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تتغيا هذه الورقة البحثية توصيف اثلوث العملية الإبداعية 

)املؤلف, النص, املتلقي( من منظور النقد الثقايف اذلي 

يف ذكل ابستامثر منجزات النقد ال ديب, س امي ما  يمتأ سس

تعلق مبقولت البنيوية والس مييائية والتفكيكية ونظرية 

 .التلقي جتاه هذا الثالوث

 

 This research paper describes the 

characterization of the creative trinity or the 

triad of the creative process. Text. The 

reader) in the field of cultural literary 

criticism, which is founded in it to invest 

the achievements of literary criticism. 

Especially with regard to the semiotics, 

deconstructions and the acceptance of this 

trinity.  
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اجلدير ابملالحظة، أ ن املناجه النقدية تقوم يف مجملها عىل الطرح البنيوي اذلي ميثل  

ال صل اذلي أ خذت منه، مث أ حاطت أ خذها مبتابعة وفق مرجعيهتا الفلسفية. وك ن احلال 

ذ "ل ناكد نظفر مبذهب  ل معادًا مكررًا؟(، اإ هذه رجع لقول كعب بن زهري )مفالنا ل نقول اإ

 1م عىل أ صل نفسه، وينطلق من مصمي ذاته ال دبية"نقدي واحد يقو 

ل وهل عالقة ابلبنيوية اليت "لها امتدادات سابقة، خاصة مع    وما من مهنج نقدي اإ

هنا انترشت وفرضت نفسها بقوة يف لك الاجتاهات  الشالكنيني وال لس نيني، مث اإ

ل نقد لها ومعارض والتخصصات، ولك ما جاء موازاي لها أ و لحقا هبا، ما هو يف احلقيق ة اإ

  .2لبعض جوانهبا"

ن البنيوية وما بعد البنيوية احلقل املعريف النقدي اخلصب اذلي   أ ما واحلال هذه، فاإ

استمثر فيه النقد الثقايف ابلش تغال عىل مقولته ومفاهميه وأ دواته الإجرائية مبنظور نقدي 

 توسعي.

ىل أ ي مدى ميتد النقد ال ديب مفا نصيب النقد الثقايف من البنيوية وما بعد  البنيوية؟ واإ

 جبذوره يف النقد الثقايف؟ وما منظور النقد الثقايف ل طراف العملية الإبداعية؟

تنطلق مقولت النقد الثقايف فامي يتعلق بأ طراف العملية الإبداعية )املؤلف، النص،  

ما بفعل القطيعة وطرح البديل تلقيامل  ما أ مكن، أ و ال خذ بعد ( من مقولت النقد ال ديب، اإ

 نقض أ و ال خذ ومن مث الاعامتد. 

يُعىن النقد الثقايف ابلثقافة اليت متثل املرأ ة اليت يرى من خاللها لك ال طراف املسامهة  

ىل الثقافة يرجع لك  نتاجية واملؤثرة فهيا، ومن مث فلك ال طراف نتاج ثقايف. واإ يف العملية الإ

ومقولت النقد ال ديب لتتناسب مع اتساع مفهوم الثقافة  أ مر، ذلا معل عىل توس يع مفاهمي

 وامتداده.

ومتثل ثنائيات )الانفتاح، الانغالق( و)اذلات، املوضوع( بؤرة نزاع واتفاق مناجه النقد 

ال ديب عىل اختالف منظور لك واحد مهنا، واختالف تصنيفاهتا تبعا ذلكل؛ س ياقية، 
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حدد موقع ومصري اذلات )املؤلف، القارئ( من نسقية، حداثية، ما بعد حداثية، حيث يت

 خالل التعامل مع املوضوع النص بتوصيفة الانغالق أ و الانفتاح.

