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  ٓن موريل، النقد أ<ديب املعارص م}اجه، اّجتاهات، قضا�. -8
 بليس، مفاتيح  حتاليل ٔ سلوبية.محمد الهادي الطرا -9
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  مفاهمي  ٔساس�ية حول القراءة.- 1

  تعّدد نظر�ت القراءة
تعّددت النظر�ت اليت هتمت �لقراءة، واخAلفت و�ات نظرها الخAالف الفلسفات اليت �س�}د )لهيا،    

ك القراءة الف:نوم:نولوج:ة، والقراءة النفس�ية، والقراءة التWٔويلية، والقراءة وأ<هداف اليت تتطلع ٕاىل حتق:قها، فهنا
  السوس�يولوج:ة، والقراءة الس�مييائية، وجاملية التلقي، ونظرية �س�ت�ابة امجلالية.

  إالرهاصات واملؤ¢رات اليت  ٔدت ٕاىل ظهور نظرية القراءة
ت املناجه الTسق:ة �لنّص، ؤ مهل القارئ فاكنت نظر�ت لقد اهمتت املناجه النقدية الس�ياق:ة �ملؤلف، واهمت   

القراءة رّدا )ىل هذه املناجه، حبيث ركّزت )ىل القارئ �عتبار ٔ مه )امل يف تفسري النّصوص وتWٔويلها، فالنّص ال 
مه ¹كون ذا معىن ٕاّال ¶ني يقرٔ ، والواحض ٔ ّن القراءة يه الرشط أ<سايس لّلك معليات التWٔويل أ<ديب. ومن  ٔ 

النّقاط يف قراءة ّلك معل ٔ ديب التفا)ل بني بن½Aه ومAلق:ه. ي�شّلك العمل أ<ديب من قطبني ميكن ٔ ن نطلق )ىل 
ٔ ¶دهام القطب الفّين و)ىل ا<ٓخر القطب امجلايل، فالفّين هو نّص املؤلف، وامجلايل هو معلية إالدراك اليت يقوم هبا 

سه ال ميكن ٔ ن يتطابق مع النّص ٔ و مع معلية التحويل ٕاىل يشء �لقارئ. وÃسÂب هذه القطبية، فٕاّن العمل نف 
  تدركه احلواس، بل ال بد من ٔ ن يقع يف ماكن ما ب½هنام. 

ٕاّن ٔ ي حتليل ملا حيدث ¶ني يقرٔ  املرء نّصا قد يؤدي ٕاىل ما هو ٔ كرث تنو¹را؛ ف:بدٔ  النّص ح:نذاك يف الكشف     
القارئ، وهو ما يصدق حّىت ¶ني يصبح املعىن tرخييا nرÌة ٔ نّه ال عن ٕاماكËته؛ فاحلياة ت�Tعث يف النّص ذهن 

يعود يTمتي ٕالينا. و�س�تطيع من 2الل القراءة ٔ ن منر بت�ارب مل يعد لها وجود، ؤ ن نفهم ٔ ش�ياء غريبة عنّا متاما؛ 
  وهذه العملية املثرية b9هشة يه اليت حتتاج ٕاىل البحث. 
  ما يه القراءة؟: تعريف القراءة

)سريورة ذهنية 1عّرفت القراءة حبسب املنظور اليت ت2ٔWذه ّلك نظرية، فقد عّرفها(فا�سون جوف) بWّٔهنا (   
فزييولوج:ة ٔ<ّهنا فعل ملموس قابل 9لمالحظة �س�تدعي ملاكت حمّددة بدقة 9لاك×ن الÂرشي، فال تتحقّق القراءة 

لية ٕادراك، وحتديد، وختز¹ن 9لعالمات، �س�بق دون �شغيل اجلهاز البرصي، ووظائف اnماغ اÙتلفة. فالقراءة مع 
  ّلك حتليل 9لمحتوى.

) ¶ني يدرك القارئ العالمات ويفكّها، �رشع يف حماوã فهم املشلكة، ويTشWٔ عن ذá 2والقراءة سريورة معرف:ة( 
لالحق، رصيد معريف ي�شلك فهام عند القارئ. والقراءة �عتبارها؛ سريورة معرف:ة يه ج:ئة وهاب بني السابق وا

وبني الالحق والسابق املبين من Ìديد. ويعّرفها (ٔ ¹زر) بWّٔهنا حمّص1 تفا)ل تلميåات النّص وفهم القارئ لها. كام ٔ ّن 
القارئ ال �س�تطيع ٔ ن ينزتع نفسه من تفا)ل çهذا؛ بل ٕاّن الTّشاط اæي يثريه يف نفسه ¹ربطه �لنّص ويدفعه 

ني يندمج النّص والقارئ هبذه الطريقة يف موقف وا¶د فٕاّن الفصل بني ٕالجياد الظروف الالزمة لتفعيل النّص. و¶
  .ê ٔثري يّمت اخلضوعWري ذي ص1؛ و�لتايل فٕاّن املعىن ال يصبح موضو)ا يّمت تعريفه؛ بل تì ات واملوضوع يصبحæا

أ<فالطوين بني وقد بىن هذا التعريف )ىل الوضع اجلديد اæي 2لق الفن يف العرص احلديث؛ ف�دال من التوافق 
الفكرة واملظهر ٔ صبحت النقطة احملورية اليوم يه التفا)ل بني النّص واملعايري �جðعية والتارخيية لبيAïه من 

  Ëح:ة، واحلاã املزاج:ة احملمت1 9لقارئ من Ëح:ة ٔ خرى. 



تلقي النّص �س�تدعي  ) ح:ث ت�Tع Ìاذب½هتا من �نفعاالت اليت حتدòا، فٕاذا اكن3والقراءة سريورة )اطف:ة(
قدرات القارئ اæهنية، فٕانّه �س�تدعي ٔ يضا عواطفه. وميكن إال¶اطة وÃسهوã، بدور �نفعاالت ٔ ثناء فعل 

  القراءة: فاالرتباط Ãشخصية ما، معناه �هðم مبا حيدث لها. 
مو)ة عنارص م}ظم4والقراءة سريورة جحاج:ة( ة، هو دامئا قابل ) فالنص �عتباره حصي1 ٕالرادة 2القة، ̂و

  9لتåليل.
) يتùذ املعىن املس�تùلص من القراءة ()رب التفا)ل مع القصة، واحلجج املعروضة، وتعدد 5والقراءة سريورة رمزية( 

و�ات النظر) ماكنة م�ارشة يف الس�ياق الثقايف اæي يع½ش ف:ه ّلك قارئ. ّلك قراءة تتفا)ل مع الثقافة وأ<طر 
  املهمينة 9لماكن والعرص؟

تعّرف القراءة بWّٔهنا ٕامتام اجلزء الناقص يف النّص، معىن ذá ٔ ّن النّص ال يتجّسد، وال ¹كمتل ٕاّال جبهد القارئ      
اæي حيسن ٕامتام الفجوات اليت يرتçها النّص، ومن هذا املنظور يWٔيت مفهوم تفا)لية القراءة �نتاج:ة اليت تنفي 

�رجمة قراءته؛ فهو حيّدد منط قراءته �نðئه ٕاىل TÌس  ٔديب، وحييل اجلTّس عهنا التلقي السليب. و9لنص دور هام يف 
أ<ديب ٕاىل مواضعات مضنية توÌّه انتظار القارئ، فٕاذا اكن م:ثاق القراءة حمّددا بطريقة واحضة يف النّص احمليط، 

لقي بطريقة ¶امسة. وميكن فٕانّه ¹كون �و� بطريقة مضنية يف �س�هتالالت، فأ<سطر أ<وىل يف النّص توÌّه الت
  9لنّص ٔ ن يربمج القراءة بتåديد الفضاءات ìري احملّددة، ٔ ي عند حسمه يف العنارص اليت يرتçها ٕالبداعية القارئ.

