
 البو�رة -أك�� محند أو	�اج جامعة

  السنة: الثالثة                                                                   !لية اآلداب واللغات          

  نقد ومنا/.التخصص:                                                 األدب العر)ي                  قسم اللغة و  

  :املوضوعا�ي النقد                                                               

ش$دتھ الساحة    � أحضان صراع نقديه املوضوعا�ّي مسار شق النقد       

وخاصة د املوضوعا�ي ع56 النقد املعاصر النق  لم 12يمن و  الفر,سية ب(ن عدة اتجا&ات

1Fا مجموعة  رواد النقد سيطر فرن العشر@ن  � الف?<ة ال=> فر,سا إال  � الست8نيات من القب

شQلت أفQاره  ،والذي Oعد الرائد ل$ذا النوع من النقد )Bachelardباشالر (ستون مثل غا

سا مت8نا للنقاد املوضوعاتي(ن  سا للنقد  ممثال(George Poulet) بوV� جورجو  ،أ

سة جونيف  )  ممثال النقد Charles Mouronو شارل مورون (الفينومينولوX� ملدر

 السيQولوX� وغ(<&م

ية ول$ذا تتم عمليات ت� أحضان الفلسفة الظا&ر لقد ظ$ر النقد املوضوعا�ي  

سس  قائمة "ع56 الرaط ب(ن الذات املدركة واملوضوع املدرك ووصف ب[يات النقد ع56 أ

ستعانة باملعرفة  العمل األدhي ف$ما وتأو@ال قصد كشف الرموز واألفQار الداللية دون اال

سقاطات اjkارجية املسبقة لفرض$ا ع6  . 51 النص."املرجعية واإل

مبدأ اwkر@ة  �  عن املناuv النقدية األخرى تrن1Fاو أ&م ما م(q املقارaة املوضوعاتية 

االنفتاح ع56 املناuv والنظر@ات األدبية والنقدية  منح$االتنظ(< والتطبيق معا؛ مما 

  .ثناء القراءة والتحليل أمجاالت معرفية مختلفة و}دماج$ا والفلسفية 
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سات  ، النقدية املوضوعاتية وثرا�1ا  جعل$ا تتفرع إ5V عدة أنواعإن �شعب الدرا

سية، واملوضوعاتية الشاعر@ة، واملوضوعاتيوضوعاتية الدالليةف$ناك امل ، ة الصوفية اwkد

فسمة اwkر@ة ال=> يمنح$ا النقد املوضوعا�ي  واملوضاعاتية الب[يو@ة، واملوضوعاتية الذاتية

 �انت مصدرا ل$ذا التنوع..ملفا&يم حولھ الذي �عددت ا ملية موضوع$او & وللناقد 

  املوضوع والنقد املوضوعا2ي:

سات النقدية العرaية  le thèmeنجد ملصط�� " عدة ترجمات م�1ا: "  � الدرا

املوضوعة، الغرض، ا�kذر،التيمة، املوضوع وغ(<&ا. و@بقى املصط�� األخ(< األك�< تداوال 

سبة ملف$وم  ملع��  في املعاجم القديمة اwkديثة تناوال من حيث املع��. ف ”theme »ومنا

  "  � املعاجم األجنrية. theme املوضوع متقارaا ، و@قاطع �شQل ملفة ملع��"

وضع: الوضع: ضد الرفع، : "ففي لسان العرب جاء تفصيل  تحت مادة "وضع"

، ع�� "موضوع جودك ومرفوعھ"وضعھ يضعھ وضعا وموضوعا، وأ,شد �علب ب8ت(ن ف1Fما: 

   2"ضوع ما أضمره ولم يتQلم بھ، واملرفوع ما أظ$ره وتQلم بھ.باملو 

جاء  �  " ففي أصل الQلمة themeو � املعاجم الفر,سية �ان &ناك ت�بع ملع�� "