ن تتبع املسار التارخيي ملناجه النقد ال ديب من حيث منظورها ل طراف العملية   اإ

الإبداعية يُسفر عن تضمنه لنقالت ثالث، اتسمت لك نقةل مبنظورها ال حادي املقترص يف 

نشغال عىل طرف واحد دون الطرفني ال خرين؛ مفن املناجه الس ياقية )النفيس، الا

سقاط الضوء  الاجامتعي، التارخيي( يف القرن التاسع عرش اليت أ ولت الاهامتم مبنتج النص، ابإ

ىل املناجه النسقية  ىل مقاصد النص, اإ عىل نفسيته وحيثيات حياته وفكره للوصول اإ

سلوبية، الس مييائية( يف س تينيات القرن العرشين اليت تنظر للنص )الشالكنية، البنيوية، ال  

بوصفه بنية مغلقة مكتفية بذاهتا، وأ ن لغة النص نظام قامئ بذاته، ومن مث ليست خاصة 

ابملؤلف, تالها يف التسعينيات من القرن العرشين مناجه التلقي )التفكيك ونظرية التلقي( 

تعلق منه بس ياق التلقي، حيث أ عادت النظر يف  اليت ُعنيت ابلس ياق اخلاريج خاصة ما

 وقميته يف فهم النص وتفسريه. ,أ مهية القارئ

تغيت البنيوية اعامتدًا عىل معطيات نسق اللغة، واعتبار النص مظهرًا من مظاهر اللغة، من 

دراسة ش باكت النص وبناه اللغوية ادلاخلية وعالئقيهتا، الكشف عن نظام لكي هل، فقد 

تثبت أ نه يوجد، خلف الكمنا اذلي نعتقد أ نه حر وتلقايئ، وخلف خطاب  "حاولت أ ن

ال ساطري، وخلف ال عراف والعادات واملؤسسات وأ شاكل الثقافة نوع من النظام اخلفي 

 .3يعمل عىل املس توى العميق كبنية يتحمت الكشف عهنا، من أ جل فهم وتعقل تكل املظاهر"

, يتأ لف من 4عامل ذري مغلق عىل نفسه موجود بذاته"فالنص يف التصور البنيوي "عبارة عن 

أ بنية متعالقة مع بعضها البعض, وأ ن املعىن اكمن يف النص يمت الكشف عنه من خالل هذه 

 العالئقية ليتشلك بذكل النسق اللساين وادلليل. 

ك وقد امتد هذا التصور البنيوي جبذوره اإىل الاجتاه الس مييايئ وهو "عبارة عن لعبة التفكي

والرتكيب، وحتديد البنيات العميقة الثاوية وراء البنيات السطحية املتجلية فونولوجيا، 

ورصفيا، ودلليا، وتركيبيا، ومن مث تس تكنه الس مييائية مودلات النصوص، وتكوانهتا البنيوية 

ويف صدد عنايهتا ببنية النص يقول رولن ابرت أ ن "النص أ ةل لغوية، ليس من  .5ادلاخلية"
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منا علينا أ ن نرتك ل جزاء النص، وما فهيا من عالمات متسعًا من احلوار  السهل التحمك هبا واإ

واجلدل والتفاعل ادلاخيل اذلي يتكشف عن وجود طرق خمتلفة لالإبالغ والتوصيل 

منا كيف قال النص ما قاهل؟ . فال هيم ما قاهل 6والتعبري" النص )ادللةل( ول ما قاهل املؤلف. اإ

ىل ال بنية العامة للنصوص ال دبية ابعتبارها نسقا من  أ ي أ لية ادللةل.ومن مث فهو "يَنظر اإ

ىل أ ي يشء خارجه، سواء اكن هو الواقع الاجامتعي  العالمات مغلقة عىل نفسها، ول يشري اإ

 م"أ و الوجود الإنساين بوجه عا

ميثل النسق الثقايف القاعدة ال ساس اليت يتأ سس علهيا النقد الثقايف يف كشفه ملنطق   

الفكر داخل النصوص واخلطاابت، ولعهل رجع صدى لهامتم نقدي أ س بق، حيث الانشغال 

البنيوي ال لس ين مبقوةل النسق وحماوةل الكشف عن املنطق املتحمك يف بنية النص؛ أ ي أ ن 

