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 مدخل عام إلى نظرية القراءة-1

  
  :مراحل النقد الغربي1-1

الّنقد األديب يف الغرب مّر  تعّددت حماولة الّدارسني لتصنيف مراحل الّنقد الغريب، فمنهم من يرى أنّ 
ميرت)، و(أناتول ك(جول لو االنطباعيين مع  مرحلة الّذوقعرب عدة مراحل كربى، حيث ميكن حصرها يف: 

مع (جوستاف النصون) الذي دعا إىل كتابة تاريخ أديب  التأريخ األدبيفرانس)، و(أندريه جيد)، ومرحلة 

ومرحلة متأثرا باحلركة العلمية فإراد أن يؤسس منهجا يّتسم بالّدقة يف التعامل مع األدب وحياة األدباء، 

و(شارل مورون)، و(جاك الكان) و(مارت روبري) مع جمموعة من النقاد النفسانيني ك(فرويد)،  النفس

مع الواقعية االشرتاكية (جورج لوكاش)، و(بليخانوف...)، والبنيوية  المرجع الواقعيوغريهم، ومرحلة 

مع البنيوية  ومرحلة النصالتكوينية مع (لوسيان كولدمان)، و(جاك لينهاردت)، و(روين جريار)...، 
مع (فالدميري بروب)، و(تودوروف)، و(روالن بارت)، و(كلود برميون)، اللسانية والسردية والسيميائيات 

مع جمموعة من األسلوبيني،  ومرحلة األسلوبو(أمربطو إيكو)، و(غرمياس)، و(جوزيف كورتيس)..، 
مثل: (ميخائيل باختني)، و(فينوغرادوف)، و(غريفتسوف)، و(إيف تادييه)، و(بيري غريو) ومرحلة 

ما بعد الحداثة (غاستون باشالر)، و(جان ستاروبنسكي)، و(بيري ريشار)، ومرحلة  املوضوعة أو التيمة مع

اليت ركزت على جمموعة من املفاهيم والقضايا ، مثل: التأويل، والتفكيك، والتاريخ، والبيئة، واملصادر ، 
  .واجلنوسة، واجلنس، واالستشراق ، واجلمالية، والقراءة



، ومتثّلت يف نقد القرن التاسع عشر لحظة المؤلفث حلظات: يف ثالومنهم من خيتصر هذه املراحل 

اليت جّسدها النقد البنائي يف الستينات من القرن  لحظة الّنص(التارخيي، والنفسي، واالجتماعي)، ّمث 

أو املتلقي يف السبعينات. ومع كّل مرحلة (أو حلظة) يمن جمموعة من  لحظة القارئالعشرين، وأخريا 

يف  تحكيم السياقية تدرس األدب من منظور املؤلف، واملشرتك بني هذه املناهج هو املناهج النقد
الدراسات النقدية، ولكّل منهج طريقته يف توظيف مفهوم املنهم. فاملنهج التارخيي حيّلل العمل األديب 

لبيئة اليت يعيش باعتماد مبدأ السببية ، فالّنص مثرة صاحبه، واألديب هو صورة لثقافته، والثقافة ناجتة عن ا
فيها األديب، ومتثل هذه البيئة جزءا من التاريخ، وينتج عن ذلك أّن النقد يعّد تارخيا لألدب من خالل 

. بينما ينطلق املنهج الّنفسي من فرضية هي أنّه ميكن حتليل مستويات خمفية تقع وراء الّنص األديب بيئته
ا إّال باستخدام هذا املنهج، وذلك بفهم املستويات متّثل اجلوانب العميقة اليت ال ميكن الوصول إليه

ويرى (ستانلي هامين) أّن النقد   السطحية للعمل األديب يف ضوء املستويات العميقة اليت ميثلها الالشعور.
كان نفسيا من بداياته وذلك حملاولة كّل ناقد أن يستغل يف نقده ما يعرفه أو يؤمن به عمليات الفكر 

نهج االجتماعي فريّكز على العالقة بني (األنا) و(الّنحن) يف العملية اإلبداعية، حيث يهتم اإلنساين. أّما امل
بالعمل يف صلته بوضع اجتماعي أو جمموعة اجتماعية أو طبقة بشرية، ما يرتتب عنها من التزام املؤلف 

زا على فهم العالقات بقضايا عصره وجمتمعه، وعليه كان املنهج االجتماعي يف حتليل الظاهرة األدبية مركّ 
مّثل السياق  إذ المناهج السياقيةاالجتماعية مببدع الّنص. وأدرج الّدارسون هذه املناهج ضمن تسمية 

الذي يتحّكم يف العملية المرجع عامال مشرتكا بينها، حيث نظرت عندما حللت النصوص األديب إىل 
  ماعية. اإلبداعية ألّا مدرجة ضمن سياقات تارخيية ونفسية واجت

ا يف حتليلها لألدب رّكزت على مرجعيات األدب أكثر من الرتكيز خذ على هذه املناهج السياقية أّ وأُ 
المناهج على األدب يف حّد ذاته، ما أدى بالّناقد أن يتجهوا إىل الّنص، فجاءت مرحلة الّنص، فهيمنت 

الّنص من منهج إىل آخر، فمن املناهج  ، واختلفت مقاربة نظام نسقه أو نظام الّنصاليت تدرس   الّنسقية

الروس  الشكالنيونلقد أسس  النسقية (املنهج الشكالين) و(املنهج البنيوي) و(املنهج السيمائي) وغريها.
يف العقد الثاين من القرن العشرين تقاليد جديدة للدراسة األدبية، ناقلني ثقل االهتمام من حقل دراسة 

واكتسابه هذه ينجز يف العمل األديب نفسه، وطبيعة تشّكله عمال أدبيا سرية املؤلف واتمع ، الذي 
لقراءة العمل األديب اليت أجنزها عدد من الّنقاد الروس  املنهجية والنظرية احملددة  الصفة، ولعل الصيغة

يها. املتباين االهتمامات يف بدايات القرن العشرين، هي اليت ربطت ظهور النظرية األدبية لدى مجيع مؤرخ
وأهم ما أحل عليه الشكالنيون يف منهجهم هو أدبية األدب من خالل مبدأ احملايثة  ومبدأ التزامن بدال من 

، ومن املناهج  التعاقب، عكس ما قالت به الفلسفة املاركسية القائلة بالتعاقبية يف دراسة الّنصوص األدبية.
ديد) الذي تشكلت معامله من خالل حركة نقدية النقدية اليت ثارت على املناهج السياقية جند (النقد اجل

أجنلو أمريكية خالل النصف األّول من القرن العشرين، أسهمت يف تقويض أسس القراءة السياقية انطالقا 



  من اهتمامها باألبعاد الداخلية للّنص األديب.
ما تدرس الّلغة أسهمت مبادئ املنهج الشكالين يف ظهور املنهج البنيوي الذي درس الّنص األديب ك 

إّال أّن البنيوية يف تعاملها مع األطراف الثالثة املسهمة يف العملية اإلبداعية  متأثرا مببادئ الّلسانيات
(املؤلف، والّنص، واملتلقي)، نادت مبوت املؤلف، وضيقت من دائرة املتلقي، وأعطت كّل االهتمام للّنص، 

البنيوى ينطوي بطبيعته على تقنية (كشف السر)، كما وسطرت لذلك منهجا صارما يف حتليله، فالتحليل 
هو احلال يف احلكايات الغرائبية. إذ يبدأ األمر هكذا: حتليل األجزاء اللسانية حتليال يبدأ من الصوت ّمث 
الرتكيب الّنحوي، ّمث يتصاعد باجتاه حتليل العالقات مث يصل الذروة يف الكشف عن سّر الّنص املتمثل يف 

