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  سوسيولوجيا األدب-1

  
  مراحل تأسيس (سيوسيولوجيا األدب):  

الهتمام باجلانب االجتماعي الذي يؤديه األدب ( بول أرون) و(أالن فياال) أّن ايرى 
  ميكن أن توضحه املؤلفات املرتبط باألدب ونقده كما يأيت: 

): أصول األدب اليوناين واهتمامه بالشعراء ومكانتهم يف املدينة، ومن املفكرين الذين 1(
، وفن ناقشوا القضية (أفالطون)، و(أرسطو)، ومن الوظائف اليت حّددت لألدب (فن اخلطابة

الشعر)  ميكن أن نستنتج اجلانب االجتماعي. وقد استمرت رؤية املفكرين اليونانيني حول دور 
األدب يف اتمع إىل غاية القرن الثامن عشر، وتتخلص هذه الرؤية يف العبارة اآلتية: املفيد 

  التثقيف.اللذيذ عند (هوراس). وقد أعاد الكّتاب الكالسيكيون الفرنسيون صياغتها: اإلمتاع و 
وظهر يف اية القرن الثامن عشر، وبداية التاسع عشر كتاب اهتموا يف إبداعهم     

جبوانب من جمتمعام ، وقد شكلت هذه املؤلفات استكشافات تفتح الطريق أمام أعمال 
سوسيولوجية. ومن هؤالء األدباء جند(دو بلزاك) و(غوستاف فلوبري) و(إميال زوال) و(مارسيل 

  من مميزام املالحظة الدقيقة ملا جيري يف اتمع الذي يعيشون فيه.بروست)، و 
  )التاريخ األديب والسوسيولوجيا2(
حاول علماء االجتماع أن يصفوا بطريقة منهجية ومنّسقة القوانني اليت تتحّكم يف  

الظواهر االجتماعية. فظهرت دراسات تربط بني الفن واتمع على سبيل املثال: الفن من 
جهة نظر سوسيولوجية،ذ لـ(غويو)، أو املنهج العلمي يف التاريخ األديب لـ(رونار)؛ إّال أّن و 

مؤسس علم االجتماع بصفته نظام (إميل دوركهامي) هو الذي رسم مسارا صارما وفّعاال حّقا 
يف كتابه، قواعد املنهج السوسيولوجي، باملقابل لعب(غوستاف النسون) دورا أساسيا باعتباره 

خا لألدب يف ربط األدب باتمع، فهو يرى أّن تاريخ األدب يهدف إىل تنظيم نتاج مؤر 
الكاتب ومؤلفاته، وإعطائها بعدا تعليميا، وذلك من خالل السعي إىل تطوير فكرة أّن األدب 
يفّسر من  خالل عاملني اثنني، مها العامل الداخلي الذي يسمح بتفسري العمل األديب 

واملؤثرات اليت دفعت إليه، والعامل اخلارجي املتمثل يف توسيع دائرة بالبحث يف مصادره، 
الفضول التارخيي لتشمل جممل احلياة األدبية الفرنسية. ويف حماضرة له بعنوان(التاريخ األديب 
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والسوسيولوجيا) اقرتح دراسة أثر األعمال األدبية على اجلمهور، حمّددا أّن اجلمهور هو كائن 
  دار ما هو أفق يتخّيله الكاتب.مجاعي حقيقي، مبق

  ) واستنتج (النسون) ستة(قوانني) للسوسيولوجيا األدبية هي:3(
قانون الرتابط بني األدب واحلياة حيث تتأثر اخليارات األدبية باحلالة السياسية. ويف  -

رأي(النسون) ليس األدب، يف نظره، جمرد انعكاس للمجتمع، بل هو مكّمله، حبيث كونه 
يس مرئيا بعد، وما مل يكن مرئيا يف اتمع. ميكن أن يعّرب إذن عن واقع الغّد أكثر منه يظهرما ل

عن واقع احلاضر. وقد اكتشف الّناس هذه األيام اليت نعيش فيها حتت تأثري وباء (كرونا) ما 
  تنبأت به الروايات اليت تتكهن بنهاية العامل.

ة بعض األقطاب األدبية الكربى مبا يتجاوز أوضح قانون التأثريات اخلارجية: تأثري جاذبي-
الّلغات واالنتماءات القومية. وهكذا فإّن النمط ذاته من االهتمامات ميكن أن ينتشر يف عّدة 

  بلدان يف اللحظة ذاا تقريبا.
قانون تبلور األنواع : ميارس الرتاث كذوق مجاعي لألجيال السابقة ضغطا على اخليارات -

  ديدة.األدبية لألجيال اجل
قانون الرتابط بني األشكال والغايات اجلمالية: إّن استخدام شكل معّني استولدته أو -

  استوردته ظروف خمتلفة يسبق تصّور خصائص هذا الشكل وقوته.
قانون ظهور التحفة الفنية وهو أساسي يف التاريخ األديب كما يراه (النسون)، فاألعمال  -

ها وبصورة مفاجئة، بل هي حباجة إىل حماوالت متهيدية الفنية الكربى ال تظهر بتاتا وحد
  وجتارب وأخطاء تسبقها يف الطريق الذي تسلكه.

