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يــ يــجد يــجد يــجد تـارخيــــــــــــللللجد تـارخية ا تـارخية ا تـارخية ا نـ و و و وللللة ا نـ ا نـ ا نـ ا      القـاريء القـاريء القـاريء القـاريء و و و وصصصصــــــــــــلللل ا
ية تانس األملا يةند نقاد مدرسة كو تانس األملا يةند نقاد مدرسة كو تانس األملا يةند نقاد مدرسة كو تانس األملا نند نقاد مدرسة كو سـ نع سـ نع سـ نع سـ     ننننع

        

تاذ                                                           تاذاأل تاذاأل تاذاأل     رضا معرفرضا معرفرضا معرفرضا معرف: : : : سـسـسـسـاأل
    لكلكلكلكية اآلداب و اللغات ية اآلداب و اللغات ية اآلداب و اللغات ية اآلداب و اللغات 

سكرة جامعة جامعة جامعة جامعة  يرض،  سكرة محمد  يرض،  سكرة محمد  يرض،  سكرة محمد  يرض،  ببببمحمد       اجلزائر اجلزائر اجلزائر اجلزائر----خخخخ
    

    :    :    :    :    صصصصــــــــــــــــــــــــملخملخملخملخ
تلقي األديب من أمه إ نقدية للقد صار ا لشغاالت اJراسات ا ن

نص  تعامل مع ا نقدية يف ا لاملعارصة ، جبعQ من أمه املعايري ا ل ل
تلقي يه ظاهرة قدمية مرافقة حلركة  لاألديب، و ظاهرة ا
ية  يا ية و نذ القدم ونظرا لظروف وعوامل \ر سـاإلبداع  سـ خي م
تحديد عىل يد  gها إال مؤخرا، و نظري  هر ا ية مل  kلواج ت لع ليظ

تأخر إىل أن نقاد مدرس ية، ويعزو هذا ا تانس األملا لة كو ن نسـ
با إما عىل املؤلف أو عىل  منصجل اهkم نقاد األدب اكن 
تلقي مبا شلك حاجزا معريا بني  نص دون yتفات إىل ا فا مل ل ل

ية نصوص األد بالقارئ وا هت أحباث نظرية األدب . ل نه ا جتو م
نظرية يف القراءة من هوم، و تلقي  بحث يف ا كحنو ا ل  أجل مكفل

ية احلوارية القامئة عىل  نص من خالل اجلد تجالء معاين ا لا ل سـ
نص ية ا نا يه أو مضن  نص و ية بني ا لالع� العال ئ ث م تلقل / ئق

نص سابقة ا ية ا نا لالقارئ كرد فعل عىل ا ل ئ املؤلف، وهذا / لث
نا تابعا أم تزا تارخيي سواء أاكن  ملكه مضن اإلطار ا ت  .ل

 

  

   Abstract: 

 
It has become the receive literature from the 

most important concerns of critical studies of 

contemporary, making it the most important 

monetary criteria in dealing with the literary 

text, and the phenomenon of receipt is an old 

phenomenon accompanying the movement of 

creativity since ancient times and due to the 

conditions and historical factors, political, 

social, does not appear theorizing has only 

recently, and specifically on the the hands of 

critics of the German school of Constance, and 

attributes this to the delay that the bulk of the 

attention of literary critics had focused on 

either the author or the text without regard to 

the recipient, including cognitive form a barrier 

between the reader and literary texts. And it 

tended research theory literature about research 

in the Receive concept, and theory in reading 

in order to elucidate the meanings of the text 

through dialectical dialogue based on reason 

relational between the text and its recipients or 

within the bilateral text / reader reaction to the 

previous bilateral text / author, and all this 

within the historical context whether or 

sequence coincide. 



ية اآلداب و اللغات رش                                                            لكجم�  ثاين  عالعدد ا  ل

268  2013  جانفي                                                                                      و اللغاتلكية اآلداب 

    

تانس  نقدية يف مدرسة كو تارخي اكنت مصمي اJراسات ا سـإن العالقة بني األدب وا ل نل
نة  ية اليت ألقاها هانس روبرت �وس  تا y ية، خاصة إثر احملارضة سـاألملا ت حن  حتت 1967ف

ته "عنوان تارخي األديب وما الغرض من درا سـما ا ها هفوات وأخطاء " ل لبا من خال متعق
تارخي يف ا هم وتو نقدية األخرى يف  لاملذاهب واملدارس ا ظ  .فل

تابع الزمين   g متت أكرث ها مع األدب ا يدية يف تعا ية ا تار تثال املدرسة ا تقل خي ل لمف هل مل
ناس، دون إ ها مضن أنواع وأ ية و جلألعامل األد تصنيف يهنا، مبا ب بقامة أو حماو¶ إجياد رابط 

ها للمؤلفني  نس اآلخر، كذ¹ يف عر نوع أو ا يا عن ا نف معزوال \ر ضجعل لك  جل ل خي ص
ية عىل  ية مما حذى هبا إىل إغفال العديد من األعامل األد يار yتقا متدت  بومؤلفاهتم ا ئ ن مع ع

نس أو  تارخيي  تطور ا جلساب أعامل أخرى وهذا يؤثر يف معرفة ا ل ل .نوع أديب ماح  
ية سلكوا درب   هم وتريهبم للمؤلفني واألعامل األد بكام أن مؤرخهيا يف  ت تصنيف

تطرق للعمل األديب كام هو وربطه مبؤلفه يف إطار مرح�  g تفي ية اليت  ية ا لاملوضو ب تكع لسل
ية للعمل األديب، فاكنت قراءة املؤرخ  مية ا ية ما، دون إبداء أي رأي أو حمك حول ا نز لفن لقم

نقديةلأل ية ا تقدة للفعا شلك قراءة جامدة  لدب هبذا ا ل  .مفل
هت   ية اليت ا ناك أيضا املدرسة الالهو يدية  ية ا تار جتإىل جانب املدرسة ا ت ه تقل خي لل

بؤرة واملركز اÊي تدور  ثل ا ية  ثا تأرخي لألدب انطالقا من وجود فكرة جوهرية  لحنو ا مت ل مل
ية يف تطورها وشعهب Ïحوg Îيق األحداث األد ت ساؤال ملحاب ثري  تا، إال أن هذا  وهو ماذا : ي

يكون عاجزا عن قراءة األدب  بع  g الفكرة اجلوهرية؟ Óتد املؤرخ إىل ت سـحيدث لو مل  لط هي
هذه املدرسة أيضا ثل إخفاقا  نظور \رخيي وهذا  لمن   .ميم

ية،  ية اليت قامت عىل رفض طروحات املدرسة الالهو تارخيا تأما املدرسة ا ن ل
تلفت أفاكر يف هذه املرة مل يكن خوا يدية يف كون ا ية ا تار نها عن أفاكر املدرسة ا تقل خي تصل لل