ينحدر من   ,""theme  "قاموس الوروa(<: امل��م التار@�� للغة الفر,سية " أن "موضوع

ا بدور&ا من اليونانية، و�� مشتقة من ال=> تنحدر إلthema" 1F“ الالتي[ية، من �لمة تيما

سطى و � القرون  ...'، وال=> تدل ع56 ال��>ء الذي نضعھ tithenai  الفعل أوضع: تي�ي�> الو

  3"أصبحت &ذه الQلمة �ع�> ال��>ء املدروس، االق?<اح الذي يتم تناولھ من أجل تطو@ره.
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سع thème"تعر@فاملتعلقة بونجد أ&م عناصر  ستعماال�1ا" وتطور معنا&ا و تو  �  ا

،  � خطاب، كتابة يتQون فكرة ، موضوع  "  :أحد معان1Fا لغة الفر,سية حيث ورد  �م��م ال

ما يالحظ أن التعر@فات  4"عمل. موضوع خطاب ، مؤتمر ، رواية ، عظة ؛ موضوع الدعاية.

اللغو@ة  � اللغة الفر,سية تتقاطع �شQل كب(< مع �عر@فات لQلمة املوضوع  � املعاجم 

 لعرaيةا

وتضطرب  � ا¡�ال املعر �  "thème"املتعلقة بمصط��اصطالحا تتعدد املفا&يم 

الواحد فما بالك با¡�االت املتعددة وا¡jتلفة، و@ظ$ر ذلك جليا  � مجال النقد 

  املوضوعا�ي ومن ب(ن التعر@فات ما ي6�:

ساتھ  M. Collot¥ولو (  شال¤م -  رى قال عن روالن بارث الذي ين)  � إحدى درا

 اريأن: "املوضوع مكرر بمع�� أنھ يتكرر  � �ل العمل، و§عد &ذا التكرار �عب(<ا عن خ

 5".وجودي

: "&و حادث أو موقف يمكن أن يظ$ر بصورة J-P Weber جون بول و@©< - 

شعور@ة أو ال شعور@ة  � نص ما بصورة وا¬wة أو رمز@ة، فª> تقارب العقد  � التحليل 

 6 ."النف�>

محسوس ، او  �°ی: مبدأ تنظ)J.P. Richardشار (جان بي(< ر§د وعن - 

ثابت Oسمح بال�شQل و االمتداد ، أما النقطة امل$مة  � &ذا  ءديناميكية داخلية ، او ±�>
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املبدأ تكمن  � تلك القرابة السر@ة ؛  � ذلك التطابق اjkفي و الذي يراد الكشف عنھ تحت 

ستار عديدة  7" .أ

hي &و إحدى وحداتھ الداللية، أي املوضوع  � العمل األد" :رضوان ظاظا - 

 8."الوجود املعروفة بفاعلي1µا املتم(qة داخلھ أحد أصناف

ختالف الكب(< &ذه �عض التعر@فات املتعلقة باملوضوع (التيمة) وال=> �ش(< إ5V اال 

ب(ن املفا&يم ال=> ي�ب�1ا النقاد حول &ذا املصط��، ففي التعر@ف األول يط¸5 عليھ عنصر 

يQون ي يرaط املوضوع بالطفولة وتجل1Fا  � األعمال األدبية. واألخر رaطھ بمبدأ التكرار والثا,

ساس �شQل وتوالد النص. والتعر@ف األخ(< جعل من املوضوع إحدى الوحدات الداللية  أ

  الفاعلة.