اس تعار مفهوم النسق من النقد ال ديب وأ صبغه بصبغة أ وسع: الثقافة، ومن  النقد الثقايف قد

 .مث بدلةل أ وسع

ل يُعىن النقد الثقايف ابلنص يف صورته املتناسقة واملتأ لفة بل من حيث هو نص حامل   

ملتناقضني، ول يُعىن مبا يف النسق الظاهر بل مبا ُخفي من نسق يناقض الظاهر منه. تشلك 

قولت بالغية. ول يعىن كذكل ابلقصد امجلايل للنص، بل يعترب ذكل خدعة تتخذها وتدثر مب

الثقافة مككون نيص ليس بربيء لمترير أ نساقها املضمرة وممارسة فعلها وتأ ثريها وهمينهتا عىل 

يديولوجية عرب امجلايل. ويضع النقد الثقايف صفة  املتلقي أ ي أ ن اخلطاب يضمر عنارص اإ

ذ ل بد أ ن يكون النص مجيال  امجلالية رشطا من رشوط قراءة النصوص واخلطاابت "اإ

دامهتا "  .7ويس هتكل بوصفه مجيال، بوصف امجلالية يه أ خطر حيل الثقافة لمترير أ نساقها واإ

وأ ركيولوجيا املعرفة عند Derrida .Jوتامتس برشطها هذا مع تفكيكية جاك دريدا  

ات النص لتنفذ مهنا اإىل عىل بالغي ، فالتفكيكية "تعمتدFoucault  .Mميش يل فوكو

ماكن لقول احلقيقة دون جماز، ل ن اخلطاب ذو طبيعة جمازية 8"منطقياته . وترى "أ نه ل اإ

ذا اكن مجيال، فهو يرصفنا  )...( ولك نص ميارس غوايته أ و سلطته عىل القارئ، وخباصة اإ

ذلي يراوغ أ ي أ ن اهامتم التفكيكية ينصب عىل النص ا ؛9عن موضوع الالكم نفسه"

ابلبالغي ويتخذه أ لية حلجب معناه. يف حني اهمت فوكو ابحلفر )البحث( عن "ال بنية الاكمنة 
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وراء املامرسات اخلطابية واملتحمكة فهيا وكشف مجةل القواعد الفاعةل داخل ثقافة من 

منة ؛ أ ي أ ن اخلطاب يعكس مجةل من القمي وال فاكر )املعرفة( السائدة يف أ بنية اك10الثقافات"

 متارس همينهتا وقوهتا، تقدم يف أ بنية بالغية.

ىل النقد        ن اس تقاللية النص ال ديب عن مؤلفه وس ياقه اخلاريج يعود يف حقيقة ال مر اإ اإ

ظهرت طالئعه ال وىل يف أ مرياك يف ال ربعينيات  -اجلديد يف الثقافة ال جنلوسكسونية 

الس ياقية )...( انطالقا من اهامتمه  اذلي "أ سهم يف تقويض أ سس القراءة -وامخلس ينيات

ابل بعاد ادلاخلية للنص ال ديب، ومطالبة النقد ابس تكشاف العمل الفين يف ذاته وذلاته، فال 

يقميه مبقاييس خارجة عنه سواء أ اكنت هذه املقاييس خلفية أ م اجامتعية أ ن اترخيية أ م 

سة النص يف حدود بناه دون . وارتبط أ كرث ابملنظور البنيوي اذلي يقوم عىل درا11لغوية"

حاجة لالنفتاح عىل اخلارج )التارخي، الإنسان(، "فالتارخي مبنظور البنيوية ل مينح املعىن 

احلقيقي للظواهر ول يوجه ال حداث توجهيًا دلليًا، وأ ن ما يؤثر فعال يف التارخي ليس ترامك 