قانون أثر الكتاب يف اجلمهور فالكتاب ليس نتاج شخص مبفرده بل هو حيمل بصمات -
ضغط الوسط احمليط، وإنّه ليس مؤشرا فحسب على عقلية اجلمهور، بل هو عامل من عوامل 

  تكّوا.
  ) املاركسية وسوسيولوجيا األدب5(
األدب يف نظر (ماركس) يعكس املراحل الكربى من التاريخ، وهو يقتبس من (هيغل) -   

فكرة عالقة ما بني األشكال الفنية والبىن االجتماعية (االقطاعية وامللحمة، العصر الربجوازي 
اا على قول احلقيقة عن والرواية)، ويقّيم استنادا إىل ذلك املؤلفات األدبية تبعا إلمكان
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  العالقات االجتماعية.
استعاد (لوكاتش) على طريقته املطابقة اليت أقامها (هيغل) بني احلاالت االجتماعية  -

واألشكال اجلمالية. إّن العامل اإلغريقي القدمي أو العصر الوسيظ الغريب مها يف نظره عاملان 
ال مجالية ال زمنية ومنوذجية: امللحمة، املأساة، موّجهان مببادئ ثابتة تستخدمها باملناوبة أشك

إخل. فالرواية اليت ظهرت يف عصر النهضة هي الشكل الديالكتيكي للملحمة، أي االنعكاس 
  لعامل مفّكك، ومتزامن مع ظهور الفرد اإلشكايل.

قّدم (لوسيان غولدمان) استنادا إىل منهج ساهم (لوكاتش) إىل حّد كبري يف اإلحياء -   
)، 1964)، يف سوسيولوجيا الرواية(1956ثالث دراسات مهّمة: اإلله اخلفي(به، 

). أسهمت هذه املؤلفات يف التأسيس إلمكانية دراسة األدب دراسة 1970وراسني(
سوسيولوجية، ويرى (غولدمان) أّن القّيم الروحية للّنفس البشرية تعّرب عن نفسها بأشكال وبىن 

ملؤلفات الكربى تتمثل حسب غولدمان يف قدرا على مجالية عديدة. إّن خصوصية بعض ا
  بلورة ما يفكر فيه فراد جمموعة اجتماعية.
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  الهرمينوطيقا-2

  تمهيد

تأسست اهلرمينوطيقا يف الغرب يف سياق الدراسة اإلجنيلية ويف جمال الدراسات الدينية    
هوت ومكانة وسلطة اإلجنيل يف األكادميية؛ وترتبط باألسئلة املعاصرة حول األدب والدين والال

الثقافة الغربية املعاصرة، وهي تم مبجاالت علمية متداخلة ومتجذرة حول العالقة بني األدب 
والدين، ورغم املنشأ الديين الالهويت اخلاص باإلجنيل إّال أا يف النهاية حتولت إىل قراءة الرواية 

  والشعر.
  ما معنى كلمة هرمينوطيقا؟

] مأخوذة من (هرمس) وتعين املفّسر أو الشارح، Hermeneutics(هرمينوطيقا)[    
صوص املقدسة خاّصة يف ما له عالقة بتفسري النّ  ؛وحّىت بالرتمجة ،تتعلق(اهلرمينوطيقا) بالتفسري

اليت يعتربها املؤمنون وحيا إهليا، وهي ليست بعيدة عن األسئلة األوسع حول كيفية قراءتنا ألي 
صوص اليت نقرأها، وعن كيفية االختالف بيننا على طالق، وعن كيفية فهم النّ شيء على اإل

قا يف بعض الّنصوص يف حني تبدو معىن الّنصوص، وعن الوضعية اليت جيد بعضنا معىن عمي
  معىن بالنسبة لقرّاء آخرين.  اتذ

ؤول تأخذ (اهلرمينوطيقا) مببدأ االنسجام من أجل القراءة؛ فكّل عنصر يف الّنص جيب أن ي    
يف عالقته بالكّل، ويف آخر التحليل ميكن إرجاع العمل دائما إىل قصدية ما، إىل أصل ما، 
يضمن وحدة املعىن. وتدافع (اهلرمينوطيقا) عن فكرة القراءة "اجلاذبة" اليت تعىن بتأويل مركزي 
وعقالين يسعى إىل حل تعقيد الّنصوص املسترت حتت معىن واحد. هذا املبدأ املوحد الذي 

  ويتكّشف فيه. ،يسمح للقارئ بتنظيم قراءته، هو املوضوع الذي يسكن العمل
ليست القراءة جمردة البحث عن املعاين يف النصوص بل هي أيضا أحناء التأثري الذي ترتكه     