و_ّرف القراءة ٔ يضا بWّٔهنا اس�ت�ابة ^مو)ة من التوقعات Ëمجة عن م�ريات حيتوهيا النّص تثري القارئ، وهو ما جنده 
) يف مفهوم القارئ العمدة، وعند (س�تانيل ف½ش) يف مفهوم (القارئ اخلبري)، وعند (ولف) عند (م½شال ريفاتري

  يف مفهوم (القارئ املرتقب)، وعند (فولنغانغ ٔ ¹زر) يف مفهوم (القارئ الضمين).
  مايه مس�تو�ت القراءة؟

اخلطاب امجلايل بتفضي� هناك )دة مس�تو�ت 9لقراءة يف النّص، وهذه الفكرة تفّرسها البT:ة اnا2لية 9لنّص، ف
b9ال ٔ صبح مصاح�ا 9لغموض، فÂسÂب الشلك اæي ين�رش )ىل حساب العمق، يATج أ<دب معىن ìامضا. 
وبناء )ىل العمل اæي خيضع به النّص العالمات، تتوقف اللكامت عن ٔ ن تلتصق مبحتو�هتا وحتّرر فضاء لعبيا، 

تعّددة. والنّص أ<ديب سواء اكن مكAو� ٔ م مقروءا، فهو )ىل ح:ث يصبح ممك}ا ا9لعب �لعالمات والقراءات امل 
  اnوام مAعّدد اnالالت. فالنّص املقروء �لرمغ من ٔ ن تعدديته حمدودة فٕانّه �سمعنا ٔ صواt مAعّددة.

تعود  ت�:ح القراءة السفر يف الزمن، فٕاذا قرٔ Ë رواية مفعناه الق�ول بTس�يان الواقع اæي حييط بنا لفرتة من الزمن،
بنا القراءة حنو املايض، كام ميكهنا ٔ ن ت2ٔWذË ٕاىل املس�تق�ل، فالقراءة م�ل النوم تنÂين )ىل ثبات نفيس ويقظة 
خمزتã، وتعليق nور الفا)ل لصاحل املتلقي، و)ىل هذا ¹كون القارئ موجودا يف وضعية مقAصدة هو قريب من 

æات القارئة والشخصية الروائية، وتصل الشخصية الروائية ٕاىل وضعية احلامل، وهذا يفّرس امحلميية الفريدة بني ا
  الوجود )رب ا�متثالت التخييلية 9لقارئ.

القراءة بطريقة ما، تعين ٕا)ادة �رتباط مع معتقداتنا ؤ ¶اس½س�نا يف الطفوã. القراءة اليت م}حت ملتخيلنا يف 
قّصة بطريقة مفعمة �لشوق، وميكن ٔ ن �س�تATج ٔ ن السابق )املا ال هنائيا، تبعث هذا املايض ّلك مرة نقرٔ  فهيا 

  القراءات أ<وىل يه م�عث ّلك القراءات الالحقة.
  بني الشفوي واملكAوب



يُقرٔ  املكAوب اæي يعّد حمااكة 9لشفه�ي، áæ متثل القراءة وضعية اتصال مؤÌل، ذá ٔ ن املؤلف والقارئ يف      
زمان. ولهذه فالعالقة بني املرسل واملتلقي من 2الل القراءة، ìري مðث1 الغالب أ<مع ¹كوËن بعيد¹ن يف املاكن وال

لكية. و�لطبع فهذه اخلاصية نتاجئها؛ ففي الوقت اæي يتجنّب ف:ه امللفوظ الشفه�ي التعمية )رب ٕا¶االت م�ارشة 
أ<صيل. فل½س 9لمؤلف ومس�مترة 9لمقام الزماكين املشرتك بني املتùاطبني، فٕاّن النّص ¹متثل 9لقارئ 2ارج مقامه 

والقارئ ٕاطار مرجعي مشرتك، فل½س ٔ مام القارئ سوى ٔ ن يعيد بناء الس�ياق الالزم لفهم العمل أ<ديب، مس�}دا 
يف ذá ٕاىل بT:ة النّص، ٔ ي ^موع )القاته اnا2لية. وهذه اخلاصية التWٔج:لية 9لتواصل أ<ديب، يه اليت تصنع 

 ٔWديد غىن النصوص، بطريقة ٔ و بåيتلقى 2ارج ٕاطاره أ<صيل: �لت �خرى. فالنّص ينفAح )ىل تعّدد التWٔويالت، ح:
فّلك قارئ Ìديد حيمل معه جتربته وثقافAه، وقمي عرصه. وحسب تعبري (بول ر¹كور) املعىن يت�اوز احلدث يف 

، وذá العمل املكAوب. وبعبارة ٔ خرى فاملعىن  ينفلت من حلظية اخلطاب الشفه�ي (اæي هو دوما ¶دث زائل)
  )رب طرق ٔ ربعة:

بواسطة التثÂ:ت اæي ينقذه من الزوال، والتثÂ:ت هو حتويل 9لشفوي ٕاىل شلك رموز متثيلية مAواضع )لهيا يف -
كتابة لغة ما، ìري  ّٔن هذا التحويل ال ميك}ه ٔ ن ينقل ّلك الظروف احمليطة �ٔ<داء الشفوي من )ّدة زوا� لعل 

  من مرا)اة 9لس�ياق واملقام.ٔ مهها زاوية االتّصال وما تفرضه 
بواسكة التفك:ك اæي ينقده من القصد اæهين 9لمؤلف، الكAابة تعّرب عن قصد املؤلف ولكّهنا يف بعض احلاالت -

  ال �س�توعب ّلك مقصديته.
�النفAاح )ىل العامل اæي ينزت)ه من ¶دود وضعية احلوار، و¹متثل �نفAاح يف قدرة القارئ )ىل 2لق وضعيات -

  تّصال اجلديدة، ومن مثّة قراءهتا.اال
بعاملية املوا�ة ìري احملدودة. يف اخلطاب الشفه�ي ميوت ال`م ¶املا يتلفظ به، ب½� النّص املكAوب، يصمد ٔ مام -

  الزمن، فٕاىل اليوم، ال !زال �س�متع لهومريوس ؤ فالطون.
ميكّن القراء من رؤية ٔ ش�ياء  ٔحرى يف النّص، فالرابط اæي ¹ربط املتلكم خبطابه ينقطع، يف ¶ني ٔ ن املكAوب      

ٔ كرث من مرشوع املؤلف. فAعّدد التWٔويالت اليت مينحها لنا معل شكس�بري، تWٔيت يف جزء $بري مهنا، من �لنا التّام 
تقريبا، Ãشخصية املرس%. فاملؤلف مليعد هنا لينكر هذه القراءة ٔ و تu، وحقل اnالã ميك}ه ٔ ن يتطّور ٕاىل ما ال 

اية. و�لتùلص من الوضعية اخلاّصة اليت حتّد التبادل الشفه�ي، فٕاّن النّص يوّسع ٔ فق القارئ، فاحتا ê )املا هن
Ìديدا. و�س��دالنا مجمو)ة من القراء املفرتضني Ãشلك هنايئ، �ملوا�ة احملدودة 9لتواصل الشفه�ي، ¹ك�سب النّص 

