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من القضاF " جامليات التلقي"يعد البحث يف 

القدمية اليت تطرق ٕالهيا الفكر النقدي اليوJين 
فن "ها ٔارسطو يف كتابه والعريب، وقد تناول 

، وجاء احلديث عهنا يف النقد العريب "الشعر
مبعرثا يف الكتب النقدية واالٓ_ر التطبيقية، 
واكن هناك تقارب واحض بني املدرسـتني 
اليوJنية والعربية حيث ٔاوىل لك مهنام ٔامهية 
للعالقة بني النص وحياة املؤلف واملتلقي وقد 

يين عرف قامت النظرية عىل ٔاساس فلسفي د
  .|مس الهرمنيوطيقا

ويه االٓن تسـتقطب ا~راسات النقدية 
   .وتشغل مساحة واسعة يف هذا املضامر

 

 

 

 

 

 

 

: Résumé  
L’esthétique de réception est une 

thèse antique traité par la critique 

grecque et arabe et aussi par Aristote 

dans son livre "l’Art de la poésie". 

Les idées de se sujet se trouvent 

dispersées dans les œuvres critiques 

arabes anciennes et dans certaines 

critiques relatives à ce domaine. 

Il y a un rapprochement d’évidence 

entre les deux écoles Grecque et 

Arabe, car elles ont donné une 

importance cruciale à la relation entre 

le texte, l’auteur, et le récepteur.  

Cette théorie est basée sur une 

philosophie religieuse qui est connue 

sous le nom de "L’herméneutique".   

Actuellement, cette théorie préoccupe 

les études critiques dont elle prend 

une grande ampleur.      
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        ::::ححححــــــــــــــــة املصطلة املصطلة املصطلة املصطلــــداللداللداللدالل ....1111
تعين لفظة التلقي مبشـتقاهتا يف العربية �سـتقبال والتلقي عىل حد سواء، يقال 

 .1وفالن يتلقى فالن ٔاي يسـتقب�  تلقاه ٔاي اسـتقب�،
يف �جنلزيية �سـتقبال والتلقي ٔايضا، ويقال   Réception وتعين لكمة

Réceptionniste  ية ووظيفهتا اسـتقبال الزائرين ٔاو الوافدين عىل مكتب ٔاو ٔاي متلق
ٔاي متلقية ٔاو مسـتقبل ولقى فالن  Réceptiveمؤسسة ٔاو فندق ٔاو خمزن،ويقال 

  .2طرحه ٕاليه:اليشء
ٔاي  Théorie de La réceptionغري ٔان هذا املصطلح ا¨ي وضع عنواJ لهذه النظرية 

  .نقد يف الرشق والغرب معامل يكن مألوفا يف حركة ال " نظرية �سـتقبال"
مبشـتقاهتا مضافة ٕاىل النص، سواء ٔااكن هذا " التلقي"وقد كرث يف العربية اسـتخدام مادة 

ومصطلح التلقي يف املعامج العربية القدمية  ، 3النص خربا ٔام حديثا ٔام خطا| ٔام شعرا
وقد . خذ ٔاو التلقنيواحلديثة ال يتجاوز املفهوم اللغوي ا¨ي يفيد �سـتقبال ٔاو التعمل ٔاو االٔ 

" �سـتقبال"وردت هذه املادة يف القرآن الكرمي يف عدة مواضع، ومل يسـتخدم القرآن مادة 
  .يف جمال التلقي

فتلقى آدم من : "وقوÀ تعاىل، ...االٓية 4"وٕانك لتلقى القرآن من ~ن حكمي علمي: "قال تعاىل
لقى املتلقيان عن الميني وعن الشامل ٕاذ يت"، وقوÀ تعاىل ...االٓية 5..."ربه لكامت فتاب عليه

، ودالÇ اسـتخدام مادة ...االٓية 7"ٕاذ تلقونه بألسنتمك"، وقوÀ تعاىل ...االٓية 6..."قعيد
  .يف القرآن الكرمي تشري ٕاىل التفاعل بني النفس وا¨هن مع النص" التلقي"

حتولت فهيا أاللفاظ ورمبا يكون املصطلح غريبا عن املتلكمني بغري العربية، ٕاذ ٔان لغاهتم قد 
ٕاىل قوالب وتراكيب جامدة تالمئ االÇٓ واملصنع،  -خاصة بعد الثورة العلمية-واملصطلحات 

ودٔابوا بذÔ عىل اسـتخدام تÓ املصطلحات يف حقل أالدب حىت وٕان خرجوا عن 
  .ضوابط اللغة
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و¨Ô فٕان مصطلح �سـتقبال ا¨ي يعين التلقي، اكن غريبا عن آذان الناطقني    
|لنسـبة لالٓذان أالجنبية فٕان موضوع �سـتقبال "|الجنلزيية حىت قال ٔاحدمه بتعبري ساخر 

  .8"قد يبدو ٔاكرث مالءمة ٕالدارة فندن منه ٕاىل أالدب
وقد ظهر بني املهمتني هبذه النظرية خالف وجدل يف حتديد مفهوم هذا املصطلح ليعرب بدقة 

  ،"�سـتجابة"و " �سـتقبال"المتيزي بني عام هيدف ٕاليه ٔاحصاب النظرية، ومل يسـتطيعوا 
لها عالقة " �سـتجابة"يرتبط |لقارئ بيß " �سـتقبال"حيث ٔان هناك من يرى بأن 

|ٔالوجه النصية، و|لتايل كيف ميكن المتيزي بني جامليات �سـتجابة وجامليات 
  .؟�9سـتقبال

" ز روبريت Fوسهان" "نظرية التلقي"قد اسـتقطب å من " التلقي"ٕان مصطلح 
H.R.Yauss فولفغانغ ٕايزر" "فعل القراءة"و "Wolfgang Iser ورمبا ال يتضح ،

يف  -"ٕايزر"كام يقول  -، ويظهر االتصال "نظرية االتصال"ٕاال من خالل " التلقي"
  .10املوضوعات اليت يلتقي فهيا النص والقارئ من ٔاجل الرشوع يف التواصل

احدة ~ى املشـتغلني هبذه النظرية، وٕان ورد املصطلح ومن مثة فٕان دالÇ املصطلح تعد و 
نظرية التلقي، نظرية �سـتقبال، نظرية القراءة، جاملية التلقي، جاملية "بتسميات خمتلفة 

  ".�سـتقبال
وقد ٔاخذ املصطلح بعده التداويل يف ا~راسات النقدية أالملانية بشلك واسع يف حني بقي 

دمية يف ا~راسات الفرنسـية وأالجنلؤامريكية، وهو حمصورا يف أالوساط العلمية االٔاك
حديث العهد يف ا~راسات العربية، ولن يأخذ هذا املصطلح معناه احلديث يف املعامج 

  . العربية ٕاال ٕاذا تناولته ا~راسات النظرية والنقدية بشلك واسع
 يف املعامج واملتتبع للمعامج الفرنسـية جيده ٔايضا مقترصا عىل املعىن اللغوي حفسب، كام

" جاملية التلقي"العربية، حيث مل خيرج عن الرتحاب و�حتفاء، ومل ترش املعامج ٕاىل معىن 
، ٔاما يف املفهوم العلمي ا~قيق، فٕاننا جند À تفصيال يف جمال الكهر|ء "نظرية التلقي"ٔاو 

