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عنوان احملارضة :ا ألصول العربية لنظرية القراءة والتلقي
عنارص احملارضة:
متهيد
أأوال :معجم القراءة والتلقي يف املدوانت النقدية والبالغية القدمية
 عيار الشعر البن طباطبا أأرسار البالغة ودالئل االإجعاز لعبد القاهر اجلرجاين البيان والتبيني للجاحظاثنيا :املتلقي يف املدوانت النقدية والبالغية القدمية
متهيــــــــــــد:

اس تطاعت نظرية القراءة والتلقي تغيري مسار النقد كلك وإاعادة توجيه الاهامتم صوب
املتلقي بدل النص أأو مؤلفه ،مما أأحدث خلخةل عىل مس توى املفاهمي والتصورات ،وعد
ذكل فتحا جديدا يف جمال ادلراسات النقدية احلديثة واملعارصة.
غري أأن العودة اإىل الرتاث العريب النقدي والبالغي حتيل عىل احلضور الراخس
للمتلقي(/قارئا أأو مس متعا) اإىل جانب بقية مكوانت العملية ا إالبداعية :املؤلف (الشاعر،
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اخلطيب ،)..والنص (الشعر ،اخلطابة ،)..مما يؤكد وعي نقادان القدماء بأأمهية املتلقي ودوره
يف بناء نظرية نقدية .من هذا املنطلق س نحاول تتبع أأمه قضااي التلقي يف كتب النقد العريب
القدمي
أأوال :معجم القراءة والتلقي يف املدوانت النقدية والبالغية القدمية:
حتتفظ كتب النقد والبالغة العربية القدمية مبفاهمي ومصطلحات كثرية تدل عىل التلقي
لفظا ومعىن ،ساقها أأحصاهبا تأأسيسا لنظرايت خمتلفة،
أأمه قضية حتدث عهنا ابن طباطبا وبرز من خاللها اهامتمه ابملتلقي وابلتلقي ،قضية " عيار الشعر"
اليت تعد أأمه مبحث يف الكتاب ،ويه اليت عنون هذا ا ألخري هبا ،يقول ابن طباطبا يف مس لهل
حديثه عن القضية و " عيار الشعر أأن يورد عىل الفهم الثاقب مفا قبهل و اصطفاه فهو واف وما جمه
انقص"
فهو
ونفاه
وتربز من خالل هذا القول عدة مصطلحات و " :يه الورود" و "الفهم الثاقب "و الاصطفاء
" و "املج" ،و"النفي" ويه من أأفعال املتلقي أأو ردود ا ألفعال أأثناء القراءة.
ويبقى مركز احلمك عىل الشعر » هو الفهم أأي فهم املتلقي ،وقد مسى معلية التلقي بعملية الورود ،أأي
أأن ا ألشعار ترد عىل الفهم فينظر فهيا و يصدر حمكه بقبولها أأو نفهيا ،وابإمعان النظر يف قضية عيار
الشعر عند الناقد ،جند أأن هذا ا ألخري "قد صاغ بوادر نظرية يف التلقي تقوم عىل معلية الفهم ".
و ألن هاجس التلقي حارض بشلك جيل عند عبد القاهر اجلرجاين وهو يؤسس لتصوره اجلديد يف
القراءة ،فقد وظف يف أأرسار البالغة ودالئل االإجعاز مصطلحات كثرية تدل عىل مفهوم التلقي وأأمهيته
كام تدل عىل حضور املتلقي ابعتباره عنرصا همام يف نظرية النظم ،غري أأن هذه املصطلحات تتفاوت
من حيث القرب أأو البعد من دالةل التلقي.
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أألفاظ بعيدة عن دالةل التلقي

أألفاظ قريبة من دالةل التلقي

التدبر ،الاس تخبار  ،الاس تفهام ،تلطف ،ينشد ،أأغرب ،أأجعب ،ملحت ،النشوة،
الروعة ،ذلوق ،ميج ،تعاف ،الطبع ،موقعا،
السامع ،احملصل ،الناقد ،التصور ،تلقي،
قر أأت ،تأأمل ،ختري،اس تقراء ،التخيل ،تروق ،يسود ،يومه ،التأأثري ،أأجعز ،أآنس ،احلسن،
املزية ،أآنق ،أأرحيية ،الاهزتاز ،لطف.
القبول ،الاس تنباط ،التفسري،
التأأويل  ،التفكر ،النظر ،أأفاد ،املفاضةل،
وقد حظي املس متع/القارئ بوصفه طرفا رئيسا يف الالكم/الكتابة ابهامتم كبري من قبل "اجلاحظ"
خاصة و أأن البالغة اكنت تعىن بقضية مطابقة الالكم للمقام وحال املس متعني
يقول اجلاحظ يف هذا :قال عبد هللا بن مسعود" :حدث الناس ما حدجوك بأأبصارمه و أأذنوا كل
بأأسامعهم ،وحلظوك بأأبصارمه ،وإاذا ر أأيت مهنم فرتة فأأمس""
يفرض اجلاحظ ّ يف هذا النص ا ألول من كتاب "البيـان والتبيـني" َ ،احلضـور ّ الـذهين للمتلقـي،
كشـرط أأساسـي لتوجيـه الكـالم اإليـه سـواء يف خطبـة أأو غريهـا .فوضع املتلقي هو اذلي حيمت عىل
املتلكم أأوقات الالكم والتوقف وكيفية الالكم و أأسلوبه ،مث اإن املتلكم يتلكم هبدف التواصل مع الغري
فعليه أأن يتحني الفرص لبلوغ ذكل.

اثنيا :املتلقي يف املدوانت النقدية والبالغية القدمية:
فطن النقاد العرب القدماء ألمهية املتلقي يف العملية االإبداعية و دوره الفعال يف الاس تجابة للنص
ا ألديب ذلكل أأولوه اهامتما واحضا يف الكثري من مؤلفاهتم فهذا "ابن سالم امجلحي" يضع كتاب "طبقات
حفول الشعراء" ويرتب الشعراء وفق سمل تدرجيي فيجعل يف لك طبقة أأربعة شعراء" :مع
وجود خصوصيات متيزيية بني الواحد والآخر ،يستشعرها املتلقي وحتمكها جودة اللغة ودقة ا ألسلوب
والصور "مما يؤكد سلطة املتلقي يف حمكه عىل النص الشعري ابالس تحسان
أأو الاس لهجان،
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أأما "ابن رش يق" فقد بدا اهامتمه ابملتلقي واحضا حيث يقول" :ليس للجودة يف الشعر صفة ،اإمنا هو
يشء يقع يف النفس عند املمزي ،اكلفرند يف الس يف وامللحة يف الوجه".
مثلام جند "الآمدي" يف كتابه "املوازنة بني أأيب متام والبحرتي"يعتين ابملتلقي أأيضا ،وهيمت ابس تعداده
النفيس يف تذوق ا ألثر الفين حىت حيمك عليه ابجلودة ا ألدبية" :فالقارئ كام حياول الآمدي تليته،
قارئ عامل فنان ،يكس به علمه قوة الاقناع والتعليل ،كام يكس به فنه القدرة عىل مالمسة
أأغوار النفس والنفوذ اإلهيا ألن كثريا من شؤون القراءة ميتحن ابلطبع ال ابلفكر.
أأما اجلرجاين فيؤكد عىل توفر مجةل من الرشوط العلمية والقدرات
اذلهنية يف املتلقي ،واخلربات العملية يف حتليل النصوص ا ألدبية من أأجل جناح معلية التلقي،
وحتقيق التواصل املراد بني املنشئ واملتلقي ،ألن هناك معاين ال تدرك اإال برشوط ،يقول:
"فاإن" تعمل عىل لك حال أأن هذا الرضب من املعاين اكجلوهر يف الصدف ،ال يربز كل اإال
أأن تشقه عنه واكلعزيز احملتجب ال يري" وهجه حىت تس تأأذن عليه ،مث ما لك فكر هيتدي اإىل وجه
الكشف عام اش متل عليه ،وال لك خاطر يؤذن هل يف الوصول اإليه ،مفا لك أأحد يفلح
يف شق الصدفة ،ويكون يف ذكل من أأهل املعرفة ،كام ليس لك من دان من أأبواب امللوك
فتحت هل" وهذه املراحل ال ميكهنا أأن تكون اإال املوسوعة اذلهنية اليت
ميتلكها املتلقي ويوظفها يف قراءة النصوص وحتليلها.
هذه الشواهد وغريها تؤكد وجود اإرهاصات لنظرية القراءة والتلقي يف ادلراسات النقدية والبالغية
العربية القدمية مع فارق يف اجلهاز املصطلحي بني نظرايت نقدية عربية متت صياغلها يف زمن مبكر
و أأخرى غربية معارصة.
مصادر ومراجع احملارضة
ابن طباطبا العلوي ،عيار الشعر ،حتقيق :عباس عبد الس تار ،دار الكتب العلمية ،بريوت.
عبد القاهر اجلرجاين ،دالئل االإجعاز ،حت محمود محمد شاكر،مطبعة املدين ،ط 3القاهرة ،مرص
1992
عبد القاهر اجلرجاين ،أأرسار البالغة ، ،حت محمود محمد شاكر ،ط 1.مطبعة دار املدين،مرص ـ1991م
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عبد العزيز جاب هللا ،حمجوبة البفـــور ،التلقي عند عبد القاهر اجلرجاين  :مفهومه ،تلياته وإاشاكالته ،جمةل
الباحث ،العدد الثالث عرش /أأوت .3112
محمد بنلحسن التجاين ،التلقي دلى حازم القرطاجين من خالل مهنا البلغاء ورسا الادابء ،ط1،عامل
الكتب احلديث ،إاربد ـ الاردن2011 ،م
حبيب مونيس  ،القراءة واحلداثة مقاربة الاكئن واملمكن يف القراءة العربية ،احتاد الكتاب العرب ،دمشق،
3111
أآس يا درابيل ،مالمح احلداثة يف عيار الشعر البن طباطبا ،خمطوط حبث مقدم لنيل شهادة املاجس تري،
جامعة احلا خلرض ،ابتنة.3112 ،3113 ،
حسن مزدور ،قراءة يف الرتاث النقدي نظرية تلقي الشعر عند ابن طباطبا من خالل كتابه عيار الشعر،
جمةل لكية الآداب والعلوم االإنسانية والاجامتعية ،جامعة محمد خيرض بسكرة،ع  ،10جوان .3112