  رشط لتعّدد النّص.  بعدا )املي)ا. ٕاّن تغي½ب س�ياق الرساã املكAوبة،
و)ىل النّص ٔ ن خيلق س�ياقه ومرجعه �لكامته و¶دها، ومن مظاهر صنع النّص ملرجعه اعðده )ىل TÌسه     

أ<ديب(النوع أ<ديب) مفواصفات (القارئ الضمين) يفرتضه اجلTس أ<ديب، مفثال الرواية البول½س�ية تفرتض قارئا 
Ëقدا. ح:� ¹كون القارئ مفصوال عن العمل مبسافة زم}ية طوي1، فٕانّه مف�ّشا، والرواية الفلسف:ة تفرتض قارئا 

تWٔم:1. و_كون القراءة  -ّمساها (ا¹زر)–هيمت ٔ ّوال ٕ�)ادة بناء الوضعية التارخيية 9لنّص، وميارس يف هذه احلاã قراءة 
ار$ية ح:� يتعاىل القارئ عن �شار$ية ٕاذا اكن النّص قريبا م}ه فٕانّه ميارس قراءة �شار$ية، ٕاذن هناك قراءة �ش

الوضعية احملدودة اليت ¹كون )لهيا يف احلياة اليوم:ة، وهناك قراءة تWٔملية ح:� يصل ٕاىل رؤية )امل ل½ست عي رؤية 
  )امله الثقايف.

  ما يه القوا)د أ<ساس�ية يف قراءة النّصوص؟



اليت من شWٔهنا ٔ ن تAÂعد عن القراءة اليت _متّزي هناك ثالث قوا)د تتحّمك يف القراءة املرشو)ة 9لنّصوص أ<دبية     
فالقا)دة أ<وىل ي�Tغي ٔ ن _كون ش�بكة التWٔويل قاب1 9لتعممي )ىل مجموع العمل، ر2اء العنان 9لتWٔويل ìري املTسجم؛ �ٕ 

قا)دة وحمرتمة 9لمنطق الرمزي، و�سري دوما يف �ّجتاه نفسه. ومن مثّة فإالحاكم هو مق:اس القراءة، ومتثّل هذه ال
حبيث ¹كون تWٔويل عنارص النّص مTسجام مع اnالã اللكية 9لنّص. ؤ ضاف (بول  لقراءة��9س�ام اnا2يل 

ر¹كور) ملبدٔ  ��س�ام اnّا2يل، م�د * ��س�ام اخلارv؛ فال ي�Tغي 9لقراءة ٔ ن �سري ضد بعض املعطيات 
و)ليه فالتلقي يف جزء $بري م}ه، مربمج  يف النّص؛معطيات ٔ خرى) املوجودة  املوضوعية (السرية، والتارخيية، ٔ و

من ق�ل النّص، ما جيعل القارئ ال �س�تطيع ٔ ن يفعل ٔ ي يشء ¹ريد. و)ىل ¶ّد تعبري (ٔ مربتو ٕا¹كو) جتب )ىل 
مات (ف:لولوج:ة) ٕازاء النّص، )ليه ٔ ن ¹ك�شف ما ٔ ود)ه املؤلف يف النّص، وٕاّال س�ي�ازف ب�شفريات االقارئ الزت 

  زائغة.
  القراءة الساذÌة والقراءة النقدية بني

من اnّارسني من ¹رى بWّٔن من فوائد النّقد تعلمينا $يف:ة القراءة وجتنب القراءة الساذÌة، ٔ<ّن النقد جزء ال يتجّزٔ    
تق}ية من ٔ ّمه النظر�ت امجلالية والفلسف:ة، ؤ<نّه ميهنج تعلمينا ويعلمنا فّن القراءة، وذá عندما ¹زّودË �ملعارف ال 

الرضورية والقوانني والسنن اخلاّصة �ّلك TÌس ٔ ديب، كام يوفر لنا أ<دوات اليت �سمح لنا بتزنيل أ<¢ر يف )القAه 
�اكتب معّني وجممتع معّني ٔ و عرص معّني.  

�وس) ٔ ّن القراءة املهمينة اليت صاح�ت ظهور العمل أ<ديب؛ يه اليت يؤ2ذ هبا يف التåليل،  ت¹رى (ها�س رو�ر 
الطريقة الوح:دة ٕالدماج دراسة التلقي يف التارخي أ<ديب( ٕاّن حتليل التجربة  ا القراءة أ<وىل 9لعمل، ٔ<هنّ ويه

أ<دبية 9لقارئ، س�}فلت من الزن)ة النفسانية املهددة هبا، ٕاْن هو ٔ )اد بناء ٔ فق امجلهور أ<ّول، من ٔ Ìل وصف 
  تلقي العمل وأ<¢ر الناجت عنه).

 وس) (ٔ فق �نتظار) من 2الل املعايري امجلالية أ<ساس�ية، املمتثل يف معرفة امجلهور عن اجلTسلقد ¶ّدد (�     
اæي يTمتي ٕاليه العمل أ<ديب، والتجربة أ<دبية املوروثة من القراءات السابقة، وا�متيزي املعمول به بني ا9لغة  أ<ديب

}ا �س�تد)اء ما اكنت )ليه الرواية العاطف:ة يف الشعرية والعلمية. هكذا فدراسة رواية(مدام بوفاري) تلزم 
)، وحتليل (افق �نتظار) مجهور جضر من الروما�س�ية، وبدٔ  �شد ان��اهه املوضو)ات ا<ٔكرث واقعية م�ل 1857(

(اخليانة الزوج:ة)، وحتديد ما اæي ال زال جيعل من ا9لّغة لغة ٔ دبية: ٔ سلوب مزخرف معترب، �شّلك اجلانب 
ق الغنايئ؛ فالعامل �جðعي كام !رى مقيص بعض اليشء مهنا، فاجلانب �جðعي يف القمي امجلالية مل امجليل 9لتدف

يفحص، و4ام ¹كن فٕانّنا ال نفارق املنظور التارخيي، وبدون هذا �عتبار 9لجمهور أ<ّول، ٔ ي مجموع القراء 
طّور أ<دب، وا2ريا لن ندرك tرخي أ<ج}اس العاديني، فٕانّنا لن ندرك مصري هذا العمل ٔ و ذاك، ولن نفهم ت

  أ<دبية.
  مفهوم النّص النقدي و ٔنوا)ه.- 2

أ<دب تعبري والنقد دراسة، معناه ٔ ّن النّص النقدي هو وصفي �nرÌة أ<وىل، ؤ نّه يWٔيت يف املرتبة الثانية بعد     
تني؛ التعبري واnراسة يلتق:ان يف ودون شك فٕاّن حركيت الروح ها النّص أ<ديب، مفوضو)ه هو دراسة أ<دب.

الشخص الوا¶د نفسه، ففي ّلك شاعر يق�ع Ëقد �سا)ده )ىل ٔ ن يعىن بÂ}اء قصيدة، ويف الوقت نفسه يوÌد يف 
ٔ عامق ّلك Ëقد شاعر يعلّمه من اnا2ل $يف يتعاطف مع ما يقرٔ ، ولهذا _كرث يف tرخي الشعر ¶االت الشعراء 

مضيئا، و_كرث يف tرخي النقد ٔ يضا ¶االت النّقاد ا¹æن بدل ٔ ن حيلّلوا موضوعيا معال  ا¹æن _ر$وا لنا نقدا ذاتيا



ل½س هلم يعكفون )ىل Ìالء قصائدمه نفسها. وهذا ما جيعل ا�متيزي بني احلدود اليت يبدٔ  مهنا النّص النقدي، 
  واحلدود اليت يTهت�ي ٕا�هيا ل½س �ٔ<مر السهل . 