ية، إال أن اخللل املهنجي بقي  ية، وإمنا مضن مراحل وعصور ز ناس وأنواع أد نمضن أ مب ج
ية  تار مترارية ا y يف gخيسه يف كون ال عالقة أو رابطة بني هذه العصور مما شلك تذبذ ل سـنف

شموال gحلمك لتطور األدب، كام أن ا نا أو  ية للعمل األديب اكن  مية ا محلمك عىل ا تضم من لف لق
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ية للعرص كلك، وهذا ما جعل من قراءة املؤرخ قراءة عامة مشوية هتمل  مية ا لعىل ا لفن لق

 .ئاجلزيات
شأة احلدث األديب  ثل يف الرتكزي عىل \رخي  ها  ية فاكن إخفا نأما املدرسة الو مت يضع ق

نابعه وأصوÎ امل تطورات اليت تطرأ عىل الظاهرة مومعرفة  تغريات وا g مkهy لعرية، دون ل ف
نا قراءة  ية، مبا جعل قراءة املؤرخ  تار ية ا تعاقيب عرب املراحل الز سارها ا ية يف  هاألد خي ل ن ل م مب

تطور وyرتقاء شوء وتغفل جانب ا مت� تربز جانب ا لãقصة غري  لن كام قامت مدرسة . مك
بع األفاكر، وما يطرأ علهيا \رخي الفكر بدراسة األعامل  سفي، وذ¹  نظور  ية من  تاألد تم فل بب

يب األفاكر يضفي علهيا مسة  تطور اÊي  يصمن حتول وجتديد وانعاكس عىل األدب، فا ل
سب من  ية للعمل األديب  مية امجلا سابق، أي أن ا ية، مقارنة مع معامل الفكرة يف ا تجام ل ل ُتكل لق

تحول تطور وا لخالل فعل ا نا، ماذا لو أن هذه األفاكر مل لكن اإلشاك. ل هل اÊي يطرح 
يجعل \رخي  ية؟ هذا  تار متراريهتا ا يد واحملااكة يف ا يت جامدة يف حدود ا سـتغري و خي ل تقل سـت ل بق

ها ية  ها وgلصفات امجلا تكرار يرتمج تكرار األفاكر  ساألدب نوعا من ا نفس لنف  .ل
نظر إىل األدب عىل أنه  ية فقد اكنت  تأما املدرسة املار ياة كسـ سة  للحمرآة عا ك

متع مضن ما عرف  تطور ا ية  ية و يجة آ تصادية، وتطوره هو  yية و kجyí ل مت ل ن حع ت ق
تصادي، كام يكون ازدهار  y تاج تاج الفكري gإل يث يربط ا قنظرية yنعاكس،  ن ن ت حب لب
متع، تصادي ويعزو احنطاط األدب إىل ختلف ا y ية لالزدهار ية ترمجة حر íاألعامل األد ق ف  ب
بات األرصدة  ية  يات إحصا ية جرد للمخازن و شلك  تارخي هبذا ا تقلبح ا ئ معل معل ل ل ليص ف

ترب  تاج وyسـهتالك، ¹Ê ا ية، وتوترات درجات اإل عا ن تأرخي لألدب عىل " �وس"لبنك لا
يحه  تيض  تصادي هو طرح خاطئ  yتاجني الفكري و تصحأساس إقامة العالقة بني اإل يقن ق

ية اإلب تأرخي  للعملجبعل ا ياق ل تلقي يف  تاج وا ية العالقة بني اإل ية يقوم عىل جد سـدا ل ن ل ع
تجة فقط وإمنا أيضا من خالل  ية، ال من خالل اÊات ا تعاقب الزمين لألعامل األد نا ب ملل

هور تفاعل بني املؤلف وا سـهتلكة يف إطار ا مجلاÊات ا ل  .مل
ية واليت ش÷ية الرو ناك أيضا مدرسة ا ية  سـإىل جانب املدرسة املار ن ل ه  كام كسـ

يدا  ناه،  ية للعمل الفين، للوصول إىل  ية ا يل األ تح يهتا أهنا هتمت  بعبدو من  مع شلك ب ل ب سم لي نت
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نص  نان يف ا ياته، كام أن معىن ودال¶ العمل األديب اك بدع ومبعزل عن  لعن املؤلف أو ا ممل ح
نقد، وتعده املصدر ،ذاته ية ا نص وحده يف  ـي تعول عىل ا ل ال يف وجدان األديب،  معل ل هف
ية رصد الو تأرخي لألدب يه  ية ا تايل  gسري أو تأويل نقدي، و معليد ألي  ل معل ل تف ح

ية وهذا يؤدي إىل معرفة  ية لألعامل األد بىن ا يب ا تغريات اليت  بتطورات وا شلك ل ل للل تص
ها ها وامضحال يو ية يف  ناس األد لحركة األشاكل واأل ع شـج ية . ب شف األبعاد امجلا لإال أن  ك

ية انطالقا من نأى عن األثر اÊي متارسه الظروف بلألعامل األد ية  يهتا ا مب جام شلك لل
بعد  شوهة، نظرا العkدها عىل ا تأرخي  ية ا ية جعل من  تار ية يف سريورهتا ا kجyل م ل معل خي ل ع
نع العمل األديب، خاصة وأن  هامه يف  بعد yجkعي وإ نايس ا صاللغوي للعمل األديب و ل ست

ترص فقط  يط ال  يقاجلانب yجkعي ا نظام yجkعي حمل ياة املعاشة وا لعىل ظروف ا حل
تلقي ملوإمنا يضم أيضا يف حوياته القارئ وا  .)1(ل

ية  تانس األملا نقدية إىل مدرسة كو تعراض لك هذه املدارس ا ننصل بعد ا سـ ل نسـ
نظري  متي أحد أكرب  تارخي gألدب وإلهيا  ماليت يعود الفضل إلهيا يف إ�رة موضوع عالقة ا ين ل

تلقي أال وهو  . هانس روبرت �وسلا

ية يف فرتة     :::: هانس روبرت �وس هانس روبرت �وس هانس روبرت �وس هانس روبرت �وس----1111     تانس األملا نهو أحد أساتذة جامعة كو نسـ
يات ية . لسـتينا هم عبء إصالح املامرسات ا ملهنجومن بني األوائل اÊين محلوا عىل عا تق

تطلع إىل  تخصص يف األدب الفرنيس،  يا، وهو gحث لغوي رومانيس،  ية يف أملا ماألد م ن ب
تجديد يف معا يةلا  . )2(ميرفه األاكد

