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قدور �إبراهيم حممد
جامعة وهران  -اجلزائر

امللخّ �ص
مما يجوز معه القول �إنها ت�ش ّكل
ميكن اعتبار جمال ّية التّلقي �إبداال جديدا و�صيغة جا ّدة يف طروحاتها ّ
«حت ّديا» للدرا�سات الأدب ّية ب�إعادتها ال ّنظر يف الكثري من امل�س ّلمات التقليد ّية عن الأدب.
وهي نظر ّية توفيق ّية جتمع بني جمال ّية الن�ص وجمالية تل ّقيه ،ا�ستنادا �إىل جتاوبات املتل ّقي وردود فعله
مما يجعلها متفتّحة على
باعتباره عن�صرا ف ّعاال وح ّيا .من ميزاتها �أ ّنها تعيد ال ّنظر يف خطابها با�ستمرار ّ
�إمكانيات التّج ّدد والتّط ّور.
�إنّ احلديث عنها يتط ّلب الوقوف عند املفاهيم ا ّلتي �أ�شار �إليها �أبرز عاملني يف اجتاه جمال ّية التّل ّقي« :هانز
روبرت ياو�س " "Hanz Robert Jauissو”فولفغانغ �أبرز "." Wolfgang Iser
قام ك ّل منهما بتقدمي جملة من املفاهيم ال ّنظر ّية والإجرائ ّية ا ّلتي تع ّو�ض املفاهيم البنيو ّية .و�سيتّم تناول
أدبي بناء على �أفق االنتظار� ،أما فيما يتع ّلق بجهود ال ّثاين ف�سيكون من خالل
الأ ّول من خالل فهم التّطور ال ّ
�إجراءات املتلقي يف بناء املعنى.

الكلمات املفتاحية :الظاهرات ّية ،الق�صدية� ،أفق التّوقع ،الت ّّحقق ،الوقع.
http://journals.uob.edu.bh
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Abstract
Aesthetics reception is considered a new substitution with its principles. It
constitutes a challenge for literature studies, it reviews almost the majority of the
classical data.
At the same time, it includes the aesthetics of the text and its reception, depending
on the receiver responses as an active element.
One of its characteristics is continuous review of its discourse which permits new
possibilities of renovation and development.
Evoqing the aesthetics reception, requires the treatment of concepts cited by the
most famous researchers in this domain who are: “HANZ ROBERT JAUISS and
WOLFGANG ISER”.
Each one has presented theoretical concepts which replace the structural ones.
We will present the first one by exposing the assimilation of literature development
considering the expectations horizon.
The efforts of the second one are presented through the receiver procedures in
making a meaning.

Keywords: Systems, criticism, approach, systematization text, structure.
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جـمـالـ ّيـة الـ ّتـلـقي
بين المفهوم واإلجراء
قدور �إبراهيم حممد
جامعة ـ وهران
ظهرت نظر ّية جمال ّية ال ّتلقي يف �أملانيا بعد بروز
ال�سابقة
عدّة نظر ّيات نقد ّية ،كانت مناوئة للمقاربات ّ
أدبي
وثائرة عليها ،وحماولة و�صف ومقاربة ال ّن�ص ال ّ
من �أوجه عدّة؛ ال ّت�سام ال ّنقد القدمي بدرا�سة ال ّن�ص
أدبي من خالل مبدعه ،وعلى �سبيل املثال اهتمام
ال ّ
ف�سي وتركيزه على امل�ؤ ّلف يف نقده
االتجّ اه
الواقعي وال ّن ّ
ّ
للأعمال الأدب ّية .وظ ّلت تتكئ عليه يف درا�سة ال ّن�ص
والبحث عن مدلوالته ،حيث راح ال ّنقاد ير ّكزون على
درا�سة "امل�ؤ ّلف من حيث عالقته بجن�سه ،وعقله،
ووطنه ،وع�صره ،و�أ�سرته ،وثقافته ،وبيئته الأوىل،
و�أ�صحابه ،وجناحه الأ ّول ،و�أ ّول حلظة بد�أ عندها
ّ
يتحطم ،وخ�صائ�ص ج�سمه وعقله وبخا�صة نواحي
(.)1
�ضعفه" وقد انت�شر هذا االتجّ اه زمنا يف �أوروبا
وط ّبقه العديد من ال ّنقاد يف الدّرا�سات الأدب ّية ومن
�أمثال ذلك" :هيبوليت تني " Hyppolyte Tain
و"براندز  " Brandsو"�سانت بوف "Beuve Sainte
"و»برونتيار  ،"Brunetièreوا�ستم ّر ذلك حتى
القرن الع�شرين مع بروز املناهج ال ّنقد ّية احلديثة
ّ
كال�شكال ّنية والبنيو ّية وال ّتفكيك ّية وغريها.
لقد �ساهم بروز املقاربات ال ّنقد ّية احلديثة
ّ
كال�شكال ّنية والبن ّيو ّية والتّفكيك ّية وغريها م�ساهمة
ف ّعالة يف ن�ش�أة جـمال ّيات التّلقي؛ �إذ خالفت الكثري
ال�سائدة ،و�أعادت ال ّنظر يف �أخرى بغية
من الأفكار ّ
أهم ما قامت به هو ذلك التّحول
تطويرها .وكان � ّ
من قطب امل�ؤ ّلف ال ّن�ص� ،إىل قطب ال ّن�ص القارئ.
البنيوي يف نقد ّ
ال�شعر
أ�سلوبي
ّ
 -1عدنان ح�سني قا�سم ،االتجّ اه ال ّ
العربي ،2001 ،الدّار العر ّب ّية لل ّن�شر والتّوزيع� ،ص .42
ّ
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وقد ال ت�ستقيم ال ّر�ؤية ملتت ّبع هذه الزّا ّوية �إ ّال بعد
معرفة الأ�صول املعرفية لها؛ لأنّ كل نظرية هي يف
ال�سائد يف بيئتها.
الأ�صل ح�صيلة الفل�سفة والفكر ّ
�أ -الأ�صول املعرف ّية لنظر ّية التّلقي:
خا�صة -فل�سفتان
عرفت يف �أملانيا -ب�صفة ّ
ّ
م ّثلتا �أ�صول جمال ّية التّلقي وهي :الظاهرات ّية
والهريمونيطيقا.

ّ -1
الظاهرات ّية:

جلمال ّية التّلقي
ّ
عالقة قو ّية ،وارتباط وثيق بالظاهرات ّية
« ،" Phenomenologyومن�ش�أ ذلك هو �أنّ ج ّل
املفاهيم التّي �أفرزتها هذه الفل�سفة ال ّذاتية كانت
عن طريق �أعالمها ،ومن �أبرزهم "�إدموند هو�سرل
 "Edmund Husserlو"�أنغاردن Roman” Ingarden
حتولت �إىل نظر ّية ومفاهيم وحماور �إجرائ ّية .ويع ّد
مفهوم املتعايل « "Transcendentalوالق�صد ّية �أبرز
املفاهيم التّي كانت لها ت�أثري كبري على جمال ّية
التّلقي.
تخ�ص
لقد جاء "هو�سرل" ب�أفكار فل�سف ّية ها ّمة ّ
الإن�سانية ،حيث قام بتحديد الأ�س�س التي تقوم
عليها ،وقد قاده ذلك �إىل و�ضع املنهج ّ
واهري.
الظ ّ
ّ
غوي الواقع
الظواهرية تعني من حيث ا�شتقاقها ال ّل ّ
اخلارجي امل�ؤ ّثر يف احلوا�سّ ،
كالظواهر الفيزيائ ّية
والكيماو ّية ،وكذلك الواقع ال ّنف�سي املدرك ّ
بال�شعور
ّ
كالظواهر االنفعال ّية والإراد ّية.
réception Esthétique de la
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�أ ّما من ال ّناحية الفل�سف ّية فهي تعني ما يواجه
املرء تلقائيا يف عمل ّية الإدراك(.)2
ويعني مفهوم التّعايل يف نظر « هو�سرل « �أن
املعنى املو�ضوعي يتك ّون بعد �أن تكون ّ
الظاهرة
معنى حم�ضا يف ّ
ال�شعورّ � ،أي بعد االرتداد من عامل
املح�سو�سات اخلارج ّية املاد ّية �إىل عامل ّ
ال�شعور
اخلي اخلال�ص.
ال ّد ّ
ويفهم من هذا �أنّ �إدراك معنى ّ
الظاهرة ُيبنى
�أ�سا�سا على الفهم ،وينتج من ّ
الطاقة ال ّذاتية
اخلال�صة التي حتويه ،وهذا ما يطلق عليه (بالتّعا ّ
يل)
الفردي اخلال�ص.
فاملعنى هو نتيجة الفهم
ّ
قام « �أنغاردن « تلميذ «هو�سرل « ب�إجراء تعديل
على داللة (التّعايل) ب�إعطائه بعدا �إجرائ ّيا ،ميكن
أدبي ،وبذلك ي�صبح التّعايل
تطبيقه على العمل ال ّ
عنده �أنّ ّ
الظاهرة  -وهو يطبق ذلك على العمل
أدبي – تنطوي با�ستمرار على بنيتني؛ بنية ثابتة
ال ّ
(ي�سميها منط ّية) ،وهي �أ�سا�س الفهم ،و�أخرى
متغيرّ ة (ي�س ّميها ماد ّية) وهي ت�ش ّكل الأ�سا�س
أدبي ،حيث �إنّ معنى � ّأي ظاهرة
أ�سلوبي للعمل ال ّ
ال ّ
ّ
ّ
ّ
ال تقت�صر على البن ّية النمط ّية (الثابتة) للظاهرة،
بل �إنّ املعنى هو ح�صيلة نهائية للتّفاعل بني بنية
أدبي وفعل الفهم.
العمل ال ّ
تو�صل �إليه �أنغاردن يع ّد
وهذا التّعديل الذي ّ
مرتكزا �أ�سا�س ّيا لك ّل االتجّ اهات التي تدخل حتت
م�ض ّلة "هو�سرل" مثل طهيدجر"�" ،سارتر"،
"غادمري" ومت ّك�أ ها ّما لعدد من االجتاهات ال ّنقد ّية
كاجتاه جمال ّية التّلقي ،ذلك �أنّ فينومينولوجية
"�أنغاردن" جعلت من املتلقي ركنا �أ�سا�س ّيا يف
�إدراك املعنى الأدبي ،و�أعطت هذا الإدراك �أ�سا�سا
الن�ص
مو�ضوع ّيا وماد ّيا ،فاملتلقي ميلأ فراغات ّ
أدبي املوجودة فيه .لأنّ �إدراك ّ
الظاهرة الأدب ّية
ال ّ
ال يتحقق �إ ّال بوجوده.
2 -j. claude piguet, d’ou vient la philosophie ? cd de
la baconiere Neuchâtel. suisse 1985, p 39.
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�أ ّما مفهوم (الق�صد ّية) �أو ّ
(ال�شعور اخلال�ص)
�أو الآنية يرتبط ح�ساب ّ
الظواهر فيه بلحظة
وجود ّية حم�ضة؛ �أي يكون فهم ّ
الظاهرة وا�ستيعابها
بطريقة مبا�شرة دون �سابق معرفة ،فاملعنى ال
ال�سابقة
يتك ّون يف التّجربة واحل�ساب واملعطيات ّ
وغري ذلك من املعايري التي تع ّد �أ�سا�س التّفكري
احلتمي ،و�إنمّ ا يتك ّون بطريقة تلقائ ّية من خالل
ّ
الق�صدي الآ ّ
ّ
ّ
ين .وكان نتيجة
عور
وال�ش
اتي
ذ
ال
الفهم
ّ
هذا املنظور �إبعاد كل االفرتا�ضات املو ّلدة للفهم
على نحو �سابق .وخالفا لذلك يجب بناء نظام
معر ّيف لإدراك ّ
الظواهر �أ�سا�سه (الذات) (.)3

 -2الهريمونيطيقا (ال ّت�أويل ّية):

اعتمد ر ّواد جمال ّية التّلقي على افرتا�ضات
قائمة على الفكرة الداع ّية �إىل �إ�سهام ال ّذات
املتلق ّية يف بناء املعنى على نحوى ما جاء به «روبرت
�سي هولوب» من �آراء يف مفهوم ال ّت�أويل .وقد
ال�صحيح
كانت العناية بالبحث واكت�شاف املعنى ّ
(خا�صة منها ال ّن�صو�ص املق ّد�سة) من
لل ّن�صو�ص
ّ
الأمور التي ارتبط ال ّت�أويل  -عنده – حيث كان
يعتقد "�أنّ ال ّت�أويل ّية تطالب بالك�شف ،بتقنيات
خا�صة ،عن املعنى الأ�صلي يف كال التقليدين:
ّ
()4
الأدب الإن�سا ّ
ين والتّوراة".
كانت للفيل�سوف "هان�س جورج غادمري" Hans
خا�صة �إىل ال ّت�أويل وعمل
 "Gorg Gadamerنظرة ّ
الفهم و�إعادة االعتبار �إىل (التّاريخ) كل ذلك يف
�إعادة �إنتاج املعنى وبنائه .وقد �أخذ �أ�صحاب نظر ّية
تو�صل �إليه
التّلقي هذا املعنى وا�ستفادوا الكثري مبا ّ
غادمري من �أبحاث يف هذا االجتاه بعد �أن اعتمد
غادمري على (دلتاي) الذي ع ّد من � ّأهم م�صادر
واهتم "دلتاي" بدرا�ستي الفهم وال ّت�أويل
فل�سفته؛
ّ
درا�سة عمل ّية ،والفهم عنده هو ال ّنظر يف عمل العقل
 -3ينظر ،ب�شرى مو�سى �صالح ،نظر ّية التّلقي �أ�صول وتطبيقات،
ط ،1دار ّ
ال�ش�ؤون ال ّثقاف ّية العامة و�أفاق عرب ّية بغداد� ،ص .25
 - 4روبرت �سي هولوب ،نظر ّية اال�ستقبال – ر�ؤية نقدية – ترجمة،
رعد عبد اجلليل –  ،1992دار احلوار لل ّن�شر والتّوزيع ،ال ّالذقية،
�سوريا� ،ص .55
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الب�شري �أو ما يدعي باكت�شاف الأنا يف الأنت .وهذا
ّ�سم ب�إ�سقاط حياتنا
يعني �أنّ معرفتنا لل ّذوات تت ّ
الباطن ّية اخلا�صة بنا على مو�ضوعات من حولنا
حتى نتم ّكن من �أن ن�شعر بانعكا�س التّجربة فينا(.)5
فالعالقة املوجودة بني دلتاي وغادمري
و�أ�صحاب نظر ّية جمال ّية التّلقي تتمحور حول �أن
نعينّ الآخر (امل�ؤلف) من خالل فهمنا .وح�سب
دلتاي ف�إنّ فهم الآخر ملو�ضوعاته يح�صل نتيجة
جملة من التّعبريات ا ّلتي تنقل �إلينا بوا�سطة ت�أثري
�إ�شاراتهم (امل�ؤلفني) و�أ�صواتهم و�أفعالهم على
حوا�سنا(.)6
�أ�سا�س غادمري نظرته على فهم التّاريخ
(املا�ضي) وت�أثرياته َف ْه ًما منبعثا من ال ّذات ،فهو
ّ
يتفاعل معه ،وبهذا يتوافق مع «دلتاى» يف �إدراكه
املبني على �إ�سقاط حياتنا
للتّاريخ .هذا الإدراك ّ
الباطن ّية على ما يدور بنا من مو�ضوعات.
ب -جمال ّية التّلقي الأملان ّية (مدر�سة
كون�ستان�س – :)Constance
غيرّ ت جمال ّية التّلقي ""Rezeptionastehetik
جمرى ال ّدرا�سات الأدب ّية ،ومتظهر هذا التّغري يف
نبذ وتغيري ما كان ينظر �إليه ويعمل به يف علوم
الأدب .وكان �أ�سا�س هذه ال ّنظرة اجلديدة هو
الترّ كيز على حتليل العالقة بني القارئ وال ّن�ص
بعدما كان االهتمام قبل ذلك من�ص ّبا على ثنائ ّية
أهم ما قام به �أ�صحاب هذه
الكاتب  -ال ّن�ص .و� ّ
ال ّنظر ّية هو �إعطا�ؤهم لهذه ال ّنظر ّية بعدً ا جديدً ا.
و�سعوا مفهومها وبنوه على ركائز مو�ضوع ّية
بحيث ّ
ّ
ومعرف ّية وفل�سف ّية ،وركزوا باخل�صو�ص على
مفهوم التّجربة اجلمال ّية ب�أبعادها الثالثة :البعد
اال�ستقبا ّ
ّوا�صلي،
يل ،والبعد الت
ّ
ّطهريي ،والبعد الت ّ
بعدما كان مفهوم التّلقي قبل جمي هذه ال ّنظرية
 -5ينظر ،حممود �سيد �أحمد ،دلتاي وفل�سفة احلياة،1989 ،
القاهرة ،م�صر� ،ص .33
 - 6ينظر املرجع نف�سه� ،ص.26
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لي�س له �أبعاد دالل ّية عميقة ومنح�صرا يف ال ّت ّيار
يكولوجي (الأنغلو�أمريكي) (.)7
ال�س
ّ
ّ
واحلديث عن نظر ّية التّلقي يتط ّلب الوقوف
عند املفاهيم التي �أ�شار �إليها �أبرز عاملني يف اجتاه
جمال ّية التّلقي وهما "هانز روبرت ياو�س Hanz
 "Robert Jauissو"فلنغانغ �إيزر ."Iser Wolfgang
حيث قام كل منهما بتو�ضيح وتقدمي جملة من
املفاهيم النظر ّية والإجرائ ّية التي تع ّو�ض املفاهيم
البنيو ّية.
ق ّدم لنا ال ّناقد الأملا ّ
ين "هانز روبرت ياو�س
 "Hans Robert Jauissجملة من املقرتحات يف
ال�ستينات ،اعتربت نواة لنظر ّية جديدة
نهاية ّ
تتع ّلق بكيفية فهم الأدب وتف�سريه .وقدمت هذه
املقرتحات يف حما�ضرة �سنة  1967يف جامعة
كون�ستان�س حتت عنوان (ملاذا يتّم درا�سة تاريخ
الأدب؟) زيادة عن ذلك فقد قام كذلك ط
(فولغانغ �إيزر)  "Wolfgang Iserبتقدمي جملة من
االقرتاحات لها عالقة باالجتاه نف�سه.
وبناء على هذا ف�إنّ درا�سة جمال ّية التّلقي تنبني
و�سيتم تناول
�أ�سا�سا على جهود ك ّل من ياو�س و�إيزر
ّ
أدبي بناء على �أفق
الأول من خالل فهم التط ّور ال ّ
االنتظار� ،أما فيما يتع ّلق بجهود ال ّثاين ف�ستكون من
أدبي.
خالل �إجراءات املتّلقي يف بناء املعنى ال ّ

