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 تلقي النقد املغاريب للنظرايت النقدية الغربية
 

 محيدة صبايح:  طالبة دكتوراه 

 الآداب واللغة العربيةقسم  

  لكية الآداب واللغات                                    

 )اجلزائر(  -بسكرةجامعة 

 
     ص:ــــــملخ

ه النقد احلديث واملعارص ا ىل  ن توجُّ ا 

هامتهما ابملتلقي وتتخطى مرحةل جديدة تويل ا

سلبيات املناجه الس ياقية و النصانية قَلََب موازين 

رساء دعامئ تأ رخي جديد  النقد برّمهتا؛ حيث متَّ ا 

لل دب مع "هانس روبرت ايوس"، و التأ سيس 

آيزر" لبناء معىن جديد للنص مع "فول  .فغانغ آ

ه النقدي والفكري اجلديد  وقد اكن لهذا التوجُّ

عىل النقد العريب عامة و املغاريب ال ثرالبارز 

و من خالل هذا املقال س نحاول  خاصة،

الكشف عن الظروف و ال س باب اليت اكنت 

ضافة ا ىل  وراء انتقال هذه النظرية ا ىل نقدان،ا 

اليت تعدُّ آ ول  ةــــالرتمجــــداية بـبآ شاكل تلقهيا، 

ادلراسات الحقا  مهنل اغرتف منه نقادان، لتتواىل

 .بيقيانظراي و تط 

Résumé:                            

     La critique contemporaine 

s’est orientée le lecteur pour 

surpasser les imperfection des 

méthodes contextuelles et 

textuelles, et ce par les efforts 

fournis par "Hans Robert 

JAUS"dans le sens ou il 

détermine les différents  couches 

de réceptions, d’une part le travail 

de WOLFGANG ISER consiste à 

édifier  

Le nouveau sens du texte par 

sélection et négligence, d’autre 

part. 

 A travers cet article, on 

détermine les  circonstances  de 

transissions de cette théorie vers 

la critique arabe contemporaine.

 



 العدد الثاين والعرشون                                                          اللغات جمةل لكية الآداب و

 2018جانفي                                        328                     داب و اللغات                  لكية الآ 

 دمي:ــــقـت

لقد آ مجع ادلارسون عىل عّدِّ محةل "انبليون بوانابرت" عىل مرص وبالد الشام، يف آ واخر 

( يه الرشارة آ و الشعةل ال وىل اليت آ لهبت 1801-1798القرن الثامن عرش وآ وائل القرن التاسع عرش )

طر علهيا ردحا من سعري الهنضة يف املرشق العريب، حيث حررت العقول من امجلود والتحجر اذلي س ي

 الزمن، فاكنت هذه امحلةل سببا يف حتريك جعةل اليقظةو التقدم.

دراك املرصيني للفجوة الهائةل بني ما آ حرزهالآخر من تقدم  كام يعود الفضل لهذه امحلةل يف ا 

 فاحلضارة الغربية»وبني ما مه عليه من ختلف واحنطاط، عىل الرمغ من آ هدافها العدائية والاس تعامرية؛ 

اكنت قد قطعت آ شواطا هامة من آ جل بناء جمدها الثقايف، بتشجيع حقل البحث العلمي ودمع 

املؤسسات الثقافية عىل اختالف توهجاهتا، بيامن اكنت الشعوب العربية ما تزال رزاخة حتت نري التخلف 

 .(1)«وال مية

ه " محمد عيل ابشا" ومن ََثَّ نشأ ت عالقة فكرية ثقافية بني "مرص" و "فرنسا" متثلت يف اجتا

ىل فرنسا من خالل بعثاته والاس تعانة بعلامهئا وآ ساتذهتا لبناء دوةل عربية عظمية، فاكن من الطبيعي آ ن  ا 

يس تفرغ مجيع هجوده يف اجلانب املادي وخاصة ما يتصل ابجلانب العسكري. وخدمًة لهذا اجلانب سارع 

رسال البعثات العل  ىل بناء املدارس و ا  مية اليت ساعدت فامي بعد عىل خلق جّوٍّ مالمئ " محمد عيل" ا 

ىل الرتاث كسالح ملواهجة ما حقّقه الآخر من تطور هائل،   للهنضة، كام اكنت ادلعوة ملحة للعودة ا 

ويف ضوء الضعف اذلي شهده النقد العريب نتيجة الاس تعامر و انعاكساته السلبية، آ صبح 

للّحاق ابلركب، عىل مس توى مجيع ال صعدة،، وخباصة  هاجس الشعوب العربية التعلق ابلآخر و مواكبته

ىل الفكر العريب، كام  ادلور الفعال اذلي لعبه خرجيي البعثات العلمية يف نقل الثقافة الغربية مبجاالهتا ا 

يعود هلم الفضل يف نقل النقد العريب ا ىل مرحةل التخصص واملهنجية، مرحةل اعتربها النقاد مرحةل " 

ىل   التأ سيس احلقيقي" لنقدان العريب نتيجة ما شهدته مؤلفاهتا من نضج، اذلي يعود ابدلرجة ال وىل ا 

 خرجيي اجلامعة و املتحصلني عىل شهادات عليا.

و ظل الناقد العريب يبحث عن لك ما هو جديد ردحا من الزمن، وال شك آ ن للرتمجة ادلور البارز يف 

ىل النقد الغريب من بوابته الكبرية، اليت  اكن هدفها ابدئ ال مر ال يتجاوز التعريف ابلنقد الغريب، الولوج ا 

الّ آ نَّ تزايد عدد املهمتني هبا سامه بشلك كبري يف نقل لك ما هو غريب، مما آ دى ا ىل هتافت النقاد عىل  ا 

املناجه النقدية الغربية الواحد تلو الآخر، نذكر مهنا التيار الواقعي بصورته
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النقد الشالكين، لتأ يت البنيوية املنبثقة عن علوم اللغة و ال نرثوبولوجيا، املاركس ية آ و اليسارية، َّث 

ايه غاية ما ينشده »حيث  آ ن بلوغ معىن النص ظل هاجسا يستبّد هبم ويس تقطب اهامتهمم العتبارمه ا 

 .(2) «ادلارس يف تعامهل مع النص

صصة، والكتب هذا ما خلّف عدًدا ال يس هتان به من املقاالت املنشورة يف جمالت متخ

املعاجلة ملوضوعها، نذكر مهنا: "نظرية البنائية يف النقد ال ديب" لـ:صالح فضل، " مشلكة البنية" 

براهمي، و" قضية البنيوية" لـ:عبد السالم املسدي. لتلقى ذيوعا وانتشارا واسعا فامي بعد،  لـ:زكرايء ا 

والتوجه املاركيس، و لهذا تنوعت  خاصة " البنيوية التكوينية" اليت مجعت بني التوجه الشالكين

آ شاكل التفاعل مع الآخر دلرجة يصعب حرصها، حيث توالت البحوث واملؤلفات بل تنوعت من 

ىل آ دب جديد يواكب لك  ابحث لآخر لك حسب مرجعيته وانامتءاته الثقافية، رغبًة مهنم يف الوصول ا 

 ما هو جديد يف العامل.

 يتجزآ  من النقد العريب فقد حنا هو الآخر الاجتاه و ابعتبار آ ن النقد املغاريب جزء ال

نفسهعىل آ ساس آ ن الظروف اليت مّر هبا العامل العريب واحدة مع اختالفات طفيفة؛ فأ غلب هذه ادلول 

ن مل نقل مجيعها انفتح عىل الغرب، ومّر بفرتات اترخيية يسودها القلق والتوتر، ذكل آ ن  الثقافات »ا 

ىل التتلمذ عىل آ يدي مس تعمرهيا، كام هبرت اليت وقعت حتت نري الثقا فات ال جنلوساكسونية مالت ا 

آ يضا تكل اليت غزهتا الثقافة الفرانكوفونية بأ رسها انهيك ابلتأ ثري والتأ ثر اذلي ظل واردا يف جّل 

ب .ومن ََثَ مل ينفصل النقد ال ديب ابملغر (3) «الفرتات التارخيية بني املرشق واملغرب عىل امتداد العصور

ىل اطالعه وارتاكزه  العريب عن النقد املرشيق بل اكد آ ن يكون صورة مطابقة هل. حفيوية ال ول مردها ا 

عىل الثاين عىل الرمغ من تأ خر هنضته، ويعود هذا التأ خر ا ىل س يطرة الاس تعامر ال جنيب عىل هذه 

ىل غاية  اجلهل وامجلود، نتيجة  م. و من هنا س يطر1962ال قالمي، حىت آ ن اجلزائر مل تنل اس تقاللها ا 

س ياسة التغريب وحتطمي اللغة العربية اليت اتبعها هذا املس تعمر اللعني، وقد نتج عن ذكل ضعف 

املس توى اللغوي خاصة يف تونس واجلزائر، بل ال كرث من ذكل تعلق الكثري من الُكتَّاب واملفكرين 

 بلغة العدو.

ابقة للربع ال خري من القرن العرشين ومن هنا ظلت دول املغرب العريب طيةل احلقبة الس

تلممل ش تاهتا، يف حني شهد املرشق العريب هنضة شامةل، عىل مس توى املعارف والفنون وحىت يف 

ال آ ن ذكل الوضع املتأ زم اذلي عاشه اجملمتع املغاريب مل يكن حائال يف حماوةل  جمال العمران والتشييد. ا 

ن  خروجه من قوقعة التحجر والتخلف، بقدر ما ثبات اذلات. مفا ا  اكن حافزا للتطلع حنو التطور وا 

نعمت هذه ال قطار ابحلرية والاس تقالل حىت راحت ترمس طريق الهنضة مدركة معق الفجوة اليت 

 تفصلها عن العامل اخلاريج.