  2عر�ف النقد املوضوعا2ي:

سع وم�1ا  قاموس الروس تناولت املعاجم الفر,سية اللغوي املوضوعاتية �شQل وا

سو¹�ا سة النقدية للموضوعات " :الذي جاء فيھ ملو موضوعاتية: نقد موضوعا�ي، الدرا

ال تقدم صورة أ«1ا &ذه التعر@فات  � الحظ لكن امل 9."بتة  � عمل أدhي أو عند �اتبالثا

  .الختصارو&ذا مليل$ا لدقيقة عن مف$وم املوضوعاتية أو النقد املوضوعا�ي؛ 

 وضوعاتيةامل أ&م �عر@فمن  ب اللغة الفر,سية � م��م آداو§عت©< التعر@ف الذي 

سات التقليدية التار@خ األدب ال=> تركز ع56 السلسلة املنطقية  � " إذ جاء فيھ: ما ب(ن الدرا

البحث، أي الب8ئة، اإل,سان. واإلنتاج؛ والتيارات الشكالنية أو الب[يو@ة امل$تمة بالنصوص 
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ستخراج القوان(ن ال=> تحتل الصدا رة  � بناء األعمال؛ ب(ن &ذين االتجا&(ن يقف املتم(qة ال

طر@قا ثالثا يدرس فيھ: الصور األفQار، والعالقات الشQلية  النقد املوضوعا�ي ليفتح

والداللية  � اآلن نفسھ، ال=> تتكرر  � نص ما، أو مجموعة من النصوص، وال=> Oعتقد أ«1ا 

سمیت مو  سية لف$م تلك النصوص أو شرح$ا. ول$ذا السrب  سا ضوعات". و@Qون املوضوع أ

 � &ذا النقد �اjkلية األصلية، أو املصدر األول الذي تتوالد منھ خطوط ومالمح متعددة 

ومتنوعة، تبدو متباينة ومتباعدة عن �عض$ا، ولكن التعرف ع56 أضوا�1ا وألوا«1ا Oسمح 

م(qة &ذا  10"ا.عن أصل$ا العائ6� املش?<ك الذي �ستمد منھ جميعا وجوده بالكشف

 �تعر@ف أنھ اشتمل عناصر متعددة لتعر@ف املوضوعاتية بداية من العنصر التار@�ال

ب(ن االتجا&ات النقدية إ5V محاولة اعطاء صورة متQاملة ملوضوع &ذا النوع من وقع املو 

 مع �عر@فات املشتغل(ن  � مجال النقد املقارن النقد. أضافة إ5V م(qة أخرى و&و أنھ Oش?<ك 

  .�شQل كب(<

ث عن ما&ية &ذا النوع من النقد �عددا ظا&را  � �عر@فھ عند النقاد يجد الباح

سنكتفي ببعض التعر@فات من بي�1ا  �عر@ف املوضوعاتي(ن مع االختالف  � تحديد حدود لھ. 

املوضوعاÃي) من املناuv النقدية اwkديثة ال=> (: "النقد املوضو¹� حيث يقول م8شيل ¥ولو 

س©< أغوار النص األدhي وال ستخدام �ل تحاول  وصول إ5V معناه اwkقيقي عن طر@ق ا

املفاتيح املمكنة... واملوضوعات ال=> تبدو متناثرة  � النص يمكن أن �ش(< إ5V ا&تمامات 

                                                           
10

  Dictionnaire des littératures de la langue française ; Vol. P-z, Bordas, Paris 1984, 

p.2297. 
  



و&ذا �عر@ف يتصف 11..."الكتابات بمع�� أن &ناك خيطا يجمع$ا و§شد&ا إ5V أصل واحد

  بالعمومية وعدم وضوح �عض املفا&يم املشQلة لھ.

إننا نقصد بھ التحليل املوضوعا�ي "و@(< معرفا النقد املوضوعا�ی: يقول 

)  L’analyse thématiqueية، وكذا تي يأخذه البحث االك�شاف املوضوعا) املسار الذ

وعاتية  � جميع تفرعا�1ا  � العمل األدhي. إن الكشف عن التجليات ال=> تتخذ&ا &ذه املوض

القيام بالتحليل املوضوعا�ي للعمل األدhي Oع�> إذن التوصل إ5V تجميع &ذا العمل حول 

wk5 مرحلة الطفولة، مع إبراز كيف ين�شر &ذا اVعود إO النصوص األخرى حادث ما �ادث  

  12".للQاتب

  مصادر املقار9ة املوضوعاتية:

سس  سسوتختلف فتتوزع ب(ن ملقارaة املوضوعاتية اتتعدد أ تتمثل  �    فلسفية أ

سسة التأو@لية ال$رموني�يكية، الفلسفة الظا&راتية والفلسفة الوجودية والفلسف  وأ

إ�ستمولوجية تتج56  � انفتاح املقارaة ع56 علم النفس وعلم امل��ميات وعلم اللسان 

 والسيميائيات والنقد األدhي وعلم ا�kمال وشعر@ة التخييل.