منا التفاعل الواعي يف صيغهتا، والتأ ثري فهيا" ن صوغ التارخي مرهون  .12ال حداث، واإ حيث اإ

نسانية تتعامل مع ال حداث التارخيية من منطق غايئ يفرض الانتقاء والإقصاء، ذلا  بزنعة اإ

ربط التارخي ابلإنسان؛ "وبأ ي موضوع اكن )...( Levi – Strauss يرفض ليفي شرتاوس 

من أ جل ويتوجب رفض معادةل مفهوم التارخي مبفهوم البرشية، تكل املعادةل اليت تفرض 

نسانية متعالية" , "فالبنيوية مضادة 13هدف معني؛ يمتثل يف اعتبار التارخي مالذًا أ خريًا لزنعة اإ

للزنعة الإنسانية، نظرًا ملعارضة البنيويني للك أ شاكل النقد ال ديب اليت جتعل من اذلات 

 .14الإنسانية مصدرًا للمعىن ال ديب وأ صهل"

ر الس ياقات التارخيية والاجامتعية والثقافية يف العملية دلو  عتباررد النقد الثقايف الا      

الإبداعية بتغذية راجعة يف موقف البنيوية مهنا، س امي ما تعلق مهنا ابلتارخي، فال يعد النص 

ن التارخي نص من شأ نه أ ن يعني يف فهم وتفسري النيص، كذكل  مادة اترخيية فقط بل اإ

نتاجه، كام ميارس النيص تأ ثريه يف صياغته ابلرضورة، فالتأ ثري مزدوج الاجتاه  يشارك يف اإ

مس تقةل أ و مادة موحدة، ولكنه  بيهنام. وعن أ رخنة النص يرى ليتش أ ن النص "ليس ذاات

سلسةل من العالقات مع نصوص أ خرى، ونظامه اللغوي، مع قواعده ومعجمه، مجيعا 
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ن النص  لهيا كام من ال اثر واملقتطفات من التارخي، ولهذا فاإ يش به يف معطاه معطى تسحب اإ

رجاعات اليت ل جيش خالص ثقايف، مبجموعات ل حتىص من ال فاكر، واملعتقدات، والإ 

 . 15تتأ لف"

وعن نصية التارخي يرى عبد هللا الغذايم أ ن التارخي جنس من أ جناس التعبري، ويؤكد "أ ن 

ن البرش نصوصية التارخي تؤسس لفهم خمتلف ل يأ خذ مبقوةل الطبيعة البرشية، من حيث  اإ

يتعرضون لعملية اإخضاع تصوغ طرائق صناعهتم لل حداث وأ مه من ذكل تضعهم يف ش بكة 

دراك فعلها هبم وتتعاىل عىل س يطرهتم،  اجامتعية ويف منظومة عالماتية تفوق قدرهتم عىل اإ

 . 16وذلا ل يكون التارخي جمرد حقائق وأ حداث بقدر ما هو منظومة عالماتية أ لسنية"

ذا النص ظاهرة ثق  افية، متثل لغته نسقا رمزاي يتصدر ال نساق الرمزية )الثقافة( واإ

ىل النص اذلي  اكنت "اللغة كام يرى دو سوسري ذات طابع جامعي، أ ل يدخل هذا امجلاعي اإ

مادته اللغة؟ والنص اذلي يقوهل املؤلف، هل يقوهل كفرد معزول أ و كفرد يتكون يف موقع 

 . 17اعة؟"اجامتعي ويقول ما يقوهل للغة امجل

ل ن اللغة وعاء لالجامتعي ومن مث الثقايف، والنص محوةل اجامتعية ثقافية تبعا ذلكل.  