الّنصوص فينا، إذ ميكنها أن تغضبنا أو ختيفنا أو تعزّينا. فتأثري الكتابة فينا يتجاوز جمرد فهمنا 
كفعالية) الذي ال يعترب الّنصوص جمرد تعابري لغوية،   -يسمى أحيانا منوذج (األدب هلا. وهذا ما

بل أيضا أداء وفعالية. وميكن لنا أن نتبّني ارتباط (اهلرمينوطيقا) بنظرية القراءة والتأويل، 
  ومصطلحاا كالقارئ والّنص واملؤلف.
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 الهرمينزطيقا ذاتينوطيقا؛ هي ثالثة جماالت للهرم -قبل الرومانسية - حّدد (روبت هولب)   

يف أثناء النهضة مع عودة  والهرمينوطيقا القانونيةاليت تفّسر الكتاب املقدس،  المجال الديني
االهتمام بالقانون الروماين؛ فلكي يطبق القضاة العدالة من واقع قوانني عامة يتعّني عليهم أن 

 الهرمنوطيقا الفيلولوجيةلة حمددة. مث يؤولوا معاين هذه القوانني العاّمة وهي تسري على أمث
املتعلقة بفقه الّلغة، فقد نشأ يف مدرسة اإلسكندرية مع تركيزها على تفسري (هومر) والرتاث 
البالغي. وكانت اهلرمينوطيقا الفيلولوجية مرتبطة ارتباطا وثيقا باحملافظة على الرتاث الكالسيكي 

  باالهتمامات الرتبوية. وفهمه، ومن مث كانت وثيقة الصلة بالرتمجة و 
يقيم (مارتن هيدجر) اهلرمنيوطيقا على أساس فلسفي، فقد حاول أن يبحث عن منهج     

يكشف عن احلياة من خالل احلياة نفسها. وقد استفاد من (ظاهرية) أستاذه (إدموند هوسرل) 
كما   ى(هيدجر) يف وعي اإلنسان لوجوده مفاتيح لفهم طبيعة الوجودر ييف بعض املفاهيم. 

يفصح عن نفسه يف جتربة حّية. وهذا الفهم تارخيي وآين يف نفس الوقت، مبعىن أنّه ليس ثابتا، 
 -هيدجر يف نظر–ولكّنه يتشّكل من خالل جتارب احلياة اليت يواجهها اإلنسان. هذا الوعي 

 هو -هيدجرعند –كان الوجود قد  ل يتجاوز مقوالت الزمان واملكان ومفاهيم الفكر املثايل.
 - عند هيدجر -السجني املختفي واملنسي يف مقوالت الفلسفة الغربية، إّن حقيقة الوجود

عي تارخيي وإن بدأ باإلدراك الذايت للوجود، تتجاوز الوعي الذايت وتعلو عليه، ومبا أّن هذا الو 
 -يعترب اهلرمنيوطيقا - جرأن هبد-له داللة  بالنسبة للهرمنيوطيقاومما مستمرة.  فهو عملية فهم

الظاهرية بكّل أبعادها األصيلة، ويعترب أّن مهمته هي –كتابات(هوسرل) وهي كلمة مل ترد يف  
فلسفته  هيدجرحيّدد ولكي يف كتاب (الوجود والزمن) هي غقامة هرمنيوطيقا للوجود. 

ويرى أنّه مكّون من  )phenomenology، يعود إىل األصل اليوناين للمصطلح (الظاهرية
جمموع ما هو «من الكلمة إىل اجلزء األّوليشري . )logosو( )phenomenonجزئني(

التجلي أو الظهور للشيء ال ذا ه .»ما ميكن أن يظهر يف الضوء«أو  »معرض لضوء الّنهار
عرضا من ليس إنّه يشري إىل شيء آخر وراءه.  تعامل معه على أساس أنّه أمر ثانويجيب ال

جتليه أو –أخرى ليس وجود الشيء وبكلمات هو.  أعراض الشيء، لكّنه ظهور الشيء كما
هجه هيدجر إىل أّن املنوينتهي أمرا ثانويا غري الشيء ذاته، بل هو ماهيته األصلية.  -لإلدراك

. الظاهري يقوم على أساس ترك األشياء لتتجلى أو تظهر كما هي دون فرض مقوالتنا عليها
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األصل إّن حنن الذين نشري لألشياء أو ندركها، بل األشياء تفسها تكشف لنا نفسها. لسنا 
كيف ولكن  ف لنا عن نفسه. الصحيح هو أن نستسلم لقوة الشيء ليكش احلقيقي للفهم

  تكشف األشياء عن نفسها؟
يرى أّا ال تدل على الفكر، لكّنها تدل على  )logos(حتليل هيدجر للجزء الثاينيف 