فتوظف التحليل الّلساين لتكشف كيفيات تشكل املعىن يف و (البنية). أّما املنهج السيميائي (الّنظام) أ
الّنص األديب، وال يهمها ال من قال الّنص، وال يهمها مضمون لّنص، فمن مهامها حتليل العالمة يف 

ديد الوسائل التعبريية الّنصوص األدبية مبعزل عن اخلارج. أّما املنهج األسلويب فاهتمام يدور حول الّنص بتح
املختلفة املكّونة له، مثل املفردات والصور واألوضاع النحوية واإليقاعية، ليصل الّدارس إىل بواعثها الّنفسية 

ال  وآثارها اجلمالية. لذلك خلص الّدارسون إىل أّن األسلوبية ال تستهدف التفسري وإّمنا الوصف، وهي 
  عن سؤال ما هو. وكيف بين.  جتيب عن سؤال ملاذا ألي عمل، وإّمنا

إّن مبالغة املناهج النسقية يف االهتمام بالّنص وإقصاء الطرفني اآلخرين املسهمني يف العملية اإلبداعية 
تقاته اللسانية من أنساق جعلها حمط مساءلة وانتقاد فانقلب الرهان البنيوي (املبالغ) على مفهوم البنية ومش

انقالب معريف وسم البنيوية بالتجريد واالختزال واالنغالق واملوت غري ونظام مركزي منضبط إىل حمايثة 
أنقاضها مست (ما بعد البنيوية)؛ فإذا  املعلن، فكان ذلك سبيال إىل أن تقوم حركة معرفية جديدة على 

 كانت اغلب االجتاهات البنيوية املعاصرة قد أعلت من سلطة الّنص، ومل تعر اهتماما مماثال لبقية العناصر
والعوامل اليت تقع خارجه كاملؤلف والقارئ والواقع اخلارجي والتارخيي فإّن االجتاهات املسمات (ما بعد 
البنيوية وبشكل خاص االجتاه املسمى بالتفكيك قد أعلى من سلطة القراءة والقارئ بل راح النقد األديب 

  نفسه يعّد ضربا من القراءة.
م) لتعيد االعتبار للمتلقي، بعد 1980- 1960(الحداثةبعد  ماجاءت نظريات القراءة يف مرحلة 

 طغيان االهتمامأن تسيد املؤلف زمنا طويال مع علماء النفس ومؤرخي األدب وكتاب السري الذاتية، و 
النص ، بعد ذلك ، مع البنيويني والسميائيني ملدة البأس ا. وعليه، فلم يربز دور القارىء إال مع ب

) ، وتطور النظريات احلديثة كالتأويلية، والفينومينولوجيا، Postmodernismeنظريات مابعد احلداثة (
قبل فترة ما الهتمام بالقارىء كان . لكّن اوالتداوليات، والنقد الثقايف، والنقد النسائي، والتارخيية اجلديدة

نفسهم، وكذلك مع بكثري، فقد ظهر نوع من العناية باملتلقي حىت مع البنيويني والسيميائيني أبعد الحداثة 
الشعراء والكتاب واملثقفني. وإذا كانت البنيوية اللسانية قد أغفلت املؤلف والطبقة االجتماعية والتاريخ، 

جوليا  (، و)جاك دريدا(، و )تزتيفان تودوروف(مثل:  وكل ما ميت بصلة إىل املرجع ، فإن البنيويني اجلدد،



قد أولوا أمهية بالغة للقارئ؛ ملا  )، وغريهمميكائيل ريفاتري(، و)أمربطو إيكو(، و)روالن بارت(، و )كرستيفا
  وتفسريه وتأويله. فهم النصله من دور هام يف 

  االرهاصات والمؤثرات:1-2

معرفية تتمّثل يف اخلليفات الفلسفية اليت بنيت عليها  يفرتض الّدارسون أّن لكّل منهج نقدي أصوالً     
، كما يؤّكدون على الرتابط بني املناهج الذي يكون إّما توالدا حيث جند مفاهيمه النقدية ومبادئه املعرفية 

املدرسة الواحدة أو التيار الفلسفي الواحد تنضوي حتته عّدة مناهج نقدية تتصل مبصدر فلسفي واحد 
تصطبغ به مصطلحاته املمثلة للرؤية النقدية، ويكون هذا الرتابط يف املناقضة والتضاد ألجل تعويض منهج 

آخر، حبيث ينقض املنهج الالحق املنهج السابق. ومن كّل ما سبق نفهم أّن ظهور منهج معني ميّر مبرحلة ب
اإلرهاص تفرضه تغّريات يف الرؤية النقدية والفلسفية واملعرفية يف مرحلة معينة، واخلالصة أّن ظهور املنهج 

  والتجريب.ميّثل خالصة لتطّور األفكار يف مرحلة معينة قائمة على التثاقف 
  فلسفة (هوسريل) أصوال فلسفية، ك ،احّدد الّدارسون لنظرية القراءة (التلقي) على اختالف اجتاها

، صوال نقديةكما حّددوا أ،  (الظاهراتية) و(هرمنيوطيقا (هانز جورج جادامر)وتلميذه (اجناردن)، املتمثلة يف 
 ا عناية خاّصة بالقراءة من منظور (ظاهرايت).حيث أثر نقاد (مدرسة جنيف) يف نظرية القراءة، فقد أولو 

كما تأثر (آيزر) الناقد األمريكي (واين بوث) صاحب مفهوم   و(بنيوية براغ)، و(سوسيولوجيا األدب).
ومعىن ذلك أّن املناهج النقدية اليت سبقت  (املؤلف الضمين) حيث استقى منه مفهوم (القارئ الضمين).

لظهورها. فكان االهتمام بالقراءة  مهدتة والقارئ، ومثّلت جهودها (نظرية القراءة) اهتمت بالقراء
والقارئ  شاغال للكثري من الدراسات والنظريات كالدراسات املبكرة لـ(فرجينيا وولف) عن القارئ العادي، 

، ودراسات االجتاه املعروف بــ(نقد استجابة القارئ)، ودراسات االجتاه البنيوي الذي اهتم بعملية القراءة
وضعت (السردية . لقد والسيما (تودوروف، وبارت)، ودراسات السيميولوجيني وال سيما (امربتو ايكو)

، القارئ يف مقابل املؤّلف، ومل تبقه جمرد متلق سليب؛ فالقارئ يشارك يف خلق  1970البنيوية)، منذ عام 
ية البوليسية على سبيل املثال أّن القارئ موّجه دائما إىل املتلقي. ويبّني حتليل الروا األثر األديب ألّن األثر

جزء من مشروع كتابتها، فهو حاضر يف بناء الّنص، وإليه يتطّلع الكاتب لتحديد األثر املطلوب إحداثه 
  والظروف املطلوب إثارا.

