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 امللخص
 احلاضطنة أو يلرحها اليت ليا وأآل التصور حيث من متماسكة نظرية, القارئ استجابة نقد إن وىلاأل للوهلة يبدو    

 احلواضن أو والتصورا  الرؤى يف سواء وملموساَ واضحاَ تبايطناَ تكشف الدقيقة املتابعة أن بيد, مطنها يطنللق اليت الفلسفية
 . مطنها انللقت اليت الفلسفية

  reader process, وعملية القراءة  reader مثل كلما  يستخدمون الذين الطنقاد بأعمال املصللح هذا ارتبط   
, فكل نقد ادبي يهتم بالقارئ وعملية القراءة يدخل يف إطار هذه ليميزوا حقالَ من حقول املعرفة responseواالستجابة 
 الطنظرية  .

رصد هذا البحث أبرز املطنللقا  , مطنذ ارهاصاتها االوىل وحتى تشكلها يف مدرسة كونستانت االملانية على يد روبر  هانز    
وقد التفتت هذه الطنظرية مع سائر اجتاها  مابعد البطنيوية يف التخلص من هيمطنة سللة الطنص ياوس وفولفغانغ أيزر , 

واملعطنى الواحد الذي يسري يف اجتاه واحد من الطنص إىل القارئ , وخلا يف هذا اجملال خلوا  مهمة , فكانت هطناك عمليا  
لقراءة والتفاعل بني الطنص والقارئ يف اجتاهني خلق واكتشاف عطند بعضهم , وانتاج معطنى عطند بعضهم االخر نتيجة فعل ا

 .متبادلني

   القارئ،التلقي، التأويل، القراءة  الكلما  املفتاحية:

  املقدمة
اهتمام مدارس نقدية كثرية ضمن جماال  فكرية خمتلفة تسطندها حواضن فلسفية متعددة،  نظرية إستجابة القارئشغلت     

وكانت بؤرة الرتكيز بعد التحوال  الطنوعية اليت شهدتها املدارس الطنقدية واجتاهاتها بعد مطنتصف القرن العشرين، فجاء 
 القارئو احلقيقي القارئالصوري و القارئفهوم طُرح مبداعية، لذا االً يف العملية االعبوصفه عطنصراً ف القارئاإلهتمام ب
 العادي ... اخل القارئالشامل و القارئالطنموذجي و القارئالضمين و

ت دوره يف كثري من املطناهج ذا  التوجها  اخلاصة بسبب تحدد دوماً وفقاً ملطنللقاتها، وقد خفبيد أن وضعية املتلقي ت    
كالشكالنية والبطنيوية والتحليل الطنفساني والسيمائية والسوسيولوجية واجلشتاللية طريقة معاجلتها للظاهرة األدبية، 

والتداولية واللسانيا  وعلم اجلمال....اخل، إذ هيمن الطنص على حنو واضح يف الشكالنية مهمشاً القارئ أو املتلقي، ليكون 
اتية األثر األبرز يف هذا اجملال، وقد خلصت اىل ان تابعاً يسعى وراء املتعة أو اللذة من الطنص، يف حني كان للفلسفة الظاهر

املوضوعا  المتتلك وجوداً )موضوعياً( مستقالً عن الذا ، فهي تتشكل بوصفها جتليا  أو ظاهرا  يف وعي الذا  املدركة 
العالقة بني  الذا ، فالعالقة بني الذا  واملوضوع عالقة تفاعلية متبادلة، ومن هطنا جاء  هوفقاً للمسار الذي تتجه إلي

بذلك معطنى  القارئ والطنص معادالً لتلك الرؤية يف الظاهراتية، فالذا  القارئة تدخل يف عملية تبادلية مع الطنص مشكالً
جديداً، وهو خالصة العملية التفاعلية واليت تأخذ صفة الطنسبية، يف حني جند أن الفلسفة الوجودية اليت تؤمن بأن 

mailto:Ramadhan.mahmood@garmian.edu.krd


 جملة جامعة كرميان                       Journal of Garmian University               طؤظاري زانكؤي طةرميان

351 |                             acadj@garmian.edu.krd                  Vol.5, No.4 (August, 2018) 

قهر العدم وتشكيله للوجود، فضالً عن ختليه وجتاوزه، جيعل من القارئ أن يكون معادالً اإلنسان له القدرة املثلى يف 
ورياً يف عملية القراءة فالذا  القارئة هي اليت تدرك الطنص فتتحقق، ويتم تشكيله ضمن مسار من حم لإلنسان واسطناده دوراً

 فقاً ملطنللقاتها.القارئ اىل الطنص، وقد حاولت هذه الدراسة أن حتدد مسارا  القراءة و

 املنت
الذا  تشرتك مع ماهية الشيء  الذين رأوا أناىل السفسلائيني، وخلفياتها التكويطنية  القارئترجع جذور استجابة     

تشكيل معطنى يف وطبيعته يف انتاج املعطنى، واعتقدوا أن اإلدراك احلسي هو أصل املعرقة، لذا أبرزوا املطنظور الذاتي 
. مل يكن الفكر اإلفالطوني بعيداً عن بطنية (2)لفن اخللابة ، فهم أول من رسخ مبدأ اإلستجابة ليكون قاعدة عامة (1)األشياء

اإلستجابة، ويتجلى ذلك من خالل إعتماد إفالطون على حماورة قارئه، ويعد التلهري الذي جاء به أرسلو ))أقدم تصوير 
ن املأساة غايتها إثارة اخلوف واإلشفاق لتحقيق إ))، ومل يكتفِ أرسلو بالقول (3)لطنظرية مجالية على إستجابة اجلمهور((

 .(4)((جودة الشعر برباعة التصوير، وقوة ما فيه من التأثري (، وإمنا ربط معيارCatharsisالتلهري )