والّلغة األشياء تكشف نفسها من خالل الّلغة. إّن الكالم، ووظيفته اليت جتعل الفكر ممكنا. 
للعامل معىن، أو ليعّرب عن فهمه(الذايت)  هنا ليس أداة للتوصيل اخرتعها اإلنسان ليعطي

اإلنسان ال يستعمل الّلغة، بل إّن القائمة بالفعل بني األشياء.  تعّرب عن املعنويةالّلغة لألشياء. 
أّن الّلغة هي جمال ومبا ينفتح لإلنسان من خالل لغته. العامل هي اليت تتكّلم من خالله.  الّلغة

يكشف نفسه لإلنسان من خالل عمليات مستمرة من الفهم الفهم والتفسري، فالعامل 
معىن ذلك أّن اإلنسان يفهم الّلغة، بل األحرى القول إنّه يفهم من خالل يس لوالتفسري. 

ليست وسيطا بني العامل واإلنسان، ولكّنها ظهور العامل وانكشافع بعد أن كان الّلغة الّلغة. 
اإلنسان فيما يقول هيدجر جيد وجوده، ّن إ مسترتا، إّن الّلغة هي التجلي الوجودي للعامل.

الفهم ليس فهما ثابتا، لكّنه هذا وعلى مدى هذا الوجود، فهما حمّددا ملاهية الوجود املكتمل. 
يف ظل  -يف العاملالوجود –الوجود اإلنساين إّن فهم يتكّون تارخييا، وينمو يف مواجهة الظواهر. 

تصبح الظاهرية وهكذا هذا الفهم عملية مستمرة يف فهم الظواهر والوجود يف نفس الوقت. 
 لفهم هو القدرةاإّن وجودية.  -عملية الفهم-عند هيدجر هرمنيوطيقية، وتصبح اهلرمنيوطيقا

فهم ليس طاقة الإّن على إدراك االحتماالت الوجودية للفرد يف سياق حياته ووجوده يف العامل. 
أو موهبة لإلحساس مبوقف شخص آخر، كما أنّه ليس القدرة على إدراك معىن بعض تعبريات 

بل هو شكل من أشكال  الفهم ليس شيئا ميكن حتصيله وامتالكه،إّن . احلياة بشكل عميق
  .، أو عنصر مؤسس هلذا الوجودالوجود يف العامل

أن ال يكون الّنص األديب تعبريا عن(حقيقة داخلية) كما  -يف ظل هذه النظرة-  الطبيعي من 
بل األحرى أن يكون جتربة أّن الشعر ال ينقل لنا داخل الشاعر أو أحاسيسه أو جتربته، 

أّن الّلغة وكذلك العامل ليست موضوعية أو ذاتية فكذلك الّنص ال ميكن النظر وكما وجودية. 
أنّه تعبري موضوعي كما هو عند أنّه تعبري ذايت كما يف الرومانسية، أو على أساس إليه على 

لذاتية واملوضوعية.  تتجاوز  باملثل إطار )ةإليوت وديلثي، بل هو مشاركة يف احلياة (جتربة وجودي
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من معرفة أولية عن  -كما يف فهم الوجود-فهم الّنص وتفسريه ال نبدأ من فراغ، بل نبدأويف 
نلتقي بالّنص خارج إطار الزمان واملكان، بل نلتقي به جانب آخر فنحن ال ومن الّنص ونوعه. 

  قي به متسائلني.يف ظروف حمددة، حنن ال نلتقي بالّنص بانفتاح صامت، ولكّننا نلت
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  القارئ الضمني-3

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

التخييل)؛ إذ إّن القارئ الضمين يعّرف بوصفه وجودا نصّيا ومن حيث هو عملية من عمليات 
إنتاج املعىن. إنّه يشمل كّال من املعىن احملتمل السابق على البنية، وبذا يتضمن الوجوه 

. إنّه تصّور يثبت يف وحتقيق املعىن عيانيا كما ميارسه القارئ -إنجاردنكما طرحها   -املخططة
بنية الّنص، لكّنه يتشارك أيضا مع نشاط القراءة نفسه. فالقارئ الضمين إذن له صبغة أدبية 
وصبغة نصية من جهة، لكّنه من جهة أخرى مصطبغ بفكريت الوعي والقصدية(باملعىن 

املتعددة  الفينومينولوجي). وهكذا فإّن القارئ حيتلف اختالفا داال عن بدائل القارئ األخرى 
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 جتنب التجريدات املثالية، وما يدور بشكل مفرتض سلفا حول القارئ املتفوق

  أو القارئ العليم.
  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 

  يكو).(القارئ النموذج) عند (أمربتو إ
  ما هو القارئ الضمين؟

، يتشّكل زر)، ومعناه أنه عند قراءة نص مامفهوم القارئ الضمين من األفكار اليت ابتدعها (آي
املعىن بالطريقة نفسها عند كّل قارئ. وهو ما حتدثه املعرفة املشرتكة بني شخصيات الرواية 

