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 أ 

ذلك أن المثاقفةة مةا البةر   ،لنقديةاالنقد العربي المعاصر حضور مختلف التيارات  عرف   

تجةةةاومت مراحةةةع ا اةةةل  و النقةةةع و الترجمةةةة ،بيةةةد أن الليمنةةةة التةةةي ي ر ةةةلا لبةةةر  االةةةت 

 مختلفةة المجةا ت ،و لةك ي ةن النقةد ابدبةي بمعةمع عةن ذلةك ر صةبظ حاةور الناريةات النقديةةة

و هةةةذا مةةةا يحةةةتك علةةةر الباحةةةف العربةةةي تبةةةين مفةةةاهيك هةةةذ   نقةةةدنا المعاصةةةرالبربيةةةة واقعةةةا رةةةي 

،ذلةةك أن ء خباياهةةا ،و التثبةةت رةةي جلامهةةا ا صةةالحي الناريةةات النقديةةة البربيةةة و   ةةتجل

  هذ  الناريات نش ت و تاورت ري  ياق ثقاري يختلةف عةن بينتنةا الثقاريةة العربيةة و علية  

لناريةةات ليمتةةةد البحةةةف  لةةةر ن   ت شةةةاف شةةةامع للةةةذ  ان ةةتايا أن نحقةةةق الفلةةةك الصةةحيظ دو 

 .مرجعيات 

ا مختلةةةةف الناريةةةات هةةةةي بمثابةةةةة رةةةةتظ معررةةةي ذلةةةةك أننةةةةا رةةةةي ممةةةةن أن  التفاعةةةةع مةةةة مةةةا     

ال ةةةةماوات المفتوحةةةةة بلصةةةةال  أهةةةةع ا تصةةةةاع لةةةةذا رمةةةةن المبةةةةادر  ابولةةةةر تثبةةةةت معاررنةةةةا و 

لعةةالك رةةي حةةين لةةك ي ةةن النقةةد الجمانةةر  التةةي يعةةا بلةةا اا  ةتفاد  مةةن مختلةةف التيةةارات الف ريةةة 

،حيةف حةاوع نخبةة مةن النقةاد م ةاير  تلةك تلةك الناريةات  عن هذ  الناريات الحاصلة بمن ى 

 .مناها غربية ابصع ري قراءتلكمن خلع معادلة التثاقف رتبنوا 

  و يعتبر حبية  مون ةي صةوتا نقةديا متميةما أثةرى الم تبةة النقديةة مةن خةلع منجةم  النقةد    

علر خلفيات   معتمدا ري المفاهيمي ا صالحينقد  ال  الذ  حاوع من خلل  تحديف جلام 

رو ن بةةةةةارت،جورا لو ةةةةةات  )النقةةةةةاد البربيةةةةةون أمثةةةةةاع لةةةةةا حغربيةةةةةة ،تتمثةةةةةع رةةةةةي مفةةةةةاهيك ار 

م ةةتثمرا مقةةو تلك النقديةةة رةةي  (،غريماس،رولفبةةانآ ريرم،هةةانم روبيةةر ياوس،لو ةةيان غولةةدمان
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 ب 

انجامات  نقلة نوعية ري م ار الحر ة النقدية من خلع درا ت  المعاصر  ارح  وبلذا أحدثت 

مما أثار  ش الية المنلا مفلوم  ورليات  وعلقتة  بةالن ، وتمحةورت  شة الية البحةف والمعمقة 

ري  ؤاع مر م  أ  وهو الن  والمنلا قراء  رةي  تةا  ناريةات القةراء  رةي النقةد المعاصةر 

 .حبي  مون ي

ندرجت      :تحت هذ  ا ش الية مجموعة من الت اؤ ت الفرعيةوا 

 يةةف تلقةةي النقةةد الجمانةةر  ناريةةات القةةراء  رةةي النقةةد المعاصةةرءو مةةا هةةي أهةةك ا جةةراءات -1

 د ري درا ة ناريات القراء ءناقالتي وافلا ال

ما هي الو انع و المقومات التي اتبعلا الناقد حبي  مون ي ري مقاربةة الفعةع القرانةي رةي -2

 ء ناريات المعاصرءضو 

 هع   تاا  حبي  مون ي  حااة بفعع القراني من جميا موايا ء-3

مةةاهي المرجعيةةات المعرريةةة لمصةةالظ القةةراء  التةةي ي ةةتمد منلةةا حضةةور ء و يةةف جةةاءت  -4

 علقة حبي  مون ي بلاء

الةةن  و المةةنلا قةةراء  :و قةد ق ةةمت درا ةةتي هةةذ   لةةر رصةةلين ر ةةان الفصةةع ابوع معنةةون   

مفاهيك الن  و المنلا ري المعاجك اللبوية صالظ و المفلوك  ،حيف قمت بل تقصاء ري الم

و ا صالحية و العربية منلا و البربية ثك تارقت  لر  يفية قراء  ن  ثك عررت القراء  و 

علقتلا بالنقةد مةن خةلع  بةرام أهةك رليةات نقةد النقةد أمةا الق ةك الثةاني مةن البحةف رقةد تارقةت 

 .نلا من ناحية لبوية و  صالحية عربية  انت أك أجنبية لر مفلوك الم
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 ج 

ناريات القراء  ري النقد المعاصر لحبي  :أما الفصع الثاني حملت  عنوان قراء  ري  تا     

 ضةارة  لةر رية  محتةوى ال تةا  عرضةت مون ي حاولت تقديك ناةر  شةاملة و تحليليةة لل تةا  

اللةةدف منةة  دون أن نن ةةر اةةر  القضةةايا مرجعيتةة  النقديةةة و خاصةةيت  رةةي عةةر  ال تةةا  و 

وعرجت ري ذلةك  لةر خلصةة ثةك أنليةت البحةف بخاتمةة .النقدية با ضارة  لر المنلا المتبا 

 .عرضت ريلا أهك النتانا التي توصلت ريلا من خلع هذ  الدرا ة

لابيعة البحف رقد راعينا أن ي ةون المةنلا المتبةا مواتيةا للةا حتةر تتحقةق ابهةداف نارا و    

المرجو  و تجي  عةن  شة اليات البحةف لةذا   ةتفدت  ثيةرا مةن تقنيةات المةنلا ا حصةاني رةي 

  تقصةةةاء لمختلةةةف مفةةةاهيك الةةةن  و المةةةنلا المليمنةةةة رةةةي المعةةةاجك اللبويةةةة و ا صةةةالحية 

بربية  ضارة  لر أننةي اتبعةت مةنلا نقةد النقةد القةانك علةر التحليةع و المتنوعة بين العربية و ال

 .التف ير و الح ك

 :ختيار الموضو  و التي  انت نابعة من عوامع عد  نذ ر منلا و من هنا تبرم أهمية    

 .البربية الوقوف علر البنية الذهنية الجمانرية وتلقيلا للمناها -

 .معررة م انة حبي  مون ي النقدية -

تحديةةد موقةةا الةةذ  تشةة ل  واقةةا الناريةةات القةةراء  رةةي النقةةد الجمانةةر  مةةن خةةلع مةةا ارحةة   -

 .حبي  مون ي

ومن هنا تتوضظ أهمية الموضو  الذ  يم ن ري ا حااة قدر ا م ان علر م انة حبية     

مون ةي حيةةف شة لت ناريةةات القةراء  رةةي النقةد المعاصةةر بمختلةف معالملةةا ومدار ةلا احااةةة 
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 د 

" لحبيةة  مون ةةي"قرانةةي مةةن جميةةا جوانبةة  ومةةن هنةةا ت   ةةت التجربةةة النقديةةة الجمانريةةة بفعةةع ال

وتتال  هذ  الدرا ة خلفية معررية وا ةعة تتعلةق بواقةا ناريةة القةراء  رةي النقةد المعاصةر مةن 

 فةةاء  نقديةةة التةةي تم ننةةي مةةن تحليةةع المدونةةة النقديةةة وتقةةديك ناريةةة شةةاملة وقةةد   ت ةةا  أجةةع 

عربية وقواميس غربية و ت  نقديةة عربيةة ومترجمةة نةذ ر علةر  ةبيع المثةاع   تعنت بمعاجك 

" النقةد العربةي المعاصةر التنايةرنقةد النقةد و " ، محمةد دغمةومي " الن  والمنلا"محمد أديوان 

عةالك "، وجوليةا  ري ةتيفا "النقد العربي الحةديف ومةدارس النقةد البربيةة"محمد الناصر العجيمي 

بحةةةف رةةةي المةةةنلا )الخاةةةا  النقةةةد  عنةةةد عبةةةد المالةةةك مرتةةةا  "، يو ةةةف وغلي ةةةي "الةةةن 

ش اليات و   (".ا 

وقد واجلتني صعوبات عديد  ري  نجام هذا البحف ري مقدمتلا، الخلفية المعرريةة لةك ت ةن    

أتم ن من التعمق ري هذ  الدرا ة،  ما لك أجد مراجا متخصصة ري  لك بالقدر الواري، حيف

ي أخذت جع الوقت خاصة بعد أن أ د ابمر لي مةن اةرف تحليع  تابات حبي  مون ي والت

لعللةةةا أوع درا ةةةة رةةةي هةةةذا ال تةةةا  أتمنةةةر أن ت ةةةون شةةةارية " حبيةةة  مون ةةةي"صةةةاح  ال تةةةا  

 .ووارية لجميا جوان  البحف

 ةةامي "    أن أررةةا ريةةات الشةة ر وا حتةةراك  لةةر أ ةةتاذ  الفاضةةع  و  ي ةةعني رةةي ابخيةةر   

رشادات  أعان  اهلل وجما   ع خير الذ  شررني بت اير " الواري  .و ان واري ري نصانح  وا 

 ما   أن ر أ تاذ  ورنةيس تخصصةي الةذ  أ ةن لة   ةع ا حتةراك والتقةدير الةد تور رةاتظ    

 ".حبي  مون ي"حمبلي،  ما   أن ر بتوجي  تحية ش ر  لر اب تاذ والناقد 
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 ه 

يلةةةا بمورةةةور الشةةة ر والعررةةةان علةةةر أتقةةةدك  ل" د ع راضةةةع"وأتوجةةة   لةةةر اب ةةةتاذ  الفاضةةةلة    

 .اتصويباتلتوجيلات و 

وخصوصةةا ق ةةك اللبةةة وابد   -أك البةةواقي–جامعةةة العربةةي بةةن مليةةد   بالشةة ر  لةةر كأتقةةد   

 .العربي وجميا المملء وابصدقاء

أتمنةةةر أن ي ةةةاهك بحثةةةي هةةةذا وجميةةةا البحةةةوف رةةةي  ثةةةراء الباحةةةف بصةةةفة خاصةةةة والم تبةةةة    

 .الجامعية بصفة عامة

      "راجين من المولر عم وجع أن ي ون راتحة اببحاف أ ثر عمقا وأنضا ارحا"    
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 اصطالحا -1-2  
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 مفهوم المنهج  -5
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 اصطالحا -5-2  
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 :تمهيد

مصطلح إشكالية نقدية هذا الر ثاوقد أ ،مجاال معرفيا في العلوم اإلنسانية يمثل علم النص   

في الدراسات األدبية الحديثة أدت إلى اختالف في مناهج البحث وتباين في تحديد مفهوم 

النص وسماته، مما يجعل البحث في مفهوم النص صعبا لتداخله مع بعض المصطلحات 

الكتابة والخطاب والعمل  :تقاربه في الوظيفة وتتميز عنه في الطبيعة مثل األخرى التي

 .األدبي والقراءة

الخطاب، والكثيرين منن  مفهوم هو وم الذي يختلط مع مفهوم النص عادةونالحظ أن المفه   

، وقند ظهنر مفهنوم الخطناب األدبني فني سنياق تطنور المنظرين والنقدة ال يفرق بين المفهنومين

كننل مننن الشننكالنية والشننعرية والسننيميا ية  هاألدبيننة للعمننل األدبنني، وقنند هينن ت لظهننور  الدراسننات

وكننننذا الدراسننننات اللسننننانية، ونجنننند عننننند بعننننض النقنننناد أن مصننننطلح النننننص مرادفننننا لمصننننطلح 

 .أما البعض األخر مصطلح النص عكس معنى مصطلح الخطاب ،الخطاب
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 :مفهوم النص-1

 :لغة -1-1

ن ص )فني تعريفنه لمنادة ( العنرب لسنان) ذهنب ابنن منظنور فني كتابنه  :العربيي قاقتشاال   

 (ص

وقننال  ،وكنل مننا أظهنر فقند ننص. رفعنه: رفعن  الشنيء، ننص الحننديث يننص نصنا  " :الينص   

نننص : ، أي أرفننع لننه وأسننند ويقننالمننا رأيننت رجننال أنننص للحننديث مننن الزهننري: دينننارعمننر بننن 

 .الحديث إلى فالن أي رفعه وكذل  نصصته إليه

وننص المتناج جعنل . والمنصة ما تظهر عليه العروس لترى ،رفعته: ونصت الظبية جيدها   

رفعنه فني السنير وكنذل  الناقنة وأصنل الننص : وننص الدابنة ينصنها نصنا  . بعضها على بعنض

 (1)"والنص التوقف والنص التعين على شيء ما: أقصى الشيء غايته

لتركيننب يبننين أن النننص كننان يعننني هننذا ا العربنني الشننتقاقامننن خننالل مننا مننر فنني األصننل    

مننا أن النننص ولننو  ،الرفننع واإلظهننار بننالمعنى الحسنني والرفننع واإلسننناد بننالمعنى الل ننوي المجننرد

صنل الوضنع الل نوي، أي داللنة اشنتقاقية فني األمصطلح أدبي متداول بين العرب لما كان لنه 

 (2).إلبداجاقاطعة متال مة مع الوظيفة األدبية التي تنهض في حضن 
( نصننننننص)دار صننننننادر، بينننننروت، طبعننننننة جدينننننندة محققنننننة، مننننننادة  11لسنننننان العننننننرب، م :ابنننننن منظننننننور -(1)

 .171ص ،م2001
مننننننننننننننننة للطباعننننننننننننننننة والنشننننننننننننننننر و نظريننننننننننننننننة النننننننننننننننننص األدبنننننننننننننننني، دار اله: عبنننننننننننننننند المالنننننننننننننننن  مرتنننننننننننننننناض -(2)

  .14ص،م2007،ط/د،الجزا ر
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 :االشتقاق الغربي

ديثنة يعنني باتفاقهنا النسنيج الننص فني االشنتقاق والوضنع فني معظنم الل نات األوروبينة الح"    

والروسننية  ،(text)وباإلنجليزينة  ،(texto)واإلسننبانية  ،(texte)نجنده علننى ذلن  فنني الفرنسنية 

(tekta)،  وقننند أخنننذت هنننذه األلفننناظ كلهنننا منننن أصنننل واحننند وهنننو الالتينينننة التننني تطلنننق علنننى

(textues). 

هو مكون من مواد تشنبه ويعني في هذه الل ة المنقرضة أيضا النسيج، فالنص إذن نسيج و    

والكتناب  ،والخنالل قند يقابنل منادة القلنم ،ثلها يقابنل منادة الحبنراأدوات النساج، فالخيوط في تم

وينسنج ل نة الكنالم منن حنول بعضنها وكنذل  النسناج يبندج فيهنا  ،قد يقابل بعضنها فنوق بعنض

ي دقننة وينسنج وهننو يركننب الخيننوط بعضننها فننوق بعننض كمنا يبنندج فنني التنسننيق بننين األلننوان وفنن

 (1)".ومن الحب  والحياكة

 "le petit la rousse"عند يوقند تطرقنت المعناجم الفرنسنية إلنى تعرينف مصنطلح الننص و    

 :واحدا من القواميس التي عرفت هذا المصطلح على نحو األتي

 (2)"مجموعة من المصطلحات والجمل التي تكون كتابة أو أثرا "    

 .مكتوب أو رد فعل يعتبر نصيتبين من هذا التعريف أن ما هو    

 

 
 .16،14،ص ،ص، المرجع سبق ذكره،نظرية النص األدبي: عبد المال  مرتاض -(1)

(2)
- Le petit la rousse: illustré (2006) paris,p1050.  
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بصنني  ( نننص)ننني لفظننة جالبننن " الخصننا ص"فقنند ورد فنني كتنناب : اليينص دنييد البن يييي    

 .قوله متحدثا عن رأي المتكلمين في معنى الكالم متباينة في أكثر من موضع، منها

وقند علمننت بننذل  تعسننف المتكلمننين فنني هننذا الموضننع وصنننف القننول فيننه علننيهم، حتننى ال "   

يكننادون يفصننلون بينهمننا، والعجننب ذهننابهم عننن نننص سننيبويه فيننه، وفصننله بننين الكننالم والقننول 

مامها  (1)".ولكل قوم سنة وا 

ابننن "موضننع السننابق مننن كتنناب الفنني ( نننص)ت فيننه كلمننة والمت مننل فنني السننياق التنني ورد   

رسننالة متكننامال ويقنندم للمتلقنني حكمننا جدينندا لننم ( النندال)أنننه اسننتعملها بمعنننى  إلننى يصننل "جننني

يكن يعرفه من قبل، ويوجب هذا االستعمال كذل  بثبات هذه الرسالة ووضوح مضمونها وأنهنا 

 .ال تحتمل ت ويال

ويقندم للمتلقني حكمنا لنم ( الرسنالة)دال النذي يحمنل مندلول نه استعمل كلمة نص بمعننى النأ   

 .يكن يعرفه من قبل داللة على ثبات الرسالة وأنها ال تحتمل الت ويل

الماشنننطة تننننص : نصنننص "/:هنننن435/للزمخشنننري" أسننناس البالغنننة" وقننند أتنننى فننني كتننناب    

ع وانتصب، ارتف: العروس فتقعدها على المنصة وهي تنص عليها، أي ترفعها، وانتص السنام

إذا انفيتُه في المسن لة : الرجل تونصص،ُنصب: ديث إلى صاحبه، ونص فالن سيدانص الح

 (2)".ورفعته إلى حد ما عنده من العلم حتى استخرجته، وبل  الشيء نصته أي منتهاه
، المصنننرية 1الخصنننا ص، تحقينننق محمننند علننني النجنننار، الهي نننة المصنننرية العامنننة للكتننناب،ط: ابننن جنننني -(1)

 .131،ص1ة،جالقاهر 

 .172م، ص1116( نصص)، مادة1أساس البالغة، مكتبة لبنان، بيروت ط: الزمخشري -(2)
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والرفعة، والُمنتهى إضنافة إلنى أننه يتفنق منع  ،لم يخرج الزمخشري بدوره عن دالالت ،اَلُعلو   

 ...الرازي في مختار الصحاح وقاموس المحيط

 :اصطنحا  -1-2

 :النص دند الحداثي    

صطالح يطلق اإلالنص في : " قا ال " م تشومسكياام نو ر أف" :م  المنظور اللساني النص   

على ما يظهر المعنى أي الشنكل الصنوتي المسنموج منن الكنالم أو الشنكل المر ني مننه عنندما 

 (1)"يترجم إلى المكتوب 

يتبننين مننن قننول تشومسننكي أن الشننكل الصننوتي هننو التعبيننر الشننفوي والشننكل المر نني يمثننل    

 .تابة، والنص جزء من الكتابة التي تولد من الشكل األولالك

يختلننف عننن التعبيننر الشننفوي، وعننن الخطنناب : " أن النننص " ومننان جاكبسننونر "كمننا يننرى    

فننالتعبير الشننفوي وفقننا لجاكبسننون هننو ظنناهرة أولننى، أمننا  ،الننذي هننو جننزء مننن التعبيننر الشننفوي

تشننتق مننن الظنناهرة األولننى وعلننى  ة التننيمننن الكتابنن جننزء الظنناهرة الثانيننة فهنني الكتابننة، والنننص

 (2)".بنية تشملها بنية أخرى أكثرا اتساعاهذا فإن النص جزء من بنية الكتابة التي هي 

ن    جاكبسنون الننص فني الفضناء الكتننابي وجعنل الخطناب بنينة أشنمل تحنوي النننص  رفقند قص 