له عفيج تلقيالشعري يف امل( اىل عملية التأثري احلاصل من خالل الكالم  On the Sublimeأشار لوجنطنيوس ))يف السمو   
، وربط )كانط( بني السمو واللذة، فاللذة ليست مقياس قيمة العمل (5)أكثر انفعاالً واجنذاباً، بل مشاركاً مهماً يف الداللة

الشيء الذي يهول ،مسو الشيء )كانط(عدّ  ،بيطنماعطند لوجنطنيوس، وإمنا )مسو العمل( نفسه البد  أن يكون مصدر هذه اللذة
 (6)مصدر اللذة، احلسأمره 
أ ِ يف إطار نظرية خاصة للقراءة، بل تيبدو مما تقدم أن بطنية اإلستجابة مل تغب عن الفلسفة اليونانية، بيد أنها مل    

 كانت بصدد قوانني خاصة للوجود على حنو شامل.
ه فضالً موكان حمط اهتما القارئلى الذي ركّز ع (آالن بودغار إأما يف العصر احلديث فقد ظهر  مالمح هذه الطنظرية عطند )   

 ة، ومن ثم يفكر بالوسائل التعبرييالقارئعن عطنايته باألثر الفين، وقد أشار اىل أنه يفكر يف نوع األثر الذي يقصد اليه 
 (7)اليت تالئمه، مثل: الطنربة والصياغة وخصائص البطناء. 

املهمة اليت أسهمت يف تكوين نظرية التلقي وهي الشكالنية الروسية، وبطنيوية  حدد )روبر  هوملب( أهم مخسة عطناصر   
. وال ميكن تغاضي دور الطنقد اجلديد (8)، وسوسيولوجيا األدب)رومان أجناردن(، وهرمطنيوطيقا غادامري وظاهراتيةبراغ، 

(New Criticismوال ،) تحليل( الطنفسيPsycho-Analyses( والتفكيك )Deconstruction فقد صاغت هذه ،)
 (9)االجتاها  تعريفا  للقاريء والتأويل والطنص. 

( ابتدأ مبطناقشة )أ.أي. Reader Response Criticism) القارئيرى )جني ب. تومبكطنز( أن نقد استجابة    
بال ( يف ، أو مع )دي.دبليو.هاردنغ( و)لويزا روزنريتشارد( لإلستجابة العاطفية يف عقد العشريطنيا  من القرن املاضي

، 1950عام  كتبه الذي( Mock Readerالصوري ) القارئالثالثيطنيا ، غري أن )تومبكطنز( خيتار )والكر جيبسون( عن 
الصوري مل يستلع نقل  القارئ. يبدو أن (10)ويتلور ضمن حدود موقف شكالني القارئاذ تبيّن كيف ابتدأ نقد استجابة 
الصوري  القارئ، وقد قدم )جيبسون( مفهوم فما زالت  مركزية الطنص هي املهيمطنة، القارئاسرتاتيجية التحليل من الطنص اىل 

( واملؤلف Personaبوصفه مقابالً للقاريء احلقيقي))من خالل التطناظر مع التمييز املعروف بني الشخصية املتخيلة )
)مؤلف(  لله يف التاريخ عرب إدخااحلقيقي، فالشخصية املتخيلة، يف سياق شكالني، تقوم خبلق مسافة بني الطنص االدبي وأص
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من الطنص اىل  اإلنتباهالصوري عطند جيبسون هو أيضاً قاريء نصي حمض، ولكطنه حيول  القارئخر بني املؤلف وانتاجه.... وآ
 وقد ذكر )ترنس هوكز( أربعة مباديء يف هذا الصدد:( 11)تأثريا  اليت حيدثها الطنص(( ال

 املبدأ القائل أن الوجود للقاريء الربيء. أوالً:

ثانياً: إنه ليس هطناك نص موضوعي ال حمتوى مقرر سلفاً فيه، فالوظيفة الشعرية للغة كما يقول جاكبسون تعمق الثطنائية 
 األساسية للعالما  واألشياء، فليس مثة دال مربوط رابلاً موثوقاً مبدلوله.

اعمال )دريدا( القائل إن الكتابة والقراءة ليست بالعملية اللبيعية اليت يفرضها املذهب بدأ املصاحب الذي عززته ثالثاً: امل
 اإلنساني الليربالي.

رابعاً: املبدأ األخري املوازي لألول، إن املواقف واألحكام الطنقدية ختفي وراءها ايديولوجية سياسية واقتصادية معقدة: ليس 
مجالية األدب، كما تلور  على يد )ميخاروفسكي( وأتباعه  ل األدبي يف نظريةفالعم (.12)مثة موقف نقدي حمايد أو بريء

اليطنظر اليه بوصفه وحدة، بل بوصفه ميثل العمل األدبي يف شكله املادي واملمكن، وهطناك ثانياً )املوضوع اجلمالي( الطناتج 
فالتحقق  (،13)ميطنح هلذا العمل معطنى ،صرهملعايري أو )سطنن( ع ويف وفائه القارئ، فالقارئعن حتقيق العمل األدبي بوساطة 

جمموع اإلمكانا  اليت  د، والميكطنه سواء كان معاصراً إلنتاج، أو مت يف مرحلة الحقة، أن يستطنفوتلق ّ يف آن واحد هو انتاج
مكن السيميائي )للطنص( )الشيء( وهو يف الوقت نفسه تقليص ميوفرها نص ما، وبهذا يشكل التحقق عملية انتفاء بالطنسبة لل

، ألن هذا التحقق يبقى خاضعاً لطنسق واسع من السطنن اجلماعية)سطنن لساني(، سطنن أدبي، سطنن مجاعي/ثقايف القارئحلرية 
 (.14).....اخل اليت حتدد الوضع التارخيي للمتلقي