ريك ٔ ندرسون ٕامربت) يف كتابه (م}اجه النقد أ<ديب)  ّٔن النّص النقدي اæي و9لخروج من هذا املWٔزق رٔ ى (ٕا!
ماذا نفهم من (نقد مهنجي)؟... ٕانّام �سمي نقدا مهنجيا ما « جتدر به صفة النّقد هو النّقد املهنجي، ح:ث قال:

هم من هذا ارتباط النّص ونف  »ميارسه النّقاد ا¹æن �سهرون ليك يفهموا ّلك ما يد2ل يف سري ٕابداع العمل أ<ديب.
النقدي �ملهنج اæي ينّظم دراسة إالبداع أ<ديب حبيث �سعى ٕاىل ٕايضاح اخلصائص اليت متّزي أ<دب عن ìريه بلغة 

ٕاّن العملية النّقدية تفرتض ٔ ساسا  ّٔن أ<¢ر أ<ديب، ٕاذا ما  وصف:ة تتضمن مصطلåات �س�توعب الظواهر أ<دبية.
د ٕاّال بقارئه ومن ٔ Ìل قارئه وهو اæي يعطيه ح:اته ومعناه؛ لكن من اnّارسني من ّمت �رشه ال ¹كون ê من وجو 

بWّٔن الناقد هو ذá القارئ اæي يدّون نتاجئ قراءته حّىت ي�س�ّىن لغريه من القّراء ّممن يفرق بني القارئ والنّاقد 
  اءته قراءة مغا¹رة.¹كونون مAعّ�لني ٔ و ìري مAفرìني تفّرìه يف دراسة النّص ٔ ن جيدوا فرصة لقر 

ولعل ا9لّغة الواصفة واملصطلåات _رىق �لنّص النقدي يك يقرتب من العلوم التجريÂ:ة، سواء من �ة طرق   
التåليل وأ<هداف، ٔ و من �ة الت�اور و�س�تعارة مهنا، فقد ¶اول اnّارسون اس�تùدام نظر�ت العلوم 

ومن :« ة العلمية، ويف هذا الصدد يقول(ٕا!ريك ٔ ندرسون ٕامربت)التجريÂ:ة يف دراسة إالبداع أ<ديب، طلبا bّ9ق
املرغوب ف:ه ٔ يضا _كو¹ن م�حث نقدي مببادئ العلوم ؤ صولها املنطق:ة 2اص �ملعرفة أ<دبية، ول½س Ëدرا ٔ ن تبد ٔ 

يد دراسة أ<دب فلسف:ا، وتTهت�ي بتعديل تطبيقات النقد، كام يف ¶اã البولندي (رومان ٔ جناردن)، واكن شد
الرغبة يف التعمق يف )مل وصف الظواهر اæي اخAطه(هوسريل)، ويعىن بتÂّني العامل الواقعي 9لموضو)ات )ىل حنو 

؛ وهذا يفAح »ما حتدث يف الضمري، فاخAار يف العمل أ<ديب: مادة واقعية، ولكّهنا مقصودة ٔ يضا جوهر� �طنيا
ما متثّ� من ٔ راء، وإالبداع أ<ديب حبيث جتعل م}ه جماال النّص النقدي يك ¹كون جرسا بني اnراسات الفلسف:ة و 

وقد ¶ّدد (نور¢روب فراي) موقع املعرفة أ<دبية  b9راسة النقدية ذات الصبغة الفلسف:ة اليت خيتارها النّاقد.
ٕاّن اnّارس 9لبحث أ<ديب حيّس ب�:ار يبعده عن أ<دب. وجيد ٔ ّن أ<دب حيتل املاكن أ<وسط بني « بقول:

�سانيات، حيفه التارخي من �ة، وحتفه الفلسفة من اجلهة أ<خرى. ومبا  ٔن أ<دب ذاته ل½س بT:اË من املعرفة �
فٕاّن النّاقد جيد نفسه مضطرا ٕاىل ا9لّجوء ٕاىل البناء الفكري 9لمؤرخ ملعرفة أ<¶داث، وٕاىل البT:ان الفكري 

  »9لف:لسوف الس�تقاء أ<فاكر.
، و)ىل )ىل العالقة الوطيدة بني النقد أ<ديب ونظرية أ<دبكتابه (�رشحي النّقد) يف وكّد(نور¢رب فراي) ي  

، ؤ ّن النّقد أ<ديب يTهت�ي يف هناية املطاف ٕاىل بناء �س�تقالل اæايت لنظرية أ<دب çشلك من ٔ شاكل املعرفة
ية يف النّقد تنطبق م�ادهئا )ىل ٔ Ë ٔ رى ٔ ّن ما عناه (ٔ رسطو) �لكمة (البويطيقا) هو نظر « ، فهو يقول:نظرية نقدية

أ<دب لكّه وتربر لك طريقة نقدية حصيåة. ويبدو ٔ ن ٔ رسطو قد تناول الشعر تناول )امل أ<ح:اء ٔ<ي نظام من 
أ<ح:اء، فAناول ٔ نوا)ه وصاغ قوانني التجربة أ<دبية العاّمة، ٔ ي ٔ نّه �خAصار كتب كام لو ٔ نّه اكن يؤمن بوجود 

فهم ميكن اس�تكشافه عن الشعر ل½س هو الشعر ذاته ٔ و جتربة الشعر من ق�ل قارئه، بل هو $يان معريف قابل 9ل 
    »البويطيقا.

وقد جعل( رين ويليك ؤ وسنت وارن) يف كتاهبام(نظرية أ<دب) مفهوم النقد من القضا� اليت تعاجلها نظرية 
وموضو)اته يف )القAه بنظرية أ<دب  )النّقد(موقع خAالف القدمي اجلديد يف حتديد أ<دب، وهذا ما يعكس �

والتارخي أ<ديب، وìريها من جماالت اnراسات أ<دبية، ح:ث ذ$ر ٔ ّن هناك فارقا بني النظرية أ<دبية، والنقدية، 



ٕاىل أ<دب )ىل ٔ نّه نظام مرتا$ب وبني النظرة ٕاليه )ىل ٔ نّه ٔ ّوال  فهناك ٔ ّوال الفارق بني النظرة« و_رخي أ<دب.
وهناك بعد ذá الفارق أ<2ري بني  سلس1 من أ<عامل مرتبة زم}يا، ويه ٔ جزاء مAاكم1 من العملية التارخيية.

لها دراسة ٔ سس وقوا)ده وبني ٔ عامل ٔ دبية حمددة سواء درس�نا هذه أ<عامل م}فص1 عن ìريها ٔ و يف �سلس 
الزمين. وأ<فضل لتåديد هذه الفوارق ٔ ن نطلق عبارة(النظرية أ<دبية) )ىل دراسة ٔ سس أ<دب، ؤ قسامه، 

وما ٔ ش�به، ونصف أ<عامل أ<دبية احملددة ٕ�¶دى عبارتني: (النقد أ<ديب)، ٔ و (التارخي أ<ديب) وحق:قي  وموازينه
ل ٔ يضا ّلك النظرية أ<دبية، ولكن م�ل هذا �س�تùدام ٔ ّن عبارة (النقد أ<ديب) كثريا ما �س�تùدم مبعىن �شم

يغفل متيزيا مف:دا. فقد اكن (ٔ رسطو) صاحب نظرية، ب½� اكن (سTت بيف)ٔ ساسا Ëقدا... وعبارة(نظرية أ<دب) 
  »ي�Tغي لها ٔ ن �شمل كام هو احلال يف هذا الكAاب(نظرية النقد أ<ديب) و(نظرية tرخي أ<دب) الالزمAني لها.