  الشكالنية الروسية وتأثيرها في نظرية القراءة :1- 1-2

األملاين يف الستينات يصعب إغفاهلا حيث أسهم الشكالنيون إّن أمهية الشكالنية الروسية بالنسبة إىل النقد 
الروس بتوسعيهم مفهوم الشكل حبيث يندرج فيه اإلدراك اجلمايل، وبتعريفهم للعمل الفّين بأنّه جمموع 
(عناصره)، وجبذم النظر إىل عملية التفسري ذاا، أسهموا بكل هذا يف خلق طريقة جديدة للتفسري ترتبط 

 -قا بنظرية التلقي. وفيما يتصل بتاريخ األدب كان لتسليم الشكالنيني ب(التطّور األديب)ارتباطا وثي
كان له كذلك أصداء قوية يف النظرية األملانية   - متضمنا الصراع بني املدارس املختلفة من أجل السيادة



ة وتطبيقا ملفهوم األداة إذ اجلديدة. إّن نظرية التطّور يف الفّن عند الشكالنيني ميكن النظر إليها بوصفها مثر 
إنّه ملا كان (شكلوفسكي) قد عّرف األداة على أساس قدرا على تغريب التصّورات، وملا كانت 

ات إّمنا حيدث املمارسات األدبية الراهنة تقرر إىل حّد ما ما هو مألوف، فإّن ما يطرأ على الفن من تغيري 
ثورة فنية دائمة؛ تعاقب لألجيال واملدارس اليت حتاول كّل عن طريق رفض الطرز الفنية املعاصرة. والنتيجة 

منها يف دورها أن تستبدل بالتقنيات البالية مبتدعات شكلية مثرية وحرضة. وميكن الّنظر إىل عملية 
التعاقب يف التاريخ األديب على أّا إحالل مستمر موعة من العناصر السائدة مكان أخرى، على أّن 

تستبعد ائيا من الّنوع، ولكّنها باألحرى ترتاجع إىل اخللفية ، لكي تعود فتظهر فيما بعد. هذه األخرية ال 
وال حيفى ما ينطوي عليه هذا الشرح من مدد جديد لنظرية التلقي؛ فهو ال يعني على تفسري ما يطرأ من 

ختلفة. فإذا كان عمل حتّول يف املسلك الّنقدي عند احلكم على األعمال األدبية العظيمة خالل احلقب امل
ما على درجة كافية من الثراء فيما يتيح من إمكانات تفسريية، فإّن تغّريا ما يف العناصر السائدة سيفضي 

، وقد كان هلذه األفكار ببساطة إىل تعرف بعض املالمح فيه، اليت مل تكن حّىت ذلك احلني ملحوظة
اوس) يف فكرته عن (أفق التوقعات) و(ايزر) يف اخلاصة بديناميات التاريخ استخداماا عند كل من (ي

  فكرته عن (الفجوات).

  رومان إنجاردن: 2- 1-2
اشتغل (رومان إجناردن) بالفلسفة فكانت نظرته إىل مشكالت األعمال الفنية األدبية من واقع هذه   

ثايل الذي صاغه االهتمامات األدخل يف باب التنظري حيث اعتربها النموذج املثايل الذي حيّول التصور امل
؛ فقد ضّمن رؤيته للعمل الفين يف كتاب بعنوان(العمل أستاذه (هوسرل) إىل واقع قابل للمالحظة والتطبيق

(النقاد اجلدد) بينما كان لكتابه الثاين(اخلربة بالعمل الفّين األديب) الفّين األديب) الذي كان تأثريه بالغا يف 
ألصحاب نظرية التلقي املنتظرين بأن يروا اهتمام (إجناردن)  إيضاحا 1968الذي نشره يف أملانيا عام 

  بالعالقة بني  الّنص والقارئ.
حّول (إجناردن) مفهوم القصدية من طابعه املثايل ارد إىل حقيقة مادية ميكن حتديدها إجرائيا من خالل  

الفهم ضمن بنية العمل األديب تأمل الطبقات اليت تتشّكل منها بنية العمل األديب، وأدرج اإلدراك أو طاقة 
مشكال اسرتاتيجية جديدة للفهم حتمل الطابع الظاهريت للجمالية، فهي أي عناصر طبقات البنية األدبية 
ترتبط ببعضها بعالقات من جهة، وترتبط أيضا بعالقات مبدرك العمل األديب من جهة أخرى، ووجد أن ما 

قومات األساسية لبنية العمل األديب فإدراك الظاهرة األدبية بامل املعرفةمينح اإلدراك طابعه املوضوعي هو 
بقصدية (إجناردن) قائم على عامل يوجد يف ذاا وآخر يوجد خارج ذاا(املتلقي). ومن هنا وجد أّن 

  هناك أربع طبقات تتكّون منها البنية األساسية ألي عمل أديب هي: 
 والقافية.، ة صوتيات الكلمة، كاإليقاعطبق -1

 وحدات املعىن كالكلمات واجلمل وجمموعة من اجلمل. طبقة -2



 طبقة املوضوعات املتمثلة.  -3

 طبقة املظاهر التخطيطّية. -4

وهذه الطبقات األربع متثل البعد األّول للعمل الفين األديب حيث حتدث تآلفا متعدد األصوات يربط 
الزمين، فيتضمن سياق اجلمل، والفقرات، (إجناردن) بينه وبني القيمة اجلمالية، أّما البعد الثاين، وهو البعد 

والفصول، اليت يشتمل عليها العمل األديب. وتتلخص نظرية (إجناردن) يف اخلربة بالعمل األديب يف أّن هذه 
وعليه تنطوي طبقة  الطبقات وهذين البعدين تشّكل جمتمعة هيكال أو (بنية مؤطرة) يقوم القارئ بإكماهلا.

، حيث تطّورت فيما بعد إىل مفهوم الفجوات والثغرات عند (آيزر)، وطبقة التخطيطات على أمهية كبرية
التخطيطات أو املظاهر التخطيطية واحدة من الطبقات اليت تتشكل منها بنية العمل األديب، فالعمل األديب 
ال يعىن بالتحديدات الدقيقة بل يلجأ باستمرار إىل أسلوب التعويض(ملء الفجوات) أي أنّه يعوض 

اصيل بإشارات دالة يف صياغاته الّلغوية وطرائق متثل موضوعاته، ويأيت دور املتلقي بوساطة فعل اإلدراك التف
وآليه الفهم ليقوم بعمليات الرد والتعليق  والعويض وملء الفجوات. مثال عبارة (قذف الطفل بالكرة) فإّا 

يف العاشرة أو السادسة من عمره، وهل تواجهنا بعدد ال حيصى من (الفراغات)؛ هل الطفل يف هذه احلالة 
هو أمسر أو أبيض، هل هو أمحر الشعر أو أشقر. هذه املالمح كّلها غري قائمة يف هذه اجلملة، وهي لذلك 

  تشتمل على (فراغات) أو نقاط من اإلام.
  )جان موكاروفسكيبنيوية براغ (: 3- 1-2
؛ املعنون بـ -أحد الشكالنيني الروس - انتقد(جان موركاروفسكي) ما جاء يف  مؤلف (شكلوفسكي)  

اجزة (نظرية النثر) حيث ذهب إىل اعتبار أّن الشكالنية (شعارا نضاليا) استخدمه (شكلوفسكي) ملن
فالشكالنية يف نظره مل ترتبط بالواقع حّىت يف ذلك الزمن الذي كانت تؤخذ فيه  النظرية األدبية التقليدية؛
استنقذ (موكاروفسكي) أجزاء من عمل (شكلوفسكي)، ال من خالل . وهكذا على أّا صياغة لربنامج

ذهابه إىل أّن نظريته كانت ضرورة ارخيية فحسب، بل من خالل زعمه كذلك أّن االجنازات األصلية 
وإّمنا مالت حنو البنيوية منذ البداية؛ فمن خالل  للشكالنيني مل تكن حقا شكالنية على اإلطالق

لعمل الفّين على أّا تكوين داليل مرّكب،وعن طريق حتطيمه للتعارض املراوغ بني فهم(موكاروفسكي) لبنية ا
الشكل واحملتوى، خطا اخلطوات األوىل حنو الكشف عن الطبيعة العالمية للفن. إّن الشكالنية الصرف اليت 

انب احليوي ال تعرف سوى الّتطور الداخلي والذايت لألدب، هي النقيض للنقد التقليدي يف تركيزه على اجل