رة التواصل اإلنساني، وبالطنظر اىل طبيعتها، وبطنقل مركز الثقل من جاء  نظرية التلقي لتضع ))العملية األدبية يف دائ   
خرجت نظرية التلقي اىل فضاء جديد ملقاربة نقدية . (15)(( القارئالطنص اىل جانب  –اسرتاتيجية التحليل من جانب املؤلف 

يف الكشف  القارئوال ختتزل دور  تطنظر اىل )امللفوظ الطنصي( بوصفه واحداً من املستويا  اليت تفيد مطنها )القراءة( معاصرة
، وقد جاء  الظروف مؤاتية لطنشوء هذه الطنظرية بوصفهااعرتاضاً (16)األدبية احلديثة عطنه، مما أسهم يف تلوير الطنظرية

 .(17)القارئعلى طبيعة الفهم البطنيوي لألدب، وهي كما معروف نزعة أملانية يف نقد استجابة 

على انها تسري يف  القارئكانت تطنظر اىل العالقة بني الطنص و اإلجتاها  اليت سبقته، فقدإن هذا اإلجتاه خيتلف عن    
شفرا  الطنص على وفق اجتاه من اإلجتاها   القارئ، إذ تتم عملية اإلستقبال عطندما يفك القارئإجتاه واحد من الطنص اىل 

والدراسا  السوسيولوجية لـ)جورج لوكاش( و العادي لــ )فرجيطنيا وولف(  القارئكالدراسا  عن ( 18)الطنقدية السائدة
تزفتيان تودوروف، وة كــ)روالن بار ، ء)روبر  اسكاربيت( وكذلك دراسا  اإلجتاه البطنيوي الذي إهتم بعملية القرا

السيميولوجي لـ )أمربتو إيكو( فالبطنيوية كانت حترص على الوضعية اليت يكون فيها  جوناثان كوللر( ودراسا  اإلجتاهو
. (19)قادراً على فك شفرة الطنص فضالً عن وضعية جمموعة من املعايري اليت متكن من الكشف عن الطنظام اللساني للطنص القارئ

. وقد انتقد ريفاتري (20)وكان لفرديطنان دوسوسري السبق يف ذلك حيطنما أكد أن اللغة ))بطنية مكتفية ذاتياً ومربرة ذاتياً(( 
نسي بودلري، فاختذا من فكرة إن املعطنى األدبي هو يدة )القلط( للشاعر الرمزي الفرلقص حتليل كل من شرتاوس وجاكبسون

فيما يفرتضانه أن املعطنى األدبي يكمن يف  ،رنسبلطنص ما أساساً له، إذ يشارك ريفاتري جيبسون و القارئوظيفة إلستجابة 
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شرط أساس من شروط وجودها وهو تأويل هتم اإلجتاه السيميولوجي بالعالمة اليت تطنلوي على ا. يف حني (21)لغة الطنص
  .(22)العالمة نفسها

وكانت عالقة الكتابة بالقراءة عطند روالن بار  ليست عالقة ارسال واستقبال أو عالقة انتاج واستهالك ، بل هي عالقة  
تسمح هلا برتتيب وفقاً ملطنلق خاص ، هو مطنلق السطنن أو الشفرة الطنصية اليت ال تلتزم القراءة باختاذ وجهة معيطنة امنا 

أنظمة الكتابة وتشغيلها لصطنع معطنى الطنص أو أحد معانيه ، فهو مطنفتح على لعبة الدوال واملدلوال  وفعل القراءة يف مثل هذه 
الطنصوص هو انتشاء أو معاناة مجالية ، فتبقى العالقة بني القارئ والطنص عالقة اجنذاب وتبعية وليست تفاعل وانتاجية 

أن يكون اىل جانب الطنظم اجلمالية السائدة يللب فيها صاحبها  ر  بني قراءة املتعة واللذة ، ففي االوىل، وقد ميّز با (23)
لقطناعا  اجلمالية واآليديولوجية لفة واحملمول اآليديولوجي الذي تطنلوي عليه ، يف حني تكون يف القراءة االخرى، خمالِ

نظم املؤسسة يؤصِّل هويته ، فيما توفر له قراءة اللذة املطناخ لالنعتاق ، فقراءة املتعة حبكم دفاعها عن ( 24)مزعزعة هلا و
 . (25) والتميِّز والتجاوز

عد كل نص معني ي ،فصل تودوروف بني موقفني: موقف يرى يف الطنص األدبي ذاته موضوعاً كافياً للمعرفة ، وموقف آخر   
ل ))ميتلك داللة ما ، أي أصبح اجنازاً ما داخل اخللاب اخلاص ، وكان ريكور يرى أن الطنص مع التأوي (26)جتلياً لبطنية جمردة
 . (27)بالذا  القارئة(( 

أكّد سارتر أن الوعي هو الذي ميطنح األشياء طابعها امللموس ومن هطنا جاء الرتكيز على القارئ وعلى فعل القراءة وقد رأى    
أن )) كل ادراك من ادراكاتطنا مصحوب بالشعور بأن احلقيقة االنسانية ذا  طبيعة كاشفة ، أي أنها بها وحدها يتحقق الوجود 

، فسارتر فيلسوف حمكوم بطنظام معريف وقد حاول أن  (28)الوسيلة اليت بها تتبدّى األشياء(( أو بعبارة اخرى : االنسان هو 
يف كل وجها  نظره والسيما يف الفلسفة واألدب ، فهو الذي افرتض أن عالقة القارئ باألدب عالقة وظيفية ) ادراك يتلابق 

