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 Abstract  
This article reveals the importance of the critical approach to text 

analysis  literature and the most important problems of contemporary 
complaining methods curriculum during the analysis of the crisis in the 
monetary denominated particularly problematic term ,leading to a critical 
reading of contemporary program stalemate textual level (endoscopy) and 
(application) literary phenomenon and the results of its intervention gives a 
critical modernist vision in dealing with monetary phenomenon in the field of 
humanities the exception of a focus on three contemporary monetary methods 
are :(semiotics and stylistic and deliberative), and methods, displaying a 
number of points to be the spokesman She observed over a critical approach 
and access to textual cash programs of the integration mentioned above     

Keywords : reading method-criticism-semiotics - stylistic – 
deliberative. 

  المــلخص
يت تكشف هذه املقالة عن أمهية املنهج النقدي يف حتليل النص األديب ،وأهم املشاكل ال         

تشكو منها املناهج النقدية املعاصرة أثناء التحليل من أزمة يف املقوم النقدي إىل إشكالية 
املصطلح النقدي على وجه اخلصوص وصوالً إىل مأزق القراءة النقدية للمناهج النصانية املعاصرة 

لة تعطي للظاهرة األدبية، والنتائج اليت توصلت هلا املداخ) التطبيق(و ،)التنظير(على مستوى 
ة يف تناول الظاهرة النقدية يف جمال العلوم اإلنسانية من خال ل الرتكيز على  ّ رؤية نقدية حداثي

ونقد مثالبها مث عرض  ،)السيميائية واألسلوبية والتداولية: (ثالثة مناهج نقدية معاصرة هي
ة مقاربة نقدي ّ ا أثناء قيامه بأي ة وصوالً إىل تكامل مجلة من النقاط اليت جيب على الناقد مراعا

  .املناهج النقدية النصانية السالفة للذكر

 التداولية -األسلوبية -السيميائية -القراءة النقدية -املناهج:  الكلمات المفتاحية
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 :  مدخــــل
ة،       ّ ة املعاصرة أدوات إجرائية تساعد على قراءة الظاهرة األدبي ّ تعّد املناهج النقدي

ا،يف البدء كان النص األديب، وتنوعه عامالً مساعًدا يف  وليس غاية يف حدِّ ذا
هج النقدية السياقية انفتاحه على خمتلف املناهج النقدية الغربية املتنوعة بداية باملنا

لينتهي املطاف بالنص العريب إىل القراءة النقدية النصانية  واستقصاء جتليات اخلطاب 
األديب، واستقراء الظواهر الفنية احملددة لبنياته وتأويالته، وعتباته النصية داخل العمل 
األديب، هلذا كانت مسألة فرض أّي منهج نقدي معاصر على خطاب أديب ما  

قصرية كفيل بتكريس عملية نقدية منحرفة، وغري واعية مبا تؤول إليه الدراسة بصفة 
س  النقدية ونتائجها من تشويه واحنراف،ومن هنا كان عمل الناقد املعاصر أن يكرّ
مبدأ املوضوعية والروح العلمية يف التعامل مع الظاهرة األدبية دون خلفيات،أو 

ب األديب الذي حباجة ماسة إىل قراءة نقدية مرجعيات حتّد من التأويل املمنهج للخطا
غوية  تستنطق النص مبا فيه دون جتاوز لتأويالته، ومضامينه املعرفية واجلمالية والّل

  .والفكرية اليت تصور تراكيبه
وعليه وجد الناقد املعاصر نفسه يف موقف صعب أثناء ممارسته النقد، لكون      

لفيات النقدية اليت تقف وراء تطور النقد العريب املسألة تتعدى املنهج،واملرجعيات واخل
املعاصر، لكون  املصادرة النقدية واملعارضة واملناورة الفكرية على مستوى املدارس 
ا يف خلخلة النص األديب العريب  النقدية بني الشرق والغرب كانت متثل هدفًا مباشرً

نصانية املعاصرة خاصة املتعلق باملوروث الرتاثي العريب وسط املناهج النقدية ال
وغريها من " التداولية، أو السيميائية، أو التفكيكيةأو  البنيويةأو  األسلوبـية"

روالن (املناهج اليت حجبت الناص،وودعت إىل قتل املؤلف حسب تعبري 
،وذلك وفق آليات وأدوات إجرائية تتحقق معه القراءة والتأويل املناسبني له، )بارت

ن يتحقق إالّ من خالل املمارسات والتجارب النقدية املتواصلة وهذا الفعل النقدي ل
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سه على خمتلف النصوص األدبية الشعرية أو  اليت يكتسبها الناقد اجلاد من خالل مترّ
ا رغم ختصص الكثري  ً النثرية،ومن هنا كانت أزمة املناهج النقدية املعاصرة مأزقًا تارخيي

جرائية للممارسة النقدية اجلادة لكل منهج من الباحثني ومترسهم يف حتديد آلياته اإل
  .نقدي معاصر 

ا: المحور األول -1 ً   نشأة المناهج النقدية المعاصرة تاريخي
ــة املعاصــرة  يف القــرن العشــرين       ردات عرفــت العديــد مــن النظريــات اللســانية الغربي
داخل األدب مـن الـ على املناهج السابقة جتلـت يف التحـريض علـى دراسـة متنوعة فعل

ا  حيث،)10،صم1999اجلزائري،( والرتكيز أوالً، وقبل كل شيء على اآلثار األدبية ذا
حـــدثت تطـــورات اجيابيـــة خاصـــة يف النصـــف الثـــاين مـــن القـــرن العشـــرين إذ احنســـرت 

 )كالمنـــــهج التاريخي،والنفســـي المقارن،والنفســـي،واالجتماعي( املنـــاهج الّســــياقية 
ا املناهج  فتنطلق   متعددة للمعرفة البشرية،اليت تنبين على رؤية " ةالنصاني"لتأخذ مكا
يرفضـون اليـوم نسـبة  ملعاصـرةالنقديـة ا فـإّن أصـحاب االجتاهـات من النص، وتعود إليه 

قتصر على حتليـل تالنص األديب  قراءة فال ينسبونه إالّ إىل نفسه ألنّ  ،النص إىل مبدعه
اليت  ةوالتارخييلظروف االجتماعية ل ،أواخلارجية ئقهلعال طرق،دون التفحسب )النّص(

ــة  )بنياتــه(الــنّص و) مقــاطع(حتليــل  عمليــة يف مّ الناقــدحيصــر هــ حييــث ،أنتجتــه  املكون
أهـم  مـن بـني )السيميائية واألسـلوبية والتداوليـة( ت،فكانـله،وعالقتها بعضها ببعض