 .ضمنها
 م1،1113طمركنننز الثقننننافي العربنننني نسنننيج النننننص، بحنننث فيمننننا يكننننون ملفنننوظ نصننننا، ال: الزننننناد األزهنننر -(1)

 .12ص
المركنز ( في إشكالية المننهج والنظرينة والمصنطلح النقندي العربني الحنديث ) الل ة الثانية : فاضل ثامر -(2)

 .73، صم1111، 1الثقافي العربي، بيروت،ط
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 :النص م  منظور البنيوية

العمننل األدبننني ألن  نسننيج مننن الننندوال التنني تكننون" الننننص ب نننه " والن بننارتر "ف كمننا يعننر     

قاوم الل ة وأن تحول وليس يالنص هو التساوي مع الل ة ذاتها، وأنه من داخل الل ة يجب أن 

ها كنن داة، ولكنن عنن طرينق اللعنب بالكلمنات التنني تبواسنطة الرسنالة التني تحملهنا والتني اسنتعمل

 (1)".هي مسرح لها

أي طريقنننة  ،ي الكتابنننة والنصننيةيركننز الناقنند هننننا علننى الطريقنننة التنني تسنننتخدم بهننا الل نننة فنن   

عننرض هننذه الل ننة داخننل النننص، وبالتننالي فننإن العالقننة بننين النننص والل ننة تشننابه أو كمننا يقننول 

 .ب ن النص يقيم نظاما ال ينتهي" صالح فضل"

" انفتننناح الننننص الروا ننني أن جينننرار جنينننت منننثال أننننه " سنننعيد يقطنننين"كمنننا ورد فننني كتننناب    

فننحن عنندما ..... طناب وأحياننا أخنرى الننصخن خاللنه اليستعمل الحكي أحيانا وهو يعنني من

عليننننا أال نفكنننر فننني فننني كتابنننات جنينننت ( الننننص السنننردي)أو ( الخطننناب السنننردي)نصنننادف 

 (2)..."اختالفهما دالليا، إنما يحمالن معنى واحد ا

ففني بعنض األحينان يسنتعمل . يبين جيرار جنيت أن لفظ الخطاب والنص لهما معنى واحد   

 .ال يوحد اختالف داللي. في البعض األخر يستعمل النصالخطاب و 

 
نظرينننننننة النننننننص بنننننننين بنيننننننة المعنننننننى إلنننننننى سننننننيميا ية الننننننندال، منشننننننورات االخنننننننتالف : حسننننننين خمننننننري -(1)

 .11ص،م1،2007الجزا ر،ط
 2006   3ط،، المركننز الثقننافي العربنني، بيننروت(النننص والسننياق)انفتنناح النننص الروا نني : سننعيد يقطننين -(2)

  .11،10 ،ص ،م، ص
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 :النص م  منظور السيميائي

 عيد توزيع نظنام الل نة، وذلن  بكشنفيب نه جهاز عبر ل وي، "النص  تعرف جوليا كريستيفا   

مشيرا إلنى بياننات مباشنرة تربطهنا أنمناط مختلفنة  منن األقنوال , العالقة بين الكلمات التواصلية

و عالقنة   ل نة هني عالقنة توزينع أي أن عالقنة الننص بال (1)".السابقة عليها و المتزامنة معهنا

الننص لنيس مجموعنة "  ن ى بنكمنا تنر  ،مكونة بفضل الل نة أنهاتناص في الوقت نفسه بمعنى 

للقننراءة عبننر خاصننية الجمننع بننين  جإنننه كننل مننا ينصننا, الالنحويننة  أوات النحويننة مننن الملفوظنن

اكرتنه التاريخينة لسان و العاملنة علنى تحرين  ذالالحاضرة هنا داخل  ,مختلف الطبقات الداللية

الخصوصني ,و هذا يعني أنه ممارسة مركبة يلزم اإلمسا  بحروفها عبر نظرية للفعنل الندال ,

و بهذا المقدار فقط يكنون لعلنم ننص عالقنة منا منع .الذي يمارس لعبة داخلها بواسطة اللسان 

 (2)".الوصف اللساني 

تتعننين  بحيننث إن حنندوده ال ,م النننصنننا أهميننة خاصننة لل ننة فنني تحدينند مفهننو تننولي الناقنندة ه   

 االسنننتخداماتين مننن خنننالل عنننا تتمننو إن، بنحوينننة الل ننة أو عننندم نحويتهنننا االهتمنناممننن خنننالل 

الننننذي يحيننننل علننننى  االسننننتخدامالتنننني تفننننتح مجنننناالت القننننراءة المختلفننننة بمعنننننى ,الخاصننننة لل ننننة

علننت و علننى هننذا ج ،القننار الفضنناءات المعرفيننة المختلفننة و المتنوعننة التنني تتقنناطع مننع ثقافننة 

 .من النص شبكة من العالقات الل وية الدالة 

 
  1ط فرينننند الزاهنننني، دار توبقننننال للنشننننر، النننندار البيضنننناء، الم ننننرب: علننننم النننننص، تننننر: جوليننننا كرسننننيتيفا -(1)

 .2ص،م1117
 .230م،ص1112الكويت، 161بالغة الخطاب وعلم النص، عالم المعرفة،: صالح فضل -(2)



قراءة في المصطلح والمفهوم..........................................النص والمنهج: لفصل األولا  

 14 

ة الحننال يتنننافى وطبيعننة الكتابننة األدبيننة، اللهننم إال إذا وكنن ني بهننا تفننر  النننص مننن الطبيعنن   

  .المفهوم في المستوى الل وي التركيبي خارج الداللة التاريخية للنص حصرنا هذا

أن الننننص ينننرتبط بالكتنننابي التشنننكيلي، والخطننناب الشنننفوي ": وقننند رأى غريمننناس و كورتننناس   

 (1)".الصوتي

نجننننند هننننننا  ظهنننننور  ،لح الخطننننناباإلضنننننافة إلنننننى تنننننداخل مصنننننطلح الننننننص منننننع مصنننننطب   

ويعود ذلن  حسنب الناقند حسنين خمنري  ،مصطلحات جديدة تتقاطع وتتشاب  مع مفهوم النص

فعنننل انتشنننار ثقافنننة الننننص التننني دعمتهنننا المجننناالت التننني تشنننير بصنننورة صنننريحة إلنننى  " ن بننن

 أو إلننى أحنند مشننتقاته نجنند فنني الثقافننة الفرنسننية والنقنند المعاصننر بالننذات فنني -النننص-المفهننوم

وتننندل كثنننرة هنننذه  ،سنننياقه البنينننوي والسنننيميا ي تكننناثر المفننناهيم والمصنننطلحات التننني تحينننل إلينننه

المفنناهيم داللننة واضننحة علننى سننيطرة نظريننة النننص علننى حقننل النقنندي بصننفة خاصننة، وكننل 

وبهذا قولنا النتشار  ،الممارسات الفكرية داخل مجاالت معرفية مختلفة المختصة منها والعامة

مننا ييديننه فنني الحقننل الثقننافي، وذلنن  مننن خننالل معاينننة ميدانيننة للمصننطلح لننه " ثقافننة النننص"

 (2)".النقدي

 

 

 

 .60نظرية النص، مرجع سبق ذكره،ص: حسين خمري -(1)
 .43المرجع نفسه،ص -(2)
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منهننا علننى  المصننطلحات،ولقنند تكنناثر مختلننف الدراسننات واألبحنناث حننول النننص جملننة مننن    

 :الخصوص

  (Intertextualité):التناص  -

 (Textualisation): التنصيص  -

 (Textualité): النصوصية  -

   (Paratexte): المناص  -

 (Metatexte): الميتانص  -

وغيرها من المصطلحات التي يستخدمها النقاد للتعريف بالعناصر المرتبطة بمفهوم الننص    

 .الخارج إلىمن الداخل 

 :قراءة النص -2

ة منننن التحننوالت مسننت الكثيننر مننن االتجاهننات وخصوصنننا لقنند حمننل القننرن العشننرون جملنن   

رييننة النقديننة المجنال الدراسننة األدبينة، وقنند نجننم عننه ظهننور اتجاهنات نقديننة حاولننت أن تبلنور 

لتسنعى إلنى قنراءة الننص األدبني وفنق اسننتراتيجيات تسنتلزم جملنة منن العناصنر النقدينة للنننص 

 .األدبي

ف وتت يننر، وقنند تكننون بحننث عننن ميلننف أو عننن فالنقنند قننراءة لنننص لكننن هننذه القننراءة تختلنن   

ويتضنح ( األسنلوب)أو البحنث فني الل نة ( الزمن، التناري،، المجتمنع) موقع هذا العمل األدبي 
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 .القار  -النص–لنا أن النقد هو العالقة بين الميلف 

 

 النقدية منا قبنل البنيوينة منصنبا بمفهنوم الميلنف وعالقتنه بنالنص ولقد كان اهتمام الدراسات   

علنننى أن الننننص هنننو ابنننن الميلنننف والكاتنننب هنننو المنشننن ، ولهنننذا أُعتبنننر الميلنننف عقنننل وُمحنننر  

العملية اإلبداعية النقدية، حيث أولنوا األهمينة للميلنف والنشن ة والظنروف المحيطنة فني حياتنه، 

نتنننناج حضننننارة ووثيقننننة اجتماعيننننة هامننننة تجمننننع ": النننننص *وقنننند اعتبننننرت المدرسننننة الالنسننننونية

وال يعد الميلف أنه معبر عن تجربته، وبصفته هذه هنو شناهد علنى بي تنه  المعلومات وتكثفها،

ومجتمعننه وعصننره، وهننو إلننى هننذا وعنناء تختننزن فيننه اإلنسننانية تجربتهننا وتحننتفظ فيننه جوهرهننا 

 (1)".ثراء وتنوعابت الذي يزيده كل عصر وكل مجتمع وكل فرد ثاال

سننمات الحضننارية اليعكننس  أنننه: ويتضننح مننن هننذا القننول أن النننص لننه حنندين الحنند األول   

 .أما الحد الثاني أنه يصور الحياة في مرحلة معينة من مراحل التاري، ،لمجتمع

فنالنص هنننا بمثابننة النندليل القنناطع الننذي يحمنل وجهننة نظننر الميلننف تجنناه المجتمننع والتنناري،    

وتعتبنننننر هنننننذه النقطنننننة نقطنننننة تحنننننول فننننني حركينننننة الحيننننناة وتسننننناهم فننننني خصوصنننننيات الثقافنننننة 

 .ة، كما أن هذا لتعريف فيه نوج ما من المبال ة في دا رة النصيةاالجتماعي

 

 

 
كاتنب فرنسني طبنق المننهج المقنارن والتناريخي  : (Gustave.lanson 1957.1934) سنونلنن لون نسنبة -*
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 .م1511سنة " تاري، األدب الفرنسي" في دراسة األعمال األدبية، من ميلفاته 
محمنننند علننني الحننننامي،   ربينننة، دارعربنننني الحنننديث ومننندارس النقنننند الالنقننند ال: محمننند الناصنننر العجيمنننني -(1)

   .71م،ص1،1155صفاقس، تونس،ط
أمننا منننن الناحينننة اإلبداعينننة فننالنص يجسننند قننندرات المبننندج الكاتننب وهنننو تعبينننر عنننن الرغبنننة    

الذاتينننة العميقنننة وتجسنننيدها فننني المجتمنننع، وال بننند علنننى المبننندج أن يكنننون منننندمج فننني محيطنننه 

ا أن النص األدبي اإلبداعي شكل من أشنكال تعبينر عنن وجودينة الكاتنب، االجتماعي ومن هن

....... عملينة اإلبنداج الفنني إجمناال تمثنل: "قولنهب" محمد الناصر العجيمني"وهذا ما عبر عنه 

المبدج فيما له من التصورات ورغبات عميقة والمجتمع المحتضن لإلبداج، فني طريقنة تعاملنه 

 (1)....."عالممع المحيط ونمط حضوره في ال

إلننى المننناهج التقليديننة التنني تتبنننى فنني تعاملهننا " : محمنند الناصننر العجيمنني"ينتمنني تصننريح    

سنننيرة المبننندج، إطننناره االجتمننناعي، والنفسننني وهنننذا منننا ينننيدي إلنننى ظهنننور  مننع اإلنتننناج األدبننني،

ت د يمكنن لنه عرضنا مختلنف التطنوراناقناالنطباعية الذاتينة ، وصنار اإلنتناج األدبني مسنرحا لل

المباشنننر مبتعننند تمنننام البعننند عنننن المنطقينننة  اآلننننيونقنننل منننا يحسنننه اتجننناه الننننص، تبعنننا لتننن ثره 

يت سس على تجز ة النص تجز ة اعتباطية ووفق ما يميلنه اجتهناد " سني أللوالعقالنية، فالنقد ا

النننندارس وميولننننه، وتننننناول هننننذه األجننننزاء باعتبارهننننا ظننننواهر نحويننننة أو تاريخيننننة أو فلسننننفية أو 

الميلننف دون االحتكننام إلننى المسننتويات يخننتص كننل منهننا وعلننى نحننو أخننر بحينناة  موصننولة ،

 (2)".بجانب

 

 



قراءة في المصطلح والمفهوم..........................................النص والمنهج: لفصل األولا  

 18 

 .64النقد العربي الحديث ومدارس النقد ال ربية، مرجع سبق ذكره، ص: محمد الناصر العجيمي -(1)
 .10المرجع نفسه،ص -(2)

 دراسننةيلف عننن ت يننرت الرييننة إلننى الميلننف بظهننور مننناهج أكثننر حداثننة، قلننة اهتمننام بننالم   

ة التني تركهنا  نالتوجه األلسني فالكاتب أصبح أداة لتفعينل الل نةالنص األدبي خاصة عند هيم

نمنا هنو مسنتخدم لل نة لنم يبتندعها بنل ورثهنا "سابقيه، وبالتالي  فال هو مبندج وال هنو عبقنري، وا 

 (1) ".مثلما ورثها غيره

 .تجاهل التاري، وعالقة المبدج بالنص وبي ته-"

وعزلنننه عنننن سنننياقاته االجتماعينننة  ن الق داخنننل بنينننة الننننصاإلل منننن النننذات والنننوعي بنننالتقليننن-

 .والنفسية التي أنتجته

النظنر إلننى النننص األدبني علننى أنننه نصننا  م لقنا علننى نفسننه، لننه نظامنه الننداخلي الننذي يكسننبه  

نمنا يكمنن فني تلن  العالقنات  وحدته، وهو نظام ال يكمن في ترتينب عناصنر الننص كمنا هنو وا 

 (2)".تنش  بين كلماتهالتي 

ة تننرى ثننوعلننى العمننوم فنن ن البنيويننة منننهج نقنندي داخلنني يقننارب النصننوص مقاربننة أنيننة محاي   

النقند منا ينبنني  .النص على أننه بنينة ل وينة متعلقنة ووجنودا كلينا قا منا بذاتنه مسنتقال عنن غينره

ينطلننق  وجهنة التنيالبصننرف النظنر عنن  (Systématique)بعند البنيوينة علنى قنراءة منظمنة 

منهنننا الناقننند والخلفينننات التننني يسنننتند إليهنننا، وهنننذا منننا تمينننزت بنننه هنننذه الحركنننة بتننننوج مصنننادرها 

 التصورات المنهجية الفلسفية والماركسية والسيميا ية، وغيرها من المعارف التي أثرت 
ضناء، الم نرب، دلينل الناقند األدبني، المركنز الثقنافي العربني، الندار البي: ميجان الرويلي، وسعد البازغي -(1)
 .211م،ص1،2004ط
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، فننننننننننننننني األدب الحنننننننننننننننديث ونقنننننننننننننننده، دار المسنننننننننننننننيرة، األردن: عمننننننننننننننناد علننننننننننننننني السنننننننننننننننليم الخطينننننننننننننننب -(2)
 .250ص،م2001/هن1،1130ط
عننند النقنناد الجنندد ممننا جعننل أغلننب النقنناد يراجعننون أو يتراجعننون لرا هننم وتوجهنناتهم النقديننة    

يدا باجتهننادات اللسنننانيين و فينننة مسننتأنننه طننور أدوات النقد( رتاروالن بننن) وكننان علننى رأسننهم 

بنن ن هننذا التيننار مننا بعنند البنيويننة  االعتنرافهننذا  هالسنيميا يين ورواد نظريننة القننراءة والتلقنني وقنناد

 :يعتمد ب ساس

ود الجدينندة سننواء كانننت قننعلننى نشنناط تفكيكنني لشننفرات النننص وهننذا النشنناط متصننل بكننل الن   

يفتقند إلينه النقند القنديم بنل ال يفكنر فينه علنى  وهذا األمر.... نفسية أو موضوعاتية أو وجودية

 (1) .اإلطالق، إن معنى النص يمر حتما بالكشف عن بنيته و سره وعن جوهره

ويعنني هننذا التيننار مننا بعند البنيويننة أهميننة لداللننة النننص، شنرط أن تمننر عبننر البنيننة، فالبنيننة    

الننص بعند هنذا  ىتمنر عبنر بننلوصنول إلنى هنذه الداللنة ال بند أن لبهذا المعنى حاملة لداللة، 

التينننار أننننه تننندار  الخلنننل البنيوينننة المتعصنننبة لشنننكالنية الننننص وأهملنننت داللتنننه، فننني حنننين أن 

كمنا أننه اسنتفاد منن اجتهنادات التحلينل . الشكل فني حند ذاتنه بنينة، وهنذا منا تداركنه هنذا التينار

بين النقند األدبني أنه أزاح الفواصل ( J.lacanجا  الكان )النفسي ونذكر على سبيل المثال 

هننات دقيقنة، بننل ج والتحلينل النفسني وتطننور النظرينة إلننى الالشنعور كبنيننة يمكنن أن تعننالج منن

يبنني تصنوراته فني التحلينل النفسني علنى قاعندة عامنة، كمنا أننه اعتبنر الالشنعور بنينة " الكان"

 ل وية ثم دعا إلى ضرورة دراسة عتبات الالشعور

 
 



قراءة في المصطلح والمفهوم..........................................النص والمنهج: لفصل األولا  

 20 

ردي، اتحنننننناد الكتنننننناب العننننننرب، دمشننننننق سننننننهج تحليننننننل الخطنننننناب الفنننننني منننننننا: عمننننننر وعننننننيالن: ينظننننننر -(1)
 .06ص،م2005،ط/د
يهننتم بالظنناهرة الل ويننة وينندمج بننين البنيننات " الكننان"الل ننة ، وكننان مشننروج كمننا تنندرس بنيننات  

 -عالقننة الل ننة بنناألحالم-الالشننعورية النفسننية والبنيننات الل ويننة، كمننا أنننه تسنناءل عننن العالقننة 

 ةبنية ل وية أكيدة فهو خطاب الشعوري، والالشعور في نظره مبني فذهب إلى القول ب ن الحلم

(Structuré)  وهنو نفنس الطرينق النذي  (1)."واعية على حند تعبينره رغي ةالل مثل الل ة، إن

النفسية داخل النص، ويرى  ىالذي ركز على البن( جان بيلمان نويل)سار عليه الناقد النفسي 

عمل جان بيلمان نوينل " ن منفصلة عن شخصية المبدج فقد أن الدراسة النفسية ال بد أن تكو 

(Jean.Bellemin)  علننننى تحدينننند مسننننار للتحليننننل النفسنننني للنننننص دعنننناه التحليننننل النصنننني

(Texte analyse)  ويقننوم هننذا التحليننل علننى جملننة مننن المعطيننات التنني ترتكننز علننى سننيرة

الننص النذي يتمظهنر جسند الميلف وتبحث في الوعي الكاتب، ويسنعى بالمقابنل إلنى مواجهنة 

فينه الوعيننه الخناص، ال بوصننفه شني ا مجسنندا ومحنددا بننل اعتبناره سننمة خاصنة تتخلننل مقنناطع 

 (2)."ف فيها الداللة وتتجدد المعاني عند كل قراءة جديدةثالنص تتك

إن النقد النفسي تجاوز التحليل الفرويدي الذي اهتم بشخصية الكاتب إلى االهتمام بالنص    

التنني تحمننل معهننا سننمات  صننفه الهيكننل الننذي تتشننكل فيننه خاصننية الالوعننيفنني حنند ذاتننه، بو 