فالذا  ،   (29)ق " وجود " املؤلف والعمل األدبي معاً وخلق ( ، فالقارئ هو الذي يُعلي األدب طابعه امللموس وبذلك يتحق
، أي أنها تتكون من فعاليا  االدراك واالبداع  (30)هي اليت جتعل من القراءة )) عملية تركيبية لالدراك واخللق (( القار ئة

ك االنتاج الفين ، أو وبذلك تكون القراءة عبارة عن )) عملية مؤلَّفة من شلرين : الشلر األول : هو االدراك ، أي ادرا
اكتشافه ويف هذا االكتشاف ... يكون االنتاج األدبي بالطنسبة للقارئ شيئاً حتمياً ، أي يفرض نفسه على القارئ على حنوٍ ما 

أما يف الشلر الثاني من  .شف االنتاج األدبي  ... موضوعياًكَعلى املُدرك ، ويف القراءة يُتوجودها تفرض األشياء واملطناظر 
ما يُدركُه مطنه حني  اىل عامل الوجود بتقوميه أو اخراجه يف صورة من الصور بطناءً على هاءة فهو خلق ملا يقرأه ، أي ابرازالقر

 . (31)حيائه ((يفهم مواطن إ

ومما تقدم يتضح أن مشاركة الذا  عطند سارتر مسألة مهمة والميكن االستغطناء عطنها ، غري أن اكتمال العامل األدبي يبقى    
 مشروطاً بالبطُنى األساسية املكوِّنة للعمل األدبي ذاته 

اىل  القارئ، ومن القارئاىل يزر فإنها ترى ))إن عملية القراءة تسري يف إجتاهني متبادلني، من الطنص أما نظرية التلقي عطند آ
طنتهي وعطندما ت على الطنص أبعاداً جديدة قد اليكون هلا وجود يف الطنص. القارئ الطنص للقاريء، يضفي الطنص، فبقدر ما يقدِّم

والطنص، عطندئذ تكون عملية القراءة  القارئباإلشباع الطنفسي والطنصي، ويتالقى وجها  الطنظر بني  القارئالعملية بإحساس 
، فالقراءة عملية تفاعلية متبادلة بني اللرفني ، فاذا كانت )) قوة الطنص تكمن يف قدرته على اغراء  (32) ((ورهاقد أد  د

القارئ واغوائه وجره اىل عامله كي حيقق هويته ويربز معانيه ، فإن قوة القارئ تتمثل يف اغطناء الطنص واثرائه بتشغيل 
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أشبه ما ))، فالقراءة يف هذه الطنظرية ( 33)واملعرفية املباشرة وغري املباشرة ((مدّخراته واالستعانة مبخزوناته الثقافية 
من الرمز ويضم العالمة اىل العالمة، إنطنا نصبّ ذواتطنا على األثر،  فة للوجود. إنها فعل خلّاق يقرب الرمزتكون بقراءة الفالس

 .(34) واألثر يصبّ عليطنا ذواتاً كثرية((
عطنى الفهم، فالفهم هطنا عملية وظيفية ألنها عملية دالة تسهم اسهاماً جوهرياً يف بطناء امليف إن نظرية التلقي هي نظرية    

اليت تقوم على فكرة جوهرية  من خالل الفلسفة الظاهراتية لاألدبي ويعود هذا اىل استثمارها مفهوم القصدية عطند هوسر
، بكيفية خارجية وقبلية ، ويف استقاللية مللقة بالطنسبة إليطنا ، بل أنها تظهر دائماً تكمن يف ان األشياء ال توجد يف ذاتها 
، فقد انللق هوسرل القارئواليت كان هلا تأثري كبري يف مجالية التلقي واستجابة  (35) كأشياء يفرتضها أو يقصدها الوعي

أ بعد أن تكوِّن الظاهرة معطنى حمضاً وعي يطنشض( والذي يعين أن املعطنى املوTranscendentalمن خالل مفهوم املتعالي )
، فالتعالي هو خالصة الفهم (36)يف الشعور، بعد اإلرتداد من عامل احملسوسا  املادية اىل عامل الشعور الداخلي اخلالص

ويسميها الفردي للظاهرة، وقد عدّل ) اجناردن( هذا املفهوم من خالل مطنحه بعداً اجرائياً  وحصره يف بطنيتني: ثابتة، 
، وإن املعطنى هو حصيلة منلية، وهي أساس الفهم وأخرى متغرية  ويسميها )مادية( إذ تشكل األساس األسلوبي للعمل األدبي

نهائية للتفاعل بني بطنية العمل األدبي وفعل الفهم، وصار هذا التعديل الذي أجراه اجناردن مرتكزاً مهماً ألغلب اإلجتاها  
 الظاهراتية  ، وأكد هوسرل أن عمل(37)يت، و غادامري( نرل مثل )هايدغر، و سارتر، و مريلوبواليت تطنضوي حتت رداء هوس
، لذا كانت القصدية (38)))بدراسة الشعور اخلالص وأفكاره القصدية بإعتباره مبدأ كل معرفة((  )الفيطنوميطنيولوجيا( يبدأ

(Intentionality ،أحد املفاهيم املهمة اليت ارتكز عليها هوسرل ) ،إذ يرتبط حساب الظواهر فيه بلحظة وجودية حمضة
يف التجربة واحلساب واملعليا  السابقة وما اىل ذلك من معايري هي قوام التفكري احلتمي، وفلسفة )كانط(  فاملعطنى اليتكون

ل يطنعلف ، وقد كان هوسرل يرى أن ))الشعور اليستحوذ على التصورا  العقلية لكي حييلها اىل موضوعا ، ب(39) الوضعية
 .(40)اىل األشياء من أجل معرفتها مبقتضى ما لديه من حركة قصدية((