بع نقائص  تلقي، اسـهتل  رشوعه اجلديد يف نظرية ا تتإن �وس وهو يعرض  بل م
تارخي أو  ها  ها وتو سابقة من خالل سوء  نقدية ا للوأخطاء املدارس واملذاهب ا ف ل يفل ظهم
ثقة عن العمل األديب، خاصة ما تعلق  ية ا ية وعالقهتا gملعرفة امجلا تار نباملعرفة ا ل خي ملل

تعامل مع بطروحات  ية  ية حول القارئ، فاملار ش÷ية الرو ية وا تني املار تاملدر سـ سـ ن ل سـ كسـ ك
ية، gإلضافة إىل طوق  نظومة األد ها أثرها الفاعل يف ا ية  kنظومة اج بالقارئ كجزء من  مل لع م
بقة  ياسة حزية أو  نة ويدة  ية  يس إيديولو  Qي حيارص القارئ وجيعÊطاجلربية ا ب سـ ل ي معح ج ب

ية kعاج . 
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ية لأما ا تار نص مبعزل عن ظروفه ا تلقى ا تجعل القارئ  ية  خيش÷ية الرو ل ل ي سـ فن
تاح Î إال إذا اكن أحد 	ابذة  ية اليت ال  ته ا يكون و	ا لوجه مع  ية،  kجyتُو شلك ن لع يب ف

ناسب من . اللغة يالد رؤية جديدة تضع القارئ يف موضعه ا ملوبني هاته وتÓ أعلن �وس  م
ها  نص ا مسا تلقي"ل ية ا لجام ية" ل تا نارص ا نظرية من خالل ا هم حفوى هذه ا لوميكن  ل لع ل  :ف

نص----1111----1111     g نص عالقة القارئ g نص عالقة القارئ g نص عالقة القارئ g نقدية     ::::لللل عالقة القارئ ية يف ظل املذاهب ا للقد اكنت الظاهرة األد ب
يأيت �وس ويرفع  نص،  نرصين فقط هام املؤلف وا تلقي تقوم عىل  نظرية ا سابقة  لا ل ع ل ل ل

تلقي وجيعQ من مص ثالث أال وهو ا نرص ا تار عن ا ملا ل لع ثة، لسـ نقدية احلد يمي اJراسات ا ل
نص قامئة عىل عاملني هام اإلدراك امجلايل وكذا اخلربة g ليث تكون عالقة هذا األخري  .حب

باره   g ش÷نني الروس سه �وس عن ا تأما عامل اإلدراك فقد ا ل عب أداة نظرية "تق
ية مية )3("بيف سرب أغوار األعامل األد ها  نقدية اليت  نجزات ا عل ومن ا ل قمل يةل g قية ثل . م يمتو

سمح هلم  ية معرية  ندمه  شلك  يال القراء مبا  بة أل تعا تعامل اخلربة يف القراءات ا ع ي فمل خلف ج ق
يكون  ية للعمل األديب  مية امجلا فمبعرفة ا ل متل عىل "لق بال من القارئ لعمل ما  يشـأول ا سـتق

بل ية، مقارg ãألعامل اليت قرأت من  ته امجلا بار  قا ُ َ ُ ل مي لقت هذا واJال¶ . خ ية الواحضة  تار لا خي ل
يل إىل  تلقي من  يات ا س� من  نمى يف  يؤخذ به و هم القارئ األول  جيه أن  ي لف معل سل س �سـ َ ُ َ

ية ته امجلا ية للعمل، ويمت إيضاح  تار ية ا تقرر األ ليل وهبذه الطريقة سوف  مي خي ل مه قت  .)4("ج
ية تقوم   نص عىل أهنا عالقة جد لوميكن أيضا تصور العالقة بني القارئ وا عىل ل

ئ� واألجوبة" سـبادل األ توقع إجابة رصحية )5("ت نص، لكن من دون أن  سأل ا ي، فالقارئ  ل ي
بد القاهر  يه  بق عىل هذا  سه، و ها القارئ  ية  عنه، بل يه إجابة  ش نط نف بن شف تم ي ب س تمض ي

ندما قال  املعاين اكجلوهر يف "فإنك تعمل عىل لك حال أن هذا الرضب من :"عاجلرجاين 
نهالصدف ال يربز ¹  شقه  عإال أن   .)6 (..."ت

بوح    Qيطه وجع نص وإمنا بفك شفرته من أجل  يق ا يوالقارئ ال يقوم  سـ بل تب ِ تشق
ية ية ا ته امجلا نبدال ل  .لضمل

توقعات----2222----1111     توقعات أفق ا توقعات أفق ا توقعات أفق ا توقع يه أبرز ::::HorizonHorizonHorizonHorizon    ofofofof    expectationexpectationexpectationexpectation: : : : لللل أفق ا ل إن أفق ا
تلقي نقدي حول نظرية ا رشوعه ا لفكرة طر&ا �وس يف  ل اصطالح واصطالح األفق هو . م



ية اآلداب و اللغات رش                                                            لكجم�  ثاين  عالعدد ا  ل

272  2013  جانفي                                                                                      و اللغاتلكية اآلداب 

يدلوا به  تعمQ جادامري وهورسل وهايدجر  يث ا ية،  ية األملا لشائع يف اJراسات ا سـ حن لفلسف
نه عىل رؤية شام� وواحضة للك يشء، وجند  ناسب اÊي ميكن أن حنصل  معىل املوقع ا مل
تعمال مصطلح األفق مربا مع  كسوف العلوم اكرل بري وعامل yجkع اكرل ماهنامي قد ا سـ فيل

توقعا  .تلا
ية بل جنده أيضا يف احلقل الفين   يادين ا ترص هذا املصطلح عىل ا سفكام مل  لفليق مل

تابه . عند مؤرخ الفن  أ بارة عن 	از عقيل ". الفن والومه"كهـ مجربش يف   Qي جعÊعوا
هذا املصطلح قد   Îتعام تحويرات، إال أن �وس يف ا تغريات وا ية يرقب ا سا لgلغ ا سـ ل ل سـ حل

نحاحن سم هذا  مغايىم به  ية أو \رخي الفن، فقد ا ترا متاما ملا اكن معروفا يف الظواهرية األملا ن
هري  نوع من الغموض واإلهبام وعدم اJقة رمغ إشارته Î يف مقاÎ ا نده  لشاملصطلح  ب ع

شارة" yند �وس " ست يد، كام جند مصطلح األفق يرد  يح  علكن من دون أي تو مفض
ث تلفة  بارات  ممربا مع ألفاظ و خم ع تغري يف األفق، واألفق ك ية األفق، وا تجربة، و لل أفق ا ب نل

ها مصطلحات ال تقل مغوضا عن مصطلح األفق يف حد ذاته يات، و لكاملادي   .)7(للمعط
توقع أو أفق yتظار   ي� إبراهمي أن أفق ا ناقدة  نوترى ا ل ن  Horizonبل

