د .سالف بوحاليس

املادة :نظريـــــــة القــــراءة والتلـــــقي

لكية الآداب واللغات

-الاختصاص :نقد ومناجه –ليسانس-

قسم اللغة والدب العريب

املس توى :السدايس السادس

عنوان ادلرس :الهرمينوطيقا l 'herméneutique
عنارص ادلرس
 -1الهرمينوطيقا :املفهوم و أصل اس تخدام املصطلح
 -2الهرمينوطيقا احلديثة
 الهرمينوطيقا ومعلية الفهم الهرمينوطيقا والعلوم الانسانية: الهرمينوطيقا والفينومينولوجيا -3مصادر ومراجع ادلرس
أهداف ادلرس
 تأثري الهرمينوطيقا يف نظرية التلقي مبا متثهل من خلفية فلسفية هامة المتيزي بني مصطلحات متقاربة ومتداخةل مثل :التفسري ،الفهم والتأويل فهم طبيعة العالقة بني الهرمينوطيقا والفينومينولوجيا.-1الهرمينوطيقا :املفهوم و أصل اس تخدام املصطلح
تضطلع الهرمينوطيقا مبهمة تأويل ش ىت أنواع النصوص واخلطاابت ،وان اكن
منطلقها الساس هو اخلطاب ادليين ،فهيي ختتلف عن بقية الاجتاهات الفلسفية
والنقدية اليت هتمت ابلنص واملؤلف والعالقة بيهنام برتكزي اهامتهما عىل عالقة القار
ابلنص ،وما ميتلكه املؤول من رشوط متكنه من الفهم.
وتعين الهرمينوطيقا "عمل أو فن التأويل" وبعبارة أدق يه " فن امتالك لك الوروط
الرضورية للفهم" ،و مصطلح الهرمينوطيقا مصطلح قدمي شاع اس تخدامه يف دوائر
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ادلراسات الالهوتية ليشري اىل "مجموعة القواعد واملعايري اليت جيب ان يتبعها املفرس
لفهم النص ادليين (الكتاب املقدس الجنيل)" ،عىل أن هناك من يعود ابملامرسات
التأويلية اىل ادلراسات اليواننية القدمية اليت أسقطت عىل املالمح الهومريية وسعت
اىل الكشف عن معانهيا بعدما اس تعصت لغهتا عىل الفهم ،أما تطبيقات الهرمينوطيقا
احلديثة فقد انتقلت هبا اىل جمالت أكرث اتساعا مثل :التارخي وعمل الاجامتع و النقد
الديب.
ويقف مصطلح الهرمينوطيقا حماذاي ملصطلحات كثرية من قبيل :الفهم ،التفسري،
التأويل ،الورح ،الرتمجة ،التطبيق ..اليت تامتثل وتتطابق نينا وتتاكمل نينا أآخر
مثلام تتناقض وختتلف أنياان كثرية ابختالف أآراء الفالسفة والبانثني.
وبذكل فقد مرت الهرمينوطيقا الغربية يف تطورها مبراحل كربى يه:
 تأثري الفلسفة الالكس يكية الاغريقية والنظرية الدبية الاغريقية. انبعاث النظرايت املس يحية والهيودية يف تفسري الكتاب املقدس. تأثري عرص التنوير اذلي أدى اىل توس يع دائرة التفكري الهرمنيوطيقية اىل أبعد منالس ياقات ادلينية الرئيس ية اليت نىت الآن اكنت موضوعها السايس.
 -2الهرمينوطيقا احلديثة:
 الهرمينوطيقا ومعلية الفهم:خطا الفيلسوف شاليرماخر ابلهرمينوطيقا خطوة حامسة مثلت منعرجا نقيقيا يف
اترخي الهرمينوطيقا ،شلكت نقطة فاصةل بني الهرمينوطيقا التقليدية والهرمينوطيقا
احلديثة ،تمكن ابلضبط يف جتاوزه تفسري النصوص الفعلية والبحث عن معناها
ليسلط الضوء عىل "معلية الفهم" يف حد ذاهتا وعىل الوروط الرضورية ملقاربة ش ىت
أنواع النصوص وتفسريها.
وخيضع فن التأويل عند شاليرماخر لقاعدتني أساس يتني هام :التأويل النحوي أو
اللغوي اذلي يتناول اخلطاب يف عالقته ابللغة ،والتأويل التقين أو النفساين اذلي
يتناول اخلطاب يف عالقته ابذلات املفكرة.
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 الهرمينوطيقا والعلوم الانسانية:رأى فيلهمل دلتاي 1333( W. Diltheyـ  )1111يف الهرمنيوطيقا ذكل املبحث
اذلي تقوم عليه مجيع العلوم الانسانية ،غري أن الفرق بني العلوم الطبيعية والعلوم
الثقافية ،يمكن يف رأي دلتاي يف موضوع ادلراسة من هجة ويف طريقة ادلراسة أو
مهنجها من هجة أخرى ،موضوع العلوم الطبيعية هو أش ياء العامل بيامن موضوع العلوم
الثقافية هو الشخص الآخر أو الشخاص الآخرون ،أما الفارق يف املهنج فقد أوجزه
دلتاي يف مقوليت :التفسري والفهم نيث تضطلع العلوم بتفسري الطبيعة بيامن تنرصف
ادلراسات الانسانية اىل فهم تعبريات احلياة.
 الهرمينوطيقا والفينومينولوجيا:التفت مارتن هيدجر( )1191 -1331يف تناوهل للمشلكة النطولوجية) طبيعة
الوجود يف العامل ) اىل املهنج الفينومينولويج لس تاذه ادموند هرسل وقدّم دراسة
فينومينولوجية للوجود اليويم لالنسان يف العامل ،وهذه الهرمنيوطيقا ل تعىن بتأويل
النّصوص ،وامن ّا تعىن بتبيان فينومينولويج للوجود الانساين ذاته ،نيث يشري
هيدجر يف هذا الس ياق اىل أ ّن الفهم والتأويل هام طريقان أو أسلوابن لوجود
الانسان ،ليس الفهم شيئا يفعهل النسان بل هو يشء يكونه ،وبذكل يع ّمق هيدجر
مفهوم الهرمنيوطيقا يف الوجود والزمان ،مث جاء تلميذ هانز جورج غادامري
Gadamerوقام بتطوير مضمون الهرمنيوطيقا الهيدجرية ،فربطها بعمل امجلال وبفلسفة
الفهم والتارخي.
ومثلام يدعو هيدجر اىل رضورة اقامة نوار بني القارىء والنص فان غادامري يركز
عىل اذلات (القار ) كقوة فاعةل يف معلية الفهم والتأويل ،وحياول أن جيعل من هذه
العملية معلية موضوعية حبتة.
مصادر ومراجع ادلرس
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-