كن ٔ ن ندرج مفهوم النظرية النقدية وما يتصل هبا من نظر�ت فلسف:ة مضن ٔ صول النقد، و¶ّدد (س�}انيل ومي
:êيف قو áّٔن « هامين) يف كتابه( النقد أ<ديب ومدارسه احلديثة) ٔ صول النقد الغريب احلديث، وذWميك}نا القول ب

عه؛ بل ٕاّن هذ¹ن الرÌلني هام )ىل التحق:ق النقد أ<ديب احلديث يبدٔ  بWٔفالطون ؤ ن ٔ رسطو مىض ف:ه ووسّ 
  »ظمينيرائداه الع 

   ٔنواع النّص النقدي
رؤى اnّارسني حول تصنيف النّصوص النقدية، مفهنم(فا�ر�س تومريل) يف كتابه( النّقد أ<ديب) ح:ث تنوعت    

أ<¢ر �لنّظر يف مAلق:ه ٔ و يف ، وحيّدد النّقد اخلارv بWٔنّه اæي حياول تفسري ونقد دا2يل، نقد 2ارvيقّسمه ٕاىل 
ٔ س�باب �شWٔته و¹كون ذá بتزني� يف ٕاطار 2ارج عن النّص: بيوغرايف وtرخيي ٔ و �ربطه �لالوعي ومبجمتع معّني. 
 vومعانيه. ويضم النّقد اخلار êليل ٔ شاكåا2ل ٔ ي عندما هيمت بتnّي يدرس أ<¢ر من اæا2يل فهو اnّما النقد ا ٔ

ٔ نواع النّقد التWٔوييل ذات املهنج العلمي ب½� يضّم النّقد اnّا2يل النّقد املتذّوق ومقار�ت نقدية النقد املوسوعي و 
ويقّسم (زف:طان تدوروف) يف كتابه (نقد النقد) . )¶ديثة (النقد الّشلكي ونقد التWٔويل النّيص والتWٔويل امجلايل

)فالنّقد ا<ٓين نقد مAنوّع، ال خيلط ما transcendant) ونقد مAعايل(immanentالنصوص النّقدية ٕاىل نقد  ٓين (
بني املعىن واحلق:قة وميتنع من ٕاصدار أ<حاكم و¹ركّز )ىل موضوع حبث معّني وهذا املوضوع ميكن ٔ ن ¹كون أ<¢ر 
 نفسه جبميع جماالته(ٔ نواع النّقد النّيص البT:وية ٔ و التWٔويلية، والنّقد التفك:يك) وميكن ٔ ن ¹كون س�ياقات النّص

(ٔ صناف النّقد التارخيي والبيوغرايف). ٔ ّما النوع الثاين من النّقد عنده وهو النقد املتعايل فٕانّه ال ¹رى مرجعه ٕاّال من 
) نظام ٔ 2اليق (وهو النّقد اnّغاميئ) ٔ و نظام تWٔوييل(ٔ صناف النّقد التWٔوييل ذات املقاصد 2prismeالل َمْورش(

وع من النّقد حتّدده قمي )ليا ونظر�ت لها وجود سابق )ىل النّص املدروس العلمية) وبعبارة ٔ خرى فٕاّن هذا النّ 
  ومAعال )ليه.

  النّص النّقدي الشفايه.- 3
  ما هو النّص النّقدي الشفوي؟-1

¹رتبط مفهوم النّص النقدي الشفوي �ٔ<دب الشفوي �شWٔة ذá ٔ نّنا ٕاذا حتدثنا عن �شWٔة النقد 2لصنا ٕاىل     
لية النّقد اكنت مصاح�ة لظهور أ<دب، ؤ ّن ظهور الكAابة م�ل حماوã لت�اوز حلظية الشفوي ن�:�ة مفادها ٔ ّن ٔ و 

اليت جتعل من النّصني أ<ديب والنّقدي معمتد¹ن Ãشلك لكّي )ىل اæا$رة اليت قد تتعرض خلطر الTس�يان والضياع، 
النقد احلديث هذه القضا� النقدية  ؤ ّن انتقال أ<دب ونقده من ج:ل ٕاىل ج:ل مير )رب الرواية الشفوية. ودرس

حلضورها يف املايض، واحلارض )ىل ¶د سواء، ففي املايض م�لت مر¶1 أ<دب الشفوي عند املرتبطة �لشفوية 



 اكحلاك�ت الشعبية وأ<شعار، والنكت، الشعوب، ٔ ّما يف احلارض فارتباط الشفوية �ك�ري من أ<ج}اس أ<دبية،
، وهذا ما يؤكّد )دم قدرة إال�سان املعارص )ىل التحرر واحلديثة اكحملادثة واملدا12 وìريها القدمية وأ<نواع النقدية

من الشفوية فه�ي وس�ي1 ٔ ساس�ية يف املعرفة أ<دبية والنقدية رمغ ا2رتاع إال�سان 9لكAابة ووسائل ال�سجيل، 
  و)ليه �س�تATج ٔ ّن الشفوية ٔ صل والكAابة فرع مهنا.

سانية تقمي 9لشفوية (ال`م املنطوق) اعتبارا ٔ ساس�يا يف دراسة ا9لّغة nى إال�سان، وما زال العلوم ا9ل    
)ّدت ال`م املنطوق م}اط اnرس ا9لّساين  -)ىل سÂ:ل املثال، ال احلرص- فا9لسانيات عند (دي سوسري) 

دار درسه حول احلديث 4م1 بذá املكAوب. واحAذى به تلميذه( شارل �يل) يف درسه أ<سلويب ح:ث جعل م
مل ¹كن هذا �خAيار Ëبعا من فراغ ٕانّام  نوع من ال`م املنطوق الفردي املشحون �لعواطف اليت يفرضها املوقف.

  فرضته طبيعة ا9لّغة الÂرشية اليت تعمتد �ٔ<ساس )ىل املنطوق.
ىل ¶الها يف ا^متعات الق�لية وجند اnرسات أ<نرتوبولوج:ة و�جðعية قد اهمتت �لتقاليد الشفاهية كام يه )  

، واس�تATج دارسو أ<دب الشفه�ي ٔ نّه يضايه أ<دب املكAوب )ىل مجيع أ<صعدة؛ فهو يتضمن اليت جتهل الكAابة
�شاطات ٔ دبية مAعددة، تضطلع ٕ�بداعها امجلا)ة، كام ي2ٔWذ الفرد قسطه من إالبداع، وبقول  ٓخر ٕاّن مجمو)ة من 

د بتعدد ٔ ج}اسها ووظائفها عن الفرضية الشعرية اليت ميثّلها أ<دب املكAوب. وقد ٔ شاكل أ<دب الشعيب ال تAÂع
من هذه فاكن للك  والف:لولوج:ون، عكف )ىل دراسة (أ<دب الشفوي) الفلولكوريون، و�نرتوبولوج:ون،

اخAلف  لقدمية اليت املالمح إالغريق:ة اجيمع ب½هنا اهðم ٔ سايس هو  اهðمات معينة يف أ<دب الشفوي، �جتاهات
، ّمث تطّور هذا �هðم ٕاىل تفر)ات ٔ خرى اnّارسون حول تصنيفها مضن أ<دب املكAوب ٔ و أ<دب الشفوي