 -1جهود هان�س روبرت ياو�س :

من حماوالت ياو�س تقدميه مفهوما �إجرائ ّيا
جديدً ا� ،س ّماه (�أفق تو ّقع القارئ) ا ّلذي من خالله
تتم عمل ّية بناء املعنى ،ور�سم اخلطوات الأ�سا�س ّية
ّ
للتّحليل ودور القارئ يف �إنتاج املعنى باالعتماد على
أدبي ا ّلذي يع ّد �أ�سا�س ال ّلذة وحمورها
ال ّت�أويل ال ّ
لدى جمال ّية التّلقي .هذا �إذا ما اعترب الو�سيط
ال ّل�سا ّ
ين هو �أ�سا�س ال ّلذة ومركزها عند البنائيني.
قدي وال ّل�سا ّ
ين
 - 7ينظر تلقي " روالن بارت" يف اخلطاب
العربي ال ّن ّ
ّ
جمي (ل ّذة ال ّن�ص منوذجا)  :د  /حممد خري البقاعي ،جم ّلة
والترّ ّ
عامل الفكر ،املج ّلد  ،27العدد  ،1998 ،1املجل�س الوطني لل ّثقافة
والفنون والآداب ،الكويت� ،ص .26
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لقد عمل ياو�س بافرتا�ضات غادمري الأ�سا�س ّية
يف العمل ّية ال ّت�أويل ّية وجعلها متّك�أ ملنهجيتة ،والعمل ّية
ال ّت�أويل ّية عند غادمري قائمة على ثالث وحدات
مرتابطة ومتالزمة هي الفهم والتّف�سري والتّطبيق
( ،)8اتّبع ياو�س هذه ال ّلحظات ال ّثالث يف تعيينه
أدبي .وجتنب فكرة هو�سرل التي
لداللة ال ّت�أويل ال ّ
جتعل الفهم �إنتاجا ّ
لل�شعور اخلال�ص املح�ض
متا�شيا مع مفهومه للق�صد ّية.
وتذهب جمال ّية التّلقي – ح�سب ياو�س – �إىل
إبداعي ال ميكن بيانه
ّاريخي لعمل � ّ
�أنّ اجلوهر الت ّ
عن طريق فح�ص عمل ّية �إنتاجه� ،أو من خالل
جم ّرد و�صفه ،بل �إنّ "الأدب ينبغي �أن يدر�س
بو�صفه عمل ّية جدل بني الإنتاج والتّلقي ،فالأدب
ال�سياق �إ ّال
والفنّ ال ي�صبح لهما تاريخ له خا�ص ّية ّ
عندما يتح ّقق تعاقب الأعمال ال من خالل ال ّذات
املنتجة بل من خالل ال ّذات امل�ستهلكة كذلكّ � ،أي
من خالل التّفاعل بني امل�ؤلف واجلمهور" (.)9
�إن كان «ياو�س» ال يتعار�ض مع ّرواد نظر ّية
التّلقي فيما يتع ّلق بالتّ�صور العام للمفهوم الذي
الغربي،
ارتبطت به ال ّنظر ّية منذ ن�ش�أتها يف ال ّنقد
ّ
مهتم بالعالقة بني الأدب والتّاريخ.
غري �أ ّنه ظهر �أ ّنه ّ
وحثّ على �ضرورة ال ّربط والتوحد بني تاريخ ال ّن�ص
وجماليته ،يف حني �أنّ �أ�صحابه كانوا مر ّكزين
عنايتهم على الفل�سفة وعلم ال ّنف�س وعلم االجتماع
يف مفهوم اال�ستقبال ،وهذا ما م ّيزه عنهم.
�إنّ كالم ياو�س وما �أ�شار �إليه من �ضرورة التّوحد
بني الأدب والتّاريخ يبينّ �أنّ التّعامل مع ال ّن�ص يكون
مبعيارين متالزمني ال ميكن �أن يكون �أحدهما يف
غنى عن الآخر .فالأ ّول هو معيار الإدراك اجلمايل
لدى املتل ّقي ،وال ّثاين هو معيار اخلربات املا�ض ّية
التي ُت�ستدعى يف حلظات التّلقي .ومن فوائد
هذه اخلربات التي ك�شف عنها التّعامل مع ال ّن�ص
أدبي،
 -8ينظر ،هان�س روبرت ياو�س ،جمال ّية التّلقي والتّوا�صل ال ّ
مدر�سة كون�ستان�س الأملان ّية ،ترجمة د� .سعيد علو�ش ،جم ّلة الفكر
العربي املعا�صر ،ع� ،38 .سنة  ،1986بريوت ،لبنان� ،ص .109
� -9صالح ف�ضل ،مناهج ال ّنقد املعا�صر ،ط ،1997 ،1دار الآفاق
العرب ّية ،القاهرة ،م�صر� ،ص .145
http://journals.uob.edu.bh
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بوا�سطة الق ّراء يف ع�صور �سابقة �أ ّنها تكون مبثابة
دليل يعني ويغني يف �سل�سلة اال�ستقباالت من جيل
�إىل جيل (.)10
ّوحد بني تاريخ ال ّن�ص
وفكرة �ضرورة الت ّ
وجماليته� ،أو فكرة اال�ستعانة باخلربات اجلمال ّية
التّاريخ ّية يف التّعامل مع ال ّن�ص مل ي�ست�سغها –
الغربي .ويرجع ذلك ملا كانت
بداية -املجتمع
ّ
ّ
خا�صة متثلت يف
تعرفه تلك الفرتة من ظروف ّ
وال�صناع ّية يف �أوروبا ّ
ال�شرق ّية
ال ّثورة العلم ّية
ّ
والغرب ّية حيث ّمت ف�صل املا�ضي عن احلا�ضر.
و�أدت هذه الفكرة �إىل بروز مذاهب فكر ّية و�أدب ّية
ترف�ض كل قدمي وموروث .هذه ّ
الظروف كانت
�سببا �إىل دفع ياو�س على العودة �إىل القارئ الأملا ّ
ين
خا�صة �إىل ال ّربط بني الأدب والتّاريخ يف درا�سة
ّ
()11
ال ّن�ص  .وحت ّم�سه لهذه ال ّفكرة برز يف �إحلاحه
عليها يف حما�ضراته اجلامع ّية وبحوثه ومقاالته
الأدب ّية ،ففي مقال له يف عام  1969م حتت عنوان
"لتغيرّ يف مناذج ال ّدرا�سات الأدب ّية "ح ّدد ياو�س
أدبي .وكان مقاله موحيا بال ّثورة
مناهج التّاريخ ال ّ
على ال ّنماذج احلديثة يف ا�ستقبال ال ّن�ص؛ لأنّ
�أ�صحاب هذه ال ّنماذج ابتعدوا ،وعزلوا �أنف�سهم عن
اخلربات اجلمال ّية التّاريخ ّية(.)12
وهذا يعني� ،أنه ينبغي درا�سة الأعمال الأدبية
من خالل تاريخ تل ّقيها من لدن اجلمهور ،ومن ثمة
أدبي ال�ستقبال الأعمال الفن ّية ي�سمح
يت�ش ّكل تاريخ � ّ
بتو�ضيح ور�سم التغيرّ ات يف اخلربة اجلمال ّية
للقراء ،وكذلك ردود �أفعالهم على الأعمال التي
متت قراءتها .وي�ؤ ّكد ياو�س زعمه بقوله � « :إنّ
درا�سة الأدب لي�ست خطوات تت�ض ّمن تراكما
تدريج ّيا للحقائق والقرائن ،فتجعل الأجيال
ال ّالحقة �أقرب �إىل معرفة ماهية الأدب� ،أو �أكرث
 - 10ينظر ،روبرت �سي هولوب ،نظر ّية اال�ستقبال ر�ؤية نقد ّية،
ترجمة رعد عبد اجلليل� ،ص .190 -189
-11ينظر ،عبا�س حممود عبد الواحد ،قراءة ال ّن�ص وجماليات
التّلقي بني املذاهب الغرب ّية احلديثة وتراثنا ال ّنقدي درا�سة مقارنة،
العربي ،القاهرة ،م�صر� ،ص .29
 ،1996دار الفكر
ّ
 -12ينظر ،روبرت �سي هولوب ،نظر ّية اال�ستقبال ،ترجمة رعد عبد
اجلليل� ،ص .29
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خربة يف ت�صحيح فهم الفرد للأعمال الأدب ّية ،بل
على العك�س من ذلك –كما يقول– ف�إنّ التّطور قد
ّمت ت�شخي�صه بالقفزات النوع ّية ...و�أنّ ال ّنماذج
أدبي يف جمال
التي �سبق لها و�أن قادت البحث ال ّ
اال�ستقبال �أهملت عندما ثبت عدم قدرتها على
ال ّقيام بوظائفها على �شرح الأعمال القدمية...
وتقدميها للحا�ضر « (.)13
وبناء على هذا ف�إنّ الر�ؤّية ا ّلتي ي�سعى �إىل
حتقيقها "ياو�س" هي ا ّلتي ب�إمكانها ا�ستدعاء
نظر ّية اخلربات ،وترجمتها �إىل حا�ضر جديد،
�أو كما بينّ الر�ؤّية ا ّلتي «جتعل املحفوظة يف فنون
املا�ضي �سهلة املنال ثانية� ...أو تطرح الأ�سئلة
املوقوفة من جديد من قبل كل جيل" (.)14
وي�ؤ ّكد "ياو�س " على �أنّ الفنّ املا�ضي با�ستطاعته
التّعبري ،وقادر على احلديث وب�إمكانه �أن يق ّدم لنا
�إجابات �أخرى ( .)15يرمي ياو�س من خالل ر�ؤيته
�إىل هذه املقايي�س واملعايري ا ّلتي ت�ستدعي املا�ضي
والأعمال املتوارثة لتقدميها �إىل احلا�ضر ب�شكل
جديد ،هي ا ّلتي لطاملا كانت �شغله ّ
ال�شاغل يف
ال�صدد يقول:
بحثه عن جمال ّية التّلقي .ويف هذا ّ
« �إنّ ال ّن�ص ا ّلذي نقر�ؤه ال ميكن ف�صله عن تاريخ
ا�ستقباله ،و�إنّ الأفق ا ّلذي يبدو فيه �أ ّوال (ربمّ ا
يكون) خمتلفا عن �أفقنا �أو جزء منه ...فال ّن�ص
و�سيط بني الآفاق ،وحيث �إنّ �أفقنا احلا�ضر يتغيرّ
ف�إنّ طبيعة اندماج الآفاق تتع ّدل كذلك "(.)16
وبهذا ال ّنوع من املمار�سة ي�صبح للأدب معنى
للتو�سط بني املا�ضي واحلا�ضر،
بو�صفه م�صدرا ّ
أدبي – ح�سب طروحات
يف حني ي�صبح للتّاريخ ال ّ
ياو�س – موقعا متم ّيزا يف ال ّدرا�سات الأدب ّية؛ لأنهّ
ال�سابقة ،بو�صفها جزءا
�سيعني يف فهم ال ّدالالت ّ
من املمار�سات ال ّراهنة.
و�أفق االنتظار ح�سب ياو�س يت�ش ّكل من ثالثة
أدبي الذي ينتمي �إليه
عوامل هي  :تاريخ اجلن�س ال ّ
 - 13امل�صدر ال�سابق� ،ص .13
 - 14امل�صدر نف�سه� ،ص .15
 -15ينظر امل�صدر نف�سه� ،ص .15
 - 16امل�صدر نف�سه� ،ص .174
http://journals.uob.edu.bh