ضمت نظريا  الظاهراتية فعل القراءة والبطنية يف إطار مبدأ القصدية، وملا كان العمل األدبي ))فعالً من أفعال الوعي    
، وكان جورج (41)عي عدد كبري من القراء(( بل يف و –كليهما  القارئوبطنية، لذا يكون لعمل أدبي واحد وجود يف وعي املؤلف و

على  وشكل وجودها يعتمدان ، ولكن )مصريها(القارئبوليه اليفرتض، على أي حنو، أن معطنى األعمال األدبية يعتمد على 
، فاألعمال األدبية تطنتظر من يعتقها من ماديتها ومجودها، فيذهب بوليه اىل أن الطنتاج األدبي مهما كانت صلته القارئ

الطنص. وملا كانت معرفة سرية املؤلف عامالً خارجياً فيما  يف قراءته لذلك بوجود املؤلف، له حياة خاصة به، يعيشها كل فرد
، (42)خيص دمج الوعي الذي حيصل يف أثطناء القراءة لذا الميكن أن تكون هذه املعرفة عامالً حامساً يف تركيب الطنتاج األدبي 

هيم أساسية يف هذه الطنظرية وبيّن أن ))األثر األدبي يتجه اىل قاريء مدرك، تعوّد على وقد بلور هانز روبر  ياوس مفا
التعامل مع اآلثار اجلمالية وتكيفَ مع التقاليد التعبريية فيها، فكأن أفق اإلنتظار، عطنده، يتجسّم يف تلك العالما  

 (43)األثر(( والدعوا  واإلشارا  اليت تفرتض استعداداً مسبقاً لدى اجلمهور لتلقي 

ر وغادامري اهلرمطنيوطيقية غحدد  األولوية الوجودية ) األنلولوجية ( املعلاة للتارخيانية االنسانية يف فلسفة هايد   
بها ديكار  أو كانط ، بل نراه على حنو  آهُالسؤال عن طبيعة املعرفة التارخيية ، فطنحن ال نرى افالطون بالصورة اليت ر

يُشكِّل عطنصراً مهماً ملعطناه ، فهذا  ص، ومن هطنا أصرَّ  هرمطنيوطيقا غادامري على أن أثر الطن ط  وكانخمتلف قلعاً بسبب ديكار
 .( 44)األثر خيتلف باختالف العصور ، لذا ميتلك تارخياً وتراثاً ، وهو ما أمساه غادامري بـ )تاريخ اآلثار (
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عطند ياوس بدراسة تلور الطنوع األدبي، وهو يقيم ( Reference of the expectationتعلق مفهوم أفق اإلنتظار )    
، كما رسّخ  (45) الصلة بني هذا التلور و )تاريخ األدب( ، إذ يعتقد أن جمموعة التفسريا  إمنا تؤدي اىل تلور الطنوع األدبي

القائم بني ظهور ( ويقصد به ذلك البعد Aesthetic Distanceمفهوم املسافة اجلمالية ) مفهوماً آخر يف هذا اإلطار وهو
بيّن ياوس أن  ، وميكن مالحظة هذه املسافة من استقراء ردود أفعال القرّاء على األثر -األثر األدبي نفسه وأفق إنتظاره
، وتأتي خيبة ظن اجلمهور من عدم ملابقة معايري العمل األدبي مع  (46)ب آمال مجهورها خيِّاآلثار األدبيةاجليدة هي اليت تُ

( ويف مقابل هذا فإن Pre-Comprehensionهم املسبق )وقد ترسّخت عطنده ملدة طويلة وأخذ  شكل الف معايري سابقة،
القرّاء املمتازين هم الذين يسيئون حبسب هارولد بلوم، فسوء الفهم اليأتي من اجلهل باللغة واأللفاظ وبطنية اجلملة والحتى 

للزوايا املطنسية واملسكو  عطنها يف نصوص السلف، ويبدو أن مثة  ، بل تكون القراءة استطنتاجاًباإلطار احلضاري الذي يشكله
، فالقارئ هطنا يكون مشاكساً وحيطنما قال  (47)كشفاً مطنتجاً يف هذه الطنصوص مما يسمح للقرّاء األقوياء أن يسيئوا التفسري 

  (48)( يأتي بعده  strongنيتشه ان كل كلمة مغرضة على حنو ما ، فإنه برأي بلوم كان يُخاطب كل قارئ قوي ) 

املفاهيم اإلجرائية عطند ياوس لتطنوب عن املفاهيم البطنيوية، فاإلختالف بيطنهما هو اختالف بني نظامني معرفيني، وقد  جاء    
استبعد  أشار ياوس اىل هذا التعارض عطندما بيّن أن مجالية التلقي تشرتك مع اإلجتاها  اليت ظهر  بعد البطنيوية حني 

، يف حني يرى )اجناردن (أن ( 49)ية اللسانية للعمل األدبي طنيوية اعتقد  أن املعطنى متمركز يف البطنفالب املؤلف واملتلقي،
طنية اللسانية، إذ حتول عملية القراءة اىل )إكمال( أو )ملء( ف)اجناردن( يعد العمل املعطنى يتكون من خالل فهم املتلقي للب

والطنص، وقد أكد ياوس أن أغلب املطنهجيا   القارئ. أما ياوس وآيزر فيهتمان بالتفاعل بني (50)األدبي كياناً متطنوع الوجود 

، وليتم بذلك ))التخلص من (Interpretationية التأويلية وهي التفسري )قد وقفت على مرحلة واحدة من مراحل العمل

( يف Spitzerما كان حال ليو سبيتزر )التفكري التأويلي. وكان ذلك حال الشكالنيني الروس يف حبوثهم اجلديدة، ك
اليت أتت بعد ذلك، وال الطنظريا  األشد حداثة يف )الكتابة(  اللسانية أو السيميائية الشاعريةاسلوبياته، كذلك مل تهتم 