5

د .سالف بوحاليس

املادة :نظريـــــــة القــــراءة والتلـــــقي

لكية الآداب واللغات

-الاختصاص :نقد حديث ومعارص –ماسرت

قسم اللغة وا ألدب العريب

املس توى :السدايس الثاين

عنوان ادلرس :نصوص تطبيقية حول
ا ألصول العربية لنظرية القراءة والتلقي
اهمت الرتاث النقدي والبالغي العريب ابلكثري من القضااي املتعلقة بتلقي النصوص ا ألدبية ،واليت
تتقاطع مع الاشاكالت اليت أأاثرهتا مدرسة كونس تانس ا ألملانية مضن نظرية القراءة والتلقي.
ومن أأمه تكل املقوالت "أأفق التوقع" وهو "اللهيؤ القبيل املس بق للقارئ أأو مــا جيـيء
به مـن توقعات ،وميول واعتقـادات يف اإطار املرجعيات الفكريـة والفــنية التـي يلـم هبـا،
ذكل أأن لك معل أأديب جديد يدعوه اإىل اس تحضار جـمةل مـن ا ألعامل السابقة مـن نفـس
اجلنـس للهـيئه ذهنـيا ونفسـيا السـتقـباهل ،ممـا يأأخـذ بــه اإلـى خلـق توقّعـات معينـة"
ويشرتط ايوس مجةل من العوامل حىت يتحقق أأفق التوقع اإذ يرى " أأن اإعادة تشكيل أأفق
امجلهور ا ألول بغية تلقي العمل وا ألثر اذلي حيدثه كفيةل بتخليص التجربة ا ألدبية للقارئ من الزنعة
النفسانية اليت هتدده ،ونقصد بأأفق التوقع نسق االإحاالت القابل للتحديد املوضوعي اذلي ينتج
وابلنس بة ألي معل يف اللحظة التارخيية اليت ظهر فهيا ،عن ثالثة عوامل أأساس ية :تَمرس امجلهور
السابق ابجلنس ا ألديب اذلي ينمتي اإليه هذا العمل ،مث أأشاكل وموضوعات أأعامل ماضية تفرتض
معرفلها يف العمل ،أأخري  ًا التعارض بني اللغة الشعرية واللغة العملية ،بني العامل اخليايل
والعامل اليويم".
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وهذه العوامل يه:
 .1املعرفة املس بقة ابجلنس ا ألديب
 .3معرفة شلك و تمية ا ألعامل
 .2التعارض بني اللغة الشعرية و اللغة العملية (اليومية(

السابقة

(القدرة

التناصية(.

ولعل هذا التصور حول مفهوم أأفق التوقع والعوامل ا ألساس ية اليت ينتج عهنا حيرض يف كتاب
"عيار الشعر" البن طباطبا العلوي حيث يقول" :فهمت أأحاط" هللا ما سأألت أأن أأصفه كل من
عمل الشعر ،والسبب اذلي يُتوصل به اإىل نظمه"
ويقول أأيضا " احملنة عىل شعراء زماننا يف أأشعارمه أأشد مهنا عىل من اكن قبلهم ألهنم قد س بقوا
اإىل لك معىن بديع ولفظ فصيح وحيةل لطيفة وخالبة ساحرة ،فاإن أأتوا مبا يقرص عن معاين أأولئ"
وال يُرىب علهيا مل ي ُ َتلَق ابلقبول ،واكن اكملطرح املمول ،ومع هذا فاإن من اكن قبلنا يف اجلاهلية
اجلهالء ،ويف صدر االإسالم من الشعراء اكنوا يؤسسون أأشعارمه يف املعاين اليت
ركبوها عىل القصد  ً للصدق فهيا مدحيا وهجاء وافتخار  ًا و وصفا وترغيبا وترهيبا ،اإال ما قد احمتل
الكذب فيه يف حمك الشعر من االإغراق يف الوصف ،واالإفراط يف التشبيه«.
ويقول" :ال حيق للشاعر أأن يظهر شعره اإال بعد ثقته جبودته وحس نه و سالمته من العيوب
اليت نبه علهيا ،و ُأ َمر ابلتحرر مهنا ،وهنُ يي عن اس تعامل نظائرها ،وال يقع يف نفسه أأن الشعر
موضع اضطرار ،و أأنه يسكل سبيل من اكن قبهل وحيتج اب ألبيات اليت عيبت عىل قائلها ،
منا الاقتداء ابحملسن ،فليس يقتدي ابمليسء والك واثق فيه جمل هل اإال القليل".
اإن هذه النصوص يف "عيار الشعر" اليت أأتت يف س ياق صياغة الرشوط الرضورية اليت تعل
من الشعر شعرا ،وان الغرض من وضعا تعلمييا ،لتتقاطع حامت مع ما أأىت به "ايوس" حول أأفق التوقع
والرشط املؤدية اإليه من معرفة ابجلنس ا ألديب (وهو الشعر هنا)  ،معرفة ا ألعامل السابقة ،ولغة
الشعر اليت تفرتق عن اللغة العادية.
وا ألمثةل كثرية عىل ذكل ،ويه تأأكيد عىل وعي عريب مبكر بنظرية غربية معارصة.
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مصادر ومراجع ادلرس:
ابن طباطبا العلوي ،عيار الشعر ،حتقيق :عباس عبد الس تار ،دار الكتب العلمية ،بريوت.
حبيب مونيس  ،القراءة واحلداثة مقاربة الاكئن واملمكن يف القراءة العربية ،احتاد الكتاب العرب ،دمشق،
3111
هانس روبرت ايوس ،جاملية التلقي ،من أأجل تأأويل جديد للنص ا ألديب ،تر رش يد بنحدو ،اجمللس ا ألعىل
للثقافة ،مرص ،ط.3112 ،1
أآس يا درابيل ،مالمح احلداثة يف عيار الشعر البن طباطبا ،خمطوط حبث مقدم لنيل شهادة املاجس تري،
جامعة احلا خلرض ،ابتنة.3112 ،3113 ،
حسن مزدور ،قراءة يف الرتاث النقدي نظرية تلقي الشعر عند ابن طباطبا من خالل كتابه عيار الشعر،
جمةل لكية الآداب والعلوم االإنسانية والاجامتعية ،جامعة محمد خيرض بسكرة،ع  ،10جوان .3112
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عنوان احملارضة :ايوس واترخي ا ألدب
عنارص احملارضة:

 -1عالقة اترخي ا ألدب ابلتلقي
 -3من اترخي اإنتا النص اإىل اترخي تلقيه
 -2أأفق الانتظار
 -2املسافة امجلالية
أأهداف احملارضة:
 معرفة أأمه الطروحات النقدية اليت قامت علهيا نظرية القراءة والتلقي"اترخي ا ألدب" لياوس تتبع املسار املتعرث خملتلف مناجه التارخي ا ألديب ،والوقوف عند جوانب النقص فهيا -الوقوف عند أأمه الآليات االإجرائية يف نظرية ايوس النقدية.