مــن حماولــة  املنــاهج النصــانية الــيت لقيــت اهتمامــا بالغــا مــن األدبــاء والنقــاد ،إذ تنطلــق
جتاوز املآخـذ والنقـائص املسـجلة علـى النقـد البنيـوي ، واملتمثلـة يف الرؤيـة املغلقـة للبنيـة 

 أصبحت القراءة بـديالً مـن النقـد، فلكـي تـتمّ  وعليه، )133،صم2000زغينة،( األدبية
ـا واليـتمّ  )القـارئ -الـنص(القراءة البّد من حضـور طرفيهـا  ً ـا تفاعلي ً ا حواري هـذا  حضـورً
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غـة،و الطـرف الثـاين ) الـنّص(ر إالّ إذا كـان الطـرف األول احلضـو   )القـارئ(مكثـف الّل
ا من القراءة الواعية    .متمكنً

ا مناهج أقلّ سلطة وأخّف  وتعّد        املناهج النصانية اليت أصبح النقاد يستخدمو
ا على النص األديب، وهي تسهم إىل حّد بعيد يف تعميق فهم القارئ للنص من  وقعً

يتعرّف على  فتح حوار تفاعلي بني النص والقارئ، فيستطيع األخري أن خالل
 النص،ويكتشف كنوزه وخباياه وأسراره وطبيعة عالقاته، ولعلّ أهمّ  شيء ينبغي أن

 قبل مقاربة النص،إذْ  يكون عليه الباحث هو التسلح مبنهج نقدي،وآليات للقراءة
والتفكيكية  ،واألسلوبيةالسيميائية جلىب يفتتاملقروئية اليوم للقارئ مناهج خمتلفة  تقّدم

االجتاهات النقدية اجلديدة النظر يف املؤثرات النّصية السابقة  حتاولوعليه ،والتداولية
ام،( »على النص   .وكيفية التعامل معها ،)8 ص،م2001عزّ

وإذا كانت اجتاهات النقد العريب تتفاوت يف حماكاة منوذج النقد الغريب بكل     
لنظرية والتطبيقية  فإّن هذه االجتاهات تظل متأثرة تأثرا يأخذ شكل اإلنصات صورها ا

ومن هنا تبقى  للفكر التنظريي الغريب، )25،صم2004هويدي، ( السليب والتبين اجلاهز
آراء نقادنا جمرد صدى وترداد لتلك اإليقاعات النقدية اليت يقوم اآلخر بعزفها على 

ناًخا ترتكز عليه  سيمفونية النقد يف حني يرددها  الناقد العريب،وحياول أن يؤسس هلا مُ
وأنصارا ينتصرون لفكرة الغري على حساب النقد،وخصوصية النص العريب على أّن 
األصل األصيل ملناهج البحث األديب هو وحدة احلضارة اإلنسانية فكل عناصرها 

ا باحلياة منفردا الطبيعية واالجتماعية والسياسية متشابكة متفاعلة ال يستقل أحدمه
  . )105م،ص1999الشايب،(،وإمنا يتصل بسائرها مؤثرا ومتأثرا  

2  
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ـــراءة الخطاب : المحور الثاني -2 المناهج النقدية المعاصرة وإشكالية قـ
 األدبي

ومن املعلوم أّن اللِّسانيات احلديثة كانت منطلق املناهج النقدية النصانية اليت      
ا الفكر  ا الغريبة عن نقدنا الرتاثي على وجه تعددت اجتاها ية، وتنوعت مصطلحا

اخلصوص، ممّا طرح الكثري من اإلشكاليات النقدية على مستوى التطبيق كأزمة توحيد 
املصطلح بني النقاد يف عملية التأويل النقدي وصعوبة ظبط اآلليات اإلجرائية املطبقة 

اه نقدي معني يقف عليه النقاد على النصوص النقديـة، ومن مث عدم الوقوف على اجت
ا يف  لتوحيد فعل النقد املؤسس،حيث يف عديد املرات نعدد القراءات النقدية إالّ أ
اية األمر تبقى خمتلفة األطر واألدوات املستعملة يف عملية النقد األديب، واألكثر من 

نّه مل ذلك لو تسأل صاحب اإلبداع عينه حول النقد املسلط على منتجه ألجابك بأ
اية األمر تبقى مسألة  ،وإقصائه من "قتل المؤلف"يقصد كذا  ومل يقل كذا، ويف 

مسألة معقدة بني النقاد لعدم فهم الكثري منهم هلذا املصطلح  العملية النقدية برمتها
  .الذي يبقى حباجة ماسة إىل إعادة نظر،وطرح نقدي عريب جديد  البارتي

 :المعرفية والنقدية إشكاالتهاالمناهج النقدية المعاصرة و .2-1
ا املتعددة وحصيلة           ومبا أّن املناهج النقدية احلديثة هي مثرة ثقافة غربية هلا مشار

ا املادية اليت انطلقت من أوروبا وأمريكا لتصل إىل احلضارة العربية عن طريف  حضار
إن  –لتقليد أو إعادة التصنيع موجة التأثري الغربية ،فلم يعد بوسع نقادنا إالّ التبين أو ا

حبسب ما يناسب احلضارة العربية ،وهذا ما حدث عند ظهور علم  –صح القول 
 م،2002 بعلي،( منذ منتصف السبعينيات"السيمياء الذي عرفه الوطن العريب 

واألمر نفسه يف املنهج األسلويب والتداويل،وهذا ماجعل املناهج النقدية  ،)164ص
ا لتعدد السالفة للذكر تأخ ذ طرقًا وأساليب متباينة يف العملية النقدية بني النقاد نظرً
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وتبين بعض النقاد العرب لبعض من تلكم املدارس والدفاع  املدارس النقدية،
عليها،واملغاالة يف القراءة النقدية للنص األديب العريب دون خلفيات معرفية بتلك 

السيميائية  نقف عنداملعاصرة  ومن بني تلك املناهج النقدية املناهج النقدية،
  :واألسلوبية والتداولية كعينات للدراسة،وهذه املناهج هي كاآليت

  :النقدي السيميائي المنهج -أ
شهد اخلطاب النقدي املعاصر رّجات ،وحتوالت كربى وعميقة يف العقود       

معيارية إىل  األخرية من القرن العشرين فتحولت عملية القراءة والتأويل من قراءة أفقية
 قراءة عمودية متسائلة حتاول سرب أغوار النص، وال سبيل إىل هذا الفعل النقدي إالّ 