D’attente هو مج� من ãيا يه أ ثلام يصطلح  ح  علم ي"ُ ثقا توقعات ا فا ل ية ل ية واألخال قة وا لفن
بقة Jهيم ثري تصورات  بال معل أديب ما، مما  تكون Jى القراء حلظة ا سـاليت  ي مت  )8("سـتق

شلكة بطريقة  يات ا توقع عىل أنه نظام من املر هم �وس ألفق ا ملويه هبذا توافق  جع ل ف
ية ية يف موا	ة معل أديب يف حلظة \ر خيموضو  .ع

نا أمام ثالثة معايري نقد  تلقي اليت تغذهيا : ية يهجيعلوهذا  سابقة  تجربة ا للما ل ل
تلقي  ية اليت مت فهيا فعل ا تار ية، وكذا اللحظة ا ناس األد نس من األ تة  لقراءاته الفا خي ل ب جئ جل
بة من  تعا يال ا تلقي والقراءة عرب األ يات ا ية بني  سافة الز تعرف عىل ا قومهنا يمت ا ملج ل معل ن مل مل

تلقي،  يل Êgات مت ا لالقراء، ويف أي  بت قدميا ج ثال بصدد قصة أو رواية  نا  تفلو  ُكم ك
يوم،  نا ا يق، مث قرئت هذه الرواية من  تح لتحدث عن خشص Î أحالم gلطريان وا يل ل ل جت ُ
توقع اÊي  تلف عن أفق yتظار أو ا تلقي احلايل  يد أفق yتظار اÊي يضعه ا تأ لبا ن خي مل ن ك ل ف

ية  هذه املفارقة الز تلقي زمن الرواية،  تقرصده ا نف يل أفق ممل يوم إعادة  تشكتيض من قارئ ا ل
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تصور  ثالث وهو ا يار ا نص وذ¹ ألن ا ية اليت ألف فهيا ا تار يب للحظة ا لتوقع  ل ملع ل خي ل ّتج ُ يسـ
نص تابة ا بريا عن تصور القارئ زمن  تالفا  تلف ا يال،  لاÊي يغذيه عامل ا ك ك خي . خخل

يق تح يال، لكن ا ند القارئ املايض هو حمل أي نوع من ا يق  تح لفا ل خل ع ل ند ل ع والطريان 
تلقي املايض أي يف زمن الرواية تقديم  ند ا توقع  سار أفق ا تلقي احلايل هو واقع،  ملا ع ل مف مل
تلقي  ها أو ال، يف حني أن ا ية ويه الطريان مع إماكية  يا نطلق من فكرة  ملاحkيل  ن ل حتققي خ

ثل ال نطلق من واقع مؤكد  متي وذ¹ ألنه  مييف الزمن احلارض أفق توقعه تراجعي  ي طريان ح
ية الطريان يوما ما  تابة الرواية وهو عارف  ته إىل مرح�  يعود  يقة معاشة،  متيه  ك يل حبل مبخ حق ف

شخص يف الطريان يق حمل هذا ا ـي بعدم  لحىت وإن اكنت الرواية  حتقت نا يكون . نهت هو
تلقي احلارض ند ا نعدما  يال أو  ي> جنده  تلقي املايض  ند ا ملنرص املفاجأة حارضا  ع ئ مل ع مع  .ضب

توقع أم  سني الواد فريى أن أفق ا ناقد  لا ا ح بريية اليت "ل يد ا تقا تعيkىش مع ا ل لل
نص األديب، من خالل العالمات واJعوات واإلشارات اليت من شأهنا  ناء ا ليرتكز علهيا  ب
ند  بوت أفق yتظار  تلقني، ما دام املؤلف كرس  هور ا با Jى  بوال وتر عأن تلقى  ن ث مل مجي حق

تار  يهنا  خيالقارئ،  يب آماهلمح تايل ال  gتواه، و Ïمعال يريض القراء يف شلكه و خي ل  .)9("حم
ية   تعددة لألعامل األد سـهبا القارئ من خالل القراءات ا تجربة اليت  بإن ا مل ت يكل

نرص املفاجأة Jيه  تفي  نقدية واأللفة اجتاه ما يقرأ، و نده نوعا من اخلربة ا عشلك  خي ل ع ت
يا، ويكون أفق توقعه مطابقا إىل سريورة أحداث ومراحل العمل األديب، جيتدر بري  ل حد  ك

ها  نه مبا  ية صادرة  هده من معلومات وإشارات رصحية أو  نادا إىل ما  جيعلوذ¹ ا ع عت ن مضس
يه،  تعارف  تكرر ا يد ا g به علأ مل مل تقل ية تؤدي إىل تكوين كاملشـ ية معر متد القارئ عىل  ف  خلف يع

بيل  يجري من تطورات ) préconception(قتصور  . وأحداث يف العمل األديبسـعام 
يد أو يزنلق إىل  نص من دون أن  نعرجات ا حيمبا جيعل من أفق توقعه مرã يkىش و ل م

يدة ية . بعتوقعات  بار أفق توقع القارئ حول قصة عا طفثال لو اكن العمل األديب حمل ا ت خمف
تاد القارئ من خالل قراءاته ألع ية وا يهنام ظروف قا بني فرقت  عتروي حاكية  سـ ب امل حبي

نع هذا املؤلف من عقد  يدرك أنه @ام ا يدة،  صطهذا املؤلف أن هنا�ته تكون دامئا  سـ فسع
هام من جديد kجg ¶ـي ال حما هام،  عوصعوgت تعرتض طر نهت  .سـتيق
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توقع،   بة ا توقع أو  بة يف أفق ا سني الواد عىل ذكر مصطلح ا لولقد جاء  ي ل ي خح خل
ندما تكون جمر�ت أحداث العمل األديب توقعات القارئ، عوهذا  ل مغايرة وخمالفة متاما 

ث� مهنا نقد العريب القدمي عدة أ ثل هذه الفكرة يف ا موجند  ل يرويه إحساق ابن إبراهمي "ما : مل
يايل ي� من ا للاملوصيل من أنه قال يف   ".ل

 
يل يك  ُهل إىل نظـرة إ ِب َسَ ل ِ ِْ َ ٍ َ ْ َ َ يل ْ لغليـرومهنا الصدى وشفى ا ي َ َُ �� َ َ َ 

�إن ما قل َ َ � نديِ نك يكرث   ِ ُْ ِع ُ ْ َ ْ يل ِم يلن حتـب  ا يلن حتـب  ا يلن حتـب  ا ن حتـب  ا �� ثري ممـ�� ثري ممـو ثري ممـو ثري ممـو لقلو لقلكـ لقلكـ لقلكـ ْْكـ ْْ ِِ ِِ ٌٌ ٌٌ ِِ ِِ ََ ََ ََ ََ    
 