إىل أّن البنيوية متثل عملية جماوزة للتعارض بني الشكالنية والنزعة  (موكاروفسكي)اخلارجي وحده. وخيلص 

حينما حيّدد اإلطار العام للفن بوصفه نظاما أكثر بنظرية التلقي (موكاروفسكي) ويّتضح إحياء  التقليدية.
مفرد بنية، ولكّنها بنية هلا مرجعيات فيما سبقها،  حيويا داال. ووفقا هلذا املفهوم يصبح كّل عمل فّين 

مستوعبة يف كياا اجلوهري ذاته. ومن ّمث فالبنيات غري مستقلة عن التاريخ، ولكّنها تتشكل وتتحدد من 
خالل أنساق متعاقبة يف الزمان. أضف إىل هذا أنّه ال ينبغي فهم البنيات على أّا وحدات مستقلة 



ّريات اليت تطرأ على أي بنية مفردة سوف تغّري بالضرورة من إدراك بنيات أخرى هلا مكتفية بذاا؛ فالتغ
اّتصال ذه البنية. ولكن رمبا كان األهم فيما يّتصل ذه البنيات هو أّا تعمل بوصفها عالمات. واحلق 

تتمّيز ، وهي العمل الفّني بأنّه عالمة مركبة تتوسط الفنان والمخاطبعّرف (موكاروفسكي) أّن 

(اجلمهور، املستمع، القارئ، إخل)؛ وذا والوسط االجتماعي باالستقاللية عن اعتبار المؤلف والبيئة

أن يرفض النظريات اليت حتيل إىل علم الّنفس فتوّحد بني الفن واحلالة العقلية (موكاروفسكي) واستطاع 
رد انعكاس للواقع االجتماعي، للفنان أو الشخص املدرك، والنظريات اليت تتعامل مع الفن بوصفه جم

  فأصبح العمل الفين حيتل مكانا يف السياق املالئم لفحص االستجابة اجلمالية.
  (علم التفسري وعلم املنهج)هانز جورج جادامر: 4- 1-2

أن يؤثر  يف نظرية  (الحقيقة والمنهج)) بفضل األفكار اليت ضّمنها كتابه هانز جورج جادامراستطاع (
نتقد املنهج التجرييب املطبق يف العلوم الطبيعية  الذي يدعي دقة نتائجه، واقرتح ملواجهة هذا التلقي، وقد ا

بوصفها أّجتاها مصححا ينتمي إىل نقد النقد، من  وطيقا) وهي علم الفهم والتفسرينياملنهج جتديدا لـ(هرم
قا) مشتغلة من قبل بتفسري أجل ختطي القيود احملددة لكّل حماولة منهجية. وعلى حني كانت ـ(اهلرمنيوطي

الّنصوص الدينية، أو بسيكلوجية الفهم (عند فريدرك شالير ماخر) أو املنهجية يف العلوم اإلنسانية 
عند(فيلهلم دليت)، فإّن (جادامر) يطالب(اهلرمنيوطيقا) بوضع كلي جامع؛ فهو مهتم بشرح عملية الفهم 

إّن علم التفسري يرتبط  عامل.رك أّا جوهر وجودنا يف الني نديف ذاا ال يف عالقتها بعلم بعينه، ولكن ح
يف العموم عند (جادامر) مبوقف معارض ألسلوب التفكري العلمي املهيمن؛ فعلم التفسري يرتبط كذلك 
بالفن على حنو يرى فيه (جادامر) أّن الفن مثال منوذجي لفكرة الفهم بصفة عامة، ويرى (جادامر) أّن 

تبط ارتباطا محيما باالهتمام بالكشف عن املعىن الصحيح للّنصوص؛ إنّه يسعى إىل اصول علم التفسري تر 
الكشف من خالل تقنيات خاّصة عن املعىن األصلي للنصوص يف املرووثات أو األدب ذي النزعة 

  اإلنسانية.
  القراءة عند (روالن بارت) من خالل كتابه(لذة الّنص) -2

بارت ارتباطا وثيقا، فهو الذي بلور لذة النص يف إطار التعامل مع ترتبط سيميولوجية القراءة بروالن   
، وقد اعترب بارت أن الناقد اجلديد )رس السيميولوجيا(دالنص، وهو الذي أعلن موت املؤلف يف كتابه:

ليس سوى قارئ ، فما عليه إال أن يعيد إنتاج النص مرة أخرى، وينبغي للمؤلف أن ينسحب ليحل القارئ 
يف نظره قراءة، وميالد القارئ مرتبط مبوت الكاتب. ومن هنا، يتألف النص:" من   - إذاً  –قد حمله. فالن

كتابات متعددة، تنحدر من ثقافات عديدة، تدخل يف حوار مع بعضها البعض، وتتحاكى وتتعارض، بيد 
، وإمنا هي أن هناك نقطة جيتمع عندها هذا التعدد. وليست هذه النقطة هي املؤلف، كما دأبنا على القول

القارئ: القارئ هو الفضاء الذي ترتسم فيه كل االقتباسات اليت تتألف منها الكتابة، دون أن يضيع أي 
منها، ويلحقه التلف. فليست وحدة النص يف منبعه وأصله، وإمنا يف مقصده واجتاهه. بيد أن هذا االجتاه 



ه وال حياة شخصية وال نفسية. إنه ليس تاريخ ل مل يعد من املمكن أن يكون شخصيا: فالقارئ إنسان ال
  إال ذاك الذي جيمع فيما بني اآلثار اليت تتألف منها الكتابة داخل نفس اال".

هو النص فالنص الكتابي نوعني من النصوص مها: النص الكتايب، والنص القرائي.  )بارت(يعرض    
 امنتج يكونمستهلكاً، وإمنا  كونهارئ  والقيتجاوز فيه ، وهو نص ميثل )بارت(احلديث الذي يدعو إليه 

للنص. والقراءة فيه هي إعادة كتابة له. وهذا النص هو حلم خيايل من الصعب حتقيقه، ولكنه مطلب سام 
لألدب، ألنه الشعر دون قصيدة، واألسلوب دون مقالة، والقارئ فيه ال يقرأ، وإمنا يفّسر ويكتب، ألن 

جمرّة) من اإلشارات. وهي نص ال بداية له، كما أنه قابل لالنعكاس النص ليس بنية من الدالالت، ولكنه (
اليت تطغى على األدب، وهي نصوص تتصف  النصوص القرائيةالذايت على نفسه. وهذا على النقيض من 

  بأا (نتاج) ال (إنتاج). وهي األدب الكالسيكي الذي يُقرأ فقط، دون أن تُعاد كتابته.
فالنص كلما زادت  ؛عبقرية اللغة، ليست دائمًا صحيحةاءة، بتناغمها مع ويرى بارت أن مقولة القر   

مجاعيته، تضاءلت فيه صفة النص املكتوب قبل القراءة، دون أن خيضع لعملية حتويل يرتتب عليها عملية 
ل أخرى هي القراءة. ألن (أنا) القارئ ليست ذاتًا بريئة وأجنبية على النص، تتعامل معه وكأنه مادة للتحلي

أو منتجع للسكن. فهذه األنا اليت تتقدم حنو النص هي أيضًا ذات (مجاعية) تكونت من نصوص أخرى، 
   ومن شفرات غري متناهية، منسية انطمست أصوهلا.