-

عادل مصطفى ،فهم الفهم ،مدخل اىل الهرمينيوطيقا :نظرية التأويل من أفالطون اىل
جادامر ،مؤسسة هنداوي ،اململكة املتحدة ،دط.2113 ،
عبد الكرمي رشيف ،من فلسفات التأويل اىل نظرايت القراءة ،دراسة حتليلية نقدية
يف النظرايت الغربية احلديثة ،منشورات الاختالف ،ادلار العربية للعلوم انرشون،
اجلزائر ،لبنان ،ط.2119 ،1
نرص حامد أبو زيد ،اشاكليات القراءة وأآليات التاويل ،املركز الثقايف العريب ،املغرب،
لبنان ،ط.2112 ،1
نرص حامد أبو زيد ،فلسفة التأويل ،دراسة يف تأويل القرأآن عند حمي ادلين ابن
عريب ،دار التنوير ،دار الوحدة ،لبنان ،ط.1133 ،1
بومدين نورية ،محمد أسلوغة ،قراءة يف نظرية الهرمنيوطيقا عند هيدجر ،جمةل
متون،اجملدل  ،11ع ،12سبمترب  ،2111لكية العلوم الاجامنعية والانسانية ،جامعة
مولي الطاهر ،سعيدة.
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د .سالف بوحاليس

املادة :نظريـــــــة القــــراءة والتأويل

لكية الآداب واللغات
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عنوان ادلرس :اسرتاتيجية القراءة والقار المنوذيج
عنارص ادلرس:
 .1القراءة ...يف نظرية القراءة
 .2أنواع القراء
 القار املعارص القار املثايل القار املطلع القار املقصود القار الضمين .3القار المنوذيج