ملصطلح فال ٔاما املعامج أالجنلؤامريكية ف� يتعلق |. وتأويل إالشارات الصوتية والضوئية
املعامج العربية والفرنسـية، ولكن املعامج النقدية تناولت مصطلح  ياكد خيتلف يف داللته عن
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، ولهذا املصطلح خلفية ثقافية ونقدية Reader response" اسـتجابة القارئ"
  .ٔاجنلؤامريكية

سـية واخلالصة املسـتنتجة يف شأن هذا املصطلح هو ٔان املعامج واملوسوعات العربية والفرن 
 À وأالجنلؤامريكية، وحىت معامج املصطلحات النقدية مل ترش ٕاىل داللته مكصطلح جديد

  .مفهوم نظري كام يف املعامج أالملانية
        ::::    ةةةةــــوم النظريوم النظريوم النظريوم النظريــــــــــــــــــــمفهمفهمفهمفه ....2222

من القضاF القدمية اليت تطرق ٕالهيا الفكر النقدي " جامليات التلقي"رمبا يكون البحث يف 
ٕ|فاضة " فن الشعر"يف كتابـه " ٔارسطو"، حيث تناولها اليوJين والعريب عىل السواء

  .وتفصيل، وركز عىل العالقة بني النص املرس� وامجلهور
ٔاما يف النقد العريب فٕان احلديث عن املتعة امجلالية يف النص قد جاء مبعرثا يف الكتب من 

ة وحسب ٔاذواق خالل أالحاكم النقدية واالٓ_ر التطبيقية، وخمتلفا |ختالف املراحل الزمني
  .النقاد واجتاهاهتم الفكرية

كام اهمت النقاد يف التلقي |لعالقة بني طبيعة النص ومعطياته اللغوية والفنية وبني املتلقي 
|الع�د عىل ا¨وق الفين واحلس امجلايل، وبذÔ فٕان التقارب واحض بني املدرسـتني 

بني النص وحياة املؤلف، وبيهنام وبني  اليوJنية والعربية حيث ٔاوىل لك مهنام ٔامهية للعالقة
، واكن املتلقي يف أالدب اليوJين والعريب يسـتلهم البيئة والعرص 11املتلقي قارئا ٔاو مجهورا

يف اسـتكناه املعاين وكشف الغوامض، وقد طرٔا حتول يف فلسفة التلقي مبفهومه القدمي ا¨ي 
ـزعة إالنسانية لٔالدب، ويركز عىل يويل ٔامهية حلياة صاحب النص ٕاىل مفهوم جديد يعمتد الن

دور القارئ، ويستبعد عوامل التارخي والبيئة يف دراسة النص، وهيمل دور الاكتب ٔاو 
ؤا_ر التوجه حنو القارئ يف عالقته |لنص جدال وقلقا بني �جتاهات النقدية . أالديب

مزية الفرنسـية، و النقد املاركيس والر : احلديثة، وانقسم بذÔ الفكر النقدي ٕاىل اجتاهني
ياكد يلغى يف هذا �جتاه دور القارئ بصورة �مة، و�جتاه االٓخر متث� الوجودية 
والبنيوية، وفيه تربز ٔامهية القارئ يف اسـتقاللية وفردية بصورة كبرية، ٕاال ٔان ا~اعي أالول 

رشقية وبني هو الرصاع القامئ بني النظام املاركيس يف ٔاملانيا ال " نظرية �سـتقبال"لنشأة 
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الفكر الليبريايل يف ٔاملانيا الغربية، حيث اهتمت نظرية �سـتقبال |~عوة ٕاىل الربجوازية، 
واحتدم الرصاع بني النظامني، ا~ميقراطي ا~اعي ٕاىل حرية الفرد، والشـيوعي القامئ عىل 

العريب   ومناهضة النظرية للفكر املاركيس جعلها تقرتب وتتعايش مع أالدب. اجلربية الطبقية
بصفة عامة عىل خمتلف اجتاهاته ؤاجناسه، |ٕالضافة ٕاىل صالحية النظرية لتناول النص 
العريب، ومن مثة ٔاخذت النظرية بعدا ٕانسانيا آخر يف اع�دها عىل لغة النص وما تو� به 
رموزه ودالالته وعالقاته ا�ازية من ٔابعاد فكرية وفنية، فالنص افرتاض خالص وسـياق 

فهـي بذÔ تتصل بطريقة مبارشة ٔاو . 12وال ينهتـي وهو حدث ممكن كام يقول ٕايزريتناىم 
، |ٕالضافة ٕاىل العالقة بني 13غري مبارشة |لبنيوية اليت اكنت تسود ٔاملانيا وفرنسا آنذاك

  . الش�نية والنقد اجلديد
رية ٕاىل فنظرية التلقي ٕاذا ال ترتبط بشلك خاص |لفكر أالملاين وحده، ٕاال ٔان انتساب النظ

والتطبيقية للرواد يف جامعة كونسـتانس   ٔاملانيا يعود ٕاىل مجموعة من الفرضيات النظرية
ترتبط نظرية التلقي |لصريورة التارخيية اليت عرفها الفكر أالملاين يف املسـتوى أالديب (

والنقدي، وليس معىن هذا ٔان التلقي خمتص بأملانيا وحدها دون غريها من االٓداب إالنسانية 
ٔالخرى، ٕاال أن القصد الفلسفي والنظري ا¨ي اختذته نظرية التلقي يف ٔاملانيا وما نتج عن ا

ذÔ من فرضيات نظرية وممارسات تطبيقية، هو ا¨ي جعل من ٔاملانيا املرجع أالسايس يف 
تÓ الفعالية النظرية، بل وفرضت نفسها يف �رخي الفكر النظري أالديب والنقدي املعارص 

ناجه النقدية املعارصة كذÔ، وعليه فٕان لك ا~راسات اليت هتمت مبوضوع نظرية ويف �رخي امل 
Ôغري ٔان ٕاشاكلية التلقي اكن ، 14)التلقي البد ؤان متر عرب ٕاجنازات املدرسة أالملانية يف ذ

لها ٕارهاصات فكرية ونقدية منذ القرن التاسع عرش، حيث اسـتقطبت اه�م الكثري من 
�ه�م منصبا عىل خشصية املؤلف يف النص مع ٕاهامل شـبه لكي ا~ارسني بعد ٔان اكن 

ومن مثة بدٔا البحث عن طرق جديدة ينشا . للقارئ ا¨ي ظل منسـيا يف ا~راسات القدمية
موت "عن  Rorand Barthes" روالند |رث"عهنا الفهم الصحيح ملا يقرٔا، ٕاىل ٔان ٔاعلن 

  . وتفسري النصا¨ي يعين جتاهل دور املؤلف يف قراءة " املؤلف
وبدٔات ا~راسات والندوات ترتامك وتتخذ من القراءة والتلقي حمورا للتنظريات و 
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التطبيقات، وطرح سؤال التلقي ا¨ي أوشك أن حيدث انقال| يف الساحة النقدية 
أالوربية، ومل يلبث ٔان ظهر اجتاه جديد يف النقد يدعو ٕاىل الرتكزي عىل القارئ ويبعد 

  .15سلطة املؤلف
        ----::::ييييــــــــجججج النقدية السابقة لنظرية التلق النقدية السابقة لنظرية التلق النقدية السابقة لنظرية التلق النقدية السابقة لنظرية التلقــــــــناهناهناهناهامل امل امل امل  ....3333

