
 الماجستير  ) دراسات نقدية حديثة ( لألستاذ الدكتور ايسر الدبو –محاضرات الدراسات العليا 

 نظرية القراءة والتلقي ) االبستمولوجيا واإلجراءات النقدية (

فً رد فعل ضد هذا النمش أو المارئ داخل النص ، نظرت عدة مناهج ، منذ السبعٌنٌات ، 

فً إنتاج المعنى كما تم إنشاإه من خبلل العبللة االبتكارٌة والدٌنامٌكٌة الموجودة بٌن المراء 

أشكاالا متنوعة فً النمد األدبً وعلم االجتماع الثمافً ، لكن والنصوص. اتخذ المشروع 

المضٌة الربٌسٌة كانت هً نفسها: كٌفٌة تحرٌر المراء من استبداد النٌة التؤلٌفٌة أو اآللٌة 

اللؽوٌة للنصوص دون الولوع فً لابمة ال نهاٌة لها من المراءات الذاتٌة. أود أن أشدد على 

 اولت هذا التحدي.خمسة من الممترحات التً تن

الفرق الربٌسً بٌن النظرٌة األدبٌة الحدٌثة والمناهج النمدٌة السابمة مثل الشكلٌة الروسٌة ، 

والنمد الجدٌد ، والمرحلة األولى من البنٌوٌة الفرنسٌة هو أنه كان هنان تحول فً التركٌز 

نحو المارئ فً كثٌر من النظرٌات الحدٌثة. فً كل من نظرٌة االستمبال 

(Rezeptionsästhetik ونمد استجابة المارئ ٌنظر إلى دور المارئ على أنه حاسم بشكل )

خاص. على الرؼم من أن نظرٌة االستمبال كان لها تؤثٌرها األكبر فً ألمانٌا ونمد استجابة 

المارئ مرتبط بشكل ربٌسً بالنمد األمرٌكً ، إال أن هنان بعض االستمرارٌة بٌن االثنٌن ، 

 ، الذي ٌتم تضمٌنه بشكل شابع فً كلٌهما. Wolfgang Iserبلل عمل خاصة من خ

 استجابة النمد فً موجز -المارئ 

نمد استجابة المارئ هو مدرسة للنظرٌة األدبٌة التً تركز على المارئ )أو 'الجمهور'( 

وتجربتهم فً العمل األدبً ، على عكس المدارس والنظرٌات األخرى التً تركز االهتمام 

 أساسً على المإلؾ أو محتوى وشكل عمل.بشكل 

على الرؼم من أن النظرٌة األدبٌة لد أولت منذ فترة طوٌلة بعض االهتمام لدور المارئ فً 

خلك معنى وخبرة العمل األدبً ، إال أن نمد المارئ الحدٌث بدأ فً الستٌنٌات والسبعٌنٌات 

، فً أعمال نورمان هوالند ، من المرن الماضً ، وخاصة فً الوالٌات المتحدة وألمانٌا 

 ستانلً فٌش ، فولفؽانػ إٌسر ، هانز روبرت جاوس ، روالند بارثٌس ، وآخرون.

تعرؾ نظرٌة استجابة المارئ على المارئ كعامل نشط ٌضفً 'الوجود الحمٌمً' على العمل 

ه على وٌكمل معناه من خبلل التفسٌر. ٌجادل نمد استجابة المارئ بؤن األدب ٌجب أن ٌنظر إلٌ

أنه فن أداء ٌموم فٌه كل لارئ بإنشاء أدابه الخاص ، وربما الفرٌد ، المرتبط بالنص. إنها 

 تمؾ فً معارضة تامة لنظرٌات الشكلٌات والنمد الجدٌد.

 استجابة النمد -المارئ 

 الؽرض من استجابة المارئ 
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فً تجربة المراءة تشٌر استجابة المارئ إلى أن دور المارئ أساسً لمعنى النص ، ألنه فمط 

، ٌنشؤ العمل األدبً. على سبٌل المثال ، فً فٌلم فرانكشتاٌن ماري ولستونكرافت شٌللً 

( ، فإن الوحش ؼٌر موجود ، إذا جاز التعبٌر ، حتى ٌمرأ المارئ فرانكشتاٌن وٌعٌد 8888)

 تنشٌطه لٌصبح مإلفاا مشاركاا للنص. 

اءة بفحص رد فعلن الشخصً على النص وبالتالً ، فإن الؽرض من تموم استجابة المر

 وتفسٌره والدفاع عنه. 

 وتطالب لراءتن النمدٌة للنص باستكشاؾ: 

 سبب إعجابن أو عدم إعجابن بالنص ؛ 

 شرح ما إذا كنت توافك أو ال توافك على المإلؾ ؛ 

 تحدٌد الؽرض من النص ؛ و 

 نمد النص.

ا ال توجد إجابة صحٌحة أو خاطبة على استجابة المراء ة. ومع ذلن ، من المهم أن تظهر فهما

للمراءة وأن تشرح ردود أفعالن وتدعمها بوضوح. ال تستخدم المنهج المعٌاري للكتابة فمط: 

'لمد أحببت هذا النص ألنه رابع جداا ، وجعلتنً النهاٌة أشعر بالسعادة' أو 'لمد كرهته ألنه 

وكانت سلبٌة للؽاٌة ومملة. 'عند  كان ؼبٌاا ، ولم ٌكن لً أي شًء على اإلطبلق فً حٌاتً

كتابة رد لد تفترض أن المارئ لد لرأ النص بالفعل. وبالتالً ، ال تلخص محتوٌات النص فً 

ا تحلٌلٌاا منهجٌاا للنص.  الطول. بدالا من ذلن ، اتبع منهجا

عند كتابة استجابة المارئ ، اكتب كشخص بالػ متعلم ٌخاطب أشخاص بالؽٌن آخرٌن أو 

علماء. بصفتن باحثاا أولٌاا ، إذا كتبت أن شٌباا ما لٌس له عبللة بن أو ال ٌجتاز زمبلء ال

اختبار 'من ٌهتم؟' ، لكن العدٌد من األشخاص اآلخرٌن ٌعتمدون أنه مهم وعظٌم ، ربما ال 

ٌتفك المراء معن على أن النص مملة أو مملة. بدالا من ذلن ، لد ٌستنتجون أنن ممل وممل ، 

 ج أو ؼٌر متعلم لفهم األشٌاء المهمة التً كتبها المإلؾ.وأنن ؼٌر ناض

 نمد بؤمثلة

 إذا لم ٌعجبن نص ، فهذا جٌد ، لكن ٌنتمده إما من: 

 مبدأ ، على سبٌل المثال: 

 هل النص عنصري؟ 
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هل ٌضع النص أشٌاء ؼٌر معمولة ، مثل الدٌن ، أو مجموعات من األشخاص ، مثل النساء 

 أو المراهمٌن أو المحافظٌن أو الدٌممراطٌٌن ، إلخ؟ 

هل ٌتضمن النص أخطاء والعٌة أو أكاذٌب واضحة؟ إنها مظلمة للؽاٌة وٌؤس؟ هل هً 

 إٌجابٌة بشكل خاطا؟ 

 شكل ، على سبٌل المثال: 

 هل النص مكتوب بشكل سٌا؟ 

 هل ٌحتوي على الكثٌر من 'الدهن' اللفظً؟ 

 هل هو عاطفً جداا أو صؽٌري جداا؟ 

 هل ٌحتوي على الكثٌر من الحمابك واألرلام؟ 

 هل هنان أخطاء مطبعٌة أو أخطاء أخرى فً النص؟ 

 هل تتجول األفكار دون إبداء وجهة نظر؟ 

بساطة ، بل أعط أمثلة. بصفتن باحثاا أولٌاا ، احذر من فً كل من هذه الحاالت ، ال تنتمد ب

انتماد أي نص على أنه 'مربن' أو 'مجنون' ، ألن المراء لد ٌستنتجون ببساطة أنن جاهل أو 

 بطًء فً فهمه وتمدٌره.