 (51)(((، مل تهتم كلها باملضامني التأويلية للمطنهجيا  الوصفية احلديثةIntertexuality)اللعبة الطنصية( والتطناص  )و 

( والتفسري Comprehensionومن أجل فهم العمل األدبي البد من اعتماد املراحل الثالث يف علم التأويل، وهي الفهم )   

(Interpretation( والتلبيق )Applicationوهذه أحد افرتاضا  غادامري )  وقد جعل من الفهم أن يطنلوي على ،
وكل تفسري يتفتّح يف وسط لغة تُريد أن تأتي باملوضوع اىل الكالم ،  التفسري والتلبيق اذ أن )) كل عملية فهم هي تفسري ،

، فالتأويل ميثّل صريورة تأرخيية تعبّر باستمرار عن املعطنى (52) وتكون مع ذلك، يف الوقت نفسه هي لغة املفسِّر اخلاصة ((
بالفهم، وعن معطنى هذا الفهم لذاته، وبذلك ال يكون الفهم حمض تكرار للماضي، بل سيُسهم مبعطنى احلاضر، وفضالً  ناحملتز

، ويرى غادامري ان  (53)توسلاً مستمراً بني املاضي واحلاضرعن ذلك اليوجد تفسري صحيح واحد حسب، فالتأويل يتضمّن 
لف أو كيفية فهمه للعصر، فالطنص ليس تعبرياً عن ذاتية املؤلف، بل ان التأويل األدبي اليكون مقتصراً على مايقصده املؤ

 .( 54)الطنص يظهر اىل حيّز الوجود احلقيقي يف حوار املُؤوِّل مع الطنص ويكون موقع املؤوِّل شرطاً مهماً لفهم الطنص

وضوعة مهما اختلفت.... لقد ))جيد من الضروري أن كل ممارسة تأويلية حتقق هذه الوحدة من خالل ميادين مغادامري وبا   

 (55) ((( للعمل األدبيImmanentوالتفسري املباشر احملايث )األدبي ملدة طويلة لسيلرة مناذج التارخيانية  خضع التأويل
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ساسياً ألفكار ياوس يدمج ياوس التحليلني التعاقيب والتزامين يف حتليل الطنص من خالل أفق اإلنتظار، وكان التاريخ حموراٍ أ
وتغرياته  تاريخ األدب نفسه أم عالقته بالتاريخ العام وهو الذي يفسر طبيعة القضايا املركزية عطنده، كأفق اإلنتظار، سواء

واملسافة اجلمالية، والتحقيق، وإعادة التحقيق، ومسألة التقليد، وتأسيس املعيار وانقلاعه. وبهذا جند أنفسطنا أمام 
من جهة، وقراءة األعمال األدبية واحلكم على قيمتها اجلمالية من خالل  مطنظومة مفاهيمية تضع التلقي يف التاريخ،

، فالقارئ عطند ياوس يتمتع باستقالله التام وهو الذي يطنقل الطنص من حالة الكمُّون اىل  (56) تارخيية التلقيا  املتعاقبة
ة من خالل عدم خضوعه للشروط نفسها أو من الوجود بالقوة اىل وجود بالفعل، اذ يثري اشكاال  ثقافية متعددحالة الطنشاط 

 . (57)اليت خضع هلا الكاتب، وهو غري ملزم بتبين رؤية الكاتب وأحكامه ، فالطنص اليُمثِّل له سللة مللقة

ميَّز اجناردن متييزاً دقيقاً بني ادراك ) بطنية ( العمل األدبي يف حد ذاته، وادراك " املوضوع اجلمالي " املتحقق عن هذه    
البطنية، ويؤكد أن عمليا  االدراك أو أفعال القراءة ميكطنها أ  تُحقق صيغاً عديدة ومتطنوعة من الوجود امللموس للموضوع 

 (58اجلمالي )

 وهي: يت تتكون مطنها بطنية العمل األدبيلعلى الوظائف اجلمالية من خالل اللرح الظاهراتي لللبقا  ا وقد وقف اجناردن

 طبقة صوتيا  الكلما . -1

 طبقة وحدا  املعطنى. -2

 طبقة املوضوعا  املتمثلة. -3

 (59طبقة املظاهر التخليلية. ) -4

اللبقا  يف وعي املتلقي وبذلك تتخلص عملية فالقراءة الظاهراتية قادرة على ممارسة الطنشاط اإلدراكي يف فهم هذه    
، ركز اجناردن يف كل طبقة من (60)اإلدراك من التأثريية واإلنلباعية مبحاورتها لبطنية الطنص واإلستجابة هلا على حنو واع 

 تلك جمموعة من التمييزا  اخلاصة ببطنية العمل األدبي متوخياً من وراء ذلك كله أن يشري اىل طبقا  العمل األدبي على

 .(61)( Spots of Indeterminationدد )التمييزا  لتطنشيء مواضع من الالحت

( فهي ))أشبه بهيكل ميكن أن ميتليء مبظاهر عيانية على Schematized Aspectsأما طبقة املظاهر التخليلية )   
وتتلور طبقة  (،62) بهويته((أحناء متطنوعة من اخلربة ، فهذا اهليكل هو اجلانب التخليلي ملظهر الشيء والذي حيتفظ 

 .التخليلا  فيما بعد اىل مفهوم الفجوا  والفراغا  عطند آيزر

ركز آيزر على نظرية التأثري اجلمالي وقد أبرز خمتلف آلياتها فضال عن مواضع التأثري والتلقي، وقد كانت حاضطنتها يف    
ردة لتوليف بني مقولتني وهي مقولة التأثري مفللقي(( ذلك الفلسفة الظاهراتية واهلرميطنوطيقية. جاء مصللح ))مجالية الت