متهيـــــد
لعل من أأمه الطروحات النقدية اليت قامت علهيا نظرية القراءة والتلقي مثلام أأسس لها رائد
مدرسة كونس تانس ا ألملانية هانس روبرت ايوس "اترخي ا ألدب" هذا التصور اجلديد للعملية
االإبداعية اذلي من شأأنه أأن خيلص النظرية ا ألدبية من الانسداد اذلي وصلت اإليه مع الاتاهات
النقدية السابقة.
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 .1عالقة اترخي ا ألدب ابلتلقي:
أآمن ايوس بأأمهية العودة اإىل اترخي ا ألدب من أأجل تتبع سريورة ا ألعامل ا ألدبية ،ذكل أأن السمة
املمزية للظاهرة ا ألدبية –حسب ر أأيه -اإمنا تمكن يف بعدها التارخيي ،وهو هبذا خيالف بقية املناجه
الالاترخيية مثل :البنيوية والس مييائية والتحليل النفيس والسوس يولوجيا واجلش تالطية والتداولية
واللسانيات وعمل امجلال وغريها ،...اليت ال تعري اهامتما ال للقارئ وال لتارخي التلقي ،من هنا اكنت
احلاجة اإىل اترخي أأديب جديد يف أأسسه ومربراته وتوهجاته ووسائهل يعيد الاعتبار للمتلقي يف وقت
همينت فيه ادلراسات النصية والسوس يولوجية وغريها ،ويكون ابإماكنه أأن يفرض عىل النظرية ا ألدبية
معاجلة املسائل ا ألدبية اليت مل تطرهحا سابقا ،ولن يكون هذا التارخي ا ألديب سوى اترخي التلقي أأو
القراءة ا ألدبية.
اإن الوظيفة احلقيقية للتارخي –حسب وهجة نظر ايوسّ -
تتجىل يف تتبع التّطورات اليت تطر أأ عىل
تلقّي العمل ا ألديب خبالف ادلراسات السـابقة اليت اكنت تنظر اإىل اترخي ا ألدب بصفته اترخيا للمؤلّفني
فقط ،والتّارخي احلقيقي ل ألدب هو تـارخي التلقيـات وردود أأفعالها ،و ألن الفهم ادلقيق والشامل ألي
معل أأديب ال يتح ّقق دون ّ
الاطالع عىل القراءات السابقة ،و أأن سريورة العمـل
ا ألديب مضن هذا التارخي ال يمت اإدراكها دون املشاركة الفعاةل للقارئ أأي أأن العمل ا ألديب بدوره ال جيد
لنفسه موضـعا داخل التّارخي دون ا إالرشاك الفعيل للقارئ ،هذه العالقة بني النص والقارئ القامئة
عىل دينامية التحاور والتفاعل ،فالنص ا ألديب ال يصبح سريورة اترخيية ملموسة إا ّال بواسطة تربة
القراء اذلين يتلقونه ،بتقوميه وتأأويهل أأو المتتع به ،ومن مث يعيدون كتابته أأي يعبئونه بدالالت جديدة.

 .3من اترخي اإنتا النص اإىل اترخي تلقيه:
قدم ايوس طرحه النقدي اجلديد يف مقاةل شهرية كتهبا س نة  1291عنوهنا بــ "حني يتحدى اترخي
ا ألدب النظرية ا ألدبية" ومضها كتابه" جاملية التلقي ،من أأجل تأأويل جديد للنص ا ألديب" وقبل أأن
يعرض ا ألسس واملفاهمي اليت بىن علهيا تصوره ذاك وصف راهن اترخي ا ألدب وما أآل اإليه "مل تعد
لتارخي ا ألدب يف الوقت الراهن تكل احلضوة اليت اكن يمتتع هبا يف القرن املا،ي ،ولنعرتف بأأنه جدير
هبذا املصري نظرا ملا يعانيه هذا العمل اجلليل من تدهور مطرد منذ مائة ومخسني س نة ،فأأكرب منجزاته
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تعود مجيعا ودون اس تثناء اإىل القرن التاسع عرش حني اكن تأأليف كتاب يؤرخ ألدب أأمة من ا ألمم
يعد مأأثرة أأو خامتة حياة اخملتصني  ...لقد اكن هدف هؤالء الش يوخ ا ألمسى أأن يعرضوا من خالل
منتجات أأدهبم جوهر الهوية القومية ويه تبحث عن ذاهتا".
وقد بد أأ ايوس انتقاده للمسار املتعرث اذلي شلكته خمتلف مناجه التارخي ا ألديب املتتالية ابملدرسة
التارخيية التقليدية اليت تلجأأ اإىل تصنيف ا ألعامل ا ألدبية وا ألحاكم النقدية الصادرة بشأأهنا وفق
الاتاهات العامة واملدارس والتيارات أأو وفق ا ألجناس ا ألدبية ،دون أأن تتخىل يف معاجللها لهذه
الوقائع ا ألدبية عن التناول الكرونولويج القامئ عىل التتابع الزمين احملض ،وهذا هو السبب -حسب
ايوس -يف أأن التارخي التقليدي ل ألدب لن يكون ابإماكنه أأبدا أأن يرىق اإىل درجة العلمية.
أأما "النوذ الغايئ" اذلي أأسس هل شلر  Schilerو أأىت ردا عىل املامرسة التقليدية لتارخي ا ألدب،
يقتيض أأن تؤول حركة ا ألحداث والوقائع انطالقا من "غاية " مثالية حتمك تطور البرشية مجعاء عرب
اترخي العامل ،اإال أأن هذه الفكرة العاملية أأو القومية انلهت ابلمنوذ الغايئ اإىل أأزمة حقيقية ،فكيف ميكن
للمؤرخ أأن ميس" هبذه الغاية يف حني أأن سريورة ا ألحداث والوقائع مل تنته بعد.
وقد راحت "الوضعية" تقتبس من العلوم ادلقيقة مناجهها العلمية الصارمة لتحديد وفهم العالئق
املمكنة بني ا ألحداث والوقائع التارخيية مطبقة مبد أأ التفسري السبيب احملض يف ميدان التارخي ا ألديب،
فاكنت النتيجة أأن ركزت فقط عىل اإبراز احلمتيات اخلارجية اليت تس ببت يف ظهور ا ألعامل ا ألدبية.
عارض ايوس كذكل الفهم املاركيس املادي للتارخي اذلي ال يؤمن ابس تقاللية التارخي ا ألديب عن
السريورة الاقتصادية الاجامتعية ،اإذ ا ألدب جمرد انعاكس لهذه البنية ،لكن اترخيية العمل ا ألديب ال
تمكن يف وظيفته "المتثيلية" حفسب بل و"التأأثريية" كذكل اإذ يؤثر العمل ا ألديب يف البنيتني معا ،ذلا
بقي هذا التصور عاجزا أأمام السؤال اذلي طرحه ماركس وتركه عالقا ،كيف نفرس بقاء العامل ا ألدبية
واس مترارها يف التأأثري عىل مر العصور يف حني ان بنيلها التحتية الاجامتعية –الاقتصادية قد ختلخلت
وتالشت لكية؟
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وإاذا اكنت املدرسة الشالكنية يف بداية مسارها قد نظرت اإىل العمل ا ألديب بوصفه نسقا مغلقا
متجاهةل الرشوط التارخيية اليت ميكن ان تكون وراء نشأأة ذكل النص االإبداعي وتلقيه ،اإال اهنا
جددت فهمها للتارخي ا ألديب من خالل الاهامتم بنشأأة ا ألجناس ا ألدبية وتطورها ،مبعىن التارخي ا ألديب
اخلاص للعمل ا ألديب ،لكن فهم العمل ا ألديب يتحدد كذكل بعالقته بسريورة التارخي العام ،سواء تعلق
ا ألمر بظهور العمل ا ألديب ووالدته ام بوظيفته الاجامتعية اخلاصة أأم بتأأثريه عىل مسار التارخي كلك
ويرى ايوس أأن الرتكيب بني املدرس تني املاركس ية والشالكنية ابالحتفاظ بأأفضل مزاايهام هو
املسعى املناسب لبناء اترخي أأديب جديد يكون ابإماكنه أأن يربط بني ا ألدب والتارخي العام دون أأن
يعين هذا الربط جعل ا ألدب جمرد انعاكس للواقع الاجامتعي الاقتصادي ،أأو تريده من خصوصياته
امجلالية اإماكنية مشاركته يف بناء الواقع التارخيي ذاته.
أأما القارئ فاإنه يسامه ابس مترار يف صنع التارخي من خالل تلقيه ل ألعامل ا إالبداعية اإذ بفهمها وتأأويلها
مينحها أأبعادا جديدة وحياة جديدة كذكل ،يقول ايوس " :اإذا أأردان أأن نفهم بكيفية أأفضل كيف ينتظم
تتابع ا ألعامل ا ألدبية مضن اترخي أأديب مامتس" ،فعلينا ان خنر من هذه ادلائرة املغلقة اليت تشلكها
جاملية االإنتا والمتثيل ،وننفتح عةل جاملية التلقي والتأأثري الناجت" ،فالتارخي ا ألديب اذلي حياول أأن
يؤسس هل ايوس هو اترخي اجلدل القامئ بني الانتا والتلقي.