 هٌكل ممال استجابة المارئ

اختٌار  استجابة المارئ. بمجرد -اختٌار النص للدراسة هو الخطوة األولى فً كتابة ممال 

 النص ، فإن التحدي الذي ٌواجهن هو التواصل معه وإجراء 'محادثة' مع النص. 

 فً الفمرة األولى من ممالة رد المارئ ، تؤكد من ذكر ما ٌلً: 

 عنوان العمل الذي أنت تستجٌب ؛ 

 المإلؾ ؛ و 

 األطروحة الربٌسٌة للنص. 

ر ، مع ذلن ، أنن تكتب مماالا ، وال ثم ، بذل لصارى جهدن لئلجابة على األسبلة أدناه. تذك

تمؤل ورلة عمل مختصرة عن اإلجابة. ال تحتاج إلى حل هذه األسبلة بالترتٌب ، واحداا تلو 

اآلخر ، فً ممالتن. بدالا من ذلن ، ٌجب أن تتؤكد ورلتن ككل من معالجة هذه األسبلة 

 بطرٌمة ما. 
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لحاضر أو المستمبل(؟ من ؼٌر ما عبللة النص بن ، شخصٌاا ، وحٌاتن )الماضً أو ا

الممبول أن تكتب أن النص لٌس له عبللة بن ، حٌث أن كل ما ٌمكن للبشر أن ٌكتبوه ٌرتبط 

 بطرٌمة ما مع كل إنسان آخر. 

ما مدى توافك أو تعارض النص مع نظرتن إلى العالم ، وماذا تفكر فً الصواب والخطؤ؟ 

متها ودعم ما تفكر فٌه حول العالم ، الصواب استخدم عدة التباسات كؤمثلة على كٌفٌة مواف

والخطؤ ، وحول ما تعتمد أنه إنسان. استخدم عبلمات االلتباس واألمثلة لمنالشة كٌؾ ٌختلؾ 

 النص مع ما تفكر فٌه حول العالم وعن الصواب والخطؤ. 

ماذا تعلمت ، وكم تحدىت آراإن وآرابن أو تؽٌرها هذا النص ، على كل حال؟ هل تواصل 

لنص معن؟ لما و لما ال؟ لدم أمثلة على كٌفٌة تؽٌر وجهات نظرن أو تم تعزٌزها )أو ربما ، ا

لماذا فشل النص فً إلناعن ، كما هو(. من فضلن ال تكتب 'أنا أتفك مع كل ما كتبه المإلؾ' 

، ألن الجمٌع ٌختلفون حول شًء ما ، حتى لو كانت نمطة صؽٌرة. استخدم عبلمات 

 نماط التحدي الخاصة بن ، أو أٌن كنت ممتنعاا ، أو حٌث تركتن باردة. االلتباس لتوضٌح 

إلى أي مدى ٌعالج النص األشٌاء التً تهتم بها ، شخصٌاا ، وتهتم بها للعالم؟ كٌؾ تتعامل مع 

األشٌاء المهمة لعابلتن أو لمجتمعن أو لمجموعتن اإلثنٌة أو ألفراد من الطبمة أو الخلفٌة 

تماعٌة أو تمالٌدن الدٌنٌة؟ إذا لم ٌكن األمر كذلن ، فمن ٌخدم النص؟ هل االلتصادٌة أو االج

 اجتاز اختبار 'من ٌهتم؟' استخدم عبلمات االلتباس من النص لتوضٌح. 

ماذا ٌمكنن الثناء على النص؟ ما هً المشاكل التً واجهتن بها؟ ال تعنً المراءة والكتابة 

فً اللؽة الٌومٌة )الشكوى أو اإلمسان أو اكتشاؾ 'بشكل حاسم' نفس الشًء مثل 'االنتماد' ، 

ا وأن ٌشٌد بالنص إن أمكن ، كما ٌشٌر  العٌوب أو االنتماء(. ٌمكن لـ 'نمدن' أن ٌكون إٌجابٌا

إلى المشاكل والخبلفات وأوجه المصور. استخدم عبلمات التباس أو أمثلة لتوضٌح جودة 

بعض النصوص ال ٌُمصد منها أن تكون النص كفن أو ترفٌه. بالطبع ، كن على دراٌة بؤن 

تسلٌة أو فناا: لد ال ٌكون أي تمرٌر إخباري أو كتاب مدرسً مسلٌة أو فنٌة ، ولكنه لد ال 

ا. ا وناجحا  ٌزال مهما

 لبلستنتاج ، لد ترؼب فً منالشة: 

 رد فعلن اإلجمالً على النص ؛ 

 ما إذا كنت ستمرأ شٌباا آخر كهذا فً المستمبل ؛ 

 ستمرأ شٌباا آخر بواسطة هذا المإلؾ ؛ و ما إذا كنت 

 إذا كنت تنصح بمراءة هذا النص لشخص آخر ولماذا.



 الماجستير  ) دراسات نقدية حديثة ( لألستاذ الدكتور ايسر الدبو –محاضرات الدراسات العليا 

الفرق بٌن النظرٌة األدبٌة الحدٌثة والنُهج النمدٌة السابمة مثل الشكلٌات الروسٌة والنمد الجدٌد 

 والنمد األدبً

كٌز نحو المارئ فً المرحلة األولى من البنٌوٌة الفرنسٌة هً أنه كان هنان تحول من التر

( ونمد Rezeptionsasthetikالكثٌر من النظرٌات الحدٌثة. فً كل من نظرٌة االستمبال )

استجابة المارئ وٌعتبر دور المارئ حاسما بشكل خاص. على الرؼم من أن نظرٌة االستمبال 

سً بالنمد كان لها تؤثٌرها األكبر فً ألمانٌا ، ٌرتبط نمد الرد على النمد األمرٌكً بشكل أسا

األمرٌكً ،هنان بعض االستمرارٌة بٌن االثنٌن ، وخاصة من خبلل عمل ولفجانج إٌسر ، 

 الذي ٌتم تضمٌنه عادة فً كلٌهما.