ال ّن�ص كما يف وعي القارئ ،ومو�ضوعات الأعمال
ال�سابقة و�شكلها ومعرفة الفارق بني الواقع املعا�ش
ّ
والعامل التخ ّيلي� ،أي التّعار�ض بني ال ّلغة العلم ّية
وال ّلغة ّ
ال�شعرية.
اعترب ياو�س �أنّ خيبة االنتظار قد حتدث من
ال�سابقة للعمل
خالل ح�صول تعار�ض بني املعايري ّ
أدبي كما هو يف وعي املتل ّقي ومعايري العمل
ال ّ
اجلديد التي قد تخرج عن امل�ألوف.
وما ميكن قوله �إنّ ّ
الطريقة ا ّلتي يتح ّقق بها
بناء املعنى و�إنتاجه ،حت�صل داخل �أفق االنتظار،
حيث يالحظ تفاعل تاريخ الأدب واخلربة اجلمال ّية
بفعل الفهم عند املتل ّقي ،ونتيجة لتزايد ال ّت�أويالت
وتراكمها عرب التّاريخ نح�صل على احللقات
التاريخ ّية للتلقي التي تعرف بها تط ّورات ال ّنوع
ّو�صل التّاريخي
الأدبي ،وتعني على حتديد خط الت ّ
لق ّرائه ،و�إنّ حلظة اخليبة املتم ّثلة يف مفارقة �أفق
ال�سابقة التّي يحملها �أفق االنتظار
ال ّن�ص للمعايري ّ
لدى املتل ّقي هي حلظات ت�أ�سي�س الأفق اجلديد ،و»
يتم با�ستمرار با�ستبعاد
أدبي ّ
�أنّ التط ّور يف الفنّ ال ّ
()17
ذلك الأفق وت�أ�سي�س الأفق اجلديد «.
�إنّ مفهوم �أفق (التو ّقع) عند ياو�س هو ناجت
ومتو ّلد من مفهوم الأفق التّاريخي عند غادمري
الذي قام بتطويره .وهكذا جند �أنّ نظر ّية التّلقي
ط ّورت الكثري من املفاهيم و�أعادت ال ّنظر فيها
حماولة بناءها من جديد يف ميدان الأدب وتل ّقيه.
هذه املفاهيم التّي تكون قد ا�ستخدمت �إ ّما يف
الفل�سفي يف ال ّدرا�سات الأدب ّية.
ّاريخي �أو
ّ
املجال الت ّ
ّ
ومما يح�سب
ويعترب هذا العمل من مزايا النظر ّية ّ
لها �أ ّنها قامت بت�شغيل وحتريك املفاهيم غري
الأدب ّية والعمل بها يف جمال الأدب.
وهكذا جند ياو�س قد عمل على �إعادة التّاريخ
ال�صحيح من ال ّدرا�سات الأدب ّية ،و�أنع�ش
�إىل موقعه ّ
م�سرية درا�سة الأدب من خالل املحافظة على
ال�صلة احليو ّية بني نتاجات املا�ضي واهتمامات
ّ
احلا�ضر.
 -17ب�شرى مو�سى �صالح ،نظر ّية التّلقي� ،أ�صول وتطبيقات� ،ص .47