 .2أأفق الانتظار:
عزز ايوس نظريته يف اترخي ا ألدب مبفهوم اإجرايئ يقوم عىل فهم الظاهرة ا ألدبية يف أأبعادها
الوظيفية وامجلالية والتارخيية من خالل سريورة تلقهيا املس مترة ،أأطلق عليه تسمية " أأفق الانتظار"
اذلي ميكن تعريفه بأأنه ذكل "اللهيؤ القبيل(املس بق) للقارئ أأو مــا جيـيء به مـن توقعات ،وميول
واعتقـادات يف اإطار املرجعيات الفكريـة والفــنية التـي يلـم هبـا ،ذكل أأن لك معل أأديب جديد يدعوه
اإىل اس تحضار جـمةل مـن ا ألعامل السابقة مـن نفـس اجلنـس للهـي ته ذهنـيا ونفسـيا السـتقـبال ذكل
العمل ،ممـا يأأخـذ بــه اإلـى افرتاض توقّعـات معينـة".
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مفهـــــوم ا ألفـــــق مـــــن "غـاداميـــــر"
وقد أأخـــــذ يــــاوس
 GADAMMERومـن مفهــوم خيــبة الانتظـار عنـد كـارل بوبــر KARL.R.POPPERحبيـث
وجــد يــاوس " أأن هـذين املفهـومني املطبقـني فـي فلـسفيت العلــوم والتـارخي خيدمانـه فــي الربهــنة
عــىل أأمهية التلقـي فـي فهـم ا ألدب والتـأأرخي لـه ،حيـث يـرى "غـادامري" أأن فهـم أأي حقيقـة هــو
مرتبط ابلعواقب اليت ترتتب علهيا  ،و أأن فهمنا للعمل ال يتـأأىت اإال بـالنظر اإليــه مــن زاويـة
غري تكل اليت اكنت يف فهمه عند معارصيه ،ولـهذا كـان غـادامري يدعو دوما اإىل فهـم الـنص فـي
ضوء الس ياق التارخيي الـذي أأىت فيـه اعمتـادا عــىل كونـه شـرطا أأساسـيا مـن شـروط أأيـة
ممارسة تأأويلية ،ذلـ" يعــين انـدما الـسـياق التـارخيي الـذي نـشأأ فيـه
ا ألثر مع أأفكـار ومعـتقدات املفسـر الشخصية  ،حبيث يكون لهذا ا ألخيـر الـر أأي احلاسـم
فـي اإعـادة اإحيـاء معنـى الـنص مـن جديـد ،وهو ما يسمى"انـصهار الآفاق" أأو "اندما الآفاق".

 .2املسافة امجلالية:
يه مفهوم يمتم مفهوم ا ألفق و يعضده ،و يه من أأمه املفاهمي االإجرائية املعمتدة يف نظريـة "يـاوس"
حيـث يعرفها بقوهل ":ذكل البعد القامئ بني ظهور ا ألثر ا ألديب نفسه و بني أأفق انتظاره ،و ميكن
احلصول عىل هذه املسافة من خالل اس تقراء ردود أأفعال القراء عىل ا ألثر أأي من تكل ا ألحاكم
النقدية اليت يطلقوهنا عليه" ،ويه املسـافة الفاصـةل بني أأفق الانتظار املوجود سلفا و العمل ا ألديب
اجلديد ،و هذا ا ألفق اذلي تتحرك يف ضوئه الاحنرافات عام هو معهود.
ويه املعيار اذلي يقاس به جودة العمل ا ألديب وقميتـه ،فلكمـا اتسـعت
املسافة بني أأفق انتظار العمل ا ألديب اجلديد و بني ا ألفق املوجود سلفا ازدادت أأمهيته (معل فين
رفيع) ولكـن عنـدما تتقلّص هذه املسافة يكون العمل ا ألديب بس يط و رديء؛ أأي أأن املسافة امجلالية
ّ
العمـل
أأدبية
مدى
عىل
مؤرشا
أأصبحت
ا ألديب و معيارا هاما ابلنّس بة للتحليل التّارخيي للعملية االإبداعية.
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مصادر ومراجع احملارضة
 هانس روبرت ايوس ،جاملية التلقي ،من أأجل تأأويل جديد للنص ا ألديب ،تر رش يد بنحدو،اجمللس ا ألعىل للثقافة ،مرص ط.3112 ،1
 روبرت هولب ،نظرية التلقي ،مقدمة نقدية ،تر عز ادلين اإسامعيل ،املكتبة الأاكدميية ،مرص،ط3111 ،1
 عبد الكرمي رشيف ،من فلسفات التأأويل اإىل نظرايت القراءة ،دراسة حتليلية نقدية يفالنظرايت الغربية احلديثة ،منشورات الاختالف ،ادلار العربية للعلوم انرشون ،اجلزائر،
لبنان ،ط.3119 ،1
 توفيق مساعدية ،أأفق التوقع  /حنو بديل اإجرايئ لكتابة اترخي أأديب جديد ،جمةل العلوم االإنسانية،جامعة االإخوة منتوري قس نطينة،اجلزائر ،عدد24-ديسمرب 6102،اجملدل ب.
 محمد اإقبال عروي ،مفاهمي هيلكية يف نظرية التلقي ،جمةل عامل الفكر ،ع ،2اجملدل  ،29اجمللسالوطين للثقافة والفنون والآداب ،الكويت ،جانفي-مارس 3112
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د .سالف بوحاليس