ول نه "ل جدوى من البحث عن املعىن يف ما تقوهل الظواهر بشلك مبارش، ول جدوى 

أ يضا من البحث عنه يف ما تعلنه اذلات قول رصحيا خيص نواايها، صدقا وكذاب. مفن 

نه واقعة خصائص املعىن  أ نه خماتل وخمادع وممتنع ومتعدد اجلواهر وأ شاكل التجيل. اإ

 .18ثقافية"

ول جل هذا وتكل, رفض النقد الثقايف اس تقاللية النص واكامتهل خارج س ياقه التارخيي  

الاجامتعي، ل ننا "ل نس تطيع أ ن نناقش الثقافة، أ و أ ي ظاهرة ثقافية؛ اكل دب مثال: مبعزل 

النظام الاجامتعي والاقتصادي والظروف التارخيية اليت تقرر حياة  عن القوى اليت حتمك

 .19البرش املادية"
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ذ ينظر للنص بوصفه عالمة ثقافية تكتسب دللهتا فقط بوضعها يف س ياقها الثقايف،   اإ

ىل أ ن "دراسة النص ال ديب بوصفه ظاهرة ثقافية يعد تتوجيًا دلراسات  وقد ذهب فان ديك اإ

النفيس، وأ خرياً  -التداويل، فالس ياق املعريف، مث الس ياق الاجامتعي  س ياقية تبدأ  ابلس ياق

الس ياق الاجامتعي الثقايف، وربط لك دراسة ثقافية هبدف هل عالقة ابلنص ال ديب، تبدأ  

 .20ابلنص كفعل لغوي، مث بعملية فهمه، وتأ ثريه، وأ خريًا تفاعالته مع املؤسسات الاجامتعية"

 – Leviل س امي البنيوية ال نرثوبولوجية عند ليفي شرتاوس وعىل تعدد أ نواعها،       

Strauassوالبنيوية الوضعية دلى لوي أ لتوسري ,Altusser.L  والبنيوية الفلسفية دلى جاك

، تقوم عىل مقوةل تقويض مفهوم الإنسان،  Foucaultوميش يل فوكو  Derrida  .Jدريدا

ىل القول بأ ن املؤلف قد مات"ويصل البنيويون يف "رفضهم ذلات املؤلف  أ صال،  . وهذا 21اإ

يقاف النص وحرصه  ىل مؤلف معناها اإ ن نس بة النص اإ ليه رولن ابرت بقوهل: "اإ ما يذهب اإ

عطاؤه مدلول هنائيا )...(، ابلعثور عىل املؤلف يكون النص قد وجد تفسريه والناقد  واإ

 .22ضالته"

لغاء املركز، ويف تغ  لغاء ملركزيتهابلإجامل، تقوم احلداثة عىل فلسفة اإ ومقصديته،  ييب املؤلف اإ

ويف ظل هذا التغييب يصبح النص حبسب رولن ابرت يتأ لف "من كتاابت متعددة، 

تنحدر من ثقافات عديدة، تدخل يف حوار مع بعضها البعض، وتتحاىك وتتعارض، بيد أ ن 

 القول، هناك نقطة جيمتع عندها هذا التعدد، وليست هذه النقطة يه املؤلف، كام دأ بنا عىل

منا يه القارئ )...( مفيالد القارئ رهني مبوت املؤلف"  .  23واإ

ويغدو بذكل النص حبسب عبد هللا الغذايم "جنني يتمي يبحث عن أ ب يتبناه، وما  

ىل القارئ املدرب" نوجاد بق يف الإ . وال مر اذلي ل شك فيه أ ن النص ال س  24ذكل ال ب اإ

ل  ل أ ن وجوده ل يكمتل اإ ن مشاركة من القارئ، اإ ابنوجاد قارئ يس تمل زمام أ مره، حيث "اإ

القارئ تصبح رضورية، ل نه هو اذلي يكشف عن بواطن النص وعن الكيفية اليت يتحدث 

 .25هبا"
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لغاء حيثيات الس ياق   ذا اكنت احلداثة تقوم عىل مقوةل بنية النص وانغالقه، واإ واإ

اخلاريج واملرجعية، مفا بعد احلداثة رفعت لها شعار الانفتاح. والنص يف ظل ذكل، معلية 