لقد نشأت فكرة التلقي من حوار معيق مع املناجه السائدة بعد احلرب العاملية الثانية 
اكلش�نية والبنيوية والسـمييوطيقا ونظرية التواصل واملقار|ت املاركسـية والتحليل النفيس 

  .16يديولوجية اليت وراء تÓ املناجهلٔالدب، ومع اخللفيات إالبستميولوجية والفلسفية واالٕ 
ٕاًذا فاحلوار بني نظرية التلقي واملناجه السابقة اكن خيتلف حسب طبيعة لك مهنج، فهـي 
تقرتب من املهنج ا¨ي مل يلغ سلطة القارئ وتبتعد وتناقض لك مهنج تنعدم فيه سلطة 

  .القارئ
والوسائل اخلارجة عن النص،  ٔاما املهنج الشلكي فهيمت |لشلك وا¨وق معا، وهيمل احملتوى

نظرة " Fوس"ويرفض املناجه السـياقية اليت تربط بني الفن والتجارب إالنسانية، ومل هيمل 
ويرى  ،17الش�نيني بل ٔاقر بأن الفضل يف جتديد الفهم التارخيي لٔالدب يرجع للش�نيني

قة مبفاهمي لها عال" مدرسة كونسـتانس"بأن بداFت البحث الصادرة عن " روبرت هولب"
" موت املؤلف"عن " |رث" كام ٔان التيار البنيوي قد �د للتلقي حني أعلن . 18الش�نية

يف احلديث عن ¨ة النص، " |رث"واكد املهنج البنيوي يصدع مبيالد التلقي حني ٔافاض 
حيث حتدث عن ثالثة مناذج مهنا، يف أالوىل تكون للقارئ مع النص املقروء عالقة 

يلتذ |للكامت، وبتنسـيق بعض اللكامت، ويكون أالمنوذج هنا ٔامنوذجا لقراءة  تقديسـية، فهو
 Ôاسـتعارية ٔاو شعرية، ويف الطريقة الثانية يكون القارئ مشدودا بشلك ما ٕاىل أالمام وذ
عىل مدار الكتاب، حيث توجد قوة تشده يقوم نظا�ا عىل الرتقب، فالكتاب يلغي نفسه 

فمثة مغامرة للقراءة، ويقصد هبا مغامرة الكتابة، ٔالن القراءة  شيئا فشيئا، ٔاما يف أالخرية

فهـي ليست صورا : والقراءة مضن هذا املنظور تعد ٕانتاجا فعال. تؤدي ٕاىل الرغبة يف الكتابة
داخلية، وال ٕاسقاطا، وال استهياما، ولكهنا معل بلك دقة، ٔالن سلس9 الرغبات بدٔات 

  .19ٔان ت7 ٕاىل ما ال هناية |~وران ولك قراءة تتو5 من الكتابة
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وعند البنيويني هيدف ٕاىل وضع حد " |رث"عند " موت الؤلف"وميكن القول بأن شعار 
للتيارات أالخرى التارخيية والنفسـية و�ج�عية يف دراسة أالدب، فهم يعتربون ٔان لك ما 

ما بعد وتبعا ¨Ô قيل يف اجتاهات ( 20يتعلق |ملؤلف ليس من جوهر ا~راسات النقدية
البنيوية ٕاهنا جاءت لتصحح ٔاخطاء وقعت فهيا البنيوية، ؤابرزها جسن النص وموت املؤلف 
وٕاهامل حركة التارخي، مما ٔادى هبا ٕاىل التطرف، وآن أالوان لفسح ا�ال ٔامام ا¨ات املتلقية 
لتشـتغل شغال فاعال يف ٕانتاج أالدب، وجتمتع اجتاهات ما بعد البنيوية يف �عرتاض عىل 
الرٔاي القائل ٕان املعىن اكمن لكيا يف النص وملفوظه اللساين، فاملتلقي بفاعلية الفهم قادر 

  .21)عىل تشقيق وجوه ال هنائية ملعىن النص ٕ|عادة بنائه وٕانتاجه وتلقيه
ٕاذا فقد اسـتمكلت نظرFت التلقي والقراءة والتأويل ما ٔامهلته البنيوية الع�دها عىل النص 

جفاملية التلقي تيار مواز . يدة، مبعدة الظروف �ج�عية والتارخييةودراسـته دراسة حما
  .22للبنيوية وليس منبثقا عهنا

وتنطلق السـمييوطيقا يف دراسـهتا للنص من تفسري إالشارات والعالمات الواردة يف النص، 
 ٔاما نظرية التواصل واملهنج النفيس فقد اكJ ٕارهاصا حقيقيا للتلقي، وظل املهنج املاركيس

ا¨ي يبعد ٔاثر الفرد ويعيل من شأن الطبقة مناقضا للتلقي ا¨ي يؤسس لسلطة القارئ 
وا¨ات، ٔاما حركة النقد اجلديد اليت سـبقت جاملية التلقي، فقد �دت يه أالخرى لظهور 

ٕاىل ٔان �مة الناقد أالديب يه حفص أالعامل أالدبية املفردة وتقدير (التلقي، فهـي تذهب 
طريق القراءة الفاحصة ا~قيقة، وهذه احلركة ٔاعطت ٔاقل �ه�م حلياة قميته، وذÔ عن 

 ،23)الاكتب، وهكذا غريت حركة النقد اجلديد دائرة �ه�م ٕاىل النص بدال من الاكتب
وهذا النقد يدعو ٕاىل اسـتقاللية النص، وقد ظهر كردة فعل لالجتاهات السـياقية، وقد 

ن اكتبه دراسة ٔاسلوبية وحللوه حتليال يكشف درس بعض النقاد اجلدد النص معزوال ع
عن العالقات ا~اخلية لبنية النص، كام ٔان �جتاه التفكييك يف النقد ا¨ي يكرس نظرية 
النص والتحليل والترشحي، قد ساعد عىل جتسـيد سلطة القارئ، وسعى ٕاىل ختريب لك 

ناجه السـياقية ٕاال ٔانه ارتكز يشء À عالقة |لتقاليد، وحتطمي لك البىن النصية واللغوية وامل 
ال نكون مبالغني ٕاذا قلنا ٕان ٔامه أالدوار يف تفسري (عىل دور القارئ دون ٔاي عنرص آخر 
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اسرتاتيجية التفكيك هو دور القارئ، وليس املؤلف ٔاو العالمة ٔاو النسق ٔاو اللغة، القارئ 
ص ٔاو لغة ٔاو فقط هو ا¨ي حيدث عنده املعىن وحيدثه، ومن دون هذا ا~ور ال يوجد ن

عالمة ٔاو مؤلف، من هنا فٕان ٔاي مناقشة للتفكيك البد ٔان تبدٔا |لقارئ وجتربة التلقي اليت 
  . 24)ال يوجد قبل حدوAا يشء

املهنج التارخيي، :وهناك مناجه ٔاخرى دافعهتا نظرية التلقي، وتمتثل يف املناجه السـياقية ومهنا 
ج التارخيي فريكز عىل العالقة بني النص واحلياة ٔاما املهن. واملهنج النفيس، واملهنج �ج�عي