املادة :نظريـــــــة القــــراءة والتلـــــقي

لكية الآداب واللغات

-الاختصاص :نقد حديث ومعارص –ماسرت

قسم اللغة وا ألدب العريب

املس توى :السدايس الثاين

عنوان ادلرس التطبيقي :ايوس واترخي ا ألدب –نصوص خمتارة-
يقول هانس روبرت ايوس يف مؤلفه جاملية التلقي ،من أأجل تأأويل جديد للنص ا ألديب:
"ينبغي ،تديدا للتأأرخي ا ألديب ،اإلغاء ا ألحاكم املس بقة اليت تمتزي هبا الزنعة املوضوعية التارخيية وتأأسيس
جاملية االإنتا والتصوير التقليدية عىل جاملية ا ألثر املنتج والتلقي ،فتارخيية ا ألدب ال تهنض عىل
عالقة الامتس" القامئة بعداي بني ظواهر أأدبية ،وإامنا عىل مترس القراء أأوال اب ألعامل ا ألدبية  ،وتعد هذه
العالقة احلوارية أأيضا املسلمة ا ألوىل ابلنس بة للتارخي ا ألديب ،ألن عىل مؤرخ ا ألدب نفسه أأن يتحول
أأوال وابس مترار اإىل قارئ قبل أأن يمتكن من فهم معل وحتديده اترخييا ،أأي أأنه ملزم بتأأسيس حمكه
اخلاص عىل الوعي بوضعه مضن السلسةل التارخيية للقراء املتعاقبني"
انطالقا من هذا النص ميكن فهم وهجة نظر ايوس تاه عالقة ا ألدب ابلتارخي ،اإذ يقصد ابلتأأرخي
ا ألديب اترخي تلقي النصوص الابداعية وليس اترخي اإنتاهجا حفسب ،ويؤكد ايوس أأن النظر اإىل اترخي
ا ألدب وفق سلسةل التلقيات املتعاقبة اليت خيلقها احلوار بني العمل وامجلهور ،ستسمح بتجاوز
التعارض بني اجلانب امجلايل واجلانب التارخيي ،وإاعادة العالقة اليت قطعلها الزنعة التارخيية بني أأعامل
املا،ي والتجربة ا ألدبية املعارصة ،ويرى ايوس أأن العالقة بني العمل والقارئ تكشف ابلفعل عن
جانبني ،جاميل واترخيي .فاالس تقبال نفسه اذلي حيظى به العمل دلى قرائه ا ألوائل يفرتض حمك قمية
جامليا مت اإصداره ابالإحاةل عىل أأعامل أأخرى س بقت قراءهتا ،وهذا االإدراك ا ألويل للعمل ميكنه أأن
يتطور من جيل اإىل جيل ،ليؤلف عرب التارخي سلسةل تلقيات املتوالية (اليت) س تقرر ا ألمهية التارخيية
للعمل  ...وتسهم يف الآن نفسه إابعادة أأعامل املا،ي وإاعادة اإقامة عالقة اتصالية (جديدة) بني املا،ي
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واليوم.
ووفق هذه العالقة احلوارية بني النص واملتلقي يعيد ايوس تعريف التارخي ا ألديب بكونه سريورة
تلق وإانتا جامليني تمت يف تفعيل النصوص ا ألدبية من لــــــغدن امجلهور املعارص والالحق ،قراء
ونقـــــادا وكتابـــــــــا ،لك حسب أأفــق توقعة اخلاص به وال ميكن وصف هذه السريورة وفهمها
يف خصوصيلها إا ّال إاذا أأمكن اإعادة بناء أآفاق التوقع هذه.
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املادة :نظريـــــــة القــــراءة والتلـــــقي

لكية الآداب واللغات

-الاختصاص :نقد حديث ومعارص –ماسرت

قسم اللغة وا ألدب العريب

املس توى :السدايس الثاين

عنوان احملارضة :اإيزر وفعل القراءة
عنارص احملارضة
متهيــــــد
.1
.3
.2

.2
.0
.4

العالقة بني القارئ والنص
القارئ الضمين
المنوذ الوظيفي التارخيي
السجل النيصالاسرتاتيجيات النصيةفينومينولوجيا القراءة (وهجة النظر اجلواةل)
مواقع الالحتديد
مس توايت املعىن

أأهداف احملارضة
 معرفة التوجه النقدي لفولف غانغ ايزر مضن عالقة النص ابلقارئ. أأمه الآليات االإجرائية اليت اعمتدها ايزر يف نظريته للقراءة والتلقي املعروفة بنظرية "التأأثري امجلايل" -تأأثري املهنج الفينومينولويج (الظاهرايت) وتلياته التطبيقية يف نظرية ايزر.
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متهيــــــد:
حنا فولف غانغ ايزر  Wolfgang Iserتوهجا نقداي خمتلفا عن نظريه ايوس Hans Robert
 Jaussيف تأأسيسهام لنظرية واحدة ترصف الانتباه عن املؤلف والنص وتركز عىل جدلية العالقة
بني االإنتا والتلقي يه نظرية القراءة والتلقي مبفهوهما الشامل ،فاإذا اكن هدف ايوس هو اإعادة كتابة
التارخي ا ألديب من جديد بعد حاةل الانسداد اليت وصلت اإلهيا النظرية ا ألدبية مع املناجه السابقة،
وذكل ابالهامتم بسلسةل التلقيات الفعلية خالل التارخي ،فاإن ايزر يتوجه اب ألساس صوب فعل القراءة
والنظر يف سريورة القراءة.
 .1العالقة بني القارئ والنص:
اهمت ايزر بكيفية تفاعل النص مع القارئ وما حيدثه من تأأثري يف هذا القارئ ،ذلكل مسيت نظرية
ايزر "بنظرية التأأثري امجلايل" ،فاإذا اكنت ادلراسات الالكس يكية تنظر اإىل املعىن بوصفه حقيقة أأو
موضوعا خفيا يف النص جيب الكشف عنه ،فاإن ايزر يرى أأن النص ال يصوغ معناه بنفسه بل اإنه
حباجة اإىل قارئ يتصوره ويمتثهل ،ذلكل فاملعىن هو نتيجة التفاعل بني النص والقارئ.
يدعو ايزر اإىل أأن ينتقل مركز الاهامتم من النص يف مكوانته وبنياته وتقنياته ،ومن القارئ يف
تركيبته النفس ية اإىل فعل القراءة بوصفه نشاطا معليا ،وابعتباره السريورة اليت ترفد عالقة التفاعل
بني النص والقارئ ،واليت تنلهيي اإىل بناء املعىن أأو املوضوع امجلايل يف وعي القارئ ،ذكل أأنه اإذا اكن
املعىن املبين يتغري ابلرضورة من قارئ اإىل أآخر ،فاإن فعل القراءة أأو فعل البناء يف حد ذاته ميتكل
بنية موضوعية اثبتة أأو مشرتكة بني اذلوات (القراء) ميكننا الكشف عهنا ووصفها ،ويه أأصل لك
التحقيقات الفردية اخملتلفة.
وهكذا فاإن معلية بناء املعىن النيص أأو املوضوع امجلايل تصاحهبا معلية موازية أأو مالزمة يه اإعادة
بناء اذلات القارئة يف حد ذاهتا ،وهنا يمكن رس شعوران بأأننا تغريان أأو أأصبحنا أآخرين مبجرد قراءتنا
لنص أأديب معني ،من هنا اكن ايزر يأأمل أأن يوحض ال كيف يمت اإنتا املعىن حفسب ،بل والآاثر اليت
حيدهثا ا ألدب كذكل يف القارئ.
18