ال=>  (من الفلسفة الظا&راتيةك�< تجليا األعھ الفكري يأخذ املنuÅ املوضوعا�ي منب

سرل إيدموند  تزعم$ا الفيلسوف األملا,ي الفلسفة الظا&رائية  وتقوم   Edmond Husserl&و

بالبحث  � مشQلة و¹� اإل,سان بنفسھ وaالعالم ا¡wيط بھ. فب8نما �انت الفلسفة 
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¹� باالنطالق من و¹� اإل,سان بنفسھ ح=� يصل �عد ذلك الديQارتية تجد اwkل ملشQلة الو 

وأخذوا عن إ5V تحقيق وعيھ بالعالم، حسب مبدأ ديQارت: " أنا أفكر إذن أنا موجود 

ما &و و¹� الذات بموضوع$ا ال و¹� الذات بذا�1ا 
ّ
ّسرل أّن الو¹� إن !ل و=� <و و=� (&و

يجة تحقق$ا الفلسفة ª> أك©< ن�عند البعضالفكرة الفلسفية  و�عت©< &ذه، )ABCDء ما

  الظا&راتية. 

سا�Ç>  �  ف$ا ستھ النقدية يقحم البعد &و باشالر  � تناولھ لعنصر أ مجال درا

إليضاح مسألة الصورة الشعر@ة فلسفيا علينا أن ن��أ إ5V ": يقول حيث  الظا&را�ي 

سة ظا&ر@ة الصورة الشعر@ة ح(ن ت[تقل إ5V الو¹� کنتاج  ظا&رائية اjkيال. و&ذا Oع�> درا

سبق إ5V الوجود من الو¹�. ؤكد @و  13" اإل,سا,ي. لقلب والروح والوجودمباشر ل  أن الصورة أ

1É سية ال=> جاءت سا ا األثر عند ا الفلسفة الظا&رتية وال=> �ان ل$ومن املفا&يم أ

وتوجھ الذات نحو ال��>ء النقد املوضوعا�ي إ«1ا القصدية يقول عبد الكر@م حسن: "رواد 

الذي يفكر  � غ(<  "االنا"الذي تر@د أن �عيھ &و ما ,سميھ بالقصدية ، فالقصدية �� و¹� 

سرV� &و و¹� الذات  اح موضوعيصبا يتجھ نحو القصد، ذاتھ . و�ل م للو¹� . فالو¹� ال$و

  14."باملوضوع 

ت املعرفية ال=> وظفت �شQل فعال، مجال التحليل النف�> تم(q النقاد ¡�اال ومن ا

 �Vعامل$م مع التحليل النف�> بالتوظيف ول8س التطبيق اآل� �َبْيَد أّن الناقد املوضوعاتي(ن  

 
ّ
ما Oستع(ن 1Éا لQي املوضوعا�ّي ال َينفي املستجّدات الطارئة  � حياة الQاتب وال 12ّمش$ا، و}ن

Oستع(ن  جان بيار ر§شار الناقد املوضوعا�ّي ف$ا &و ب، س طر@قھ إ5V عالم الQاتيتلّم 
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ة ع56 رغبة غ(< )التيمة(بالتحليل النف�ّ> ليبّ(ن أّن املوضوع 
ّ
نوٌع من أحالم اليقظة الدال