أالدبية للاكتب،فيدرس النص انطالقا من حياة أالديب �ج�عية وعالقته بوطنه وجنسه 
وبيئته أالوىل وثقافته وعرصه، |ٕالضافة ٕاىل العودة ٕاىل ا~راسات التارخيية، واسـتخدام 

  .دا عىل الو_ئق لٕالحاطة جبوانب النصالقوالب التقليدية، فهذا �جتاه يدرس النص اع�
ٔاما املهنج النفيس فيعمتد عىل اكتشافات فرويد،ونقاده يربطون بني النص واجلوانب 
النفسـية يف خشصية املبدع، وحسـبوا النص تعبريا عن رغبات مكبوتة، ويه ٔامه ٔاساس 

  .S.Freud" سـيغموند فرويد"لعملية إالبداع كام يرى 
ج �ج�عي وينطلق من البنية �قتصادية للمجمتع اليت تعد واملهنج االٓخر هو املهن 

أالساس احلقيقي ا¨ي تقوم عليه العالقات يف حياة أالفراد، وتبىن من خالÀ القوانني اليت 
تتحمك يف تسـيري حركة احلياة �ج�عية والسـياسـية والعقلية، ويدرس هذا املهنج النص 

رية الاكتب اليت تربز ان�ءه �ج�عي واجتاهه |الع�د عىل الو_ئق املتعلقة بس
  .25وٕايديولوجيته

يرصد ثالث حلظات يف صريورة (ٕان املتتبع حلركة النقد منذ القرن التاسع عرش ميكن ٔان 
التارخيي، النفيس، �ج�عي "نقد القرن التاسع عرش   ومتثلت يف" املؤلف"النقد احلديث 

البنايئ يف السـتينات من القرن العرشين، مث حلظة  وجيسدها النقد" النص"مث حلظة .." 
ومتثلها اجتاهات ما بعد البنيوية وخاصة نظرية التلقي يف " املتلقي"ٔاو " القارئ"

  .26)السـبعينات
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        ----::::ةةةةــــة للنظرية للنظرية للنظرية للنظريــــة الفلسفية الفلسفية الفلسفية الفلسفيــــــــــــــــــــاملرجعياملرجعياملرجعياملرجعي ....4444
" الهرمنيوطيقا"عىل ٔاساس فلسفي ديين يعرف |مس " نظرية التلقي"قامت 

Herméneutique  ٔاو التأويل، واسـتخدم هذا املصطلح يف ا~راسات الالهوتية من
منذ عهود مسـيحية سابقة، ورٔاوا بأن النص املقدس " للكتاب املقدس"قبل املفرسين 

يتضمن يف ذاته قابلية التأويل، وال يزال مسـمترا يف أالوساط الربوتسـتانتية ٕاىل يومنا هذا 
، ويعين ٔان يؤول HermeneueinليوJين ورمبا تعود جذور هذا املصطلح ٕاىل أالصل ا

املرء ٔاو يرتمج ٕاىل لغته اخلاصة ٔامرا ليك يوحضه ويقربه من أالفهام، ويعرب عنه بصياغة 
 Àمعينة، وإالhermes نية هو ا¨ي يؤول رسائل االٓلهة ٕاىل البرشJ27يف أالساطري اليو.  

) 1768-1834" (فريدريك شـيلرماخر"ومن املفكرين ا¨ين ٔاسسوه يف العرص احلديث 
هانزجورج "، و)1889-1976" (مارتن هيدجر"و) 1833-1911" (فيلهمل ديليت"و

وقد وضع شـيلر ماخر نظرية للتأويل تتجاوز النص ا~يين وال ...). -1900" (جادامري
تقترص عليه كام اكن أالمر يف السابق عند الكنيسة الاكثوليكية اليت ترى بأهنا الوحيدة 

وكذÔ الربوتسـتانت ا¨ين اكنوا يفرسون أالسفار املقدسة ويؤولوهنا،  اجلديرة |لتأويل،
احلديثة Jجتة عن " الهرمنيوطيقا"وهناك من يرى بأن . ويولون للعملية التأويلية اه�ما كبريا

القراءة  عند القراء املسلمني، ٔاعين علامء التفسري (تأويالت القراء املسلمني واملسـيحيني 
القرآن يتفحصونه ويدرسونه ويعايشونه قروJ عديدة، وكذÔ عند القراء ا¨ين انكبوا عىل 

املسـيحيني، ٔاي آ|ء الكنيسة  ا¨ين وضعوا أالسس اليت شـيدت علهيا علوم قراءة الكتاب 
املقدس، والشك ٔان مثار قرون من تأويل النصوص ا~ينية يكشف لنا كثريا من جوانب 

ة بني نظرFت القراء املسلمني واملسـيحيني اكشفة عالقة القارئ |لنص، وقد تكون املقارن
احلديثة Jبعة من تراث تفسري الكتا|ت " الهرمنيوطيقا"فـ... ٕاىل حد كبري الٓليات القراءة 

  .28)املقدسة
" علام"وقد ٔاخرج شـيلرماخر يف نظريته املصطلح من دائرة �سـتخدام الالهويت ليصبح 

ا~ائرة "وص، وصاغ مايعرف بـ يسـتخدم معلية فهم وحتليل النص" فنا"ٔاو 
اليت يرى فهيا بأن اجلزء ال يفهم ٕاال من خالل   Cercle herméneutique"الهرمنيوطيقية
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اللك والعكس حصيح، مفعىن اللكمة مثال ال يتضح ٕاال من سـياق امجل9، حيث يلتقي يف 
ٔان الفهم " فيلهمل ديليت"رؤيته هذه مع رؤية عبد القاهر اجلرجاين يف نظرية النظم، ويرى 

  .29~ى املتلقي هو وسـي9 التواصل بني أالJ وأالنت، حيث يكتشف الواحد مهنام االٓخر
، فنحن حني نريد "ديليت"يف نظر " الهرمنيوطيقا"¨Ô فٕان هناك ارتباطا وثيقا بني الفهم و

  .ٔان نقوم بفهم خشص علينا ٔان نقوم بتأويل ٔافعاÀ وكتا|ته
نت نظرية املعىن الوحيد، وقد انطلقت من املعىن الالهويت التقليدية اك" الهرمنيوطيقا"و

للنصوص ا~ينية وخاصة إالجنيل، مث اتسعت دائرهتا يف القرن التاسع عرش مع 
الSين وضعا قواعد وٕاجراءات  Dilthey" ديليت"، و schlemacher" شـيلرماخر"

حد ٕاىل نظرية املعىن تساعد القارئ يك الييسء فهم النص، وحتولت بذÔ نظرية املعىن الوا
  .30املتعدد

، �جتاه الظاهرايت، "نظرية التلقي"ومن �جتاهات الفلسفية املبارشة اليت تبلورت عهنا 
يه �جتاه الفلسفي " الفينومينولوU"فهناك من النقاد احملدثني من يرى بأن الظاهراتية 

ٔان الزنعة الوضعية احلديث ا¨ي يعطي للقارئ ا~ور املركزي يف حتديد املعىن، حيث 
positivisme  اليت تعطي ٔامهية للموضوع حفسب، وتنفي ا¨ات املدركة الواعية، وٕاىل

اليت تعيل من شأن التصورات ا¨اتية عىل .." دياكرت، اكنط، فيخته"جانهبا الزنعة املثالية 
حساب املعطيات املوضوعية، قد �د� بشلك مبارش ٕاىل ظهور الفلسفة الظاهراتية عند 