تس تقدم اخلرباء وال ساتذة من »و رغبة يف حتقيق هذا الهدف راحت دول املغرب العريب 
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نش ئة اجليل اجلديد تنش ئة وطنية حصيحة، وتعمم اللغة العربية يف ادلوائر احلكومية، ال قطار العربية لت 

ىل اجلامعات العربية وتنظم ادلورات الرتبوية والثقافية آت العلمية والثقافية، وتوفد الطالب ا   «ويف املنشأ

(4). 

متع، كام ساعدت املطبعة واملكتبة عىل نرش املعارف، ومعطيات الفكر بني مجيع فئات اجمل 

ىل  يقاظ ضامئر الناس وزرع روح التطلع بداخلهم ا  دون جتاهل ما لعبته الصحافة من دور يف ا 

ىل فرنسة وغريها من »مس تقبل زاهر، آ ضف ا ىل ذكل لكه آ ن وفود الطالب اذلين اكنوا يوفدون ا 

ىل بالدمه بثقافة عالية ومعارف معيقة وواسعة، واكنوا يسهمو ن آ شد بدلان آ وربة، اكنوا يعودون ا 

 .(5) «اال سهام يف نرش احلياة اجلديدة. حياة العمل و التطور ال ديب والاجامتعي

وابملقابل اجتهت الفئة املثقفة من جيل الاس تقالل حنو املرشق العريب للتعرف عىل جتارهبم 

 تأ ثر حىت» يف النقد ال ديب، ومن َث الاس تفادة من التيارات ال دبية والثقافية والفنية اليت اندوا هبا 

الكتاب وال دابء يف البالد املغربية مبنجز املشارقة يف ال دب والفن ومتثلوا نداءات ادليوان واملهجر، 

ىل التجديد  .(6) «ودعوات الرومانس يني والالكس يكيني ا 

ويف ظل الاجتاه حنو املرشق والثقافة الغربية الوافدة قََطَع املغاربة آ شواطا كبرية، وقد ساعدمه يف 

ذ اكنت الفرنس ية يه املس يطرة عىل  الاطالع عىل املناجه النقدية اجلديدة فقههم للغة املس تعمر، ا 

التعلمي والثقافة ومجيع جماالت احلياة، خاصة اجلزائر وتونس واملغرب، بل اكدت آ ن تكون لغة رمسية 

 .للبالد

 ختلهيم عن وتعامل ساكن املغرب العريب وخاصة الفئة املثقفة واملتعلمة بلغة الآخر ال يعين

لغهتم ال ّم، بل اكنت هناك رغبة بداخلهم يف تأ كيد هويهتم القومية وذكل من خالل المتسك هبا، حيث 

ىل ش يوع الفرنس ية بني الفئات » اكدت متحى من اذلاكرة  وتزول يف زحام الثقافات واملعارف ابال ضافة ا 

 .(7) «اخملتلفة من اجملمتع وظهور اللهجات الرببرية

ىل الرتاث وال شك آ ن  الاهامتم ابللغة العربية وادلعوة ا ىل نرشها بني ال هايل اكن سببا قواي يف العودة ا 

لتوظيفه يف احلياة الفكرية والثقافية، ومن َّث سامه الاغرتاف من لك ما هو آ صيل مع الاجتاه حنو 

آن -بطريقة غري مبارشة–املرشق اذلي اكن انفتاحا  ذاك. اليت حاولت عىل الغرب يف تبلور حركة النقد آ

آ ن تعطي املفاهمي والاصطالحات النقدية وزان فكراي خيتلف عام اكن للنقد، وذكل آ ن النقد نظرة »

ال يف العصور احلديثة  .(8) «حتليلية علمية، مل ينطلق انطالقا حصيحا خاليا من الشوائب ا 

ه ابملرشق انطلقت رشارة النقد يف املغرب العريب مواكبة يف ذكل ازدهار ال دب وفنون

فطرحت املسائل حول ال س باب » ومركزة يف الوقت نفسه عىل مرجعية جديدة تمتثل يف الآخر

املفرسة لتقدم الغرب، وتأ خر املسلمني، وقامت يف هذا الس ياق ادلعوة رصحية ا ىل رضورة وضع قمي 

 .(9) «جديدة لقيام هنضة آ دبية عربية تس تجيب ا ىل هذا الوضع احلضاري اجلديد
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ال ابنفتاح احلضارة العربية عىل احلضارة الغربية من خالل كرس حواجز الانغالق وامجلود.  وهذا لن يمت ا 

وقد اكن من مثار هذا الانفتاح ظهور العديد من ال جناس ال دبية النرثية اجلديدة اكلقصة والرواية 

اكب التيارات النقدية واملرسحية، كام تأ ثر الشعر ابملذاهب الغربية واقتفى طريقها. والنقد هو الآخر و 

الغربية، حيث ُطبقت الكثري من املناجه النقدية الغربية عىل النص العريب، وال شّك آ ن للمهنج البنيوي 

ىل القرب اجلغرايف من بدل  حظا واسعا عىل مس توى  الانتشار واذليوع، اذلي يرجعه بعض ادلارسني ا 

ىل ما حصده النقاد من نتاجئ مهب -فرنسا-املنبت ضافة ا  رة بعد تطبيقهم لهذا املهنج عىل املدونة ال دبية، ا 

يف حني اكن اهامتمه املفرط ابجلانب الشلكي عىل حساب املضمون سببا يف آ فول جنمه، لتحل حمهل 

جيمع بني الش تيتني، التوجه الشالكين والتوجه املاركيس، عىل حنو »البنيوية التكوينية ابعتبارها مهنجا 

للنوايح الشلكية يف دراسة ال دب مع عدم التخيل عن القمي والالزتامات يريض الرغبة يف اال خالص 

الواقعية، اليسارية غالبا، اليت لعبت دورا رئيسا يف تشكيل التجربة الس ياس ية والثقافية والاجامتعية 

 .(10) «يف الوطن العريب

، حيث م1979وقد تزامن الاهامتم الواحض ابلبنيوية التكوينية ابملغرب العريب مع س نة 

ظهرت دراس تان تتبنيان هذا املهنج بشلك واحض ال وىل لــــ: "محمد بنيس" " ظاهرة الشعر املعارص 

يف املغرب: مقاربة بنيوية تكوينية"، والثانية لـ: "محمد برادة" " محمد مندور وتنظري النقد العريب"، وقد 

 آ علن عن تبنيه لهذا املهنج النقدي يف املقدمة.

ىل يومنا هذا وعىل الرمغ من ا لرتحيب الواسع اذلي حظيت به البنيوية التكوينية ابملغرب و ا 

ال آ ن هذا مل مينع من التعرف عىل الكثري من املناجه النقدية ال خرى، اليت ظهرت فامي بعد البنيوية.  ا 

وقد اكن الالتفات » حيث يرتبع القارئ عىل عرشه بعدما ُآمهل طويال عىل حساب املؤلف والنص، 

ليه سرتاتيجية يف تناول النص ال ديب تُعىن بقراءته، ومعرفة اال جراءات اليت  ا  يف ذكل احلني جزءا من ا 

 .(11) «تساعد عىل ذكل، كام اكنت تُعىن ابل ثر اذلي حتدثه هذه القراءة يف نفس املتلقي

والشك آ ن نقدان العريب عامة و املغاريب خاصة اكن متعطشا لهذا النوع من املناجه، حيث 

ت "نظرية التلقي" فتحا جديدا يف مقاربة النص ال ديب، عرفه نقدان العريب مع ذيوع صيته يف ساحة اكن

النقد ال ديب عكس املناجه النقدية ال خرى اليت هتافتنا علهيا بعد آ فول جنمها يف بدلها. ويعزو بعض 

ىل ىل احلاجة ا  قبال النقد العريب املغاريب عىل "نظرية التلقي" ا  التخلص من استبداد  النقاد سبب ا 

آ ن احلاجة ال ساس ية ملثل هذه » املؤلف، حيث يرى لك من محيد محليداين، وجاليل الكدية 

النظرايت اجلديدة يف العامل العريب شديدة اال حلاح؛ ل ن اترخي النقد العريب آ يضا تركزت فيه كثريا 

وآ ّن القراءة ليست شيئا آآخر سلطة املؤلف اذلي جيعل النقاد يعتربون النصوص مكس تودعات للمعاين، 

عالنه للآخرين فراغ هذه املس تودعات من حمتواها وا  ، ومن ادلوافع اليت اكنت آ يضا (12) «سوى فعل ا 

حافزا يف انتقال هذه النظرية الرغبة يف مواكبة الثقافة الغربية، وبذكل يكون النقد املغاريب معارصا للك 
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 ما هو جديد يف الساحة النقدية العاملية.