تفاعل بني نصوص متعددة، ويه الظاهرة اليت أ طلق علهيا التناص، ويف قول رولن ابرت 

شارة ذلكل.  اإ

ىل "أ ن املؤلف ل ينبغي أ ن يقدم نصا مغلقًا محمال، وقد دعا أ    نصار ما بعد احلداثة اإ

( عليه أ ن يقدم نصا مفتوحا, مبعىن أ ل يكتب كتابة …ابل حاكم القاطعة, زاخرا ابلنتاجئ الهنائية)

واحضة ومبارشة، بل يس تحسن أ ن تكون غامضة نوعًا ما، حيث يتاح للقارئ أ ن يشارك 

 .26التأ ويل يف كتابة النص" بفعالية من خالل معلية

ومفهوم انفتاح النص سكل منايح عدة؛ انفتاح دللت النص، أ ي أ ن النص ل حيدد  

حاةل عىل الس ياق  يف معىن واحد، بل ينفتح عىل دللت متعددة أ و ل هنائية، انفتاح واإ

ىل جانب س ياق تلقي   النص.اخلاريج الثقايف والتارخيي والاجامتعي والاقتصادي والنفيس, اإ

اذلي يرى يف كتابه "عمل  Derrida .J ميثل املسكل ال ول تفكيكية جاك دريدا  

ليه النص لتحقيق الكتابة" )أ و الغراماتولوجيا (، "أ ن ل مركز اثبت خارجيا ميكن أ ن حيال اإ

املعىن. وعندها يصبح البديل هو اللعب احلر ابملدلولت داخل النسق اللغوي املطلق اذلي 

ىل مدلولت  يرتتب عىل اختفاء أ و مراوغة املدلولت لدلوال، واذلي جيعل ادلوال تشري اإ

ًل ملدلولت أ خرى. وهذا الانغالق التفكييك جيعل عامئة متحركة دون ثبات، مما جيعلها دوا

ذ ل يوجد يشء خارج  من املس تحيل اخلروج يف اجتاه أ ي مرجع أ و مدلول خارج النص، اإ

عىل فلسفة أ طلق علهيا امس "فلسفة بال مركز"،  rida reD. تقوم تفكيكية دريدا27النص"

تحًا عىل احامتلت ل هنائية من يُغيب فهيا املعىن املركزي للنص، اذلي يغدو مبوجب ذكل منف 

ىل املدلول ومن مث الالاملدلولت، وحيث ادلال  ل ل يشري اإ معىن. وأ ن لغة النص ل تشري اإ

 لنفسها.

نتاج ما يقرأ ه كام   وتُقىص فهيا مقصدية املؤلف لُيعتد بقمية القارئ؛ "اذلي يُعيد تأ ليف واإ

حمدد هل. فالقارئ ل يبحث عن  هيوى دون أ ي معيار أ و مهنج يقيده، بل ودون أ ي قصد
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منا  البنية املامتسكة للعمل ال ديب، واملرتبطة بقصد ال ديب واذلي يشلِكل معودها الفقري، واإ

 .28يقوم بتفكيك العمل والقضاء عىل لك احملاور واملراكز"

ثر اعتبار البنيوية النص ال ديب بنية مغلقة ل عالقة لها ابذلات املتلفظة   وعىل اإ

تلفظ "تبلور خطاب نقدي حيتفي ابلعالقة املتبادةل بني القارئ والنص، حبيث وبس ياق ال 

ىل القراءة مبا يه فعالية تعيد كتابة النص املرصود للقراءة" فقد منحت نظرية التلقي  .29ينظر اإ

عقد ملكية النص لقارئه، مفا النص اإىل سلسةل من الفراغات يتوجب عىل القارئ ملؤها. 

