضل السبق في ربط ىذا العمم بالبالغة العربية، واعتبارىا امتداد ليا، ومنيم 

وريث شرعي لمبالغة العجوز التي أدركيا سن اليأس وحكم عمييا " صالح فضل الذي يعتبرىا
من أصالب مختمفة، ترجع إلى أبويين فتيين ىما  ون واآلداب الحديثة بالعقم، ينحدرتطور الفن

األولى من جانب  من جانب، وعمم الجمال الذي أدى ميمة األبوة)...( عمم المغة الحديث
عمم لساني يعنى بدراسة مجال التصرف في حدود " ويعرفيا عبد السالم المسدي بقولو 1"آخر

 .2"القواعد البنيوية النتظام جياز المغة
 

                                                           
جراءاتو  -1 . 03، ص1985، اليئية المصرية العامة لمكتاب، صالح فضل، عمم األسموب، مبادئو وا 
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 .56، ص3عبد السالم المسدي، األسموبية واألسموب، الدار العربية لمكتاب، تونس ،ط - 
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 :بين رادضرسحت رالغوية ورألسلوبيحت-3
ارتبط مفيوم األسموب ارتباطا وثيقا بالدراسات المغوية التي قامت عمى يد العالم 

ولئن كانت الدراسات المغوية  خالل التفرقة بين المغة والكالم، السويسري فرديناند ديسوسير من
تركز عمى المغة ،فإن األسموبيات تركز عمى طريقة استخدام المغة وأدائيا، فالمتكمم ينتقي 

ويختار من الرصيد المغوي ما يتالءم مع الوسائل االبالغية  واألدائية ، وقد ركزت كثير من 
 :ة بين المسانيات واألسموبيات ومن أىمياالدراسات عمى الفوارق الفاصل

 .تعنى الدراسات المسانية بالجممة، بينما تعنى األسموبيات باإلنتاج الكمي لمكالم*
تعنى المسانيات بالتنظير لمغة باعتبارىا شكال من أشكال الحدوث المفترضة، بينما *

 .األسموبية بالمحدث فعال
دا تمثمو قوانينيا ،أما المغة بالنسبة تمثل المغة في نظر المسانيات مدركا مجر*

لألسموبيات فيي األثر الذي تتركو في نفس المتمقي باعتبارىا أداًء، وىي تسعى إلى دراسة 
 .الكالم عمى أنو نشاط ذاتي ومتميز في استعمال المغة

 :ت من باحث إلى آخر ومنيانتنوعت اتجاىات األسموبية وتباي: رتجحهحت رألسلوبية-4
معتمدا عمى ما جاء بو  شحضل بحاتالتي قعد ليا : راتعبيضية أو راوصفية رألسلوبية*

أستاذه ديسوسير من قبل، ومركزا عمى الجانب الوجداني والعاطفي لمغة، ذلك أن جوىر 
تدرس " قولو شحضل بحاتومما ورد عمى لسان . األسموب ومحتواه يكمن في العاطفة والوجدان

من ناحية مضامينيا الوجدانية، أي أنيا تدرس تعبير الوقائع األسموبية وقائع التعبير المغوي 
إذن فيو يركز عمى األسموبية المِّسانية  المِّغوية باعتبارىا ..." لمحساسية المعبر عنيا لغويا

 .ظاىرة قائمة في المُّغة كظاىرة اجتماعية تواصمية
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ألسموبية الوظيفية مرت األسموبية البنيوية بمرحتين بارزتين؛ ا: رألسلوبية رابنيوية*
ونحاول من . بزعامة رومان جاكبسون، وأسموبية التمقي واالنزياح  بزعامة ميشال ريفاتير

 .خالل ىذا الدرس عرض نقاط االتفاق والتعارض بين رؤية كل واحد من ىاذين األسموبيين
تنطمق األسموبية الوظيفية  (:1896-1982ضولحن جحكبسون )رألسلوبية راوظيفية -أ
ثيا من النص باعتباره نسقا لغويا، وىذا بناء عمى المعنى الذي يقدمو جاكبسون في بح

بحث عما يتميز بو الكالم من بقية مستويات الخطاب أوال، ومن سائر أصناف "لألسموب بأنو
وبالتالي نفيم أن جاكبسون متأثر بالمسانيات الحديثة ، عمى غرار  1"الفنون اإلنسانية ثانيا