ىل نقدان املغاريب منذ بداية الامثنينيات عن طريق بعض وا س تجابة لهذه ادلوافع دخلت "نظرية التلقي" ا 

املقاالت املرتمجة يف حني تُرمج كتاب "من آ جل جامليات التلقي" لـ:"هانز روبرت ايوس" س نة 

آيزر" س نة 1985 س نوات كتااًب م، لُيرتمج بعده بثالث  1987م، وكتاب "فعل القراءة" لـ:"فولفغانغ ـأ

آفاق املغربية عام » اثنًيا لـ:"ايوس" "عن التأ ويل ال ديب"، كام نرشت  ملفا عن "جاملية  1987جمةل آ

ىل التداول النقدي العريب طائفة من  التلقي" انطوى عىل عدد من ادلراسات و الرتجامت آ دخلت ا 

و آ فق Cohcretizationقالاصطالحات اجلديدة املنمتية ا ىل هذا الاجتاه النقدي من قبيل:التحق

و ExprmentAestheheticو التجربة امجلالية  Horizon Of Expetation التوقع 

 .AestreticDistancce  » (13)و املسافة امجلالية Interatationالتفاعل

لقد آ غوت هذه املفاهمي و املصطلحات الناقد العريب فاس تقبلها بلهف دون غربةل آ و 

ىل اس تعام لها كصياغة لفظية عادية ال ابعتبار مدلوالهتا الفكرية و النقدية، فتعددت متحيص، مما آ دى ا 

آ شاكلها و مسمياهتا بل هناك من اس تعملها ك لفاظ معجمية ليس لها آ ي عالقة ابلنظرية و لعل 

تنفس املصطلح النقدي املس تخدم يف تربة غري تربته، و هو » ادلخول يف فوىض املصطلحات سببه 

ن دّل عىل يشء  لهيا املصطلح، و آ نَّ جتريدهذا ا  منا يدل عىل اخلصوصية احلضارية اليت ينمتي ا  ا 

ىل  الثقافة العربية بلك ما حيمهل  املصطلح من داللته اليت اكتس هبا يف بيئته ال صلية، آ و حماوةل نقهل ا 

 .(14) «من زمخ فكري، خيلق آ زمة مصطلحية بني املش تغلني يف حقل ادلراسات النقدية

ا ال مر من آ مه املشألك اليت واهجها اخلطاب النقدي العريب احلديث و املعارص، لقد اكن هذ

ال آ ن هذه الصعوابت مل متنع من ش يوع  ال مر اذلي آ دى ارتباك وتداخل بني  املناجه و النظرايت، ا 

هذه النظرية يف النقد املغاريب؛ حيث جتاوبت ال قالم بشلك كبري مع هذا التيار النقدي سواء عن 

يف جمال » ق الرتمجة آ و التأ ليف، و قد بلغ الاهامتم هبا يف بعض دول املغرب العريب آ ن مَتَّ توظيفهاطري

ادلراسات ال اكدميية آ وال، حبيث ُعرفت يف ال وساط اجلامعية بني الباحثني الش باب يف الامثنينات، و 

ز  هكذا ُآدخلت يف مقررات ادلراسات ال دبية اجلامعية مضن املناجه النقدية املعارصة ال خرى، وقد عزَّ

ىل العربية و حماوةل تطبيقها  يف ادلراسات ال دبية العربية يف املغرب واملرشق  .(15) «ذكل ما ترمج ا 

كام ُآجنزت العديد من ال حباث والرسائل يف موضوعها، ومّت الاش تغال هبا يف جمال ادلراسات الرتبوية 

اسعا يف هذا اجملال، مبا آ عطته من حق للقارئ، خاصة يف املغرب ال قىص، وبذكل وجدت صًدى و 

بسبب س يطرة املناجه  -كام آ رشان سابقا-وما آ حوجنا ا ىل الاهامتم هبذا الطرف اذلي غُّيِّب كثريا 

 الس ياقية.

ن هذه النظرية قد آ غنت  وهمام اكنت الظروف وادلواعي يف اس تقبالنا "لنظرية التلقي" فا 

ديب من جامل، اكن نتيجة انفتاح هذا ال خري) النص (عىل عدد ال نقدان العريب مبا آ ضافته للنص ال  
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حمدود من القراءات، ختتلف لك واحدة مهنا ابختالف القارئ،  كام آ عادت لتارخي ال دب حياته 

ليه "هانس روبرت ايوس" "جتديد اترخي ال دب" وهبذا اس تطاع النقد  ،وديناميته وفقا ملا دعا ا 

واحضة يف النقد املعارص، وآ ن يصنع هويته املس تقةل اليت لطاملا اكنت  املغاريب آ ن يرتك بصمة جدُّ 

لصيقة ابملرشق، انطالقا من البحث عن التطور واجلدة، ولكن يف ظل البحث عن العاملية ومواكبة 

 العرص، كيف اكنت آ شاكل تلقي واس تقبال النقد ال ديب املغاريب لـ: " نظرية التلقي " ؟.

 القراءة:  -1

العريب آ واخر القرن التاسع عرش وجوها خمتلفة من النظرايت واملناجه النقدية شهد القارئ 

الغربية، وهذا مل يكن حيدث لوال صدور عدد ال بأ س به من املقاالت والكتب املرتمجة لهذا املوضوع، 

ابن تكل احلقبة اكنت سببا يف تعلق النا قد وال شك آ ن حاةل امجلود والركود اليت عرفها النقد العريب ا 

ىل حّد الشغف به  .العريب بلك ما هو جديد، ا 

وقد اكنت " نظرية التلقي" وما يتصل هبا من " قراءة "، و"تأ ويل"، آ كرث املناجه حّظا من حيث 

القبول، ابعتبارها بديال مهنجيا آ نصف القارئ اذلي مهِّّش طويال، وبرّش مبقاربة جديدة للنص ال ديب، 

س للظاهرة ال دبية: "املؤلف، النص، فاكنت بذكل حماوةل توفيقية لعنارص  الثالوث املؤّسِّ

وبناء عىل هذا الانتقاء ارتأ ت آ نه ال ميكن آ ن يقام بعملية تأ ويلية مقبوةل بدون الربط بني »القارئ"،

العنارص الثالثة، فاجملمتع يكتب يف النص، والنص يكتب يف اجملمتع، واجملمتع آ و رشاحئ منه تكتب يف 

 .(16) «عىل آ ن تَلَقِّي النص جيعل منه كينونة و وجودا متجددينتلقي النص وآ حلّت 

وال شك آ ن الرتحاب اذلي قوبلت به هذه النظرية اكن سببا يف تنايم حركة تعريهبا بوترية 

عالية، حيث محل املرتمجون عىل عاتقهم مسؤولية التعريف هبا و بأ لياهتا اال جرائية، ومن َث تقدميها 

لك، ونس تطيع آ ن نطلق عىل مرحةل التقاء مرتمجينا هبذا الاجتاه النقدي للقارئ العريب يف آ بسط ش

قارئ تنطبق عليه رشوط التلقي والقراءة يف الرتمجة » الغريب "مبرحةل القراءة"؛ ل ن املرتمج يف ال صل 

كام حتددها نظرايت التلقي، تؤمن بأ ن القارئ يشارك يف صناعة النص. فهيي معلية نفس ية حركية حتول 

عادة الرتمزي حتليال وتركيبا وربطا واس تدالال وصوال ا ىل جتليات العم ىل مركبات آ ولية عرب ا  بداعي ا  ل اال 

ضاءة  الفهم، وهنا نرى آ ن القراءة من آ ساس يات معل املرتمج من خالل التأ ويل اذلي ميارس هممة ا 

طار معل نقدي متاكمل ]...[ وعليه يكون فعل القراءة يف الرتمجة تأ ويال  « ونقال لفكر الآخرالنص يف ا 

(17). 

من ََثَّ آ صبحت الرتمجة فعال قرائيا يتجسد يف تلقي املرتمج لعمل معني لينقهل ا ىل مجموعة من 

القراء، ولعل هذه العملية تظهر بشلك واحض يف انكباب نقادان عىل تعريب مجموعة من الكتب اخلاصة 

خملاض يشوهبا القلق والتوتر، لقةل تعامل نقادان ابلتلقي واحملاور املتصةل به، ويه مرحةل شبهية مبرحةل ا

؛ حفركة الرتمجة من ال ملانية حتمكها مجةل من العوامل يأ يت عىل رآ سها -اللغة ال ملانية -مع لغة منش هئا
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ضعف التعامل والانفتاح عىل ال قطار الناطقة هبذه اللغة عىل عكس الشعوب الناطقة ابللغة الفرنس ية 

ربطنا هبام الكثري من الوشاجئ، نذكر مهنا رابط الاس تعامر، فاكنت بذكل تصلنا آ و الاجنلزيية اليت ت

ىل آ ن شهد الوطن العريب عىل الصعيد الرتمجي  آ غلب ال عامل ال دبية والنقدية عرب لغة وس يطة، ا 

آداهبا، ح  ثر عودة مجموعة من الوفود الطالبية ادلارسة للغة ال ملانية وآ يث مرحةل انفتاح وانفراج، وذكل ا 

عكف الكثري مهنم عىل ترمجة العديد من ال عامل ال دبية والنقدية عن اللغة ال م مبارشة، مما فتح ابب 

ىل هذا التعاون عىل اعتبار آ ن ال ول  -التبادل واحلوار بني الطرفني ال ملاين » العريب، وحنن يف حاجة ا 

يت تتوهجا النظرية، والعريب جيسد النضج الفكري اذلي يظهر يف هاته التصورات والاس تنتاجات وال

 «ابعتباره املس تقبل الواعي لهذه النظرية مبا يناسب تطلعاته ومبادئه اليت تؤطر هذا الفكر وتسريه 

(18). 