تم بسرية  بالتسلح باملنهج السيميائي الذي يرفض التصورات النقدية التقليدية اليت 
،ويعترب النص بنية قابلة للتأويل فينظر إليه من زاوية )144م،ص2000األطرش،( املؤلف

ة كتابية من إنتاج شخص أو أشخاص عند نقطة معينة من التاريخ اإلنساين أنه  قطع
ويف صورة معينة من اخلطاب،ويستمد معانيه من اإلمياءات التأويلية ألفراد القراء الذين 

 م،2000 األطرش،(  والداللية والثقافية املتاحة هلم يستعملون الشفرات النحوية،
ملعاصرة رجة قوية بعد تسرب املنهج السيميائي  وقد عرفت احلركة النقدية ا ، )145ص

إىل حدود العامل العريب، وتغلغله يف املمارسات التحليلية النقدية للنصوص الشعرية 
والروائية خاصة،فانكب عدد من النقاد على التلقي النظري واإلجرائي التطبيقي 

  .ملعطيات هذا النهج اجلديد دون خلفيات فكرية
س، فإّن الوطن العريب عرف القراءة السيميائية منذ منتصف وعلى هذا األسا     

السبعينات وأخذت تتأسس خالل الثمانيات عرب بوابة دول املغرب العريب،وهذا من 
خالل  خنبة من النقاد الذين أسهموا يف هدا احلقل،نذكر منهم على سبيل املثال ال 

لسعيد بن كراد من املغرب احلصر حممد مفتاح،وعبد الفتاح كليطو، وحممد املاكري ،وا
وعلي العشي ،ومسري املرزوقي من تونس ،وإىل عبد املالك مرتاض وعبد القادر فيدوح، 
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وعبد احلميد بورايو، ورشيد بن مالك، والطاهر رواينية يف اجلزائر،وعبد اهللا الغذامي يف 
 نوهناك لبنانيون ،عراقيون ومصريو  السعودية، وحممد خري البقاعي من سوريا

  .  )164م،ص2002لي،بع(
ذا املنهج اجلديد إذ وجدوا فيه        وبالرغم من االهتمام البالغ من النقاد العرب 

ضالتهم يف حتليل النصوص إالّ أّن مشكلة غياب اسرتاجتيات واضحة ملرجعياته 
الفكرية اليت نشأ عليها يف أوربا ظلت املشكلة والعائق األول يف االسرتسال النقدي 

ا حلداثة املوضوع على الثقافة العربية النقدية املعاصرة فإننا نالحظ السيميولو  جي،ونظرً
ا يف ترمجة املصطلحات املتعلقة حبقل السيمياء ،بداية من مصطلح  " السيميائية"تباينً

كالعالماتية، ( الذي ذاع صيته يف حقل النقد املعاصر، إذ تعددت ترمجاته
من املصطلحات والسبب يف هذا  وغريها،)إلخ...اإلشارتية،علم العالمات

االختالف هو أّن  وضع املصطلحات السيميائية يف العامل العريب خيتلف متاما عما 
عليه يف أوربا،إذ مل يرَق حبكم التضارب املوجود يف املصطلحات املستعملة إىل بلورة 
 منوذج مؤسس خلطاب علمي دقيق يضبط مفاهيمه وأدواته اإلجرائية اخلاصة به سلفا

،وهذا األمر زاد من تعميق اهلوة النقدية بني النقاد بشكل  )165م،ص2002بعلي،(
  .عام

كما جند مشكلة تعدد املفاهيم النقدية هلذا املنهج النصاين ومن مثّ تباين         
خاصة لدى النقاد  )207م،ص2002تاوريريت،( اخللفيات املنهجية واملنطلقات النظرية

 حقل املنهج السيميائي، فأّدت هذه االضطرابات احلداثيني العرب املشتغلني يف
املعرفية املفهومية حتما إىل حجب الرؤية الصحيحة والعميقة عن ذهن املتلقي مما نشأ 

 )207ص ،م2002 تاوريريت،( » القطيعة بني القارئ العريب والنظرية السيميائية «عنه
طلًحا للسيمياء ما يقارب تسعة عشر مص" عبد اهللا بوخلخال"حيث أحصى الناقد 
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أعمال ( إخل...السيميائية، السيميولوجية ،علم العالمات الدالئلية: وحدها نذكر منها
إالّ أّن مشكلة املصطلح تبقى مهيمنة على أمهيتها  )75ص م1995ملتقى،

النقدية،وذلك ملا ختلقه من تشويش نقدي وإرباك اصطالحي للمنهج النقدي أثناء 
  .حيحنيعملية القراءة والتأويل الص

ويف ظلّ التعداد النظري للمصطلحات يعرتف النقاد السيميائيون أنفسهم        
يعرتف بأّن احلديث عن " J.Koky: جورج كوكي"بقصور السيميائية وضحالتها فـ

 م1995أعمال ملتقى،(»جيري يف اجتاهات خمتلفة وبال متيز «السيميائية ونقدها
يصرح أّن السيميائية قد تكون " Greimas:غريماس"،ويف نفس الصدد جند  )28ص

 سنوات،) 03(جمرد موضة ،وأن يكف حديث الناس عليها يف مدة ال تتجاوز ثالث
ومن مثة يبدو املنهج السيميائي باجتاهاته املتباينة ال يعدوا أن يكون  جمرد اقرتاحات 

 م،2002 تاوريريت،( أكثر كونه جماال معرفيا متميزا هذا عن مشكلة تعدد املفهوم
، كما قد تربز أزمة نقد املنهج السيميائي على املستوى اإلجرائي أساًسا  )207ص

وذلك  لعدم وجود آلية متفق عليها سلًفا يف نقد النص األديب،وحىت لو تقاربت هذه 
ا، وإخضاع النصوص هلا أمرا حييط  ً املفاهيم النظرية يبقى تطبيق هذه النظريات إجرائي

ينته تصرحيات السيميائيني املنّظرين أنفسهم يف به اللبس الشديد، وهذا ما ب
يطرح مجلة من األسئلة اليت تبقى " عبد المالك مرتاض"الغرب،ويف هذا الصدد جند 

تنتظر إجابة مقنعة حول املنهج املراد استعماله يف تناول أّي ظاهرة إبداعية فيتساءل 
 )209ص ،م2002 تاوريريت،( من أين؟ إىل أين؟،وبأي منهج نقتحم النص؟: قائال