عموم األصوات والصرف والتراكيب، وذلك من أجل رصد ما يحممو النص من دالالت 
يحاءات بدءا بمفرداتو وتراكيبو المشكمة لو  .وا 

ركز جاكبسون في أسموبيتو عمى الوظيفة الشعرية كونيا أبرز وظائف النص األدبي 
كما طرح فكرة التكامل والتناسق بين المسانيات .برز في ضوء محوري االختيار والتركيبالتي ت

كعمم دقيق  ومجرد لمغة واألدب كمجال خصب تكتسي فيو المغة أعمى درجات الجمال 
 . والرقي،، أو بعبارة أخرى، أرقى مراتب األسموب ىي موضوع الدراسة المسانية

 : وقد ركز في دراستو لمغة عمى فكرة التَّواصل في إطار نظرية التواصل، عمى النحو اآلتي
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 (يفرز الوظيفة المرجعية)السياق                    
                                    

 المرسل إليو      (          الوظيفة الشعرية)المرسل                 الرسالة
 (إدراكية إفيامية(                                        )التعبيرية االنفعالية)

 (الوظيفة االنتباىية)القناة                        
                                    

السنن                                       
 .(االنعكاسية/الترميزية/المعجمية الوظيفة)                 

 
يبين المخطط أعاله الدورة االتصالية ، وجمع فييا جاكبسون الوظائف الستة لمرسالة، 

في دوائرىا المختمفة، وذلك في ضوء وضيفة كل عنصر منيا، وال يشترط أن تجتمع الوظائف 
نما قد تكون واحدة منيا ىي األكثر بروزا، وبروزه ا متصل بالنص ككل كميا في الخطاب، وا 

 .مكتمل وشامل
 
 

  (:ليشحل ضيفحتيض) أسلوبية رالنزيحح وراتلقت: ب
عمى  القارئإبراز بعض عناصر سمسمة الكالم وحمل "األسموب بأنو ضيفحتيضيعرف 

ذا حمميا وجد ليا دالالت تمييزية خاصة،  االنتباه إلييا بحيث إذا غفل  عنيا شوه النص، وا 
يركز ريفاتير من خالل ىذا القول عمى و 1"مما يسمح بتقرير أن الكالم يعبر، واألسموب يبرر

دور المتمقي في العممية التواصمية كون األسموب أثرا  يحمل طابع شخصية المؤلف ويمفت 
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السمة التعبيرية في نقل حمولة عالية من المعمومات، "فأسموبية التمقي تدرس باه األسموب،انت
فكمما ازدادت التقنيات التعبيرية تعقيدا ، ازداد إمكان اعتبارىا فنا لغويا، وىكذا تقوم األسموبية 

تحميل باستقصاء األسموب األدبي، وىاىنا يتبدى االختالف بين رؤية جاكبسون الذي لم يعتد ال
األسموبي معو مدار التحميل المساني، بإغماضو لمرسالة المغوية، في حين يتجاوزه ريفاتير إلى 

  1".التداول
يركز ريفاتير في ضوء أسموبيتو عمى عنصر المفاجأة  الذي ىو عنده تجسيد لالنزياح، 

السمة  كأن تحدث خرقا ألفق انتظار المتمقي، أو صدمة بحيث تحدث لو تشويشا، وكمما كانت
،ألن ذلك يعمق األسموبية متضمنة مفاجأة ، كمما أحدثت خمخمة وىزة لدى إدراك المتمقي

 .الطاقة التأثيرية لمخطاب، ويعزز فاعميتو ونجاعتو
ظير االىتمام باستخدام اإلحصاء بصفتو أداة من أدوات : رألسلوبية رإلمصحئية-ج

 "و أوغستوس مورقنالبحث األسموبي مع أستاذ الرياضيات بجامعة لندن، وه
الذي اىتم بالذات " ليو سبيتزر"وظيرت عمى يد األلماني : رألسلوبية رانفسية-د

المبدعة وخصوصية أسموبيا انطالقا من تفردىا وتميزىا في الكتابة وصياغة الخطاب األدبي، 
ويركز أصحاب ىذه النظرية عمى أن السبيل إلى ولوج النص األدبي وتحميمو ضمن المعرفة 