ولقد اكنت "مرص" س باقة ملثل هذا التعامل، حيث ابدر محمد عوض، وعبد الرحامن 

ىل ترمجة الكثري من ال   براهمي ادلسويق، وغريمه ا  عامل عن ال ملانية مبارشة ا ىل جانب بدوي، ومحمود ا 

ىل جانب " مرص"  الرتمجة عن لغة وس يطة اليت مل تتوقف عىل الرمغ من املشألك الناجتة عهنا، وا 

بذلت ابيق البدلان العربية هجودها الالزمة لتوثيق عالقاهتا مع آ ملانيا، فربز الكثري من املرتمجني املهمتني 

-1930راق، نذكر عىل سبيل املثال: الشاعر والناقد "فؤاد رفقة" )هبذه اللغة يف لبنان وسوراي والع

م( لبنان، اذلي قدم آ طروحة دكتوراه يف فلسفة "مارتن هايدجر"، و الاكتب اجلزائري "آ بو 2011

، وخلّف 1961م( احلاصل عىل رساةل دكتوراه جبامعة المنسا س نة 2004-1934العيد دودو" )

ىل العربية لعديد من ال عامل المنساوية وال ملانية، والاكتب العرايق "  عرشون ترمجة عن اللغة ال ملانية ا 

م، وهو يقمي حاليا يف الضاحية الرشقية من برلني، والاكتب 1940فاضل العزاوي" املولود س نة 

بسوراي، وغريها من ال سامء الالمعة، وابملقابل يرجع  1936والشاعر "عادل قرشويل من مواليد 

ىل آ وائل س تينيات القرن العرشين؛ حيث ترمجت الكثري من الاهامتم ال ملا ين ابل دب العريب احلديث ا 

واكن من الطبيعي آ ن يشمل الاهامتم »ال عامل القصصية ل دابء عرب، من اجلزائر ومرص وسوراي،

ال ملاين ابلوطن العريب اجلوانب الثقافية، وال دبية عىل وجه اخلصوص، والاهامتم الس يايس 

ىل تنايم الاهامتم بثقافته وآ دبه والاقتصادي  .(19) «ل ملانيا بشعب ما، اكن يؤدي ابلرضورة ا 

وعىل الرمغ من اجملهودات املبذوةل يف جمال العالقات ال ملانية العربية مل يُكتب" لنظرية 

ال عرب اللغتني الفرنس ية و اال جنلزيية حيث اكنت الرتجامت ال وىل  التلقي" آ ن تدخل النقد العريب ا 

ىل براعة نقادان يف هاتني اللغتني ابعتبارهام لغيّت املس تعمر، اليت يفقهها الصغري عهن ام، وقد يعود ذكل ا 

ذا اكنت ترمجة "رعد عبد اجلليل" لكتاب "نظرية الاس تقبال" )مقدمة  والكبري خالل تكل احلقبة، وا 

لنقاد املرشق،  م، آ ول تعريف متاكمل لنظرية التلقي ابلنس بة1992نقدية(، لروبرت يس هوالب، 



 محيدة صبايح/د -ط                                  تلقي النقد املغاريب للنظرايت النقدية الغربية                   

  2018جانفي                                        335                     داب و اللغات                  لكية الآ 

ن لقاء مراكش س نة  اكن آ ول لقاء مّت ملناقشة " نظرية التلقي" ابملغرب، دون آ ن ننىس ما  1991فا 

 ترمج من مقاالت حول النظرية قبل هذا التارخي.

و هكذا اكن النقد املغاريب س باقا للتعريف هبذا املهنج النقدي عرب الرتجامت املتتالية ل عامل 

آيزر"، حيث ترمج لل ول لك من " منظري التلقي، وابل   خص: " هانس روبرت ايوس" و" فولفغانغ آ

رش يد بنحدو"، و" محمد مساعدي"، و" سعيد علوش"، بيامن ترمج للثاين لك من " محيد محليداين"، 

و " اجلياليل الكدية"، و" حفو نزهة"، و" آ محد بوحسن"، زد عىل ذكل الرتجامت اليت حظيَّ هبا 

ل التلقي، ومن َّث نس تطيع القول آ ن للناقد املغاريب الفضل يف الاطالع عىل نقاد آآخرون يف جما

 التوهجات الفكرية واملعرفية للنظرية والتعريف هبا للقارئ العريب.

آيزر" للمغرب ال قىص  ومن املتفق عليه آ ن زايرة لك من "هانس روبرت ايوس" و"فولفغانغ آ

قبال النقاد املغاربة عىل ترمج  -ة آ عامهلام، فرتمجة "رش يد بنحدو" لكتاب "جاملية التلقياكنت سببا يف ا 

" جاءت نزوال عند رغبة ايوس عىل هامش زايرته لفاس س نة -من آ جل تأ ويل جديد للنص ال ديب

م،حيث آ لقى حمارضتني ابلفرنس ية حول تصوره للتأ ويلية ال دبية يف لكية الآداب والعلوم 1994

 هذه الزايرة مثرة تعاون بيهنام مضن املرشوع القويم للرتمجة س نة اال نسانية "ظهر املهراز"، فاكنت بذكل

و بعد آ ن عمل آ نين آ دّرس نظريته حول التلقي يف مس توى دبلوم ادلراسات »م، حيث يقول: 2004

العليا املعمقة، آ عرب يل عن رغبته يف آ ن آ ترمج جانبا من فكره حىت يمتكن الباحثون املغاربة والعرب 

 . (20) «"جاملية التلقي" ابلعربيةمعوما من تداول 

ولهذا متىن "رش يد بنحدو" لو آ ن " هانس روبرت ايوس" ما زال حيًّا ليشهد غبطته بعد 

تنفيذ ترمجة الكتاب، اذلي راهن عىل ما س يحدثه من انقالب جذري يف حقل ادلراسات ال دبية 

تكهن "بنحدو" مبدى مسامهة هذا خاصة، مثلام آ حدثته منذ الس بعينيات يف ادلراسة الغربية، ومن َّث ي 

مفن تكل اال رشافة »املرشوع النقدي يف ختليص النقد العريب من آ حاكمه الانطباعية والتلقائية، يقول:

عىل الوضع العام للنقد ال ديب عندان اليت مقت هبا يف البداية، يتضح آ ن خطاابته اخملتلفة الآفاق س تظل 

دراك ال دب يف خصوصيته ما مل تأ خذ حمفل التلقي بعني الاعتبار، كيف ال والقارئ هو  قارصة عن ا 

 .(21) «من خياطبه ال دب؟ 

ىل  ولعل الاس تجابة لهذه ادلعوة اكنت سببا يف عزم املرتمج عىل نقل هذا املرشوع النقدي ا 

نقدان العريب لالس تفادة من آ فاكره ومبادئه عىل الرمغ من العراقيل والاعرتاضات اليت واهجت طريقه، 

كام آ ن كون فصول هذا الكتاب قد آ لّفها ايوس »مل تُزاح لوال مساعدة صاحب الكتاب يقول:  واليت

ن استشاريت آ حياان للمؤلف قد  ابلفرنس ية مبارشة قد جنبين خماطر ومزالق الرتمجة ابلوساطة]...[ َّث ا 

لواله لكنت  بدت كثريا من اللبس املكتنف ملفهومات بعيهنا ]...[ هذا دون آ ن آ نىس تشجيعه يل اذلي

 .(22) «قد عدلت عن مواصةل مرشوع الرتمجة
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من آ جل تأ ويل جديد  -و ابلفعل تس ىن للمرتمج قراءة النسخة ال صلية لكتاب "جاملية التلقي

"،  مما جنبه الرتمجة عن لغة وس يطة، اليت قد تؤدي آ حياان ا ىل الاحنراف عن املعىن -للنص ال ديب

 املقصود للنص.

ة آ خرى لفصول من الكتاب نفسه، للناقد "محمد مساعدي" مضن وابملقابل تظهر ترمج

منشورات اللكية املتعددة التخصصات اتزة، جامعة س يدي محمد بن عبد هللا، اململكة املغربية 

(، وقد حاول املرتمج من خالل ترمجته لكتاب " حنو جاملية التلقي"، اترخي ال دب 12/01/2004)

لهيا املنظر ال ملاين " هانس روبرت ايوس"، نقل جانب م  -حتّدٍّ لنظرية ال دب ن آ مه ال فاكر اليت دعا ا 

ومن َّث تقدمي بديل مهنجي للقارئ العريب خيلصه من التصورات السابقة يف تفسري ال عامل ال دبية 

اذلي فَقَد ماكنته املمتزية وآ صبح يعيش يف هامش احلركة الثقافية لهذا »ال عادة الاعتبار لتارخي ال دب 

 .(23) «العرص

وقد اكن لهذه الرتمجة ادلور البارز يه ال خرى يف التعريف "بنظرية التلقي" وآ مه املبادئ 

لهيا " هانس روبرت ايوس" كبديل معريف يمُثّن جمهود القارئ، فاكنت بذكل مهنال هاما  اليت دعا ا 

لقي" وآ مه ساعد ا ىل جانب ترمجة " رش يد بنحدو" يف نقل الظروف اليت صاحبت والدة "نظرية الت

ر ال ول" لنظرية التلقي "  س لها املنّظِّ ، يف حني جاءت -كام ذكران سابقا -البدائل واملقوالت اليت آ سَّ

ر الثاين من رواد النظرية " فولفغانغ  ،ترمجة لك "محيد محليداين" و"اجلياليل الكدية" لالهامتم ابملنّظِّ

براز الع آيزر" اذلي اش تغل عىل فعل القراءة ودوره يف ا   القة التفاعلية بني القارئ والنص.آ

) يف ال دب( ال يبتعد  -نظرية جاملية التجاوب -وادلافع من وراء ترمجة كتاب" فعل القراءة"

كثريا عن دوافع ترمجة كتاب" حنو جاملية التلقي" لهانس روبرت ايوس، حيث تََرََسَ العزم عىل القيام 

رتمجني ابملؤلف، يف ندوة " التلقي والتأ ويل" اليت نظمهتا هبذا العمل آ ثناء اللقاء املبارش اذلي مجع امل

نومفرب  28و 26لكية الآداب ابلرابط ومؤسسة كونرادآ ديناور وجرت آ عاملها مبدينة مراكش ما بني 

1993. 

