
  2و  1السنة الثالثة/ تخصص نقد و مناهج / األفواج 

 مقياس تطبيقات نقدية 

 المحور األول : العمل األدبي ظاهرة 

 يرتكز المحور األول على األسئلة التالية :

ما هو دور اإلدراك الحّسي في فهم مقصدية النص األدبي و استنطاقه ؟ -1  

أم أواجهها بوصفها تتحدث ؟ هل أنا أصف الظاهرة )النص األدبي( -2  

هل الجمال الفني يقتصر على تكّشف ما يثير لذة تمتعنا أم إنه يكشف الحقيقة و الواقع المحيط بنا ؟ -3  

يجب أن نحدد أوال مفهوم الظاهراتية في عالقتها بالدراسات الفنية. -  

اإلنساني موضوع تأمالته د هوسرل، الذي جعل من الوجود تعتبر الظاهراتية منهجا فكريا تبناه الفيلسوف الوجودي و الناقد إدمون -

 المنهجية.

يدعونا المنهج الظاهراتي إلى التأمل في فعل اإلدراك، إنه منهج للرؤية الذهنية، أو هو استبصار لحقيقة الشيء. -  

عموما ؛ أي اآلليات  لقد اعتمد المنهج الظاهراتي على عنصر اإلدراك في طرح تصوره حول موضوع تحليل الظاهرة الفنية -

لة الفنية و استنطاقها، و منه، ما هو اإلدراك ؟إلى المسأ المعتمدة في النظر  

اإلدراك حالة عقلية، فهو ال يمكننا من فهم المعنى بل يلقي بنا في عمقه )كشف المتحجب(، و لكن هل اإلدراك يرتبط دوما بالمسألة 

 المادية و فقط ؟

ا لشيء، فلنالحظ أّن هذا الشيء ليس بالضرورة شيئا ماديا بوسعنا اإلشارة باألصبع إليه، فهذا الشيء قد إذا كان اإلدراك دائما إدراك

يكون موضوعا معنويا ذا نحو كينوني يختلف عن كينونة األشياء المادية. من هنا استطاعتي مثال أن أدرك، عند اآلخرين، الحب و 

و منه، يطرح التساؤل : كيف ذلك ؟ الكره.  

مون المعنوي المتضمن في األعمال الفنية ) األدبية بشعرها و نثرها( ال يتكشف إال من خالل الطابع الحّسي للظاهرة ) النص المض

                                  األدبي(، أي يتم إثارة الحواس لحظة تلقي النص األدبي و كأنها جسر آمن يوصلنا إلى مقصدية النص.

الذي يتميز به موضوع اإلدراك ال يمكن فهمه و ال حتى إدراكه في معزل عن المضامين التي تدخل، ماهويا، في  إّن الطابع الحّسي 

 قوامه الموضوعي، أو في قوام موضوعيته.            

 الجانب الحّسي للظاهرة الفنية، هو الحلقة الرابطة بين اإلدراك الحّسي و القيمة المعرفية.

، مثال، هذه الطاولة أمامي إال بقدر ما تكون هذه الطاولة موضوع حكم أو قضية، إذ ذاك يتخذ موضوع إّن موضوع اإلدراك ليس

ال تعود هذه الطاولة موضوعا لإلدراك إال بقدر تعيّنها المعنوي أنّها كذا و كذا. و منه، هل إدراك  ، بحيثاإلدراك أبعادا معنوية جديدة

إلى جوانب أخرى ترتبط قبليا بالموضوع المطروح في النص الفني و كأنّنا نعود إلى أصل الظاهرة الفنية ) النص األدبي( يحيلنا 

 الظاهرة ؟

إّن الموضوع اإلدراكي الحاضر بذاته في منظورية الِعيان، يحيلنا إلى منظورات أخرى تكتمل من خاللها رؤيتنا لجوانبه المختلفة، و 

على جوانبه األخرى و ذاته ما يحيلنا  ليه دون أن ندركه بالفعل، المهم أّن الموضوع هولو أّن اكتمالها الفعلي يبقى حدا مثاليا نسعى إ

   هذه اإلحالة هي من صلب قبلية طابعه العام. أنّ 

 الِعيان : يقصد به الجانب الحّسي للنص األدبي.

 الجانب التطبيقي : استنطاق الظاهرة الفنية.

قلبي أنثى عبرية لخولة حمدي أو رواية نساء كازانوفا لواسيني األعرج. : على كل طالب تلخيص رواية : في 1واجب رقم   

: على الطالب تحميل قصيدة : جبين و غضب للشاعر محمود درويش، و ذلك لتطبيق ما ورد في المحاضرة. 2واجب رقم   



 

 

 

  

 

 