 .التي تشكل عالمات القراءة والتفسير الالوعي
(1)

- Jacques.lacan ecrits-coll points-ed-seuil- paris 1996.p.145.176 

 .71م،ص2006 ،1النص والمنهج، دار األمل، الرباط،ط: ديواننقال عن محمد أ
  .117في مناهج تحليل الخطاب السردي، مرجع سبق ذكره، ص :عمر وعيالن -(2)
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على النقد األدبني التقليندي السنياقي النذي أثنر بعد البنيوية رد فعل قوي  قد كانت حركة مال   

الدعوة منصبة نحو النص األدبي  وأصبحت,بذل  الريية إلى العمل األدبي والميلف  توت ير 

لجواننننب الخارجينننة المتعلقنننة سنننواء بالجواننننب السياسنننية أو ال يهنننتم با,أثنننناء الدراسنننة والتحلينننل ,

 .وهذا التيار ما بعد البنيوية,بحياة الكاتبوغيرها أو حتى  االجتماعية

و حننارب ( النننص)إنمننا ركننز اهتمامننه علننى القصننيدة  و, ب أهميننة خاصننة للميلننفهننلننم ي"   

لتوجهات ما بعند البنيوينة و هذا التيار الذي يطلق عليه با (1)"احتكار الميلف لقصده و معناه 

ع الكتابة و اإلبداج و كان ذل  منذ ظهنور بألنه منأل ى سلطة الميلف و اتجه صوب النص 

العمنل األدبني بن ن في النصف الثاني من القرن العشرين بوصفها منهجا وصفيا يرى  ,البنيوية

ن ترتيننب وهننو نظننام ال يمكنن.الننداخلي الننذي يكسننبه وحدتننه لننه نظامننه نصننا م لقننا علننى نفسننه 

عناصر النص كما هو شا ع و إنما يمكن في تل  الشبكة من العالقات التي تنش  بين كلماته 

ت الميلف وتعني كل الظروف الخارجية المحيطة في النص و فهي بذل  تعلن مو تنظم بنيته 

األدبي، ويتضح مما سبق أن البنيوية تقوم على جملة منن المبناد  واألهنداف تسنعى لتحقيقهنا 

 :أهمها

تكتفني بنذاتها وال يتطلننب  *مة القا لنة بن ن البنينةلتنطلنق البنيوينة فني نقندها لنندب منن المسنن "-

 .إدراكها اللجوء إلى أي عنصر من العناصر ال ريبة عنها أو عن طبيعتها
 .212، مرجع سبق ذكره، صدليل الناقد األدبي: ميجان الرويلي وسعد البازغي -(1)

يشير إلى النظام الذي تتحد أجزا ه بمقتضى رابطنة تماسن  تجعنل منن الل نة  مفهوم: Structure: البنية -*
مجموعننة منتظمننة منننن الوحنندات أو العالمننات التننني تتفاضننل ويحنندد بعضنننها الننبعض سننبيل التبنننادل هننو منننا 

سننمير سنعيد حجننازي إشنكالية المنننهج فني النقنند  :م، للتوسننع ينظنر1121سننة" سننونبرومنان جاك"أطلنق عليننه 
 .201م،ص2001، دار طيبة، القاهرة،العربي المعاصر
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دراكه فني  - درا  الوجود في عالقته بنفسه، مختزلة بذل  فهمه وا  مهاجمة البنيوية على فهم وا 

ميداهنننا أن  عالقتنننه باإلنسنننان، ممنننا جعلهنننا تمعنننن فننني االحتكنننام إلنننى الصننني ة الشنننكالنية التننني

ألن المبندج حنين يفنر  منن  تنه وال عالقنة لنه حتنى بمبدعنه،االعمل األدبي كيان مسنتقل قنا م بذ

  (1) ".عمله يصبح ش نه ش ن اآلخرين في عالقته به

عننندما بنندأت مالمننح اإلفننالس تظهننر علننى البنيويننة اضننطروا إلننى تجديننده، وبعثننه بمرجعيننة  -

جديدة متمثلة في علم االجتمناج النذي أفنرز تينارات جديندة، كاننت وليندة النظنرة البنا ينة يعنرف 

 Lucien)عنند لوسنيان غولندمان   ( Structuralisme génétique)بالبنيوية التكوينية 

Goldman)  النننننذي يرتكنننننز منهجنننننه علنننننى بحنننننث العالقنننننات بنننننين األثنننننر األدبننننني والطبقنننننات

  (Homologie)االجتماعيننة لعصننره، فنني مننا سننماه بنيويننة تكوينيننة تسننعى إلننى إقامننة تننناظر 

تنني يسننتوجبها النننص، فكانننت البنيويننة بننين البنيويننة النصننية والبنيننة الذهنيننة للف ننة االجتماعيننة ال

    (2).التكوينية تهجينا واضحا للهيكل البنيوي بالروح االجتماعية

تبننندأ   غولننندمان هننننا العالقنننة بنننين البنينننة النصنننية والبنينننة التكوينينننة وبنننناء علنننى ذلنننكمنننا يبنننين 

 .منهجية الدراسة والتحليل في مجال السوسيولوجية النصية

 

 
الم المتصنندرة للنقنند األدبنني فنني العننالم العربنني وأواخننر القننرن العشننرين وبدايننة األلفيننة عثمننان بنندري، المعنن -(1)

 .41ص ،م2001،ط/الثالثة، منشورات قالمة، الجزا ر، د
 1ط،إشنننكالية المصنننطلح فننني الخطننناب النقننندي الجديننند، دار العربينننة للعلنننوم، بينننروت: يوسنننف وغليسننني -(2)

 .116ص،م2005/هن1121
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إلى البنية المجتمعية التي أنتجته، ولكن دا ما من منظور سوسيو بننا ي من البنية النصية "   

ألن األدب ال يتعامل مع قواعد نحوية محايدة بل من مصالح اجتماعية محولنة إلنى نصنوص 

   (1) ."مرتكزة على المستوى الخطابي

 فننالنص فنني ضننوء هننذا التصننور هننو نتيجننة لتحننول القضننايا االجتماعيننة والمصننالح الطبقيننة   

بحنث عنن هنذه القضنايا والمصنالح منن خنالل ل نة الخطناب  اإذ إلى تشكل ل وي دال، فالقراءة

 .األدبي

البنيننة )بنينة كبنرى وبنيننة صن رى، البنينة الصن رى  ،كمنا تقنوم البنيوينة التكوينينة علننى بنيتنين"  

هننننني المحيطنننننة ( االجتماعينننننةالبنينننننة )دراسنننننة البنيوينننننة للننننننص، أمنننننا البنينننننة الكبنننننرى ( النصنننننية

دراسننة ينب نني كشننف هننذه الرييننة لل"و االجتمنناعيتتشننكل مننن الننوعي فرييننة النننص . (2)"نصبننال

 (3) ".لنصا افيه قيختلنصية التي شروط السوسيو 

كمننا نالحننظ هنننا  فننرق بننين البنيويننة التكوينيننة والبنيويننة الشننكلية فهنني ال تنظننر نظننرة كليننة    

 لننى نفسننها وانعزالهننا عننن الننذاتلنثننر األدبنني وييكنند علننى أن بنيننة النننص تتسننم بنناإلن الق ع

أن ( بنالمنهج الندينامي)الفاعلة والتاري،، والتاري، في حين ترى البنيوية التكوينينة أو منا يعنرف 

البنينننة ليسنننت كياننننا م لقنننا وهننني تنننرتبط بوشنننا ج قوينننة منننع كافنننة أننننواج السنننلو  اإلنسننناني فننني 

 (1).سيرورته االقتصادية واالجتماعية

 .107ج تحليل الخطاب السردي، مرجع سبق ذكره، صفي مناه: عمر وعيالن -(1)
 .117ص.إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي، مرجع سبق ذكره: يوسف وغليسي: ينظر -(2)
النقننند األدبننني و إسنننتثماره لنننبعض التوجهنننات اللسنننانية، ملتقنننى الخطننناب النقننندي العربننني : نانقويننندر شننن -(3)

 .165م،ص 22/3/2001، المعاصر، المركز الجامعي عباس ال رور، خنشلة
 .14م، ص2001ط، /سعيد حجازي، إشكالية المنهج في النقد المعاصر، دار طيبة،القاهرة،د: ينظر-(1)
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لكنن منع  ،واالنفتناح االن نالق ،تندور فني محنورين" منا بعند البنيوينة"لم تبقى القضايا النقدية    

بنننالنص وميلفنننه إلنننى  االهتمنننامدخنننول عنصنننر القنننراءة إلنننى حلبنننة النقدينننة ت ينننرت الوجهنننة منننن 

بالقار  الذي أصبح الطرف األساس في وجود النص األدبي سنواء أكنان هنذا القنار   االهتمام

 .فعلي أم تدور حوله القراءة والتلقي

ولقنند حظيننت هننذه القضننية بمجننال معرفنني خصننب مننن الدراسننات واألبحنناث علننى السنناحة    

املنة للقنار  أن يقنرأ الننص ويفسنره وفقنا النقدية في القرن العشرين، كما أنها أعطت الحرية الك

ظهنرت عالقنة يمكنن وصنفها بحتمينة وجنود الننص منرتبط هننا  ريية التي يراها مناسبة، ومننلل

بوجننود القننار ، الننذي جعننل القننار  يحتننل مكانننة التنني كننان يحتلهننا الميلننف فنني النقنند السننياقي، 

ية الت وينل والتفسنير، ولقند وأصبح موضوج الدراسة والتحليل عند معظم النقاد، وأعطيت له حر 

  ان نفولف( )هنانس روبنرت يناوس)األلمانينة عنند " كونسنتانس"هتمنام بالقنار  منن مدرسنة اإلبدأ 

، منن هننا دخنل النقند مجنال القنراءة وأصنبح يفسننر ( أمبرتنو إيكنو) طنالييوعنند الناقند اإل( ينزرأ

لثقوب والبقنننع أصنننبح ينظنننر إلنننى الننننص باعتبننناره مسننناحة ملي نننة بنننا :الننننص كمنننا يشننناء ومعنننه 

 .وعلى القار  ملء هذه الفراغات(  1) الفارغة والفواصل البيضاء الصامتة

 

 
محمنننند الناصننننر العجيمنننني، النقنننند العربنننني الحننننديث ومنننندارس النقنننند ال ربيننننة، مرجننننع سننننبق ذكننننره  :ينظننننر -(1)

 .53ص
أن )نتظننار اإلأن العمننل األدبنني يفتننرض وجننود أفننق : بعننض المسننلمات" ينناوس"كمننا وضننع    
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نصننية التنني تعنند بمثابننة  ه مننن خننالل أنظمننةهننر  ال يواجننه النننص معننزول ووحينند بننل يواجالقننا

وهذا األفق يكون تبعا  لذاته وأثره النناتج، ( ته للنصا األوعية من خالل ذكرياته القرا ية عند قر 

 ".النمط الجمالي" كما يستلزم وجود أفق أخر ينش  عن 

ه داللننة، فننالنص أصننبح بنيننة تنتظننر القننار  يمنحنن وهكننذا أصننبح ال وجننود للنننص دون قننار    

، ولنننم يعننند ينظنننر إلنننى الننننص علنننى أننننع مننننتج أو التننني يريننندهاداللنننة الو  النننذي يعطيهنننا المعننننى

مستهل  بنل هنو خنالق لهنذا الننص وهنذا منا أكدتنه جمالينة التلقني، كمنا تعنددت قنراءات الننص 

جمينننع االتجاهنننات منننن  الواحنند أدت لتعننندد الننندالالت والمعننناني لننندى قنننار  واحننند، وعلينننه تبقنننى

البنيوية إلى ما بعدها نسبية ألنها ظهرت اتجاهات تهتم بنالميلف والننص والمتلقني ومنا يعنرف 

 (.كويمبرتو إاو ( )فولف ان  إيرز( )هانز روبرت ياوس)التلقي عند  بجمالية

إن الحننديث عننن النننص ومننا يواجهننه مننن إشننكاليات خانقننة علننى السنناحة النقديننة فنني تحليلننه    

 ".المنهج"األدبي يقودنا بال ش  إلى إشكالية أخرى ال تقل اهتماما عن النص لال وهي للنص 

 هل يمكن أن نصف المنهج باعتباره مدرسة أو اتجاه أو مذهب أو باعتباره منهج؟   

يواجنننه النقننند العربننني الحنننديث جملنننة منننن " ي العالقنننة بنننين الننننص والمننننهج؟ حينننث هنننومنننا    

اإلشننكاليات الكبننرى وربمنننا تقننف فنني مقننندمتها إشننكالية البحننث عنننن المنننهج النقنندي أو منننناهج 

ظلنت مسن لة المننهج  النقدية قادرة عنن اسنتنطاق الخطناب األدبني وقراءتنه بطريقنة خالقنة، فقند

وكثيرا ما لمسنا ... ير واضحة وغير مستقرة في الممارسة النقديةفي النقد أو النقد المنهجي غ

 (1)."اضطرابا في تحديد مفهوم المنهج ووظيفته ولليته
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نعاني في أغلب األحيان بعندم الثقنة الكاملنة أثنناء البحنث عنن المننهج النذي نقنرأ بنه الننص    

بنالنص جملنة واحندة دون  هأو الذي ُقرأ به النص، وتعود عدم الثقة إلى رغبة القار  في إلمامن

مراعاة جوانب تشكله وبناء على ذل  وقبل كل شنيء البند منن تحديند مفهنوم المننهج بننوج منن 

 .الدقة والمصداقية

 (النقدية: )مفهوم القراءة-3

إن داللننة مفهننوم القننراءة يحيننل إلننى مفنناهيم عنندة ومتفاوتننة وال يسننتقر موظفوهننا علننى مفهننوم    

 .واحد

هي إعادة فهم النص فني سنياقات غينر " : (Althusser)سير تو لمفهوم القراءة دند أ

 (2)."معلنة ناتجها اكتشاف لمدلوالت ومواقف

فننالقراءة تسننتقر  النننص وتعينند شننرحه وفنننق افتراضننات ال تعنند سننوى فهننم لسننياقات الننننص    

 .غا ب التي تعد ت ويلأو النص  األصلية، صورة النص األصلي

 

 
فننني إشنننكالية المننننهج والنظرينننة والمصنننطلح فننني الخطننناب النقننندي العربننني )ة الل نننة الثانيننن: فاضنننل ثنننامر -(1)

 .217م، ص1،1111، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط(الحديث
  1نقد النقد العربي المعاصر، منشورات كلية األدب،الرباط، الم رب،ط: محمد الدغمومي -(2)

 .261م، ص1111
أن القننراءة مننن وجهننة  ":علننى النحننو األتنني القننراءة :مفهييوم القييراءة دنييد كوليييا  ريسييتيفا

نظنر أدبينة سنيميوطيقية أنهنا تعنني وضنع عمنل األدبني لمجموعنة قضنايا للتحلينل معطنى سنلفا  
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فننني الننننص وهنننذه القنننراءة تفهنننم كإنتننناج يتعنننارض منننع الوصنننف أو الشنننرح الكالسنننيكي للننننص 

ءة الناجمننة باعتبارهننا األدبنني، إنهننا قننراءة الوظيفيننة للنننص أي العمليننات التنني تيلفننه نصننا والقننرا

قراءة إنتاجية وهي قراءة غير نها ية علنى أن الننص مفتنوح دومنا أمنام قنراءات أخنرى تسنتعمل 

طرقننا تقنيننة أخننرى للتحليننل وهننذه القننراءة تقتضنني مننن جهننة أخننرى نصننا مسننبقا تعتبننره كإمكانننه 

 (1)".ستهالكيةاإللقراءة لوحيده وطعن 

تخضننع العمننل األدبنني للتحليننل لمقتضننى النننص وهننذه  ناحيننة األدبيننة أنهنناالأن القننراءة مننن    

القننراءة تقننوم علننى الشننرح والوصننف باعتبارهننا قننراءة وظيفيننة للنننص وأن العمليننات التنني تقننوم 

عليهننا اعتبارهننا قننراءة إنتاجيننة التنني تعتبننر قننراءة غيننر نها يننة والنننص المفتننوح قننا م علننى تعنندد 

 .قراءة االستهالكيةالقراءات وهذه األخيرة تقتضي نصا مسبقا ممهدا لل

إنهنا أشنكال منن التعامنل "شيء مختلنف،  (Z.Todorov):دروفو أما القراءة دند ت   

القيراءة اسسيقاط، ال تطابق غيرها من الدراسات المعروفة التي تعطينا أنواعا من القراءة مثنل 

 (2)".قراءة التعليق، القراءة الشعرية

 
ت الجامعيننة، بننن عكنننون، الجزا نننر، اءة، ديننوان المطبوعننافنني عننالم النننص والقنننر : مرتنناض عبنند الجليننل -(1)
 .17م،ص2007،ط/د
 .270نقد النقد وتنظير النقد العربي المعاصر، مرجع سبق ذكره، ص: محمد الدغمومي -(2)
 

 :النقد والقراءة -4

عننندما نننتلفظ بكلمننة القننراءة ال بنند مننن إتباعهننا بكلمننة تسنناهم فنني فعاليتهننا، أال وهنني النقنند     
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النقنند تحمننل بضنبط جملننة مننن اإلشننكاليات نتيجننة التفاعننل والتصننادم مجننال  تضنناف إلننىفحنين 

الننذي ينشنن  بننين القننراءة والنقنند الننذي ينننتج مننا يعننرف بننالقراءة النقديننة التنني يكننون مينندان عملهننا 

 :ترتكز على جملة خصا ص اريةباختالنص أو خارج النص وقد تكون استهالكية 

 .ترتبط بالتواصل" -1

 .جز عما يريدالنص عا -2

 ال تبنى على منهج بل على أنساق ةاختباريالقراءة  -3

 (1)"ما أن مس في التاري،لاألدب يت ير ك-1

 .هذه الخصا ص ترتبط بالقراءة النقدية وتت ير وفق هذه الشروط

القراءة والتلقي تنظر إلى القراءة علنى أنهنا رصند آللينات اسنتجابة لنصنوص كما أن نظرية    

بنل أصنبحت موضنوج البحنث حتنى تصنل إلنى جملنة للينات إدراكينة ونفسنية عنند  لم تعد إجراء

 .مواجهة النص

 

 

 
    256:ص ،نقنننند النقنننند والتنظير،النقنننند العربنننني المعاصننننر، مرجننننع سننننبق ذكننننره،ص: دغموميالننننمحمنننند  -(1)

261. 
له كما أن هذا المفهوم ال عالقنة لنه بالنقند فني اعتبنار النقند نفسنه قنراءة أو واحند منن أشنكا    

كمنا أن القننراءة ال تقتصننر علننى النقند وال تقتنننع بننه وال ترينند اإليقناف عننند حنندوده وهننذا مننا أدى 
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 :إلى تداخل مفهوم القراءة مع شبكة مفهومية تدعى النقد وخلقت مجموعة احتماالت

 .نقد ةإن النقد قراءة والقراء :الترادف" -1

 .ود لنقد إال أنه قراءةال وجود لقراءة دون اعتبارها نقد، وال وج :التماهي -2

 .القراءة شكل من النقد، والنقد شكل من أشكال القراءة :التفرع -3

 .القراءة بديل عن النقد :التعارض -1

 (1)."ممارسة نوعية علمية: القراءة ممارسة ال صلة لها بالنقد :الخنفية -4

ص ويمكنننن أن إن القنننراءة متعنننددة لنننيس لهنننا أدوات واضنننحة وال مرجعينننة وال موضنننوج خنننا    

تظهر إال ضمن احتماالت مذكورة أنفا لكن عندما تقترن بالنقند تزيند فني تقوينة درجنة اإلشنكال 

  (2):وضح في الخطاطة اآلتيةتتتبع مجموعة من أسس توعلى هذا أن كل قراءة 

 

 

 

 

 
 .272نقد النقد والتنظير، النقد العربي المعاصر، مرجع سبق ذكره،ص: محمد دغمومي -(1)
 .273المرجع نفسه، ص :ظرين -(2)
 

 
 

 لقا    
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بنتالج بفضنل إلشنهيتها  في حين تواصل القراءة جولتهنا وتقتنرن بمصنطلح نقندي لخنر يفنتح   