آيزر" هو الآخر اكن سعيد برتمجة هذا العمل، حيث آ بدى رغبته يف اجنازه، بل  و"فولفغانغ آ

رس ِّ من الطبعة اال جنلزيية، والاعامتد عىل الطبعة ساعد عىل تنفيذه وذكل اب  ىل املرتمجنين ال نسخة ا 

لينا » ال ملانية، اكن متعذرا، يقول املرتجامن  نه آ رسل ا  ال عىل الرتمجة الفرنس ية، فا  ول ننا مل نكن نتوفر ا 

ىل آ ملانيا، علام بأ نه اكن قد آ حلّ يف اعامتده هذه ا لطبعة ابذلات نسخة من الطبعة الاجنلزيية عند رجوعه ا 

 .(24) «دون غريها

ىل آ نه عىل  ومن خالل الاعرتافات اليت اكنت عىل لسان مرتمجي " نظرية التلقي" نصل ا 

ال آ ننا نس تطيع القول آ ن للقارئ العريب حّظا يف  ىل النقد العريب ا  الرمغ من تأ خر دخول النظرية ا 
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ومراجعة آ عامهلام املرتمجة عىل عكس اس تقباهل ملبادهئا وآ فاكرها بعد موافقة بل و رغبة منظرهّيا، 

ال بعد آ فول جنمها يف موطن والدهتا.  الاجتاهات النقدية ال خرى اليت مل تصلنا ا 

ىل آ ن اس تنبات " نظرية التلقي" يف نقدان العريب جاء عن رغبة من  ومن خالل ما قدمناه نصل ا 

م عىل فكرة نقل هذا املرشوع روادها، حيث هتيأ  لنقادان فرصة التقاهئم برواد التلقي بل وتشجيعه

النقدي للقارئ العريب، وبذكل حظوا بفرصة قراءته عن ال صل ال عرب وسائط قد تبعدمه عن املعىن 

 املنشود.

 الرتمجة: -2

ىل  ىل آآخر، بل من لغة ا  للرتمجة ادلور الكبري يف احتاكك الثقافات ونقل املعارف من بدل ا 

ف ال لسن، تُتيح هلم فرصة التفاعل وتبادل الثقافات آ خرى.و من ثََمُعّدت قناة وصل و ربط خملتل

واخلربات، مفدت جسور التواصل وآ سهمت يف بناء احلضارات، حيث يمت بفضلها الاطالع عىل 

آاثرمه.  آ جود وآ نفس ال عامل، كام يعود لها الفضل يف الاطالع عىل آ فاكر السابقني والاس تفادة من آ

ذا حتدثنا عن الرتمجة يف العامل الع ريب حديثا فيعود لها الفضل يف مواكبة الآخر و تنش يط وا 

الفكر العريب وجعهل فكرا عامليا، كام اكنت سببا يف دخول العديد من املناجه النقدية والنظرايت اليت 

، حيث مّت تعريب الكثري من الكتب النقدية نتيجة تأ ثري -الغرب-جعلت من نقدان مواكبا للآخر 

م( وظهرت 1955 الغرب وعىل رآ سها" النقد ال ديب ومدارسه احلديثة" )الروافد العلمية املؤهةل يف

م( 1865، و" مقاالت يف النقد" )Stanley Haymanم( "لس تانيل هامين" 1960ترمجته ابلعربية )

"، و"مناجه النقد ال ديب بني النظرية  M.Arnoldم( "ملاتيوآ رنودل1966ظهرت ترمجته ابلعربية )

. David Daiches " (25)م( "دليفيد ريتزش"1967رت ترمجته ابلعربية )م( وظه1965والتطبيق" )

ىل  وغريها من آ همات الكتب النقدية، حيث توالت الرتجامت يف الس بعينيات و تنامت بوترية عالية، ا 

آ ن شهدت الساحة الثقافية العربية يف الامثنينيات والتسعينيات ثالثة آ حداث اس تطاعت ترس يخ النقد 

 :(26)دعامئه تمتثل يف  ال ديب وتقوية

 م، عن الهيئة املرصية العامة للكتاب مبرص.1980صدور "فصول": جمةل النقد ال ديب آ واخر عام  -1

م، تتناول ل ول مرة حياة النقاد العرب 1990ختصيص نقاد ال دب العريب بسلسةل كتب عام  -2

 احملدثني وآ عامهلم.

 ال ديب الثقايف جبدة. م، عن النادي1991صدور جمةل "عالمات": يف النقد عام  -3

ىل التحليل البنيوي للقصص" عام ) م(، وكتاب "نقد 1993وترمج "منذر عياش" "مدخل ا 

م(، ومن َّث اكنت كتب "روالن ابرت" 1992م(، كام ترمج " ذلة النص" س نة )1994وحقيقة" )

قبال عىل الاجتاهات النقدية احلداثية، كام اك ن لها الفضل الكبري مبثابة الرشارة اليت آ طلقت العنان لال 

 يف تشييد مفهويم " الكتابة" و"القراءة".
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ىل املناجه النصانية،  هكذا انفتح النقد العريب عىل الآخر، بداية ابملناجه الس ياقية ومرورا ا 

حيث ينتعش النص مع ادلعوة ا ىل الاجتاه حنو القارئ، اليت تتبىن مبدآ  النص املفتوح وتعدد القراءات، 

قبال عىل تطبيقها عىل  وال شك آ ن دمعها لسلطة القارئ، اذلي غّيب طويال اكنت سببا يف رواهجا واال 

النصوص ال دبية، حيث ُكثفت اجلهود الس تكشاف آ مه تصوراهتا املهنجية بداية ابلرتمجة عن الفرنس ية 

و الاجنلزيية، وقد اكنت دول املغرب العريب آ كرث احتفاًء هبا مقارنة ابملرشق خاصة " املغرب 

م( لكتاب "روبرت يس هوالب" ) نظرية 1994قىص"، فرتمجة " رعد عبد اجلليل" "مرص" س نة )ال  

الاس تقبال( تقابلها ترمجة "سعيد علوش" ملقاةل " جاملية التلقي والتواصل ال ديب ملدرسة كونس تانس 

تني م(، لتتواىل بعدها الكثري من الرتجامت عن اللغ 1986ال ملانية" "لهانس روبرت ايوس" س نة )

ذا اكن ما نرش عن هذه النظرية ابالجنلزيية سواء من ترجامت مبكرة آ و »لفرنس ية والاجنلزيية ا وا 

ماكنية النقل مهنا مل يكن بنفس التأ ثري  ن ا  دراسات يف اجملاالت ال اكدميية ال جنلو آ مريكية آ غزر وآ كرث، فا 

 .(27) «اذلي اكن للفرنس ية، نظرا حملدودية التعامل يف اجملال ال ديب هبا 

ال القليل.و من هنا  يف حني اكن الاطالع عىل ما كتب ابللغة ال ملانية حمدودا جدا، و مل يرتمج مهنا ا 

مشلت ترمجة "نظرية التلقي" اللغات الثالث، الفرنس ية و اال جنلزيية و ال ملانية، بدرجات متفاوتة، و 

 قد اتسمت ابخلصائص الآتية:

ترعاها، جفاءت آ عاملها متأ خرة و متفرقة، ختضع جلهود آ ّن هذه الرتمجة مل تكن تعمتد عىل مؤسسة  -1

 فردية، ال ترتكز عىل رشوط آ و قواعد.

انصبت الرتجامت يف آ غلهبا عىل الفرنس ية، و اال جنلزيية آ حياان، آ ما ال ملانية فنادرا ما تُرمج عهنا،  -2

 و من ََثَّ اكنت الرتجامت عن لغة وس يطة.

منا انصب اكنت الرتجامت جزئية؛ حيث مل ترتمج ال   -3 عامل ال ساس ية الاكمةل لنظرية التلقي، و ا 

الاهامتم عىل بعض املقاالت آ و آ جزاء و فصول من كتب، مثل ترمجة "محيد محليداين" و " 

آيزر".  اجلياليل الكدية" لكتاب فعل القراءة "لفولفغانغ آ

لك اللغوية، خاصة ختضع الرتجامت لقدرات املرتمج و لفضوالته العلمية مما خلَّف الكثري من املشأ -4

عىل مس توى املصطلح، ذكل آ هنا مل تكن خاضعة ملراقبة علمية آ و رشوط مهنجية حمددة و 

 مضبوطة.

ىل العمل عىل ترجامت متعددة لعمل واحد  -5 عدم توحيد اجلهود عىل مس توى مرشوع الرتمجة آ دى ا 

محمد م، و " 2003خالل حقب زمنية واحدة آ و متقاربة مثل ترمجة "رش يد بنحدو" س نة 

 .م لكتاب "جاملية التلقي" "هانس روبرت ايوس"2004مساعدي" س نة 

نَّ عرضنا لهذه اخلصائص اليت مزيت الكتب اليت ترمجها النقاد املغاربة يف موضوع التلقي ال  ا 

نقاص من هجودمه آ و الطعن فهيا، بقدر ما هو تمثني ل عامهلم و مبادرهتم  يف االتصال ابل دب  يعين اال 
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ثراء النقد املغاريب اذلي اختذ والنقد ال مل يف ترمجة  -عىل قدره -املبادرة ليسامه بدوره»اين،  ومن َث ا 

بعض الآداب اال نسانية، و يغين املعرفة ال دبية العربية ا ىل جانب ما آ جنز وينجز هبذه اللغة يف املرشق 

 .(28) «العريب

من كتب و مقاالت تدور حول موضوع وفامي يأ يت س نحاول التعرف عىل آ مه ما ترمجه النقاد املغاربة 

 التلقي:

 الكتب املرتمجة: -

آيزر: نظرية ال دب من منظور حتقييب: ترمجة: عز العرب احلكمي بناين، مكتبة املناهل،  -1 فولفغانغ آ

 .1997فاس 

آيزر: التخيييل واخليايل من منظور الانطربولوجية ال دبية -2 ترمجة: محيد محليداين  ،فولفغانغ آ

 م.1998، مطبعة جناح اجلديدة واجلياليل الكدية

مجموعة من املؤلفني )اكرل فيتيور، وولف ديرتس متبل، روبرت شولس، هانس روبرت ايوس،  -3

 .1994جان ماري شافر(: نظرية ال جناس ال دبية، ترمجة: عبد العزيز شبيل، 

آيزر: فعل القراءة، نظرية جاملية التجاوب )يف ال دب( -4 واجلاليل  ترمجة: محيد محليداين ،فولفغانغ آ

 م )آ خذان س نة النرش من مقدمة الكتاب(.1994الكدية س نة 

مقدمة نقدية، ترمجة خادل التوزاين و اجلاليل الكدية، س نة  -روبرت يس هوالب: نظرية التلقي -5

1999. 