 

 شكاالت نظرٌة التلمً: المصطلح، المفهوم، اإلجراءا

عرؾ النمد األدبً فً مسٌرته ظهور مناهج نمدٌة جدٌدة، اختلفت اتجاهاتها من حٌث التركٌز 

على أحد ألطاب العمل األدبً ) المإلؾ ، النص ، المتلمً ( دونالمطبٌن اآلخرٌن؛فكان 

االهتمام بالمإلؾ فً ظل المناهج السٌالٌة،التً بجلت العوامل الخارجٌة وجعلتها المرجع 

لعمل األدبً، و جاءت المناهج  النسمٌة واهتمت بالنّصفً حّد ذاته ،وجعلته والممصد فً ا

محور العملٌة اإلبداعٌة، هذان  االتجاهان  أهمبل المطب  الثالث من  العملٌة  اإلبداعٌة،أال 

وهو متلمً العمل األدبً، إلى أن جاءت نظرٌات  اهتمت به )المتلمً( محاولة إبراز الّدور 

ٌه فً عملٌة بناء  المعنى، ولعّل أبرز هذه النّظرٌات فً الّساحة النمدٌة األساس الذي ٌإد

المعاصرة هً "نظرٌة التّلمً " فً طبعتها األلمانٌة تحدٌداا، التً كّسرت حاجز الّصمت 

 المّطبك حٌال التهمٌش الذي ٌعانٌه المتلمًّ.

 

ً العبللة بٌن النص من المعروؾ أن االشكالٌة األساسٌة التً تطرحها نظرٌة التلمً ه  

 والمتلمً،فما شكل تلن العبللة ؟

 

 نظرٌة التلمً:

 

نشؤت نظرٌة التّلمً مع نهاٌة الستٌنٌات من المرن العشرٌن بؤلمانٌا، على  ٌد كل من  

 Wolfو"فو لفؽانػ اٌزر")** Hans Robert Jaussاألستاذٌن  "هانز روبرت ٌاوس*" )  ) 
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gang Izer( من جامعة كونستانس )constance التً ارتبطت ارتباطا وثٌما بنظرٌة )

التلمً حتى أصبح ذكر إحداهما ٌستلزم األخرى، بما لدمته من طروحات جدٌدة ومفاهٌم 

نظرٌة،حولت مجرى الدراسات األدبٌة والنمدٌة؛وذلن أنها أعادت بناء تصور جدٌد لمفهوم 

المراءة ودور المتلمًّ فً إنتاج  العملٌة اإلبداعٌة من حٌث تكوٌنها عبر التارٌخ، وطرق فعالٌة

 [8هذه العملٌة.]

 

من المناهج الّسٌالٌة والنّّصانٌة التً تناوبت السلطة فً  -ونظرٌة التّلمً تتمٌز عن ؼٌرها 

ا طوٌبل من الّزمن بإعطاء الّسلطة للمتلمًّ بدون أدنى مناوئ،وبّوأته  -الّساحة النّمدٌة ردحا

وما ٌحدثه هذا  -الذي تناوبه المإلؾ والنص من لبل- المكانة البلبمة على عرش االهتمام

حٌث اتخذ االهتمام بدور المارئ فً « االهتمام من إنشاء فرص أكثر بٌن النص ومتلمٌه 

دراسة النص األدبً حٌزا كبٌرا ومهما فً الدراسات النمدٌة   الحدٌثة ]...[ فمد تم تجاوز 

ابمة بٌن المبدع والمارئ على أنها عبللة منتج النظرة السابدة التً كانت تنظر فً العبللة الم

 [2» .]ومستهلن 

 

 بمعنى هذا أنّها تركز على المتلمً وعبللته بالنص األدبً،والكشؾ عن جمالٌاته،وكٌفٌة تلمٌه.

 

استطاع المتلمًّ أن ٌؤخذ مكانة فً الّدراسات النّمدٌة الحدٌثة، بعد أن كان عنصرا مهمبل بٌن 

عٌة، فالمتلمًّ من هذا المنطلك ٌسهم فً إبداع العمل األدبً،بحٌث عناصر العملٌة اإلبدا

ٌضفً خبراته وثمافته على هذا النص،وما النص إال نتاج ٌرتبط مصٌره التؤوٌلً بآلٌة 

تكوٌنٌة ارتباطا الزما،فتكوٌن النّص ٌعنً تطبٌك استراتٌجٌة علٌه تتضمن تولّعات حركة 

[،حٌث ٌتخّطى المارئ حدود البنٌة اللّؽوٌة المؽلمة 3]اآلخر،واآلخر هو المارئ بطبٌعة الحال

 إلى عوالم وفضاءات واسعة المراءة والتؤوٌل.

 

 مصطلح التلمً :

 

ٌوضح "ٌاوس" فً كتابه معنى المصطلح المشكل لتسمٌة نظرٌته الجدٌدة، (("بؤّن مفهوم 

 [4"التّلمً" هنا معنى مزدوج ٌشمل االستمبال )أو التملن( والتبادل معا((.]
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اكتسب مصطلح التلمً بعده التداولً فً بعض األنظمة الثمافٌة، منه من تداوله بمصطلح 

االستمبال، نمد استجابة المارئ، و ؼٌرها من المصطلحات، وٌعود هذا اإلشكاإللى تداول هذا 

المصطلح من بٌبة إلى أخرى، فإذا رجعنا إلى المعاجم األجنبٌة الفرنسٌة واالنجلٌزٌة نجدها 

[.  ٌعرؾ )) "أولرٌش كبلٌن "  5على أن التلمً هو االستمبال والترحاب واالحتفال] تتفك

((Ulrich Klein  :ٌفهم من التلمً األدبً «  مصطلح  "التّلمً" فً " معجم األدب" لاببل– 

االستمبال ) إعادة إنتاج ، التّكٌٌؾ واالستٌعاب ، التّمٌٌم النّمدي ( لمنتوج  –بمعناه الضٌّك 

فالتلمً نزوع إدراكً ٌتهٌّؤ الستمبال »  أو لعناصره بإدماجه فً عبللات أوسع أدبً، 

[  أّما المدرسة  األمٌركٌة تطلك على التّلمً مصطلح االستجابة، و 6الموضوع الجمالً (( ]

منه  فإن )) االستمبال واالستجابة مفهومان لصٌمان بنظرٌة التلمً،ومن الصعب فصل 

دى المشكبلت التً ولع فٌها النمد الجدٌد المعنً بالتلمً أحدهما عن اآلخر، وهو إح

 [7واالستجابة ((.]

 

إلى النمد العربً ترجمات  عدة؛ منها ترجمة  Theory Receptionتُرجمت نظرٌة التلمً  

بعنوان  Holippe- Ropert"رعد عبد الجلٌل جواد" حٌث عنون مإلَّؾ "روبرت هولب" 

"عز الدٌن إسماعٌل" الكتاب نفسه بمصطلح "نظرٌة التّلمً"، "نظرٌة االستمبال"، بٌنما ترجم 

 كما اختار "حسٌن الواد" ترجمتها إلى "جمالٌة التّمبل".

 

أّما "نبٌلة إبراهٌم" فمامت بتسمٌتها بـ : "نظرٌة التؤثٌر واالتصال" كما جاء فً مجلة 

ت التّلمً"،ونجد فصول،وبالنسبة "لمحمود عباس عبد الواحد" فعنده " لراءة النص وجمالٌا

 إلى جانب هإالء "سامً إسماعٌل "  الذي بدوره ٌسمٌها فً كتابه "جمالٌات التلمً ".