5Vع$ود الطفولة األو �ة  aطرق  عنعن املوضوع ذلك فيب(< الباحث كو  واعية مكبوتة ضار

ال  دة ل8ست ُعقع 1Éذا الشQل . لكن مف$وم املوضو ذكرى / حدث  � عالم الطفولة البحث

التحليل النف�ّ> الفرو@دّي. والQاتب ل8س يبحث ف1Fاُزمرة الُعقد ال=> يمكن ادخال$ا  � 

ھ النفسّية. 
َ
ھ ُعقدت

ُ
 تجّسد أعمال

ً
 مر@ضا

املنG. ع�R التميPO بOن مورون، رMشار، ، املوضوعا2ي: باشالر  رواد املنG.حرص 

G. املوضوعا2ي كيف يمPO بOن فبVنما عرف املن ومنG. التحليل النفABS املوضوعا2ي 

حيان كثYOة يجعل النص  النص ومؤلفھ، راح التحليل النفABS يمزج بي[\ما، بل راح �Z أ

  .ھاألد)ي معYaا نحو مؤلف

  وعا2ي رواد املنG. املوض

ستون باشالر -1  Oعد الرائد األول للنقد املوضوعا�ي:  :(Gaston Bachelard)غا

توظيف الفلسفة الظا&رتية وممثال ناwÒا ل ،واألب الروÑ� للكث(< من النقاد املوضوعي(ن

معروفا بأنھ ناقد أدhي ف$و  � األصل فيلسوف رغم أنھ لم يكن  والتحليل النف�>  � النقد

Xوتج56 توا�س�يمولو �س تية ظا&ر للف باشالر يوظ jيال حيث يرى أنھ: "ال يوجد تھ ل� � درا

موضوع دون ذات، وأن وظيفة الظا&راتية ل8ست وصف األشياء كما ��  � الطبيعة ف$ذه 

ستعادة الد&شة الساذجة ح(ن رؤ@�نا ألشياء  م$مة عالم الطبيعة، و}نما  � القدرة ع56 ا

ساس أدخل  . 15".أن ,علم حن ظا&راتيون دون الطبيعة وذلك أننا ح(ن نحلم فن وع56 &ذا األ

ع. لقد  وحلم ي[شأ بالتقاء الذات باملوضو موضوع وذات واعية ف$ناك ، مف$وم اwkلم للنقد

                                                           

 115.  



5Vيال والذي يتحول معھ إjkط باشالر ب(ن النقد واaيال ينظم  .."رjkدينامية منظمة... فا

 ل ال=> دعا إل1Fا باشالراعادة اعتبار ل�jيا إن .16العالم اjkاص للفنان، ألنھ ظا&رة وجود"

حدث مkمة الناقد �j أن (يحلم) مع ولقد جعل (ثورة كو9رنيكية) �Z النقد األد)ي،  d\ا  أ

) �Z ذاتھ، وأن 
ّ

املبدع، وأن pعYo ع�R (الصورة الشعر�ة) �Z انnثاقkا، وأن يدعkا (ترن

  يكsشف (تنظيمkا) السري.

س عند ستخالص$ا لصورة الشعر@ة ل تھدر من العناصر املادية األرhعة املاء، حاول ا

ال$واء، ال?<اب، النار) و&ذا 1Éدف اك�شاف الرابط الذي يجمع الصورة الشعر@ة إ5V الواقع، 

 تقوم بھ نماذج وأنماط أصلية (ال شعور�ة)، (رأى أن و 
ً
 واعيا

ً
ا

ّ
الصورة الشعر�ة) بث

رة األحالم. وتكsسب الصورة داللة مزدوجة: فتعAz ثاة ع�R إفتكسب (داللة) جديدة قادر 

 آخر، 
ً
 بصورة مختلفة. شVئا

ً
حالما لم، من ا	�يال واألحالم والفكر �j ال�A تت~فوتثYO أ

   .ألدب خالل ا

لقد �ان تأث(< التحليل النف�>  � املرحلة األو5V من اشتغالھ  � النقد &و السمة 

ال$واء  1942املاء واألحالم  :البارزة و@ظ$ر  � �عض الكتب ال=> ألف$ا  � &ذه املرحلة وم�1ا