وهذه الفلسفة ٔاعادت النظر يف العالقة القامئة بني ا¨ات واملوضوع " ٕادموند هورسل"
منادية |لعودة ٕاىل أالشـياء يف ذاهتا، مبينة ٔان ا¨ات املدركة تتصف |لوعي القصدي 

 31إالجيايب لتÓ أالشـياء عكس املوضوع ا¨ي ال تظهر قميته وحقيقته ٕاال بفعل ا¨ات
ل يذهب ٕاىل ٔان املوضوع احلق للبحث الفلسفي هو حمتوFت وبتعبري واحض فٕان هورس(

وعينا، وليس موضوعات العامل، فالوعي دامئا وعي بيشء، وهذا اليشء ا¨ي يبدو لوعينا 
¨Ô فٕان نظرية التلقي قد تأثرت بشلك مبارش ، 32)هو الواقع حقا |لنسـبة لنا

ذا املنطلق فٕانه ال ميكن ٔان تكون |لفينومينولوجيا ٔاو الفلسفة الظاهراتية املعارصة، ومن ه



  محمد سعدون  /أ                                                              جامليات التلقي مفهو�ا و مرجعياهتا الفلسفية

 
 

 2013 جوان                               59                      - بسكرة-جامعة محمد خيرض

هناك نصوص ٔادبية من دون قارئ وختتلف نظرية التلقي ٔاو جاملية التلقي عن النظرFت 
  .33اليت هتمت |لقراءة والقارئ، ٔالهنا تركز عىل الفهم وليس القراءة والتأويل حفسب
اليت جاءت هبا و�ام اكن هذا املفهوم ٔاو التوجه يف نظرية التلقي ٕاال ٔان ٔاغلب املفاهمي 

، قد ٔاصبحت مفاهمي ؤاسسا "ٕاجناردن"و" هورسل"الفلسفة الظاهراتية عن طريق ٔاعال�ا 
نظرية وحماور ٕاجرائية جتسد املنظور ا¨ايت، وال جمال لتصور آخر غري منطلق ا¨ات 
املدركة وال وجود للموضوع ٔاو للظاهرة خارج نطاق ا¨ات املدركة لها، وقد ٔادت هذه 

  .34النظرFت املتجهة حنو القارئ والسـ� نظرية التلقي أالفاكر ٕاىل
ويرى بعض ا~ارسني الفرنسـيني ٔان اه�م ا~راسة أالدبية الفرنسـية |لقارئ اكن قبل 

يف " جان بول سارتر"، و"بول فالريي"أالملانية استنادا ٕاىل كتا|ت " كونسـتانس"مدرسة 
  .35"ما أالدب؟"كتابه 

الظاهرة، ستتوجه القراءة، بل وتسمى بظاهراتية القراءة ٔالهنا ومن مثل هذه املفاهمي عن (
ستبحث عن العالقة بني ا¨ات واملوضوع، النص والقارئ والتفاعل ا¨ي حيصل بيهنام، مما 
سـيؤدي ٕاىل اسـتخراج مفاهمي جديدة للنص تقوم عىل البحث عن القراءة كرشط لوجود 

  Iser"ٕايزر"و F "Yaussوس"لك من النص، وصريورة تÓ القراءة، وهذا ما سـهيمت به 
  .36")مبدرسة كونسـتانس"الSين ميثالن نظرية جاملية التلقي أالملانية ٔاو ما يعرف 

، فالنقد "نظرية �سـتقبال والتلقي"وبني " نقد اسـتجابة القارئ"غري ٔانه ينبغي التفريق بني 
ا ٔاعالم ٔامريكيون أالول ال حيمل طابع النظرية، بل هو نقد ٔاو نظرات نقدية مشتته كتهب

موزعني يف خمتلف بقاع العامل ويف حصف خمتلفة، وليس هلم جتمع، ؤاعامهلم عبارة عن 
فتعرب عن متاسك ووعي جامعي، " نظرية �سـتقبال ٔاو التلقي"نشاطات فردية ذاتية، ٔاما 

 .37ويه رد فعل للتطورات �ج�عية والعقلية وأالدبية يف ٔاملانيا الغربية خالل السـتينات
متحدرة من نظرFت عمل النفس، ويه ٕاجراء من " اسـتجابة القارئ"والفرق االٓخر هو ٔان 

عىل هذا املفهوم ٔافرغه متاما من محموÀ " ٕايزر"وحني اعمتد  ٕاجراءات املدرسة السلوكية،
  .38النفساين، وخض فيه �فرتاض ا¨ي ٔاسس عليه نظريته

يف السـتينات وجه أالمريكيون حبوAم " لجاملية �سـتقبا"ٕاًذا فٕانه بعد ٔان تأسست نظرية 
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" سـتانيل فيش"م وانضوت مقار|ت الباحثني مثل 1975حنو نظرية �سـتقبال منذ سـنة 
"Stanley Fish" ،"نورمان هولند" "Norman Holland"ن كيلر"، و_Fنو "
"Jonathan Culler "39وغريمه حتت نقد جديد هو نقد اسـتجابة القارئ.  

رفية والفلسفية لنظرية التلقي يكشف ٔان النظرية القدمية قد طرحت وتتبع أالصول املع
موضوع العالقة بني أالدب واملتلقي بطرق خمتلفة، فهناك نظرFت كثرية تناولت املصطلح 
بكيفيات خمتلفة، فالسفسطائيون مثال قد جعلوا للمتلقي وظيفة مزدوجة حسب آراهئم، 

امللفوظ يف الوقت نفسه، البد ٔان ينطوي فهم يعتقدون ٔان لك ملفوظ هو اح�ل، ؤان 
وقد اختلف هؤالء مع سقراط ا¨ي يرى ٔان النفس  ،40عىل بنيات حتقق إالقناع التام

ينبغي ٔان تتغذى |حلق وليس |لمتويه، بيß جيعل السفسطائيون المتويه هو الوسـي9 `اطبة 
يف �رخي احلركة النقدية " لنظرية �سـتقبا"مرجعا لـ" ٔارسطو"واكن  .41املتلقي والتأثري فيه

وهو الرائد اليوJين أالول يف فلسفة التلقي ٔاو مفهوم امجلال يف اسـتقبال النص، واكن 
  .42اه�مه كثريا هبذه املساÇ، ويتجىل ذÔ ف� قاF Àوس حول عالقة النص |مجلهور

تلقي بعنارصها اهمت ٔارسطو يف معلية ال (مفهوم القراءة يف النقد اليوJين " ٔارسطو"وجيسد 
، واملتلقي، ؤاعطى لك عنرص من العنارص دوره "الاكتب"النص، وأالديب :الثالثة ويه 

ا¨ي يتفاعل به يف ٕاطار هذه الثالثية تفاعال يؤدي ٕاىل ٕادراك جامليات النص وحتقيق 
رساÇ الاكتب، ومن ٔاجل هذا ربط يف معلية التلقي بني املقدرة الفنية ~ى الشاعر، 

ٔان يكون موضوع النص مسـتحيال يف رؤية  -عنده-تلقي ومعتقداته، فال ينبغي ؤاحوال امل 
امجلهور وٕان اكن ممكنا يف ذاته، ٕاال ٕاذا اكنت براعة الشاعر وملاكته الفنية قادرة عىل تصوير 