شدهتا األمصعي، فقال: قال  بحت أ نفلام أ رسواين، هذا الويش : ص باج ا Jخلهذا ا ي
ندراين، ملن هذا؟ فقلت ته، فقال: سكاإل بني: ليلإنه ابن  يه  تويد  سدته، أما إن ا لأ ل ل  .)10("فف

ية القدمي إن هذه احلادثة تدخل مضن ما عرف يف   نقدي العريب  بقضالرتاث ا ل
بقه،  تقدمه و شعر القدمي ال ليشء إال  نقاد  ياز ا نعة، وا بع وا ية ا سـواجلديد أو  ل لل ل حن لص لط قض

نه  ساعدã عىل  توقع أن  سأ¶ وجه آخر ميكن لفكرة أفق ا بيولكن  ت ل بل "تللم سـتقفإنه إذا ا
شعراء، فإنه  شعر عىل أنه لفالن من ا يدة أو ا تلقي ا لا ل لقص يه مل يا  يا و يأ  لتلقبذ¹  عقل سـ نفيهت
شاعر شعر هذا ا سابقة  تالءم مع خربته ا ليا خمصوصا  ب ل ي  وهذا ما حدث مع األمصعي )11("تلق

ي باره  gً متلق تح عىل اً ãقداعت يات ألول مرة ا نف، فلام مسع األ تلقي حني ظن "ب لأفق آخر من ا
شاعر قدمي شعر  لأن ا ئذ، يف ضوء خربته هبذا . ل شعر  نفقرأ ا يل Î حيل قاألفق القدمي، فلام 

 Qتحت يف عق شاعر حديث، ا نفأنه  شعر -حينئذ–ل توقع لونت ا ية مغايرة من ا ل دائرة معر ل ف
شاعر احملدث  ها عن ا ناقد اليت  تلفة، راجعة إىل خربة ا ته معاين  نا آخر، وأ لتلو ل خم عط حصلي

يه تقرت يف و عوا  .)12("سـ
يري  سالف تؤدي إىل  ثال ا توقع يف ا تغبة ا ل مل ل تظار القارئ مبا خفي ن وتعديل أفق ا

يد ومصطلح  تقارب إىل حد  بعتالءم واإلشارات واملعلومات اجلديدة، وهذا  ي yنز�ح "ي
ش÷ية" امجلايل ناÊي أخذه �وس عن املدرسة ا  .)13(ل
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يعمتد �وس عىل فكرة yنز�ح أو yحنراف امجلايل : : : :  y y y yننننز�ح امجلايلز�ح امجلايلز�ح امجلايلز�ح امجلايل----3333----1111    

تا y مية طيقشف عن ا سـ نص األديب، وذ¹ من خالل سرب آراء وردود أفعال لقللك للية 
تظار القراء تعديل يف آفاق ا يري وا تلقني، وكذا مقدار زاوية ا نهور ا ل تغ لمل وهبذا الطرح . مج

 :ميكن أن نكون أمام ثالث حاالت يه
نعدم----أأأأ     نعدمز�ح  نعدمز�ح  نعدمز�ح  هور     ::::مممم ا ا ا اننننز�ح  مجويف هذه احلا¶ نكون بصدد معل أديب مألوف Jى 

تلقني ش÷ وموضوع سابقة، مبا ملا هدوها يف قراءاهتم ا يد اليت  تقا سايرا لألعراف وا لا، و ل ل عم
يدة اجيعQ ذ بات القراء  تكررة، موافقة آلمال ور ية  ية اسـهتال K ية يعة جام بع  غ ك ل مب سـيك ط

به  تظارمه، مما جيعل من احkل yنز�ح  بعد عن إحداث تغري أو تعديل يف أفق ا شـلك ا ن ل
 .معدوم أو معدوم متاما

 كأن نكون بصدد معل أديب مألوف ش÷ ومضموã إال أن ::::ننننز�ح جزز�ح جزز�ح جزز�ح جزيئيئيئيئ ا ا ا ا----بببب    
يدة شعرية  تلقى قارئ  ثل أن  توقعا،  يال عام اكن  نحرف  قصجمر�ت األحداث،  ي قل مت م

نقطعة ا متصور لوحات بطوية يف ساحات املعارك، وجشاعة  توقع القارئ أن هذه ل ينظري،  فل
شاعر  شف أهنا فعال  نرتة بن شداد إال أنه فN بعد  شاعر فارس ويكن  يدة يه  لا ت ع ل ل يكلقص
تايل حيدث تعديل جزيئ ألفق  gنرتة وإمنا هو أبو فراس امحلداين، و يس  نه  لفارس  ع ل لك

يدة، إال يعة قائل ا نا، فقد وفق يف توقعه ملالمح و لقصتوقع القارئ  ب طه َ Ï  أنه مل يوفق يف ُ
 .معرفة امسه
تلقي يف موا	ة معل أديب غري     :::: ا ا ا اننننز�ح لكيز�ح لكيز�ح لكيز�ح لكي----جججج     ملويف هذه احلا¶ يكون القارئ أو ا

َمألوف ش÷ وموضوعا، كأن يكون قد ألف مطالعة القصص والروا�ت فإذا به يصادف  ِ َ

متي شعر  ية وإىل أي نوع من ا ها األد يدها وأعرا هل متاما تقا تنيدة شعرية  ل ب ل فقص ، وأي نوع جي
ته  ناء اللكي عن  y يه، مما يؤدي إىل يلت  ها، وما الغرض اÊي  شعراء قا يمن ا تغ خلفل سـ ف ق ئل
ية اجلديدة واليت يكون يف الغالب جاهال هبا،  سابقة حتت تأثري املعرفة امجلا ية ا لاملعر ل ف

ناقض بح أفق توقعه  تايل  gًو م يص نص األديب مما يضطره إاً ومضادال ىل ل متاما ألفق توقع ا
نص ناسب وا يري لكي يف أفق توقعه  لإحداث تعديل و ي تتغ  . ل
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تلقي أو القارئ  نوع من yنز�ح يف حا¶ كون ا ملوميكن أيضا أن نصادف هذا ا ل
يط gلعمل األديب أو  ية قارصة عىل أن  حتجاهال متاما gلعمل األديب أو أن مؤهالته املعر ف

هوة بني أفق توقعه و تايل تزداد ا gبه، و لتو ل ع نصتسـ لسار ا  .م
هورمه اخلاص   ية وبعض املؤلفني هلم  ناس األد ياã جند أن بعض األ مجإال أنه أ ج بح

نا يرتاوح ما بني  يري أفق yتظار  تايل يكون احkل تعديل و gهم، و ههبم اÊي ألفوه وأ ن تغ ل لف
ناحج هو اÊي حيقق طموحات  نعدم واجلزيئ، وذ¹ عىل أساس أن العمل األديب ا لا مل