أّكد (بارت) أّن العمل األديب متعّدد املعىن، وأّن القارئ الواحد يقرأه ليصل إىل معان خمتلفة، واعترب من    
الواجب أن تكون القراءة بالطريقة اليت يكتب ا الكاتب، وال يصح أن نصف أية قراءة بالبطالن ألّن 

، فتعلن حينئذ عن التباسات وليس عن الشفرة الرمزية العاّمة ترتسم على كتل املعىن وليس على السطور
  .معىن. ومن مث جتد هذه النظرية تطبيقا ممتازا هلا يف نص واحد هو نص رواية (سارازين لبلزاك)

  الجمهور القارئ عند (ياوس) -3

  : نظرية التلقي عند األلمان3-1

انيا الغربية ) يف أملconstance(كونستانس  جامعةنظرية التلقي هي اجتاه نقدي طوره أساتذة من 
خالل أواخر الستينات وبداية السبعينات، وتركز نظرية التلقي على عمليات قراءة النصوص األدبية خمالفة 

-1921بذلك املناهج األخرى اليت رّكز على عملية إنتاج النصوص. ويعترب (هانز روبرت ياوس: 
وذلك  سة (كونستانس)) من املنظرين األساسيني يف مدر 2007 -1926، وفولفجانج أيزر ()1997

 Rainerرغم إسهام عدد من تالميذ (ياوس) يف نظرية القراءة، ومن هؤالء  (رينر فارنينخ 

Warning و(هانز أولريش مجربشت (Hanz Urlich Dumbrecht فولف ديرت ستمبل)و (
Wolf-Dieter Stempele(  

، حيث نظرية التلقي يف ظهور أسهمتاألدبية يف أملانيا قد  التغيري أجواءويرى( روبرت هولب) أّن 
قسم تاريخ النقد األديب األملاين يف فرتة ما بعد احلرب العاملية الثانية إىل مرحلتني، تبدأ املرحلة الثانية من 



باحتالل نظرية التلقي صدارة املشهد. استعرقت املرحلة األوىل  1967نقطة حتّول ميثّلها ما حدث عام 
معظم الّدارسني يعّولون على أشكال البحث التقليدية اليت شّكلها  عقدين من الزمن بعد احلرب، كان

املرياث الوضعي أو التارخيي أو الوجودي الفينومينولوجي. فكانت املداخل إىل دراسة األدب ذات طابع 
حمافظ، كانت النصوص تنال التقدير الكبري لكماهلا الّلغوي أو لكوا أعماال فنية مكتفية بذاا، غري أنه 

الطالبية اليت   منتصف الستينات ظهرت احلاجة إىل التغيري ظهورا واضحا؛ وذلك حتت ضغط احلركة يف
دعت إىل وضعت القيم واملناهج التقليدية موضع التساؤل، ما صاحب ذلك تغيري جذري للجامعات، وهو 

  .ما استدعى بديال للنظرية األدبية
  دبياألتاريخ للمسار جديد دعوة (ياوس) إلى :3-2

ألقى (ياوس) حماضرة افتتاحية يف جامعة (كونستانس) عنواا(تاريخ األدب  1967يف أفريل من عام 
بوصفه دعوة إىل علم أديب) حيث دعا إىل إعادة التفكري فيما تستلزمه فكرة تاريخ األدب، فمهمة 

  اجلديد للرتاث. الدراسات األدبية تتمثل يف إعادة احليوية إىل معاجلتنا للنصوص على أساس من التناول
وقد أطلق(ياوس) على منهجه اجلديد اسم (مجاليات التلقي)، ويفهم منها االنتقال بدراسة األدب من   

تفكري(ياوس) العميق يف مسار  االنشغال الكامل بالنصوص ومؤلفيها إىل االهتمام بالقراءة والتلقي. إّن 
نائية املاركسية والشكالنية ، فاملاركسية عنده هي جديد لتاريخ األدب ميكن أن يفهم بأنّه حماولة لتجاوز ث

تناول عتيق لألدب، لكّن النقد املاركسي يضم اهتماما أساسيا صحيحا بتارخيية األدب. أّما الشكالنيون 
فيتميزون  بإدخاهلم اإلدراك اجلمايل بوصفه أداة الستكشاف األعمال األدبية، غري أم بذلك عزلوا الفن 

ي، حيث تنحو مجاليات الفن للفن إىل تثبيت قيمة الدراسة التزامنية على حساب عن سياقه التارخي
التعاقبية، وعلى هذا فإّن املهمة املنوطة باملنحى اجلديد لتاريخ األدب تتطلب تلبية ما يطمح إليه املاركسيون 

فإّن املهمة املنوطة وعلى هذا،  من توسط تارخيي، مع احتواء إجنازات الشكالنيني يف جمال اإلدراك اجلمايل.
باملنحى اجلديد لتاريخ األدب تتطلب تلبية ما يطمح إليه املاركسيون من توسط تارخيي، مع احتواء إجنازات 

يف االعتبار الشكالنيني يف جمال اإلدراك اجلمايل. وال ميكن لتاريخ األدب أن يكون ناجحا إّال حني يأخذ 
عن إمهال عملية تلقي األعمال األدبية. وقد سعى (ياوس) ذلك التفاعل بني الّنص وقارئه، وبذلك يكف 

إىل أن يليب حاجة املاركسيني إىل التوسطات التارخيية بأن يضع األدب يف سياق أوسع من تسلسل 
األحداث التارخيية، ويف الوقت نفسه يعتد(ياوس) بإجنازات الشكالنيني الروس، حيث يضع إدراك الوعي 

عد اجلمايل يف العمل األديب يلقى عناية القراء؛ ألّم حني يقرأون هذا العمل يف قلب اهتماماته. إّن الب
للمرة األوىل فإّم خيتربونه عن طريق مقارنته بقراءام ألعمال أخرى سبق أن واجهتهم. وال يذهب فهم 

لبقاء يف تسلسل القرّاء هباء، وال تعفي عليه قراءات احملدثني، بل األحرى أّا تزداد ثراء وتستمد أسباب ا
ميتد من التلقي األّول وعرب األجيال املتعاقبة. وعلى هذا فإّن املغزى التارخيي والقيمة اجلمالية ينطوي كّل 
منها على اآلخر. إّن احلاجة إىل مؤرخ يؤرخ لعملية تلقي األدب تستدعيها مداومة إعادة الّنظر يف األعمال 



وبني ما جيري وما يستجد من ظروف وأحداث؛ إذ إّن عملية تلقي  املعتمدة على ضوء التأثري املتبادل بينها
واحلق أّن األدب ال  أعمال بعينها عرب الزمن هي جزء من عملية أكرب، وتتصل أيضا بفكرة متاسك األدب.

يكون له معىن بالنسبة إلينا إّال حني نفهمه من حيث كونه ممثال ملا قبل تاريخ جتربتنا احلالية، فنحن نفهم 
عاين القدمية من حيث هي جزء متكامل مع ممارستنا احلالية، وال حيقق األدب معناه إّال من حيث هو امل

  مصدر مهم لعملية التوسط بني املاضي واحلاضر.
  أفق التوقع:3-3

  مصطلح (األفق) قبل (ياوس)

شري به إىل(مدى مصطلح (األفق) كان مألوفا يف الدوائر الفلسفية األملانية، فقد استخدمه(جادامر) لي    
الرؤية الذي يشمل كّل شيء ميكن رؤيته من موقع بعينه مناسب). وقد قدم(هوسرل) و(هايدجر) هذه 

  الفكرة كذلك يف سياقات مشاة.
« وقد سبق (ياوس) أيضا فالسفة يف استخدام فكرة (أفق التوقع) حيث عرّفه مؤرخ الفن(مجربيتش)    

ومن املرجح أن مصطلح (ياوس) » يالت واالحنرافات عن املعيار.جهاز عقلي يسجل حبساسية زائدة التعد
نوعا من التوافق مع مصطلح األفق كما وجد بشكل أساسي يف الرتاث الفنينومينولوجي والتأويلي املرتبط 