 

هذا ٌإكد على صعوبة الفصل بٌن المصطلحات الدالة على التّلمً،االستمبااللتمبل،التؤثٌر، 

المراءة،وتكاد تكون تسمٌات متعددة السم واحد ومصطلحات متداخلة تستمً أصولها من 

 در مشترن.مص

 

 التؤرٌخ األدبً و التّلمً عند" ٌاوس":     -$88
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ومع ذلن ، فإن الشخصٌة الرابدة فً نظرٌة االستمبال ، هانز روبرت جوس ، ال تتناسب 

له تؤثٌر لوي على عمله )انظر ``  Gadamerبسهولة مع إطار استجابة المارئ. التؤوٌل فً 

Hermeneutics  ص.(. ٌنتمد  33، الصفحات  8'' ، الفصلJ auss  ًنمٌضٌن متنالضٌن ف

النظرٌة األدبٌة: الشكلٌة ، مع افتمارها إلى البعد التارٌخً ، والنمد الماركسً من وجهة 

لـ `` دمج اآلفاق '' ،  Gadamerنظرها للنص األدبً كمنتج تارٌخً بحت. ٌستخدم مفهوم 

لماضٌة المجسدة فً النص ومصالح لراءه الحالٌٌن ، حٌث ٌحدث اندماج بٌن التجارب ا

لمنالشة العبللة بٌن االستمبال األصلً للنص األدبً وكٌؾ ٌنظر إلٌها فً مراحل مختلفة من 

بؤن النصوص األدبٌة ؼٌر مفهومة بشكل كاٍؾ  J aussالتارٌخ حتى الولت الحاضر. ٌجادل 

حساب الستمبالها األصلً. وٌدعو إلى  إذا ركز المرء فمط على كٌفٌة إنتاجها دون أخذ أي

نوع جدٌد من التارٌخ األدبً ٌكون فٌه دور النالد هو التوسط بٌن كٌفٌة إدران النص فً 

الماضً وكٌؾ ٌتم إدراكه فً الحاضر. تحتاج هذه العبللة إلى إعادة التفكٌر باستمرار ، 

للمرء لٌس فمط بإدران  وٌعتمد جاوس أن أحد أهم المبررات للدراسة األدبٌة هو أنه ٌسمح

ا جزبٌاا للتؽلب على هذا االختبلؾ من  الفرق األساسً بٌن الماضً والحاضر ولكن أٌضا

 خبلل المدرة على تحمٌك االتصال المباشر مع النصوص كمحفز بشري

حاول "ٌاوس " من خبلل مشروعه النمدي  أن ٌخلّص النمد األدبً مما وصل إلٌه من انسداد 

تجاه التّارٌخً الماركسً واالتجاه الجمالً الشكبلنً حٌث ٌمترح نموذجا مع االتجاهٌن: اال

بدٌبل للتّارٌخ األدبً مستفٌدا من كلٌهما فً الدعوة إلى التّوحٌد بٌن تارٌخ النّص وجمالٌاته، 

مهمة التّارٌخ األدبً تكمن فً الّدمج النّاجح للماركسٌة بالشكبلنٌة وٌمكن ذلن بإرضاء » ألنّ 

[ 8«]الماركسٌة المتعلّمة بالتّوسط التارٌخً تاركٌن للّشكبلنٌة عالم اإلدران الجمالً المتطلّبات

 بهذا ٌكون لد انتهج منهجا ثالثا وسطا بٌن الماركسٌة والشكبلنٌة.

 

التارٌخ عند" ٌاوس" لٌس هو التّارٌخ بصورته التّملٌدٌة التً تمطع العبللة بٌن التّجربة 

ووظٌفة التّارٌخ عنده تتجلّى فً تتبّع التّطورات التً تطرأ الماضٌة والمإلفات الحاضرة ،

على تلمًّ العمل األدبً بخبلؾ الّدراسات الّسابمة التً كانت تنظر إلى تارٌخ األدب بصفته 

تارٌخا للمإلّفٌن فمط، و التّارٌخ الحمٌمً لؤلدب  هو تارٌخ التلمٌات وردود أفعالها،وألن الفهم 

أدبً   ال ٌتحمّك دون االّطبلع على المراءات الّسابمة،وإّن سٌرورة  الدلٌك و الشامل ألي عمل

العمل األدبً ضمن هذا التارٌخ ال ٌتم إدراكها دون المشاركة الفعالة للمارئ؛أي أّن العمل 

 األدبً بدوره ال ٌجد لنفسه موضعا داخل التّارٌخ دون اإلشران الحٌوي للمارئ.
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 المفاهٌم اإلجرابٌة عند "ٌاوس ": 

 

 Horizon d’attenteأفك التولع  *:  - 8-

 

التضت نظرٌة التّلمً دراسة نوعٌّة معٌّنة من المّراء، ٌمتلن كل منهم أفماا** فكرٌاا و جمالًٌّا، 

 [.9و ٌحّدد شروط تلمٌّه للنّص األدبً و تعببته بالمعنى و تؤوٌل بنٌته الّشكلٌة]

 

" حجر الّزاوٌة لنظرٌة التّلمً و ٌسمى أٌضا أفك االنتظار،وهو ٌعد أفك التّولع  عند" ٌاوس

ٌعد هذا المفهوم »مفهوم جدٌد للرإٌة التّارٌخٌة فً تفسٌر  الّظاهرة األدبٌة  وتؤوٌلها،حٌث 

مدار نظرٌة "ٌاوس" الجدٌدة، ألنّه األداة المنهجٌة المثلى التً ستمّكن هذه النّظرٌة من إعطاء 

بمة على فهم الّظاهرة األدبٌة فً أبعادها الوظٌفٌة والجمالٌة والتّارٌخٌة رإٌتها الجدٌدة، الما

من خبلل سٌرورة تلمٌها المستمرة]...[ إذن بفضل أفك االنتظار تتمكن النّظرٌة من التّمٌٌز 

بٌن تلمًّ األعمال األدبٌة فً زمن ظهورها وتلمٌّها فً الّزمن الحاضر مرورا بسلسلة 

 [.83]«التّلمٌّات المتتالٌة

 

أي أنّؤفك التّولع ٌساعد كثٌرا فً فهم رد فعل المّراء على األعمال األدبٌة ومن خبلله ٌتم بناء 

المعنى و إنتاجه، وتحدٌد األهمٌة التّارٌخٌة والجمالٌة للعمل األدبً وذلن من خبلل 

 استمرارٌة الحوار بٌن العمل و الجمهور المتلمًّ.

 

الفضاء الذي تتم من خبلله عملٌة بناء »ك على أنّه وتنظر "بشرى موسى صالح" إلى األف

المعنى ورسم الخطوات المركزٌة للتّحلٌل و دور المارئ فً إنتاج المعنى عن طرٌك التّؤوٌل 

[؛ وارتباط إنتاج المعنى بالتؤوٌل ألنّه عالم مفتوح على ثمافة و 88«]الذي هو محور اللذة

ن تنوع المراء واختبلؾ خبراتهم وثمافتهم أصبح خبرات المارئ التً ٌمارس بها التّحلٌل، فم

 لكل عمل أدبً عدد ال متناه من التّؤوٌبلت.