آيزر: فعل القراءة -6 ترمجة: عبد الوهاب علوب، س نة  -نظرية يف الاس تجابة امجلالية -فولفغانغ آ

 م.2000

ترمجة: رش يد بنحدو،  -من آ جل تأ ويل جديد للنص ال ديب -ايوس: جاملية التلقيهانس روبرت  -7

 م.2003س نة 

مجموعة من املؤلفني: نظرايت القراءة من البنيوية ا ىل جامليةالتلقي، ترمجة عبد الرحامن بوعيل،  -8

2003. 

 اترخي ال دب حتّدٍّ لنظرية ال دب، ترمجة محمد -هانس روبرت ايوس: حنو جاملية للتلقي -9

 ، آ خذان س نة النرش من املقدمة.2004س نة  ،مساعدي

 املقاالت املرتمجة: -

هانس روبرت ايوس: جاملية التلقي والتواصل ال ديب ) مدرسة كونس تانس(، ترمجة: سعيد  1

مناء القويم، بريوت، العدد   م.1986، 38علوش، جمةل الفكر العريب املعارص، مركز اال 

آيزر: فعل القراءة 2 آفاقنظرية  -فولفغانغ آ العدد  ،الرابط ،الواقع امجلايل، ترمجة: آ محد املديين، جمةل آ

06 ،1987. 
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آفاق 3  ،كوستيجري منفريد: ال دب املقارن وجاملية التلقي، ترمجة : عبد الرحامن طنكون، جمةل آ

 .1978، 1احتاد كتاب املغرب، الرابط، ع

بش: التلقي ال ديب، ترمجة: محمد برادة، جمةل دراسات س مييا 4 لرود ا  ، 06العدد ،ئية آ دبية لسانيةا 

 .1992ش تاء،  ،خريف

آيزر: التفاعل بني النص والقارئ، ترمجة: اجلياليل الكدية، جمةل دراسات س مييائية آ دبية  5 فولفغانغ آ

 .1992، 07لسانية، العدد

كونرت جرمي: التأ ثري والتلقي، املصطلح واملوضوع، ترمجة: آ محد املأ مون، جمةل دراسات س مييائية  6

 .1992، 07سانية، العدد آ دبية ل 

آفاق نقد اس تجابة القارئ، ترمجة آ محد بوحسن، مراجعة محمد مفتاح، مضن  7 آيزر: آ وولف غانغ آ

نسانية الرابط، سلسةل  -كتاب" من قضااي التلقي والتأ ويل، منشورات لكية الآداب والعلوم اال 

 م1995، 36ندوات ومناظرات رمق 

ارئ، ترمجة اجلياليل الكدية، جمةل دراسات س مييائية آ دبية فولفغانغ آ يزر: التفاعل بني النص و الق 8

 م.1992، 07لسانية، العدد 

كونرتجرمي: التأ ثري و التلقي، املصطلح و املوضوع، ترمجة آ محد املأ مون، جمةل دراسات س مييائية  9

 م.  1992، 07آ دبية لسانية، العدد

آفاق نقد اس تجابة القارئ، ترمجة آ محد بوحس 10 آيزر: آ ن، مراجعة محمد مفتاح، مضن كتاب فولفغانغ آ

"من قضااي التلقي و التأ ويل" منشورات لكية الآداب و العلوم اال نسانية ابلرابط، سلسةل 

 .1995، 36ندوات و مناظرات رمق 

فرانك شويري وجين: نظرايت التلقي، ترمجة: عبد الرحامن بوعيل مضن كتاب عنوانه: نظرايت  11

 م.2003، 1التلقي، نرش دار احلوار السورية، طالقراءة من البنيوية ا ىل جاملية 

عداد محمد  12 جان س تاروبنسيك: حنو جاملية التلقي مضن نظرية ال دب يف القرن العرشين، ترمجة وا 

فريقيا الرشق،   م.2005العمري، ا 

آ رنودل روث: دور القارئ يف النقد ال ديب ال ملاين املعارص، ترمجة: عبد العايل املريين، جمةل فكر  13

 م.2008، 95، العددونقد

ىل:  ومن خالل ما قدمناه من ترجامت نصل ا 

 تكرار ترمجة العمل الواحد خاصة يف ترمجة الكتب. -

 -1986مقال سعيد علوش س نة  –البعد الزمين بني ظهور آ ول مقال مرتمج يف النقد املغاريب  -

وظهور آ ول كتاب مرتمج نظرية التلقي" لـ:روبرت يس هوالب " ترمجة "رعد عبد 
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ال بعد انقضاء 1994ليل"اجل  ىل عدم تعرف القارئ العريب عىل " نظرية التلقي" ا  م، مما آ دى ا 

 .-آ ملانيا-حقبة زمنية طويةل عىل ظهورها يف البدل ال م

تركزي املرتمجني عىل آ عامل "منظري التلقي"، فأ غلب ال عامل يه "لهانس روبرت ايوس"  -

آيزر".  و"فولفغانغ آ

سد يف ترمجته لهذه النظرية مقارنة ببقية بدلان املغرب العريب حظّي النقد املغريب حبصة ال   -

اذلين يش تغلون ابدلراسات الرتبوية، فظهرت دراسات مغربية هامة تركز اهامتهما عىل دور »

؛ حيث (29) «املتلقي واملتعمل والقارئ والطفل والتلميذ يف معلية القراءة والعملية الرتبوية عامة

 ت البحث العلمي وخاصة لكية علوم الرتبية.انلت شهرة يف مجيع جماال

وما قدمه النقاد من كتب ومقاالت مرتمجة، اس تطاع آ ن يؤدي دوره يف التعريف مببادهئا 

لّته، حيث هتافت النقاد العرب عامة و املغاربة خباصة عىل الهنل من مهنلها،  وآ فاكرها عىل الرمغ من قِّ

ترجامت نصوص النظرية جزء همم من تطبيقاهتا، »اصة آ ن وتطبيقها عىل املدوانت الشعرية والنرثية، خ

ذ يتوقف عمل كثري ممن يتلكمون عن "نظرية التلقي" و "اس تجابة القارئ" و غريها من نظرايت  ا 

ىل العربية سواء يف شلك مقاالت آ و كتب  القراءة و التأ ويل آ و يطبقوهنا عىل ما ترمج من نصوصها ا 

 .(30) «آآخرين يعرضون لهال حصاب تكل النظرايت آ و النقاد و 

ىل "السعيد علوش" س نة  ذا اكنت آ ول مبادرة يف جمال الرتمجة ترجع ا  م، فا ن اجلهد 1986وا 

م، حيث يعود 2004ال كرب يف هذا اجملال هو تعريب "رش يد بنحدو" لكتاب " جاملية التلقي" س نة 

عطاء صورة متاكمةل عام جاء به "هانس روبرت ايوس" للقارئ املغاريب خباصة والعريب  هل الفضل يف ا 

حيث يأ يت عىل ذورة هؤالء املرتمجني لك  ،عامة، لتتواىل بعده الكثري من الرتجامت ل عامل رواد التلقي

من: اجلياليل الكدية، آ محد بوحسن، محيد محليداين، خادل التوزاين، محمد مساعدي، حفو نزهة، 

فالرتمجة ليست معلية »ال صلية يف آ غلهبم، اذلين آ اتحت هلم الفرصة يف اعامتد الرتجامت عن اللغة 

لهيا وثقافة املرتمج وتكوينه ا ىل غري ذكل من العوامل  منا تتدخل بنية اللغة املرتمج ا  حتويل ونقل جمردة، ا 

 .(31) «ال خرى اليت تشوه مالمح النص حيامن تتواىل ترجامته انطالقا من ترجامت آ خرى

ملصطلح النقدي يف النقد العريب"، عىل مس توى وهذا ما آ دى فامي بعد ا ىل مشلكة "تعدد ا

مجيع املناجه النقدية املعارصة، بل آ دى عدم فهمهم ل صولها ا ىل الابتعاد عن ال صول احلقيقية للحداثة 

ليجد »الغربية؛ ل ن املرتمج يعمل عىل تعريب ال لفاظ والعبارات ال فهم معانهيا، فنجم ذكل آ ن القارئ  

ليه آ نه قرآ  نفسه يف حرية من آ مره،  وهو يقرآ  الكتاب نفسه مرتجام من قبل عدة مرتمجني حىت خييل ا 

 .(32) «كتبا خمتلفة وليس كتااب واحدا 

وال مر يبدوا آ كرث تعقيدا ابلنس بة "لنظرية التلقي" نظرا ل صولها الفلسفية املعقدة من هجة، ومن هجة 