)Semat 3, No. 1, (Jan. 2015

ومن �أوجه االختالف بني ياو�س وهو�سرل هو
�أنّ ياو�س مل يوافقه يف ظاهر ّيته ،ووقف عند مفهوم
التّاريخ ،حماوال �إعادة ال ّنظر فيه عامال مبفهوم
ّاريخي) الذي ط ّوره ،ف�إذا كان تاريخ
(الأفق الت ّ
الأدب عند البنائ ّيني قائما على فكرة تاريخ التّطور
اخلي للبنية ،ف�إنّ ال�شيء اجلديد الذي جاء به
ال ّد ّ
ياو�س هو جعله التّطور خارج البنية ،حا�ص ًرا �إ ّياه
ال�سل�سلة التّاريخية للتّلقي .وبهذه الر�ؤّية �أعطى
يف ّ
ت�ص ّورا جديد لتاريخ الأدب ،يعبرّ عن مفهوم تاريخ
التل ّقي بوا�سطة مفهوم �أفق (التو ّقع).
�إ�ضافة �إىل هذا فقد �أ�شار ياو�س �إىل مفهوم
(تغيرّ الأفق) �أو ما ميكن �أن يعبرّ عنه ببناء
وعي
(الأفق اجلديد) وهذا ينتج باحل�صول على ّ
جديد ي�س ّميه بامل�سافة اجلمال ّية .وهي امل�سافة التي
تف�صل بني (التّو ّقع) الذي كان موجودًا �سابقا
والعمل اجلديد؛ لأنّ التلقي ميكنه �أن ي�ؤ ّدي �إىل
تغيري الأفق نتيجة االختالف املوجود مع التّجارب
ال�سابقة
ال�سابقة .وبهذا ي�شعر املتل ّقي ب�أنّ معايريه ّ
ّ
ال تتطابق مع معايري العمل اجلديد .وهذا هو الأفق
تتم فيه االنحرافات �أو ما ي�س ّمى باالنزياح
الذي ّ
ع ّما هو م�ألوف.
مما ال جمال فيه ّ
لل�شك هو �أنّ مدّونة التغيرّ ات
ّ
يف الفهم ترتبط باخل�صائ�ص ال ّنوعية للأجنا�س
الأدب ّية ،فتعمل على البحث فيها وعلى تغيريها،
ت�صب يف هذا املجال ملا �أ�صبح يتّ�صف به
لذلك فهي ّ
القارئ اجلديد من مكانة وعالقة جديدة مع ال ّن�ص،
وكذا ملا لهذه املد ّونة من دور فاعل يف نظر ّية الأدب.
وبهذا ي�صبح تاريخ الأدب هو تاريخ لت�أويالته،
ال�سل�سلة التاريخ ّية للتّلقي.
وذلك يجعل التّطور يف ّ
وعلى هذا الأ�سا�س تغيرّ منظور ياو�س لتاريخ الأدب،
واملو�ضوعي يتمثل
إيجابي
ّ
فكان يرى �أنّ تاريخه ال ّ
يف املحاولة الواع ّية �إىل جتديد وحتديد القوانني
وال�سنن وهذا عن طريق �أفق (التّو ّقع).
ّ
يف داخل مفهوم �أفق (التّو ّقع) ي�صنع املعنى �أو
بالأحرى تتّم عمل ّية بنائه و�إنتاجه؛ لأنّ فيه يلتقي
تاريخ الأدب واخلربة اجلمال ّية بفعل الفهم عند
املتل ّقي .فبان�صهارهما يف بوتقة واحدة وتفاعلهما
http://journals.uob.edu.bh
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مع ال ّت�أويالت (�أبنية املعنى) عرب التّاريخ قد نتم ّكن
ال�سل�سلة التّاريخ ّية ونح�صل عليها .تقوم هذه
من ّ
أدبي.
ّ
ال�سل�سلة بقيا�س تط ّورات ال ّنوع ال ّ
وميكن ت�سجيل مفهومني للخيبة �أحدهما مفهوم
(خيبة التّو ّقع) الذي نادت به نظر ّية التّلقي والآخر
(ك�سر التّو ّقع) الذي جاء به ّ
ال�شكالنيون ال ّرو�س.
ومن �أوجه االختالف بينهما هو �أنّ (ك�سر التّو ّقع)
هو املق�صد ّية الفن ّية لالنزياحات الأ�سلوب ّية فهي � ًإذا
مرتبطة بامللفوظ ال ّل�سا ّ
ين وبنية الأدب .وهذا يعني
�أ ّنه ال يكون هناك وجود للتّو ّقع �إذ يعتمد على املعايري
ال�سابقة دون �أن تكون م�ساهمة للمتل ّقي يف الإنتاج.
ّ
ّ
�أ ّما مفهوم (خيبة التّوقع) فهو مفهوم يك ّونه املتل ّقي
ويبنيه من �أجل قيا�س ال ّتغيرّ ات �أو التبدّالت التي قد
حتدث وتطر�أ على بنية التل ّقي عرب التّاريخ.

 -2جهود "فولفغانغ �إيزر :"Wolfgang Iser

يعترب (فولفغانغ �إيزر) من �أبرز م� ّؤ�س�سي
جامعة كون�ستان�س ومن �أبرز �أقطابها ،وقد كانت له
ّلقي وتطويرها
م�ساهمة ف ّعالة يف تعميق نظر ّية الت ّ
ومما امتاز به �أنّ اتجّ اهه مل يكن
وبناء دعائمهاّ ،
فل�سف ّيا �أو تاريخ ّيا كما هو بارز عند ياو�س.
وقد نهل �إيزر يف ر�ؤيته ال ّنقد ّية من مناهج
خمتلفة ،واعتمد على مرجع ّيات متن ّوعة� ،ساهمت
ك ّلها يف تغذ ّية فر�ض ّياته ،وفيما اتّك�أ عليه اعتماده
على مفاهيم ّ
الظاهرت ّية وعلم ال ّنف�س وال ّل�سانيات
والأنرثوبولوج ّية ،و�أفاد ب�شكل رئي�س من �أعمال
"رومان �أنغاردن .)18("Roman Ingarden
تعود الأ�صول الفل�سف ّية الفرتا�ضات �إيزر
�إىل نظر ّية ال ّن�سب ّية و�إىل الفل�سفة ّ
الظاهرت ّية
(الفينومينولوجيا) التي كانت ر ّد فعل على الفل�سفة
العقلية الكال�سيك ّية .وقد ا�ستثمر نظر ّية ال ّن�سب ّية
التي تقول بن�س ّبة احلقيقة ،وبرف�ض � ّأي منهج
يفرت�ض م�سبقا حقائق نهائ ّية لتعطيل احلركة ذات
االتجّ اهات املتعدّدة ،وعلى هذا ال ّنحو ر�أى �أ ّنه ال
أدبي �إ ّال حني يتوا�صل القارئ مع
وجود للعمل ال ّ
ال ّن�ص.
 - 18املرجع ال�سابق� ،ص.48
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وي�ش ّكل عمل �إيزر ال ّنظري املعروف بـ
 )AKT des tesensفعل القراءة �سنة  1976املرحلة
ال ّنا�ضجة من مراحل �أبحاثه وم�ساهماته يف �إثراء
ال�ساحة النقد ّية ملا لهذا الإجناز من �أهم ّية كبرية،
ّ
كما تتّ�ضح جهوده ب�شكل ملفت لالنتباه يف جمال
التّوجيهات التّف�سري ّية للنقد اجلديد ونظر ّية
ال ّن�ص؛ �إذ كان له االهتمام الكبري لتحليل ال ّروايات
وال�صورة يف
احلديثة مثل رواية (توم جونز) ّ
ال�سجادة لـ ( :هرني جيم�س) .وما �شغل باله هو
ّ
حماولته �إيجاد جواب م�شف عن هذه الأ�سئلة التي
لطاملا كان يطرحها على نف�سه :كيف يكون لل ّن�ص
معنى لدى القارئ؟ ويف � ّأي ّ
يتم
الظروف؟ كيف ّ
ا�ستقبال ال ّن�صو�ص؟ كيف تظهر للقارئ ال ُبنى
التي ت�ضبط وحتكم عمل ّية بناء ال ّن�صو�ص؟ وما
ال�سابق
وظيفة ال ّن�صو�ص الأدب ّية ( )19ذلك �أنّ ال ّنقد ّ
جلمال ّية التّلقي .
مل يعر االهتمام لطرف املتل ّقي �إ ّال باعتبار ذلك
م�س�ألة م�س ّلمة ،غري �أنّ «�إيزر» يجد �أ ّنه من الغريب
"�أ ّننا ال نعرف �إ ّال القليل عن ما هو ذلك ّ
ال�شيء
ا ّلذي نعتربه م�س�ألة م�س ّلمة "(.)20
وللإجابة على هذه اال�ستف�سارات راح «�إيزر»
يعتمد بالدرجة الأوىل على فكرة �أنّ املعرفة ينبغي
�أن تكون من القارئ نف�سه بناء على �أنّ الترّ كيز
ينبغي �أن ينح�صر يف عاملني اثنني �أ�سا�سني -1 :
ال ّن�ص بو�صفه مو�ضوعا -2 .فعل القراءة باعتباره
ن�شاطا علم ّيا .ومن هنا يظهر لنا �أ ّنه ع ّمق ا�شرتاك
ال ّذات املتلق ّية يف بناء املعنى عن طريق فعل
وو�سع جمال ال ّدرا�سة يف هذا
الإدراك و�آل ّية الفهمّ .
املجال� ،إنّ دفع ال ّذات وجعلها هي ا ّلتي تقوم بتقرير
املعنى والك�شف عنه هو ما ا�صطلح عليه هور�سل
 Husserlبالق�صد ّية.