)) يف القارئة التواصلية بني الطنص واملتلقي يف اجتاه واحد، من الطنص اىل عالقالاملصللح ن كوّأو مفردة التلقي مفردة، إذ سي
حبيث يكون هذا األخري جمرد متلق سليب، أو من  القارئحالة تأثري(( ، وسيكون الطنص هو الذي يبث تأثريه وميارسه على 

مواقفه القبلية على الطنص من دون أن يتمكن هذا األخري من  وهُ ؤااىل الطنص)يف حالة التلقي( فإن املتلقي سيفرض رُ القارئ
تقوم بني الطنص  اجلدلية اليت ولتني ولإلمساك بالعالقةجاء مصللح )مجالية التلقي( للتوليف بني املقلذا ،(63)التأثري فيها 

يع عالقة التفاعل والتبادل بيطنهما ومن هطنا سعى آيزر فتض ، ألنه كلما سيلر  إحدى املقولتني اختفت األخرى،القارئو
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يف حني ميارس الطنص باستمرار  يبين كل مرة اجلشتالتا  الداللية بطنفسه القارئأو عملية بطناء املعطنى، ف ةلسريورة القراء
 (64)أن يصحح املعطنى الذي بطناه بطنفسه.  القارئتأثرياته اليت تفرض على 

مطنها، إن تعريف )القراءة( على أساس حدث معني  من يف ))الطنظرية اجلدلية نفسهامثة صعوبا  حبسب وليم راي تك   
عطناصر ن بعض ويتجطنب آيزر هذه املشكلة بقوله إ من أية بطنية ملموسة ميكطنه أن يقوم بتحليلها –على ما يبدو  –حيرم الطناقد 

اإلستجابة، كتكوين جشتالتا  من مستوى أعلى والشواغر ميكن أن تتفق وأبطنية الطنص كالفراغ. إن هذا القول حيول الطنص 
 ((يف خلقه الوجود امللموس القارئوأهم من ذلك يعليه حمتوى حمدداً، وهذا احملتوى هو الذي يقيد  صراحة اىل وجود مادي،

جانب آخر يف مجالية التلقي مبتعداً بذلك أن ياوس الذي اهتم بالتلقي مبفهومه .وقد بطنى آيزر فرضياته لتعزيز (65)
التأرخيي اخلالص والسيما مفهوم التلور األدبي عطند تيطنيانوف يف معاجلة الظاهرة األدبية، فضال عن توظيفه لعلم التأويل 

لى الطنظريا  السردية، كما تأثر بتصورا  عطند غادامري. يف حني اهتم آيزر باإلجتاها  التأويلية للطنقد اجلديد عالوة ع
إذا اعتربنا أن ياوس يتطناول العامل آيزر حيطنما قال ))من هطنا جاء قول )هوالب( عن ياوس واجناردن ومبفاهيمه الطنقدية، و

 (،67) ، إذ توجه اىل ))فعل القراءة والطنظر لصريورة القراءة(( (66) ((الكبري للتلقي فإن آيزر يهتم بالعامل الصغري للتجاوب
كل  وقد ركز آيزر على كيفية )تفاعل( الطنص مع قرائه فضالً عن )التأثري( الذي ميارسه عليهم، إن الشيء األساس يف قراءة

يستخلص آيزر أن ))للعمل . و(68)( خلاطية(مظاهر ))عمل أدبي هو التفاعل بني بطنيته ومتلقيه... فالطنص ذاته اليقدم إال 
(( القارئي هو التحقق الذي يطنجزه نص املؤلف والثانهو  :األدبي قلبني قد نسميها القلب الفين والقلب اجلمالي، األول

ا بيطنهما. م، فالعمل ذاته حبسب آيزر الميكن أن يكون ملابقاً ال للطنص وال ملا حيققه، بل البد أن يكون واقعاً يف مكان (69)
(70) 

منوذج على منوذج اجناردن الظاهراتي خبصوص العمل األدبي اطاراً مهماً لتأسيس فرضيا  آيزر، فيقوم هذا األاكان    
ي )األنلولوجي(، أي بوصفه جمموعة من )املظاهر اخللاطية( اليت يبطنى املوضوع دالتمييز بني الطنص يف وصفه الوجو

 (71)بواستلها اىل انتاج املوضوع اجلمالي.  القارئاجلمالي من خالهلا، وبني أفعال التحقيق بوصفها أنشلة معرفية يطنتهي 

ئ شروط بطناء ذا  خمالفة للذا  القارئة(( بقدر ما ))يهي (72)إن الطنص عطند آيزر الميطنح للذا  مرآة تطنعكس فيها صورتها    
 (74). القارئ، ومن هطنا جاء توضيح آيزر يف كيفية انتاج املعطنى واآلثار اليت حيدثها يف (73)

الضمين  القارئأكد آيزر أن الطنص األدبي يتضمن يف بطنياته متلقياً افرتضه املؤلف على حنو الشعوري، وقد أطلق عليه    

(Implied Reader فدفع ) اليت تظهر من خالهلا األمناط  هذا اإلجراء اإلفرتاضي اىل أن يقوم آيزر بعدد من اإلجراءا
ذا اإلطار لوصف أصبح أداء اجرائياً جوهرياً يف هضمطنياً  القارئالضمين يف سياق العمل األدبي، ف القارئاليت يتجسد فيها 

الضمين عطند آيزر  القارئ، ف  (75)ه(( اببطنية الطنص وبطناء معطن مرتبط عضوياً، فإنه ))القارئالتفاعل الطناتج بني الطنص و
، إذ كانت عاجزة حبسب آيزر ومل تكن ))قادرة على خيتلف عن األصطناف األخرى من القراء اليت عرفتها الطنظرية األدبية