وقد معد ايزر اإىل مجموعة من الآليات االإجرائية اليت توحض العالقة بني النص والقارئ ويه :القارئ
الضمين ،المنوذ الوظيفي التارخيي الش تغال النص ويتضمن (السجل النيص،الاسرتاتيجيات
النصية) ،والتصور الفنومينولويج املمتثل يف (وهجة النظر اجلواةل).
 .3القارئ الضمين: lecteur implicite
تمتثل قدرة القارئ الضمين يف وصف الكيفية اليت يتوقع هبا النص مشاركة القارئ والكيفية اليت
يوجه هبا هذه املشاركة فمينعها من الاعتباطية يف حتديد املعىن ،ويعرفه ايزر بقوهل" :اإنه جمسد
لك الاس تعدادات املس بقة الرضورية ابلنس بة للعمل ا ألديب ليك ميارس تأأثريه –ويه اس تعدادات
مس بقة ليست مرسومة من طرف واقع خاريج وترييب ،بل من طرف النص ذاته  ،وابلتايل
فالقارئ الضمين مكفهوم ل جذور متأأصةل يف بنية النص ؛اإنه تركيب ال ميكن بتاات مطابقته مع أأي
قارئ حقيقي"  ،اإنه املفهوم اذلي اكن ايزر هيدف به اإىل وصف ادلور احلقيقي اذلي يقوم به
القارئ ،ووصف البنية النصية اليت ينجم عهنا ،فالقارئ الضمين ليس سوى "دور القارئ"
املسجل أأو املكتوب داخل النص.
 .2المنوذ الوظيفي التارخيي :ويمتثل هذا المنوذ يف مفهومني اإجرائيني اثنني هام :السجل النيص
والاسرتاتيجيات النصية.
 السجل النيص :ويعين تكل االإحاالت الرضورية اكلنصوص السابقة والس ياقات اخلارجية اخملتلفة(ا ألوضاع الثقافية والاجامتعية) اليت حيتاهجا النص يف حلظة القراءة ليك يتحقق املعىن ،وليك
يس تطيع النص توصيل معناه فاإنه يلجأأ اإىل مجموعة من املعايري واملواضعات واالتفاقيات اليت
تكون سابقة عليه ومعروفة دلى مجهور املتلقني ،واليت يس تطيع بفضلها أأن خيلق وضعية
س ياقية مشرتكة بينه وبني القارئ ،وهذه الواضعات واالتفاقات الرضورية يه ما يسميه ايزر
"السجل النيص".
 الاسرتاتيجيات النصية :ويه عبارة عن مجموعة من القوانني اليت البد لها من مرافقة التواصلاذلي يمت بني املؤلف والقارئ  ،وظيفلها الربط بني عنارص السجل و بني الس ياق املرجعي
واملتلقي ؛ أأي أأهنا تقوم برمس معامل موضوع النص ومعناه  ،ويه املسؤوةل عن كيفية توزيع
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وترتيب وتنظمي عنارص السجل عىل النس يج النيص ،وابلتايل عىل ضوهئا يتحدد النص يف
بنائه وشلكه اخلاص.
 .2فينومينولوجيا القراءة :يتخذ ايزر من وهجة النظر اجلواةل أأو املتحركة ا ألداة االإجرائية اجلوهرية
يف حتليهل الفينومينولويج ،ويه نشاط قصدي واع يقوم به القارئ من خالل معلية الهدم
والبناء وتكون هذه العملية لها عالقة ابخلربة امجلالية للقارئ ،وما يذخره من مرجعيات
ومعايري ،فهيدم ما بناه ليعيد البناء مرة أأخرى وهكذا فلك حلظة من حلظات القراءة يه
جدلية ترقُّب وانتظار.
 .0مواقع الالحتديد :اس تقى هذا املفهوم من اجناردن اذلي ينظر اإىل النص عىل أأنه جوانب
ختطيطية مصحوبة بفراغات يسمهيا اجناردن الفجوات أأو مواقع الالحتديد وهذه الفجوات يه
اليت حتقق امجلالية للنص ا ألديب  ،ويمكن دور القارئ يف ملء هذه الفجوات ،وقد ذهب
ايزر اإىل أأن درجة الالحتديد يه مقياس الفعالية امجلالية للعمل ا ألديب ومقياس انفتاح بنيته
اليت تسمح ابإجناز تأأويالت متعددة.
 .4مس توايت املعىن  :يرى ايزر بأأن النص ال يُظهر املعىن يف منط حمدد من العنارص ،وإامنا
يتأأسس وفق مس توايت تظهر اإىل الوجود بفعل االإدراك امجلايل  ،اإذ يرى بأأن هناك مس تويني
تمت وفقهام معلية متواصةل لبناء املعىن ،حتتل خاللها العنارص اليت تسهم يف ذكل البناء مواقعها
ابالنتقال من املس توى اخللفي (الس ياق املرجعي) اإىل املس توى ا ألمايم (النص(.
اإن تبين ايزر للمهنج الفينومينولويج جعهل يتعاىل عىل التارخي ويتجاوزه ،ودفعه اإىل فهم العالقة بني
النص والقارئ عىل أأساس املفاهمي الثابتة والالزمنية ،وذلكل جاء منوذجه قامئا يف ا ألساس عىل فصل
بنية تأأثري النص وسريورة القراءة عن وضعياهتا التارخيية.
مصادر ومراجع احملارضة
 عبد الكرمي رشيف ،من فلسفات التأأويل اإىل نظرايت القراءة ،دراسة حتليلية نقدية يفالنظرايت الغربية احلديثة ،منشورات الاختالف ،ادلار العربية للعلوم انرشون ،اجلزائر،
لبنان ،ط.3119 ،1
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 فولفغانغ أآيزر ،فعل القراءة ،تر محيد محلداين ،اجلاليل الكدية ،مكتبة املناهل ،فاس ،املغرب،دط.1220 ،
 حبيب مونيس ،نظرايت القراءة يف النقد املعارص ،منشورات دار ا ألديب ،اجلزائر ،ط،1.3119
 بومعزة فاطمة ،نظرية القراءة والتلقي  -املرجعيات واملفاهمي ،-جمةل الناص ،جامعةجيجل،ع ،33ديسمرب.3119 ،
 جني تومبكزن ،نقد اس تجابة القارئ،تر حسن انظم ،عيل حامك ،مكتبة االإسكندرية ،مرصط.1222 ،1
 روبرت هولب ،نظرية التلقي ،مقدمة نقدية ،تر عز ادلين اإسامعيل ،املكتبة الأاكدميية ،مرص،ط3111 ،1

21

د .سالف بوحاليس

املادة :نظريـــــــة القــــراءة والتلـــــقي
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عنوان التطبيق :اإيزر وفعل القراءة –نص تطبيقي-
يقول فولف غانغ ايزر" :للعمل ا ألديب قطبني ميكن أأن ندعوهام :القطب الفي والقطب امجلايل،
يشري القطب الفين اإىل النص اذلي أأبدعه املؤلف ،ويشري القطب امجلايل اإىل الادراك اذلي ينجزه
القارئ ،وينتج عن هذه القطبية الثنائية أأن العمل ا ألديب ال ميكن أأن يتطابق مع النص متاما ،أأو مع
اإدراك النص ،اإمنا هو يشغل يف حلقيقة مزنةل وسطا بني القطبني ،فالعمل يتعدى كونه جمرد نص ،ألن
النص يس متد حياته من كونه مدراك ،و أأن فعل الادراك  ،فضال عن ذكل ،مس تقل ،عىل أأية حال،
عن املزا الفردي للقارئ ،رمغ أأن القارئ يتأأثر بامنذ النص اخملتلفة  ،اإن الالتقاء بني النص والقارئ
هو اذلي حيقق للعمل وجوده".
ميكن قراءة هذا النص يف ضوء املعطيات الآتية:
 دور القارئ يف العملية االإبداعية عالقة النص ابلقارئ -تأأثري القارئ يف النص وتأأثره به وفق نظرية "التأأثري امجلالية" اليت أأسس لها ايزر.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فولف غانغ ايزر ،معلية القراءة-مقرتب ظاهرايت ،مضن كتاب جني تومبكزن ،نقد اس تجابة القارئ،تر
حسن انظم ،عيل حامك ،مكتبة االإسكندرية ،مرص ،ط.1222 ،1
22

د .سالف بوحاليس

املادة :نظريـــــــة القــــراءة والتلـــــقي
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عنوان احملارضة :القــــراءة والتأأويــــل
عنارص احملارضة:
 .1التأأويل :اإشاكلية املفهوم
 .3مقوالت التأأويل /الفهم /التفسري
 .2بني نظرية القراءة والتأأويل