القراءة ...يف نظرية القراءة:
القراءة عالقة تشاركية حتاورية بني النص والقار  ،يفرض لك مهنام منطقه وأآلياته ،نيث
تتكون بيهنام نركة تفاعلية ،و يه معلية تشكيل وبناء ،وهذا يعين أهنا تفتح الباب عىل
مرصاعيه أمام القار ليبحث فامي بني يديه عام هو غائب وعن الصةل القامئة بني البنية و
مقصد النص ،و يه عند ايزر "رشط مس بق رضوري مجليع معليات التأويل الديب" بل ان
النص ليس بوسعه أن ميتكل املعىن ال عندما يكون قد قر .
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ميكن حتديد معىن القراءة من خالل العالقة بني القار والنص وتكل العملية التواصلية
اليت ميكن أن يؤسس فهيا النص نفسه كعامل ارتباط يف وعي القار من اننية ومن اننية
أخرى طريقة تلقي هذا النص واليت يتلقى هبا تعمتد عىل القار بقدر ما تعمتد عىل النص
ذلكل ميكن أن حندد القراءة كعملية مشاركة وحماورة وتفاعل وهو ما يذهب اليه أآيزر بقوهل":
س يكون اهامتمنا هو اجياد الوسائل لوصف معلية القراءة ابعتبارها تفاعال ديناميا بني النص
والقار .
أنواع القــــــــراء:
هناك عدة أنواع من القراء ،لعل أمه ما ورد ذكره دلى النقاد ما ييل:
القار املعارص :حييلنا مفهوم القار املعارص عىل مجموع الناكم الصادرة بشأن معل أديب
معني من طرف مجهوره املعارص ،وعىل مجموع املعايري والقمي الدبية والاجامتعية اليت تتأسس
علهيا هذه الناكم ،وذكل ابللجوء اىل شهادات القراء أنفسهم اليت تعكس كيفية تلقهيم لهذا
العمل الديب.
القار املثايل :هو ختييل حمض وليس هل أي أساس مادي ،وهو ميثل وضعية تواصلية
مس تحيةل لن القار لن يمتكن من استنفاذ لك الماكانت ادلللية اليت حيتوي علهيا النص،
ولن معاين النص ل ميكن ان تتجىل دفعة واحدة .
القار املطلع :دلى س تانيل فيتش فانه يلفت الانتباه اىل البنية السطحية عىل النتاجات
ادلللية اليت شلكها القار انطالقا مهنا ،فالقار املطلع هو اذلي يس تطيع أن يراقب ردود
أفعاهل عىل البنية السطحية ويصححها ابس مترار ،لن كفاءته وقدراته املعرفية تسمح هل بذكل
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القار املقصود :حاول ارفني فولف اعادة بناء صورة القار اذلي ختيهل املؤلف وقصد التوجه
اليه وصورته يه اليت حتدد شلك النص الهنايئ  ،مادام املؤلف يبين نصه نسب نوع وشلك
امجلهور اذلي يتوجه اليه ،أو امجلهور املقصود.
القار الضمين :هو ليس قرئا ملموسا أو اتخييا أو معارصا بل القار الضمين هو ابلرضورة
جتريد تبىن خصائصه قبليا ابس تقالل عن لك وجود نقيقي ،وهو دور القار املكتوب داخل
النص.
القار المنوذيج :انطلق امربتو ايكو من نظرة س مييائية يعمتد فهيا القار عىل فك الشفرات
اللغوية ،من هنا وطد العالقة بني القار والنص ،واقرتح القار المنوذيج كجزء من أآلية
النص واسرتاتيجيته ،من هنا قام بربط البنيات النصية والتصنيفات ابلالهنائية والانفتاح،
من هنا تكون نظرية التلقي يه نظرية للنص.
ينطلق ايكو من نقطة مفادها أن النص اسرتاتيجية ينظمها الاكتب والقار معا ،لهذا
يتوقع املؤلف قارئا منوذجيا يس تطيع أن يتعاون من أجل حتقيق النص ابلطريقة اليت يفكر هبا
املؤلف ويس تطيع أن يتحرك تأويليا مثلام حترك املؤلف.
ان القار يعيش مع املؤلف عىل هذه املساحة من املعاين اليت خيلزلها أو يضيقها املؤلف
ليوسعها القار  ،والكهام يدخل يف لعبة التغييب والاظهار.
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املادة :نظريـــــــة القــــراءة والتلـــــقي
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عنوان ادلرس :نظرية التلقي :روبرت ايوس ،فولفغانغ ايزر
عنارص ادلرس
 .1نظرية التلقي والتأثري :النشأة والتأسيس
 .2هانس روبرت ايوس واترخي الدب
 .3فولفغانغ ايزر وفعل القراءة
أهداف ادلرس
 .1ضبط املفهوم ادلقيق لنظرية التلقي
 .2تتبع املسار التأسييس لنظرية التلقي
 .3الوقوف عند هجود رائدي نظرية التلقي :هانس روبرت ايوس وفولفغانغ ايزر
نظرية القراءة والتلقي :املفهوم ،النشأة والتأسيس
ان التلقي معوما والقراءة خصوصا يه تفاعل دينايم بني معطيات النص واخلطاطة اذلهنية للمتلقي
مبا فهيا رغباته وردود أفعاهل ،وهذا التفاعل والتأثري بني النص من هجة والقار من هجة أخرى هو ما
مكن هذه النظرية من أن تكون نظرية للتلقي والتأثري معا.
جيمع ادلارسون عىل أن نظرية التلقي ظهرت يف أملانيا يف أواخر الس تينات من القرن
العورين يف الوقت اذلي عرفت فيه املقارابت البنيوية نوعا منيي الفتور ،وتعد احملارضة اليت ألقاها
ايوس يف جامعة كونس تانس س نة 1119م بعنوان" ملاذا تمت دراسة تأرخي الدب "احلجر الساس لها،
واليت ّ مضهنا مجموعة من املقرتحات قامت علهيا النظرية ،وقام بتنقيح عنوان هذه احملارضة لتصبح
"اترخي الدب بوصفه حتداي دلراسة الدب" ،اضافة اىل كتابه "جاملية التلقي-من أجل تأويل للنص
الديب.
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ويف س نة 1191م ظهر معل أيزر ابلجنلزيية بعنوان" الهبام واس تجابة القار للدب اخليايل
النرثي "وهو يف الصل حمارضة ُألقيت يف جامعة كونس تانس ،ويف س نة  1191ظهر اىل الوجود
القراءة.
فعل
املسمى
كتابه