. عابير ومعجم اإلفراد والتركيب لمغة داخل الخطابية الذات المبدعة، من خالل التَّ بنفس
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رالنهج راتدروات  :10رالمحضضة
ىو منيج لساني معاصر، وجو اىتمامو إلى دراسة النصوص  :تعضيف رالنهج راتدروات

والخطابات األدبية في عالقتيا بالسياق التواصمي، وىو من المناىج التي أولت أىمية كبيرة 
ألفعال الكالم والسياق واستكشاف العالمات المنطقية الحجاجية في عالقتيا بالسياق التواصمي 

. والتمفظي
ىذا المفيوم ما يحيمنا مباشرة إلى تركيز ىذا المنيج عمى دراسة الرسالة المغوية  وفي

وما تحويو من أصوات ودالالت وتأويالت وتراكيب بين المرسل والمتمقي داخل الخطاب 
ى النظرة الثالثية بين التداولية زاوية نقدية جديدة تعدت النظرة الثنائية إلخمقت " األدبي، وبذلك

مظير خطابي، ومظير تواصمي، : ، إذن فممغة ثالثة مظاىر (المتمقي/ النص/المبدع )
طاب التواصمي في المغة ومظير اجتماعي، لذا فالمقاربة التداولية ىي التي تركز عمى الخ

 1."الطبيعية
 تينيال، لتكون مرادفة لممصطمح الالقرن الماضي السبعينات منظيرت التداولية في 

Pragmaticus ،Pragmaticos  بمعنى شيء عممي، واستخدمت لفظةPragmatics  
 CHARLESلمفيمسوف األمريكي شارل موريس " أسس نظرية العالمات" حديثا في كتاب

MORRIS الذرائعية/أثرا بالبراغماتية مت .
: اولية من زاويتيندويمكن أن نعرف الت

أو معنى المرسل في قدرتو عمى  دراسة المعنى التواصمي" من جية المعنى فييأوال  
. 2"قالو إفيام المرسل إليو، بدرجة تتجاوز معنى ما

                                                           
، اإلنسانيةمجمة البحوث والدراسات ( األسموبية، التداولية السيميائية،)ومشكالتيا رضا عامر، المناىج النقدية المعاصرة  -1

 .143ص ، 2017، 14العدد
 .22ص ، 2004،  1اب الجديد ، ط، استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية، دار الكتاليادي شيريعبد   -2
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التي توجو  والمبادئكيفية إدراك المعايير "من وجية نظر المرسل، التداولية ىي ثحنيح
 1"الخطاب إنتاجالمرسل عند 

وىكذا يمكننا أن نجمع مفيوم التداولية بأنيا الدراسة التي تيتم بكيفية تداول المغة بين 
المرسل والمرسل إليو في سياق محدد من أجل الوصول إلى المعنى المقصود في رسالة 

أو بعبارة أخرى، التركيز عمى المتكمم وقصده ونيتو في الخطاب،والتركيز عمى المتمقي .معينة
استكشاف أفعال أي الخطاب، /ه لمرسالة، ومعرفة السياق الذي ترد فيو الرسالةكيفية تمقيبو

من ىو من الضروري أن نعرف  من أجل تأويل العناصر التي ترد في خطاب ما،" المغة
 2."المتكمم ، من ىو المستمع، وزمان ومكان إنتاج الخطاب

اتسعت الدراسات التداولية ، وانبثقت عنيا نظريات عدة، اىتمت : فضوع راتدرواية-2
التداولية االجتماعية، التداولية المغوية، التداولية : كل منيا بدراسة جانب تداولي معين، ومنيا

. التطبيقية، التداولية العامة
: تدروايةجورنب رادضرسة رل-3

اإلشاريات،  :جعل المنظرين لمتداولية أربعة جوانب من جوانب الخطاب ، تتمثل في
. االفتراض المسبق، االستمزام الحواري، األفعال الكالمية

والمقصود باإلشاريات الكممات التي ال يتضح معناىا إلى في سياق  :رإلشحضيحت : أوال
أسماء اإلشارة، واألسماء الموصولة،  مخين، وكانت تعرف عند العرب بالمبيمات، عمى غرار

تمك األشكال اإلحالية التي ترتبط بسياق (" اإلشاريات)إنيا ، الضمائر، ف الزمان والمكانوظر
مع التفريق األساس بين التعبيرات اإلشارية القريبة من المتكمم مقابل التعبيرات المتكمم 