 .1التأأويل :اإشاكلية املفهوم:
تباينت مفاهمي التأأويل واختلفت بتباين أآراء فالسفة الفكر القدمي واملعارص،
ولعل السبب يف ذكل يرجع اإىل وقوف هذا املصطلح متاخام ملصطلحات
كثرية من قبيل :الفهم ،التفسري ،التأأويل ،الرشح ،الرتمجة ،التطبيق ..اليت
تامتثل وتتطابق حينا وتتاكمل حينا أآخر مثلام تتناقض وختتلف أأحياان كثرية.
أأما النظرية اليت تبحث يف التأأويل فتسمى الهرمينوطيقا l'herméneutique
وتعين الهرمينوطيقا "عمل أأو فن التأأويل" وبعبارة أأدق يه " فن امتالك لك
الرشوط الرضورية للفهم" ،و مصطلح الهرمينوطيقا مصطلح قدمي شاع
اس تخدامه يف دوائر ادلراسات الالهوتية ليشري اإىل "مجموعة القواعد واملعايري
اليت جيب ان يتبعها املفرس لفهم النص ادليين (الكتاب املقدس االإجنيل)" ،عىل
أأن هناك من يعود ابملامرسات التأأويلية اإىل ادلراسات اليواننية القدمية اليت
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أأسقطت عىل املالمح الهومريية وسعت اإىل الكشف عن معانهيا بعدما
اس تعصت لغلها عىل الفهم ،أأما تطبيقات الهرمينوطيقا احلديثة فقد انتقلت هبا
اإىل جماالت أأكرث اتساعا مثل :التارخي وعمل الاجامتع و النقد ا ألديب.
 .3مقوالت التأأويل /الفهم /التفسري:
أأقىص شاليرماخر التأأويل ووضع الفهم يف مركز املامرسة الهرمينوطيقية عىل
أأساس أأن التأأويل يبحث فقط عن املعىن حلريف أأو اجملازي ،يف حني أأن
املطلوب هو فهم اخلطاب ،وخيضع فن التأأويل عند شاليرماخر لقاعدتني
أأساس يتني هام :التأأويل النحوي أأو اللغوي اذلي يتناول اخلطاب يف عالقته
ابللغة ،والتأأويل التقين أأو النفساين اذلي يتناول اخلطاب يف عالقته ابذلات
املفكرة.
أأما فيلهيمل دلثاي 1322( W. Diltheyـ  )1211فقد جعل "التأأويل" شالك
خاصا من أأشاكل "الفهم" وجزءا منه ،وميزي بيهنام وبني "التفسري" متيزيا اكمال
حبيث يناقض لك مهنام الآخر ويستبعده لكية ،فالفرق يمكن يف موضوع ادلراسة
من هجة ويف طريقة ادلراسة أأو مهنجها من هجة أأخرى ،موضوع العلوم الطبيعية
هو أأش ياء العامل بيامن موضوع العلوم الثقافية هو الشخص الآخر أأو ا ألشخاص
الآخرون ،أأما الفارق يف املهنج فقد أأوجزه دلتاي يف مقوليت :التفسري والفهم
حيث تضطلع العلوم بتفسري الطبيعة بيامن تنرصف ادلراسات الانسانية اإىل
فهم تعبريات احلياة.
غري أأن بول ريكور حياول البحث عن التاكمل بني مقوليت التفسري والتأأويل،
فنحن "نفرس" النص أأوال بدراسة عالقاته ادلاخلية وحتديد بنياته مث "نؤوهل"
بعد ذكل بأأن مننح لهذه العالقات والبنيات دالةل معينة.
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أأما مارتن هيدجر( )1294 -1332فاإنه ينظر اإىل "الفهم" ابعتباره مكوان
لكينونة الاكئن وابعتباره كيفية أأساس ية لوجوده وملقاربته للعامل وذلاته ،أأما
"التأأويل" فيقتيض االإمساك هبذا الفهم وإاخراجه اإىل دائرة الوعي واالإدراك.
 .2بني نظرية القراءة والتأأويل:
مثلت التأأويلية ا ألرضية اخلصبة لنشأأة وتطور نظرية القراءة والتلقي ا ألملانية ،فهيي
ختتلف عن بقية الاتاهات الفلسفية والنقدية اليت هتمت ابلنص واملؤلف والعالقة بيهنام
برتكزي اهامتهما عىل عالقة القارئ ابلنص ،وما ميتلكه املؤول من رشوط متكنه من
الفهم.
لقد اس تطاع غادامري أأن يسلط الضوء عىل خاصية جوهرية يف املامرسة التأأويلية،
تمتثل يف كون هذه ا ألخرية "تطبيقا" للنص عىل  -أأو مضن -الوضع الراهن للمؤول أأو
املتلقي ،فهذا التطبيق هو نتيجة للتفاعل بني أأفق النص و أأفق املتلقي ،وسوف يؤثر
ابلرضورة عىل ذات املفرس يف مفاهميه ويف واقعه اليويم.
هذا الطرح اذلي تبناه لك من ايوس وأآيزر –يف اتاه معاكس للتيارات اليت تتبىن
مقوةل الفن للفن وتدعو اإىل الفصل بني الفن والواقع ،و أأكدا عىل التأأثري الكبري اذلي
متارسه ا ألعامل الفنية وا ألدبية عىل تربة الواقع دلى املتلقي.
ويركز غادامري عىل اذلات القارئة كقوة فاعةل يف معلية الفهم والتأأويل ،وجيعل من هذه
العملية معلية موضوعية حبتة ،يتجىل ذكل يف فهمه للتأأرخي (املا،ي) ،فهو خيضع
تأأثريات املا،ي لفهم اذلات.
ويربط أآيزر بني القراءة والتأأويل مبارشة حيث يعتقد أأن " النص ا ألديب ابلفعل ال
ميكن أأن يكون هل معىن اإال عندما يقر أأ ،وابلتايل فالقراءة تصبح رشطا أأساس يا
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مس بقا للك تأأويل أأديب ،وهكذا يعاد النظر يف هممة املؤول يف ضوء املعطيات
النظرية اجلديدة لعملية القراءة"
مصادر ومراجع احملارضة:
 عادل مصطفى ،فهم الفهم ،مدخل اإىل الهرمينيوطيقا :نظرية التأأويل منأأفالطون اإىل جادامر ،مؤسسة هنداوي ،اململكة املتحدة ،دط.3113 ،
 عبد الكرمي رشيف ،من فلسفات التأأويل اإىل نظرايت القراءة ،دراسة حتليليةنقدية يف النظرايت الغربية احلديثة ،منشورات الاختالف ،ادلار العربية للعلوم
انرشون ،اجلزائر ،لبنان ،ط.3119 ،1
 فولفغانغ أآيزر ،فعل القراءة ،تر محيد محلداين ،اجلاليل الكدية ،مكتبة املناهل،فاس ،املغرب ،دط.1220 ،
 نرص حامد أأبو زيد ،إاشاكليات القراءة وأآليات التاويل ،املركز الثقايف العريب،املغرب ،لبنان ،ط.3112 ،1
 نرص حامد أأبو زيد ،فلسفة التأأويل ،دراسة يف تأأويل القرأآن عند حمي ادلينابن عريب ،دار التنوير ،دار الوحدة ،لبنان ،ط.1232 ،1
 بومدين حورية ،محمد أأسلوغة ،قراءة يف نظرية الهرمنيوطيقا عند هيدجر ،جمةلمتون،اجملدل  ،11ع ،13سبمترب  ،3112لكية العلوم الاجامنعية والانسانية،
جامعة موالي الطاهر ،سعيدة.
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د .سالف بوحاليس

املادة :نظريـــــــة القــــراءة والتلـــــقي

لكية الآداب واللغات

-الاختصاص :نقد حديث ومعارص –ماسرت

قسم اللغة وا ألدب العريب

املس توى :السدايس الثاين

عنوان ادلرس :القــــراءة والتأأويــــل-نصوص خمتارة-
يقول فولفغانغ أآيزر(:)1
"بد أأ التأأويل يف يومنا هذا ابكتشاف اترخيه اخلاص ،ومل يكتشف حدود معايريه
اخلاصة فقط ،بل أأيضا تكل العوامل اليت مل يقيض لها أأن ترى النور طوال مدة س يادة
املعايري التقليدية ،والعامل الأكرث أأمهية من بني تكل العوامل ،هو دون ش" القارئ
نفسه ،أأي خماطب النص ،وحيث أأن نقطة الاهامتم اجلوهرية اكنت يه قصد املؤلف
أأو املعىن املعارص ،النفيس والاجامتعي والتارخيي للنص ،أأو الطريقة اليت تشلك هبا
النص ،فاإنه بدا من الصعب أأن خيطر ببال النقد أأن النص ليس يف وسعه أأن ميتكل
املعىن اإال عندما يكون قد قرئ ،اكن امجليع ابلطبع يعترب هذا ا ألمر مسأأةل مسلمة،
وابلرمغ من هذا فاإنه من الغريب أأننا ال نعرف اإال القليل عن ما هو ذكل اليشء اذلي
نعتربه مسأأةل مسلمة ،هناك يشء واحد واحض هو أأن القراءة يه رشط مس بق
رضوري مجليع معليات التأأويل ا ألديب".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( :)1فولفغانغ أآيزر ،فعل القراءة ،نظرية جاملية التجاوب يف ا ألدب ،تر محيد محلداين ،اجلاليل
الكدية ،منشورات مكتبة املناهل ،فاس ،املغرب ،دط ،1220 ،ص.11
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املطلوب:
حتليل هذا النص النقدي وذكل ابالستناد اإىل املعطيات الآتية:
 أآراء لك من شاليرماخر ،فيلهيمل دلثاي ،مارتن هيدجر وبول ريكور حول:التأأويل/الفهم /التفسري.
 املرجعية التأأويلية لنظرية القراءة والتلقي -العالقة بني نظرية القراءة والتأأويل
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د .سالف بوحاليس

املادة :نظريـــــــة القــــراءة والتلـــــقي

لكية الآداب واللغات

-الاختصاص :نقد حديث ومعارص –ماسرت

قسم اللغة وا ألدب العريب

املس توى :السدايس الثاين

عنوان احملارضة :النص من منظور نظرية التلقي
عنارص احملارضة
متهـيــــــــــد
.1
.3
.2
-

مفهوم النص
النص قبل نظرية التلقي
النص من منظور نظرية التلقي
العالقة بني النص والقارئ