القارئ وشخصيات الرواية.  والقارئ حبيث تكون الرؤية مصاحبة مبعىن تتساوى املعرفة بني
املالحظ أّن مفهوم (القارئ الضمين) 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؟
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رد من ابتداع (ج. لينفلت) حبيث جيعلها معادال ملفهوم (القارئ الضمين)؛  مفهوم القارئ ا
فالقارئ ارد 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.
  ما هو القارئ النموذج؟

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  -القارئ الضمين، والقارئ ارد، والقارئ النموذج واملستنتج من املفاهيم الثالثة:
املبدأ نفسه: الرتسيخ املوضوعي للمرسل إليه يف منت الّنص نفسه. إّا  -االختالفات بينهم

صور القارئ اليت يسلم ا احملكي، أو املتلقني النشطني الذين يشاركون يف تسلسل احلكاية، 
كّل نّص، وبطريقة بنيوية، هناك دورا مقرتحا على القارئ. يهتم    إّم يقومون على فكرة أّن يف

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.
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  أفق االنتظار -4

  مصطلح (األفق) قبل (ياوس)
مصطلح (األفق) كان مألوفا يف الدوائر الفلسفية األملانية، فقد استخدمه(جادامر) ليشري به     

إىل(مدى الرؤية الذي يشمل كّل شيء ميكن رؤيته من موقع بعينه مناسب). وقد قدم(هوسرل) 
  و(هايدجر) هذه الفكرة كذلك يف سياقات مشاة.

كرة (أفق التوقع) حيث عرّفه مؤرخ وقد سبق (ياوس) أيضا فالسفة يف استخدام ف   
» جهاز عقلي يسجل حبساسية زائدة التعديالت واالحنرافات عن املعيار.« الفن(مجربيتش) 

ومن املرجح أن مصطلح (ياوس) نوعا من التوافق مع مصطلح األفق كما وجد بشكل أساسي 
  (مارتن هيدجر).يف الرتاث الفنينومينولوجي والتأويلي املرتبط بكل من( إدموند هوسرل) و

وقد عّرف (هانس جورج جادامر) أستاذ (ياوس) األفق بأنّه يشري إىل وضعيتنا احملددة يف 
العامل، أي أّن رؤيتنا هي بالضرورة من منظور معني، وهلا مدى التتجاوزه. غري أن األفق ينبغي 

ه، كما أال ننظر إليه من حيث هو موقف مغلق أو جامد، بل باألحرى أنه شيء نتحرك داخل
يتحرك هو بنا. ويتصل مصطلح ألفق أيضا بالفكرة املثرية للجدل عن (جادامر)، وهي فكرة 
التحيز املسبق األمر الذي يتضمن تقييدا إلدراكنا أّي موقف يطرح أمامنا. ولكن رمبا كان أهم 
من ذلك كّله تصور (جادامر) للفهم من حيث هو عملية يتداخل فيها األفق احلاضر مع أفق 

اضي. ومع أنّه يقّر بأّن فكرة األفق املنفصل هي جمرد إيهام، وأنّه ال ميكن وضع حّد ائي امل
فاصل بني املاضي واحلاضر على اإلطالق، فإّن استخالص أفق تارخيي ّمث عقد الصلة بينه وبني 

  األفق احلاضر هو إجراء جوهري ال غىن عنه من أجل عملية الفهم يف حّد ذاا.
  لتوقع) عند (ياوس)مفهوم (أفق ا

يرى (ياوس) أّن األعمال األدبية تقرأ ضد أفق من آفاق التوقع، وأّن مهمة الّدارس هي أن 
يتموضع هذا األفق حّىت يتسىن لنا تقدير اخلاصية الفنية يف العمل. ومثل هذه العملية يتم 

ص (دون  إجنازها بسهولة حني يكون هذا األفق نفسه موضوعا للعمل حمل الّنظر. فمثال ن
كيشوت) يتبارى مع الرتاث اخلاص بقصص الفروسية، أّما نص (جاك لو فتاليست) فسيثري 
أفق التوقعات املرتبط بالقص الشعيب يف مضوع الرحلة. وسيدرك القارئ صاحب املعرفة 
والبصرية ذلك كّله، كما أنّه سيتمكن من إعادة تركيب األفق الذي ُقصد أن يكون يف خلفية 
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  عند قراءا.هذه األعمال 
اقرتح (ياوس) ثالثة طرق لتموضع (أفق التوقع) لألعمال األدبية اليت ال تتحّدد معاملها   

التارخيية بشكل واضح، أّوال، يستطيع املرء أن يستخدم املقاييس املعيارية باجلنس األديب. ثانيا، 
يف الرتاث األديب من املمكن أن ينظر يف العمل األديب عن طريق مقابلته بأعمال مناظرة له 