النقنند " فنني كتابننه " روالن بننارت" الحداثننة النقديننة واقترنننت بمصننطلح الكتابننة الننذي تحنندث عنننه 

هننو القننار  وارتباطننه بعنصننر ال يقننل أهميننة لال هننو  أن يشننير إلننى قطننب ر يسنني لال" والحقيقننة

الكتابة، ألن الناقد في أي موضع من مواضنع ال ينصنب نفسنه بنديال عنن القنار  ألن العالقنة 

نتقال من القراءة إلنى النقند تعبينر عنن إلالرابطة بين القراءة والعمل األدبي هي عالقة رغبة، فا

 .فالكتابة تثبت النقد الرغبة، وانتقال إلى الكتابة وفق ل ة خاصة

الكتابة التي تكون محكومة وفنق نظنام محندد تفرقنه ل نة  ثوبهفالناقد قار  يكتب فتظهر في    

نجنند أن الناقنند يضننطر أن يتبننع " الخطنناب النقنندي ففنني الوقننت الننذي يكننون فيننه القننار  كتابننا 

 قراءة النص

 لليات رصيد مرجعية

 تساهم

 
قراءة 

 تشريحية

 ينتج
 قراءة نقدية 

ويةبني  قراءة سوسيولوجية  قراءة 
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 (1)".لهجة معينة، وال يمكن لهذه اللهجة إال أن تكون ذات صي ة ت كيدية

إن المسافة القا مة بين القراءة والكتابة النقدية تبقى مفتوحة لندى القنار  وال يمكنن تحديندها    

 .على عكس الخطاب النقدي ذو مرجعية ثابتة

وال يمكن أن ييخذ الناقد مكان القار  ألننا إذا أعطينا هذا المحنل سنيلتقي بوسنيط خطينر "    

بنننارا لقنننراءات اآلخنننرين، فعنننندما يكتنننب يكنننون فعنننندما يكتنننب يعيننند الشنننرح اعت ( 2)"وهنننو الكتابنننة

ولنننيس " متصننورا لمتطلبنننات الجماعننة علنننى العمنننل األدبنني ويعتبنننر الناقننند حسننب روالن بنننارت 

، ومنن ناحينة هديند منادة ماضنيجالناقد شي ا سوى معلقا إذ أنه من ناحية أولى مرسل يقود منن 

 (3)."خاصة أي مسافةثانية عامل يعيد توزيع عناصر العمل األدبي بحيث يهبه تعقال 

تقتصر في التعليق وهو متصف بكامل الحرية أنه يقود رسالة النص : لقد حدد مهمة الناقد   

 .يكون فيها مت ثرا وموزعا

 

 
م 1111بننناريس  ،1نقننند والحقيقنننة، ترجمنننة مننننذر عياشننني، مركنننز اإلنمننناء الحضننناري،طال: روالن بنننارت -(1)

 .117ص
 .114المرجع نفسه، ص -(2)
م 1155 ،1النقنننند البنيويننننة للحكاينننننة، ترجمننننة أنطننننوان أبنننننو زينننند، منشننننورات عويننننندات، ط: ن بننننارتروال -(3)

 .56ص
كما رأى روالن بارت أن ثمة انفصال أخر بين القار  والنقد ففي حين نجهل كيف يتحندث    

وحندها القنراءة تحنب العمنل األدبني وتقنيم معنه عالقنة : " يقنول روالن بنارت ،القار  إلى كتناب

ن يقننرأ المننرء هننو أن يرغننب العمننل األدبنني ويرينند أن يكونننه وهننو أن يننرفض مضنناعفة رغبننة، أ
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أن الشننرح الوحينند الننذي يسننعى القننار  بينند : العمننل األدبنني عبننر كننل كننالم العمننل األدبنني ذاتننه

المحض أن ينش ه هو الذي يكون األبقى له، هنو كنالم المعارضنة أن ينتقنل المنرء منن القنراءة 

نمنا كالمننه الخناص وقنند األدبني  رغبتننه، أي أن يرغنب العمننل إلنى النقند يعننني أن يبندل ذاتننه، وا 

 (1)."إلى رغبته الكتابة المحصنة من حيث خرج هذا النتاج يعني هذا أيضا أن نرجع العمل

أن العالقننة القا منننة بننين القننراءة والعمننل األدبننني عالقننة رغبننة فالقنننار   يوضننح روالن بننارت   

نمنا الرغبنة  يتجه صوب العمل األدبي يكونعندما  متحنررا ال يخضنع ألي قنانون أو أعنراف وا 

هي التي تتحكم فيه وفي أثناء عملية القراءة ال يخرج عن النص االنطالقينة تكنون منن صنميم 

ن ت ينرت الرغبنة معناهننا انتقنال منن القننراءة إلنى النقند وعنندما يرغننب الناقند عنن كننالم  الننص وا 

كتب لنخر وال بد من مراعاة الكتابنة والمتلقني خاص ليس في العمل األدبي بذاته ألن الناقد ي

 إن القواعنند" لهننا ينب نني أن تقننوم فيهننا جملننة مننن الشننروط وأعننراف القننوانين يقننول روالن بننارت 

التي تحكم القراءة ليست التني تننظم الحنرف بنل هني قواعند التملنيح إنهنا قواعند ألسننيه وليسنت 

 حديد قواعد فقهية والواقع، مهمة فقه الل ة تنحصر في ت

 
 .55النقد البنيوي للحكاية، ترجمة أنطوان أبو زيد، المصدر سبق ذكره، ص: روالن بارت -(1)

معنى الحرفي لنص ما، ولكنها ال تمل  أية سلطة على المعاني الثانينة، بينمنا تسنعى األلسننية 

 (1)."لتباسات الكالم ال إلى تقليصها وهي إلى ذل  تسعى إلى ت سيسهاإبالمقابل إلى فهم 

إن القننراءة تحكمهننا قواعنند فقننه الل ننة وقواعنند ألسنننيه التنني تخضننع إلننى تعدديننة المعنناني ألن    

العمل األدبي يدعو إلى تعددية المعاني بينما قواعد فقه الل ة تجعل النص عقيمنا يعتمند علنى 
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 .المعنى الحرفي للنص

ينات التني تبعهنا الناقند فني إلنى أهنم لل القراءة بالنقد والكتابة ال بند أن نعنرج تبعد أن ارتبط   

حيننث اعتبننر الحكننم والتفسننير مننن بننين أهننم العمليننات الحاسننمة فنني الدراسننات  ،قننراءة نننص مننا

ها كونها ركيزة أساسية في العمل النقندي، حينث تعبنر عنن الموقنف النقندي تالنقدية وت تي أهمي

راسنة النصننوص ديولوجي للناقند، وهنذه العملينة تصندر عنن نظرينة نقدينة لهنا وسنا لها فني ديناإل

منن الننص وترتكنز عليهنا، لتجعنل منهنا حجنر الزاوينة فني تسنتخرجها النقدية ولها أهنداف التني 

قراءة نص من منظور نقد النقد حيث تتخذ كل طريقنة وسنا لها  قطر  تتشعبالدراسة والتقييم، 

التفسنير لحكم و ومن ثم تعدد األحكام القيمية، لذا فا ،الخاصة ودليل ذل  تعدد القراءات النقدية

 .بعد القراءة يلخصان لنا المواقف النقدية في شمولها تقريبا بل يفرقان بينهما

 

 
 .63النقد البنيوي للحكاية، ترجمة أنطوان أبو زيد، المصدر سبق ذكره، ص: روالن بارت -(1)

فالتفسنير ن خننذ بننه عديند النظريننات النقديننة فني مقاربننة النصننوص بعيندا عننن ضنن وط الواقننع    

والتنني قنند تنندعم النننص أو تقننف فنني وجهننه موقننف العنندو، والناقنند هنننا ( واإليديولوجيننة الذاتيننة)

كمفكننر يحنناول أن يجيننب كننل مننرة علننى عدينند مننن التسننايالت التنني تننراوده، مننا وظيفننة النننص 

فالتفسننير " للنننص األدبنني؟ لننذا  ةالنقندي؟ ولمنناذا وجنند؟ ومننا النذي يربطننه ببقيننة األنسنناق المكونن

دبيننة ومنندى انعكاسننها علننى الواقننع أو التننرابط الموجننود بننين الظنناهرة يعننني دراسننة الظنناهرة األ

 (1)."األدبية، والنص وفعاليات البشرية األخرى
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 (2). "محاولة قراءة األوصاف التي يستنتجها الناقد من النص" في حين يعني الحكم   

ذ عن   عملينة أدبينة ل وينة، نا إلنى دور النقند كدكون البنية النقدية بنية ل وية بالدرجة األولنى، وا 

نسنناني يقننوم بننه الناقنند قصنند الكشننف معنننى أو تقننويم  عوجنناج أو إشننارة إلننى إونشنناط فكننري وا 

األوحند هنو الننص وصنفا وتحلنيال، هندف الناقند موطن منن منواطن الجنودة، سننالحظ جلينا أن 

أشنياء خارجننة عننه حتننى ال لنذا لنزم علننى الناقند الموضننوعي أن يلتنزم بحنندود الننص وال يسننقط 

   .قلب نقده وتفسيره وحكمه انطباعي تحكمه األهواءين

يتعلننق بنوعيننة النصننوص أكننان هننذا النننص نقنندي أم نننص أدبنني روا نني كننان أم : الوصننف   

يعنرج إلنى  بنل  هنذه المراحنلبشعري ووصف هاته النصوص وكيفية تحليلها وال يكتفني الننص 

 اده الناقد أم العكس؟كان النص المستوى الذي أر  هل" التقييم" مرحلة أخرى لال وهي 

 
سنننرديات النقننند فننني تحلينننل للينننات الخطننناب النقننندي المعاصنننر، منشنننورات االخنننتالف، : حسنننين خمنننري -(1)

 .51م،ص2011الجزا ر،
 . 51المرجع نفسه، ص -(2)
هل النص النقدي اتبع جميع المراحل والوسا ل في الممارسة النقدية؟ التقييم يجعل النص     

 .ستهجانإلاستحسان و اإلفي ميزان 

" العربنني ال بنند أن يضننع هاتنننه النقطننة ضننمن الممارسننة النقدينننة أمننا مننن ينظننر إلننى النقننند    

التي تقوم علنى مقارننة ننص منع ننص لقني رواجنا ونجاحنا فني الوسنط النقندي " التقويم الجمالي

والقا منة علنى المراقبنة والفحنص الننص " ار الصحة باخت" وصوال إلى لخر حلقة في نقد النقد 

 (1) .قديالن



قراءة في المصطلح والمفهوم..........................................النص والمنهج: لفصل األولا  

 35 

 :مفهوم المنهج -5

 :لغة -5-1

 :شتقاق العربياسم  ناحية  -

تكاد تجمع جل القواميس على أن داللة المنهج ال تخنرج عنن إطنار الطرينق الواضنح البنين    

 .في معجم مقاييس الل ة بهذا الشكل( نهج)فقد وردت مادة 

يننق، ونهننج لنني األمننر أوضننحه األول النننهج، الطر : النننون والهنناء والجننيم أصننالن متباينننان"    

 (2)." نقطاجاإلمع المناهج واآلخر جوهو مستقيم المنهاج، والمنهج الطريق وال

 

 
سننحر الموضننوج عنند النقنند الموضنوعاتي فنني الروايننة والشنعر، مطبعننة النجنناح : حمينند لحمينداني: ينظنر -(1)

 .15، 17، 16: ص،ص،م، ص1110 ،1الجديدة،فاس، الم رب، ط
 4ج ،ت/ط، د/عجنننم مقننناييس الل نننة، تحقينننق وضنننبط عبننند السنننالم هنننارون، دار الفكنننر، دم: ابنننن فنننارس -(2)

 .361ص
أخننننذ النننننهج والمننننهج والمنهنننناج، وطريننننق نهنننج، وطننننرق نهجننننه، (: "س البالغنننةاأسنننن) وفننني    

 .وضح : نهجأاستبنتُه، ونهج الطريق، و : بي نته، وانتهجتهُ : ونهجت الطريق

 :قال يزيد بن حذاق الشن ي   

 (1).....اء ل  الطريق وأنهجْت منه المسال  والهدى يُعديولقد أض

أثنره نهجنا ف جزتنه ب فنل تحْسنب : )بي ن واضح، وقال أبو كبير: طريُق نهج(: " اللسان)وفي    

 .والجمع نهجات وُنُهج ونهوج( أبان بذي فريٍ  ُمْخَرف  
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 (2) .الطريق المستقيم: والنهج   

 .بقة هم االستبيان والوضوحيتضح المنهج حسب التعريفات السا   

المنهناج الطرينق الواضنحة : في حين يكتفي صاحب معجم األلفناظ األعنالم القرلنينة بنالقول   

 (3)(.المعجم الوسيط)يد يتطابق مع تحديد دأو الخطة المرسومة وهذا تح

كمننا تجمننع مختلننف الل ننات علننى أن المنننهج هنني الترجمننة "  :ميي  ناحييية االشييتقاق الغربييي -

وكلتاهمنا من خوذة   (Méthode)أو الكلمة الفرنسنية  (Methods)ة للكلمة االنجليزية العربي

بمعننى بعند و  (Meta)النذي يتن لف منن مقطعنين همنا  (Methodos)من األصل اليونناني 

(hodos)  الطرينق أو و لتنزام اإلبمعنى الطريق والذي يدل من الناحية االشتقاقية على معننى

 (1) ".السير تبعا  لطريق المحدد
 .171أساس البالغة، المصدر سبق ذكره، ص: الزمخشري -(1)
 .324لسان العرب، المصدر سبق ذكره، ص: ابن منظور -(2)
 .147م، ص1110، دار األمواج، بيروت (2-1)المعجم الوسيط،  أحمد الزيات، ،إبراهيم مصطفى -(3)
 .17م، ص1117مناهج البحث األدبي، دار الثقافة، القاهرة : يوسف خليف -(1)

 :على النحو األتي "Le petit la rousse"كما ورد في معجم    

 (1)..."كيفية في القول أو الفعل، تدل على شيء تبعا  لمباد  ما بنسق ما" 

ونستنتج منن هنذا التعرينف هني أن المننهج هني تقنينة قينام بشنيء وفنق مبناد  نسنق معنين،    

التني تعنني دراسنة  (Méthodologie)ة ويختلف هنذا المفهنوم عنن مفهنوم مصنطلح المنهجين

المننناهج التنني تسننتخدمها مختلنننف العلننوم، يهنندف البحنننث عننن العالقننة التننني تننربط بننين مننننهج 

وأخر، أو الفوارق الموجودة بين هذه المناهج بهندف تميينز المنناهج عنن بعضنها النبعض، منن 
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 (2).أجل تحديد وحصر حقل الدراسة وفق المنهج المناسب للمادة المدروسة

ممنننا تقننندم المقصنننود بنننالمنهج تشننن يل جملنننة منننن األدوات بهننندف تحلينننل المنننادة التننني يريننند    

ينننات فكرينننة فلسنننفية وهنننذا منننا أكننند علينننه يوسنننف خلف لهنننامينننة لالننندارس تفسنننيرها وفنننق نظرينننة ع

 .وغليسي الذي سنتطرق إليه في الجانب االصطالحي

 

 

 

 

 

 
(1)

- Le petit la rousse, illustrée 1984. Librairie la rousse. Paris. P 682. 
شكالياتهو بحث في المنهج )الخطاب النقدي عند عبد المال  مرتاض : يوسف وغليسي: ينظر -(2)  (ا 
   . 21م،ص2002 ،الجزا ر ،دار البشا ر، رغاية 
 :اصطنحا -5-2

واآلليننات اإلجرا يننة  جملننة مننن األسنناليب": المنننهج علننى أسنناس أنننه يوسننف وغليسننييعننرف    

عن ريية نظرية شاملة إلنى اإلبنداج األدبني والتني غالبنا منا تنبثنق عنن أسناس فلسنفي الصادرة 

أو فكري، يستخدمها الناقد في تحليل النص وتفسنيره، وبكيفينة شناملة ال تتوقنف فاعليتهنا علنى 

نمنننا تتجننناوز ذلننن  إلنننى الننننص فننني صننني ته الكاملنننة شنننكال  عتبنننة دراسنننة الجنننزء منننن الكنننل، وا 

 (1)."أدبي جنس أي نتما ه إلىإومضمونا وفي 
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للندكتور سنيد البحنراوي " البحث عن المنهج في النقند العربني الحنديث" كما نجد في كتاب     

يشنندد علننى األسنناس النظننري للمنننهج ومنندى إذ نوعيننة واعيننة بماهيننة المنننهج، قفننزة الننذي يمثننل 

فا  إياه ب نه  اسنقة منن مجموعنة متن" أنساق للياته وتناسقها وعدم تناقض بعضها مع بعض معر 

الخطننننوات اإلجرا يننننة المناسننننبة لدراسننننة الموضننننوج تعتمنننند علننننى أسنننناس نظريننننة مال مننننة وغيننننر 

 ."متناقضة معها

هنننو مجموعنننة منظمننة منننن خطنننوات "أن المنننهج : سنننيد البحنننراوي بذا القنننول حسننهنننويتبننين    

 (2)"لدراسة موضوج وفق نظرية معينة غير متناقضة

 

 

 

مرجنع سنبق ،(بحنث فني المننهج واإلشنكالية)عبد المالن  مرتناض الخطاب النقدي عند : يوسف وغليسي -(1)
 .21، صذكره 

 .15ص: المرجع نفسه -(2)

 المنهاج العلمي هو جملة العمليات العقلية التي يقوم بهنا: "ومن ذل  تعريف الجابري بقوله   

 (1)."العالم من بداية بحثه حتى نهايته من أجل الكشف عن الحقيقة والبرهنة عليها

صد الجابري بتعريفه أننه جملنة منن المبناد  تسنتند إلنى مبناد  عقلينة يتبعهنا الباحنث منن يق   

 .بداية البحث إلى نهايته من أجل الكشف عن الحقيقة

ة وسننيلة لتحقيننق هنندف انيننفنني أعننم مع: "فهننو( الموسننوعة الفلسننفية)أمننا المنننهج فنني ضننوء    
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سيلة للمعرفنة فني التطبينق النواعي وطريقة محددة لتنظيم النشاط، بالمعنى الفلسفي الخاص كو 

 (2)."لمنهج علمي

عتبنننرت أكثنننر إعتبنننرت الموسنننوعة الفلسنننفية المننننهج وسنننيلة لتحقينننق الهننندف والمعرفنننة كمنننا إ   

الشروط الجوهرية للمعرفة في تطبيق المنهج كما أنه ارتنبط بالنظرينة كمنا أن المعجنم الفلسنفي 

 .  البين والسبيل المستقيميقتصر على ثالثة صفات هي الطريق الواضح، والسلو 

ن كانت تعريفات فضفاضة     أما المعاصرون فقد خصوا المنهج النقدي بتعريفات متقاربة، وا 

 .رى اآلننال تكاد تشفي ال ليل، ال تحسم الجوهر المنهجي كما س

 

 

 

 
م 2،1152ط ،محمننننند عابننننند الجنننننابري، تطنننننور الفكنننننر الرياضننننني والعقالنينننننة، دار الطليعنننننة، بينننننروت. د -(1)

 .16ص
 .134، ص2ج ،م1173 ،1ط ،المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، بيروت: جميل صليبا: ينظر -(2)

يقصنننند بننننالمنهج سلسننننلة مننننن العمليننننات : " يبنننندو ذلنننن  واضننننحا فنننني تعريننننف سننننعيد علننننو    

المبرمجة، والتي تهدف إلى الحصول على نتيجة مطابقنة لمقتضنيات النظرينة، ويقابنل المننهج 

 (1). "ر السابق الطريقةمن المنظو 

فهننذا التعريننف يضننع المنننهج والطريقننة فنني كفتننين متننوازيتين، وأن هننذا التعريننف يسننوي بننين    

 .النظرية والطريقة
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هتمنام اإلغير أن موضوعنا في هذا البحث هو العالقة بين النص والمننهج، يفتنرض عليننا    

لنص كان محل نقا  مننذ القندم ألن موضوج ابه بالمناهج الوصفية ألن مفاهيم النص تتعلق 