  بكل من( إدموند هوسرل) و(مارتن هيدجر).
نا احملددة يف العامل، أي أّن وقد عّرف (هانس جورج جادامر) أستاذ (ياوس) األفق بأنّه يشري إىل وضعيت

رؤيتنا هي بالضرورة من منظور معني، وهلا مدى التتجاوزه. غري أن األفق ينبغي أال ننظر إليه من حيث هو 
موقف مغلق أو جامد، بل باألحرى أنه شيء نتحرك داخله، كما يتحرك هو بنا. ويتصل مصطلح ألفق 

فكرة التحيز املسبق األمر الذي يتضمن تقييدا إلدراكنا أيضا بالفكرة املثرية للجدل عن (جادامر)، وهي 
أّي موقف يطرح أمامنا. ولكن رمبا كان أهم من ذلك كّله تصور (جادامر) للفهم من حيث هو عملية 
يتداخل فيها األفق احلاضر مع أفق املاضي. ومع أنّه يقّر بأّن فكرة األفق املنفصل هي جمرد إيهام، وأنّه ال 

 ائي فاصل بني املاضي واحلاضر على اإلطالق، فإّن استخالص أفق تارخيي ّمث عقد ميكن وضع حّد
  الصلة بينه وبني األفق احلاضر هو إجراء جوهري ال غىن عنه من أجل عملية الفهم يف حّد ذاا.

  مفهوم (أفق التوقع) عند (ياوس)

مهمة الّدارس هي أن يتموضع هذا يرى (ياوس) أّن األعمال األدبية تقرأ ضد أفق من آفاق التوقع، وأّن 
األفق حّىت يتسىن لنا تقدير اخلاصية الفنية يف العمل. ومثل هذه العملية يتم إجنازها بسهولة حني يكون 
هذا األفق نفسه موضوعا للعمل حمل الّنظر. فمثال نص (دون كيشوت) يتبارى مع الرتاث اخلاص بقصص 

 أفق التوقعات املرتبط بالقص الشعيب يف مضوع الرحلة. الفروسية، أّما نص (جاك لو فتاليست) فسيثري
وسيدرك القارئ صاحب املعرفة والبصرية ذلك كّله، كما أنّه سيتمكن من إعادة تركيب األفق الذي ُقصد 

  أن يكون يف خلفية هذه األعمال عند قراءا.



تتحّدد معاملها التارخيية بشكل اقرتح (ياوس) ثالثة طرق لتموضع (أفق التوقع) لألعمال األدبية اليت ال   
واضح، أّوال، يستطيع املرء أن يستخدم املقاييس املعيارية باجلنس األديب. ثانيا، من املمكن أن ينظر يف 
العمل األديب عن طريق مقابلته بأعمال مناظرة له يف الرتاث األديب نفسه، أو يف حميطه التارخيي. وأخريا، 

طريق التمييز بني التخييل القصصي والواقع، أو بني الوظيفة الشعرية يف الّلغة يستطيع املرء أن يقيم أفقا عن 
  ووظيفتها العملية، ومثل هذا التمييز متاح للقارئ يف أي حلظة من حلظات التاريخ.

إّن أفق التوقع من حيث هو تركيب اجتماعي، ال يتألف من املعايري والقيم فحسب بل من الرغبات     
موحات أيضا؛ فالّنص األديب ليس جمرد انعكاس ألمور من خارجه تتعّلق بالّنظام واملتطلبات والط

االجتماعي. األحرى أّن الّنص األديب يلعب دورا فّعاال حني تلقيه، فيضع األعراف االجتماعية موضع 
أّن تساؤل، داعيا إىل تغيريها. ويّتخذ (ياوس) من (مدام بوفاري) مثال يوّضح من خالله كيف لعمل أديب 

يغّري املواقف الشائعة، ال عن طريق مضمونه فحسب، بل عن طريق أدواته األدبية الشكالنية أيضا. إّن 
مجاليات التلقي ال تستتبع فحسب إدخال عنصر القارئ مرشدا للقيمة والتفسري، بل يستتبع ضمنيا أن 

اله الفنية ونتشّكل ا يكون القارئ منوذجا للفهم الذي يشتبك مع املاضي الذي نعمل على تشكيل أعم
  يف آن واحد.

يرى(ياوس) أّن التكامل بني النزوع إىل التاريخ والنزوع إىل اجلماليات يتحقق يف مفهوم(أفق التوقع)، وقد 
)، وعامل Karl Popperُسبق (ياوس) إىل استخدم هذا املفهوم من طرف الفيلسوف (كارل بوبر 

ا ظهرت الفكرة نفسها لدى مؤرخ الفن (مجربيتش ). كمKarl Mannheimاالجتماع(كارل ماامي 
E H Gombrich) أفق التوقع بأنّه 1960) متأثرا ب(بوبر)، فعّرف يف كتابه(الفن واإلهلام) عام (

جهاز عقلي يسجل حبساسية زائدة التعديالت واالحنرافات عن املعيار. ويرجح (روبرت هولب) أّن 
 Hans-Georgتأثري من نظرية أستاذه (جادامر ملفهوم(أفق التوقع) كان ب استخدام (ياوس)

Gadamer ويتصل مصطلح األفق أيضا بالفكرة املثرية للجدل عند (جادامر)، وهي فكرة التحّيز (
املسبق األمر الذي يتضّمن تقييدا إلدراكنا اي موقف يطرح أمامنا. ولكن رّمبا كان أهم من ذلك كّله تصّور 

يتداخل فيها األفق احلاضر مع أفق املاضي. ومع أنّه يقّر بأّن فكرة (جادامر) للفهم من حيث هو عملية 
األفق املنفصل هي جمرد إيهام، وأنّه ال ميكن وضع حد ائي يفصل بني املاضي واحلاضر على اإلطالق، 
فإّن استخالص أفق تارخيي ّمث عقد الصلة بينه وبني األفق احلاضر هو إجراء جوهري ال غىن عنه من أجل 

  الفهم يف حّد ذاا. عملية
  تحديد (أفق التوقع) في األعمال األدبية

ورغم أّن (ياوس) تأثر مبن سّبقه يف توظيف مفهوم(أفق التوقع) تأثرا متفاوتا فإنّه يستخدمه استخداما خمتلفا 
فهو يرى أّن (أفق التوقع) ميثل نظاما عقليا يستحضره الشخص املفرتض حني يواجه نصا من إىل حّد ما؛ 

نصوص، فقراءة عمل من األعمال األدبية تكون ضد أفق من آفاق التوقع؛ وسيتمكن القارئ صاحب ال



املعرفة ذه األعمال األدبية من إعادة تركيب األفق الذي قصد أن يكون خلفية هذه األعمال عند قراءا، 
حدد معاملها التارخيية ويف هذا الصدد يقرتح (ياوس) ثالثة طرق لتموضع أفق األعمال األدبية اليت ال تت

  بشكل واضح.
  أّوال: يستطيع القارئ أن يستخدم املقاييس املعيارية املرتبطة باجلنس األديب؟

ثانيا: من املمكن أن ينظر يف العمل عن طريق مقابلته بأعمال مشاة له يف الرتاث األديب نفسه، أو يف 
  حميطه التارخيي.

طريق التمييز بني التخييل القصصي والواقع، أو بني الوظيفة وأخري: يستطيع القارئ أن يقيم أفقا عن 
  الشعرية يف الّلغة ووظيفتها العملية، ومثل هذا التمييز متاح للقارئ يف أي حلظة من حلظات التاريخ.