من هنا يعود الفضل يف ارساء قواعد النظرية اىل علمني من أعالم النقد الملاين هام :
هانس روبريت ايوس) ،(1997-1921و فولفغانغ ايزر()2119-1121
هانس روبرت ايوس واترخي الدب
قبل أن يعرض ايوس السس واملفاهمي اليت بىن علهيا طرحه النقدي اجلديد ،وصف راهن اترخي
الدب وما أآل اليه "مل تعد لتارخي الدب يف الوقت الراهن تكل احلضوة اليت اكن يمتتع هبا يف القرن
املايض ،ولنعرتف بأنه جدير هبذا املصري نظرا ملا يعانيه هذا العمل اجلليل من تدهور مطرد منذ مائة
ومخسني س نة ،فأكرب منجزاته تعود مجيعا ودون اس تثناء اىل القرن التاسع عور حني اكن تأليف
كتاب يؤرخ لدب أمة من المم يعد مأثرة أو خامتة نياة اخملتصني  ...لقد اكن هدف هؤلء الش يوخ
المسى أن يعرضوا من خالل منتجات أدهبم جوهر الهوية القومية ويه تبحث عن ذاهتا".
أما القار فانه يسامه ابس مترار يف صنع التارخي من خالل تلقيه للعامل البداعية اذ بفهمها وتأويلها
مينحها أبعادا جديدة ونياة جديدة كذكل ،يقول ايوس " :اذا أردان أن نفهم بكيفية أفضل كيف ينتظم
تتابع العامل الدبية مضن اترخي أديب مامتسك ،فعلينا ان خنرج من هذه ادلائرة املغلقة اليت تشلكها
جاملية النتاج والمتثيل ،وننفتح عةل جاملية التلقي والتأثري الناجت" ،فالتارخي الديب اذلي حياول أن
يؤسس هل ايوس هو اترخي اجلدل القامئ بني الانتاج والتلقي.
عزز ايوس نظريته يف اترخي الدب مبفاهمي اجرائية يقوم عىل فهم الظاهرة الدبية يف أبعادها
الوظيفية وامجلالية والتارخيية من خالل سريورة تلقهيا املس مترة ،أمهها :أفق الانتظار و املسافة امجلالية.
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فولفغانغ ايزر وفعل القراءة:
اهمت ايزر بكيفية تفاعل النص مع القار وما حيدثه من تأثري يف هذا القار  ،ذلكل مسيت نظرتية
"بنظرية التأثري امجلايل" ،فاذا اكنت ادلراسات الالكس يكية تنظر اىل املعىن بوصفه نقيقة أو موضوعا
خفيا يف النص جيب الكشف عنه ،فان ايزر يرى أن النص ل يصوغ معناه بنفسه بل انه حباجة اىل
قار يتصوره ويمتثهل ،ذلكل فاملعىن هو نتيجة التفاعل بني النص والقار .
وقد معد ايزر اىل مجموعة من الآليات الجرائية اليت توحض العالقة بني النص والقار ويه:
القار الضمين ،المنوذج الوظيفي التارخيي لش تغال النص ويتضمن (السجل النيص،الاسرتاتيجيات
النصية) ،والتصور الفنومينولويج املمتثل يف (وهجة النظر اجلواةل).
اذن من خالل ما س بق ميكننا اجراء مقارنة بني ايوس وايزر تتلخص يف أن مفهوم جاملية التلقي
ل حييل عىل نظرية موحدة ،بل تندرج مضنه نظريتان اثنتان ميكن المتيزي بيهنام بوضوح رمغ تداخلهام
وتاكملهام هام :نظرية التلقي ونظرية التأثري ،هتمت نظرية التلقي (لياوس) ابلكيفية اليت يمت هبا تلقي النص
الديب يف حلظة اترخيية معينة ،وعىل ردود أفعال املتلقني عرب التارخي ،أما نظرية التأثري (ليزر) فرتكز
عىل النص يف حد ذاته من نيث التأثريات اليت ميارسها ،وتبلغ جاملية التلقي اكمل تطورها ومشوليهتا
وخصوصيهتا عندما تؤلف بني هذين الاجتاهني املتاكملني واملتداخلني.
مصادر ومراجع ادلرس:
 فولفغانغ أآيزر ،فعل القراءة ،تر محيد محلداين ،اجلاليل الكدية ،مكتبة املناهل ،فاس ،املغرب،دط.1111 ،
 هانس روبرت ايوس ،جاملية التلقي ،من أجل تأويل جديد للنص الديب ،تر رش يد بنحدو،اجمللس العىل للثقافة ،مرص ط.2112 ،1
 روبرت هولب ،نظرية التلقي ،مقدمة نقدية ،تر عز ادلين اسامعيل ،املكتبة الاكدميية ،مرص،ط2111 ،1
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 عبد الكرمي رشيف ،من فلسفات التأويل اىل نظرايت القراءة ،دراسة حتليلية نقدية يفالنظرايت الغربية احلديثة ،منشورات الاختالف ،ادلار العربية للعلوم انرشون ،اجلزائر،
لبنان ،ط.2119 ،1
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عنوان ادلرس :ثنائية القار والنص
عنارص ادلرس:
 .1النص قبل نظرية التلقي
 .2العالقة بني النص والقار مضن نظرية التلقي
 .1النص قبل نظرية التلقي:
النص يف التصور التقليدي ذو بنية أحادية ،هل دلةل حمددة والقار هو اذلي ميسك هبا ،ذلا
أهجدت النظرايت نفسها يف البحث عن ادللةل يف اجملمتع أو النفس أو يف الشلك واملضمون ،ومبا أن
النص بنية مغلقة فهو مكل لصانبه ،أي للمؤلف ،وهل سلطة عليا عليه ،وما عىل القار سوى البحث
عن ادللةل الاكمنة يف وعي أو لوعي الاكتب ،ذلا فاملؤلف هو منتج النص واملتلقي ما هو ال مس هتكل
مث ان النص هو عبارة عن مرأآة ينطبع فهيا املعىن و يس تطيع أن يعكسه مرة أخرى فرياه القار ،
فاملعىن ينطلق من نقطة ارسال بعيهنا يه هذا املؤلف أو املبدع ،ويتحرك عرب وس يط هو النص اىل
نقطة اس تقبال بعيهنا يه املس تقبل أو القار أو املتلقي ،فاللكامت تعكس متاما املشاعر و الفاكر
والش ياء اليت تشري الهيا وتس تحرضها ،معىن هذا أن النص موجود ابلقوة يف صورته املادية ويه
الكتابة ،ا ّل أن نظرية التلقي مل تعرتف ابلوجود املادي للنص ؛ فهو يف عرفها غري متحقق ان مل يمت
تلقيه من طرف قار  ،هذا الخري هو اذلي يبعث احلياة يف النص  ،اذ ل يتحقق ال بفعل القراءة.
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-2