ومعىن النص مرهون بأ فق توقع القارئ. عناية مبعىن النص، تواترت نقالت املناجه النقدية، 

ىل القارئ.  ىل النص، مث اإ  مفن املؤلف اإ

ىل أ ن موضوع النقد الثقا  منا املامرسات اخلطابية كام يذهب ليتش اإ يف ليس ال دب، واإ

، فقد رفض فوكو مبدأ  اس تقاللية اخلطاب وانغالقه. Foucaultأ طلق علهيا ميش يل فوكو 

ىل "أ ن العامل يشء أ كرب من أ ن يكون جمرة من النصوص، وبأ ن بعض النظرايت  وذهب اإ

النصية ختزتل القوة النصية تتجاهل الرتابط الوثيق بني اخلطاب والقوة، فهذه النظرايت 

 .30الس ياسة والاقتصادية والس يطرة الاجامتعية والإيديولوجية، يف جوانب مرتبطة ابدللةل"

انطلق فوكو يف تأ سيسه ملفهوم اخلطاب اذلي ربطه مبفاهمي أ ساس ية: املعرفة، السلطة،  

احلقيقة، من مرجعية بنيوية ماركس ية، حيث معل عىل دراسة اخلطاب "من منظور 

ن يف مجموعها نسقا )...( ويعتقد أ نه ابل ماكن العال قات القامئة بني عنارصه، واليت تكِول

. ورأ ى بوجود تقارب بني 31اكتشاف نوع من النظام يف اخلطاب، يتعني بنسق اللكامت"

طبيعة املظاهر احلياتية وطبيعة لغة اخلطاب، وأ ن هذا التقارب والرتابط بني لغة اخلطاب 

 وعي خبالف املاركس ية اليت ترى أ ن احلديث عن وعي الإنسان ومه. والواقع يمت حس به عن

وأ ن "للخطاب دور واع يمتثل يف الهمينة اليت ميارسها أ حصاب حقل معريف أ و همين  

منا  نتاج اخلطاب ليس حرًا، واإ ىل أ ن اإ عىل حصة خطاب املتحدث ومرشوعيته مما يشري اإ

 .32فية السائدة "خيضع اإىل مجموعة من املعايري الاجامتعية والثقا
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أ ن تنظم وتراقب اخلطاب، كام لها مقدرة عىل تشكيل  -املعايري-اليت من شأ هنا أ يضا  

وصوغ ال ش ياء وممارسة سلطهتا عىل املتلقي دون وعي من املؤلف ول حىت من املتلقي. 

ىل املتلق لهيا فتكون بذكل جزءًا من رساةل املؤسسة اإ ي، فاخلطاب "حتمكه قوة اجامتعية ينمتي اإ

ن اخلطاب بأ شاكهل املتنوعة يعرب عن جامعة، ويعكس مظاهر  وبذكل ل بد أ ن نقول اإ

يديولوجية متنوعة ختاطب وحتاور وحتاول أ ن تقنع وتؤثر وحتدث همينة من نوع ما" ويف  .33اإ

منا هناك منتج اثن، منتج  ىل أ ن منتج اخلطاب ليس الفردي ال وحد، واإ شارة واحضة اإ ذكل اإ

 الثقافة. -ليه النقد الثقايف ابملؤلف النسقيمجعي، خفي، يصطلح ع 

ن النقد الثقايف قد بعثه من رماده بعد أ ن قضت البنيوية وما    أ ما عن املؤلف الفردي فاإ

ن "معرفة تكوينه الثقايف، وحضوره  نتاجية، من حيث اإ بعدها مبوته، مدراك أ ثره يف العملية الإ

ضافة اإىل حيثية عالقاته ومت اساته مع املؤسسة الإيديولوجية أ و السلطة الطبقي والاجامتعي، اإ

الفكرية يف عرصه تبدو من ال مهية مباكن للكشف عن الفاعليات النسقية يف اخلطاب 

 .  34ال ديب"