 

 ٌتضمن ثبلثة  عوامل أساسٌة: -أفك التولع -ٌشٌر " ٌاوس" إلى أّن مفهومه
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 التّجربة المسبمة التً اكتسبها الجمهور عن الجنس الذي ٌنتمً إلٌه النّص.      -$88

 

 ل الّسابمة و موضوعاتها التً ٌفترض معرفتها.شكل األعما      -$82

 

التّعارض بٌن اللؽة الّشعرٌة و اللؽة العلمٌة أي التّعارض بٌن العالم المتخٌّل و       -$83

 [.82الوالع الٌومً]

 

بناء على هذا فإّن عملٌة المراءة للّظاهرة األدبٌة تخضع لمجموعة من المبادئ التً تجعل  

تصّور منهجً ناتج عن دراٌة بهذه المبادئ و المٌم األدبٌة التً تصنع  من العملٌة لابمة على

فً إطار الجنس األدبً الذي ٌحدد الّظاهرة األدبٌة وفً حدود المعرفة المتشّكلة عن األعمال 

الّسابمة، و ما ٌخص التّعارض الكامن بٌن العوامل الخٌالٌة التً تنسجها اللؽة الّشعرٌة و 

تً ترسمها اللؽة الٌومٌة، حٌث تكون هذه عبارة عن معاٌٌر كفٌلة بالمراءة الّصورة الوالعٌة ال

 الّصحٌحة.

 

كل لارئ ٌمبل على النّص و له  خلفٌة معرفٌة تإّدي إلى تكوٌن تصّور مسبك، ٌجعله ٌحمل 

أحكاما ٌطرق بها باب العمل األدبً، فٌعٌش المارئ تولّعا ٌجعله فً حالة انفعال، و ؼالبا ما 

األفك عرضة للموافمة أو التخٌٌب وفك االستجابة المرابٌة للمتلمًّ و األثر الذي ٌمكن ٌكون 

 أن ٌحدثه العمل فٌه، و هً حالتان:

 

األولى: ٌكون العمل األدبً مؤلوفاا لدى المتلمًّ شكبل و مضمونا و ٌتماشى مع المعطٌات التً 

راءة لصٌدة مكتوبة بمعاٌٌر عهدها فً لراءاته الّسابمة ٌكون عندها االنطباع فاترا،كم

 معهودة،بالتالً هً مؤلوفة فبل ٌتشّكل أي انطباع حولها.

 

الثانٌة: ٌكون العمل األدبً منالضا و مخالفا لتولّعات المتلمًّ حٌث ٌخٌب ظنّه و هذا ما 

 ٌعرؾ ب)خٌبة االنتظار( أو )خٌبة األفك(.



 الماجستير  ) دراسات نقدية حديثة ( لألستاذ الدكتور ايسر الدبو –محاضرات الدراسات العليا 

 

لعربٌة المدٌمة إذ اعتاد ٌمكن تمثٌل خٌبة األفك بالممّدمة الطللٌة فً المصٌدة ا

الجمهور)المتلمًّ( على نظام خاص فً ممّدمة المصٌدة  كالبكاء على الّطلل ووصفه وتذكر 

الحبٌبة، فإذا جاء العصر العباسً أصٌب هذا الجمهور المتلمً بالخٌبة)خٌبة االنتظار(، ذلن 

[،هنا 83بذكر الحبٌبة]أّن معاٌٌره فً الموضوع لد انتهكت، فلم تعد المصٌدة تبدأ بالطلل وال 

تبرز لدرة المتلمًّ على فهم العمل األدبً بتطّوراته المختلفة وعلى هذا األساس فإّن المتلمًّ 

 هو المتحّكم األّول بعملٌة تطّور هذا العمل ولٌس المإلّؾ كما هو مؤلوؾ.

 

مفهوم أفك أّن الحمٌمة الثانٌة التً نلتمسها من خبلل » هذا ما ٌذهب إلٌه ناظم عودة بموله:

االنتظار إّن ممٌاس تطّور النّوع إنّما هو المتلمًّ،وذلن ألّن مجموعة المعاٌٌر التً ٌحملها، 

من خبلل تجاربه الّسابمة فً لراءة األعمال هً تخص ذلن التّطّور فً اللحظة التً تتعّرض 

 [.84«]ة"فٌها تلن المعاٌٌر إلى تجاوزات فً الّشكل واللؽة،وهذه اللحظة هً لحظة " الخٌب

 

ٌرى " ٌاوس" أّن المٌمة الجمالٌة لؤلعمال األدبٌة تكمن فً العبللة بٌن أفك التّولّع والمارئ  

األعمال األدبٌة الجٌّدة هً وحدها المادرة على جعل أفك انتظار لّراءها ٌكمن بالخٌبة، » ألّن 

ها مثل هذه األعمال أّما األعمال البسٌطة فهً تلن التً ترضً آفاق انتظار جمهورها وإّن مآل

[،أي أّن األعمال الجٌّدة هً التً تخٌب آفاق المّراء،بٌنما األعمال 85«]هو االندثار الّسرٌع

التً توافك آفاق انتظارها وتلبًّ رؼبات المّراء المعاصرٌن هً أعمال بسٌطة ألنّها نماذج 

 ع المارئ حممه أدبٌّته.تعّودوا علٌها،وبمعنى آخر أنّه كلّما انحرؾ العمل األدبً عن أفك تولّ 

 Distance Esthétiqueالمسافة الجمالٌة: - 2

هً مفهوم ٌتّمم مفهوم األفك و ٌعّضده، و هً من أهم المفاهٌم اإلجرابٌة المعتمدة فً نظرٌة 

ذلن البعد المابم بٌن ظهور األثر األدبً نفسه و بٌن أفك :»"ٌاوس" حٌث ٌعرفها بموله 

ى هذه المسافة من خبلل استمراء ردود أفعال المراء على األثر انتظاره، و ٌمكن الحصول عل

[،وهً المسافة الفاصلة بٌن أفك االنتظار 86«]أي من تلن األحكام النمدٌة التً ٌطلمونها علٌه

الموجود سلفا و العمل األدبً الجدٌد، و هذا األفك الذي تتحّرن فً ضوبه االنحرافات عّما 

 هو معهود.
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 جود سلفا       المسافة الجمالٌة     العمل األدبً الجدٌدالمارئ بوعً جدٌدأفك االنتظارالمو

 

 نوع االستجابة

 

 المسافة الجمالٌة

 

 المٌمة الجمالٌة

 

 توافك أفك االنتظار

 

 ضٌمة

 

 عمل بسٌط رديء

 

 تخٌب أفك االنتظار

 واسعة

 عمل فنً أدبً

به جودة العمل األدبً و لٌمته،  تعد المسافة الجمالٌة فً نظر" ٌاوس" هً المعٌار الذي ٌماس

فكلما اتسعت المسافة بٌن أفك انتظار العمل األدبً الجدٌد و بٌن األفك الموجود سلفا ازدادت 

أهمٌته)عمل فنً رفٌع( ولكن عندما تتملّص هذه المسافة ٌكون العمل األدبً بسٌط و رديء؛ 

األدبً و معٌارا هاما بالنّسبة  أي أّن المسافة الجمالٌة أصبحت مإّشرا على مدى أدبٌة العمل

 للتحلٌل التّارٌخً للعملٌة اإلبداعٌة.

لمد أثار هذا المفهوم إشكالٌة كبٌرة؛ إذ أصبحت جمالٌة األعمال األدبٌة مرهونة بمدى تخٌٌب 

أفك تولعات المارئ، فعلٌه أن ٌكون العمل األدبً الجدٌد محَدثا ؼرٌبا على ما هو مؤلوؾ،وإاّل 
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أدبٌا فنٌا،وهذا لٌس بالضرورة،فهنان أعمال لم تكن ؼرٌبةعلى المتلمً ولم ال ٌعتبر عمبل 

تكسر أفمه، وكانت أعمال جٌّدة. أضؾ إلى ذلن  فلٌس باإلمكان تحدٌد تلن المسافة بٌن العمل 

 األدبً واألفك بكل دلة وفً كل األحوال.