ول(أفق التوقع) وظيفة هاّمة تتمثل يف استخالص املزايا الفنية يف عمل أديب معني عن طريق تقدير املسافة 
ل واألفق، فإذا مل خيّيب الّنص التوقعات فإنّه يقرتب من أن يكون نّصا عاديا مألوفا، أّما إذا جتاوز بني العم

أفق التوقعات فإنّه يكون عمال من أعمال الفن الراقي. وحيدث أن ال ينظر إىل العمل الفّين من حيث كونه 
حلاالت ال تشّكل معضلة أما عمال من أعمال الفن الكربى، رغم أنّه يكسر أفق التوقع، ومثل هذه ا

إذ غالبا ما تثري التجربة األوىل للتوقعات املخيبة يف معظم ردود فعل سلبية لدى القراء أّول  نظرية(ياوس)
مرة، ّمث ختتفي لدى القراء الذين يأتون فيما بعد. ذلك أنّه يف العصر التايل يتغّري (أفق التوقعات) حبيث ال 

ات، بل إنّه قد ينظر إليه بوصفه عمال كالسيكيا، أي عمال أسهم بشكل يصبح هذا العمل حمبطا للتوقع
أساسي يف إقامة أفق جديد من التوقعات. ويوّضح(ياوس) هذا املبدأ عن طريق مناقشة لكل من نّص(مدام 
بوفاري)  ل(فلوبري)، ورواية( فاين) وهي رواية شعبية  كتبها (فيدو)، ويشبه موضوعها موضوع (مدام 

وعلى الرغم من أّن العملني كليهما يناقش اخليانة الزوجية، فإّن التجديد الشكلي(السرد غري بوفاري)، 
الشخصي) لدى (فلوبري) أحدث لدى قرائه صدمة أكرب مما أحدثه األسلوب اإلعرتايف املألوف لدى 

. لقد مثلت معاصره(فيدو). تكسر (مدام بوفاري) توقعاتنا، وإىل حّد ما تلفتنا إىل األفق الذي تتجاوزه
(مدام بوفاري) نقطة حتّوب يف تاريخ الرواية، ّمث أصبحت نفسها معيارا للكتاب والقراء الالحقني. ويف 
املقابل، فإّن رواية (فاين) لكوا مّتسقة مع ما يتوقعه القارئ، آلت إىل عمل من أعمال املاضي اليت 

  حققت أعلى مبيعات وحسب.
  ة وأفق التوقعالعمل األدبي بين المسافة الجمالي

إذا مل خيّيب الّنص التوقعات فإنّه يقرتب من أن يكون نّصا عاديا مألوفا، أما إذا جتاوز التوقعات فإنّه      
يكون عمال من أعمال الفّن الراقي. ويف بعض األحيان ال ينظر إىل العمل الفين من حيث كونه عمال من 

لكّن مثل هذه احلاالت ال تشّكل معضلة أمام نظرية أعمال الفّن الكربى، مع أنّه يكسر أفق التوقع. 
(ياوس)؛ إذ نثري التجربة األوىل للتوقعات املخيبة يف معظم األحيان ردود فعل جد سلبية لدى القرّاء األّول، 
غري أن تلك السلبية األولية ختتفي لدى القرّاء الذين يأتون فيما بعد. ذلك أنّه يف العصر التايل يتغّري أفق 



قد ينظر إليه بوصفه عمال   - بدال من ذلك–قعات حبيث ال يصبح هذا العمل حميطا للتوقعات، بل إنّه التو 
  كالسيكيا، أي عمال أسهم بشكل أساسي يف إقامة أفق جديد من التوقعات.

ويعطي (ياوس)مثاال عن هذا التحّول يف أفق التوقع موّضحا ذلك عن طريق مناقشة خمتصرة لكّل من      
م بوفاري) ورواية(فاين)، وهي رواية شعبية كتبها(فيدو) ويشبه موضوعها موضوع (مدام بوفاري). نّص (مدا

وعلى الرغم من أّن العملني كليهما يناقش مضوع اخليانة الزوجية، فإّن التجديد الشكلي(السرد غري 
لوف الشخصي) لدى (فلوبري) أحدث لدى قرائه صدمة أكرب مما أحدثه األسلوب االعرتايف املأ

معاصره(فيدو). تكسر (مدام بوفاري) توقعاتنا، وإىل حّد ما تلفتنا إىل األفق الذي تتجاوزه. لقد 
مثّلت(مدام بوفاري) نقطة حتّول يف تاريخ الرواية، مث أصبحت هي نفسها معيارا للكتاب والقرّاء الالحقني. 

آلت إىل عمل من أعمال املاضي اليت  ويف املقابل، فإّن راوية(فاين) لكوا مّتسقة مع ما يتوقع القارئ،
  حققت أعلى مبيعات وحسب.

  انتقاد مفهوم( أفق التوقعات)

مّثل (أفق التوقع) لدى (ياوس) مقياسا للقيمة اجلمالية وأهم جزء يف نظرية(مجاليات التلقي)، وقد كان هذا 
زال يعمل وفق منوذج ذي التوظيف مثارا للجدل حيث يرى الّنقاد املهتمون بنظرية التلقي أّن(ياوس) ما 

؛ فبينما يعتد (جادامر) اعتدادا دائما توّجه موضوعي رغم انتقاداته املتكررة والتربيرية لتلك املوضوعية
بتموقعنا داخل التاريخ، فإّن (ياوس) يوحي يف بعض املواضع بأننا ميكن أن نعّلق تلك التارخيية حني نقيم 

يرى(جادامر) فإّن معايري املاضي ليست متاحة لنا بوصفها أفقا موضوعيا ينتمي إىل املاضي. وحسبما 
معطيات، ذلك أّن تلك املعايري هي نفسها حاصل عملية توسط تأويلية مركبة. واحلق أّن إجراء (ياوس) يف 
 احلكم على القيمة اجلمالية على أساس احنرافها عن معيار من املعايري، هذا اإلجراء كان عرضة للّنقد.

يكمن يف اعتماد (ياوس) الكلي على الشكالنيني الروس يف نظريتهم اإلدراكية القائمة على وأصل املشكلة 
  فكرة نزع األلفة.

  القارئ الضمني-4

القارئ الضمين أحد املفاهيم اليت حاول من خالهلا(أيزر) أن يسّد الفجوة بني القارئ والّنص بطريقة    
ملؤلف الضمين) يف كتابه (بالغة التخييل)؛ إذ إّن فريدة من خالل التناظر مع فكرة(واين بوث) عن (ا

القارئ الضمين يعّرف بوصفه وجودا نصّيا ومن حيث هو عملية من عمليات إنتاج املعىن. إنّه يشمل كالّ 
وحتقيق املعىن  - كما طرحها إجناردن  - من املعىن احملتمل السابق على البنية، وبذا يتضمن الوجوه املخططة

القارئ. إنّه تصّور يثبت يف بنية الّنص، لكّنه يتشارك أيضا مع نشاط القراءة نفسه. عيانيا كما ميارسه 
فالقارئ الضمين إذن له صبغة أدبية وصبغة نصية من جهة، لكّنه من جهة أخرى مصطبغ بفكريت الوعي 

ألخرى والقصدية(باملعىن الفينومينولوجي). وهكذا فإّن القارئ حيتلف اختالفا داال عن بدائل القارئ ا
املتعددة كما طرحها (ستانلي فيش) و(ريفاتري) و(جريالد برنس). ما يريد (أيزر) الوصول إليه هو أن 



يتحدث عن حضور القارئ دون أن يتناول القرّاء احلقيقيني أو امللموسني، لكّنه يسعى يف الوقت نفسه إىل 
  ملتفوق أو القارئ العليم.جتنب التجريدات املثالية، وما يدور بشكل مفرتض سلفا حول القارئ ا