فننحن ال نخنوض هنذه الزوايننا حتنى ال نندخل فني منناهج تبعندنا عننن ( الندين، والفالسنفة فقهناء)

 .موضوج بحثنا وهدف من هذا البحث تدور حول النص األدبي، أسلوبه، معياره

مننا هنني قيمننة النننص األدبنني؟ أو بمعنننى أخننر مننا هنني االسننتراتيجيات : طننرح السننيالنوعليننه    

لتنني يقننرأ بهننا النننص األدبنني؟ ومننا دامنننت هنننا  اسننتراتيجيات للقننراءة تسننتلزم بضننرورة هننننا  ا

، ومنن هننا كنان موضنوج بحثننا الننص (المننهج)طريقة للقنراءة، منا نطلنق علينه نحنن مصنطلح 

 .حبيب مونسيكتاب  والمنهج قراءة في

 

 
الجامعينننة، الننندار البيضننناء  معجنننم المصنننطلحات األدبينننة المعاصنننرة، منشنننورات المكتبنننة: سنننعيد علنننو  -(1)

 .121م، ص1151
ل الخوض في قراءة أي نص علمي كان أو أدبي بالخصنوص، البند قبنل كنل شنيء منن بق   

تنظننيم األفكننار واألهنننداف، التنني تنننيدي إلننى اسننتبيان مننننهج قننراءة هنننذا النننص، ألن الضنننرورة 

 (1)"عيالطريقة التي تتبع لعرض موضوج من المواض" تستلزم ذل  

بع هذه الطريقة التني تقنوم علنى معنالم واضنحة تنيدي دون محنال إلنى قنراءة مفهومنه، إن تت   

ال  اإلشنكاليةالتي تعد في حد ذاتها إشكالية قد تصادف الممارسنة الفعلينة للقنراءة كمنا أن هنذه 

تصادف القار  فقط بل أيضا المتخصص، فعندما نقنرأ ننص أو شنيء منا فننحن نقنوم بترجمنة 
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يننننهج القنننار  فننني مواجهنننة للننننص " ، حينننث المعرفينننة ورييتننننالثقنننافي وتفسنننير حسنننب مسنننتوانا ا

إسننننتراتجيات مننننيطرة معرفيننننا وتقويميننننا، حيننننث ينشنننن  أثننننناء المسلسننننل القرا نننني تمننننثالت نفسننننية 

ومعرفية، ترتكز على مخزونه من المعارف، ويحاول عن طريقها الوصل بين المكتسب القديم 

بنيات النصية بالموسوعة المعرفينة التني يمتلكهنا  والمعلومات الجديدة ويتم هذا الوصل بتفاعل

 (2)."قار  معين، ويستعملها في نهج استراتيجيات قرا ية محددة

ويتضح لنا أن القنراءة ليسنت مجنرد إدرا  لمنا هنو مكتنوب بنل هنو اسنتعداد نفسني ومعرفني    

اج هنذا االسنتعداد عنصنر أساسني فني انندم ظيف خلفيات ومرجعيات معرفينة، ألنمن أجل تو 

ستعداد جيد كانت القراءة واضحة كلما اختلفت اإلمع النص في كنفه يفسر النص، وكما كان 

 .القراءات اختلفت االستعدادات

 
 .221الل ة الثانية، مرجع سبق ذكره، ص: فاضل ثامر -(1)
، العلننننوم اإلنسننننانية و ، منشننننورات كليننننة اآلداب(إشننننكاالت وتطبيقننننات) نظريننننة التلقنننني : ميلننننود حبيبنننني -(2)

 .154م، ص1113 ،الرباط، الم رب
إلى أن هنا  اختالف القنراءات رغنم أحادينة المننهج ألن القنراء يختلفنون منن حينث قندراتهم    

اخننتالف مسننتويات "  المعرفيننة ومرجعينناتهم ومننن حيننث أيضننا حنناالتهم النفسننية وهننذا مننا يفسننر

بطنة بالفعنل القرا ني، حينث القراءة ونوعية القراء، كما يفسنر تفناوت الكفناءات واالنجنازات المرت

يسنناعد غنننى هننذه الموسننوعة وثرا هننا القننار  علننى إدمنناج المعلومننات الجدينندة بربطهننا بمعننارف 

 (1)."ها بمدونات وأطر معرفية وموقفيةر ت طي سابقة و

يننتم إدرا  الموسننوعة األدبيننة بفعننل التواصننل إدمنناج مننا هننو جدينند بمننا هننو سننابق وهننذا مننا    
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ال يمكننن فهننم نظريننة " إبننراهيم  اهلل تواصننل كمننا يوضننح ذلنن  عبننديننيدي إلننى تشننكل سننياقات ال

عادة  إال ...داللتها إنتاجالتلقي بوصفها نظرية نقدية تعني بتداول النصوص األدبية وتقلبها، وا 

إذا نزلت هذه النظرية منزلتها الحقيقية بوصنفها نشناطا فكرينا متصنال بنظرينة أكثنر شنموال هني 

 (2)."نظرية االتصال

مننع كنل حننال القننراءة ظناهرة اجتماعيننة ل ويننة تهندف إلننى إنتنناج وتلقني المعنناني، وقنند  وتبقنى   

نتمناء الطبقني للننص والفتنرة الزمنينة التني أننتج فيهنا الننص وهنذا اإليتسع مجال القراءة ليشنمل 

 اشننت الهإن الوضننعية المتميننزة لنننص أدبنني معننين وكيفيننة : " مننا تطننرق إليننه عبنند الكننريم شننرفي

يجنة الصنراج الطبقني اإلينديولوجي القنا م فني حضنن المجتمنع النذي يتلقناه فني تبقى مرهوننة بنت

 فترة تاريخية معينة، ويتجلى هذا الصراج الذي يحدد في األخير ماهية النص

 
 .154المرجع السابق، ص -(1)
 .01م، ص2004 ،2التلقي والسياقات الثقافية، منشورات اإلختالف، ط: عبد اهلل إبراهيم -(2)
 

ووظيفتننه االجتماعيننة ومعننناه الننداللي وقيمتننه الجماليننة فنني التعنندد الالنهننا ي للقننراءات األدبنني  

 (1)."الفردية وتعدد القراءات الجماعية

معنننى ذلنن  أن كننل ننننص متعنندد القننراءات فنننالقراءة تختلننف مننن أسنننلوبي إلننى لسنناني إلنننى     

 .، أنها تختلف حسب المناهج المطبقةال،...سيميا ي

شننكاليات التنني تهننتم بهننذا الفعننل اإلالقننراءة عننن إدرا  وفهننم ال يعننني تننناول  إن القيننام بفعننل   
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أو  اجتماعيننةلكننن مننن أجننل الوصننول إلننى وجهننة نظننر مننن جميننع النننواحي أكانننت سياسننية أو 

داللننة النننص وهنني فعننل متبننادل بننين اإلشننارات  قنفسننية كمننا أن عمليننة القننراءة هنني التنني تختلنن

 (.القدرة)النصية وكفاءة القار  

إن عملية القراءة هي عملية معقدة ألنها في كل مرة تبقى بعيدة عن مطلوب وبحاجة إلنى     

، أي ون كلها جيدة ومناسبة على حند سنواسي ة أو خاط ة أو ستك هي قراءة كل قراءة" تعديل 

كون بوسعنا أن نفصل أيا منها على األخر ما دام األمر كذل  فنال يوجند فني األصنل أنه لن ي

فقننط، إننننا نسننتعمل النصننوص حسننب مقاصنندنا " اسننتعماالت"لنصننوص، بننل توجنند أي ت ويننل ل

 (2)."وغاياتنا المعلنة أو الخفية

 

 

 

رينات ال ربينة دراسنة تحليلينة نقدينة فني النظ)من فلسفات الت ويل إلى نظريات القراءة : عبد الكريم شرفي -(1)
 . 01م، ص2007 ،1، الجزا ر ط، منشورات اإلختالف(الحديثة

 .47المرجع نفسه، ص -(2)
كما تقف على إثر القراءة النقدية وظيفة جوهرية أنها تتسع من مدونة أفكار إلى أن تصير    

خطاطنة التحليننل وهننذا الننذي ينيدي بالناقنند إلننى إرشنناد القننار  ألننه عننندما يتطننرق إلننى التفسننير 

صنادق الصنورة يتوقف ب سلوب شارح أما الناقد أثناء تقديم تفسير معلل يظهرُه فني شنكل قنوي 

  .على أنقاضها يتكون النصالبنا ية التي 

قننراءة عميقننة يتولنند عنهننا فهننم ( R.Barthesروالن بننارت )  أمننا القننراءة النقديننة فنني نظننر   



قراءة في المصطلح والمفهوم..........................................النص والمنهج: لفصل األولا  

 44 

متمينز ليسنت إعنادة المقننروء كمنا جناء علننى الوجهنة األولنى، فالنقند ال يتوقننف علنى الننص بننل 

صنورات الناقند نفسنه مسنتلزم علنى مواجهنة ت ي خذ مسال  إجرا ية فني التحلينل، النذي يجند فيهنا

 .تن النصفكرية على أنقاضها يتشكل م

بن ن يوظنف قدراتنه أو مهارتنه : "وما الذي يمكن يقوم به القار  والباحث هو مواجهة النص   

النصية والموسوعية أي مجموعة معارف ومكاسب حول الننص والتنناص والعنالم وذلن  بهندف 

ال يمكنن القنار  أن  ومنهجنهودون إسنتراتيجية محنددة ... نسنجمةوضنع إسنتراتيجية متكاملنة وم

 (1)."يفهم النص فهما ايجابيا وييوله ت ويال صحيحا

المقننناييس النقدينننة بنننل البننند منننن  نةعنننند اختينننار فعنننل القنننراءة البننند أال تكنننون القنننراءة سنننجي    

اءات وكل حوار بين فتعددية النظريات والمناهج يعني القر " إلى جمالية النص، ذوقيا االرتقاء 

القار  والنص وهو حوار مفتوح غينر منجنز منرد ذلن  إلنى نفسنية القنار  ومشناركته فني نسنيج 

 (2)."خيوط هذا الحوار

عبنند الحمينند بننن هدوقننة،مخطوط، "لننن " ريننح الجنننوب" النننص والمنننهج، قننراءة فنني روايننة : سننارة مسننعودي -(1)
 .35م، ص2011-2010ماجستير، خنشلة 

 .10م،ص1110قراءة النص، دار الثقافة مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، : مةحماألحسن  -(2)
إن أي تصور هو مسعى لت ويل الننص أي بواسنطته يعتقند صناحبه أننه وجند حنل لمشنكلة     

 .التفسير، فتعدد النظريات واتساج رقعة المناهج ال يقضي إلى اإللمام بآليات الت ويل

اءة علننى وجننه الدراسننة البنند مننن وضننع صننوب تعاملنننا خطننوات البنند مننن فهننم جننوهر القننر    

 الممارسنننة تبننندو: " القنننار  الفعلننني أثنننناء تفاعلنننه منننع الننننص وتعتبنننر الكتابنننة ثمنننرة جهننند القنننراءة

منطلقة من معطى من خالل ذل  تتم الممارسة حتى يكون التفاعل والمعطى قا منا وبحصنول 
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 (1)."رسةماالمالتفاعل بين القراءة والمعطى تكون عملية 

من المعرفة البديهية يستلزم أن يتحول التفاعل إلى إنتناج، والنذي يسنتطيع الت يينر المعطنى    

القا م إلى معطى أخر بعد عملية الممارسة مثال تحويل من خطاب روا ني إلنى خطناب نقندي 

  ...وكشف عن اآلليات والتصورات

  

    

 

      
 

 

 
، سلسننننلة (ل التجريننننب فنننني الخطنننناب الروا نننني الجدينننند بننننالم ربحننننو )القننننراءة والتجربننننة : سننننعيد يقطننننين -(1)

 .11م، ص1154 ،1الدراسات النقدية، الدار البيضاء، الم رب، ط



 

قراءة في كتاب نظريات القراءة في النقد : الفصل الثاني

 ".حبيب مونسي" المعاصر 

 تمهيد  -

 دراسة وصفية  -1

 عرض محتوى الكتاب -2

 مرجعية النقدية -3

 المنهج المتبع -4
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  القضايا النقدية -7
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 :تمهيد

شهدت ساحة النقد العربي المعاصر حيوية تفاعلية، إذ تبرز مالمح  النشحاا الفيحرت نتي حة    

االعحا،  المحدار  م حارا  هحو السحادد أن ويبحدو ،المثاقفة مع المحدار  الفيريحة البربية،تر محة واع

 لهحا، التحروي  إلح  العحر  نقادنحا محن اليثيحر يسحار  حتح  محا، نظريحة تبحرز تيحاد ال إذ البربيحة،

 و هازهحا الفيريحة، لحمولتهحا نقح  محن ذلح  تبحعتي ومحن إ راديحا، بتبنيهحا أم نظريحا، بتقديمها سواء

يستشحعر  المعاصحر العربحي النقحد ياحالع فمحن"  مفاهيمهحا ثنايحا  فحي يحمح  الذت االصاالحي،

 نقحا  فحي الحدوو  علح  وحرصحهم دراسحتهم، بدء في منه هم بتحديدالنقاد  بعض اهتمام بأن

 بالتأمح   حدير  مؤشرات نفسه الوقت في ويحم  االنتبا ، يلفت حرص هو المناه  لتل  نظرت

 (1) "والتحلي 

 بالقراء  لالهتمام تو ها األويرين، العقدين في وصوصا المعاصر، العربي النقد عرف لقد   

  ه،التو  لهذا تدعوا نقدية، مدار  عد  فظهرت للقارئ، االعتبار يعيد تأويليا، نشااا بوصفها

 .وتقديما تر مة عر  نقاد معها تفاع  ثم البر ، في ظهرت ما أو  حيث

 

 

 

 
 .863، 863دلي  الناقد األدبي، مر ع سبق ذير ، ص ص، : مي ان الرويلي وسعد البازغي -(1)
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 التلقحي  ماليحة هحي بالقحارئ، االهتمحام إلح  الداعيحة البربيحة المحدار  أبحرز أن يوفح  ال يما   

ن ازا، تنظيرا متياملة ينظرية نفسها، فرضت التي األلمانية،  لهحا تصنع أن استااعت حيث واع

 بح  بهحا، االحتيحا  عحن بمعحز  العربحي النقحد ييحن ولحم العالميحة، النقديحة السحاحة فحي ميانحة

 حالحة محن النقديحة للدراسحات المولحص فيهحا، و حدت النقحاد محن اادفة لدى تبنيها، إل  والدعو 

 .النص عل  يريز وآور بالمؤلف، يهتم نقدت محور محورين، بين الت اذ 

فت االنتبحا  أن الحريحة النقديحة ال زادريحة لحم تيحن بمنحأى عحن تلح  التاحورات الحاصحلة الالو     

انعيح   في النسق الثقافي، ومن ثمة فإن الت ربة النقدية ال زادريحة، قحد شحهدت تاحورا ملحوظحا

 .اات التي تدور حو  فع  القراديحعل   ميع الم

ونظحرا لصحعوبة املمححام بيافحة المحححاوالت النقديحة التحي تصحح  فحي هححذا المضحمار المنه ححي     

الححذت حححاو  أن ي عحح   حبيببب مونسببيفإننححا سححنقدم ت ربححة واحححد  هححي ت ربححة الناقححد ال زادححرت 

لمحام بيافححة مداراتحه الححذت نعتقحد أنححه  سحد هححذا المنحح  لححي  فححي  ،الفعح  القرادححي فعح  إ رادححي واع

 .فحس  ب  في الوان العربي عامةالنقد ال زادرت 
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 نظريات القراءة في النقد المعاصر: دراسة وصفية للكتاب -1

قب  أن نتارق لتفحص ما يحمله هذا اليتا  فحي داولحه ومحا يبسحاه ويارححه ومحا يتوللحه     

نحححاو  أن نلححم ونصححور مالمحح  اليتححا   حبيببب مونسببيمححن مواضححيع ارحهححا الناقححد ال زادححرت 

ة باعتبار أن الوا هة األماميحة هحي أو  محا يلحظحه القحارئ بصحفة واصحة والمتلقحي عل  الوا ه

بصححفة عامححة الححذت أراد اليتححا  ونحححن يمتلقححين لححه حاولنححا أن نصححفه بححدءا  بالوا هححة األماميححة 

نحححا  هححو العنححوان الحححذت توسححا هاتححه الوا هحححة ظمنالقححين مححن رؤيتنححا الواصحححة فيححان أو  مححا لح

إلحح  بنححي فححات  ثححم البنححي البححامق، بححديهيا إلحح  أننححا نعححود إلحح  الوا هححة تتححراوب بححين البنححي البححامق 

الولفيححة تعلوهححا صححور  هححذا الناقححد ب انبهححا مباشححر  اسححمه وأسححفلها اححرب و يححز  ححدا  دوافححع التححي 

دفعته إل  تحأليف هحذا اليتحا  فهحو يحذير  ملحة األسحبا  ليقحو  فحي األويحر يعتبحر هحذا اليتحا  

 .لقراديالتفاتة ل ميع محاات الفع  ا

" وفحححي األسحححف  الوا هحححة الولفيحححة ن حححد ميحححان النشحححر تححححت عنحححوان منشحححورات دار األديححح      

صحفحة،  171دون أن ننس  أن هذا اليتا  ح محه صحبير وعحدد صحفحاته  -ال زادر-"وهران

 .م1007ونشر عام 
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 (نظريات القراءة في النقد المعاصر)عرض محتوى الكتاب  -2

 :ابه في ومسة فصو قد  ع  حبي  مونسي يت   

علحححح  " اقححححرأ " معنححححون بفعححح  القححححراء  ححححاو  حبيحححح  مونسحححي إقامححححة فعححح   :الفصبببل ا ول   

اسححتعراض تححاريوي  علححه منفححذ امنسححان إلحح  المعرفة،ومتابعححة الم هححو ، مسححتودما فيححه ااقاتححه 

الماديحححة والمعنويحححة وهحححو يتحححدرل فحححي إدرا  اليليحححات وال زديحححات علححح  ححححد سحححواء، ليبحححدو الفعححح  

عتبحر يرادي بعدها باعثا  عل  اللذ  والمتعحة فحي محاوراتحه للنصحوص والقحراءات السحالفة، وقحد الق

 .الفص  األو  مدوال آور لم االت التنظير

فيان تحت عنوان سوسيولو يا القراء  حاو  حبيح  مونسحي اليشحف عحن : الفصل الثاني   

صحد ححا  الصحنيع األدبحي وهحو اليات ،الناشحر،القارئ ور :العالقات وتقااعها بين ثالثة أاحراف

اوتمار في ذهن صاحبه، ثم ماد  ت ارية في يد الناشر بتصرف فيه شحيال ومضحمونا تصحرفه 

في السلع التي ينتظمها قانون العرض والال ، ثحم صحورته وهحو بحين يحدت القحارئ يتابحا يتميحز 

 .بح م ونوعية واباعة وورق وسعر

وهححي ترصححد هححذا اليحح  تريححد أن تيشححف مسححار  يمححا يوضحح  الناقححد أن سوسححيولو يا القححراء     

النص وأثر األيادت األ نبية التي اعتورت رحلته وتت اوز هذا الارب إل  اليشف عحن أنسحاق 

القراء  وأنمااها في بلد دون آور، وفحي منظومحة فيريحة دون أوحرى، ومحا تمثلحه تلح  الولفيحات 

 .من تو يه فيرت أثناء معاشر  النص
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 يائية القراءةسيم: الفصل الثالث   

هذا الفص  قفز  من سوسيولو يا القحراء   حاعال القحارئ ال يهحتم بالشحي  الحظحي للحنص بح     

حاو  اليشف عن امشحارات ومحا تيتنحز  محن دالالت فيانحت القحراء  السحيميادية تواياحا للواقحع 

يبححاال فححي عححالم الححنص، ومححا تتححبان بححه يتابتححه فححي سححمات تت ححاوز الحاضححر إلحح   مححن  هححة واع

ثحم عححرل البححث فححي هحذا الفصحح  ... ماضحي وت ححو  مسحافة الححزمن غيحر آبهححة بحرفيحة الححنصال