 

أما ما ٌحدثه المتلمً فً كما هذا المفهوم ٌحدد لنا ما ٌحدثه العمل األدبً فً المتلمً فمط، 

العمل األدبً فؤمر ال اعتبار له،فً حٌن أن موضوع نظرٌة التلمً هو التفاعل بٌن المتلمً 

 والعمل األدبً.

 

  Fusion des horizonاندماج اآلفاق:  - 3

 

ٌستعمل هذا المفهوم لتفسٌر ظاهرة التّؤوٌبلت المختلفة التً ٌعرفها العمل األدبً خبلل 

و ٌعتبر هذا المفهوم من المفاهٌم األساسٌة التً تبٌن فمط التماطع »ٌاتـه المتتالٌة، سٌرورة تلمّ 

بٌن "ٌاوس" و المشروع الهٌرمٌنوطٌمٌلـ "ؼادامٌر" الذي أثار هذا المفهوم فً كتابه) الحمٌمة 

و المنهج( وسّماه بمنطك السإال والجواب الذي ٌحصل بٌن النّص و لاربه عبر مختلؾ 

ر "ٌاوس" بهذا المفهوم عن العبللة المابمة بٌن االنتظارات التّارٌخٌة لؤلعمال األزمان،وٌعب

 [.87«]األدبٌة واالنتظارات المعاصرة التً لد ٌحصل معها نوع من التّجاوب

 

وعلٌه أن ٌكون المارئ محاورا جٌّدا للنّص وفك منطك)الّسإال  والجواب( إذ ٌنطلك الّسإال 

ٌستنطمه اإلجابة، من خبلل تلمٌاته المتتالٌة، فٌصبح الّسإال بهذا من المارئ إلى العمل األدبً 

الّشكل نمطة تجمع بٌن األفمٌن الماضً والحاضرومع ذلن فإّن الّدالالت و التؤوٌبلت تتجّدد و 

لو أخذنا تراثنا النّمدي العربً كعمل أدبً، محل » تتؽٌّر فً ظل هذا االندماج لآلفاق فمثبل

و استطلعنا مثبل لراءة "الجاحظ" و أفك انتظاره ثم لراءة أخرى  تلّك عبر عصور مختلفة

"لدمحم مندور"، ولراءة ثالثة "لمصطفى ناصؾ" أو" جابر عصفور" لوجدنا "دمحم مندور" لد 

تلمى التراث العربً وفك أفك تولع ٌتبلءم و معاٌٌر عصره مع االستعانة بؤفك تولع 

مصطفى ناصؾ" الذي ٌموم بدمج أفك تولعه "الجاحظ" بالّطبع، والشًء نفسه ٌحدث مع "

 [88«.]ذي التوجه الحداثً مع أفمً التولع الّسابمٌن لٌصل إلى فهم جدٌد لهذا التراث
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أي المارئ ٌلتمً مع العمل األدبً عبر أسبلته الخاصة مستحضرا فً الولت ذاته األسبلة التً 

ل األدبً من خطاب ٌحمل معنى ألمٌت على العمل عبر تارٌخ تلمٌّاته، و بهذا ٌتحّول العم

واحد إلى فضاء منفتح على تؤوٌبلت متتالٌة ومتعّددة وأسبلة متجّددة، وهنا ٌمكن التّواصل بٌن 

الماضً و الحاضر من خبلل جعل األعمال الماضٌة منفتحة باستمرار على اللّحظة 

ٌث تحمل فً طٌّاتها الّراهنة،هذا ما ٌفّسر سٌر خلود األعمال العظٌمة وسٌر تؤثٌرها الدابم، ح

 أجوبة صالحة عن األسبلة المحٌّرة التً تشؽل بال لرابها المتعالبٌن.

 

أّن التّؤوٌل الذي تمارسه جمالٌة التّلمً ٌعنً التّعرؾ على الّسإال »عودة" إلى  ٌشٌر"ناظم

الذي ٌمّدم النّص جوابا عنه، و بالتّالً إعادة لبناء أفك األسبلة و التّولّعات الذي عاشه العصر 

[،فتشّكل اآلفاق واندماجها بمنطك الّسإال 89«]الذي فٌه العمل األدبً إلى متلمٌّه األوابل

لجواب، ٌجعل هنان حوار مستمر بٌن العمل األدبً ولرابه المتعالبٌن علٌه،ٌتم من خبلل وا

 هذه المفاهٌم اإلجرابٌة عملٌة بناء المعنى عن طرٌك التؤوٌل األدبً الذي هو محور اللذة.

 

 فعل المراءة و بناء المعنى عند " إٌزر ": -2

 

نمطة البدء فً »نص و المارئ ألنهارّكز "إٌزر" فً طروحاته  على لضٌة التفاعل بٌن ال

نظرٌة "فولفانػ إٌزر" الجمالٌة هً ذلن العبللة الدٌالٌكتٌة التً تجمع بٌن النّص والمارئ 

 [.23«]وتموم على جدلٌة التفاعل بٌنهما فً ضوء استراتٌجٌات عدة

 

ارات اعتمد " اٌزر" فً فهمه لعملٌة المراءة و بناء المعنى على مفهوم آخر مختلؾ عن التٌ

ال ٌجب أن »النّمدٌة التً سبمته متؤثرا بالّظاهراتٌة و نظرتها للعمل األدبً التً أكدت على أنه

نصب اهتمامنا على النص األدبً فمط بل أٌضا بمعٌار مساو باألفعال المتضّمنة داخل 

 [ لهذا اهتم " إٌزر" بالنص الفردي و عبللة المّراء به28«]االستجابة الجمالٌة لهذا النّص

انطبللا من االتجاه الظاهراتً الذي ٌحرص على دور الذّات فً بناء الفهم الذي هو نتاج 

[،وٌرى العمل األدبً لٌس نصا مكتمبل ولٌس له وجود حمٌمً 22التّفاعل بٌن النّص والمارئ]

 ألنّهما ٌشّكبلن بعضهما. -النص والمارئ–إال بوجود المارئ بل هو تركٌب والتحام بٌنهما
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بب نبهت الظاهراتٌة إلى أّن دراسة العمل األدبً لٌس االهتمام بالنص فمط بل كذلن لهذا الس

فالنّص » االهتمام باألفعال المرتبطة بالتجاوب مع النّص هذا ما تؤثر به"إٌزر"،وذلن بموله:

ذاته ال ٌمدم إال مظاهر خطاطٌة ٌمكن من خبللها أن ٌنتج الموضوع الجمالً للنّص بٌنما 

الفعلً من خبلل فعل التّحمّمومن هنا ٌمكن أن نستخلص أّن للعمل األدبً لطبٌن  ٌحدث اإلنتاج

لد نسّمٌهما: المطب الفنًّ والمطب الجمالً،األّول هو نص المإلّؾ و الثّانً هو التّحمّك الذي 

 [23«.]ٌنجزه المارئ

 

ٌتضّمنه المإلّؾ فً نّصه،  أي أّن المطب الفنًّ ٌكمن فً النّص المتحمّك عبر النّسٌج اللّؽوٌوما

أّما المطب الجمالً فهو التّحمك الذي ٌنجزه المارئ عبر عملٌة المراءة، والعمل األدبً ال 

 سبٌل لتحمٌمه إاّل من خبلل التّفاعل المتبادل بٌن نّص المإلّؾ والمارئ.              