العالقة بني النص والقار مضن نظرية التلقي :

يرى ايزر أن النص نتاج تظافر هجود املؤلف والقار معا ،فعملية الكتابة تش متل معلية
القراءة ابعتبارها عامل ارتباط جديل ،ويتطلب هذان الفعالن املرتابطان خشصني نش يطني بشلك
خمتلف واجملهودات املوحدة للمؤلف والقار تُربز للوجود املوضوع امللموس واخليايل ،هذا املوضوع
هو من معل اذلهن ،ان الفن ل يوجد ال من أجل ومن خالل الآخرين ،ويرى ايزر من
خالل طرحه بأن العمل الديب الفين يتشلك من قطبني هام  :قطب فين وهو النص  ،وقطب
القار .
هو
جاميل
تمت القراءة بطريقة تبادلية بني القار والنص ،ول تسري يف اجتاه
واحد -من النص حنو القار  -بل تسري يف اجتاهني  ،حبيث يقوم القار مبساءةل النص وحماورته
وبذكل تتودل بني النص واملتلقي عالقة مزدوجة أو مبعىن أآخر عالقة جدلية  ،تتحرك من النص
اىل املتلقي ومن املتلقي اىل النص.
اعمتد " ايزر" يف فهمه لعملية القراءة و بناء املعىن عىل مفهوم أآخر خمتلف عن التيارات النّقدية
التـي سـبقته متأثرا ّ
ابلظاهراتية اليت حترص عىل دور ّاذلات يف بناء الفهم ،واذلي هو نتاج ال ّتفاعل
بـني الـنّص والقار فنظرهتا للعمل الديب اليت تؤكد أنه ل جيب أن نصب اهامتمنا عىل النص الديب
فقـط بـل أيضا مبعيار مساو ابلفعال املتضمنة داخل الاس تجابة امجلالية لهذا النّص ،لهذا اهمت
" ايزر" ابلنص الفردي و عالقة القراء به.
فال سبيل اذن لتحقيق العمل الديب الّـا مـن خـالل ال ّتفاعـل املتبادل بني النص ،املؤلّف والقار .
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عنوان ادلرس :العمل الديب بني القطبني :الفين وامجلايل
عنارص ادلرس
 .1القطب الفين والقطب امجلايل
 .2مواقع الالحتديد
 .3اخللفية الفلسفية
 .1القطب الفين والقطب امجلايل

ميزي فولفغانغ ايزر بني قطيب العمل الديب وهام :القطب الفين والقطب امجلايل يف قوهل :
"للعمل الديب قطبني ميكن أن ندعوهام :القطب الفي والقطب امجلايل ،يشري القطب الفين
اىل النص اذلي أبدعه املؤلف ،ويشري القطب امجلايل اىل الادراك اذلي ينجزه القار ،
وينتج عن هذه القطبية الثنائية أن العمل الديب ل ميكن أن يتطابق مع النص متاما ،أو مع
ادراك النص ،امنا هو يشغل يف حلقيقة مزنةل وسطا بني القطبني ،فالعمل يتعدى كونه جمرد
نص ،لن النص يس متد نياته من كونه مدراك ،وأن فعل الادراك  ،فضال عن ذكل،
مس تقل ،عىل أية حال ،عن املزاج الفردي للقار  ،رمغ أن القار يتأثر بامنذج النص
اخملتلفة  ،ان الالتقاء بني النص والقار هو اذلي حيقق للعمل وجوده".
ميتكل العمل الديب بنية مادية منطية اثبتة وحمددة ومس تقةل عن أي فعل من أفعال القراءة
وهو ما يطلق عليه ايزر القطب الفين ،أما املوضوع اذلي يقصده العمل الديب فانه غري حمدد
14