و � مرحلة تالية   .األرض وحلم السكينة 1948، األرض و&واجس اإلرادة 1944واألو&ام 

وضع مؤلفات ت[ت°> إ5V الظا&راتية أك�< من انتما�1ا إ5V التحليل النف�> م�1ا: جماليات 

@قول  � كتابھ شاعر@ة أحالم اليقظة: " الظا&راتية تفرض علينا عودة دائمة إ5V و املQان، 

 5Vحول صورة معينة قدم$ا شاعر، مما يدفعنا إ �عملية الو¹ �  �Ñس�يضا ذاتنا وaذل ج$د ا

شاعر فتغدو الصورة الشاعر@ة بrساطة أصال محاولة االتصال مع الو¹� املبدع ل$ذا ال
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ون تخيلھ شاعر  � للو¹�، وعند االك�شافات الك©<ى يمكن أن تصبح صورة معينة بداية �

ساس نف�> ال شالصورة األدبية ف17."تأملھ الشارد. سس عنده ال تقوم ع56 أ عوري بل ع56 أ

 .ظا&راتية

  ):Pierre Richard-Jeanجان بيار ر§شار (-2 

لرائد الثا,ي للنقد املوضوعا�ي بأعمالھ ال=> تمثل النموذج األك�< ا ر§شاردOعد &ذا  

، املوضوعا2يمحطة أساسية �Z تطو�ر النقد لقد !ان تألقا ودقة ل$ذا املنuÅ النقدي، 

��حات غاستون باشالر ، وجورج بو البعد مؤكدا ع�D.   Rعد استفادتھ من كتابات وأطرو

ـ األدب  :مؤلفاتھ األساسية من القراءة الداخلية للنصوص،  الذا2ي للقراءة، وأ<مية

 Poésie et (1955ـ الشعر واألعماق : (littérature et Sensation (1954وا	�ساسية : (

profondeur. ) : 1961ـ العالم املتخيل ملاالرميھ) L’univers imaginaire de Mallarmé. 

 Etudes sur le romantisme (1971ـ دراسات �Z الروما�سية : (

حاول اعطاء تصورا عاما للنقد امل بقولھ : (و=� pساعد ع�R ضوعا2ي و لقد 

حية. فkو نقد جديد ي�بعث من األصول ومن  تحو�ل العالم ا	�ABS إ�R مادة رو

من تم تقت�AB، !ل دراسة نقدية ا	�ساسية، للكشف عن الطبيعة كمادة للتخيل و 

 : موضوعاتية اجتياز ا	�طوات التالية

 .ـ قراءة عمل أو أعمال ال~اتب والتنقيب عن ب�يا�\ا الداخلية 1

 .ـ التعليم ع�R انتظام املوضوعاتية �Z مجموع متجا�س ومتضاد 2
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 .ـ تكو�ن صورة عن ال و=� الكتابة عند ال~اتب 3

  18.ال~اتب املبكرة ـ معاينة معادلة الصور 	�ياة 4

باإلحساس ” عندهء Aيبدأ !ل �Bف روع ر�شار �Z تركPOه ع�R االحساس،يت��ص مش

مستوى االنطباعات والصور. ال يأخذ ذلك Dعدا استاتيكيا،   ورفض االرتفاع فوق 

يضيف بو�� �j تجر9ة تقوم ع�R أن : (شVئا ما يحدث بال توقف، بحيث أن ا	�ساسية 

حساسية خالصة كما ع   لVست ند باشالر أو مYOلو9ون�A، إ¢\ا تتحول وتصبح �Z أية 	�ظة 

اقع ر�شار أن مقار9اتھ ل الدراسات النقديةو�ظkر من خالل  19".إدرا!ا أو خياال للو

  .املوضوعاتية ذات Dعد ظا<را2ي
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19
 (15) Georges poulet : la conscience critique, librairie josé corti, 1971, 

3
ème

 édition 1986, page 217. 
  