 

منظور "إٌزر" أي إخراج  التّفاعل بٌن النّص والمارئ هو الّشًء األساس فً فعل المراءة من

النّص من حٌّزه المجّرد إلى حٌّزه الملموس)العمل األدبً(، ألّن العمل األدبً عند "إٌزر" ال 

 ٌمصد به النّص إالّ بعد أن ٌتحمك وٌتجّسد عن طرٌك التّفاعل مع المارئ.

 

)المارئ  ٌمدم"إٌزر" مجموعة من المفاهٌم اإلجرابٌة، التً تضمن عملٌة المراءةوالمتمثلة فً

 الضمنً(،)السجل النصً(، )االستراتٌجٌات(،)مستوٌات المعنى( )موالع البلتحدٌد(.

 

 Lecteur impliciteالمارئ الضمنً:  8

 

ٌفهم مما سبك أّن العمل األدبً ال ٌتحمك من تلماء نفسه، وإنّما استنادا إلى فعل انجازي ٌموم 

، ولٌس للمارئ الّضمنً سوى دور به المارئ الذي هو طرؾ مبلزم للنص والتفاعل  معه

هو بنٌة النّص تتولّع حضور متلّك دون أن تحدده بالّضرورة، » المارئ المسجل داخل النص

 [24«.]إّن هذا المفهوم ٌضع نٌّة مسبّمة للّدور الذي ٌنبؽً أن ٌتبنّاه كل متلّك على حده
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ٌهتّمون بشعرٌة التّواصل فهنان إالّ أّن هنان نوع  من المّراء تتبنّاه طابفة من الباحثٌن ممن 

و"المارئ النّموذجً" عند" Michael Riffaterrie"المارئ المتمٌز" عند" مٌشال رٌفاتٌر" 

إال أن هذه األنواع من المراء فً نظر"إٌزر" عاجزة و ؼٌر  Umberto Ecoامبرتو اٌكو"

شؤن المارئ و لادرة على التّفاعل مع النّص، حٌث سعى إلى تجاوزها لٌصل بمفهوم معٌن ب

فالمارئ الّضمنً كمفهوم له جذور متؤصلة فً بنٌة النّص، إنّه »هو مفهوم" المارئ الّضمنً" 

[ إّن هذا المارئ المؽروسة جذور 25«]تركٌب ال ٌمكن بتاتا مطابمته مع أي لارئ حمٌمً

بصورة راسخة  فً بنٌة النّص هو المفهوم البدٌل الذي ٌتناسب تماما مع توجهات 

إٌزر" وإّن لكل نص أدبً مرجعٌات خاصة،بإمكان المارئ المساهمة فً تجسٌدها فً نظرٌة"

 إنتاج المعنى الكامن داخل النّص.

 

وعلٌه أّن المارئ الّضمنً هو محور عملٌة المراءة، وهو مفهوم تجرٌدي لٌس لاربا حمٌمٌا 

دبً و تحمٌك أولاربا فعلٌا،إذ إنّه ٌحاول أن ٌجعل لنفسه وظٌفة خاصة فً فهم النّص األ

استجابات فنٌة لتجاربه التً أصبحت خلفٌة مرجعٌة ٌستند إلٌها فً عملٌة بناء المعنى،وهً 

 وظٌفة حٌوٌة بٌن النّص وبٌنه.

 

 Emplacements non identifierموالع البلتحدٌد:  2 –

 

أخذ " إٌزر" هذا المفهوم من "انجاردن" حٌث ٌنظر إلى النّص على أنّه جوانب تخطٌطٌة 

صحوبة بفراؼات، ٌسمٌها "انجاردن" بالفجوات أو موالع البلتحدٌد، بفضلها ٌستطٌع أن م

تحدث اضطراب فً »ٌدخل كل من المارئ والنّص فً عبللة حوارٌة تفاعلٌة لبناء المعنى

ذهن المارئ الذي ٌفجر نشاطه المكّون،هذا النشاط الذي ال ٌمكن أن ٌهدأ إال بفعل إنتاج 

[ عناصر البلتحدٌد هً التً تمّكن النّص من التّواصل مع المارئ 26«]الموضوع الجمالً

ٌعتبر"اٌزر" المٌمة الجمالٌة فً حّد ذاتها » بمعنى أنّها ال تحثّه على المشاركة فً اإلنتاج؛

[ حٌث أن المتلمًّ هو من ٌتكفّل 27«]نتاجا لعملٌة التّحمٌك و سد أماكن البلتحدٌد النّصٌة

لنّص عبر عملٌة ملء الفراؼات، ألنّها العنصر األساسً المسإول  بإعطاء دالالت متعّددة ل

عن إحداث االستجابة  الجمالٌة، كما أنّها الطرٌمة التً تمكن النّص األدبً من ممارسة نوع 

 من اإلؼراء الجمالً ٌجعل المارئ ٌمبل على لراءة النّص وبالتالً المشاركة فً بناء معناه .
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  Le répertoire du texteالسجل النصً: 3 –

 

هو كل اإلحاالت التً ٌتم بها بناء المعنى، و تكون هذه اإلحاالت إلى ما هو سابك على النّص 

وهو لٌس جدٌد جدة مطلمة، بل ٌستند إلى مجموعة من المرجعٌات  كالنّصوص األخرى أو 

بؤنّه »ً:كل ما هو خارج عنه كالّسٌالات الخارجٌة المختلفة، كما ٌشٌر إلٌه عبد الكرٌم شرف

عبارة عن مجموعة من المعاٌٌر والمواضعات واالتّفالات التً تكون سابمة علٌه ومعروفة 

لدى جمهور المتلمٌّن،والتً ٌستطٌع بفضلها أن ٌخلك وضعٌة سٌالٌة مشتركة بٌنه و بٌن 

[؛أي أّن النّص لحظة لراءته ٌتطلب سجل_النّص_الذي فً ظلّه تتم عملٌة 28«]المارئ

ه وبٌن الماربوٌتحّدد األفك،والمعنى الناتج عنه ٌكون دابما بتفعٌل البنٌات النّصٌة التّفاعل بٌن

 الممنوحة واإلستراتٌجٌات التً توجه المارئ .

 

 Les Stratégies Texturalاالستراتٌجٌات النصٌة :  4 –

 

إلؾ هً عبارة عن مجموعة من الموانٌن التً ال بد لها من مرافمة التواصل الذي ٌتم بٌن الم

والمارئ، وظٌفتها أنّها تصل بٌن عناصر الّسجل و تمٌٌم العبللة بٌن الّسٌاق المرجعً و 

هً المسإولة عن كٌفٌة توزٌع »[و29المتلمًّ، أنّها تموم برسم معالم موضوع النّص ومعناه]

وترتٌبوتنظٌم عناصر الّسجل على النّسٌج النّصً،وبالتّالً على ضوبها ٌتحّدد النّص فً بناءه 

 [.33«]وفً شكله الخاص

 

أي إمكانٌة االستعانة بالّسٌالات الخارجٌة لكن فً الحدود التً ٌمكن أن ترسمها توجٌهات 

 النّص، معنى النّص ال ٌمكن أن ٌبنى إالّ وفك إستراتٌجٌة محددة.