،وغريها من العالمات االستفهامية الكربى اليت طرحت حول تبين السيميائية  
  .كأسلوب نقدي يف املمارسة النقدية العربية

أغنـــــت املكتبــــة العربيـــــة  يف العديـــــد مـــــن  الـــــيت املؤلفــــات مــــع ذلـــــك نشـــــري إىلو      
امللتقيـــات العلميـــة الدراســـات النقديـــة يف حقـــل الســـيميائيات  املتداولـــة يف املـــؤمترات و 

احملكمـة،و الــيت مــن املفــروض أن يــتم فيهـا التأســيس للنظريــات النقديــة،واليت ميكــن أن 
ـا  تُعتمد فيما بعـد مـن طـرف البـاحثني ،والطلبـة البـاحثني،إالّ أّن ذلـك مل حيـدث إطالقً
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امللتقـــى الـــدويل "يف العديـــد مـــن املـــؤمترات العلميـــة، وعلـــى وجـــه خـــاص ماوجـــدناه يف 
ــه اخلمــس ، والــذي يعقــد كــلّ ســنتني بقســم اللغــة و الســيمياء  والــنص األديب، بطبعات

بدايــة مــن   –بســكرة  -جبامعــة حممــد خيضــر) كليــة اآلداب واللغــات(األدب العــريب 
،واملخصـــص )الســـيمياء والــنص األدبــي(بعنــوان "-2008إىل غايــة ســنة  2000ســنة 

ـــا للمقاربـــات الســـيميائية بشـــىت أشـــكاهلا وأنواعهـــا  النظ ريـــة والتطبيقيـــة  للخطـــاب طبعً
األديب، واملالحظ على جـل تلكـم الّدراسـات السـيميائية املوثقـة يف امللتقـى السـيميائي 
ــزت بوجــود مجلــة مــن اإلشــكاالت ميكــن  ّ ــا متي الــدويل املبينــة يف اجلــدول اآليت للــذكر أ
للناقد السيميائي العارف عّدها وحصرها على مستوى املنهج أو على مستوى التأويل 

  :التطبيق بشكل ملفت للعيان،وجلّ تلك الدراسات  قد مت إحصاؤها كاآليتو 
  مسّمى الفعالیة النقدیة  صاحب المقال  عنوان المــــقال

عبد  "سیمیاء العنوان في دیوان مقام البوح لـ
  شادیة شقروش  .هللا العّشي

الملتقى الوطني األّول السیمیاء 
 16-15:والنص األدبي

   2002أفریل
  حمد خیضر بسكرةجامعة م

في سیمیاء الشعر العربي القدیم التحلیل  
ّصي لجزء من بائیة ابن خفاجة األندلسي   سعد بوفالقة.د  الن

  عمار شلواي  دراسة سیمیائیة –طالسم إیلیا أبو ماضي 
  بنیة التشاكل والتقابل في مقّدمة معلقة

  عبید بن األبرص
منصوري .أ

  مصطفى
) المھرولون(ة سیمیائیة العالمة في قصید
  لنزار قباني

بشیر .أ
الملتقى الوطني الثالث السیمیاء   تاوریریت

 20-19:والنص األدبي
  م 2004أفریل

  جامعة محمد خیضر بسكرة

مقاربة  -الموجوع/ المفجوع/شعریة المحموم
  عبد الغني بارة  سیمیولوجیة تأولیة في دیوان قصائد محمومة

الشعر  مقاربة سیمیائیة أنثربولوجیة لنصوص
  لوالسي ھواریة.أ  الجاھلي

  عادل حلو. أ  سیمیائیة الصراع في تائیة الشنفرى

الملتقى الوطني الرابع السیمیاء 
 29 -28:والنص األدبي

محمد  م جامعة 2006نوفمبر
  بسكرة -خیضر

  قراءة سیمیائیة لرسالة ابن خلدون
  المغربي إلى صدیقھ ابن الخطیب

  
  نجاة غفالي. أ

الخامس السیمیاء   الملتقى الوطني
 17 -15:والنص األدبي

محمد   م جامعة2008نوفمبر
  بسكرة -خیضر
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  :المنهج النقدي األسلوبي - ب
سانية الغربية  جاء       مفهوم املنهج األسلويب يف العديد من الّدراسات النقدية،والّل

ا يف ظبط الواقع غوي للنص األديب الذي يعّد مبثابة حم والعربية متباينً ور القراءة الّل
النقدية، حيث اهتمت  العديد من األحباث األسلوبية بتشكيل مجالية اخلطابات 
ا يظهر يف تشكيل الكالم وصياغته إذ يبتعد بنظام  ا هامً ً ا لغوي األدبية، وبوصفها حدًث

غة عن االستعمال غوية  الّل املألوف، وينزاح بأساليب خطابية جديدة عن السنن الّل
وظيفة مزدوجة ترمي من جهة التواصل   معرفة أّن األسلوبية تؤديالشائعة،ومن املهم 

دف من جهة ثانية إىل التأثري اجلمايل على املتلقي  خمايف،( حبملها مضمونا و
ا النقدية ،)101ص م،2003 فكانت النتيجة تعدد ،ومع ذلك تعددت اجتاها

  .القراءات املنحرفة
فقد كان التصور النقدي له ) Rhetoric(وكون املنهج األسلويب مرادف للبالغة     

يف مساحة النقد وتطبيقاته أضيق لكونه مرتبط باجلانب اجلمايل البالغي بصورة أكرب 
على وجه  )النحوي والداللي:(من أي جانب آخر،ونقصد بذلك إمهاله للمستويني

خاص،ورغم تعدد الدراسات النقدية املعاصرة املستخدمة هلذا املنهج،كما جند 
يفات النقدية للمنهج األسلويب،قد تباينت فيما بينها من حيث التنظري، فهناك التعر 

من ربط املنهج بالبالغة،ومسى الدراسات النقدية األسلوبية بالدراسات البالغية 
سانيات املعيارية يف قراءة النص،  االنزباحية،والبعض اآلخر ربط املنهج باإلفادة من الّل

غوية ، وهذا األمر جعل من )الصرفية/ الرتكيبية/ الصوتية (وإخضاعه للمستويات الّل
املنهج األسلويب أسلوبيات متعددة التنظري والتأويل النقدي يف ظلّ تعدد هذه 

 Charles Ballyبايلاألسلوبية التعبريية  كما عند شارل :(املدارس،واليت نذكر منها
وية عند رومان ،واألسلوبية البنيLéo Sptzrواألسلوبية النفسية عند ليوسبيتزر