�حلاكية واخلرافة وأ<ìاين الشعبية؛ وال خيفى أ<¢ر اæي _ركه(فالدميري الفلولكوريون فقد اهمت  مّزيت ب½هنا فU بعد؛
ٔ سهم  كاموالرسدية، ،والبT:وية ،) يف اnراسات الوظائف:ة 1928ج:ا احلاكية) (بوروب) بدراس�ته حول (مورفولو 

¶ني اهمت  دراسة أ<دب الشفوي مركّزا )ىل أ<سطورة وتطّور ا^متع الÂرشي، بدوره (ليفي سرتاوس) يف
لكAابة دون ٔ ن تTشغل الشفوية كام يه )ىل ¶الها يف ا^متعات الق�لية اليت جتهل االتقاليد  أ<نرثوبولوج:ون بدراسة

ولقد مسحت اnراسة  هذه اnراسات �لروابط احملمت1 لبعض املامرسات مع أ<دب �ملعىن احلايل 9لمصطلح.
�نرتوبولوج:ة لVٔشاكل أ<دبية الشفاهية اخلارج ٔ وربية بتحق:ق مفهوم التقاليد ومفهوم أ<داء، وهام مستان 

وهكذا فقد ٔ صبح مفهوم(التقاليد) مركز� يف اnراسة �نرتوبولوج:ة مركزيتان لّلك الTشاط أ<ديب الشفايه. 
  لVٔدب الشفوي، وٕاّهنا لتغطي ثالث وقائع )ىل أ<قل:

ال يقوم ٕالبداع الف}ان يف الت�ديد ٔ و يف القطيعة ، ولكن يف املهارات اليت ينفذها )ىل _رس�Uت  -1
 موضو)اتية وش`نية واليت متثل الرثوة املشرتكة لVّٔمة.

وٕاّهنا لتغطي �نيا غياب احلدود الواحضة بني خمتلف الTشاطات ال`م:ة، ٔ و خمتلف أ<ج}اس واليت  -2
 يدور ب½هنا اÙرزون املوضو)ايت نفسه، واملرتبط محمييا �متثيل اæات �جðعية.

صفه مراق�ا من املؤلف وامجلهور بو –ويه تغطي �لثا أ<مهية أ<مهية اجلوهرية 9لتفا)ل املبارش بني املؤول  -3
ٕاّن التåليل أ<نرتوبولوv ق�ل ٔ ن ¹كون ٔ دبيا هو ٔ ّوال وق�ل ّلك  اnرÌة أ<وىل و¶افظا لVٔعامل.

يشء حتليل 9ل`م �جðعي، وملدوËته ؤ ساليبه ؤ ج}اسه، ولقد ٔ ظهرت هذه الغاية املعطاة 
�جðعية املالمئة يه اليت  9ل`م التبعية أ<ساس�ية لهوية العمل الشفايه ٕازاء أ<داء، فالظروف



حتّدد اجلTس أ<ديب املناسب ٔ ثناء التحيني أ<دايئ، وهنا تبدو الشعرية والتداولية ٔ كرث ما _كون 
  تالحام.

  املكAوب حمااكة 9لشفوي-2
 يُقرٔ  املكAوب اæي يعّد حمااكة 9لشفه�ي، áæ متثل القراءة وضعية اتصال مؤÌل، ذá ٔ ن املؤلف والقارئ يف     

الغالب أ<مع ¹كوËن بعيد¹ن يف املاكن والزمان. ولهذه فالعالقة بني املرسل واملتلقي من 2الل القراءة، ìري مðث1 
لكية. و�لطبع فهذه اخلاصية نتاجئها؛ ففي الوقت اæي يتجنّب ف:ه امللفوظ الشفه�ي التعمية )رب ٕا¶االت م�ارشة 

ùمترة 9لمقام الزماكين املشرتك بني املت�اطبني، فٕاّن النّص ¹متثل 9لقارئ 2ارج مقامه أ<صيل. فل½س 9لمؤلف ومس
والقارئ ٕاطار مرجعي مشرتك، فل½س ٔ مام القارئ سوى ٔ ن يعيد بناء الس�ياق الالزم لفهم العمل أ<ديب، مس�}دا 

ليت تصنع يف ذá ٕاىل بT:ة النّص، ٔ ي ^موع )القاته اnا2لية. وهذه اخلاصية التWٔج:لية 9لتواصل أ<ديب، يه ا
�لتåديد غىن النصوص، بطريقة ٔ و بWٔخرى. فالنّص ينفAح )ىل تعّدد التWٔويالت، ح:� يتلقى 2ارج ٕاطاره أ<صيل: 
فّلك قارئ Ìديد حيمل معه جتربته وثقافAه، وقمي عرصه. وحسب تعبري (بول ر¹كور) املعىن يت�اوز احلدث يف 

ظية اخلطاب الشفه�ي (اæي هو دوما ¶دث زائل)، وذá العمل املكAوب. وبعبارة ٔ خرى فاملعىن  ينفلت من حل 
  )رب طرق ٔ ربعة:

بواسطة التثÂ:ت اæي ينقذه من الزوال، والتثÂ:ت هو حتويل 9لشفوي ٕاىل شلك رموز متثيلية مAواضع )لهيا يف -
زوا� لعل  كتابة لغة ما، ìري  ّٔن هذا التحويل ال ميك}ه ٔ ن ينقل ّلك الظروف احمليطة �ٔ<داء الشفوي من )ّدة

  ٔ مهها زاوية االتّصال وما تفرضه من مرا)اة 9لس�ياق واملقام.
بواسكة التفك:ك اæي ينقده من القصد اæهين 9لمؤلف، الكAابة تعّرب عن قصد املؤلف ولكّهنا يف بعض احلاالت -

  ال �س�توعب ّلك مقصديته.
�نفAاح يف قدرة القارئ )ىل 2لق وضعيات �النفAاح )ىل العامل اæي ينزت)ه من ¶دود وضعية احلوار، و¹متثل -

  االتّصال اجلديدة، ومن مثّة قراءهتا.
بعاملية املوا�ة ìري احملدودة. يف اخلطاب الشفه�ي ميوت ال`م ¶املا يتلفظ به، ب½� النّص املكAوب، يصمد ٔ مام -

  الزمن، فٕاىل اليوم، ال !زال �س�متع لهومريوس ؤ فالطون.
ط املتلكم خبطابه ينقطع، يف ¶ني ٔ ن املكAوب ميكّن القراء من رؤية ٔ ش�ياء ٔ حرى يف النّص، فالرابط اæي ¹رب     

ٔ كرث من مرشوع املؤلف. فAعّدد التWٔويالت اليت مينحها لنا معل شكس�بري، تWٔيت يف جزء $بري مهنا، من �لنا التّام 
uشخصية املرس%. فاملؤلف مليعد هنا لينكر هذه القراءة ٔ و تÃ ،ميك}ه ٔ ن يتطّور ٕاىل ما ال تقريبا ãالnوحقل ا ،

هناية. و�لتùلص من الوضعية اخلاّصة اليت حتّد التبادل الشفه�ي، فٕاّن النّص يوّسع ٔ فق القارئ، فاحتا ê )املا 
Ìديدا. و�س��دالنا مجمو)ة من القراء املفرتضني Ãشلك هنايئ، �ملوا�ة احملدودة 9لتواصل الشفه�ي، ¹ك�سب النّص 