 اكد املتلقي آ الّ يفرق بيهنام ويعتربها مهنجا واحدا.اثنية تعالقها مع الكثري من املناجه املهمتة ابلقارئ، حىت 
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وهنا تمكن صعوبة الرتمجة اليت تفرض عىل الناقد آ و املرتمج التسلح ابلعديد من ال دوات، 

يك ينقل لنا فكرا حصيحا ومعال دقيقا، حبيث ال تتوقف الرتمجة عىل معرفة اللغة، بل اال طالع الاكمل 

 و لك ما يتعلق به من قضااي. ومن َّث اكن للرتمجة ادلور البارز يف و الشامل عىل املوضوع املرَُتمج

ذ تعرف القارئ عن طريقها عن التصورات املهنجية لنظرية التلقي، اليت  الاس تفادة من ثقافة الآخر، ا 

سامهت يف وضع اللبنات ال وىل لهذا املرشوع النقدي، وهذا مل يكن سهال يف ظل ال صل ال ملاين 

اكلظاهراتية والتأ ويلية، مما  -كام ذكران سابقا –عىل ذكل ارتباطها ابلفلسفات ال وربية  للنظرية، وزد

آ لزم الناقد التسلح ابلعديد من الثقافات واملرجعيات، ولعل هذه الطبيعة املس تعصية جعلهتا حبيسة 

 سلطة اجلامعيني عىل رآ ي بعض النقاد.

كن ذكل ابليسري لوال استنادمه عىل مجموعة لقد سامه نقادان يف بناء رصح هذه النظرية، ومل ي

من الرتجامت، واليت اس تطاعت فعال آ ن تفرض حتدهيا سواًء عىل مس توى اللغة آ و املفاهمي آ و ال فاكر 

 املمتخضة عن الكثري من الاجهتادات آ و ال عامل، و اليت سنتعرف علهيا من خالل " بوادر التأ ليف".

 بوادر التأ ليف: -3

مرحةل التأ ليف" تعقب مرحةل الرتمجة مبارشة، حيث اجّته نقادان بعد من املسمّل به آ ن "

ىل التعريف هبا، لكٌّ عىل ىشألكته كجزءٍّ ممكلٍّ  استيعاهبم للتصورات املهنجية اليت انبنت علهيا النظرية ا 

حةل لل عامل املرتمجة، وكمتهيد للتطبيقات الفعلية اليت س يعمل علهيا النقاد فامي بعد. والانتقال من "مر 

منا شهد مرحةل خماض، ومّد، وجزر،  الرتمجة" ا ىل "مرحةل التأ ليف" مل يكن ابل مر السهل وال الهنّي، وا 

نتيجة تعامل نقدان العريب مع النقد الغريب ال ملاين، اذلي مل يس بق التعامل معه، ومن هجة آ خرى 

 .-كام ذكران سالفا -صعوبة النظرية ومرجعياهتا الفلسفية املتواجشة

نتج عن احتاكك النقاد العرب عامة واملغاربة خباصة ابلنقد الغريب، واحتفاهئم بنظرية وقد 

التلقي ظهور كتب كثرية ومتنوعة ختتلف ابختالف وهجات نظر آ حصاهبا فهناك من ارتأ ى حماوةل 

ىل تراثنا العريب، والبحث عام ورد مضن موضوع التلقي مثلام  تأ صيل النظرية عربيا، وذكل ابلعودة ا 

هدانه مع " محمد مبارك"، و" عباس عبد الواحد"، و" شكري املبخوت" وغريمه، يف حني ارتأ ت ش 

ثةل آ خرى عرض النظرية كام وردت عن روادها دون املساس هبا، وهذا ما جنده يف كتاب " سايم 

سامعيل" "جامليات التلقي"، آ ما الفريق الثالث فعكف عىل تطبيق آ لياهتا عىل النص العريب، بل  ا 

 تكييفها مع ما يناس به. وميثل هذا الاجتاه لك منو 

" محيد محليداين" يف كتاب "القراءة وتوليد ادلالةل"، و"سامل عباس خداده" "النص وجتليات  

املتلقي". ابملقابل جند صنفا رابعا حاول امجلع بني املهاد النظري والتطبيقي ومن آ مثةل ذكل "برشى 

 .-آ صول وتطبيقات-لقي"موىس صاحل" يف كتاهبا " نظرية الت
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ىل النقد العريب ؛ حيث ارتكزت احملاوالت ال وىل  انكبّت ال قالم املغاربية عىل ترحيل "نظرية التلقي" ا 

عىل املبدآ  ال سايس لهذه النظرية واملمتثل يف الاهامتم ابلقارئ والقراءة، فاكن مصطلح" القراءة" يغلب 

ىل آ ن اتضحت الرؤاي آ ماهم م، خفاضوا غامر التجريب بلك ثقة. و من الكتب اليت عىل عناوين كتهبم ا 

 اكنت س باقة ا ىل ذكل نذكر مهنا :

 .1987ادلار البيضاء. ،عبد الفتاح لكيطو: الغائب: دراسة يف مقامة احلريري -1

حسني الواد: املبىن والتجربة امجلالية عند العرب، املؤسسة العربية لدلراسات، للنرش، بريوت،  -2

 م.1991لتوزيع، تونس، دار حسنون للنرش وا

شكري املبخوت: جاملية ال لفة ) النص ومتقبهل يف الرتاث النقدي(، قرطاج: اجملمع التونيس للعلوم  -3

 .1993والآداب والفنون، بيت احلمكة، 

 .1993شكري محمد عياد: املذاهب ال دبية والنقدية عند العرب والغربيني، عامل املعرفة، الكويت،  -4

 يف اترخي ال دب مفاهمي ومناجه، بريوت، املؤسسة العربية لدلراسات حسني الواد: يف اترخي -5

 .1993والنرش، 

، 1املركز الثقايف العريب، ادلار البيضاء، بريوت، ط -مقاربة نسقية -محمد مفتاح: التلقي والتأ ويل -6

1994. 

دار قصيدة القراءة، حتليل مركب لقصيدة آ جشان ميانية،  -عبد املاكل مراتض: شعرية القصيدة -7

 .1994املنتخب العريب دلراسات والنرش والتوزيع، بريوت، 

سعيد الغامني: الكزن والتأ ويل: قراءات يف احلاكية العربية، ادلار البيضاء وبريوت، املركز الثقايف  -8

 .1994العريب، 

دريس بلمليح: اخملتارات الشعرية وآ هجزة تلقهيا عند العرب من خالل املفضليات وحامسة آ يب متام:  -9 ا 

 .1995لكية الآداب ابلرابط، ومطبعة النجاح اجلديدة، البيضاء، 

 .1996مفتاح العامري: القراءة والتأ ويل، ادلار امجلاهريية لنرش والتوزيع واال عالن، رست،  -10

دريس بلمليح: حدود القراءة، ادلار امجلاهريية لنرش والتوزيع واال عالن، مرصاته،  -11  .1998ا 

 املقاالت:

ىل قراءة التقبل، فصول جمةل النقد ال ديب، مج حسني الواد: من قراء -1  ،، آ كتوبر1، ع5ة النشأ ة ا 

 .1984نومفرب، ديسمرب، 

 .1988، 49رش يد بنحدو: قراءة يف القراءة، الفكر العريب املعارص، ابريس، ع -2

دراسة يف آ صول القراءة النظرية  –قامس املومين: قراءة نقدية قدمية لنصوص شعرية متخرية  -3

 .1988(، 4جمةل لكية الآداب والعلوم اال نسانية، فاس، عدد خاص ) -وتطبيقاهتا

قامس املومين: حنو تأ سيس مفهوم معارص لقراءة النص ال ديب، جمةل لكية الرشبية، جامعة عني  -4



 العدد الثاين والعرشون                                                        جمةل لكية الآداب و اللغات

 2018جانفي                                 344                            -بسكرة-جامعة محمد خيرض

 .1991، 15الشمس، ع

، 6، ع-دراسات س مييائية آ دبية لسانية -محيد محليداين: مس توايت تلقي القصة القصرية منوذجا -5

 .1992اء، خريف، ش ت

نتاج الوقع عند وولف غانغ آ يزر -6 دراسة س مييائية آ دبية  -عبد العزيز طلاميت: الواقع امجلايل واليات ا 

 .1992، خريف، ش تاء، 6ع ،-لسانية

 .1992ش تاء،  ،، خريف6آ نقار محمد: الصورة الروائية واملتلقي: دراسة س مييائية آ دبية لسانية، ع -7

ظرية البالغية عند عبد القاهر اجلرجاين، دراسة س مييائية آ دبية، محمد مش بال: ال ثر امجلايل يف الن -8

 .1992ش تاء،  ،، خريف6لسانية، ع

بناء املعىن وبناء اذلات، قراءة يف بعض آ طروحات  وولفغانغ  ،عبد العزيز طلاميت: عل القراءة -9

 .1993آ يزر، مجموعة من الباحثني: نظرية التلقي، ا شاكالت وتطبيقات، الرابط، 

 .1993 ،، الرابط-ا شاكالت وتطبيقات -بوحسن: نظرية التلقيآ محد   -10

نتاج من آ جل بيداغوجيا تفاعلية القراءة  -11 عادة اال  ميلود حبييب: النص ال ديب بني التلقي وا 

 .1993والكتابة يف مجموعة من الباحثني، نظرية التلقي، ا شاكالت وتطبيقات، الرابط، 

ىل  -12 المنوذج التفاعيل للقراءة، حتليل معلية القراءة من عبد القادر الزايك: من المنوذج النيص ا 

خالل س يكولوجية القراءة يف مجموعة من الباحثني، نظرية التلقي، ا شاكالت وتطبيقات، الرابط، 

1993. 