ول يبحث النقد الثقايف عن قصد املؤلف املفرد، ل ن حتديد مقصده من الصعوبة مباكن  

دافع نفيس متشابك ومعقد  "فليس القصد جمرد فكرة حمددة تتجسد يف العمل، بل هو

، فعملية حتديد القصد تدخل القارئ يف ش بكة 35ومتفاعل مع خلفيات يف ذهن املؤلف"

احامتلت من املقاصد الواعية وغري الواعية، يمتثل النقد الثقايف املؤلف املفرد بدور الوس يط 

بداع اكمل اذلي ينقل ال فاكر واملامرسات من كينونهتا الثقافية اإىل صريورهتا النصية  يف "حاةل اإ

الإبداعية. حسب رشط امجليل الإبداعي، غري أ ننا س نجد من حتت هذه الإبداعية ويف 

 .36مضمر النص س نجد نسقا اكمنا وفاعاًل ليس يف وعي صاحب النص"

ن أ فاكره  ـ بل من نتاج املؤلف النسقي  الثقافة "مفهام حاول املؤلف أ ن يعرب عام يريد, فاإ

ومواقفه سوف تنتظم يف أ طر كربى تعمل عىل صوغ منظوراته, ونوع القضااي اليت يتطرق 

لهيا, فاملؤلف ـالفرد هو من نتاج املؤلف ـالثقافة اليت ميكن اعتبارها املؤلف ال مشل وال كرث  اإ

, فالنقد 37عديل ما يفكر به املؤلف الفرد وينتجه"حضورا, واذلي يتدخل ابس مترار يف ت
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الثقايف ل يعىن مبا يصوغه املؤلف الفردي فقط بل مبا ينتجه املؤلف النسقي ـالثقافة, وكشف 

 .أ نساقها املضمرة الشعورية والالشعورية وفعلها الإيديولويج

اخل أ فق لقد "جاء مرشوع النقد الثقايف ليوسع دائرة قراءة النص بعد احنصارها د 

توقعات القارئ، لتنفتح عىل جمالت أ وسع ويه الثقافة، ويتحول دور القارئ متجاوزًا ذاته 

نفسها ليلعب دور الوس يط بني الثقافة والنص، ويلعب دوره ابلثقافة وبعنارصها املركبة دورًا 

همامً يف الكشف عن املعىن، ويكمتل املعىن من خالل وعي القارئ أ يضا ابللغة 

.حيث أ ن املعىن يف ترحهل من كينونته الثقافية اإىل صريورته النصية خيزتل "يف 38"ونسقيهتا

صورة خطاب أ ديب جاميل ينتظر قارئًا واعيا، حيل شفرات الثقافة املركبة، ويكشف عن 

ىل ال ديب"  . 39دللت حتولها من الثقايف اإ

ا يف اخلطاب ويتوجب عىل القارئ لتأ ويل املعىن أ ن يكون عىل وعي ابلثقافة ونفاذه 

أ و النص. وأ ن يكون عىل دراية ابملرجعية الس ياقية للخطاب. كام يتعني عليه أ ن يكون قادراً 

عىل ربط اخلطاب بأ نظمته الاجامتعية ورصد تفاعالته معها. ويف ظل ذكل، يتطلب من 

القارئ قراءة النصوص واخلطاابت يف ضوء الثقافة اليت أ نتجهتا، من دون أ ن هتمين عليه هو 

 , .  ولكن ما مصري النص؟ وما يه صبغة اخلطاب النقدي املنتج من قبل القارئ!يضاأ  

يديولوجية؟ يف اذلي هو  حقيقة أ مره نتاج ثقايف خاضع ملؤثرات اإ

ذا اكن القارئ واملؤلف خيضعان معًا لإمالءات ثقافية   ذا وقع احلافر عىل احلافر؛ اإ س امي اإ

يديولوجية ذاهتا. فال بد حيهنا  أ ن فعل القراءة الثقافية جيانب املوضوعية، واحلال ومؤثرات اإ

يديولويج مغاير! ذا اكن حتت وطأ ة فعل اإ  ذاته اإ

 

 

 :الهوامش واملراجع
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