أأهداف احملارضة
 الاطالع عىل وهجة نظر النظرايت النقدية السابقة تاه النص معرفة أأمهية النص ابلنس بة لنظرية التلقي طبيعة العالقة اجلدلية بني النص والقارئمتهـيــــــــــد:
بعد املأآزق اليت وقعت فهيا النظرية ا ألدبية واملامرسة النقدية نتيجة اإفراطهام يف الاهامتم بطرف دون
أآخر يف العملية االإبداعية ،اكن البد من البحث عن بديل علمي يشلك خمرجا مقنعا حلاةل الصدام
تكل فاكنت نظرية التلقي..
بني تصور يرى يف النص بنية مغلقة منلهية لها بداية وهناية ،وأآخر جيعل من النص كياان موضوعيا
مس تقال سواء عن املؤلف أأم القارئ وال ميتد خار وجوده ذاك ،ابعتبار أأن اجلسد اللّغوي للنص
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عند أأنصار هذه املناجه هو املدخل الوحيد الإدراك حقيقة النص اإدرااك علميا ،نشأأ التوجه اذلي يعود
حبركة النقد اإىل النص والقارئ.
 .1مفهوم النص:
يعرف النص بأأنه "نس يج من اللكامت يرتابط بعضها ببعض ،هذه اخليوط تمع عنارصه اخملتلفة
واملتباعدة" ،أأما النص يف نظر امربتو اإيكو ما هو اإال نتا حيةل حنوية ،تركيبية ،داللية ،تداولية،
واليت يشلك تأأولها احملمتل جزءا من مرشوعها التكويين اخلاص ،وهذه العمليات الانتقائية اليت
يقوم هبا الاكتب عندما يكون بصدد الكتابة لينتج نصا أأدبيا لها دور همم يف تكوين الّنص وتركيبه فهو
خيضع لقوانني النحو ودالالت اللغة وتراكيهبا حىت تصبح هل بنية ميكن أأن نطلق علهيا نصا ،وليس جمرد
رصف ونسج لللكامت فقط دون اعتبار ملا يس توجب أأن يربطها من عالقات عىل خمتلف ا ألبنية و
املس توايت والرشوط الرضورية إالنتا النص.
 .3النص قبل نظرية التلقي:
النص يف التصور التقليدي ذو بنية أأحادية ،هل دالةل حمددة والقارئ هو اذلي ميس" هبا ،ذلا
أأهجدت النظرايت نفسها يف البحث عن ادلالةل يف اجملمتع أأو النفس أأو يف الشلك واملضمون ،ومبا أأن
النص بنية مغلقة فهو مكل لصاحبه ،أأي للمؤلف ،وهل سلطة عليا عليه ،وما عىل القارئ سوى البحث
عن ادلالةل الاكمنة يف وعي أأو الوعي الاكتب ،ذلا فاملؤلف هو منتج النص واملتلقي ما هو اإال مس لهكل
هل.
مث اإن النص هو عبارة عن مرأآة ينطبع فهيا املعىن و يس تطيع أأن يعكسه مرة أأخرى فرياه القارئ،
فاملعىن ينطلق من نقطة اإرسال بعيهنا يه هذا املؤلف أأو املبدع ،ويتحرك عرب وس يط هو النص اإىل
نقطة اس تقبال بعيهنا يه املس تقبل أأو القارئ أأو املتلقي ،فاللكامت تعكس متاما املشاعر و ا ألفاكر
وا ألش ياء اليت تشري اإلهيا وتس تحرضها ،معىن هذا أأن النص موجود ابلقوة يف صورته املادية ويه
الكتابة ،إا ّال أأن نظرية التلقي مل تعرتف ابلوجود املادي للنص ؛ فهو يف عرفها غري متحقق اإن مل يمت
تلقيه من طرف قارئ  ،هذا ا ألخري هو اذلي يبعث احلياة يف النص  ،اإذ ال يتحقق اإال بفعل القراءة.
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 .2النص من منظور نظرية التلقي:
ُاعتربت نظرية التلقي نظرية توفيقية تمع بني جاملية النص وجاملية تلقيه ،استنادا اإىل
تاوابت املتلقي وردود فعهل ابعتباره عنرصا ف ّعاال وحيا ،يقوم بينه وبني النص امجلايل تواصل
وتفاعل فين ينتج عهنا تأأثر نفيس ودهشة انفعالية ،مث تفسري وتأأويل ،حفمك جاميل استنادا اإىل
موضوع جاميل ذي عالقة ابلوعي امجلعي ،ذلكل عدت نظرية التلقي حركة تصحيح
لزوااي احنراف الفكر النقدي ،لتعود به اإىل قمية النص ،و أأمهية القارئ
مؤكدة عىل العالقة اجلدلية املوجودة بني النص وقارئه ،وليس القارئ وحده.
 العالقة بني النص والقارئ :يرى اإيزر أأن النص نتا تظافر هجود املؤلف والقارئ معا ،فعملية الكتابة تش متل معلية
القراءة ابعتبارها عامل ارتباط جديل ،ويتطلب هذان الفعالن املرتابطان خشصني نش يطني بشلك
خمتلف واجملهودات املوحدة للمؤلف والقارئ تُربز للوجود املوضوع امللموس واخليايل ،هذا املوضوع
هو من معل اذلهن ،اإن الفن ال يوجد اإال من أأجل ومن خالل الآخرين ،ويرى اإيزر من
خالل طرحه بأأن العمل ا ألديب الفين يتشلك من قطبني هام  :قطب فين وهو النص  ،وقطب
القارئ.
هو
جاميل
تمت القراءة بطريقة تبادلية بني القارئ والنص ،وال تسري يف اتاه
واحد -من النص حنو القارئ -بل تسري يف اتاهني  ،حبيث يقوم القارئ مبساءةل النص وحماورته
وبذكل تتودل بني النص واملتلقي عالقة مزدوجة أأو مبعىن أآخر عالقة جدلية  ،تتحرك من النص
اإىل املتلقي ومن املتلقي اإىل النص.
اعمتد " ايزر" يف فهمه لعملية القراءة و بناء املعىن عىل مفهوم أآخر خمتلف عن التيارات النّقدية التـي
سـبقته متأأثرا ّ
ابلظاهراتية اليت حترص عىل دور ّاذلات يف بناء الفهم ،واذلي هو نتا التّفاعل بـني
الـنّص والقارئ فنظرهتا للعمل ا ألديب اليت تؤكد أأنه ال جيب أأن نصب اهامتمنا عىل النص ا ألديب فقـط
بـل أأيضا مبعيار مساو اب ألفعال املتضمنة داخل الاس تجابة امجلالية لهذا النّص ،لهذا اهمت " اإيزر"
ابلنص الفردي و عالقة القراء به.
31

فال سبيل اإذن لتحقيق العمل ا ألديب إالّـا مـن خـالل التّفاعـل املتبادل بني النص ،املؤلّف والقارئ.
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د .سالف بوحاليس

املادة :نظريـــــــة القــــراءة والتلـــــقي

لكية الآداب واللغات

-الاختصاص :نقد حديث ومعارص –ماسرت

قسم اللغة وا ألدب العريب

املس توى :السدايس الثاين

عنوان التطبيق :النص من منظور نظرية التلقي –نصوص تطبيقية-
يعتقد ايزر أأنه ليك تنجح معلية التواصل ،وينلهيي القارئ اإىل تش يل املعىن النيص اذلي غالبا
ما يزعزع تربته املكتس بة ويعطل توجهياته اخلاصة ،فالبد للنص أأن يقود خطى القارئ
ويضبط مسريته اإىل حد ما ،وبعبارة أأخرى جيب أأن ينطوي النص عىل مجموعة من العنارص
أأ أأنه ليك تنجح معلية التواصل ،وينلهيي القارئ اإىل تش يل املعىن النيص اذلي غالبا ما يزعزع
تربته املكتس بة ويعطل توجهياته اخلاصة ،فالبد للنص أأن يقود خطى القارئ ويضبط مسريته
اإىل حد ما ،وبعبارة أأخرى جيب أأن ينطوي النص عىل مجموعة من العنارص أأو العوامل
"املوهجة" اليت تسمح هل "مبراقبة" سريورة التفاعل التواصيل القامئ بينه وبني القارئ ،غري أأن
هذه العنارص املوهجة ال ميكن أأن متتكل أأي حمتوى حمدد مس بقا...وال ميكن تصورها كقمي
اإجيابية حمددة  ،ومس تقةل عن سريورة التواصل".
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 عبد الكرمي رشيف ،من فلسفات التأأويل اإىل نظرايت القراءة ،دراسة حتليلية نقدية يفالنظرايت الغربية احلديثة ،منشورات الاختالف ،ادلار العربية للعلوم انرشون ،اجلزائر،
لبنان ،ط ،3119 ،1ص.331
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