عل  أنوا  القراء  السحيميادية متوقفحا أويحرا عنحدما نحرا  فحي قراءتنحا، أال وهحو التحليح  السحيميادي 

وواواته مصاحبا عبد المل  مرتاض في رحلته التحلي  السيميادي لنضع تصورا إ راديحا لهحذ  

 .القراء 

 جمالية القراءة: الفصل الرابع   

اقتحححر  حبيححح  مونسحححي محححن هحححذ  القحححراء  ومحححا لهحححا محححن صحححعوبة فحححي يتابتهحححا، نظحححرا ل حححدتها    

وتشع  مساليها فاصلة وأنها ال تدعي االستقال  بنات ها، ب  تدعو إل  نو  من التيام  بحين 

  إلح  ححا  فحالقراء  المعارف، وما دامت هذ  األوير  تشي   وهر القراء  فحي انتقالهحا محن ححا

هدم لالعتقاد السابق، وبناء  ديد يتوقف علح  ويبحة االنتظحار ألن الحنص امبحداعي هحم الحذت 

يدفع القارئ إل  مرا عة مواقفه ومعايير ، ويرغمه عل  متابعة نحو ال ديد دوما ثم نحاو  فحي 

 .وضم ذل  التمييز بين التأثير والتلقي والقراء  والتأوي ، والنص القارئ
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 التلقي والحدث القرائي: أما الفصل الخامس   

لححم يسححتاع الححديتور حبيحح  مونسححي تححر  الدراسححة معلقححة فححي فححرال التنظيححر وهححذا مححا  علححه    

يضحححيف رؤيحححة قريبحححة محححن الدراسحححات ال ماليحححة متصحححلة بحححالفن عمومحححه و عححح  الفصححح  الوحححام  

 سياحة في مستويين         مستوى البنية

 مستوى البناء                           

وحين نتحدث عن البناء نتحدث عن المبحادئ التحي تؤسح  الفعح  امبحداعي ثحم نبحوص فيحه    

 .واو  واو  في  ملة نظريات علم النف  وعلم اال تما  والنقد الفني وغيرهم

أما مستوى البنية هي تعال  فيها ييفية تعام  مع النص قراء  وتلقيا مستفيدين من موتلحف    

 .رؤيا النقدية عل  اوتالف أنواعها قصد بناء تصور  امع للعملية امبداعية أثناء تلقيهاال

البربيحة و  الحداثحةثم واتمة قصير  يعرف فيها أن النقد األدبي يعي  أزمة ححاد  محن تحولي    

و ظهور هزات قويحة تشحتاق إلح  النقحد المنه حي المقحنن الحذت يحان يميحز المشار   انفتاب عل 

الردتء و الحسن و السيئ ألنه نقد يحف  بالبعد امنساني في امبدا  ألنه نقد يحتحرم  ال يد و

أصحححابها و يقححر بفضححلهم ذلحح  النقححد يححان للناقححد فيححه در ححة ال تنححا  بححالتمني و التحححذلق و إنمححا 

 .هي تتوي  لسنين من معاشر  النصوص
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ي النقبد لحبيب مونسي في كتاب نظريات القراءة فب:المرجعية النقدية  -3

 :المعاصر

تحأليف يتحا  أن يبحدأ محن فحرال ،و ذلح  يسحتو   علح  أت ألت مؤلف مقب  علح  يمين  ال   

سححابقة توححدم موضحوعه الححذت أراد أن ييتحح  فيححه ،ربمححا لبححرض  تمؤلحف أن يعححود إلحح  أاروحححا

إعادته و إبراز و هته الواصة أو إتمام ما يبدو له ناقصا ،لذل  نستايع القو  أن لي  يتا  

ر عيته الواصة و يتا  نظريحات القحراء  فحي النقحد المعاصحر للناقحد ال زادحرت حبيح  مونسحي م

يؤيد لنا أنه استند إل  ولفية معرفية أقام من واللهحا إنتا حه هحذا و يميحن أن نبحرز  محن وحال  

تتميز بالمصداقية التامة انه انالق من مر عيات مزدو ة بحين العربيحة و البربيحة  يقراءاتنا الت

تيسحو  المر عيحة  ةن ما يتضح  لنحا بشحي   لحي أن منالقاتحه لفعح  القحراء  منالحق عربحي بححلي

 .البربية

أنهححا  (1)"القححراء  فعحح  حضححارت"لقححد انالححق أثنححاء ارحححه لعناصححر الفصحح  األو  فححي مبحححث    

مر عية مستعار  من التعبيحر السويسحرت و  (2)"قراء  فع  موتص"تنبثق من القرآن اليريم، أما 

، يمحححا أنحححه عمحححد إلححح  (و غيحححرهم اسحححياربيت باشحححالر ، سيبلز، ايبسون،)فحححي ذلححح  إلححح   داسحححتن

 .عرض القراء  عل  أنها فع  اللذ  و المتعة ر ع في ذل  إل  روالن بارت

 
   1نظريحححات القحححراء  فحححي النقححححد المعاصحححر، منشحححورات دار األدبحححي، وهحححران، ال زادححححر، ا: حبيححح  مونسحححي -(1)

 .12م، ص2002
 .20فسه، صالمر ع ن -(2)
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يمحححححا واصححححح  حبيححححح  مونسحححححي فحححححي ارححححححه مسحححححتندا إلححححح  مر عيتحححححه البربيحححححة فحححححي مفصححححح      

 حححححورل لويحححححات  ، حححححا  لينهارت،لوسحححححيان )وارتيحححححز عححححح  يححححح  محححححن  (1)"سوسحححححيولو يا القحححححراء "

ظلت المر عية غربية و اعتمد في ارحه علح   (2)"سيميادية القراء "أما (  ولدمان،اسياربيت 

 ماليحححة "أمحححا ( ليا يريسححتيفا ،بيحححر  يححراي ،دت سوسحححير و غيححرهمليفححي سحححتراو ، و )يحح  محححن 

فهححي دون منححاز  مر عيححة غربيححة بحتححه و قححد اسححتند إلحح  أعححالم مدرسححة يونسححتان   (3)"القححراء 

 .(و غيرهم ياو  و يارلها ني  شتير  و رابينز،هان  روبير  زرفولفبانغ اي)

المر عيحة غربيحة اعتمحد فحي ذلح  يح   ظلت (4)"و الحدث القرادي التلقي"أما في أور  ولة     

 .(بلزا ،سيبموند فرويد،سانتيانا،يريستيفا ,شار  ميشا )من 

 

 

 

 

 

 
 .42نظريات القراء  في النقد المعاصر، مر ع سبق ذير ، ص: حبي  مونسي -(1)
 .22المر ع نفسه، ص -(2)
 .123المر ع نفسه، ص -(3)
 .181المر ع نفسه، ص -(4)
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 :المنهج -4

  الدراسة والتحلي  من أعقد القضايا التي ي   أن يوليها الباحث اهتماما واصا، لع  منه   

ألن تعيحححين المنحححاه  يعنحححي ضحححمان النتحححاد ، فحححالمنه  فحححي عحححرف البححححث العلمحححي هحححو التصحححور 

الذهني للواوات التي سيتبعها الباحث من أ   تحقيق النتاد  التي يسع  إليها عبر واوات 

ريححة أو  ملححة نظريححات التححي يسححتند إليهححا فححي تفسححير الظححاهر  التححي يرسححمها وفححق مححا تمليححه النظ

يتناولها بالدراسة والتحلي ، فاوتيار المنه  إذ يتالح  اسحتعداد واصحا نفسحيا ومعرفيحا محن أ ح  

املمححام بالحقححح  المعرفححي الحححذت يتضححمن م حححا  البححححث وبالتححالي يتالححح  مسحححا معرفيحححا شحححام  

 .تمي إل  حق  البحثللمر عيات العلمية والثقافية التي تن

يما تزداد هذ  الصعوبة عندما يتعلق األمر بتحديد المنه  المتبحع فحي دراسحة يتحا  محا، أو    

ما يحدث في مث  هذ  الدراسة علح  رغحم محن المتعحة التحي يشحعر بهحا الباححث وهحو قحارئ لهحذا 

المحنه  د ض عليحه تحديحتفحر ( القحارئ) اليتا  أو محتفحص لحه، إال أن هنحا  رغبحة تلح  بداولحه 

نظريات القبراءة المتبع من قب  المؤلف لهذا اليتا  مثلما هو  ارت الحدوث عندنا في يتحا  

الححذت لححم يححتم إفصححاب عنححه مححن قبحح  حبيحح  مونسححي إال أننححي حاولححت  أن فببي النقببد المعاصببر 

أتوص  إليه بعد قراءات عديحد  ومتيحرر  أنحه اتبحع المحنه  التحاريوي التحليلحي الوصحفي منالقحة 

في النقد المعاصر فهو يحدد زمن الدراسة فحي فتحر  المعاصحر ولحم  القراء  تنظريالعنوان من ا

الذت يرتبا بديهيا بفتر  زمنية التحي اسحتوحت لحي أنحه  ،يق  قديم أو حديث ب  حدد  بالمعاصر

اتبححع المححنه  التححاريوي، أمححا فيمححا يتعلححق بححالتحليلي الوصححفي أنححه اسححتعرض الفعحح  القرادححي فيححان 



قراءة في كتاب نظريات القراءة في النقد المعاصر لحبيب مونسي:......................لفصل الثانيا  

 56 

 .مشير ا و ملمحا  ومقترحا  

لعحح  أبححرز مالحظححة يميححن تسحح يلها حححو  اريقححة حبيحح  مونسححي فححي هححذا اليتححا  هححي أن و    

بإحااة بالفع  القرادي من  ميع مداراته منالقا من القرآن اليريم ياشفا الناقد بذ   هدا يبيرا 

من االستعار  السوسيرية بأن اليتابة والقراء  و هين لعملة واحد   اعن البعد الحضارت مستفيد

منالقحححا إلححح  أاروححححات روالن بحححارت فحححي تصحححنيف فعححح  القحححراء  باعتبحححار اللحححذ  والمتعحححة محححرورا 

ا تثيحر  القراء  ونظحر إلح  صحميم العمليحة األدبيحة محن ثالثحة زوايحا ومحبالحديث عن سوسيولو يا 

عبحححد المالححح  " ، يمحححا ذهححح  عنحححد (القحححارئ –الناشحححر  -المؤلحححف)هحححذ  الزوايحححا محححن امشحححياليات 

فححي تحليلححه السححيمادي، يمححا حملححت هححذ  القححراء  إلحح  قمححة الهححرم وأالححق عليهححا اسححم  (1)"مرتححاض

 هحانز روبيحر يحاو  وفولفبحانغ) اروححات أعحالم المدرسحة  مستفيدا من أهحم (1)" مالية القراء "

 (.ايزر

وبعححد يحح  مححا مححرت بححه القححراء  يححأتي أوان تلقححي هححذ  القححراء ، مححن قبحح  القححارئ وحححدوث فعحح     

 .(8)"التلقي والحدث القرادي" القراء  

 

 

 

 

 
 .102نظريات القراء  في النقد المعاصر، مر ع سبق ذير ، ص: حبي  مونسي -(1)
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 .123المر ع نفسه، ص -(2)
 .181المر ع نفسه، ص -(3)

ويمين أن نيتفي بهذ  األعما  لرسم واوات المنه ية التي يمين أن يتبعها لتحليح  يتحا     

حبيحح  مونسححي وبواصححة فحححي يتححا  نظريححات القحححراء  فححي النقححد المعاصحححر التححي لححم يحححدر  إال 

دعي تتبحع المعحالم المنه يحة فحي ، لين الضرور  المنه يحة فحي مثح  هحذ  األبححاث تسحت" القراء "

الناقححد حبيحح  مونسححي تبنحح  المححنه  التححاريوي  أن مححا حاولنححا أن نقححوم بححه إال هححذا اليتححا ، وهححذا

التحليلي الوصفي حت  يلم بيافة التحوالت والدراسحات التحي ايتنفحت الفعح  القرادحي علح   ميحع 

أم موحححححتص أو أيحححححان حضحححححارت .المسحححححتويات سحححححواء محححححا تعلحححححق األمحححححر بالقحححححديم أو المعاصحححححر

 .سوسيولو ي وسيميادي ووصوال إل   مالي

 :خاصية الكتاب -5

إضافة إل  ال د  في اوتيحار الموضحو  ،و هحذا  ،يتا  حبي  مونسي من اليت  المعاصر    

 :ق  إن و دت في اليت  ال زادرية فمن ذل 

فاتحة إلح  م علح  ذلح  إلتو شمولية الفع  القرادي عند حبي  مونسي ألن منه ه و اريقته تق-1

  ميع المحاات أيانت

                               سوسيولو ية                            

 سيميادي                          

  مالي                          
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 .ها بين يت  عربية و يت  أ نبية و م الت علميةعو تن و تعدد مصادر هذا اليتا -2

ي  مونسي للمؤلفات السحابقة و محا لهحا عالقحة بموضحوعه يحد  ذلح  علح  يثحر  حب  استيعا-3

 .افع  القرادي عل  ثراءمصادر اليتا  الذت انعي  

 .توضي المن األلفاظ ياو  بالتفسير و عناية شرب البري  -4

ابحن القحيم ال وزيححة،ابن )فححي عرضحه لمفاصح  اليتحا  مثحح  ذلح   اليتح  تأمهحااسحتفاد  محن -5

 ...(ني  ني ،الرما

 .التعقي  عل  النصوص و األسانيد و هذا يد  عل  سعة علمه بالنصوص-1

 .العناية بالشواهد يانت هذ  الشواهد عربية أو متر مة-2

 .استعما  اريق الموااات حت  يساعد في استيعا  القارئ-8

 :  الهدف من تأليف كتاب نظريات القراءة في النقد المعاصر -6

إال و سحححار وفحححق هحححدف ،و الالفحححت لالنتبحححا  أن يتحححا  نظريحححات ؤلحححف يال يولححو أت يتحححا     

من يبرى امشياليات التحي تتسحابق فيهحا النظريحات ( حبي  مونسي)القراء  في النقد المعاصر 

و الرؤى ،حيث يان الهدف المر و محن هحذا اليتحا  تسحاير رؤيحة واضححة بينحة الححدود حتح  

ديحححدا أليحححا واليحححا محححن الحححوعي،ال نعحححرف أصحححولها و ال نقحححوم بترديحححد تلححح  األفيحححار و النظريحححات تر 

لألصو  "أن يزعم في هذ  األوراق تقديم دراسة دقيقة "فروعها و من هنا حاو  حبي  مونسي 
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و الفرو  وسع  إل  ارب أسدلة تفت  أمام األور إميانية ت او  مع المشرو  و الووض فيحه 

 سبي  ل  عل  ذألننا حين ن ارت األور في اروحاته إنما نفع  

الفهم الذت يستمل  هذا الارب و يسته ن ذلح  و محن ثحم تيحون بحين يديحه إميانيحة المشحارية و 

بناء رؤيا واصة لها من األصالة ما ي علها فعال إبداعيا للووض فيه و ي  واحد يفضحي بمحا 

 (1)."يريد

يادي و و يعتبر هذا اليتا  إلتفاتة ل ميع محاات الفع  القرادحي أيحان سوسحيولو ي و سحيم   

 . مالي و هذا الهرم يساهم في توضي  الهدف من اليتا 

  مالي                                    

 

 

 

          
 سيميادي                                       سوسيولو ي           

 محطات الفعل القرائي                           

 

 
 
 
 

 الفع   
 القرادي
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 .5،  4ات القراء  في النقد المعاصر، مر ع سبق ذير ، ص ص، نظري: حبي  مونسي -(1)

 :القضايا النقدية -7

تنححاو  الناقححد حبيحح  مونسححي  ملححة مححن القضححايا النقديححة، المتعلقححة بالنقححد المعاصححر، حححاو     

ألدوات عل  نظريحة القحراء ، التحي هحي موضحو  الدراسحة، حيحث يحان هحذا المفهحوم تابيق هذ  ا

 .النقدية التي هيمنت عل  النقد العربي والنقد البربي من بين أهم القضايا

حيث استقاء يثيرا يما يبدوا من آليات القراء  سوسيولو ية، وسيميادية، إضافة إل   مالية    

في النقد المعاصر، الذت أعا  لهذ  الدراسة مسحة معرفيحة واصحة، أحح  محن واللهحا الفعح  

 :وفق المنح  األتي القرادي عل   وان  متعدد ، والتي رسمنها

 :القراءة -7-1

رتباحت بدايحة حبيح  منوسحي فحي ارححه القححراء  محن رييحز  صحلبة وهحي القحرآن اليحريم وهححذا إ   

فالقراء  متزامنة محع نحزو  القحرآن اليحريم، ( 1)""إقرأ باسم رب  الذت ولق""بديهيا لقوله عز و   

إقحرأ ""يوضححها أيضحا القحرآن اليحريم لين مرتباة بشيء يحتم اسحتمراريتها آال وهحي اليتابحة، يمحا 

فححالقلم شححيء مححادت دليحح  اليتابححة التححي تضححمن للقححراء   (2)""الححذت علححم بححالقلم (3)وربحح  األيححرم 

 .البقاء، فالقرآن اليريم ييشف عن البعد الحضارت للقراء 

 

 



قراءة في كتاب نظريات القراءة في النقد المعاصر لحبيب مونسي:......................لفصل الثانيا  

 61 

 
 .01األية : سور  العلق -(1)
 .04، 03األية : سور  العلق -(2)

موتص، فالقراء  ال يمين أن تيون وحيد  بح  تحتحال إلح  محن يحنف  ثم  علت القراء  فع      

" فيهحا الحروب ويححتم و وديتهحا، وعلح  هححذا ال بحد محن و ححود اليتابحة، يمحا اعتبرهححا حبيح  مونسححي 

 والذت أل  بنا إل  ارب السؤالين( 1)"القراء  واليتابة و هين لعملة واحد  

 لم تين اليتابة ؟ماذا نقرأ إذا                             

 لماذا نيت  ما لم تين القراء  ؟                            

فيحح  واحححد  متوافقححة علحح  بقححاء األوححرى، ال و ححود للقححراء  دون يتابححة وال يتابححة دون قححراء      

فعلحححت القححححراء  فعححح  اوتصححححاص ارتباحححت باليتابححححة، مهحححدت للقححححارئ الاريحححق للقححححراء  وبعحححد أن 

نتبحا  وهحو قحارئ أو ياتح  ينشحأ بينحه وبحين الحنص لحذ  ومتعحة، وقحد ميحز فت االلالاالنصوص و 

بححين اللححذ  والمتعححة بححأن اللححذ  تححرتبا بححالنص التقليححدت والمتعححة تححرتبا بححالنص " حبيحح  مونسححي 

 .(2)"الحداثي 

 :القارئ -7-2

ثم حاو  حبي  مونسي أن يزي  الستار الداولي للقراء  ويور ها إل  المححيا اال تمحاعي     

فقحد تحولحت  ( 3)"المؤلحف، القحارئ الناشحر" ة زوايحا ذت انتهيت حرمتها، وحصرت ضحمن ثالثحال

مححن شححيء يسححتهوت القححارئ إلحح  مححاد  ت اريححة متوقفححة علحح  قححانون العححرض والالحح ، وتبيححرت 

النظححر  مححن عنححوان اليتححا  ومححا يحملححه مححن قيمححة معرفيححة إلحح  مححاد  ت اريححة بححين يححدت الناشححر 
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 .والقارئ
 .20نظريات القراء  في النقد المعاصر، مر ع سبق ذير ، ص: يحبي  مونس -(1)
 .123المر ع نفسه، ص -(2)
 .10المر ع نفسه، ص -(3)

يمححا حححاو  حبيحح  مونسححي فححي ارحححه تتبححع حرييححة القححراء ، وأن يرتقححي بالقححارئ مححن وححال     

 .(1)"تبحث في النص متحرر  من أسوار اللبة " استدرال سيميادية القراء  

بحح   اال تمححاعيرئ عنححدما يقبحح  علحح  قححراء  نححص ال ييححون مسححتهوت أو مححرتبا بححالواقع فالقححا   

اليلمححة ومححا تحملححه مححن دالالت اليلمححة ومححا  يترفححع باليلمححة إلحح  محاححة العالمححات والرمححوز، يقححرأ