(Der

19- CF. W. Iser. L’act de la lecture pour une théorie
de l’effet esthétique, ED. Pierre Mardaga, Bruxelles,
1976, p.p. 8-9.

 - 20فولفغانغ �إيزر ،فعل القراءة (نظر ّية جمال ّية التّجاوب يف
الأدب) ترجمة ،د .حميد حلمداين ود .اجلاليل الكدية ،من�شورات
مكتبة املناهل� ،ص .11
http://journals.uob.edu.bh

ي�ستخل�ص �إيزر يف �ضوء هذه النظرية لن�شاط
القراءة �أنّ املعنى ال ّناجت عن التّفاعل بني ال ّن�ص
والقارئ ما هو �إ ّال �أثر ميكن ممار�سته ،وال يكون
مو�ضوعا يرمي �إىل حتقيقه ( ،)21كما �أنّ القراءة
ذاتي ،وما ينتج عن هذا
بالن�سبة �إليه ن�شاط ّ
ال ّن�شاط هو املعنى الذي يح ّققه الفهم والإدراك.
ي�ؤ�س�س �إيزر بعدا ها ّما يف نظر ّيته باعتماده على
هذا املفهوم ّ
أدبي الذي يدمج
الظ ّ
واهري للعمل ال ّ
ك ّال من ال ّن�ص وذات ّية املتل ّقي يف بوتقة واحدة.
أدبي يقع
وهذا يدفعه �إىل �أن ي�صل �إىل �أنّ العمل ال ّ
افرتا�ضي ( )lieu virtuelيقع بني الوجه
يف موقع
ّ
الف ّن ّي لل ّن�ص املنتج والوجه اجلما ّ
يل املرتبط
بتحققه.
الكال�سيكي غري مفيد
اعترب �إيزر ال ّت�أويل
ّ
ّ
للمقاربات اجلديدة للمعنى؛ لأنه يحط من قيمة
ال�سائدة.
أدبي ويراه جم ّرد انعكا�س للقيم ّ
العمل ال ّ
فهو بهذا ي�شبه �إىل ح ّد كبري املفهوم الهيجلي
ح�س ًيا للفكرة .يف
ا ّلذي يرى العمل الأدبي مظه ًرا ّ
حني جند الفنّ املعا�صر قد خلق و�ضع ّية جديدة
قائمة على التّفاعل القائم بني ال ّن�ص واملعايري
االجتماع ّية والتّاريخية املحيطة به وبني ميوالت
القارئ (.)22
يح ّدد �إيزر ثالثة مبادئ مت ّكننا من اال�ستك�شاف
هي :
 -1ال ّن�ص املعاين ا ّلذي مي ّكننا من �إنتاج املعنى.
 -2العمل ّية املتم ّثلة يف فح�ص ال ّن�ص ومعاجلته
اعتمادًا على القراءة.
 -3بنية الأدب الإبالغ ّية باعتبارها حقال لفح�ص
�شروط تفاعل ال ّن�ص والقارئ (.)23
 -21ينظر ،روبرت هولوب ،نظر ّية التّلقي ،ترجمة ع ّز الدّين
أدبي ال ّثقا ّيف ،جدّة ،اململكة
�إ�سماعيل ،1994 ،من�شورات ال ّنادي ال ّ
ال�سعودية� ،ص .206-205
العرب ّية ّ
 -22ينظر ،فولفغانغ �إيزر ،و�ضعية ال ّت�أويل ،ترجمة حفّو نزهة
وبوح�سن �أحمد ،درا�سات �سيميائ ّية �أدب ّية ل�سان ّية ،العدد ،1992 ،6
�ص .79
 -23ينظر ،روبرت هولوب ،نظر ّية التّلقي ،ترجمة ع ّز الدّين
�إ�سماعيل� ،ص .205-203
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يف �ضوء هذا يبينّ �إيزر مفهومه للقارئ يف
عمل ّية القراءة ،وقد يتعار�ض مع مفهوم �أ�ستاذه
�أنغاردن للقارئ املثايل باعتبار قارئ �إيزر له �صلة
وثيقة مبعامل ال ّن�ص ،وي�س ّميه بـ( :القارئ ال�ضم ّني)
ن�صية تتط ّلع �إىل ح�ضور
والذي يكون مفهومه «بنية ّ
()24
متلق ما ،دون �أن حت ّدده ّ
بال�ضرورة « .
و�إذا حاولنا من جهة �أخرى �أن نقارن بني �إيزر
وياو�س ف�إننا جندهما يتّفقان يف نظرتيهما املخالفة
للمقاربة البنيو ّية للمعنى �إ ّنهما يعار�ضانها؛ لأ ّنها
حتر�ص على جعل بنية ال ّن�ص حاملة للمعنى
وحتتويه ،غري �أنّ �إيزر يختلف عن زميله يف املح ّرك
خا�صة
ال ّنظري �أو الإجرائي ملفاهيمه ونظراته ّ
يف مقاربة املعنى وبنائه ،بالإ�ضافة �إىل ذلك يف
اهتمامه بخلق مفهوم �إجرائي جديد لنظراته هو
مفهوم (القارئ ّ
ال�ضمني – )The Impried Reader
ّاريخي
بدال من (�أفق التّو ّقع) �أو القارئ
احلقيقي الت ّ
ّ
عند ياو�س.
ويعترب قارئ �إيزر ّ
مني ملف ًتا لالنتباه؛ لأنه
ال�ض ّ
يختلف عن القراء الآخرين املن�ضوين حتت املفهوم
ال ّنظري العام لنظر ّية القراءة .فه�ؤالء القراء ميكن
يق�سم ال ُق ّراء – كل الق ّراء
حتديدهم ،وهو قبل ذلك ّ
– �إىل فئتني رئي�ستني ،فهناك يف املقام الأ ّول القارئ
احلقيقي ا ّلذي تعرفه من خالل �أفعاله املو ّثقة،
ّ
االفرتا�ضي وهو ا ّلذي
القارئ
الثاين
املقام
يف
وهناك
ّ
ميكن �أن ت�سقط عليه كل حتيينات ال ّن�ص املمكنة.
وهو يبني مفهوم القارئ ّ
ال�ضمني من خالل
ّ
مفهوم "وين بوث " Wayane Boothحول "امل�ؤلف
ّ
ال�ضمني" ،وكذلك من مناق�شته لأنواع الق ّراء
ّ
ا ّلذين مت تناولهم قبله؛ فهناك القارئ املتم ّيز"
 "Super Readerعند "مي�شال ريفاتري Michael
 "Riffaterreو"القارئ العارف Imformed Reader
�سمي" عند "�ستانيلي في�ش
و"القارئ غري ال ّر ّ
 "Stanley Fishو"القارئ املق�صود "Intente Reader
عند "�إروين وولف  "Erwin Wolffو"القارئ
موذجي  "Model - Readerعند "�أمربتو �إيكو
ال ّن
ّ
 -24ينظر ،عبا�س حممود عبد الواحد ،قراءة ال ّن�ص وجماليات
التّلقي� ،ص .128
http://journals.uob.edu.bh
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� ."Umberto Ecoإىل بع�ض الق ّراء االفرتا�ض ّيني
"كالقارئ ال ّن ّ�صي" و"القارئ املد ّرب" و"القارئ
املثا ّ
يل" و"القارئ املعار�ض" و"القارئ املقاوم"
احلقيقي».
و»القارئ
ّ
ور�أى �إيزر القارئ بر�ؤية حاول �أن يعطيه فيها
اال�ستطاعة والقدرة على منح ال ّن�ص �سمة التّوافق
وتو�صل �إىل
والتّال�ؤم ا ّلذي يتح ّقق مبلء الفجواتّ ،
�أنّ التّوافق لي�س معطى ن�ص ّيا ،فهو غري متو ّلد منه
و�إنمّ ا هو م�ستوحى من الفهم وبنية من بنياته
التي ميتلكها القارئ ويبنيها بنف�سه؛ لأ ّنه مق�صود
لذاته ،يق�صد حتقيق اال�ستجابة والتّفاعل ال ّن ّ�صي
اجلما ّ
يل .
ويفرت�ض �إيزر �أنّ يف ال ّن�ص م�ساحة فارغة
�أو فجوات ،ور�أى �أ ّنها تتط ّلب من القارئ ملأها
نتيجة قيامه ب�إجراءات عديدة ا ّلتي ال تعتمد على
مرجع ّيات خارج ّية و�إنمّ ا �إىل مقارنة التّفاعل بني
بنية ال ّن�ص وبنية الفهم عند القارئ.
وتكمن خ�صو�ص ّية �إيزر يف م�صطلح القارئ
ّ
ال�ضمني  The Impried Readerا ّلذي يخلقه ال ّن�ص
ّ
لنف�سه ،ويرقى �إىل �شبكة من البنى التي ت�ستدعي
اال�ستجابة ،يتحتّم على وعي القارئ – وفقا لتحديد
�إيزر – �أن يقوم ببع�ض التّعديالت ال ّداخلية لكي
يتل ّقى وي�ستوعب الآراء الغريبة ا ّلتي يق ّدمها ال ّن�ص
تتم عمل ّية القراءة ،مبعنى �أنّ القراءة تعطينا
حني ّ
الفر�صة ل�صياغة ما لي�س م�صوغا.
حقيقي له و�إنمّ ا هو مي ّثل
فقارئ �إيزر ال وجود
ّ
لن�ص التّحليل ليعطي الفر�صة
التّوجيهات ال ّداخلية ّ
لهذا الأخري ب�أن يتل ّقى .وما القارئ ّ
ال�ضمني �إ ّال
ذلك التّ�صور ا ّلذي ي�ضع القارئ يف مواجهة الن�ص
ن�صي ي�صبح الفهم بالعالقة معه
يف �صيغ موقع ّ
يلح � ًإذا على حت ّقق فعل التّلقي يف ال ّن�ص
فعال .فهو ّ
من خالل ا�ستجابات ف ّنية.
وف�ضال عن مفهوم القارئ ّ
مني ي�شري �إيزر
ال�ض ّ
�أنّ للقارئ ح�ضور ًا ذاتي ًا �أثناء عمل ّية القراءة ،وهذا
احل�ضور هو الذي يبني عليه فعل القراءة .ويف هذه
احلال يكون دور القارئ حا�ضرا متى ارتبطت بنية
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ال ّن�ص مع بنية التّحقق  ، Concertizationوبناء على
هذه ال ّر�ؤية تنتقل التّجربة اجلمال ّية من املعنى �إىل
الواقع .)25( Effet
يتحدث �إيزر عن مرجعية الن�ص ويح�صرها يف
�أربعة م�ستويات :
بال�سجل ،Répertoire
ر�صيد ال ّن�ص �أو ما ي�سمى ّ
اال�سرتاتيج ّيات ،وم�ستويات املعنى ،ومواقع
ال ّالحتديد  les lieux d’indéterminationعلما ب�أنّ
خلف ّية املرجع ّية ت�أخذ من �سياقات خارج ن�ص ّية
 Extratextuelleبطريقة دقيقة ومع ّقدة ،ومن جهة
�أخرى فهي تعك�س ردود فعل ال ّن�ص على حميطه،
وعلى هذا يرى �إيزر �أنّ ال ّن�ص ال يق ّدم معناه
جاهزا ،بل يق ّدمه ك�صريورة ،مثلما ال يق ّدم قيمته
اجلمال ّية �إ ّال بكونها جتربة يعي�شها القارئ املنتج
للواقع  Effetانطالقا من �أنّ (اجلما ّ
يل ح�سب �إيزر
()26
حدث  Evénementيعي�شه القارئ مبا�شرة .
ويدل م�صطلح اال�سرتاتيج ّيات ()Stratégie
يف نظر �إيزر على تلك "البنيات التي تكمن
ال�سطحية وا ّلتي تتيح �أن حتدث
وراء التّقنيات ّ
ت�أثريا"( ،)27وتكمن وظيفتها الأ�سا�س ّية يف �أن تربط
بني عنا�صر ر�صيد (�سجل) وتعمل على �إقامة عالقة
املرجعي ( )Champ Référentielللخلف ّية
ال�سياق
بني ّ
ّ
تعجل امل�ألوف غريبا.
وبني القارئ ،وهي بهذا ّ
ويرى �أنّ مفهوم اال�سرتاتيج ّيات يت�ض ّمن بنيتني
(ال�صدارة  / le premier planاخللفية l’arrière
هماّ :
 )planو(املو�ضوع  / Thèmeالأفق .)Horizon
فال ّثنائ ّية الأوىل تبينّ العالقة التي تعمل على ح�صر
عنا�صر مع ّينة يف اخلارج وت�سمح لعنا�صر �أخرى
ال�سياق العا ّم .وهي �إن كانت ن�سيج
ب�أن ترت ّد �إىل ّ
ال ّن�ص الهيجلي (ال�شكل  /امل�ضمون) ف�إ ّنها تر�سم
 -25ينظر ،فولفغانغ �إيزر ،فعل القراءة ،نظر ّية الوقع اجلمايل،
املديني ،جملة �آفاق املغرب ّية –ع � – 6سنة ،1987
ترجمة �أحمد
ّ
الرباط ،املغرب�،ص .31
 -26ينظر ،روبرت هولوب ،نظر ّية التّلقي ،ترجمة ع ّز الدّين
�إ�سماعيل� ،ص .208
 -27ينظر ،عبد العزيز طليمات ،الوقع اجلمايل و�آليات �إنتاج
الوقع ،جملة درا�سات �سيميائ ّية �أدب ّية ل�سان ّية ،العدد ،1991 ،6
املغرب�،ص .54
http://journals.uob.edu.bh