 Jeanوأسلوبية االنزياح كما عند جون كوهني  Roman Jakobsonجاكبسون
Cohen بيار جريو، واألسلوبية اإلحصائية عند Guiraud Pierre واألسلوبية ،
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واألسلوبية البولوفينية احلوارية  ر  ، Michael Rifaterreالسياقية كما عند ميشال ريفاتري
وغريها من اجتاهات األسلوبية الغربية  ،...) M. Bakhtinكما عند خمائيل باختني 

ا نقادنا العرب،والذين نذكر منهم منذر ،عبد السالم المسدي(: اليت تأثر 
  .األسلوبيني العرب وغريهم من،)عدنان بن ذريل،محمد بن عبد المطلب،عياشي
 عملية وهناك من جعل من املنهج األسلويب يف قراءة الظاهرة األدبية خيضع إىل       

إحصاء احلقول الداللية وتصنيفها بشكل رياضي، مما جعل الدراسات النقدية يف 
ا يف تفسري النص األديب، ً ها تتشتت منهجي ويبدو إّن عدم وجود منهج واضح  جّل

حيدد املنطلقات األساسية للدراسة األسلوبية وغياب األصول اليت تعىن بالكشف عن 
د األ ا قد جعل منها عرضة للنقد،وموضعا قيمة النصوص األدبية،مث تفرّ دباء يف تطبيقا

ام ونسوق من خالل اجلدول اآليت مجلة من املؤلفات ،)152،ص02املهداوي،ع( لال
دت للمنهج األسلويب وغالت يف تنظريه، ومع ذلك يبقي تنظريها جافًا غري  اليت قعّ

يف قراءة املنهج  مشفوع بدراسات نقدية تطبيقية تصور األدوات اإلجرائية املستخدمة
  :ةاّآلتي العينةهذه الكتب نذكر  ومنالنقدي وتطبيقاته ،

  الطبعــة والسنة  ددار النشر والبل  عنــــوان البحث  اســــم الباحث

  الرياض –دار العلوم   اتجاهات البحث األسلوبي  شكري محمد عيــــاد
  م1985 –1ط  المملكة العربية السعودية

ا  محمـــــــد عـــــّزام ً ا نقدي ً   م1989 - 1ط  سوريا/دمشق –وزارة الثقافة  األسلوبية منهجـــ
  م1994 –1ط  مصر/ القاهرة -دار نوبار  البالغة واألسلوبية  محمد بن عبد المطلب

النص واألسلوبية بين النظرية   عدنان بن ذريل
  والتطبيق

منشورات إتحاد الكتاب 
  م2000 - 1ط  سوريا/ دمشق –العرب 

  مركز اإلنماء الحضاري  وبية وتحليل الخطاباألسل  منذر عياشي
  م2002 - 1ط  سوريا/حلب

األسلـــــــوبية مفاهيمها   موسى ربابــــــعة
  م2003 - 1ط  األردن - دار الكندي للنشر  وتجلياتها

كما أّن اخلالف بني األصوليني من علماء البالغة ،واحلاثيني من النقاد جعل         
أزق تعدد االجتاهات والرؤى املنهجية للمنهج والقراءة من املنهج األسلويب يقع يف م
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،واألسلوبية )الوصفية(فظهرت األسلوبية التعبريية " النقدية للنصوص
، وأسلوبية االنزياح وأسلوبية السياق، )أسلوبية الفرد(البنيوية،واألسلوبية التكوينية 

نوع شتت وهذا التعدد والت ،)209ص ،02 املهداوي،ع( واألسلوبية اإلحصائية
ق اهلوة النقدية بني املدارس  مسألة التنظري النقدي السليم للمنهج من جهة،وعمّ
النقدية اليت تفرعت وأصبحت بدل منهج أسلويب واحد إىل مناهج أسلوبية متعددة 
فظهرت املدرسة الفرنسية واملدرسة األملانية ومدرسة الشكالنيني الروس وغريها من 

ا أن تتعرض إىل رسالة ما املدارس النقدية املعاصرة،و  مبا أّن األسلوبية ليس من شأ
من  هنا فقط يتضح قصور املنهج األسلويب، وضيق نظرته يف التعامل مع النصوص 
ا جتعل النص ساحة تنطلق منها  اإلبداعية ومما يزيد من قصور هذا املنهج إ

ومصطلحات  الدراسة األدبية، كما جند النص األديب أصبح أسريا لفرضيات قسرية،
ويف ذلك قضاء على مجالية النص , مبهمة، ومعادالت رياضية ال حيتملها النص

يف النهاية حنن حباجة ماسة إىل منهج نقدي   )154ص ،02 املهداوي،ع( األديب
يراعي دراسة مجيع احملطات النقدية من مستوى لغوي إىل مستوى مجايل بالغي إىل 

لنص دون خلل منهجي قد يشوه نتائج مستوى داليل لكي حنيط جبميع جوانب ا
  .الدراسة النقدية، وينقص من قيمتها األكادميية

يف حني لو نرجع للدراسات النقدية العربية املعاصرة اليت استخدمت املنهج       
ا للمنهج والدفاع عن  ً ا تبني اّألسلويب كآلية إجرائية لقراءة اخلطاب األديب إمّ
ا مع روح العصر الذي فرض على  ً توجهاته،و منطلقاته اإلبستيمولوجبة أو  متاشي

ف املنهج يف قراءة اخلطاب األديب بأساليب الدارس واملتلقي والناقد ضرورة توظي
معاصرة مبتعدة عن النقد البايل الذي كان ال يتعامل مع النص  كظاهرة تستحق 
القراءة العميقة للبىن النصية بغض النظر عن الفلسفة اليت يقوم عليها املنهج والرؤية 

يف حني جند  الفكرية اليت تطرحها املدرسة الفكرية اليت يقوم عليها كل منهج نقدي
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هذا التباين يف الطرح الفكري هو حالة منطقية لكون الناهج النقدية اليت تبناها 
النقاد املعاصرون هي نتاج فلسفات غربية أصيلة، والتعامل معها جيب أن يكون 
حبذر شديد، والقراءات النقدية اليت تبنت املنهج األسلويب جندها دراسات حمتشمة 

رة نقدية يف التعامل مع املنهح ،والقدرة على توظيفه يف جًدا فيها ريبة وعدم مقد
ا أّن األسلوبية تعين ممارسة نقدية فّذة  تقرتب من النصوص بقدر " قراءة النص علمً