 .وراء هاته اليلمة

 :التلقي -7-3

نحد عمليحة بعد ي  ما ارحه حبي  مونسي حاو  أن ينقح  فحي األثحر بحين القحارئ والحنص ع   

القححراء  ونحححا فححي ذلحح  منححح   ماليححة القححراء  أو نظريححة التلقححي، التححي انحصححرت ضححمن ثالثححة 

وتريححز علحح  القاحح  الثالححث آال وهححو القححارئ فححي ( 2)"الححنص، الياتحح ، القححارئ  "أقاححا  وهححي 

 :تفاعله مع النص والتي حاولنا أن نوضحها في الرسم األتي

 

                      

 نظرية التلقي                      

 

 تفاعل

 القارئ النص
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 .80نظريات القراء  في النقد المعاصر، مر ع سبق ذير ، ص: حبي  مونسي -(1)
 .123المر ع نفسه، ص -(2)

  حبيحح  مونسححي فححي ارحححه لقضححية  ماليححة القححراء  أن المححوروث العربححي ويححر زاد حيححث نححو     

ريفة، حيححث أعاححح  لنححا ويحححر مثحححا  لهححذ  النظريحححة وبالتحديححد القحححرآن اليححريم والسحححنة النبويححة الشححح

إنحا لحه لححالو ، ""  المبيحر ييشف عن التفاع  بين النص والذات القاردحة، وهحو نحص الوليحد بحن 

ن عليه لا ن أسفله لمبدق، وأن أعال  لمواع  .(1)""رثمالو ، واع

أثنححاء " ييشححف هححذا الححنص عححن وقححع الححذات القاردححة، يمححا اهتمححت نظريححة التلقححي بمسححتويين    

حيث حاو  حبي  مونسي أن يبحث في ثنايا الارب القرآني واستشهد . (2)"عد التلقي التلقي وب

اهلل نز  أحسن يتابا  متشابها مثالي تقشعر منه  لود الذين يوشون ربهم ثحم "" بقوله عز و   

 .(3)""تلين  لودهم وقلوبهم إل  ذير اهلل 

التححي تنتححا  المتلقححي أثنححاء  (وليححةالدا) تيشححف هاتححه اايححة اليريمححة عححن التبيححرات الباانيححة     

وبعد التلقي، يما يوضع الظروف وار ية متمثلة في الزمان والميان حيث يوتلف التلقي محن 

 .من شوص إل  آور( 2ز)إل  زمن ( 1ز)زمن 

يمحححا نبحححه حبيححح  مونسحححي فحححي ارححححه إلححح  صحححعوبة هحححذ  النظريحححة محححن قبححح  أعحححالم مدرسحححة     

محا قبح  التلقحي للمتلقحي ومحا لحه محن مر عيحة وأثحار ونستان  حيحث ريحز يحاو  علح  المسحتوى ي

 (4) .يريز عل  التفاع  بين القارئ والنص زرايحاو  تقديم قراء   ديد  للتاري  أما 
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 .133نظريات القراء  في النقد المعاصر، مر ع سبق ذير ، ص: حبي  مونسي -(1)
 .131المر ع نفسه، ص -(2)
 .131ااية : سور  المزمز -(3)
 .132، 125حبي  مونسي،نظريات القراء  في النقد المعاصر، مر ع سبق ذير ،ص ص، :ظرين -(4)

يبحث عن األثحر ايزر يريز ياو  عل  الولفيات ومر عيات السابقة لبناء أفق  ديد، أما     

 .بين القارئ والنص

ما لين تبق  القحراء  دادمحة العاحاء، ومنححت شحيء  ديحد وهحي عالقحة القحارئ بالمبحد ، فعنحد   

 ي وهحو ر بابتالعه هذا األوير وعزلحه عحن العحالم الوحا -القراء  –يباشر القارئ في قراء  تقوم 

او  حبيح  مونسحي تقريح  ففي هذ  المحاحة حح ،نف  ما يحدث مع الفنان أثناء عملية امبدا 

 (1).القراء  من الدراسات ال مالية

 :تا ات متمثلة فييبدو مما عرضنا  سابقا، توصلت إل  بعض االستن: مالحظة   

يعتبر حبي  مونسي ناقحد تأصحيلي أيثحر منحه تأسيسحي، ألنحه يقحوم بعحرض قضحية نقديحة  -

 .يؤصلها في القرآن اليريم، ثم يتبعها بدراسات غربية يانت أم عربية

و هة واصة تتعلق باللذ  والمتعة ترتبا بالناقد حبيح  مونسحي واصحة  إبرازيما يمين  -

لحححذ  والمتعحححة هحححي فيحححر   نسحححية أسحححقات علححح  الحححنص وروالن بحححارت عامحححة أن فيحححر  ال

 .واعتبرت النص ال سد الذت تمار  عليه اللذ  والمتعة فهي فير   نسية بحتة

 .ال بد من تقديم قراء   اد  للموروث العربي حت  ال نحتال إل  تبعية البربية -
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  .182 ،صحبي  مونسي،نظريات القراء  في النقد المعاصر، مر ع سبق ذير  :ينظر -(1)



 

 

 الخـاتمـة

 

 الخـاتمـة

 

 الخـاتمـة
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نستتلص م ااتتت  ستتتحر ة  لنقديتتا لننية تتتا لنددح تتتا ئ ح نلقة تتتة لنورل د تتا   تتتة  تتت ة  ل تتتئدل    

ا قئظت  انتتط ا  تتر لنيتد  لند تتدئ  نل وا لع م  تت  اتر اد  تت   لن ي وتتا لن دح تا لنئلوتتة  ئ  تتطل 

لنل تتئد يتت   م تتى استتلئ  لندد تتا لننية تتا  اط ل يتتى لننيتت ة نظد تت   يدح تتا  ئ لدلحتتد نظد تت   

ا ان تت   ئ  تتطل اتت  ةة  حنتت  ن ئ تتئة م تتى لودحتتا نية تتا ورل د تتا نقح تت  ائنستت  ئ لنيتتدل   م نتت

 :لسو ل وا ا االقظ   م ى لننقئ لآللى

صتتد  ئ لدتتة اتت  لنانتت     نيتتة قظ تت  نظد تتا لنيتتدل   حقظتتئد ئلستتر وتت  لننيتتة لن دحتت  لناد -

 .ةي د انل  دل

 ا لنورل د تا  انل ت د   حت   لننيت ة لقلل نظد ا لنيدل   اديرل ادائ   و  لنةدلسا لننية ا لنددح -

 .منة لنن  ة لنورل دي قح   ائنس لنةلدس    ص صا 

لإلنات م ح تطل لن تد   لم قح ت  ائنست  ات  لنتط   قت ئنئ  دلحد لنني ة لنورل د    ئ م تى دةست  -

 .نظد    لنيدل   و  لننية لناد صد

   لنيدل   ئ نطيد ان م اس  م لندة ة ا  لنني ة لندد  ان م ئ لن د  و  ا دل  نظد   -

 (لح  لني م لنوئر ا  لندا ن   نئس    يئنةا    ةمالم اةدسا يئنسل نس)

  ق ئل لإلسلع ة  ا  ادليرل  اددو تا مة تة   لدل     دلحد لنن  ة قح   ائنس  ن  ةل قةل    -

اتتت  لندة تتتة اتتت  لنيلتتت  لنددح تتتا  ياتتت  ادلتتتئ ,ق تتتع املاتتتة م تتتى لني  تتتد اتتت  لننظد تتت   لن دح تتتا

نية اا ئ لنقة  ا  ح إلض وا انى لنيل  لنالدواا ئ ح   لدةة  اص ةده لنعيد ا ح  ا لني ة ل

حوا تر لناق ت   لنتطي ةست م وت  ا تدل  لنست قا  اق  تا  لنا ت د الدتةة  م ى نظد ا لنيتدل   
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 .لننية ا لنددح ا

ى ودل قح   ائنس  لنيل   دق ا س  ق ا نعدل لنيدل   ا  قض دي  انتى سئست ئنئو  انت -

 .س ا      ئصئال انى وا ن 

 طل لنيل   نظد    لنيدل   و  لننية لناد صد نئ  عدل   ئ ستئ  ا ت د  است نا لنيتدل   ات   -

 .وئلن  الدةة  وي   ا  دل ئ ا اق  ئ ايلدق 

اس نا لنيدل   ال لحقع و  قيل لألة  ئقةه  حل لقل ج انى ي وتا لنقيتئل قلتى لستلص م  -

 .حةل  ر 

 لنيل حا          اق ئد  أل م  ض    لإلحةلع   دلحد  طل لنيل   -

 لنيدل                                                            

 لنل ئ ل                                                          

 .نةدلس   لناد صد نيل ا  ةودرله ل قص  ا دلحد نظد    لنيدل   و  لننية لناد صد  -

ودل قح   ائنس  لنيتدل   وت   تطل لنيلت   ودتل اودل ت  نستح  لنظ تدي  حتدر ودتل لنيتدل    -

 .ة ن   ان   نه و  لننم

 .لنل  لعدر   لنطل  و  لع م    ار لننم حدر قح   ائنس  ي ع ا  -

 . دلحد ل ي  لنقةع لنيدل    ا د لنيدل   ا   حل لني دئ -

 .ن ي ائس لنددح  ئةصطه ا  لن ي وا لنددح ا ئلن دح اا دل  قح   ائنس   -

 .اسل اد لنن  ة قح   ائنس  ول لن دئق   لن دح ا لنل  ن ة  ح   نظد ا لنيدل   -
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اسلص صت   وت  لنةدلستا لنل ح ي تتا ئات  صتالل  دل لتت  وت  يلت   نظد تت   لنيتدل   وت  لننيتتة  -

  لنعدتل لنيدل ت  ئلنلت  ي نت  لناد صد انى اسلي ت ة لنا ت د  استليى ان ت  محتد يتل اق ت 

 .طل  صح ا ل ص   ا اسلن ةل انى لألصئل لن دح ا

ئو  لألص د وا  صالل ةدلسل   طه ةلئوته حتةمئ  انتى وا تر لنحت ق    لنورل تد    نةنلع لتا    

م      قي   ا  لنةدلسا    .  انى لألة  لنورل دي ئح نصصئم لنس قا لننية ا ئل 

                                                                                                                  



 

 

 الملحق

 

 المقدمة

 

 الملحق
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 حبيب مونسي

تلقة  تسليعة  ة واليةة عسسة،   نبزها 7591ولد سنة    

بوالية عسس،  ثم إلتحق بالتسليم العتوسة  ثةم الثةانو   

ثةةم تح ةةى الةة  العامسةةتي  عةةر ماعسةةة وهةة ار سةةنة 

  واشةةةتبى بالتةةةد يم المةةةاعسا لةةةا  سةةةم اللبةةةة 7511

الملكك  وآدابهةةا بسةةيد  بلسبةةام ود مم بماعسةة  الس بيةة

ثةةةةم اةةةةاد إلةةةة   بالععل،ةةةةة السةةةةسودية سككككعول بالريككككا 

 (.سيد  بلسبام) الو ر وهو يزاوى التد يم بالماعسة األ ى 

تقةةدي  عشةة    –د،تةةو اا الدولةةة : آخةة  الشةةهادام العح ةةى اليهةةا: السككيرة الوفيةيككة   

 .م سيد  بلسبام60/71/7555مدا عع تهنئة خا ة وتو ية بال بع لا 

 .م وه ار69/61/7550عش   مدا لا : شهادة العامستي  تقدي  -

م عةةةع الشةةةهادة الشةةة لية لد مةةةة التخةةة   الةةة    م 7551شةةةهادة الليسةةةانم لةةةا مةةةوار  -

 م7551-7557: الدلسة

 .تلعسار 7515شهادة الب،الو يا لا موار  -

 .م سيد  بلسبام7596شهادة ال،فاءة لألستاذية ع حلة التسليم العتوس  لا عا م  -

 .م سيد  بلسبام7551ثانو  لا لب اي  شهادة ال،فاءة لألستاذية ع حلة التسليم ال -
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 :أما في الميلان الجامعي

 م65/77/7550 ستاذ عسااد عت بص  -7

 م65/69/7551 ستاذ عسااد ع سم  -1

 م16/76/7555 ستاذ ع،ل  بالد وم  -1

 م71/61/1666 ستاذ عحاض   -1

 م1660 ستاذ التسليم السالا  -9

 :مجمل الخلمات

 م19/77/7599ل  م إ71/65/7515ع حلة التسليم العتوس  عر    

 .م16/65/7551م إل  10/77/7599العد سة السليا لألساتذة عر : ع حلة االنتداب   

 .م69/77/7550م إل  17/65/7551ع حلة التسليم الثانو  عر    

م إل  7551ماعسة الت،وير العتوا ى   ستاذا عشا ،ا عر  ،توب  : ع حلة التسليم الماعسا   

 .م7551موار 

 :الجامعي مرحلة التعليم

 .م إل  يوعنا هذا65/77/7550ماعسة سيد  بلسبام عر : ع حلة التسليم الماعسا   

 ستاذ عشا ك ماعسة وه ار  ،لية األدب والسلوم اإلنسانية   سم الت معةة  ة  العامسةتي     

 .م1666/1667

 سةةةةةةتاذ عحاضةةةةةة  بماعسةةةةةةة العلةةةةةةك سةةةةةةسود  الععل،ةةةةةةة الس بيةةةةةةة السةةةةةةسودية  ،ليةةةةةةة الت معةةةةةةة    
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 .م1661/1661

 سةتاذ  عشةةا ك ماعسةةة تيةةا م ،ليةةة الداب والسلةةوم االمتعاايةةة   سةةم اللبةةة الس بيةةة   ةة     

 .م1661/1669العامستي  

 سةتاذ عشةةا ك ماعسةةة تيةةا م  ،ليةةة الداب والسلةةوم االمتعاايةةة   سةةم اللبةةة الس بيةةة   ةة     

 .م1669/1660العامستي  

والسلةوم االمتعاايةة   سةم اللبةة الس بيةة   ة    ستاذ عشا ك ماعسة تلعسار  ،ليةة الداب   

 .م1661/1669العامستي  

 ستاذ عشا ك ماعسة تلعسار  ،ليةة الداب والسلةوم االمتعاايةة   سةم اللبةة الس بيةة   ة     

 .م1669/1665العامستي  

نائةةةب اعيةةةد ال،ليةةةة  ع،لةةة  بالبيةةةدااوميا ل،ليةةةة الداب والسلةةةوم اإلنسةةةانية  سةةةيد  بلسبةةةام    

 .م1666/1667

 ئةةيم  سةةم الةةم الةةنفم والةةم الت بيةةة  ،ليةةة الداب والسلةةوم اإلنسةةانية  سةةيد  بلسبةةام عةةر    

 .م1661

 .م1661 ئيم اللمنة السلعية  ،لية الداب والسلوم اإلنسانية سيد  بلسبام    

 :و،ار اضو لا بسض العمالم نذ،  عنها   

 .اضو العملم السلعا لل،لية  ععثال لألساتذة -

 .لعملم السلعا للماعسةاضو ا -
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 .اضو لمنة  خال يام العهنة للماعسة -

 .اضو الهيئة لعملة الداب والسلوم اإلنسانية  سيد  بلسبام -

اضو الهيئة السلعية لعملة النقةد والد اسةام األدبيةة واللبويةة  عخبة  الد اسةام األدبيةة  -

 .واللبوية سيد  بلسبام

  .سسيدة  الع ،زالماعسااللبامعسهد الداب و "  عتور" اضو الهيئة السلعية  -

عسهةةةةد الداب واللبةةةةام  الع ،ةةةةز المةةةةاعسا "   ةةةة اءام" اضةةةةو الهيئةةةةة السلعيةةةةة لعملةةةةة  -

 .عسس، 

 .اضو الهيئة السلعية  سم اللبة الس بية وآدابها  ماعسة عستبانم -

 :و،ار  ئيم لبسض العشا يع

 . ئيم تح ي  عملة الداب والسلوم اإلنسانية  سيد  بلسبام -

 .م إل  يوعنا هذا1666دة بحث بعخب  النقد والد اسام اللسانية عنذ  ئيم وح -

 . ئيم عش وع بحث و نا حوى الق اءة ونص الق اءة لا السنة الثالثة ثانو  -

 .- احى اإلادادية والثانويةعال - ئيم عش وع بحث و نا حوى ال،تاب العد سا -

 . ئيم عش وع تحليى الخ اب والم النص -

 .الس با الحديث د اسة وتقويم  ئيم عش وع حوى النقد -

 .م1665/1676النقد الس با الحديث :  ئيم عش وع عاستي  -

 .LMD ئيم عيدار د،تو اا  -
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 :أهم المنشورات اللولية

 :م1991عام / 1

 .ال،تابة اإلبدااية اند ابر األثي     ( : األ در)الفنيق  -

 .األدب المزائ  : العنتدى اإلعا ام الس بية -

 .النص تبييبالق اءة السيا ية و (: سوديةالس)النص المديد  -

 .لا عاهية النص  الحضو  والبياب(: السسودية)النص المديد  -

 .عر  نعا  الفسى الق ائا إل   نسا  ( : السسودية)سيوسيولوميا الق اءة  -

 :م1999عام / 2

 (.األ در)است اتيميام ا،تساب العسا   والتومي   -

و ةةيى الةةةنص العسةةتقبى وال ةةعم  إشةةة،الية ،تابةةام عسا ةة ة واةةا الحداثةةةة و زعةةة الت -

 (.لبنار)الفهم األخ  

 (.لبنار) ،تابام عسا  ة النقد األلسنا  التلقا باالاتعاد واللبم -

 .تلقا النص و لق االنتظا  والتأويىالمعالية  -

 :م2222عام / 3

التنظيةةة   -1-التأ ةةيى الت اثةةةا  المةةةزء -7-المةةةزء : معاليةةة التلقةةةا عقةةةاى لةةا مةةةز ير -

 (.اإلعا ام)الحداثا 
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 (.األ در) وانمازا  األث  الفنالينوعينولوميا التم بة المعالية   -

 (.األ در)إا اءام النص  نص الق اءة  و  اءة نص  -

 (.دعشق)النص وآليام التأويى  -

 :م2221عام / 4

 (.السسودية)الناد  األدبا  عستويام الق اءة الس بية  -

 (.اعار)شخ ية الع ي  وع ي  الشخ ية  -

 :م2222عام / 5

 (.الدوحة     )الوضسية السلعية ونقد األدبا  -

 (.دعشق)عش،لة اإلنسار بير العس حير الس با والمزائ   ن ا وتعثيال  -

 (.دعشق)النقد الق اءة  عر عقا بة العسيا ية إل  األث  العفتوح  -

 :م2223عام / 6

 (.دعشق)الق اءة والخ اب  عقا بة للعشهد الشس   الحديث  -

 (.دعشق)لتذوق األدبا النص ولاالية ا -

 (.دعشق)بالاة ال،تابة العشهدية  -

 (.دعشق)ال وم والخ اب  -

 :م2224عام / 7

 (.الععل،ة الس بية السسودية)ال لى لا الشس  الس با  -
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 :النشر في الشبكة العنكبوتية

عملةةة   ةةوام الشةةعاى  عملةةة ا بيةةة ثقاليةةة امتعاايةةة    ةةالة عسا ةة ة : م21/23/2221   

 .ع بير العتباادير و عسضلة المع

عملةةةة   ةةةوام الشةةةعاى  عملةةةة ا بيةةةة ثقاليةةةة امتعاايةةةة شةةةاعلة  عشةةة،لة : م22/23/2221   

 .تمنيم    يدة النث  وعسؤولية النقد

عةةر  تةةى عملةةة   ةةوام الشةةعاى  عملةةة ا بيةةة ثقاليةةة امتعاايةةة شةةاعلة  : م23/24/2221   

 .زعر القتلة  هى    نا ميدا هن   عيلل .... الشس 

نمةةازا –و ةةع  نفةةام ع    حبيةةب . د. : عي،ةةاى دولةة ير  ت معةةة وتس يةةب -األثةة  الفنةةا إنشةةاء وا 

 .م1669عونسا 

 .عو ع  نفام  تقويم الف،  الدينا اند ابر خلدور  شاهد ا     

 :المنشورات الوطنية

إش،الية الع  لح لةا بالاةة ال،تابةة لةا  ةحيفة بشة  بةر : عملة الحضا ة اإلسالعية -