سلفا ،اذ يعرض يف شلك خطاطات وترس اميت عىل القار أن ميل هذه الفجوات والبياضات
مبا يقدمه من تأويالت ،وهو مايسمى مواقع الالحتديد
.2مواقع الالحتديد Emplacements non identifier
أخذ " ايزر" هذا املفهوم من "انغاردن" نيث ينظر اىل النّص عىل أن ّه جوانب ختطيطية
مصـحوبة بفراغـات يسمهيا ابلفجوات أو مواقع الالحتديد ،بفضلها يس تطيع أن يدخل لك من
القار والنّص يف عالقـة نواريـة تفاعلية لبناء املعىن و املشاركة يف انتاج النص يعترب"ايزر"
القمية امجلالية يف حد ذاهتا نتاجا لعملية التّحقيـق وسـد أمـاكن الالحتديـد
النّصية ،نيث أن املتلقّي هو من يتكفّل ابعطاء دللت متعددة للنّص عرب معلية ملء
الفراغـات ،لهنّ ـا العنصـر السايس املسؤول عن احداث الاس تجابة امجلالية ،كام أهنّ ا الطريقة
اليت متكن النّص الديب من ممارسة نـوع مـن الغراء امجلايل جيعل القار يقبل عىل قراءة
النّص وابلتايل املشاركة يف بناء معناه.
.3اخللفية الفلسفية:
ان حتقيق القطب امجلايل يرتبط ابلرضورة خبربة املتلقي و طريقته يف فهم العمل وتأويهل ،هذه
الفكرة أخذها ايزر من رومان انغاردن اذلي جاء موروعه الفلسفي للمتيزي بني البنية
النطولوجية للعمل الديب ،أي مجموع العنارص املادية التكوينية للعمل الديب يف حد ذاته
وادراك "املوضوع امجلايل" النامج عن حتقيق هذه البنية بواسطة معليات الدراك املامرسة من
قبل اذلات القارئة.
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عنوان ادلرس :القار الضمين
عنارص ادلرس:
 .1مفهوم القار الضمين
 .2ادلور الوظيفي للقار الضمين
معد ايزر اىل مجموعة من الآليات الجرائية اليت توحض العالقة بني النص والقار
ويه :القار الضمين ،المنوذج الوظيفي التارخيي لش تغال النص ويتضمن (السجل
النيص ،الاسرتاتيجيات النصية) ،والتصور الفنومينولويج املمتثل يف (وهجة النظر
اجلواةل).
مفهوم القار الضمين:le lecteur implicite
وجد ايزر يف مفهوم القار الضمين الداة الجرائية املناس بة لوصف التفاعل بني النص
والقار  ،نيث يبني كيف يرتبط القار بعامل النص ،وكيف ميارس تعلاميته وتوجهياته وتأثرياته
اليت تتحمك يف بناء القار للمعىن النيص
وهو املفهوم اذلي اكن ايزر هيدف به اىل وصف ادلور احلقيقي اذلي يقوم به القار ،
ووصف البنية النصية اليت ينجم عهنا ،و تمتثل قدرة القار الضمين يف وصف الكيفية
اليت يتوقع هبا النص مشاركة القار والكيفية اليت يوجه هبا هذه املشاركة فمينعها من
الاعتباطية يف حتديد املعىن ،ويعرفه ايزر بقوهل" :انه جمسد لك الاس تعدادات املس بقة
الرضورية ابلنس بة للعمل الديب ليك ميارس تأثريه –ويه اس تعدادات مس بقة ليست
16

مرسومة من طرف واقع خاريج وجترييب ،بل من طرف النص ذاته  ،وابلتايل فالقار
الضمين مكفهوم هل جذور متأصةل يف بنية النص ،انه تركيب ل ميكن بتاات مطابقته مع أي
قار نقيقي" ،فالقار الضمين ليس سوى "دور القار " املسجل أو املكتوب داخل
النص.