  .43)أالمر النادر ٔاو املسـتحيل يف صورة املمكن ~ى امجلهور
يس ا¨ي خلف ٔازمة يف أالدب، وقىض عىل النقد املارك" نظرية �سـتقبال"وجهوم رواد 

عىل الفكر ا~ميقراطي، اكن متكينا لنظرية �سـتقبال وشلك احلوار احملتدم بني ٔانصار 
املاركسـية ورواد النظرية رؤية واحضة ملسـتقبل جاملية التلقي، سـ� ؤاهنم وcوا انتقادات 

حيظيا |ٕالجامع من Jحية شديدة الوقع ٕاىل الفلسفة املاركسـية والنقد املاركيس الSين مل 
�سـتقبال، وقد اضطربت نظرهتم ٕاىل جاملية الفن حيث توزعت بني خدمة الرصاع 
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الطبقي ا¨ي هو جوهر املذهب وبني �سـتجابة لالجتاهات امجلالية الفردية السائدة 
، وبقيت النظرة املاركسـية للجامل حبيسة املذهب Jفية انفاكك أالدب عن ا�متع، 44آنذاك

  . تعرتف |¨وق الفردي للقارئ ا¨ي ميكن À ٔان يشلك نصوصا ٕابداعية جامليةومل
واكن للفلسفة الوجودية ٔاثر يف اسـتقبال  النص، فالوجودي ال يقبل ٔان يوcه االٓخر، فهو 

، ف�هام "فرويد"جيعل ا¨ات فوق لك اعتبار، وقد انطلقت الوجودية ٔاساسا من نظرية 
لقارئ يف أالدب الوجودي يشارك الاكتب يف اخللق وإالبداع، تدعوان ٕاىل عبادة ا¨ات،وا

حني يسـتقبل نصا يصدر فيه صاحبه عن املبادئ والقمي اليت حتمك جممتعه ٔاو (وهو ٔايضا 
طبقته يكون حرا يف ٕادراكه وتفسريه، وٕانسانيا يف اكتشاف موضوعه، فال هيمت |لنص يف 

غري ٔان الزنوع ، 45)و قميها ~ى الشعوبعالقته بصاحبه، وال يف عالقته مبظاهر احلياة أ 
الشديد حنو ا¨ات والفردية جيعل الناقد ٔاو ا~ارس الوجودي يتطرف ويتعسف يف تفسري 

  .46النص، وذÔ بسبب ٕاخضاع التحليالت والتفسريات ¨اتيته وفكره اخلاص
ث يف حتقيق الوظيفة �ج�عية، حي –وٕان اكنت عكسها  -وتقرتب الوجودية من الرمزية 

ٔان �جتاه الرمزي نزوع وهروب من الواقع وفرار من �لزتام �ج�عي، فهـي جتسد 
�ندهاش وا¨هول والهتوميات الناجتة عن �هنيارات العصبية وإالصدار عن الالوعي 
والالشعور، لك ذÔ يشلك غالÇ صفيقة حتجب عن املتلقي ما يصدر عن الشاعر 

والقتامة وٕان اكنت تÓ الرؤى Jبعة من مصمي ذاتية الرمزي من رؤى ضاربة يف الغموض 
الشاعر، ٔاما نظرية التلقي فٕاهنا تنطلق من الفهم والتحليل املنطقي للك نتاج وما يتخل� من 
مغوض وجفوات ميكن ملؤها، وهناك من يرى ٔان تصور القمية الفنية تتجىل بوضوح يف 

  .47ذوق املتلقي بشلك خاص
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        ----::::ي ي ي ي ــــــــــــــــــــآراآراآراآراؤؤؤؤمه يف التلقمه يف التلقمه يف التلقمه يف التلقة و ة و ة و ة و ــــــــــــــــــــــــرواد النظريرواد النظريرواد النظريرواد النظري ....5555
        - - - - ::::Hans RoHans RoHans RoHans Robbbbert Yaussert Yaussert Yaussert Yaussهانـز روهانـز روهانـز روهانـز روببببرت Fوس رت Fوس رت Fوس رت Fوس  1.51.51.51.5
الرائد أالول لنظرية التلقي يف مدرسة كونسـتانس أالملانية، حيث قدم يف " Fوس"يعد 

م آراء جديدة يرشح فهيا جاملية التلقي 1967درسه �فتتا� جلامعة كونسـتانس سـنة 
لعاملية الثانية بقيت جسينة الرؤية اليت ال تفرق ٔان ا~راسات أالدبية بعد احلرب ا حني ٔادرك

يف العملية إالبداعية بني املؤلف والقارئ، ٕاذ مل تعطي ٔادىن اه�م للقارئ وال لتارخي القراءة، 
ؤاراد من ٔاطروحته تÓ ٔان يقدم �رخيا ٔادبيا جديدا ياكد يكون مثاليا |لنسـبة ٕاليه، واكن 

وقد طرح  .48ت كتا|ته ٕاىل خمتلف اللغات العامليةحملارضته تÓ ردود فعل كثرية، وترمج
ٔاسـئ9 ٔاساسـية جديدة قدمية، ما يه وظيفة أالدب؟ ما يه صلتنا |لنصوص " Fوس"

" Fوس"املاضية ؟ كيف ميكن ٔان ننجز االٓن حبو_ خاصة لعصور اكم9 قد مضت؟ ويرى 
رف املتلقي ا¨ي ٔان �رخي أالدب ينتج عن جاملية التلقي يف زمن النصوص أالدبية من ط

  .49يقرأ 
ٕاال ٔان املفهوم مل يكن " جامليات التلقي"وعىل الرمغ من كرثة ا~راسات والتطبيقات يف    

موحدا ~ى النقاد وا~ارسني، ¨Ô ظل الزناع قامئا حول ما تسـهتدفه النظرية، ورمبا اكنت 
ديدا دقيقا يف إالشاكلية اليت ٔادت ٕاىل �ختالف تتجسد يف حتديد ما يعنيه املصطلح حت

، ف�هام يتعلق مبا حيدثه العمل يف املتلقي من ٔاثر، و¨Ô "التأثري"و" التلقي"الفرق بني 
اكن الفصل بيهنام يف غاية الصعوبة، غري ٔان ٔاكرث وcات النظر متيل ٕاىل ٔان التلقي متعلق 

التارخيية  يف التلقي |لبعد التارخيي، ؤاطلق عىل التأثريات" Fوس"وقد اهمت  .50|لقارئ
، ورٔاى بأن هناك عالقة وطيدة بني أالدب والتارخي، وانتقد "أالفق التارخيي"مفهوم 

عىل الضد من رواد (ا~راسات وأالحباث العاملية يف عزوفها عن الطبيعة التارخيية لٔالدب 
نظرية �سـتقبال ا¨ين ٔاكدوا عىل الفلسفة وعمل النفس وعمل �ج�ع، فٕان هانز روبرت 

 ]...[خصص اه�مه يف شؤون �سـتقبال املنبثقة عن العالقة بني أالدب والتارخي Fوس 
وما كشف عنه يف أالحباث أالملانية والعلمية يف السـتينات تنايم عدم �ه�م |لطبيعة 
التارخيية لٔالدب، حيث حتول الباحثون والنقاد حنو التحليالت النفسـية و�ج�عية، وعمل 
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ٕان هدفه املعلن هو املساعدة . اجلشـتالت النفيس ٔاو املناجه امجلالية املوcةدالالت أاللفاظ و 
ٕاىل رضورة �لتحام بني " Fوس"، ودعا 51)يف جعل التارخي يف مركز ا~راسات أالدبية