أساس نظري استكشايف حمض أو ذا  فهي إما أن تكون ذا  ))أساس جترييب  (،76) وصف العالقة بني املتلقي والعمل األدبي((
الضمين جتسيد لللرح الظاهراتي ألن ))األمر الميكن أن يتعلق بقاريء ملموس، تارخيي أو معاصر،  القارئ، ف(77)(( حمض
 (78)الذي نقصده هطنا هو بالضرورة جتريد تبطنى خصائصه قبلياً باستقالل عن كل وجود حقيقي((  القارئبل إن 
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تشييد الطنص للمعطنى احملتمل، وحتقيق هذا  تني يف الوقت ذاته فهو ))يدمج كال من عمليةالضمين وظيفطنني مهم القارئيؤدي    
الضمين مستمر يف اإلنتاج والتحقيق طاملا هطناك فعل القراءة  القارئ. لذا ف(79)  ((املعطنى احملتمل من خالل عملية القراءة

 والميكن له أن يكون مطنفصالً عن السياق، بل هو متجذر داخل الطنص.

 امتةاخل
شغلت قضية تفاعل الذا  مع ماهية الشيء يف انتاج املعطنى الفكر اإلنسـاني، ابتـداء مـن فالسـفة اليونان)السفسـلائيني(         

يل حيـز واسـع مـن    مروراً بـ)كانط( وحتى العصر احلديث، وقد ظهر  اجتاها  كثرية كان للقراءة والتلقي والتـأثري والتوصـ  
 بستمولوجي(.الاملعريف)اذلك اىل اجملال طروحاتها مستطندة ب

نقلة اإلرتكاز يف تشكيل املعطنى، لذا انفتح الدرس الطنقدي جتاه املتلقي  القارئاتفقت هذه اإلجتاها  يف كون املتلقي أو    
من خالل مدرسة كونستانت األملانية يف نهاية الستيطنيا  وبداية السبعيطنيا  من القرن املاضي على حنو كبري بعد  القارئو

ن على الطنص األدبي ملدة من الزمن، والذين رأوا أن الطنص عن األطر اليت فرضها الطنقد اجلديد والشكالنيون والبطنيويواخلروج 
 بطنية مغلقة مكتفية بذاتها.

سعت هذه الطنظرية أن حترر الطنظرة الطنقدية من سللة الطنص مرتكزة بذلك على املتلقي يف تشكيل الفهم من خالل عالقة    
ذ تطنلوي أهمية العمل األدبي على حلظة تلقيها من اجلمهور، ففعل القراءة هو الذي حيقق فاعلية الطنص، بالطنص، إ القارئ

حتمي، ألنه بالضرورة متعال، كما  ميطنح األدب وجوده، فهو يدخل معه بعالقة وظيفية، فإنتاجه  القارئفقد رأى سارتر: إن 
هلا يف حال انتظار ومالحظة، ومن هطنا فالقراءة عطند  القارئ يؤكد ذلك ، لذا يفرض مقوماته اخلاصة اليت جيب أن يكون

 سارتر عملية ))تركيبية لإلدراك واخللق(( 

يف الشعور أي بعد اإلرتداد من عامل طرح هوسرل مفهوم املتعالي وهو نشوء املعطنى بعد أن تكوّن الظاهرة معطنى خمصصاً    
الداخلي اخلالص، ثم يأتي اجناردن ليعدل هذا املفهوم من خالل وضعه يف احملسوسا  اخلارجية املادية اىل عامل الشعور 

 اطار بطنيتني :ثابتة ومتغرية.

بلور ياوس مفهومني مهمني يف نظرية القراءة وهما أفق اإلنتظار واملسافة اجلمالية يف حني ركز آيزر على كيفية )تفاعل(    
هم، وخلص اىل أن للعمل األدبي قلبني هما القلب اجلمالي والفين، الطنص مع قراءته فضال عن )التأثري( الذي ميارسه علي

الضمين، وبذلك يصبح  القارئو الشعوري ومسّاه كما أكد أن الطنص األدبي يتضمن يف بطنياته متلقياً افرتضه املؤلف على حن
 القارئالتفاعلية املتبادلة بني  . بذلك يتم إنتاج املعطنى من خالل هذه العالقةالقارئأداء اجرائياً لوصف الطناتج بني الطنص و

 والطنص، يف حني كانت القراءة عطند سارتر يف اجتاه واحد انلو  على الكشف واخللق.

تتحدد وضعية املتلقي وفقاً للمطنللقا  فتتشكل املسارا ، ومن هطنا جند تبعية القارئ للطنص عطند البطنيويني واملتأثرين بهم     
لقارئ اىل الطنص، ومن الطنص اىل القارئ يف مدرسة كونستانت األملانية، ومسار من القارئ اىل والعالقة التفاعلية املتبادلة من ا

 الطنص عطند سارتر.
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203 
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Theory of Reader's Response, Its Principles and the Ways of Formation 

Abstract 

Criticizing of the reader's response is, as it sounds from the initial peek, a consistent 

theory in terms of the conception, or its offering appliance, or philosophical spaces 

from which it sets out. However, an accurate capitulation illustrates an explicit and 

concrete difference in both the vision and the recognition, or in the philosophical 

background in which they launched from. 

This term is associated with the critics' efforts that utilize expressions such as reader, 

reading process, and responding to single out a field of knowledge. Every literary 

critique, which concerned with the reader and the process of reading,will be a part of 

this theory's frame as it's their collecting umbrella. Thus, the research has remarked 

the most notable focuses since its first observations till construction through the 

German Constant School by Robert Hans-Yaus and Wolfgang Iser. This theory goes 

with all trends in post-structuralism to get rid of the text's dominance and the single 

parallel meaning along with the same direction from the text to the reader. It steps 

further significant grades including creation and exploring process by some and 

meaning producing by others as a result of doing reading and reaction between the 

text and the reader in mutual directions.    

 