يار نقدي يعرف . متلقيهوتوقعات  يري يف أفق yتظار هو  تعديل أو ا بح ا ُوهبذا  مع ن تغ ل ليص
تعديل اكن العمل األديب أكرث . به مدى جناح العمل األديب من عدمه لفلكام قل مقدار ا

بال تايل ز�دة يف اإل gتلقني و يوالت ا قمالءمة  ل مل يار وجيعل . مل ملعإال أن �وس خيالف هذا ا
ناحج أو العايل هو اÊي من العمل األديب  نص اÊي يأيت وفقا "لا توقع، أما ا لرس أفق ا ل يك

يةل ثا يهبا وال خيرج علهيا، فذ¹ من اJرجة ا نتوقعات القارئ ال  ل  .)14("خي
توقع   بة ا توقع أو أحدثت  رست أفق ا ية  نا ميكن أن نعرث عىل أعامل أد ليد أ ي ل ب ن خب ك

ترب من األدب العا تلقي إال أهنا ال  تعJى ا ناحج وذ¹ راجع إىل أن مل تجربة األوىل "ليل أو ا لا
بة للقراء اÊين  g ¹توقع، ال تكون كذ بة ا تجربة اليت حدثت فهيا  سـتلقي، ويه ا ل ي ل لنلل خ

ية لئون يف مرح� \ توقعات، . جيي رس ا يث ال يعود العمل  تغري يف عرص \ل،  لفاألفق  حب يكي
g هم يا، مبعىن أنه أ K ترب معال سبل رمبا ا سـيك يس أفق جديد من ع سلفعل يف تأ

توقع  .)15("لا
هورها   هور وقت  ند ا نجاح  ية مل تلق ا ظويف املقابل أيضا جند أعامال أد مجل ع ل ب

تطاعت  ية آنذاك، لكن مع مرور الزمن ا ية واألخال سـاألول، نظرا Qالفهتا للمعايري ا قمي لتقي

تظار يري أفق ا يهتا يف  بت وجودها وفعا هورا وأن  شلك  نأن  تغ ل ثت ه، ويعزو ذ¹ إىل تغري تمج
هور، وأيضا  يات ا مجليف ذ سوق يف اíال امجلايل"هن يات ا لتوغل آ يث قام أحصاب )16("ل ح 
رش يف إجنلرتا عام  ية األكرث رواجا وذ¹ 1930لندور ا ية ملعرفة األعامل األد ية إحصا ب  ئ بعمل

يع اجلرائد، شاك  ية واخلاصة، وأ يداين مس املاكتب العمو يق  ببإجراء  ك م م  كام متت أيضا حتق
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ي تني روا تجواgت حلوايل  ًا ئ سـ نجاح يف اسـ يار ا تحديد  يوالهتم  ل ملعرفة عالقاهتم بقراهئم و مع ل م
 .)17(العمل الروايئ

ند �وس طرح  ًوجند  ية ً نقد�اع توقع للقراء عرب حقب ز ن آخر يف دمج أفق ا مل
نقدي العريب كعم نا ا يح فلو أخذã ترا هم ا لتلفة للوصول إىل ا ث لصح ل أديب، حمل تلقي لفخم

تظاره، مث قراءة أخرى حملمد  ثال قراءة اجلاحظ وأفق ا نا  تلفة، وا نعرب عصور  تطلع مخم سـ
ندور قد تلقى  ثة ملصطفى ãصف أو جابر عصفور، لوجدã أن محمد  مندور، وقراءة � لم
تعانة بأفق توقع اجلاحظ  y تالءم ومعايري عرصه مع سـالرتاث العريب وفق أفق توقع  ي

بع، gتوجه لط ل ونفس اليشء حيدث مع مصطفى ãصف اÊي يقوم بدمج أفق توقعه ذو ا
هذا الرتاث هم جديد  يصل إىل  سابقني  توقع ا لاحلدايث مع أفقي ا ف ل ل  . ل

ية مادام  بات أن األدب ال يعرف حدودا ز نتغىي �وس من خالل هذه الفكرة إ ث مي
تلقون ودمج ألفق yتظار بني املايض واحلارض نناك قراء و يةمه  .قب، يف إطار دراسة تعا

ند �وس----4444----1111     ية  ند �وسا ية  ند �وسا ية  ند �وسا ية  ية والزتزتزتزتا تعا ية وال اJراسة ا تعا ية وال اJراسة ا تعا ية وال اJراسة ا تعا ع اJراسة ا ن ب عل ن ب عل ن ب عل ن ب مل مق مق مق تعاقب     ::::ق بس �وس فكرة ا للقد ا تق
مترارية والطورية  ش÷يني الروس ومفادها أن العمل األديب يف خضوعه لال سـعن ا ن ل

سب ش÷ قدميا وآخر جديد ية  تار ًا تيك خي شلك املوافق ألفق ال شلك القدمي هو ا ل، فا ل
تظار ا تلقي احلايلنا شلك اجلديد تقرتحه الرؤية املعارصة  للملقارئ املايض، يف حني ا كام . ل

هم اكمل للعمل األديب يف شلكه القدمي، أو عدم  سابق إىل  تلقي ا فميكن أيضا أال يصل ا ل مل
شلكة  هم مبا جيعل من هذا العمل األديب  ية للوصول إىل ا تالكه للمؤهالت الاك ما لف ف ُتركت "م

تكئ دون حل واليت  يه أن  ها، البد  تارخيي هو احلل  ياق ا ييعد العمل اجلديد يف ا ل فسـ ل ل
ش÷ت  سابق لألشاكل القدمية، واجلديدة، و رس عىل جترته اخلاصة، مادام األفق ا للما ل ب ملف

تلقى �واحللول، ال ميكن تعرفه إال من خالل األفق الراهن للعمل ا َ َ ُ نص . )18("مل هم ا لسوء   فف
بال األ y هور ظروف جديدة سـتقيف حلظة بال حلني  y تدعي متديد فرتة ظول  سـتق يسـ

نه Jى القراء اجلدد ووسائل يح ما اكن غامضا  تو تقدمة  ية  مإجرا ضم ل  .ئ
هرت يف وقت   ية اليت  نة فاملقصود هبا دراسة األعامل األد ظأما اJراسة املزتا بم

تج ية واحدة، والزتامن ال يعين gلرضورة ا لمزتامن أو يف مرح� \ر انس، فقد تكون خي
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بريية واألسلوية  ية وا ية الرت نا توافقة من ا ية واحدة و ية ويدة حلظة ز باألعامل األد تع ي ل ن ل لب بك ح م م
يث الفحوى واملوضوع تلفة من  حإال أهنا  كام ميكن أيضا أن يكون العمل األديب معارصا . خم