ا تعاجل النص األديب يف مفاصله األساسية،  ما تبتعد عنها، فهي قريبة من النص ألّ
وّظفت املنهج األسلويب كآلية وهذا األمر جعل العديد من الّدراسات النقدية اليت 

للقراءة تتخبط يف تصور مشوش املقبول للمنهج وطريقة النقد املثلى اليت حتيل الناقد 
َق  ِب إىل نتائج نقدية مقبولة  حلد ما،ويف هذا الصدد نشري إىل دراستني نقديتني ُط

  :فيهما املنهج األسلويب للنقد،ومها
نقد  من األسلوبية إلى تحليل مفهوم ال:( دراسة محمد رضا مبارك بعنوان -1

، 2005وشتاء 2004خريف 65،واملنشورة يف جملة فصول يف العدد)الخطاب
مصر، والذي تطرق فيها الناقد إىل  -والصادرة عن اهليئة املصرية العامة للكتاب

اجلانب التنظريي للمنهج األسلويب مث قام بعرض جانب تطبيقي لقصيدة شعرية 
واليت طبق عليها املنهج  -حليب إنانا -بعنوان) درويشحممود (للشاعر الفلسطيين

،واليت كانت قراءة  )125/128(األسلويب كآلية للقراءة والنقد بداية من الصفحة
كالسيكية تقليدية بعيدة كل البعد عن األساليب اإلجرائية يف استنطاق النص وفق 

لمنهج،والقدرة أدوات املنهج األسلويب وهذا يف تقصري وعدم فهم البين العميقة ل
النقدية على توظيفه بصورة منهجية نقدية معاصرة، وهذا الطرح فيه خرق كبري يف 

  .فهم للمنهج األسلويب،وكيفية توظيفه يف القراءة النقدية املعاصرة
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مستوبات وآليات التحليل األسلوبي للنص : دراسة بشير تاوريريت بعنوان -2
منشورات ، 2009سنة، 05لغات، العدد،واملنشورة يف جملة كلية اآلداب وال)الشعري

واليت يعاجل قضية املستويات وآليات ) اجلزائر(بسكرة –جامعة حممد خيضر 
التحليل األسلويب للنص الشعري،إذ جند أّن هذا العنوان الذي طرحه صاحب املقال 
فيه مراوغة لفظية يف طرحه ملا جيب أن يكون يف هذا املقال من التعدد يف 

راد طرحها من جهة، ومن جهة آخرة اخللط الواضح بني  املستويات األسل ُ وبية اليت ي
املنهج األسلويب واملنهج السيميائي يف اإلشارة إىل اآلليات النقدية،كما جند غياب 
ا من املقال رغم أّن عنوانه فيه إشارة واضحة على أّن هذه  الطرح التطبيقي متامً

دما نتصفح املقال الجند فيه اآلليات سوف تطبق على النص الشعري يف حني عن
ا من الدراسة،وهذا فيه خلل منهجي كبري يف الطرح النظري  التطبيق الغائب متامً

 . وغياب التطبيق املراد بالدراسة
و يف األخري نؤّكد على أّن النقاد املعاصرون مازالوا حلد اآلن خيافون من ولوج       

ات اللسانية واجلمالية يف عملية عملية القراءة النقدية من خالل استخدام اآللي
التحليل  للخطاب األديب بوجه خاص لكون عملية القراءة وهذا يضعنا أمام مأزق 
ا  نقدي معريف له أبعاده التارخيية القاصرة اليت يصعب على النقد املعاصر األخذ 

  .ملا يف جتربته النقدية من ختوّف
  :المنهج النقدي التداولي - جـ

نهج التداويل للنقد األديب منفًذا جديًدا وجدت من خالله التداولية لقد قدم امل      
نفسها أمام النصوص األدبية كمقاربة نقدية حداثية ذات منحى لساين بالغي تقود 

ا الفلسفية ا وتوجها ويعين « عملية القراءة والتحليل للبىن النصية مبختلف متفصال
اخلطاب األديب يف عالقته بالسياق التواصلي،  هذا أّن املقاربة التداولية تدرس النص أو

والرتكيز على أفعال الكالم واستكشاف العالمات املنطقية احلجاجية، واالهتمام 
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المنهج (،ومبا أّن  )www.diwanalarab.com،محداوي( بالسياق التواصلي والتلفظي
سانية املعاصرة )التداولي ا فاعالً   من أهمّ املناهج الّل  يف ساحة اليت سجلت حضورً

غوية ،وما  ا تتعامل مع الظاهرة األدبية كمجال حيوي للمناورة الّل املدونة النقدية لكو
ا كل من املرسل واملتلقي داخل  حتويه من أصوات وتراكيب وددالت وتأويالت يتجاذ
حدود النصوص وبذلك خلقت التداولية زاوية نقدية جديدة تعدت النظرة الثنائية إىل 

مظهر خطايب، : ،إذن فللغة ثالثة مظاهر)املتلقي/النص/املبدع(ثية بني النظرة الثال
ومظهر تواصلي، ومظهر اجتماعي لذا فاملقاربة التداولية هي اليت تركز على اجلانب 
التواصلي يف اللغة الطبيعية،وتستند املقاربة التداولية كذلك إىل ختصصات عدة 

اجتماعية، وتداولية  -ظية،وتداولية نفسيةتداولية حتليلية وتداولية تلف -مثال -فهناك
،وهذا ماجعل  )www.diwanalarab.com ،،محداوي( نصية، وتداولية سوسيولغوية

من املنهج التداويل يقوم ببلورته باحثون ينتمون إىل حقول معرفية خمتلفة، منها حقل 
غة، وغريها من ميادين املعرفة ا سانيات والبالغة واملنطق وفلسفة الّل   .إلنسانيةالّل

كما أّن املنهج التداويل يدرس النص األديب وفق مقاربات نقدية صال وجال فيها      
الدرس النقدي الّلساين وقدم فيها العديد من النظريات النقدية اليت تعددت رؤيتها 

ومن املعروف أّن الدراسات التداولية قد ظهرت يف الواليات   للغة،ونقد النص ومنهج
كية يف القرن التاسع عشر امليالدي، وتطورت بعد احلرب العاملية الثانية املتحدة األمري

) (William Jamesمباشرة، ومن مث، فقد تبلورت النظرية الرباغماتية مع وليام جيمس
ا شارل ساندرس بريس(...) الذي اهتم باجلانب املنفعي واملصلحي،  .Charles S)أمّ