 .2ادلور الوظيفي للقار الضمين:
وعليه فالقار الضمين هو حمور معلية القراءة ،وهو مفهوم جتريدي ليس قارئا نقيقيا
أو قارئا فعليـا ،اذ انّـه حياول أن جيعل لنفسه وظيفة خاصة يف فهم النّص الديب
وحتقيق اس تجاابت فنية لتجاربه اليت أصبحت خلفية مرجعية يستند الهيا يف معلية
بناء املعىن ،ويه وظيفة جدلية بني النّص والقار .
ان ادلور الضمين اذلي حيدده النص للقار ل ميكنه أن يأخذ مسته الفعلية ال أثناء
القراءة ،ومن هنا يكتسب مفهوم القار الضمين ازدواجيته الوظيفية ،انه يدمج الك من
معلية تشييد النص للمعىن احملمتل ،وحتقيق هذا املعىن احملمتل خالل معلية القراءة ،ان
يغدو وس يطا بني بنية النص ومعلية القراءة حبيث يظهر معليات التحقيق الفعلية كتجس يد
لماكانت البناء والتنس يق املمكنة اليت اكنت مبنية سلفا داخل النص.
وهكذا يبني ايزر بفضل مفهوم القار الضمين كيف ترتابط بنية النص وبنية فعل القراءة
بشلك وثيق.
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عنوان ادلرس :أفق الانتظار
أفق الانتظار:
عزز ايوس نظريته يف اترخي الدب مبفهوم اجرايئ يقوم عىل فهم الظاهرة الدبية يف أبعادها
الوظيفية وامجلالية والتارخيية من خالل سريورة تلقهيا املس مترة ،أطلق عليه تسمية "أفق الانتظار"
اذلي ميكن تعريفه بأنه ذكل "الهتيؤ القبيل(املس بق) للقار أو مــا جيـيء به مـن توقعات ،وميول
واعتقـادات يف اطار املرجعيات الفكريـة والفــنية التـي يلـم هبـا ،ذكل أن لك معل أديب جديد يدعوه
اىل اس تحضار جـمةل مـن العامل السابقة مـن نفـس اجلنـس لهتـي ته ذهنـيا ونفسـيا لسـتقـبال ذكل
العمل ،ممـا يأخـذ بــه الـى افرتاض توقّعـات معينـة".
مفهـــــوم الفـــــق مـــــن "غـاداميـــــر"
وقد أخـــــذ يــــاوس
 GADAMMERومـن مفهــوم خيــبة الانتظـار عنـد كـارل بوبــر KARL.R.POPPERحبيـث
وجــد يــاوس "أن هـذين املفهـومني املطبقـني فـي فلـسفيت العلــوم والتـارخي خيدمانـه فــي الربهــنة
عــىل أمهية التلقـي فـي فهـم الدب والتـأرخي لـه ،نيـث يـرى "غـادامري" أن فهـم أي نقيقـة هــو
مرتبط ابلعواقب اليت ترتتب علهيا  ،وأن فهمنا للعمل ل يتـأىت ال بـالنظر اليــه مــن زاويـة
غري تكل اليت اكنت يف فهمه عند معارصيه ،ولـهذا كـان غـادامري يدعو دوما اىل فهـم الـنص فـي
ضوء الس ياق التارخيي الـذي أىت فيـه اعمتـادا عــىل كونـه شـرطا أساسـيا مـن شـروط أيـة
ممارسة تأويلية ،ذلـك يعــين انـدماج الـسـياق التـارخيي الـذي نـشأ فيـه
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الثر مع أفكـار ومعـتقدات املفسـر الشخصية  ،حبيث يكون لهذا الخيـر الـرأي احلاسـم
فـي اعـادة انيـاء معنـى الـنص مـن جديـد ،وهو ما يسمى"انـصهار الآفاق" أو "اندماج الآفاق".
ويشرتط ايوس مجةل من العوامل نىت يتحقق أفق الانتظار اذ يرى " أن اعادة تشكيل أفق
امجلهور الول بغية تلقي العمل والثر اذلي حيدثه كفيةل بتخليص التجربة الدبية للقار من الزنعة
النفسانية اليت هتدده ،ونقصد بأفق التوقع نسق الحالت القابل للتحديد املوضوعي اذلي ينتج
وابلنس بة لي معل يف اللحظة التارخيية اليت ظهر فهيا ،عن ثالثة عوامل أساس ية :تَمرس امجلهور
السابق ابجلنس الديب اذلي ينمتي اليه هذا العمل ،مث أشاكل وموضوعات أعامل ماضية تفرتض
معرفهتا يف العمل ،أخري  ًا التعارض بني اللغة الشعرية واللغة العملية ،بني العامل اخليايل
والعامل اليويم".
وهذه العوامل يه:
 .1املعرفة املس بقة ابجلنس الديب
 .2معرفة شلك و تمية العامل
 .3التعارض بني اللغة الشعرية و اللغة العملية (اليومية(

السابقة

(القدرة

التناصية(.

مصادر ومراجع ادلرس
 هانس روبرت ايوس ،جاملية التلقي ،من أجل تأويل جديد للنص الديب ،تر رش يد بنحدو،اجمللس العىل للثقافة ،مرص ط.2112 ،1
 عبد الكرمي رشيف ،من فلسفات التأويل اىل نظرايت القراءة ،دراسة حتليلية نقدية يفالنظرايت الغربية احلديثة ،منشورات الاختالف ،ادلار العربية للعلوم انرشون ،اجلزائر،
لبنان ،ط.2119 ،1
 توفيق مساعدية ،أفق التوقع  /حنو بديل اجرايئ لكتابة اترخي أديب جديد ،جمةل العلوم النسانية،جامعة الخوة منتوري قس نطينة،اجلزائر ،عدد21-ديسمرب 6102،اجملدل ب.
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د .سالف بوحاليس