ية، وقد حيصل العكس أيضا K ية األد. سـيكلكن طروحاته قدمية تارخيا  ¹Êن تحقق ف تب 
شرتك تعاقب مع حمور الزتامن وهذا وفق أفق توقع  مند تقاطعات حمور ا ل  )19(ع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Îبة يف قو ند ابن  نقدي  نا ا تعاقيب والزتامين يف ترا هوم ا هر ا يو ع ل ث قتل ملف ومل :"يظ
سان  g سن يل من قY أو ا  Î تارا تحاسÓ فN ذكرته من شعر لك شاعر  تح س سـخم سـ َ � َ ب

تقار غريه y تأخر مهنم بعني تقدمه، وإىل ا تقدم مهنم بعني اجلال¶  ح، وال نظرت إىل ا مل ل مل
يه حقه،  يت K حظه، ووفرت  علتأخره، بل نظرت بعني العدل إىل الفريقني، وأ عط ل
تخريه، ويرذل  تقدم قائQ ويضعه يف  يف  شعر ا يد ا نا من  مفإين رأيت من علام ل سخ ل تج لئ يسـ

Î يب شعر الرصني وال  عا يل يف زمانه أو أنه رأى قائQل نده إال أنه  ق  تعاقيب )20("ع ل فاحملور ا

 ��� ���)2(  

 ��� ���)1(  

 ��� ���)3(  

�  ���ر ����
�� و��ل ا���  ! ا��

  ���ر �#ا�"�
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ية القدمي نا ئبدى من خالل  ث ية / تي نا سد من خالل  ئواجلديد، أما احملور الزتايم  ث فيتج
بع نعة/ لطا  . لصوا

ش÷ية  توازن بني ا يص 	ود �وس يف حماوته إقامة ا نوعىل العموم ميكن  ل ل ل تلخ
نقد املاركيس ية وا لالرو نص وحده، وذ¹ سـ تارخيي واعkدهام عىل ا هام للجانب ا ل يف جتا ل هل

تارخي،  تارخيي اÊي وJ يف غامره يف مقابل آفاق قرائه عرب ا لبوضع العمل األديب يف أفقه ا ُل
يف جديد  تصنمع رصد ما يطرأ عىل األفقني من حتوالت وتغريات، من أجل الوصول إىل 

ياة ا حتارخي األديب ال يقوم عىل  ية، بل يهنض عىل لل بملؤلف، وال عىل yجتاهات األد
تلفة ية ا تار تلقي عرب املراحل ا يات ا رسه  Qاألدب كام حتدده و خي ل ل معل بوت . تف ثوهذا ال يعين 

ية  يد األد تقا نصوص وا سريات اJائرة حوها، بل ألن ا تغري ا ية يف حني  باألعامل األد ل ل ل تف ت لب ل
تلقي العديدة  سب آفاق ا لتكون بذاهتا  ح تارخيت ها عرب ا تعرض  لاليت  وهذا ما عرف . لت

توقعات ليار أفق ا  .)21(مبع
تلقي يف     Wolf Gang Iser    :::: ولف جا ولف جا ولف جا ولف جاجنجنجنجن ايزر ايزر ايزر ايزر----2222     لهو أحد رواد نظرية ا

ثلت يف  توبة  هاماته ا ية إىل جانب هانس روبرت �وس، إ تانس األملا متجامعة كو ن ملكسـ س ن
نوان  تاب  بعمجموعة حمارضات مجعت يف  ية يف"ك بية اجلاذ نصنب ، 1970صدر عام " ل ا

نوان  نرثي"عوترمج إىل اإلجنلزيية حتت  يايل ا تجابة القارئ لألدب ا لا خل ، gإلضافة إىل "سـ
نوانه  عتاب آخر  ية، فعل القراءة"ك تجربة امجلا لا نة " ل  .1976سـصدر 

يان   سفي الظواهري وكذا أعامل أجناردن هام املصدران األسا سـلقد اكن احلقل ا لفل
يةلطروحات ايزر ال تا نارص ا هرها من خالل ا ليت ميكن أن  ل لع  :نظ

نص gلقارئ----1111----2222     نص gلقارئ عالقة ا نص gلقارئ عالقة ا نص gلقارئ عالقة ا ثه عن هذه ::::لللل عالقة ا نقطة اليت انطلق مهنا ايزر يف حد ي إن ا ل
يا بذ¹  نص معىن Jى القارئ ويف أي ظروف؟ جما ية أن يكون  فالعالقة يه  لليف ك

نص بb يف ا يدي القامئ عىل إجياد القارئ للمعىن ا سري ا لا خل تقل لتف ئا فاملع. ل يس  نده  يىن  شل ع
نص وقارئه مبا  نص وإمنا هو تفاعل بني ا يف وجتاويف ا نه يف تضا بحث  ليا يمت ا ل ع ع ل تخفم

يا ãجتا عن فعل القراءة تجا بحيدث أثرا ا  .سـ
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ئا Î وجود موضوعي "فأيزر معل عىل   باره  g نص شيحتويل بؤرة yهkم من ا ت عل
باره موجودا gلقوة ال gلفعل  g نص تإىل ا نا خترجه القراءة إىل حزي عg–عل ممكباره احkال  ت

تاجئ اليت -الوجود مثرة أو ا سه، ويس إىل ا تحول إىل فعل القراءة  نا  ن وبؤرة yهkم  نف ت له ل ل
 .)22("تمتخض القراءة عهنا

نص فقط ويس القارئ أيضا وإمنا هام معا   يس ا نده  لكام أن العمل األديب  لل ع
ندجمني، وهبذا يكون الع متالمحني  بني م تكوã من  قطمل األديب  نص "م لقطب فين، وهو ا

نص، وعىل هذا األساس  يد القارئ  ية  للاÊي أبدعه املؤلف، وقطب جاميل وهو  سـ جتمعل
نص األديب عالقة إبداع ال  g 23("تباعالتكون عالقة القارئ( 

متد عىل ثالثة أراكن يه ند ايزر  تفاعل  يعوفعل ا ع يلك : ل g شـهبه نص اÊي  ها ي لل Ï
يدها، مث فعل العظم ها و تاجه للمعىن  ية يقوم القارئ بإ سـي أو جوانب  تحق ن جتيط ب يقختط

ية لألدب يفة اإلبال ية Jى القارئ  وأخريا الو Êمتد عىل الصور ا غالقراءة اÊي  ظ هن  .)24(يع
نده  ية القامئة  ية yتصا نص gلقارئ من و	ة ا نظر ايرز إىل عالقة ا عكام  ل ب ل ني ل

ناظر اÊي يمت  تعىل الال نه اجلزم بأنه وصل إىل ت يه، فالقارئ ال  تغلب  ميكيحه أو ا عل ل صح
ناه، وإمنا يقدم عالمات وإشارات  هو¶ عن  نص ال يفصح يف  يحة كام أن ا معالقراءة ا ل سلصح