Peirce)وميكن  ،(...)ئمة على نظام العالمات، فقد اهتم بتداولية سيميائية قا
اإلشارة كذلك إىل بعض التيارات والنظريات التداولية األخرى، كالنظرية التخاطبية، 

والنظرية املقصدية، والنظرية  والنظرية التفاعلية، والنظرية احلجاجية والنظرية التلفظية،
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توكل،وهناك التيار التوليدية الوظيفية مع فان ديك، وهاليداي ورقية حسن، وأمحد امل
السردي مع غرمياس، وجوزيف كورتيس، ومجاعة أنرتوفرين، وهناك املقاربة التأويلية مع 
بول ريكور الذي اهتم كثريا باإلحالة السياقية، ومدرسة فرانكفورت اليت اهتمت 

وغريها  )www.diwanalarab.com ،محداوي(بدورها بالسياق التواصلي مع هابرماس
ست التباين النقدي فيما من االجتاهات ا لنقدية املتعددة يف املقاربة التداولية اليت كرّ

بينها،وجعلت من التداولية تداوليات متعددة األطر، واألهداف والرؤى 
يف النهاية نصل إىل     هاواملنطلقات،وهذا األمر زاد يف تشتيت الذهن يف التعامل مع

جميل (دي التداويل، واليت أشار إليها مجلة من االنتقادات اليت تعرض هلا املنهج النق
 :)www.diwanalarab.com ،محداوي(،وهي كاآليت) حمداوي

الميكن تأويل النص األديب مهما كان هذا النص إالّ باالستعانة مبختلف  -أ
اإلحاالت النصية واملقامية والسياقية، واالنفتاح على املقصدية، وأفعال الكالم، وفهم 

ضمرة والبوليفونية النصية دون نسيان جانبه احلجاجي والسياقي حواريته الصرحية وامل
  .واملقامي

املقاربة التداولية يف عمومها تعاملت نظريا وتطبيقيا مع اجلملة أكثر مما تعاملت  - ب
 . مع النص أو اخلطاب لذا، فصعوبات اخلطاب التطبيقية أعوص من تطبيقات اجلملة

باجلمالية الفنية، وال تركز اهتمامها على أدبية النص  التعىن املقاربة التداولية كثريا -جـ
ا،بغية تعميق الفهم يف اآلليات اليت تتحكم يف بناء النص األديب   .يف حد ذا

التعدد االصطالحي جعل التداولية تعيش أزمة أخرى على مستوى جهازها  -د
م النقدية، املفاهيمي لتخلق بذلك تشويًشا ابستومولوجيا بني النقاد العرب وتوجها

طرح كتاب التداوليات الذي أعّده وقدم له حافظ إمساعيل العلوي يف ميدان   حيث
نذكر  )17ص ،م2012 ،البستاين( جهازها املصطلحي مئة ومثانية ومخسني مصطلًحا

 والنفعية،واالتصالية، والتبادلية،والسياقية والوظيفية،والربامجاتية،و الذرائعية،( منها
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وغريها من املصطلحات ناهيك مسألة تباين ترمجة  ...) قاميةوامل الربامجاتيك،
مصطلح التداولية بني الرتمجة الفرنسية واالجنليزية اليت كل واحدة منها حتمل معىن 

الفرنسية جندها تعين ) Pragmatique(مغاير عن ترمجة األخرى ففي ترمجة مصطلح
تدل يف ) Pragmatics(لفظةمعنيان حمسوس ومالئم، بينما الرتمجة اإلجنليزية فإّن 

،هذا التباين يف )58ص م، 2012 ،البستاين(الغالب على األعمال والوقائع احلقيقية
  .الرتمجة زاد يف تعميق هوة اخلالف االصطالحي ملعىن التداولية

بني املعاين احلرفية  يف جوهره يتأرجح يف املقاربة التداولية لنص األديبإّن ا       
ازية السياقية، وجيمع بني األدوار النحوية واألدوار الداللية واألدوار  واملعاين ا

التداولية،وينتقل يف سلمه التعبريي واحلجاجي من الرتكيب والداللة إىل التداول 
،وهذا األمر من شأنه تعميق النقد  )مقال إلكرتوين ،محداوي(السياقي واملقامي

غربية اليت مازالت تؤثر على الفكر تكمن يف املنطلقات ال التداويل،ولكن اإلشكالية 
سلًفا ،واجلدول اآليت يشري إىل العديد من  فلسفتهالعريب، وتوجه دواليبه،وتتحكم يف 

ها على التنظري، والتعليل للمنهج التداويل    .فقط الدراسات التداولية اليت تركز يف جّل
  ةالطبعــة والسن  دار النشر والبلد  عنــــوان البحث  اســــم الباحث
  م1985 –1ط  املغرب -دار الثقافة  الوظائف التداولية يف الّلغة العربية  أمحد املتوكل

حتليل اخلطاب املسرحي يف منظور   عمر بلخري
  التداولية

  منشورات االختالف
  م2003 -1ط  اجلزائر

عبد اهلادي بن ظافر 
  الشهري

اسرتاتيجيات اخلطاب مقاربة لغوية 
  تداولية

  م2004 –1ط  لبنان -تحدة دار الكتاب اجلديد امل

  يف تداولية اخلطاب األديب  نواري سعودي أبو زيد
  م2009-1ط  اجلزائر -بيت احلكمة  املبادئ واإلجراء

  م2011-1ط  األردن - عامل الكتب احلديث  التداوليات علم استعمال الّلغة  حافظ إمساعيل علوي
  م2012- 1ط  بريطانيا -لسيابمؤسسة ا  التداولية يف البحث الّلغوي والنقدي  بشرى البستاين
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وإذا عددنا املقاربات التداولية يف النقد األديب املعاصر جند العديد من هذه        
املقاربات التتفق على آليات إجرائية حمددة للتحليل وتقدمي قراءة نقدية مضبوطة 
ا،ناهيك عن شتات املنهج والطرق املستخدمة يف التحليل، وهذا ماجيعل من ً  علمي

ا من الالمنهجية امل ازفة تتأتى خطور ا من ا ً قاربة التداولية للنص األديب تعد ضرب
ا التداولية وانعدام اآلليات التحليلية املوحدة اليت يطمئن إليها الدارس،  اليت تتسم 

ولعلّ التمثيل ،)92ص ،م2011 ،مدقن( واليت خترجها من باب املنهج إىل باب املقاربة
ا على مستوى اآليت جلل تلك امل ً قاربات التداولية تطرح علينا إشكاالً ومأزقًا نقدي