محمد العمري: الرواية والاختيار: تأ مل اترخي ال دب العريب من زاوية تلقي الشعر العريب القدمي.  -13

 .1993طبيقات، الرابط، نظرية التلقي، ا شاكالت وت 

محمد مفتاح: من اجل تلقي نسقي، مضن كتاب بعنوان: من قضااي التلقي والتأ ويل ) مناظرة(،  -14
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امحد بوحسن: نظرية التلقي والنقد ال ديب العريب احلديث، مضن كتاب: نظرية التلقي، ا شاكالت  -15

 .1993وتطبيقات، الرابط، 

 الرسد العريب الالكس ييك، غزوة اليس بان منوذجا، نظرية التلقي سعيد يقطني: تلقي العجائيب يف -16

 .1993ا شاكالت وتطبيقات، 
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بداع القراءة، احلياة الثقافية، س -33  .1997، ديسمرب 90، ع22احلبيب شبيل: ا 

آ كتوبر،  88، ع22جاملية التلقي، احلياة الثقافية، س  احلبيب شبيل: هواجس حول آ بعاد -34

1998. 

، ديسمرب 34، ج1عبد القادر فيدوح: آ لفة النص ومس توايت التلقي، عالمات يف النقد، مج -35

1999. 
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غلفان مصطفى: الوضع الابس متولويج لقراءة وحدود لسانيات الرتاث، يف اللسانيات العربية  -36

وال سس النظرية واملهنجية، عني الشق، جامعة احلسن الثاين، احلديثة، دراسة نقدية يف املصادر 

نسانية،   .1999لكية الآداب والعلوم اال 

 .1999، 34، ج10ضياء خضري: ماكنة املتلقي يف ال دب املقارن، عالمات يف النقد، مج -37

وال شك آ ن استيعاب النقد العريب لبعض جوانب الثقافة الغربية احلديثة اكن سببا يف ارتقاء 

قادان ا ىل هذا املس توى من التأ ليف، حيث اس تطاعوا آ ن يتسلحوا بمكّ ال بأ س به من املفاهمي ن

وال ليات اليت ختص مهنج "التلقي" آ و غريه من املناجه الغربية عىل الرمغ من بعض املشألك الناجتة عن 

ل آ صبحنا نرى فتخلص بذكل من الانطباعية وال حاكم العامة اليت ُعرف هبا سابقا، ب ،سوء الرتمجة

الكثري من املصطلحات املضبوطة عىل صفحات الكتب النقدية مثل: التجربة امجلالية، القارئ 

ىل  ضافة ا  ذ يظهر ادلور الرايدي للمثاقفة والانفتاح عىل الآخر، ا  الافرتايض، مس توايت التلقي؛ ا 

ن فهم آ مهية "نظرية التلقي" ميك» اجملهودات و املشاق اليت تكبلها نقادان للوصول ا ىل هذه املرحةل، فال 

ذا نزلت هذه  ال ا  نتاج داللهتا ]...[ ا  عادة ا  بوصفها نظرية نقدية تعىن بتداول النصوص ال دبية وتقبلها، وا 

النظرية مزنلهتا احلقيقية بوصفها نشاطا فكراي متصال بنظرية آ كرث مشوال يه نظرية االتصال، اليت بدآ ت 

 .(33) «رشين يف آ ملانيامالحمها تتبلور منذ منتصف القرن الع 

ىل تطبيق آ ليات ومبادئ هذه النظرية دون استيعاهبا وال  ولعل مسارعة بعض النقاد ا 

ملرجعياهتا الفكرية والفلسفية اكن سببا يف اخللط بني عدة مناجه متفرقة، اكمجلع بني التلقي والقراءة 

ىل الهدف آ و ادلخول يف معلية "جمر  ،والتأ ويل، مما آ ضفى علهيا صفة الارتباك د القراءة" دون الوصول ا 

ال نتيجة التلقي الرسيع، البعيد عن الفهم، ونتيجة لهذا الوضع  املنشود، وما هذا الاس تعامل اال نشايئ ا 

 ظهرت ا شاكالت عدة عىل مس توى هذه املؤلفات، نذكر مهنا:

 عدم توافق الشق النظرية مع الشق التطبيقي. -

ىل املبتغى. امجلع بني نظرايت يف مهنج واحد، حبجة -  قصور املهنج الواحد عن الوصول ا 

اخللط يف فهم الكثري من املصطلحات اليت جاء هبا منظرو التلقي "هانس روبرت ايوس" و"  -

آيزر". بل ال كرث من ذكل مشلكة "تعدد املصطلح" اليت حتولت ا ىل ش بح يطارد الكثري من  فولفغانغ آ

ن مل نقل مجيعهم، حيث وجد القا آ مام مك هائل من ال قوال والآراء النقدية »رئ نفسه النقاد العرب، ا 

بداعي العريب، مطبقا علهيا مهنجا غربيا  الغربية، وآ سامء ال عالم الغربيني، وهو يش تغل عىل النص اال 

بعاد الناقد عن حتليهل، وكثريا ما يمت احلديث عن تطبيق املهنج  ىل تغييب النص وا  ما، فيؤدي ذكل ا 

، آ و التفكيكيك آ و التداويل( يف دراسة النصوص ال دبية ويكون ذكل بطريقة ) البنيوي آ و الس مييايئ

ىل ذاك دون ضوابط  مشاهبة وك نه تطبيق ملهنج واحد ]...[ كام يمت الانتقال من هذا املهنج ا 
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ليه، واكن ال مر  ومربرات مقنعة ودون متثل للمهنج املنتقل منه ودون وعي اكف ابملهنج املنتقل ا 

 .(34) «ضوع كام هو الشأ ن يف احلالقة آ و عرض ال زايءيأ خذ شلك املو 

ومن هنا ابت علينا البحث عن مهنج جيمع بني ال صاةل واملعارصة وذكل من خالل وضع 

ال صبع عىل مجيع املشألك اليت يعاين مهنا النقد العريب اليوم، و هذا اهلّم اذلي آ ّرَق نقادان انعكس عىل 

م مثل: آ ثر النقد الغريب عىل النقد العريب، النقد العريب واملناجه الكثري من عناوين مقاالهتم و كتهب

ىل الغرب لالس تفادة من مناجههم،  الغربية، و هذا ال يعين مقاطعة الآخر بل اال قرار برضورة الرجوع ا 

رضورة حتمتها اللحظة احلضارية اليت نعيشها، ولكن ال بد آ ن ننتبه ا ىل هذه املناجه والنظرايت »ل هنا 

طار س ياقات معرفية وفلسفية حمددةاليت نتاهجا مضن زمخ ثقايف وفكري وعلمي خاص هبا، ويف ا   « يمت ا 

(35). 

ن الفهم اجليد والسلمي لظروف والدة هذا املنتوج الثقايف يعصمنا من جلب تكل القوالب  ا 

اي كفيل الصامء اليت آ وقعت النقد العريب يف مصائب ال حتمد عقباها، واحلرص عىل استيعاب هذه الرؤ

ىل تفعيل العالقة بني اذلات والآخر ضافة ا  صالح الهنّات اليت وقعنا فهيا، ا  كام ذكران  -بتصويب وا 

حياء مجود النص، بعيدا عن الاندماج يف  -سابقا وجتديد هذه املناجه املس تعارة لَِّما لها من دور يف ا 

 ثقافة الآخر اليت ختتلف عنا لك الاختالف.

ور وحركية املعىن يف النص هو رّس اهامتم النقاد العرب بنظرية التلقي وال شك آ ن البحث عن التط

نه حبث عن التطور يف الهناية، كام آ ن الفضول العلمي يف الهناية هو اذلي يشوش عىل القامئ الساكن » ا 

ذا اكن من آ حد يف آ مس احلاجة ا ىل هذا التطلع والتحرك فهو عاملنا اذلي يشعر ابلتفاوت  وحيركه، وا 

 .(36) « بينه وبني العامل الآخر املتقدمالكبري

ن اكنت املشألك اليت وقع فهيا املهنج يه نفسها اليت وقعت فهيا املناجه ال خرى، والناجتة  وا 

يف آ غلهبا عن ّضِّ املفاهمي الغربية والتسلمي هبا دون نقد آ و متحيص، يف وقت عرفت الثقافة العربية 

جياد جمال درايس يُعىن اب»  جناز مجموعة من الوظائف: بعجزها عن ا 

اختبار الفهم عن طريق نقده وغربلته واكتشاف عامل اال شارات ادلاللية القابع يف آ عامقه، ومن َّث  -1

 البحث عن جماالت اش تغاهل، ومدى قابليته عىل اس تكشاف خصوصية ال دب.

 .(37) «البحث يف آ صوهل املعرفية، اليت تشلك مهنا، وآ لقت عليه داللية  معينة -2

حث عن احللول الالزمة للقضاء عن الهفوات اليت وقع فهيا نقدان العريب ال والب

جنازات، آ و جتاهل ملا بذلوه خالل حقب زمنية  ليه نقادان من ا  ناكر ما وصل ا  يعين ا 

طويةل، بل عىل العكس من ذكل، اس تطاع نقدان العريب بفضل ثةل من آ معدة النقد 

جنازات، العريب احلديث واملعارص آ ن يقفز هذه القف زة النوعية، وحيقق ما حققه من ا 

ىل ادلقة  وال مثةل ادلاةل عىل ذكل كثرية، لعل آ برزها الانتقال من الانطباعية واال نشائية ا 
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