  )املي)ا. ٕاّن تغي½ب س�ياق الرساã املكAوبة، رشط لتعّدد النّص. بعدا 
و)ىل النّص ٔ ن خيلق س�ياقه ومرجعه �لكامته و¶دها، ومن مظاهر صنع النّص ملرجعه اعðده )ىل TÌسه     

رئا أ<ديب(النوع أ<ديب) مفواصفات (القارئ الضمين) يفرتضه اجلTس أ<ديب، مفثال الرواية البول½س�ية تفرتض قا
مف�ّشا، والرواية الفلسف:ة تفرتض قارئا Ëقدا. ح:� ¹كون القارئ مفصوال عن العمل مبسافة زم}ية طوي1، فٕانّه 

تWٔم:1. و_كون القراءة  -ّمساها (ا¹زر)–هيمت ٔ ّوال ٕ�)ادة بناء الوضعية التارخيية 9لنّص، وميارس يف هذه احلاã قراءة 
نّه ميارس قراءة �شار$ية، ٕاذن هناك قراءة �شار$ية ح:� يتعاىل القارئ عن �شار$ية ٕاذا اكن النّص قريبا م}ه فإ 



الوضعية احملدودة اليت ¹كون )لهيا يف احلياة اليوم:ة، وهناك قراءة تWٔملية ح:� يصل ٕاىل رؤية )امل ل½ست عي رؤية 
  )امله الثقايف.

  املقارنة بني النّص النقدي الشفوي والنص النقدي املكAوب-3
ص النقدي الشفوي مقايم حيدث يف س�ياق وا¶د، ال يتكرر ٕاّال بطرق معينة مهنا القدمية، اكلرواية، الن  .1

ومهنا احلديثة وهو ما ٔ tحAه الوسائل احلديثة، ìري ٔ ّن ذá التكرار ال ميكن ٔ ن ¹كون مماثال 9لنّص النّقدي 
لنص النّقدي الشفوي حمدود Ãسقف الزمن الشفوي أ<ّول. وميكن WXٔن نفهم من املقام:ة ٔ يضا فكرة �ن�شار، فا

  واملاكن اæي حيدث ف:ه، ب½� النّص النّدي املكAوب ين�رش ٔ كرث �ّختاذه وسائل ان�شار كثرية.
يبّني النّص النقدي الشفوي تفكري الناقد يف صورته أ<صي1، والبدائية، ح:ث يعمتد )ىل التلقائية اليت   .2

  تناقض التنق:ح ومراجعة أ<فاكر.
¹راعي النّص النقدي الشفوي اÙاطب áæ فهو يتùّذ ٔ شاكال تعبريية تتWٔ¢ر بوجود اÙاطب، وبعض   .3

  هذه ٔ<شاكل ال يتحقق ٕاّال ٕاذا وÌد اÙاطب اكملناظرة واحملارضة واحملادثة واملدا12 وìريها.
  ختتلف طرق تلقي النص النقدي الشفوي عن طرق تلقي النص النقدي املكAوب.  .4
ٔ ما النّص النقدي املكAوب ف:ت�اوز املقام �لتكرار عن طريق 2لق مقامات ٔ خرى قد _كون خمتلفة عن   .5

  الوضع أ<صيل.
  ¹متّزي النص النقدي املكAوب ب�Yات نّصه، واس�متراره. )ىل عكس النص النقدي الشفوي .  .6
عض عوامل �ق}اع اليت جندها يف رمغ ٔ ّن النص النّقدي  املكAوب ¶امل لبذور إالق}اع الفكري ٕاّال ٔ ّن ب  .7

  النّص النقدي الشفوي ìري مAوفرة ف:ه.
النص النقدي الشفوي سابق يف الوجود عن النّص النقدي املكAوب، معىن ذá ٔ ّن النّص النقدي   .8

الشفوي ٔ صل، واملكAوب فرع م}ه. ìري ٔ نّه يف العرص احلارض فٕاّن اس�تùدام الشفوي واملكAوب تقAضهيام املواقف 
والظروف، فاحملارضة يف موضوع نقدي تقAيض املشافهة ٔ<ّهنا ختاطب مجهورا، ب½� املقاã يف موضوع نقدي فٕاهنا 

  تقAيض الكAابة ٔ<ّهنا ختاطب قارئا.
فكرة وجود ّلك من الشفوي واملكAوب، فلّلك مهنام وجود 2اص به ميّزي، أ<ّول مسموع، والثاين مريئ،   .9

  ة ٔ ¢ر يف اÙاطب.ولهذا الوجود ٔ و الك:نون
تغلب )ىل النّص النقدي الشفوي طابع اخلطابية، ح:ث �س�تùدم اسرتاتيجيات اخلطبة ا9لّغوية   .10

واحل�اج:ة، وìريها، يف ¶ني يغلب )ىل النّص النقدي املكAوب طابع الوصف، والرسد، والتدرج يف عرض 
  أ<فاكر، مع مرا)اة مرا¶ل تطّور الفكرة، وجتنب التكرار.

  ةة أ<نرثوبولوج:لقراءا
ويه تقّسم ٕاىل ٔ نرتبولوج:ا طبيعية اليت تدرس  ،Ãشلك )ام يعّرف اnّارسون أ<نرتبولوج:ة بWّٔهنا )مل إال�سان     

إال�سان يف مظهره البيولوv، وٕاىل ٔ نرتبولوج:ا اجðعية وثقاف:ة اليت تعىن �لطريقة اليت تطّورت فهيا ا9لّغات )ىل 
يه قراءة �س�تùدم ٔ ّما القراءة أ<نرتبولوج:ة يف  قAصادية و�جðعية والس�ياس�ية واnيT:ة،الزمان، والتنظUت �

من طقوس ومعتقدات وممارسات  أ<وىلما توصلت ٕاليه اnراسات أ<نرتوبولوج:ة اليت درست ثقافة الشعوب 
  اجðعية وìريه.



بوضع ٕانتاج و�رش وتلقي أ<دب يف ٕاطار م}ظومة القراءة أ<نرثوبولوج:ة يه شلك من ٔ شاكل النّقد اæي هيمت     
أ<عراف واملامرسات الثقاف:ة 9لمجمتعات إال�سانية. جند من ٔ )الم هذا النقد (جون بول سار_ر) و(لكود ليفي 
  شرتاوس) و(ٕادوارد سعيد) و(Ìاك دريدا). وٕاذا قلنا �لقراءة أ<نرثبولوج:ة فهذا يفرتض )القة بعمل أ<نرثوبولوج:ة.

    �رز النقد أ<نرثبولوv يف القرن العرش¹ن بداية من مدرسة اكمربدج ال`س�يك:ة  لVٔنرثبولوج:ا اليت اخAارت 
رائعة(سري جميس فر¹زر) (الغصن اæهيب) لتطبيق مهن�ه )ىل دراسة اnراما إالغريق:ة. واكنت هذه ا^مو)ة ìري 

ّ] من (Ìني هار�سون) و(ف. م.  الطقس�ية) تضم املرتابطة من الكAاب والباح�ني، وا¹æن عرفوا ب(ا^مو)ة
$ورنفورد) و(ٔ .ب. $وك) و(ج:لربت مري). ولقد توصلت نتاجئ ا^مو)ة ٕاىل احAواء اnراما إالغريق:ة )ىل عنارص 
من أ<سطورة والطقس ما ق�ل التارخيي. ومن هنا بدٔ  النّظر ٕاىل اnراما ال`س�يك:ة )ىل ٔ ّهنا شلك من ٔ شاكل 