: وتتوزع اإلشاريات بحسب المفيوم التداولي الذي تؤديو إلى 3."اإلشارية البعيدة عنو

                                                           
نفسيا فحة صال ،السابقالمرجع  -1
 .297، ص1991، 1ت، المركز الثقافي، طلسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، بيرو محمد خطابي،  -2
. 81استراتيجيات الخطاب، ص عبد اليادي الشيري،   -3
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وتشمل ضمائر المتكمم والمخاطب والغائب؛ مثل أنت  :رإلشحضيحت راشخصية*
ويشترط في ىذا المقام عنصر  .(أنت) غاضب، فالسياق ىنا ىو الذي يحدد إحالة الضمير 

. ظرف المناسب ليذا القولبد أن يوافق ال، الأنت غحضب ال يكفت :الصدق، فقولك لشخص
ىي الممفوظات الدالة عمى زمن معين مرتبط بسياق الخطاب،  :رنيةرإلشحضيحت رازت*
ال تحيمنا عمى المدة  اإلعالنفقراءتنا ليذا  ،رألسبوع رالقبليبدأ لعضض راكتحب  :نحو قولنا

. اإلعالنبوعا عمى الزمنية الدقيقة لو، فنحن ال نعرف ىل بدأ المعرض، أم مضى أس
وتتمثل في أسماء اإلشارة نحو قولنا ىذا وذاك لإلشارة إلى  :رإلشحضيحت رالكحنية*

، مثل قول أحدىم، وىي تعتمد عمى السياق المادي المباشر الذي قيمت فيو.القريب أو البعيد
ده أريد أن أعمل ىنا، فالمعنى ىنا ال يمكن معرفتو إال بمعرفة المكان المشار إليو الذي يقص

. المتكمم
.. .رإلشحضيحت رالجتلحعية، *إشحضرت راخطحب، *

: بقةسميميز الباحثون بين نوعين من االفتراضات ال: بقسماالفتراض ال:ثحنيح
الجممة  ؛يستمزم أن تكون الجممتين صحيحتين :أو رادالات رالفتضرض رالنطقت-1

 إسالمموت، فإذا صح يعرف المسمم أنو يبعث بعد ال :المحكية، والجممة المفترضة ، مثل
  .المرء في الجممة األولى، كانت الجممة المفترضة صحيحة

. من عدميما نيتفال يشترط صحة الجمل :راتدرواترالفتضرض -2
رفي واستمزام حواري؛ استمزام ع: االستمزام عند جرايس نوعين: االستمزام الحواري :ثحاثح

يكون قائما عمى ما تعارف عميو أصحاب المغة من استمزام بعض األلفاظ دالالت  رألولف
وأما ..عمر فقير لكنو كريم: بعينيا، ال تتغير ميما تغيرت السياقات والتراكيب ، نحو قولك

كم الساعة؟ فإن مقصد : فعند قولك. لتي يرد فييار بتغير السياقات افيو متغي( الحواري)راثحنت
. يكون سؤاال وقد يكون توبيخا عن التأخر ، فقديتغير بتغير السياق الوارد فيو كالم
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:  تنقسم األفعال الكالمية إلى: رألفعحل راكاللية :ضربعح 
. تخبر عن وقائع معينة، وىي تحتمل الصدق أو الكذب: أفعحل إخبحضية-1
ترتبط بإنجاز الكالم في ظروف معينة،وال يمكن وصفيا ال بالصدق  :أفعحل أدرئية-2

. إلخ...المواساة، التينئة، النص، الوعد، التحدي، االعتذار، الشكر: وال بالكذب ، عمى غرار 
؛ وىو الذي يتألف الفعل المفظي: أن الفعل الكالمي، مركب من ثالثة أفعالأوستين  أوجدد وق

؛ىو ، والفعل اإلنجازيمن أصوات لغوية تنتظم في تركيب نحوي صحيح بحيث ينتج لي معنى
، والفعل (الرجاء، أو التنبيو أوكالتحذير، )ما يؤديو الفعل المفظي من معنى إضافي

. ؛ويتمثل في األثر الذي يحدثو الفعل االنجازي في المتمقيالتأثيري

 

 
 

 