املادة :نظريـــــــة القــــراءة والتأويل

لكية الآداب واللغات

-الاختصاص :نقد ومناجه –الليسانس-

قسم اللغة والدب العريب

املس توى :السدايس السادس

عنوان ادلرس :النص املفتوح
عنارص ادلرس

 .1الانفتاح يف الطرح النقدي لمربتو ايكو
 1.1التأويل والاس تعامل:
 2.1املوسوعية:
" .2معيار الاقتصاد" و "مبدأ احلد الدىن من اجلهد"
كرس أحصاب نظرية القراءة ما يسمى انفتاح التفاعل ،فالقراءة ليست ال معلية جدلية
تبادلية مس مترة ذات اجتاهني من القار اىل النص ومن النص والقار  ،نيث انعتق القار
من ادلور الاس هتاليك الآيل ،وأصبح من شأنه أن حياور النص ويشارك يف اعادة انتاجه.
.1الانفتاح يف الطرح النقدي لمربتو ايكو:
لقد حتقق مفهوم "الانفتاح" يف نقل املصطلحات النقدية مع الناقد اليطايل أمربتو ايكو
حني اصداره كتاب "الثر املفتوح" س نة ،1113
 1.1التأويل والاس تعامل:
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ميزي ايكو يف طرحه النقدي بني التأويل والاس تعامل ،فتأويل النص يعين أن حنرتم قصد
النص ونتوخاه ،أما اس تعامل النص فيعين حماوةل فرض مقاصدان كقراء عىل النص ،وهكذا
فان قصد النص اخلاص هو اذلي جيب أن يؤخذ مقياسا للتأويل مثلام مينح اماكنية التأويل
كذكل ،أما قصد املؤلف أو القار فيجعالن منه معلية مس تحيةل
 2.1املوسوعية:
يس تخدم ايكو يف س ياق توفيقه بني هجد القار وقصد النص مصطلح املوسوعية اذلي
يكرس تعدد القراءات ،ويفعل دور القار  ،اذ غاية هذا التصور أن ينظم املعىن ومينعه من
الانفالت ،ذلكل ارتبط الانفتاح عند ايكو مبقصدية النص لكن ذكل ل يعين تقييد القار
مبعىن حمدد ل حييد عنه ،فاجملال مفتوح أمامه لتعدد القراءات.
ولهنائية التأويل تعين ابلنس بة اىل امربتو ايكو أن النص ميتكل عددا هائال من املعاين،
وابلتايل من اماكانت القراءة والتأويل ،ول تعين أبدا أن النص ل ميتكل أي معىن ،او انه
ميكن ان يكون هل أي معىن اكن  ،مثلام يدعي الفكر التفكييك اذلي يعتقد مبا يسميه انزلق
املعىن اجنراف املعىن اىل ما ل هناية ،وخلص اىل أن النص ابماكنه أن يقول أي يشء .وقد
رفض ايكو هذه الفكرة رفضا قاطعا.
" .2معيار الاقتصاد" و "مبدأ احلد الدىن من اجلهد":
لقد حاول ايكو يف كتابه "الثر املفتوح" أن يبني أن انفتاح العمل البداعي وتعدد اماكانت
اتويهل يرجعان اىل اماكانته ادلللية املذهةل واىل العالقات ادلللية الالمتناهية ،وليت هممة
القار سوى أن يتبىن معىن من املعاين اليت مينحها اايه النص ،لكن هذا النوع من املامرسة
التأويلية أصبح يف كتابه الآخر "حدود التأويل" تأويال مغاليا ومبالغة يف التأويل ،ذلكل أىت
مبفهومني أآخرين هام" :معيار الاقتصاد" و "مبدأ احلد الدىن من اجلهد" عامالن يعطالن
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فعالية التأويل وحيدان من مارس ته ،وهذا أكيد يتعارض مع فكرة تفعيل النص بلك اماكانته
ادلللية.
وهمام يكن من أمر فان أمربتو ايكو قد لفت الانتباه اىل حاجة النص امللحة اىل "فعل
القراءة" او "فعل التاويل" من أجل حتقيقهام ،مثلام أكد عىل دور القار يف سريورة انتاج
ادللةل ،وبني أن العامل الصيةل يه "أعامل مفتوحة" لهنا متنح اماكانت تأويلية هائةل جتعلها
تتجدد ابس مترار ولهنا تسمح للقار ابملشاركة يف بناء املوضوع امجلايل ومتنحه هامشا كبريا
من احلرية يف معلية البناء هذه.
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املادة :نظريـــــــة القــــراءة والتأويل

لكية الآداب واللغات

-الاختصاص :نقد ومناجه –الليسانس-

قسم اللغة والدب العريب

املس توى :السدايس السادس

عنوان ادلرس :املسافة امجلالية
املسافة امجلاليةla Distance Esthétique
يه مفهوم يمتم مفهوم أفق الانتظار و يعضده ،و يه من أمه املفاهمي الجرائية املعمتدة يف
نظريـة "يـاوس" نيـث يعرفها بقوهل ":ذكل البعد القامئ بني ظهور الثر الديب نفسه و بني
أفق انتظاره ،و ميكن احلصول عىل هذه املسافة من خالل اس تقراء ردود أفعال القراء عىل
الثر أي من تكل الناكم النقدية اليت يطلقوهنا عليه" ،ويه املسـافة الفاصـةل بني أفق
الانتظار املوجود سلفا و العمل الديب اجلديد ،و هذا الفق اذلي تتحرك يف ضوئه
الاحنرافات عام هو معهود.
ويه املعيار اذلي يقاس به جودة العمل الديب وقميتـه ،فلكمـا اتسـعت
املسافة بني أفق انتظار العمل الديب اجلديد و بني الفق املوجود سلفا ازدادت أمهيته (معل
فين رفيع) ولكـن عنـدما تتقلّص هذه املسافة يكون العمل الديب بس يط و رديء ،أي أن
املسافة امجلالية أصبحت ّ
مؤرشا عىل مدى أدبية العمـل الديب و معيارا هاما ابلنّس بة للتحليل
التّارخيي للعملية البداعية.
املسافة امجلالية
القمية امجلالية
معل بس يط رديء ضيقة
واسعة
معل فين أديب
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نوع الاس تجابة
توافق أفق الانتظار
ختيب أفق الانتظار

وهبذا تصبح جاملية العامل الدبية مرهونة مبـدى ختييـب أفـق توقعـات القار  ،فعىل العمل
الديب أن يكون جديدا حمداث غريبا عىل ما هو مألوف ،نىت يعترب معال أدبيـا فنيا ،لكن
هناك من العامل الدبية ما مل يكن غريبا عىل املتلقي ومل يكرس أفقه لكنه جيد مث أنه ليس
ابلمكـان حتديد تكل املسافة بني العمل الديب والفق بلك دقة ويف لك احلالت.
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