يحة تطلب من القارئ ترمجهتا الرتمجة ا لصحية  ي وهذا يؤدي gلرضورة إىل حدوث نوع . نص
ها األخذ والعط ية أسا باد ية ا سمن اجلد ل ت نه البد لل  القارئ طىللنص أن يقود خ"ماء، و

يا ملالحظات  تجابة تلقا y نص غري قادر عىل سريته إىل حد ما، ما دام ا بط  ئو سـ ل م يض
ته  .)25("سـئلالقارئ وأ

يوعا : : : :  القارئ الضمين القارئ الضمين القارئ الضمين القارئ الضمين----2222----2222     نقدية األكرث  شـفكرة القارئ الضمين يه من الرؤى ا ل
يث  نوان  تاÎ g هبذا ا حند ايزر واليت مضهنا  لع ك تاج "يعرفه بأنه ع ية إ ية و نحا¶  معل نص

تان معا سواء أي أن Î و ظيفللمعىن عىل ا يفة : ل نص، والو ية يف ا  Qيفة األوىل جتع ظالو ل ب نظ
سه نه فعل القراءة  ية جتعل  ثا نفا ن  .مل
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متيزيا Î عن القراء " الضمين أو املضمر"وايرز يطلق عىل هذا القارئ صفة  
متزي لريفاتري"اآلخرين اكلقارئ  ، والقارئ غري الرمسي لفش، وحىت القارئ الفعيل اÊي ملا

نص ية خارجة عن ا لترب  ب   )26("نيع
نص  به ما يكون حبامك افرتايض  هوم أ للفالقارئ الضمين هبذا ا شـ ترضب جذوره "ملف

بات يول ور يه من  بوا إ يه gخلطاب، وحيقق Î ما  توجه إ نص و ية ا غيف  ل يص ل ي ل مب  .)27 (..."ن
هوم معود كام جند القارئ الضم  نقدي العريب من خالل  مفين حارضا يف الرتاث ا ل

نه أن يقول،  سامع  بدع ويرمغه عىل قول ما يريد ا هو ميارس سلطة عىل حرية ا شعر،  ما لف مل ل
ترب خمالفهتا خروجا عن  يد  شعرية حتولت إىل تقا تابة واللغة ا يات يف ا تعمبا فرض آ ل ل لكل

بل الضمين ر ية اليت نصب ا شعرية األد قا تقمل ب  .)28(يبا للمحافظة علهيال
تفق     :::: الفجوات والفراغات الفجوات والفراغات الفجوات والفراغات الفجوات والفراغات----3333----2222     نص معىن حموري حمدد  يس  تيرى ايزر أنه  لل ل

ية  ثقا ياته ا ناه خاضع خلربة القارئ و سريات اليت تدور حوÎ، وإمنا  فيه ا لخلف مع تف لعل
ناه مبلء فراغاته  نص ال يفصح لقرائه بلك يشء، وإمنا يصلون إىل  ية، فا kجyمعو ل ع

تلفة، مزي� بذ¹ وجفواته تو�ت  خم اليت تقع عىل  مته، هذا إمسـ  اÊي الغموضتكنهبامه و
يهنام، وملء الفراغات  تفاعل  ية ا  Nنص تدع g م القارئ أكرثkشحذ اه بيعد حمفزا  ل لعمل ل ل
سارات الواقعة بني  y تلفة وجرب نص ا نكهبذه الصورة يؤدي إىل الربط بني أجزاء ا Q ل

شلك Jى الق رشاكة، لتتعراه،  نحه حق ا نص، و هم ا لارئ و	ة نظر تفيض به إىل  مت ل ف
نظر هذه يه دال¶ واحدة مضن دالالت عديدة ميكن أن يصل إلهيا القارئ، فكام  لوو	ة ا
ند �وس، فكذ¹  نجاح العمل األديب  يار  به من انز�ح هو  توقع وما  عاكن أفق ا ل مع ي يصل

تعمQ ايزر يار نقدي  سـالفجوات والفراغات يه  نص األديب، فلكام يمع يحمك عىل رفعة ا ل  ل
شاف  شاركة يف ا تقلت فراغات العمل األديب وضاقت آفاقه أمام القارئ، وحرم من ا كمل ِ ُ

يه، عد العمل فاشال  .نمعا
ها   تلقي، اليت حاوال من خال للقد اكن لك من �وس وايزر أمه مرجعني يف نظرية ا ل

نقد  يص األدب وا ية و نظرية األد g لالهنوض ختل ب تا طويال ل ممما أصاهبام من ركود ور\بة دا
تلقي، إال  هد جديد هو القارئ أو ا يالد ويد  نا  نص، و ية املؤلف وا نا ملحتت سلطة  ل يعل ل ئ عث م ل
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نطلق والطروحات لكهنا احتدت يف  يث ا نت من  با تلفت و ملأن طرهام إىل فعل ذ¹ ا حت ي خ ق
هدف  .لالوصول إىل نفس ا

تاذ اللغات الروما  نفقد اكن �وس أ تارخي األدب يف حني سـ بري  بية @k شلك  ك ب سـ
هم �وس  نقد اجلديد ونظرية القص، كام ا سريية يف ا تو	ات ا متد ايزر عىل ا سـتلا ل تف لل ع

يقا وكذا مفاهمي هانس  يو هر سري ا طأفاكره من عمل ا ن متف ل  جادامري، جند ايزر قد هنل غيورغل
هورسل  سفة الظواهرية  لمن ا يا(لفل نولو نو جا ي مي ل رومان اجناردن، مما جعل وكذا أعام) لف

ية  بع للعديد من األعامل األد سح و ية  يامه  ساعا  بنطاق حبث �وس أكرب وأكرث ا ت م بعمل تت لق
ية  تار ية يف ظل الظروف والعوامل ا تارخيي اكشفا عن جتارهبا امجلا سارها ا خيعرب  ل ل ل م

ية  نص و ثه أصغر لرتكزيه عىل ا ية، أما أيزر فقد اكن عالم  kجyكيفو ل حب تارباطه gلقراء َع
تأثري  .لمربزا معامل ا
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هـــوام هـــواما هـــواما هـــواما     ععععــــــــــــشششش واملراجـــ واملراجـــ واملراجـــ واملراجـــــــللللا
 
 (1)  Hans Robert Jauss Trad: Claude Maillard, pour une esthétique 
de la réception, édition galimard, paris  1978, p 21-43. 

تلقي، يل،  لوكذا روبرت هولب نظرية ا ثقايف جدة عتر عز اJين إسام نادي األديب ا لا ل
سعودية، ط  .152-143 ص 1994، 1لا

تلقي  (2) يات ا نص وجام بد الواحد، قراءة ا باس  ل محمود  ل ل ع ثة (ع يبني املذاهب الغرية احلد ب
نقدي نا ا لوترا  27، ص1996، 1دار الفكر العريب مرص، ط). ث
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