نفسه، أو يف حميطه التارخيي. وأخريا، يستطيع املرء أن يقيم أفقا عن طريق التمييز بني التخييل 
القصصي والواقع، أو بني الوظيفة الشعرية يف الّلغة ووظيفتها العملية، ومثل هذا التمييز متاح 

  للقارئ يف أي حلظة من حلظات التاريخ.
ث هو تركيب اجتماعي، ال يتألف من املعايري والقيم فحسب بل من إّن أفق التوقع من حي    

الرغبات واملتطلبات والطموحات أيضا؛ فالّنص األديب ليس جمرد انعكاس ألمور من خارجه 
تتعّلق بالّنظام االجتماعي. األحرى أّن الّنص األديب يلعب دورا فّعاال حني تلقيه، فيضع 

عيا إىل تغيريها. ويّتخذ (ياوس) من (مدام بوفاري) مثال األعراف االجتماعية موضع تساؤل، دا
يوّضح من خالله كيف لعمل أديب أّن يغّري املواقف الشائعة، ال عن طريق مضمونه فحسب، 
بل عن طريق أدواته األدبية الشكالنية أيضا. إّن مجاليات التلقي ال تستتبع فحسب إدخال 

تبع ضمنيا أن يكون القارئ منوذجا للفهم الذي عنصر القارئ مرشدا للقيمة والتفسري، بل يست
  يشتبك مع املاضي الذي نعمل على تشكيل أعماله الفنية ونتشّكل ا يف آن واحد.

  العمل األديب بني املسافة اجلمالية وأفق التوقع
إذامل خيّيب الّنص التوقعات فإنّه يقرتب من أن يكون نّصا عاديا مألوفا، أما إذا جتاوز      
عات فإنّه يكون عمال من أعمال الفّن الراقي. ويف بعض األحيان ال ينظر إىل العمل الفين التوق

من حيث كونه عمال من أعمال الفّن الكربى، مع أنّه يكسر أفق التوقع. لكّن مثل هذه 
احلاالت ال تشّكل معضلة أمام نظرية (ياوس)؛ إذ نثري التجربة األوىل للتوقعات املخيبة يف 

ان ردود فعل جد سلبية لدى القرّاء األّول، غري أن تلك السلبية األولية ختتفي لدى معظم األحي
القرّاء الذين يأتون فيما بعد. ذلك أنّه يف العصر التايل يتغّري أفق التوقعات حبيث ال يصبح هذا 

قد ينظر إليه بوصفه عمال كالسيكيا، أي  -بدال من ذلك–العمل حميطا للتوقعات، بل إنّه 
  أسهم بشكل أساسي يف إقامة أفق جديد من التوقعات.عمال 
ويعطي (ياوس)مثاال عن هذا التحّول يف أفق التوقع موّضحا ذلك عن طريق مناقشة      
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خمتصرة لكّل من نّص (مدام بوفاري) ورواية(فاين)، وهي رواية شعبية كتبها(فيدو) ويشبه 
ملني كليهما يناقش مضوع اخليانة موضوعها موضوع (مدام بوفاري). وعلى الرغم من أّن الع

الزوجية، فإّن التجديد الشكلي(السرد غري الشخصي) لدى (فلوبري) أحدث لدى قرائه صدمة 
أكرب مما أحدثه األسلوب االعرتايف املألوف معاصره(فيدو). تكسر (مدام بوفاري) توقعاتنا، وإىل 

اري) نقطة حتّول يف تاريخ الرواية، مث حّد ما تلفتنا إىل األفق الذي تتجاوزه. لقد مثّلت(مدام بوف
أصبحت هي نفسها معيارا للكتاب والقرّاء الالحقني. ويف املقابل، فإّن راوية(فاين) لكوا 
مّتسقة مع ما يتوقع القارئ، آلت إىل عمل من أعمال املاضي اليت حققت أعلى مبيعات 

  وحسب.
  نحو تاريخ أدبي جديد

لذي يرتكز على املؤلف والّنص، مّكن(ياوس) من إعادة إّن  التخلي عن النموذج العتيق ا
احليوية يف طريقة تفكرينا يف التاريخ األديب. ويف هذا اخلصوص، جند ثالثا من أفكار 
الشكالنيني ذات أمهية: تتعّلق األوىل بفكرة السالسل التطورية، ففي مقابل التواريخ األدبية 

املقوالت اجلمالية إىل أقصى حدودها، وذلك عن  السابقة، فإّن هذا النموذج يصل باآلصرة بني
طريق تركيز انتباهنا على أدوات النصوص األدبية. ثانيا، فإّن تبين (ياوس) آلراء الشكالنيني 
الروس جعله يتخلص مما كان يعّول عليه يف تواريخ األدب السابقة من حتكمات غائية. فبدال 