ال ّن�سق التّعاد ّ
يل لل ّن�ص بحيث يظ ّل هذا ال ّن�سق
مفتوحا على �إمكانيات ال ّت�أويل والفهم� ،أما التّوتر
القائم بني املو�ضوع والأفق ف�إ ّنه يعمل على خلق �آل ّية
ّ
تنظم عمل ّية الإدراك ا ّلتي تكون بدورها م�س�ؤولة عن
ّ ()28
أدبي ومو�ضوعه اجلمايل .
معنى العمل ال ّ
وبناء على مفهومي ال ّر�صيد واال�سرتاجت ّيات
وما لهما من دور يف تكوين ال ّنموذج الوظيفي
أدبي ،ي�أتي �إيزر مبفهوم ظواهري �آخر
للخطاب ال ّ
له �أهم ّية كبرية يف تطوير نظر ّيته يف القراءة،
يطلق عليه بـ :وجهة ال ّنظر اجل ّوالة (Wanderingvie
 )W Pointانطالقا من ر�ؤية ظواهرية تعتمد و�صف
حالة القارئ وح�ضوره يف ال ّن�ص .ويعني �إيزر بهذا
املفهوم �ضرورة ّ
تخطى عالقة القارئ بال ّن�ص
اخلارجية بحكم خ�صو�صية الأدب التي تق�ضي –
وقف لها يراه �إيزر -ب�إدراك املو�ضوع من الداخل
عن طريق جدل ّية التّو ّقع وال ّذاكرة مثلما هي احلال
يف معر�ض مناق�شة هو�سرل للوجود الزّما ّ
ين (.)29
ومن خالل هذه العمل ّية الإدراكية ي�ستك�شف �إيزر
منطقتني على م�ستوى عمل ّية القراءة �أ ّوالهما :بناء
ال ّت�آلف عن طريق �سل�سلة من املراجعات يقوم بها
ال�صورة �أو
القارئ ،والثانية :ن�شاط القارئ يف �صنع ّ
لبي Synthesis Passire
ما ي�س ّميه �إيزر بالترّ كيب ّ
ال�س ّ
ا ّلذي يرتبط �أ�سا�سا بالت ّّ�صور . Vorstellung
يتع ّر�ض �إيزر �أي�ضا �إىل معاجلة الب ّنية
االتّ�صال ّية للأدب اخليا ّ
يل من وجهة نظر
ظواهر ّية .في�شري �إىل ما ي�صطلح عليه بال ّالتناظر
بني ال ّن�ص والقارئ ،وا ّلذي يت�ض ّمن انحرافني عن
املعيار؛ يكون الأ ّول يف م�ستوى فهم القارئ لل ّن�ص،
املرجعي ا ّلذي
ال�سياق
�أ ّما ال ّثاين فيكون يف م�ستوى ّ
ّ
()30
يحكم عمل ّية تفاعل القارئ مع ال ّن�ص وبناء على
هذا ي�صل �إىل ما ي�س ّمى مبفهوم اخلرق (االنزياح
يف الأ�سلوب ّية البنيو ّية) ا ّلذي يح�صل نتيجة �إثارة
القارئ عن طريق خرق معايري االنتظار.
 -28ينظر ،روبرت هولوب ،نظر ّية التّلقي ،ترجمة ع ّز الدّين
�إ�سماعيل� ،ص .211
 -29ينظر ،عبد العزيز طليمات ،الوقع اجلمايل و�آليات �إنتاج
الوقع� ،ص .214
 -30بنظر ،املرجع ال�سابق� ،ص .30
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�إنّ مفهوم مواقع ال ّالحتديد
أهم ما مي ّيز الب ّنية
 D’indeterminationهو � ّ
االتّ�صال ّية للأدب اخليا ّ
يل عند �إيزر الذي يظهر
�أ�ش ّد الت�صاقا مبفهوم الغائ ّية يف ال ّن�ص وحتديدا ما
يعرف مبقولة الإبهام  . Unbestimmtheitيقوم �إيزر
بتطوير هذا املفهوم مت�أثرا ب�أ�ستاذه Ingardin .R
من الناحية الإجرائية بتعيني مناذج الإبهام
يف ال ّن�ص تعرف بالفراغات واخلواء باعتبارها
وحدات اتّ�صال ّية ت�ش ّكل حقال مرجع ّيا مل�سار القراءة
والو�صول بالتّايل �إىل �إنتاج املو�ضوع اجلما ّ
يل (.)31
�إنّ عمل ّية ملء الفراغات ا ّلتي يقوم بها القارئ
حتدث وفق تراتب ّية ن�سق ّية  systématiqueعلى
�شكل تبدو معه الفراغات اململوءة على املحور
ّعاقبي مظهرا من مظاهر تقلي�ص ق ّيم املعايري
الت ّ
ال�سائدة .ويح�صل ذلك عن طريق رف�ض ال ّنماذج
ّ
والأفكار والأبعاد اجلاهزة التي يق ّدمها ال ّن�ص،
وحماولة البحث عن بدائل �أخرى .وهذا ما ي�س ّبب
بال�سلب Négation
حدوث ما يطلق عليه �إيزر ّ
التزامني
والذي يتو ّلد عنه فراغ �آخر يف املحور
ّ
لعمل ّية القراءة(.)32
ال�سلب والفراغات �أ�سا�س ّية يف
وتعترب مقولة ّ
أدبي لدى �إيزر باعتبارها �أدوات ها ّمة ال
التّقومي ال ّ
أدبي بدونها .ومبا �أنها ت�ش ّكل ق�سما
يفهم اال ّت�صال ال ّ
غائبا لل ّن�ص املت�ش ّكل فهي تعترب طاقة ها ّمة يف
أدبي من حيث ال�شكل وامل�ضمون .ي�صطلح
التّوا�صل ال ّ
ال�سلبية  .Négativitéوهي ح�سب ما �أ�شار
عليها بـّ :
�إليه �إيزر ّ
تدل على �أ�صالة ال ّن�ص ال ّثاين الغائب ،كما
ّ ()33
هو كذلك مبا يتع ّلق بال ّن�ص الأ�صلي امل�شكل .
�إذا كان الت�أويل الكال�سيكي اليعطي �أهمية
للعمل الأدبي ،ويرى بناء املعنى هو �إ�سقاط
للمفاهيم ال ّذاتية ا ّلتي ميتلكها املتل ّقي على بنية
ال ّن�ص؛ لأ ّنه يراه جم ّرد �صورة �إنعاك�س ّية للق ّيم
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ال�سائدة ف�إنّ �إيزر يرى خالف ذلك؛ لأ ّنه ا�ستفاد
ّ
من املقاربات املو�ضوعية.
وبناء على هذا املنظور اتخذت نظرية التّلقي
اتجّ اها وظائف ّيا يحر�ص على الك�شف عن �شبكة
تتم بوا�سطة التّفاعل بني
العالقات ال ّدالل ّية ا ّلتي ّ
بنى ال ّن�ص وبنى الإدراك والفهم ،ويتج ّنب كل
املرجع ّيات اخلارج ّية التي ال تخ�ضع للعمل وال تنبع
من البعد الوظيفي.
اقرتب �إيزر بذلك من �أطروحات �أنغاردن ا ّلذي
م ّيز بني البنية ال ّثابتة النمط ّية (بنية الفهم) وبني
البنية املاد ّية املتغيرّ ة (بنية ال ّن�ص)ّ ،
والطبقات
أدبي وكذا التعديل الذي
ا ّلتي يت�ش ّكل منها ال ّن�ص ال ّ
�أوجده على مفهوم التّعايل عند هور�سل.
وبناء املعنى عند �إيزر يتّكئ على ثالثة �أبعاد:
البعد الأ ّول هو ما �أطلق عليه �أنغاردن املظاهر
التّخطيط ّية ،والبعد ال ّثاين هو الإجراءات التي
يحدثها ال ّن�ص يف عمل ّية التّلقي ،والبعد ال ّثالث هو
يخت�ص به الأدب؛ لأنّ ك ّل بناء له طابعه
البناء ا ّلذي
ّ
اخلا�ص ،وذلك ح�سب جملة من ّ
ال�شروط ا ّلتي حت ّقق
وظيفته التّوا�صل ّية ،وحتكم تفاعل القارئ به .وهذا
ّفاعلي ناجت من كون ال ّن�ص يت�ض ّمن
االرتباط الت ّ
ّ
خا�صة به .وي�أتي املتلقي لي�سهم يف بناء
مرجعيات ّ
()34
ّ
هذه املرجع ّية عرب متثله املعنى ومعنى الفجوة
عند �إيزر هي عدم التّوافق بني ال ّن�ص والقارئ وهي
ا ّلتي حت ّقق االتّ�صال يف عمل ّية القراءة(.)35
مما �سبق ميكن �أن ن�ستخل�ص �أنّ املعنى يف
ّ
وخا�صة عند �إيزر ب ّنية ن�صية ي�ش ّيدها
جمال التّلقي
ّ
ال�سابقة،
التّلقي بالتّخ ّلي عن املفاهيم �أو املرجع ّيات ّ
وجتاوز املنهج ال ّل�ساين الواحد ،وكل املعاين التي
ن�شرها ال ّت�أويل الكال�سيكي ،فاملتلقي هو الذي يو ّلد
تتم �إال بالت�أويل الذي
املعنى ،وعمل ّية التّوليد ال ّ
كمليه معطيات ال ّن�ص الداخل ّية واخلارج ّية.