�رخي النص وجاملياته، فهو يتناول النص معزوال عن اخلربات امجلالية املاضية، ٔاما املتلقي 
بسهوÇ دعوة Fوس ٕاىل �ع�د عىل امجلالية التارخيية يف دراسة الغريب فٕانه مل هيضم 

النص، نظرا للثورة العلمية والصناعية اليت اسـتطاعت ٔان حتطم اجلسور الواص9 بني 
ٔاما املتلقي الغريب فمل يكن من السهل عليه يف ٔاول أالمر ٔان يسـتجيب (املايض واحلارض 

|خلربات امجلالية التارخيية يف التعامل مع النص ، ويه تدعوه ٕاىل �سـتعانة "Fوس"لرؤية 
 Ôمتردا عىل واقع |ت مستبدا |�متع الغريب لكه وخاصة يف  –يف بدايته  –ورمبا عد ذ

، ففي تÓ الفرتة اكنت الثورة العلمية والصناعية  يف "Fوس"فرتة السـتينات اليت ظهر فهيا 
ور املمتدة بني املايض واحلارض، وهيأت ٔاور| الرشقية والغربية قد جنحت يف هدم اجلس

لهذه الشعوب ٔاسـباب القناعة بأن التحول عن القدمي والعزوف عن أالعامل املتوارثة من ٔامه 
ٔان ظهرت مذاهب  –بطبيعة احلال –وقد ترتب عىل هذا  .مقومات البنيان احلضاري

املوروث، ولهذا فكرية ؤادبية واكنت يف مجموعها حر| عىل لك قدمي، ورصاعا حمتدما مع 
حريصة عىل العودة |لقارئ أالملاين خاصة ٕاىل الربط بني " Fوس"السبب اكنت دعوة 

  .52)أالدب والتارخي
والتارخي وا�متع، وال ميكن ٔالحباثه وقد حددت آراء Fوس بعمق العالقات بني جاملية الفن 

اخلصبة يف النظرية امجلالية وحتالي� أالدبية ٔان ختترص يف فضاء حمدود، وقد اقرتح تغيريا 
لٔالمنوذج القدمي واستبداÀ بأمنوذج آخر جديد يفهم من خالÀ حتليل النتاج والتلقي أالديب، 

اقرتح يف حماولته أالوىل �قرتاب من وتسـتوr منه املناجه البنائية والهرمنيوطيقية، وقد 
ٔادب النخبة وأالعامل الراقية والتجليات أالدبية االٔكرث شعبية مع جتاوز املقار|ت 

ٕاخفاق " Fوس"ال�سكية، والفيلولوجية، والتارخيية، والشلكية أالدبية، وقد ٔاثبت 
   .53أالعامل التارخيية لٔالدب الرمسي

لقي ا¨ي يشارك يف ٕانتاج النص ويف العملية إالبداعية، املت: ؤامه ما تركز عليه النظرية
وكذÔ ٔافق انتظار القارئ ومعايريه امجلالية، |ٕالضافة ٕاىل طبيعة القراءة والقراءات املتعددة 



 عرش الثالثالعدد                                                            جم9 لكية االٓداب و اللغات

  2013  جوان                                        64                                 لكية االٓداب و اللغات      

ٔاما املتلقي فٕان ٔامامه نصا مفتوحا، تنشأ عن قراءته قراءات متعددة، وهذه  .واملتعاقبة للنص
املطابقة للنص، فالنص يعمل عىل ٕا_رة ذهن القارئ وحيرضه القراءات ال تكون مطابقة متام 

عىل اسـتنتاج الرؤى ا`تلفة ويسـهتويه وحيرك شهيته للبحث والتفكري ويدفعه ٕاىل 
فاملتلقي يف  .�54كتشاف، فيصبح للمعىن املكتشف ¨ة وللغوص يف اسـتجالء املعىن متعة

بدع، وهذه العملية يه رد فعل هذه النظرية ال يقل ٔامهية عن املبدع وال عن النص امل 
لالجتاهات أالخرى النصانية وخاصة البنيوية اليت تعيل من شأن النص عىل حساب 
القارئ، والقراءات يف هذه النظرية ختتلف |ختالف  القراء، فهـي تنفي ٔاحادية معىن 
 النص، |ٕالضافة ٕاىل أن ٔاحصاب النظرية يرفضون فكرة املعىن املوروث يف النص أالديب،

فهم يرون ٔان النص قابل للتفسريات والتأويالت بشلك غري متناه، نظرا للطبيعة إالبداعية، 
ونظرا الختالف القراء زمانيا وماكنيا، فالنص يقع ٔامام ٔاعني القراء مجيعا، واختالف التلقي 
ينجم عن عالقة القارئ ا¨اتية |ملعىن، وال يعد النص مكمتال يف ذاته، وال ينحرص يف 

ٔان قراءة " ٕايزر"، ويرى "القارئ مع النص"القارئ، ولكنه نتاج هذين العنرصين معا ذاتية 
النص تتجاوز قصدية املؤلف، فالقارئ ميتÓ حرية القراءة والتأويل دون نفي ٕالماكJت 

  .55النص فالقراءة يه حتاور القارئ مع املقروء السـتنباط التحوالت ا~اللية
طويال عند ثنائية   ~راسات أالدبية اليت ٔاكد ٔاهنا توقفتٕاىل الثورة عىل ا" Fوس"وقد دعا 

ليحدد الرؤية النقدية اليت ينبغي ٔان تنصب عىل حتليل العالقة بني ) النص/ الاكتب(
ويرى بأن أالدب هو تطور للتلقي، وهو نتاج جاميل يمت ٔاثناء قراءة ). القارئ/ النص(

  .56دوره حيث نفسه عىل إالنتاجاملتلقي للنصوص أالدبية، فالناقد يتبرص والاكتب ب
يف فرتة  –أالساس هو الربط بني أالدب والتارخي منتقدا بذF " Ôوس"واكن اه�م 

ا~راسات اليت ٔامهلت طبيعة أالدب التارخيية، حيث اكنت  –السـتينات وما قبلها 
دون  "الزتامين"تعمتد اجلانب الوصفي     �جتاهات أالسلوبية وأاللسنية والشلكية والبنيوية

عىل " Fوس"ويؤكد . فاكنت للنص السلطة املطلقة" التعاقيب"النظر ٕاىل اجلانب التارخيي 
ٔامهية الص9 بني نتاج املايض واه�مات احلارض عىل ضوء النظر العلمي ٕالنعاش دراسة 



  محمد سعدون  /أ                                                              جامليات التلقي مفهو�ا و مرجعياهتا الفلسفية

 
 

 2013 جوان                               65                      - بسكرة-جامعة محمد خيرض

أالدب، ويرى بأن العمل الفين يقوم ٔاساسا عىل �رخييته، وال توجد قراءة حصيحة بصفة 
  .57بني أالدب والتارخي  عرص قراءته، وهبذا يتحمت عىل ا~ارس الربطمطلقة، ٕاذ للك