اية مفرتضة، فإّن املنهج التطّوري يفرتض  من قراءة األحداث بشكل معكوس ابتداء من نقطة
(توّلد األشكال اجلديدة ذاتيا عرب اجلدل).وأخريا فإنّه ملا افرتض أن اجلّدة هي معيار تارخيي 
ومجايل يف آن واحد، فإّن تاريخ األدب أصبح مفّسرا للداللتني التارخيية والفنية، وبذلك زال ما 

  بينهما من تنافر.
 -مستعريا إياها من الشكالنية الروسية-اوس فيما خيص املظاهر التعاقبيةإّن ما يتبناه ي   

يتكامل مع نسخته اجلديدة لتاريخ األدب عن طريق مالحظته للمظاهر التزامنية. يدعو 
(ياوس) مؤرخي األدب إىل فحص العينات لفرز األعمال اليت تربز يف األفق، يف عصر بعينه، 

ّيزها. وأحد أهداف هذه الطريقة إتاحة الفرصة للمقارنة بني من تلك اليت ال تنطوي على ما مي
العينات من أجل حتديد ما إذا كان هناك حتّول وكيفية حدوث حتّول مفصلي يف بنية األدب 

  عند حلظة بعينها.
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  األصول النظرية (ياوس) اليت بىن من خالهلا مفهوم(تاريخ األدب اجلديد
  ء مفهوم(لتاريخ األدب اجلديد) مها:استفاد(ياوس) من مصدرين أساسني يف بنا

فكرة (سيجفريد كراسور) عن املالمح املتعاصرة، وغري املتعاصرة يف متازجها أو وجودها -1
املتزامن، يف اية حلظة من حلظات التاريخ. وهذا ما يساعد (ياوس) على شرح ما يف األدب من 

يضا على رؤية ما يبدو حلظات نتاجات ذات أصول خمتلفة يف أية عينة تزامنية، وما يساعده أ
ساكنة، من حيث هي جزء ال ميكن فصله عن تيار التاريخ. ويف حقيقة األمر، فإّن تارخيية 
األدب عند (ياوس) تعلن عن نفسها على وجه الّدقة يف نقطة التقاطع بني ما هو تزامين وما 

  هو تعاقيب.
ة من علم الّلغة البنيوي، كما طبقها أّما النظرية الثانية اليت يعّول عليها (ياوس) فمستخلص-2

بصورة دقيقة على األدب كّل من (رومان ياكبسون) و(يوري تينيانوف)؛ فاألدب، يف تشاه 
مع الّلغة، يعّد نسقا أو بنية تشمل القواعد الّنحوية والرتكيب ومها ثابتان نسبيا. وها هنا 

هذا النموذج الّلغوي ميدنا يستحضر(ياوس) مسات مثل األجناس واألشكال البالغية. إّن 
بوسيلة الستخدام التقييمات التزامنية فيما يزيد عن جمرد إقامة عالقات متبادلة ساكنة. متد هذه 
النظرية مؤرخ األدب بنظرية يرى من خالهلا متاسك األدب بوصفه إرهاصا تارخييا لتجليات 

  الّلحظة الراهنة.
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  الّنص المفتوح -5

استخدم الّنقاد مصطلح (الّنص املفتوح) الذي أسسه (امربتو إيكو) يف مقاربام النقدية   
للّنصوص اإلبداعية على اختالف أنواعها، وقد عّد الّدارسون(امربتو إيكو) أّول من حاول 
حتديد مصطلح (االنفتاح) حتديدا منّظما من خالل كتاباته النقدية والنظرية، وكان ذلك أّول 

، حماضرة ناقش فيها مشكلة 1958ما قّدم يف املؤمتر العلمي الثامن عشر للفلسفة عام مرة عند
الّنص املفتوح، واعتربها الّنقاد مبثابة البذرة اليت ستشّكل كتابه (الّنص املفتوح)،ومل يطّبق 
املصطلح على العمل األديب فحسب، بل وّسعه ليشمل جماالت متعّددة مثل األعمال املوسيقية 

  كيلية والتلفزيونية. والتش
يرى (امربتو إيكو) أّن مفهوم (االنفتاح) له عالقة باملؤول الذي يستهلك األثر أو الّنص أو    

اخلطاب. أّما األثر الفين فهو موضوع مجايل قابل للتأويل عكس ما نعرفه عن عالقة املرور 
موضوع ميكن أن جند له  الطرقية اليت ال تقبل التأويل الشخصي. إّن العمل الفّين هو من جهة

شكله األصيل كما تصّوره املؤلف، وذلك من خالل مظهر اآلثار اليت حيدثها على عقل 
املستهلك وإحساسه، وهكذا خيلق املؤلف شكال مكتمال دف تذوقه وفهمه مثلما أراد هو، 