  ازح من زمن سابق، ¹رجع tرخيه ٕاىل أ<شاكل الوثT:ة والطقس�ية القدمية.الرسد الن
واكن الهðم احلداثيني �لبناء أ<سطوري لVٔدب ٔ ¢ره يف تعز¹ز هذه املدرسة النقدية. ف}�د )ىل سÂ:ل املثال،    

ٔ شار كتّاب من ٔ م�ال (جميس جو�س) و(ت. س.ٕاليوت) يضّمنون ٔ عامهلم موضو)ات ٔ سطورية، وذá كام 
ٔ ّن أ<دب احلديث خيلق توازË مس�مترا بني املعارصة «(ٕاليوت) يف تقدميه لكAاب(ٔ ول½س)، بغرض توضيح 

ãين(بياكسو) م�ال، أ<ق}عة  ».وأ<صاÂين ٔ شاكل ثقاف:ة غريبة م�ل تÂدت بعض �جتاهات أ<خرى ٕاىل ت ٔ Uف
عن طريق اس�تùدام الكAابة الصيT:ة. لقد ا)رتف إالفريق:ة، ٔ و حماوã (�وند) ٕانعاش الرتاث الشعري أ<ورويب 

(ٕاليوت) بتWٔثري (الغصن اæهيب) وكتاب (Ì½يس وس�تون) (من الطقيس ٕاىل الروما�يس) )ىل قصيدته (أ<رض 
  اليباب) معتربا ٔ ّهنام مصادر لقصيدته.

)ىل ٕاضاءة اجلوانب الهامش�ية وقد اهمت النّقاد �لقراءة أ<نرتبولوج:ة ح:ث )ّدوها قراءة م}ت�ة 9لمعرفة، وقادرة     
يف النّص أ<ديب اليت يف الغالب هيمل، وهو ما ميثّل 4مهتا املس�}دة )ىل فكرة ٔ ّن املبدع (الشاعر ، والروايئ 
وìريهام) يوّظفون الرواسب الثقاف:ة العا�رة لVٔج:ال، و)ىل القراءة أ<نرتبولوج:ة اخAبار هذه الفرضية يف دراسة 

حتّوê ٕاىل معارف عن اجلانب �جðعي ومنط املع½شة والثقافة وتذهب اىل الهاميش  ذá النّص أ<ديب ويه ب
اæي ال ¹اكد يلمسه ٔ ¶د من النقاد اكملامرسات الطقوس�ية والسحرية، و¹كون أ<ديب وظفها مAعمدا ليطرح ٔ فاكرا 

ال�ذج أ<ساس�ية 9لثقافة  ويعاجل قضا�، وال _كAفي بذá ٕامنا حتاول الكشف عن رموزه وتWٔويلها واس�تخراج
 املس�يطرة )ىل جممتع النص أ<ديب.

  القراءة أ<سلوبية
بطريقة حتاول ٔ ن تقرتب من املوضوعية ^ال ¹متّزي �æاتية، اكنت �شWٔهتا بتWٔثري أ<سلوبية )مل يدرس أ<سلوب     

(م�احث يف أ<سلوبية الفر�س�ية)  �كAابه من ا9لّسانيات، ويعّد اnّارسون (شارل �يل) مؤسس أ<سلوبية احلديثة
، وذá مبåاولته دراسة ال`م الفردي اæي ٔ خرÌه ٔ س�تاذه (دو سوسري) من اهðم 1909اæي �رشه س�نة 

التعبري ا9لّغوي ؤ ¢رها )ىل احلساس�ية، ا9لّسانيات، وقد ّمسى (�يل) هذه اnراسة �ٔ<سلوبية و¶ّدد موضوعها وقائع 
س أ<سلويب وموضو)ه املس�توى ا9لّغوي اجلاري )ىل ٔ لس�نة النّاس، وجعل القمية فقد )ّد (�يل) مادة اnر 

كام وÌّه أ<سلوبية ٕاىل حتديد العالقة بني ال`م والتفكري، ذá التعبريية الهدف أ<سايس من اnرس أ<سلويب، 
ديب من اهðمات ٔ سلوب½Aه ٔ ّن حبس�به وÌه من وجوه )القة ا9لّغة �حلياة الواقعية. وقد ٔ بعد (�يل) أ<سلوب ا<ٔ 

ٔ م�ال ($ر�سو) و(ماروزو) اّجتها �nرس أ<سلويب ٕاىل النّصوص  مؤسسا بذá ٔ سلوبية لغوية، ولكّن تالم:ذه
أ<دبية، وهو ما سريهص �نقسام أ<سلوبية ٕاىل �جتاهات، ميثّل ّلك اجتاه ٔ سلوبية لها رؤ¹هتا يف دراسة 



أ<سلوبية ال تدعي ٕادراçها 9لنّص أ<ديب ٕادرااك لكيا وال تدعي ٔ ّن النّص  أ<سلوب. وما دام أ<مر كذá فٕانّ 
جوهر �بت ٕانّام تعمل )ىل توس�يع فهمه بتعّدد القراءات،  وهذا يؤدي بنا ٕاىل ٔ ّن القراءة أ<سلوبية توnّت من 

لف:ة النظرية اليت تقارب ، فّلك اجتاه من اجتاهات أ<سلوبية يعمتد قراءة تصطبغ �خل تعّدد مدا2ل حتليل أ<سلوب
أ<سلوب، وٕاذا ٔ 2ذت القراءة أ<سلوب شلك التåليل أ<سلويب فٕاّهنا س�تختلف �خAالف ثقافة اnّارسني 
املامرسني و�خAالف زوا� النّظر اليت ينظرون مهنا ٕاىل النّص. مفهنم من ميثّل حتلي� نقطة التقاء ا9لّسانيات و)مل 

د أ<ديب، ٔ و التقاء م�ادئ نظرية االتصال يف حتديد اجلهاز أ<ديب يف التخطاب البالìة، ٔ و ا9لّسانيات والنق
وم�ادئ ا9لّسانيات العاّمة ومقاي½س النّقد أ<ديب. وخيتلف التåليل أ<سلويب �خAالف الهدف، فقد ¹كون الهدف 

يد مقومات اخلطاب م}ه حتديد مقومات ال`م العادي من �ة ومقومات اخلطاب أ<ديب يف �ة ٔ خرى. ٔ و حتد
أ<ديب دون سواه اعتبارا بWّٔن مظاّن أ<سلوب ٕانّام يه يف النّصوص أ<دبية والكAا�ت إالبداعية كام قد ¹كون 
الهدف م}ه حتديد ردود الفعل nى املتلقي ٕازاء الرساã ا9لّغوية املتجّسدة يف النّص املدروس مث البحث عن دوافع 

كام خيتلف التåليل أ<سلوّيب �خAالف مدا2ل التåليل. فقد ¹كون املد2ل تu الردود يف شلك النّص نفسه. 
بT:و� مبعىن ٔ ّن �نطالق ف:ه ¹كون من م�اين املفردات و_را$يب امجلل ؤ شاكل النصوص وهندسة ا<ٓ�ر، ٔ و 

ؤ ج}اسه املعمتدة داللّيا ينطلق ف:ه من صور معانيه اجلزئية وموضو)اته الفرعية ؤ غراضه الغالبة ومقاصده العاّمة 
كام قد ¹كون املد2ل بالغية ينطلق ف:ه من الظاهرة أ<سلوبية ٔ و مجمو)ة الظواهر املس�تùدمة، كام قد ¹كون 

 اnّخول ٕاليه من �ب التقّين فAعمتد ف:ه املقارنة ٔ و املوازنة ٔ و تق}يات املقا�سة وإالحصاء.