 . م وه ار7551نولعب   61العستعد 

 .  بشا الق اءة الفسى الفلسفا والحداثة الس بية  الق اءة عنهما  :  1ع عملة اإلبداع -

 .م7559موار  67الحداثة و زعة التو يى :  7ال،تابة المديدة ع -

 (.ماعسة تلعسار)م سيوسيولوميا الق اءة 7559 ،توب  :  1عملة الو ى ع -



السيرة العلمية لحبيب مونسي................................................................لملحقا  

 77 

عملةةة الحضةةا ة اإلسةةالعية   ديولوميةةا الخ ةةاب اإلستشةة ا ا الحةةديث   ةة اءة لةةا آليةةام  -

 .م وه ار1666التف،ي  الفلسفا اند العستش  ير   ل يى 

 .م1666 ماعسة بس، ة  المزائ ... عحاض ام سيعياء العسعا  الشس    -

 :يةالمطبوعات الجامع

 .م7559( حاعى بيدااوما)بالاة ال،تابة  -

 .م7555( حاعى بيدااوما)معاليام الق اءة  -

 م1666( حاعى بيدااوما)الق اءة البنيوية  -

 .م1667( حاعى بيدااوما)  وى الق اءة الس بية  -

 .م1661( حاعى بيدااوما)عبادئ الق اءة  -

 .م1661( حاعى بيدااوما)تحليى الخ اب  -

 .م1669( حاعى بيدااوما)النظ ية والت بيق   اءة النص األدبا    -

 .م1660( حاعى بيدااوما)لا   اءة األدب  االمتعاااالعنهج  -

 :الكتب واللراسات المنشورة

القةةة اءة والحداثةةةة  عقا بةةةة ال،ةةةائر والعع،ةةةر لةةةا القةةة اءة الس بيةةةة  اتحةةةاد ،تةةةاب السةةة ب  -

 .م1666دعشق  سو يا موار 

م  7555ديم  دا  البةة ب للنشةة  والتوزيةةع وهةة ار نظ يةةام ال،تابةةة لةةا النقةةد الس بةةا القةة -

 .المزائ 
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ش،اليام العسن   دا  الب ب للنش  والتوزيع  وه ار  - م  المزائ   1666للسفة الق اءة وا 

 .م1661  1 

 .م  المزائ 1667لسى الق اءة النشأة والتحوى  دا  الب ب للنش  والتوزيع  وه ار  -

 .م  المزائ 1667  والتوزيع  وه ار توت ام اإلبداع الشس    دا  الب ب للنش -

 .م  سو يا1661للسفة الع،ار لا الشس  الس با  اتحاد ال،تاب الب ب  دعشق  -

م  وهةةةة ار 1661شةةةةس ية العشةةةةهد لةةةةا اإلبةةةةداع األدبةةةةا  دا  البةةةة ب للنشةةةة  والتوزيةةةةع  -

 .المزائ 

 .م1661لا النقد العسا    دا  األدبا للنش  والتوزيع  وه ار  نظ يام الق اءة -

لعشهد الس د  لا الق آر ال، يم   ة اءة لةا   ةة سةيدنا يوسة  الية  السةالم  سةيد  ا -

 .م1665بلسبام 

" عقا بةةة لتةة ددام السةة د لةةا   ةةة سةةيدنا عوسةة  " التةة دد السةة د  لةةا القةة آر ال،ةة يم  -

 . تحم ال بع

 (.العخ و )سيعياء النعاذ  البش ية لا الق آر ال، يم  -

 .ي  العخ و  العستقبلية لا الحديث النبو  الش   -

الواحةةد والعتسةةدد  الةةنص األدبةةا بةةير الت معةةة والتس يةةب  دا  البةة ب للنشةة  والتوزيةةع   -

 .م وه ار1669

نقةةةةد النقةةةةد  العنمةةةةز الس بةةةةا لةةةةا النقةةةةد األدبةةةةا  دا  األدبةةةةا للنشةةةة  والتوزيةةةةع  وهةةةة ار  -
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 .م1661

 :وأهم روايته المنشورة

 .م المزائ 7555توزيع  وه ار عتاهام الدوائ  العبلقة  دا  الب ب للنش  وال -7   

 .م المزائ 1667ماللت  األب األاظم  دا  الب ب للنش  والتوزيع  وه ار  -1   

 .م المزائ 1661الضفة األخ ى عر الوهم  دا  الب ب للنش  والتوزيع  وه ار  ل ا -1   

 .م1661عقاعام الذا، ة العنسية  المزائ  السا عة  -1   

 .م المزائ 1665حم ال بع  سيد  بلسبام السير الثالثة  ت -9   

 :الملتقيات والملاخالت

 :الملتقيات اللولية وملاخالتها -   

م نةةولعب   علتقةة  دولةةا  اإلسةةالم والد اسةةام العسةةتقبلية عسهةةد الحضةةا ة اإلسةةالعية  7559   

 .ة وتبيب است اتيميام استسعا  العستقبىءالنبو : انوار العداخلة

لتقةة  العبةةا با  اللبةةة الس بيةةة والعنةةاهج الحديثةةة  عسهةةد اللبةةة الس بيةةة م ديسةةعب   الع7559   

 .معالية التلقا  عستويام التلقا والتأثي : وآدابها  ماعسة تلعسار انوار العداخلة

الواحةد : م العلتق  الدولا حوى إست اتيمية الت معةة   ماعسةة وهة ار انةوار العداخلةة1666   

 .لنص بير التلقا والت معةالعتسدد    اءة لا التحوالم ا

العلتق  الدولا لا النص األدبا لا عنهةا  التسلةيم المزائيةة والس بيةة  : عا  76/م 1661   

فيةةة تلقةةا الةةنص ولااليةةة التةةذوق األدبةةا  عقا بةةة ت بيقيةةة ل،ي: الوا ةةع واأللةةق انةةوار العداخلةةة
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 .الن وص  ماعسة عنتو    سن ينة  المزائ 

ق  العبةا با لتحليةى الخ ةاب  التحليةى التةداولا و السوسيون ةا  م العلت1661 ل يى  71   

التداولية وعقا د الخ اب األدبا  عقا بةة بةير الةم العقا ةد الس بةا و لسةاى : انوار العداخلة

 .ا ماعسة باما عختا   انابة المزائ تال،الم الب ااعا

ة لةةا اللبةةة واألدب  حةةوا  العنةةاهج النقديةة: العلتقةة  الةةدولا األوى حةةوى: م1665عةةا   70   

هةةى .... الةةنص والعةةنهج: ،ليةةة الداب والفنةةور  ماعسةةة األعيةة  ابةةد القةةاد   انةةوار العداخلةةة

 ؟...يحعى النص عنهم  التفسي  

 :الملتقيات الوطنية وملاخالتها

: العلتق  الو نا حوى البيدااوميا  ماعسة سيد  بلسبام  انوار العداخلة: م7559موار    

 .است اتميام ا،تساب العسا   والتومي عبادئ التسليم 

: العلتقة  الةةو نا حةوى  دب الثةةو ة  واليةة سةيد  بلسبةةام  انةوار العداخلةةة: م7559عةا م   

 .عوضواة السمر لا شس  عفد  ز، يا    اءة لا معاليام الع،ار

: علتقةةة  السةةةيعياء والةةةنص األدبةةةا  ماعسةةةة بسةةة، ة  انةةةوار العداخلةةةة: م1666مويليةةةة  69   

 .العسعا  الشس      اءة لا توت ام الدلق الشس      يدة نزا   بانا ءسيعيا

" العسةةا  اإلبةةدااا النقةةد  لةةدى ابةةد العالةةك ع تةةاض"النةةدوة الو نيةةة : م1667 ،تةةوب   71   

  .  اءة لا  نعا  النص و نساق ال،تابة التحليلية: ماعسة وه ار  انوار العداخلة

اسيير حوى الق اءام النقدية لن وص نعوذمية  ،ليةة اليوعير الد  : م1660موار  60/61   
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: الحقةةوق والسلةةوم االمتعاايةةة   سةةم اللبةةة الس بيةةة وآدابهةةا  ماعسةةة األاةةوا   انةةوار العداخلةةة

 .العقا بة العشهدية للنص األدبا

نقةةد ال دب عةةا  بةى النهضةة لةا ضةوء : العلتقة  الةو نا ال ابةع حةوى : م1661مويليةة  69   

: لداب والسلةوم اإلنسةةانية   سةم اللبةة الس بيةة  سةةيد  بلسبةام  انةوار العداخلةةةالمديةد  ،ليةة ا

 .آليام التفسي  اند ابر القيم الموزية

 العلتقةةةة  الخةةةةاعم للنقةةةةد األدبةةةةا  الع ،ةةةةز المةةةةاعسا عةةةةوال  ال ةةةةاه  : م1669 ل يةةةى  79   

حو الح ية  ألعةير ال وايةة المزائ يةة  عةى االنتظةا  وخيبةة التلقةا ي ة: سسيدة  انةوار العداخلةة

 .او ز ال

اليةوم الد اسةا حةوى البشةي  اإلب اهيعةا عنةو  األذهةار ولةا م البيةةار  : م1665مةوار  67   

عفهةوم االسةتقالى و ؤى العسةتقبى لةا : العملم األال  للبة الس بية المزائ   انوار العداخلةة

  . وى خ بة للبشي  اإلب اهيعا بسد االستقالى
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 : بـملخص مذكرة الماستر المعنونة 

حبيب :" قراءة في كتاب نظريات القراءة في النقد المعاصر:النص و المنهج 

 – نموذجا -"مونسي

تعدددظ يات دددرا ة مدددتةى  إلدددل اتدددت  ةسادددار  را  سددد  ة ردددرمن ة يمظ دددن رددد ةى ة  تت دددن إلي دددر ة     

ة متةى   إلر  ستفا ت در إلدل قيدر ر  ة عتت ن   في ظتةرتير مر  ير ةس إلر  قظت ة إلرتطرع تإاار  ن

 .يمظ ن ر إل رئ ن   ر ر    ج ن ترسيرفن إ   جإلر  ن

 :  قظ تيإليا ظتةرتي هذه فصس ل    

 :قتةى  في ة إلصطسح  ة إلف    م ث إفتتما هذة ة فصل:ة فصل ةأل ل ة يص   ة إلي ج    

 ددر ة دديص لدد  إلف دد   إلف دد   ة دديص إلددل ة يرم ددن ة س   ددن  ةسصددطفم ن لدد  ة ا ف ددن ة تددي  مددت  ت

ة مدتةى     فقت در تر يمددظ  إلدر ة مرد  ة لددريي إلدل ة تمدث تطتقددا إ د  إلف د   ة إلددي ج إلدل ة يرم ددن 

 .ة س   ن ةسصطفم ن

 إلددر ة فصدددل ة لدددريي   ةألب دددت هددد   تدددرت   دددل قدددتةى  فدددي اتدددر  يات دددرا ة مدددتةى  فدددي ة يمدددظ    

قإلدددا تظتةردددن :فاريدددا ظتةردددتي فدددي هدددذة ة فصدددل  سددد  ة يمددد  ة تدددية إلعرصدددت مت ددد  إل يردددي 

 صدف ن  اتدر  لد  إلمتدد   ة اتدر  ترسيدرفن إ د  ة إلتجع ددن ة يمظ دن   ة إلدي ج ة إلتتد    ة  ددظ  

إلددل تدد     ة اتددر    طددتا ة ميددر ر ة يمظ نت قددظ إ تإلددظا  سدد  اتدد   هإل ددر ة إلظ يددن إل يدد ع 

 .  يمظ ن رتق ذاتهرظ ة إلعرصت   اتيات را ة متةى  في ة يم:ة ظتةرن

  ة يت جددن ة تددي ت صددسا إ   ددر إيفتددرا ة ظتةرددرا ة جرةئت ددن  سدد  ظتةرددرا  تت ددن إلعرصددت       

ة بدد ف فدددي ظتةرددت ر   تعتتدددت يات دددن ة مددتةى   ةمدددظ  إلددل ت ي دددر ترسيدددرفن إ دد  ادددإل   ن هرتددد  
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 .ةألب ت    إيفترم ر  ل إلمطرا ال ت 

ن   إي رئ ددر تبرتإلددن ترددجل ف  ددر  هدد  ة يمددرط  تطت عددن ة مددرل فاددل ظتةرددن   تددظ   ددر إلددل إلمظإلدد

 .  ة إلت صل إ   ر
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 وغرافيايبيبل

 المصادر: أوال   

 .رواية ورش: القرأن الكريم

نظريييييلق القييييرانق  ييييي النقييييا المرلايييير  مناييييوراق اار ا اييييي   و ييييران  :مونسييييي   ييييي  -1

 .م7002  1الجزائر  ط

 :المراجع العربية: ثانيا   

اليييياار ال ي ييييلن قييييرانق اليييينل  اار الطقل يييية  مط ريييية النجييييل  الجاييييياق  : أ ملميييية ل سيييين -7

  .م1110

 .م7008  1النل والمنهج  اار ا مل  الر لط  ط: أايوان م ما -3

   7التلقييييييي والسيييييييلقلق الطقل ييييييية  مناييييييوراق ا  ييييييت    الجزائيييييير  ط: إ ييييييرا يم   ييييييا اه -4

 .م7002

المرييللم المتاييارق للنقييا ا ا ييي  ييي الرييللم الرر ييي وأوا يير القييرن الراييرون :  ييارع  طمييلن -2

 .م7001ط  /طة  مناوراق قللمة  الجزائر  او ااية ا لفية الطلل

تطيور الفكير الريل يي  والرق نيية المرلايرق  اار طليرية   ييروق  : الجل رع م ما  ل يا -8

 .م1167  7ط

ط  /  القيييل رق  اإايييكللية المييينهج  يييي النقيييا المرلاييير  اار طي ييية: جيييلزع سيييمير سيييريا  -2

 .م7004
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  منايييوراق كلييييية ا اا  و الرلييييوم (ط يقييييلقإاييييكلتق وت)نظرييييية التلقيييي :   ي يييي ميلييييوا -6

 .م1113ا نسلنية  الر لط  المغر   

سيي ر المو ييود  نييا النقييا المو ييو لتي  ييي الرواييية و الاييرر  مط ريية :  ميييا يل مييياان-1

 .م1110  1النجل  الجاياق   لس  المغر   ط

  1ان  طا  ال ييياين ونقيييا   اار الميسيييرق  ا ر  يييي ا : ال طيييي   ميييلا  ليييي السيييليم -10

 .م7001 ي  1430

 .م1112منل ج ال  ن ا ا ي  اار الطقل ة  القل رق  :  لي  يوس  -11

نظرية النل من  نية المرنى إلى سيميلئية الياال  منايوراق ا  يت    :  مرع  سين -17

 .م7002  1ط  الجزائر الاار الرر ية للرلوم ونلارون

ق ال طييل  النقيياع المرلايير  مناييوراق سييرايلق النقييا  ييي ت ليييل  ليييل:  مييرع  سييين -13

 .م7011 ا  ت    الجزائر 

نقا النقا والتنظير  ي النقا الرر ي المرلار  مناوراق كلية ا اا   : الاغمومي م ما -14

 .م1110  1الر لط  المغر   ط

إ يييلنق  كطييير مييين سييي رين تييييلرا )الييييل النلقيييا ا ا يييي : الرويليييي ميجيييلن وسيييرا ال يييلزغي -12

 .م7002  المركز الطقل ي  الاار ال ي لن  المغر   4ط( نقاع مرلار وماطل ل

  1نسيج النل    ن  يمل يكون ملفوظل نال  المركز الطقل ي الرر ي ط: الزنلا ا ز ر -18

 .م1113

 



 ........................................................................لمراجعقائمة المصادر وا

 66 

اراسيية ت ليليية نقاييية  ييي )ميين  لسيفلق التلويييل إليى نظريييلق القيرانق : اير ي   ييا الكيريم -12

 .م7002  7مناوراق ا  ت    الجزائر  ط( يطةالنظريلق الغر ية ال ا

النقييا الرر ييي ال يياين و ميياارس النقييا الغر ييية  اار م مييا  لييي : الرجيمييي   ييا النلايير-16

 .م1116  1ال لمي  افلقس  تونس  ط

 يييييييي منيييييييل ج ت لييييييييل ال طيييييييل  السيييييييراع  إت يييييييلا الكتيييييييل  الرر يييييييي  :  يييييييي ن  مييييييير-71

 .م7006اماق 

 يييي إايييكللية المييينهج و النظريييية المايييطل  النقييياع الرر يييي )ييييةاللغييية الطلن:  ل يييل طيييلمر-70

 .م1114  1المركز الطقل ي الرر ي   يروق ط( ال اين

  الكوييييق  184  غييية ال طيييل  و  ليييم الييينل   يييللم المرر ييية  الرييياا :   يييل اييي  -71

 .م1117

وان المط و يلق الجلمريية  ن  كنيون   يي  يللم الينل والقيرانق  ايي: مرتلض   ا الجليل-77

 .م7002الجزائر  

نظريييية الييينل ا ا يييي  اار الهومييية للط ل ييية و الناييير  الجزائييير  : مرتيييلض   يييا المللييي -73

 .م7002

 طييييل  النقيييياع  نييييا   ييييا الملليييي  مرتلض الم  يييين  ييييي الميييينهج و ال: وغليسييييي يوسيييي -74

 م7007اار ال الئر  رغلية  الجزائر  / إاكلليلته
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المركز الطقل ي الرر يي    ييروق  ( النل و السيلق)إنفتل  النل الروائي : قطين سرياي-72

 .م7008  3ط

/ القرانق و التجر ية أايول التجريي   يي ال طيل  الروائيي الجاييا  يللمغر : يقطين سريا-78

 .م1162  1سلسلة الاراسلق النقاية  الاار ال ي لن  المغر   ط

 :المراجع المترجمة: ثالثا

 رييييييا الزا يييييي  اار تو قللللناييييير الاار ال ي يييييلن / يييييللم الييييينل  تييييير: ريستسيييييفل جولييييييلك-72

 .م7002   7طالمغر  

 ييلريس    1منيي ر  يلاييي  مركييز ا نمييلن ال ظييلرع  ط/النقييا و ال قيقيية تيير:  يلرق روتن-76

 .م1114

 1مناوراق  ويااق  ط أنطوان أ و زيا / النقا ال نيوع لل كلية تر:  لرق روتن-71

 .م1116

 :تقيات ومذكرات تخرجلم: رابعا   

النقييا الرر ييي المرلاييروالمرجل والتلقييي ملتقييى ال طييل  النقيياع الرر ييي المرلايير ق ييليل -30

 .م7004واتجل لق  المركز الجلمري   لس الغرور   نالة ملرس 

اليينل والميينهج قييرانق  ييي رواييية رييي  الجنييو  لر ييا ال ميييا  يين  اوقيية  : سييلرق مسييرواع -31

 .م7011-7010ملجستير   نالة  م طوط 
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 :المعاجم العربية: خامسا   

م ما  ليي النجيلر  المرجيم الوسييط  , إ را يم ماطفى  أ ما الزيلق   لما   ا القلار-37

 .م1180  1المكت ة ا س مية  ط

 1ال الئل  ت قيق م ما  ليي النجيلر  الهيئية المايرية الرلمية للكتيل   ط: إ ن جني-33

 .1 جالقل رق  مار

( ناييل) ط ريية جاييياق م ققيية ملاق 14لسييلن الريير   اار اييلار  مجلييا : إ يين منظييور-34

 .م7002 يروق 

 .ق/ط  ا/ ا2مقلييس اللغة  ت قيق   ا الس م  لرون  اار الفكر  ج:إ ن  لرس-32

 .م1123   يروق 1  ط7المرجم الفلسفي  اار الكتل  الل نلني  ج: الي ل جميل-38

 الماطل لق ا ا ية المرلارق  مناوراق المكت ة الجلمرية مرجم :  لوش سريا-32

 .م1164الاار ال ي لن  المغر  

 :المعاجم األجنبية   

Le petit La rosse:illustré /2006/Paris-36 

 مواقع األنترنت: سادسا   

31- http/:/www.Seratu infotar/2012/05/05/ 
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