  من القارئ الضمين إىل القارئ النموذجي
توجت الدراسات األدبية اليت حتلّل التناوب بني القارئ الضمين والقارئ احلقيقي بالنجاح، ومن هذه 
النماذج  القارئ الضمين عند (آيزر) والقارئ ارد عند (ج. لينفلت)، وقريب منهما (القارئ النموذج) 

  ربتو إيكو).عند (أم
  ما هو القارئ الضمين؟

مفهوم القارئ الضمين من األفكار اليت ابتدعها (آيزر)، ومعناه أنه عند قراءة نص مات، يتشّكل املعىن 
بالطريقة نفسها عند كّل قارئ. وهو ما حتدثه املعرفة املشرتكة بني شخصيات الرواية والقارئ حبيث تكون 

فة بني القارئ وشخصيات الرواية. املالحظ أّن مفهوم (القارئ الضمين) الرؤية مصاحبة مبعىن تتساوى املعر 
يطّبق على الّنصوص عموما، وعلى النصوص السردية باخلصوص، وهو ما يثبت انتقال املفهوم من صفته 

  التجريدية إىل صورته التطبيقية باعتباره إجراء يشرح اسرتاتيجيات القراءة.
  ما هو القارئ ارد؟

رئ ارد من ابتداع (ج. لينفلت) حبيث جيعلها معادال ملفهوم (القارئ الضمين)؛  فالقارئ ارد مفهوم القا
يشغل من جهة صورة للمرسل إليه املفرتض والذي يسلم به العمل األديب ومن جهة ثانية، صورة للمتلقي 

  املثايل، القادر على جتسيد املعىن الكلي يف قراءة نشيطة.
  ذج؟ما هو القارئ النمو 

يتم حتديد القارئ النموذج من خالل املنظور التداويل عند(إيكو) باعتباره جمموعة من شروط جناح املؤسسة 
الّنصية، فالقارئ النموذج هو القارئ املثايل الذي يستجيب بدقة( أي وفق رغبات املؤلف) للمتطلبات 

  الصرحية والضمنية، لنص معني. 
  استنتاج

مع جتاوز االختالفات  -ثة: القارئ الضمين، والقارئ ارد، والقارئ النموذجواملستنتج من املفاهيم الثال
املبدأ نفسه: الرتسيخ املوضوعي للمرسل إليه يف منت الّنص نفسه. إّا صور القارئ اليت يسلم ا  - بينهم

يف كّل نّص،  احملكي، أو املتلقني النشطني الذين يشاركون يف تسلسل احلكاية، إّم يقومون على فكرة أنّ 
وبطريقة بنيوية، هناك دورا مقرتحا على القارئ. يهتم كل من (أيزر) و(إيكو) من خالل مقوليت، القارئ 
الضمين والقارئ النموذج مبا وراء الّنص؛ فموضوع حتليلهما هو القارئ الذي جيسد احلكاية، أكثر من 

  احلكاية نفسها.
  الهرمينوطيقا-7

غرب يف سياق الدراسة اإلجنيلية ويف جمال الدراسات الدينية األكادميية؛ وترتبط تأسست اهلرمينوطيقا يف ال



باألسئلة املعاصرة حول األدب والدين والالهوت ومكانة وسلطة اإلجنيل يف الثقافة الغربية املعاصرة، وهي 
الالهويت  تم مبجاالت علمية متداخلة ومتجذرة حول العالقة بني األدب والدين، ورغم املنشأ الديين

  اخلاص باإلجنيل إالّ أا يف النهاية حتولت إىل قراءة الرواية والشعر.
  ما معىن كلمة هرمينوطيقا؟

] مأخوذة من (هرمس) وتعين املفّسر أو الشارح، تتعلق(اهلرمينوطيقا) Hermeneutics(هرمينوطيقا)[
سة اليت يعتربها املؤمنون وحيا إهليا، بالتفسري وحّىت بالرتمجة خاّصة يف ما له عالقة بتفسري النصوص املقد

وهي ليست بعيدة عن األسئلة األوسع حول كيفية قراءتنا ألي شيء على اإلطالق، وعن كيفية فهم 
النصوص اليت نقرأها، وعن كيفية االختالف بيننا على معىن الّنصوص، وعن الوضعية اليت جيد بعضنا معىن 

ىن بالنسبة لقرّاء آخرين. تأخذ (اهلرمينوطيقا) مببدأ عميقا يف بعض الّنصوص يف حني تبدو ذي مع
االنسجام من أجل القراءة؛ فكّل عنصر يف الّنص جيب أن يؤول يف عالقته بالكّل، ويف آخر التحليل ميكن 
إرجاع العمل دائما إىل قصدية ما، إىل أصل ما، يضمن وحدة املعىن. وتدافع (اهلرمينوطيقا) عن فكرة 

اليت تعىن بتأويل مركزي وعقالين يسعى إىل حل تعقيد الّنصوص املسترت حتت معىن واحد. القراءة "اجلاذبة" 
  هذا املبدأ املوحد الذي يسمح للقارئ بتنظيم قراءته، هو املوضوع الذي يسكن العمل ويتكّشف فيه.

صوص فينا، ليست القراءة جمردة البحث عن املعاين يف النصوص بل هي أيضا أحناء التأثري الذي ترتكه النّ  
إذ ميكنها أن تغضبنا أو ختيفنا أو تعزّينا. فتأثري الكتابة فينا يتجاوز جمرد فهمنا هلا. وهذا ما يسمى أحيانا 

كفعالية) الذي ال يعترب الّنصوص جمرد تعابري لغوية، بل أيضا أداء وفعالية. وميكن لنا أن   - منوذج (األدب
  ءة والتأويل، ومصطلحاا كالقارئ والّنص واملؤلف.نتبّني ارتباط (اهلرمينوطيقا) بنظرية القرا

ثالثة جماالت للهرمينوطيقا؛ هي اهلرمينزطيقا ذات اال الديين  -قبل الرومانسية -حّدد (روبت هولب)   
اليت تفّسر الكتاب املقدس، واهلرمينوطيقا القانونية يف أثناء النهضة مع عودة االهتمام بالقانون الروماين؛ 

ق القضاة العدالة من واقع قوانني عامة يتعّني عليهم أن يؤولوا معاين هذه القوانني العاّمة وهي فلكي يطب
تسري على أمثلة حمددة. مث اهلرمنوطيقا الفيلولوجية املتعلقة بفقه الّلغة، فقد نشأ يف مدرسة اإلسكندرية مع 

فيلولوجية مرتبطة ارتباطا وثيقا باحملافظة تركيزها على تفسري (هومر) والرتاث البالغي. وكانت اهلرمينوطيقا ال
  على الرتاث الكالسيكي وفهمه، ومن مث كانت وثيقة الصلة بالرتمجة وباالهتمامات الرتبوية. 

يقيم (مارتن هيدجر) اهلرمنيوطيقا على أساس فلسفي، فقد حاول أن يبحث عن منهج يكشف عن     
اهرية) أستاذه (إدموند هوسرل) يف بعض املفاهيم. احلياة من خالل احلياة نفسها. وقد استفاد من (ظ

رأى(هيدجر) يف وعي اإلنسان لوجوده مفاتيح لفهم طبيعة الوجود كما يفصح عن نفسه يف جتربة حّية. 
وهذا الفهم تارخيي وآين يف نفس الوقت، مبعىن أنّه ليس ثابتا، ولكّنه يتشّكل من خالل جتارب احلياة اليت 

  يتجاوز مقوالت الزمان واملكان ومفاهيم الفكر املثايل. -يف نظر هيدجر–الوعي يواجهها اإلنسان. هذا 