 -31بنظر ،روبرت هولوب ،نظر ّية التّلقي ،ترجمة عزّالدّين
�إ�سماعيل� ،ص .222
 -32بنظر ،امل�صدر نف�سه� ،ص .222
 - 33بنظر ،امل�صدر نف�سه� ،ص  223وكذلك

 -34ينظر ،عبد العزيز طليمات ،الوقع اجلمايل و�آليات �إنتاج الوقع
عند فولفغانغ �إيزر� ،ص .58
 -35ينظر ،نور ثروب فراي ،املعنى الأدبي من ّ
الظاهرات ّية �إىل
التّفكيك ّية ،ترجمة ،يوئيل يو�سف عزيز ،ط � ،1سنة  ،1987دار
امل�أمون ،بغداد� ،ص .46
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ال�ضمني مفهوم �إجرائي ّ
فالقارئ ّ
يدل على
ن�صية نظ ًرا للعالقة احلوارية
حت ّول التّلقي �إىل بنية ّ
بني ال ّن�ص واملتل ّقي ،ويعبرّ عن اال�ستجابات الفن ّية
ا ّلتي يفرت�ضها فعل التّلقي يف ال ّن�ص ،وبهذا املنظور
جند املعنى يتج ّدد ويعاد �إنتاجه يف ك ّل قراءة عن
طريق ال ّت�أويل ا ّلذي يعترب علما يرمي �إىل ترجيح
املعنى ا ّلذي ّ
ير�شحه الفهم والإدراك عن طريق
حماورة بنى ال ّن�ص من �أجل ملء الفجوات و�س ّدها،
وبالتّايل تقدمي بنية ت�أويلية جديدة.
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