يه ملدرسة  ا الختالف مرجعية كل ناقد، وتبنّ املنهج واألدوات املتباينة بني النقاد نظرً
ا،فهذه املفارقة املنهجية جعلت املقاربة التداولية تعيش شتاتًا  نقدية معينة حبّد ذا

ا  ا حادً ً    .هذا املنهجبتخبط فيها إبستومولوجي
  عنوان المقاربة التداولية  ومكان نشرها  اسم  الباحث  المقاربات التداولية

  بوقرومة حكيمة  نظرية أفعال الكالم
جملة  -مقاربة تداولية –دراسة األفعال الكالمية يف القرآن الكرمي 

  .تيزي وزو -جامعة  2008سنة - 03حتليل اخلطاب ع

  النظرية الحجاجية

بن عاشور 
  فريدة

املؤمتر الدويل حول  احلجج اجلاهزة وطاقتها اإلقناعية يف النقائض
 ،سنةج غليزان ,م( -مباحث احلجاج بني التنظري واألجراء

  ).م2015

  زكي العوضي
املؤمتر الدويل حول  حنوية احلجاج وبالغته يف أراك عصي الدمع

 ،سنةج غليزان ,م( -مباحث احلجاج بني التنظري واألجراء
  ).م2015

  :النظرية النقدية العربية .2-2 
بعد استعراض املناهج النقدية املعاصرة من سيميائية وأسلوبية وتداولية جند        

تشكل أزمة نقدية عويصة على مستوى جلّ تلك املناهج يستحيل اخلروج منها، وهذا 
يبة جيعلنا نقف أمام مطبات منهجية ونقدية يف تناولنا للمناهج الغربية اليت تبقى غر 

عن ثقافتنا،وعن أدبنا وإبداعاتنا مجلة وتفصيال،ومن هنا جند أّن مجيع هذه  
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قابل للفاعلية املتفردة، على أن يكون النص اإلبداعي األول هو املنوط (...) املناهج
به حتديد املنهج القرائي  ويف ما تقع عليه شفراته، مع جتاوز تقنية اإلحاالت يف كل 

امنهج على حدة واعتبار األ  ،جاد( صل القرائي األول هو فك الدوال عن مدلوال
ثيني الذين حاولوا إجياد اوهذا ال ينفي جهود بعض النقاد احلد ،)312ص ،م2002

روا خطابا نقديا عربيا حديثا يعتمد على الرتكيب بني  حلول نقدية آنية إذ  طوّ
ملتعددة، واإلحبار املتميز املتجانس من التيارات املختلفة، والنمذجة املؤلفة بني املناهج ا

وبذلك يصبح النص األديب ، )153ص م، 2000 ،فضل( يف صلب الثقافة العربية
  .فسيفساء من املناهج النقدية اليت تؤسس لقراءة متجددة

ا الوسيلة القادرة على و       تتأتّى أمهية التكامل بني املناهج النقدية املعاصرة من كو
إجراءات حمددة ،ووفق طرائق نقدية خاصة، وال  تنظيم البحث النقدي من خالل

يسع الناقد االستغناء عن هذه املناهج،حاضرة أو غائبة لكون الظاهرة األدبية حباجة 
ا الناقد إذا ما أراد أن يكون عمله جادًا تؤطره   ماسة إىل منهج أو أكثر ليستهدي 

ق ضيةق عند هنا، نتوقف، أن ينبغي أننا، بيد نظرية واضحة املعامل  إىل بالنظر تتعّل
 السعي نّقاد حاول يفك قبل، من رأينا فقد بينها، وحماولة التوفيق املناهج النقدية،

 والنصية السياقية االجتاهات من اإلفادة على تقوم خاصة منهجية برؤية إىل االلتزام
ا،فإنّه  )190ص ،م1999 ،الزبيدي( ً نقدية وخاصة إذا كان العمل املقدم أكادميي

من منهج نقدي ليؤسس ظاهرة التكامل املنهجي واملعريف بني آلية  ي أكثريستدع
التنظري والتطبيق على النص األديب بوجه خاص لكون كلّ منهج خّص بتناول شق 
نقدي معني دون غريه،جعل من الظاهرة األدبية تعاين من قصور نقدي وتشويه يف 

دي الغرض فاألسلوبية ركزت آليات التحليل اليت تكون يف بعض األحيان قاصرة التؤ 
ا  على اجلانب البالغي يف حني ركزت التداولية على اجلانب اللغوي النحوي أمّ
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غوية وغري  السيميائية فنجدها ركزت على العتبات النصية، وتأويل العالمات الّل
ذا كان على الناقد احلاذق اجلمع بني اآلليات الثالثة أثناء دراسة النص  غوية، و الّل

،وخلق ازدواجية معرفية أثناء قراءة النصوص لتنبين أسس التكامل بني حلقات األديب
  .النقد القدمي واحلديث

  :خــــاتمة
لقد توصلت املداخلة إىل مجلة من النقاط اهلامة اليت جيب أن يراعيها ناقد        

ا  النص األديب املعاصر على وجه خاص ألّن جلّ املناهج النقدية على اختالف مشار
ا وفلسفتها النقدية،قد سعت  إىل التشبه بالعلم واستخدام أدواته واالستفادة  وتوجها
 من معادالته وأحكامه وأرقامه يف مقابل جمافاة التأثريات الذوقية وإنكار الرؤية الذاتية

  :وعلى العموم فإّن معظم هذه املالحظات النقدية كاآليت، )152ص م،2002 ،فضل(
ها سواء أكان ليس بإمكان منهج نقد -1 ي واحد أن يستوعب الظاهرة األدبية كّل

ذلك املنهج نقدي قائما على معطيات العلم أم الفلسفة النقدية،ذلك لتنوع 
اآلراء النقدية من جهة،واخللفيات الفكرية لكلّ ناقد يتبىن منهج نقدي معاصر 

  .يف أطروحاته
املناهج النقدية املعاصرة الناقد املعاصر جيب أن تكون لديه نظرة مشولية حنوَ مجيع  -2

دون إفراط أو تفريط يف قراءة النصوص األدبية ،ودون احنياز فكري ملنهج على 
 .حساب آخر

س على منهج نقدي معّني دون غريه من شأنه أن يطرح معضلة  -3 مسألة التمرّ
ق اخلناق  ّ القصور يف الطرح الفكري لقراءة النصوص مبوضوعية نقدية،كما يضي

ز نقدي حمدود األفق حيّد من نظرته على الناقد العريب ّ ،وجيعله يف حي
     .للنصوص،ونقدها
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