 

 مستوٌات المعنى: 5 –

 

من خبللها أّن المعنى ال ٌظهر للمارئ دافعه واحدة و إنّما عبر مستوٌات وذلن بفعل اإلدران 

أّن النّص ال ٌظهر المعنى فً نمط محدد من العناصر وإنّما » الجمالً، حٌث ٌشٌر" اٌزر" 
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ٌتؤسس وفك مستوٌات تظهر إلى الوجود بفعل اإلدران الجمالً فهو ٌرى أّن هنان مستوٌٌن 

ما عملٌة متواصلة لبناء المعنى،تحتل خبللها العناصر التً تسهم فً ذلن البناء تتم وفمه

[ 38«]موالعها باالنتمال من المستوى الخلفً)الّسٌاق المرجعً(إلى المستوى األمامً)النّص(

تنّظم هذه النّظرٌة عبللة النّص  بالّسٌاق الخارجً،وأّن النّص ال ٌمكن فهمه إاّل على ضوء 

،وكذلن كفاءة المارئ المعرفٌة ولدرته على االستمرار فً عملٌة المراءة هذه الخلفٌة 

 والوصول إلى بناء الموضوع الجمالً.

 

 Le ponant de vue mobileوجهة النظر الجوالة :  6 –

 

تعد من المفاهٌم النّمدٌة التً وّظفها " اٌزر " ضمن نظرٌته ، بحٌث ٌرى من خبلل  هذا 

فً النّص فبل ٌمكن أن ٌفهمه دفعة واحدة إاّل من خبلل المراحل  المفهوم أّن المارئ ٌجول

المختلفة و المتتابعة للمراءة بدءا من البنٌات الّظاهرة وصوال إلى البنٌات الخفٌة التً تشكل 

[ وهذا ٌشٌر إلى أن وجهة النظر الجوالة هً نشاط لصدي واع 32بنٌات الؽٌاب فً النّص ]

ة الهدم و البناء و تكون هذه العملٌة لها عبللة بالخبرة الجمالٌة ٌموم به المارئ من خبلل عملٌ

و هكذا فكل »للمارئ و ما ٌّدخره من مرجعٌات ومعاٌٌر،فٌهدم ما بناه لٌعٌد البناء مرة أخرى 

[ ومنه أّن فعل المراءة ٌختلؾ من 33»  ]لحظة من لحظات المراءة هً جدلٌة ترلب وتذكر 

 برالسٌرورة التارٌخٌة وجهات نظر مختلفة .فترة إلى أخرى و ثم تتشّكل ع

 

من خبلل هذا نرى أّن " إٌزر " لد تمٌّز فً مشروعه النّمدي حٌث اشتؽل على مجال جدٌد   

من مجاالت الّظاهرة األدبٌة ،كانت نظرٌته تنطلك من خّطٌنمزدوجٌن متبادلٌن من النّص إلى 

 ٌده عبر عملٌات ملء الفراؼات.المارئ و من المارئ إلى النّص فً إنتاج المعنى،وتجس

 

 الخبلصة:

 

لامت نظرٌة التّلمً بتمجٌد المتلمًّ وفتحت له الباب على مصراعٌه للتّعامل مع النّصوص 

 األدبٌة بشتّى التّؤوٌبلت وكافة التّولعات التً لد تكون راسخة فً ذهنه.
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ٌؤتً ٌحمل أفك تولّع العبللة التّفاعلٌة عند "ٌاوس"  تكون من المارئ إلى النّص ؛ ألنّه 

اكتسبه من لراءات سابمة للجنس األدبً لٌواجه النّص ، أّما "اٌزر" فتنطلك العبللة من النّص 

 الذي ٌخبا فً ثنٌاه الكثٌر من المعانً ؼٌر المحددة ٌؤتً المارئ لتحدٌدها .

 

ى مستوى تبمى إشكالٌة نظرٌة التلمً فً تجسٌد المفاهٌم اإلجرابٌة التً أتى بها روادها عل

التّطبٌك؛ألّن نظرٌة التّلمً كمثٌبلتها من النظرٌات النّمدٌة من بنٌوٌة وسٌمٌابٌة،ظلّت مفاهٌمها 

نظرٌة أكثر من كونها تطبٌمٌة؛خاصة وأّن رّواد هذه النّظرٌة لم ٌضعوا نموذجا تجسٌدٌا لكل 

 هذه المفاهٌم التّنظٌرٌة  والتّجرٌدٌة فً الكثٌر من األحٌان.

 

لمً هً ممارسة فلسفٌة حول الكٌفٌة التً ٌتم بها التّلمً و إنتاج المعنى وفهمه،لهذا نظرٌة التّ 

تبمى بعض المفاهٌم اإلجرابٌة عبارة عن موجودات نظرٌة تستثمر فً النّشاط الذهنٌوالفكري  

 على  مستوى  المتلمًّ   كآلٌات موّجهة لعملٌة اإلدران والمراءة.

 

 الهوامش:

 

ستاذ متخصص فً اآلداب الفرنسٌة ممثل ما ٌسمى/ جامعة ( أ8928،8997*ٌاوس )

كونستانس( التً تدور أعمالها حول مفهوم )تلمً العمل الفنً( تؤثر بدراسته بؤمثال "جورج 

. 8966ؼادامٌر" حٌث تبّوأ كرس الفلسفة االلمانٌة، دّرس بجامعة كونستانس منذ نشؤتها سنة 

 ar.wikipedia.orgٌنظر:

( أستاذ اللؽة االنجلٌزٌة، والفلسفة واللؽة االلمانٌة اشتؽل 8926،2337) **فولفؽانػ آٌز

بالتدرٌس بعدة جامعات داخل ألمانٌا وخارجها، منها جامعة كونستانس. 

 ar.wikipedia.orgٌنظر:

 

[ ٌنظر: دمحم بوحسن، نظرٌة التلمً والنمد األدبً الحدٌث، نظرٌة التلمً إشكاالت 8]

 .26دمحم الخامس، المؽرب،]د ط[، ]دت[ ص، جامعة 24وتطبٌمات، ع 
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[ هانز روبرت ٌاوس: جمالٌة التلمً من أجل تؤوٌل جدٌد للنص األدبً، تر: رشٌد نبحدو، 4]
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 .837م،ص 2334، البلذلٌة ، سورٌا ، 8التوزٌع، ط

 

 تبنٌنا مصطلح " أفك التولع "  العتمادنا ترجمة رشٌد بنحّدو     *

 

** صاغ "ٌاوس" مصطلح "أفك " من األفك التارٌخً عند "ؼادامٌر " و كذلن مفهوم خٌبة 

س" أن هذٌن المفهومٌن لد حمما رؼبته فً االنتظار عند "كارل بوبر"  ،حٌث رأى "ٌاو

البرهنة على أهمٌة  فعل التّلمً ، ٌنظر : ناظم عودة ، األصول المعرفٌة لنظرٌة التلمً 

 . 838،ص
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888 

 [  المرجع نفسه، صفحة نفسها.28]
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