رى ولكن ومن جهة أخرى فإّن كّل مستهلك وهو يتفاعل مع جمموع املثريات، وهو حياول أن ي
وأن يفهم عالقاا، ميارس إحساسا شخصيا وثقافة معينة وأذواقا واجتاهات وأحكاما قبلية، 
توجه متعته يف إطار منظر خاص به. وأكثر من ذلك، فإّن عملية االستحسان تنبع من التمّتع 

  بالعمل الفين الذي يرجع إىل كوننا تعطيه تأويال ومننحه تنفيذا ونعيد إحياءه يف إطار أصيل.
وقد حاول (إيكو) ختليص مصطلح انفتاح النص مبقارنته مبا يتقاطع معه من املفاهيم يف   

النظريات األخرى اليت ناقشته، فعلماء اجلمال يتحدثون عن (االنفتاح) يف األثر الفّين، وذلك 
بقصد إضاءة ما حيدث أثناء استهالك املوضوع اجلمايل، فاألثر الفّين هومن جهة موضوع ميكن 

د له شكله كما تصوره املؤلف، وذلك من خالل مظهر اآلثار اليت حيدثها يف عقل أن جن
املستهلك وإحساسه. وهكذا خيلق املؤلف شكال مكتمال دف تذوقه مثلما أراده هو، لكن، 
ومن جهة أخرى، فإّن كّل مستهلك وهو يتفاعل مع جمموعة املثريات، وهو حياول أن يرى وأن 

إحساسا شخصيا وثقافة معينة وأذواقا واجتاهات وأحكاما قبلية توجه يفهم عالقاا، ميارس 
متعته يف إطار منظور خاص به. ويف العمق فإّن الشكل يكون مقبوال مجاليا، وبالضبط عندما 
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يكون ممكنا تصوره وفهمه وفق منظورات متعددة، وعندما حيمل تنوعا كبريا يف املظاهر 
هو نفسه، وذا املعىن األّول فإّن كّل أثر فّين حّىت، واألصدية دون أن يتوقف عن أن يكون 

وإن كان مكتمال ومغلقا من خالل اكتمال بنيته املضبوطة بدقة، هو أثر مفتوح على األقل من 
  خالل كونه يؤول بطرق خمتلفة دون أن تتأثر خصوصيته اليت ال ميكن أن ختتزل.

النقد الغريب بداية من (أفالطون) الذي أشار وعمد(امربتو إيكو) إىل تتبع مفهوم االنفتاح يف    
)إىل أّن الرسامني مل يكونوا يقدمون شخوصهم بشكل واقعي le sophisteيف الصويف(

متاما، ولكن من خالل الزاوية اليت خالهلا يتم النظر إىل هذه الشخوص. واستنتج (إيكو) من 
قة التفاعلية بني األثر الذي هو املعطى هذا أثر العنصر الذايت يف املتعة اجلمالية الناجتة من العال

املوضوعي والذات اليت تستقبله. مث خيلص إىل  أّن كّل مدرسة أدبية متلك مفهومها خاصا 
باالنفتاح، فاجلمالية الباروكية تنحو باجتاه حتديد األثر بواسطة لعبة االمتالءات والفراغات 

ا ذات االحنناءات املتنوعة ويوحي باتساع والضوء والظل واملنحنيات واخلطوط املنكسرة والزواي
متنام للفضاء. وهناك مثال آخر، فقد تكونت ما بني اإلشراقية والرومنسية نظرية الشعر اخلالص  
كما أعلنت التجريبية االجنليزية املعروفة برفضها لألفكار العاّمة والقوانني اردة عن حرية 

) حول burkeاالنتقال من تأكيدات بورك(الشاعر، وأعلنت عن موضوع اإلبداع. وقد ّمت 
) حول السلطة اإلثارية novalisالسلطة االنفعالية للكلمات إىل تأكيدات (نوفاليس) (

اخلالصة للشعر الذي أصبح فن املعىن غري احملدد والداللة الغامضة. وذا ستكون الفكرة 
د الفعل اليت تتقاطع شخصية ومثرية أكثر من اي عدد كبري من األفكار ومن العوامل وردو 

وختتلط فعندما يعرض األثر وهو حممل مبقاصد ودالالت خمتلفة، وعندما يكون متوفرا على 
العديد من الوجوه ويكون بإمكانه أن يفهم ويستحسن بطرق خمتلفة، يصبح مهمًا مثلما هو 

من القرن التعبري نفسه عن الشخصية. ولكن ينبغي أن ننتظر اية الرومانسية والنصف الثاين 
وأن ننتظر الرمزية لكي نشهد تقدميا لنظرية األثر املفتوح بشكل واع. فقد تضمنت الرمزية  19

(انفتاح) اإلدراك اجلمايل. وينبين جزء كبري من اإلنتاج األديب املعاصر على استخدام الرمز 
 ر.بوصفه تعبريا عن غري احملدد، مفتوحا على التفاعالت والتأويالت اجلديدة باستمرا