 . مصطلح ٔافق التوقعات" Fوس"ومن بني أالفاكر اليت Jدى هبا 
  

  - - - - ":":":":أفق �نتظارأفق �نتظارأفق �نتظارأفق �نتظار""""أفق التوقعات أو أفق التوقعات أو أفق التوقعات أو أفق التوقعات أو 
من مفهوم " �نتظار"، ؤاضاف À لكمة "جادمري"من " أالفق"هذا املفهوم " Fوس"ٔاخذ 

، وهو ذÔ الفضاء ا¨ي يتشلك فيه karl popper" رل بوبراك"عند " خيبة �نتظار"
، فاملفهوم "التأويل"بناء املعىن، ويتبني من خالÀ دور القارئ يف ٕانتاج املعىن بواسطة 

ويعين هذا املصطلح املقاييس " ٔافق التوقعات"ٔالفق �نتظار هو " Fوس"احلقيقي عند 
  .58ري النصوص أالدبيةواملعايري اليت يسـتعملها القراء لرتمجة وتفس

  :59وقد وضع Fوس ثالثة عنارص ٕالنشاء أالفق ويه
 .يتأسس أالفق من خالل املعايري املعهودة ٔاو جامليات اجلنس أالديب ا¨ائعة .1
 .من خالل عالقته الضمنية |ٔالعامل اليت تتناول البيئة التارخيية أالدبية .2
امجلالية للغة ووظيفهتا  من خالل التفاوض بني اخليايل والواقعي ٔاي بني الوظيفة .3

 .العملية
يفرتض يف القارئ ٔان يكون ذا حظ " Fوس"ٔان (و|لمتعن يف هذه العنارص الثالثة يفهم  

كبري ٔاو معقول من املعرفة املكتسـبة من جراء معارشته للنصوص وتبنيه للسنن الفنية اليت 
اية واملامرسة، ويكون وال تكتسب هذه املعرفة ٕاال عن طريق ا~ر . متزي جنسا ٔادبيا عن آخر

القارئ مدراك لتوايل النصوص يف الزمان، حبيث ينفذ ببصريته ٕاىل النصوص اليت تأيت 
|ختالالت ٔاو تشويشات جديدة عىل التقاليد الفنية القدمية، مث يلتقط القارئ تÓ البذور 

ارية الفنية اجلديدة اليت تقوى عىل طرح تساؤالت جديدة عىل �نتظارات التقليدية اجل
لقد ٔاظهر البحث التارخيي يف هذا املفهوم بأنه اكن موجودا يف ٔاعامل الفالسفة . املعهودة

" هورسل"، وعند الظاهراتيني مثل "اكرل بوبر"، و"اكرل ماهنامي"أالملان ٔامثال 
  .60"جادامري"،  و"هيدجر"و
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وقد جسد  اكن هيدف ٕاىل ا~مج بني التارخي وعمل امجلال، " Fوس"ومن هذا املفهوم فٕان 
، ويؤدي هذا املصطلح دورا رئيسـيا يف "ٔافق التوقعات"هذه الفكرة عرب مفهوم " Fوس"

، فهو ٕاًذا أالساس 61نظرية التلقي، ويفتح الرؤية عىل تصور للنظم أالدبية عرب عصور خمتلفة
ٔافق : ويعرف بعض النقاد أفق �نتظار اكلتايل". Fوس"والركزية يف  النظرية امجلالية عند 

  .62نتظار هو ا¨ي يشمل وينري بقوة لك ما نسـتطيع رؤيته انطالقا من عنرص�
وقد واجه هذا املفهوم كثريا من �عرتاضات ملا فيه من مغوض، |ٕالضافة ٕاىل ظهوره يف 

" ٔافق جتربة احلياة"و" ٔافق  التجربة" "Fوس"مج9 من أاللفاظ والعبارات املركبة، فيذكر 
، وقد شلكت هذه "أالفق املادي للمعطيات"و"  أالفقالتغري يف"و" بنية أالفق"و

لهذا املصطلح يتبني ٔانه قد " Fوس"ومن خالل تفسري . �سـتخدامات مغوضا شديدا
تناقض مع طرحه أالول يف كون أالفق يكون متعددا، بيß يظهر جتاه� ¨Ô ف� بعد حني 

ك نفسه فأقر خبطئه بعد استبعد ٔافق التوقعات من جوهر فلسفته امجلالية، مث اسـتدر 
Ô63ذ.  

  -:ٕاىل مصطلح ٔافق �نتظار مفهوما آخر هو" Fوس"ويضيف 
  - - - - ::::املسافـة ااملسافـة ااملسافـة ااملسافـة امجلمجلمجلمجلـاليـة ـاليـة ـاليـة ـاليـة 

وتمتثل يف املسافة بني ٔافق توقعات ما والعمل أالديب اجلديد، وتتجىل بصورة واحضة يف 
ذÔ العمل  العالقة بني امجلهور والنقد، ويه تقتيض ٔايضا حتديد طبيعة التأثري ا¨ي حيدثه

يف ذÔ امجلهور، ومن ختييب أالفق ٔاو تأكيده ~ى القارئ، وحيدث التخييب مسافة جاملية 
Distance esthétique   تفصل بني ٔافق �نتظار السائد وبني أالفق ا¨ي حيدثه

القارئ، ولكام ازدادت درجة التقارب بني العمل الفين وهذا أالفق، اكن هذا العمل ضعيفا 
  .64دبية Àوال قمية أ 

وهناك من يرى ٔان امجلالية الناجتة عن قواعد لها ٔامهية خاصة، فلام نتصور مثال خشصيتني 
متشاهبتني، أالوىل مدربة من دون قواعد، والثانية لها ثقافة عالية ويف نفس الوقت لها 

  .65معرفة |لقواعد، فٕانه |لرضورة سـتظهر ٔامهية امجلالية ~ى الشخصية الثانية |خلصوص
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        - - - - ::::Wolfgang IserWolfgang IserWolfgang IserWolfgang Iserولفغانغ ٕايزرولفغانغ ٕايزرولفغانغ ٕايزرولفغانغ ٕايزرفففف 2.52.52.52.5
يف نظريته من الوعي |لبعد �ج�عي للنص وللقراءة، وقد ركز عىل " ٕايزر"ينطلق 

موقع " Fوس"اجلوانب امجلالية لهذه القراءة املعمتدة عىل الوعي |لبعد �ج�عي، بيß حدد 
ليك تتحقق فعالية  رشوطا للعمل أالديب" ٕايزر"العمل أالديب مضن أالفق التارخيي، ويضع 

القراءة، zٔن حيمل النص دفعا ذاتيا يدفع القارئ حنو وعي قصدي جديد، كام يضع رشوطا 
ٔايضا للقارئ ليك حيقق فعل القراءة، وذÔ |لتفاعل والتنامغ بني النص والقارئ، وينبغي ٔان 

تكون  يعي القارئ شفرات النص القمي، وبقدر ما يكون التساؤل معيقا عند ا¨ات القارئة
التفسريات ٔامعق للعمل أالديب، ويسـتطيع القارئ ٔان مئال الفجوات يف النص، وملء 

الفجوات ٔاو الفراغات ال يتطلب �ستناد عىل املرجعيات اخلارجية وٕامنا يتطلب حتقيق  
  .66التفاعل بني بنية النص وفهم القارئ

ة القيام  بصياغة التفسريات بصفة خاصة بكيفية ٕانتاج املعىن عند القارئ، وكيفي" ٕايزر"وهيمت 
والتأويالت، وكيفية �سـتجابة لتكوين ردة فعل جتاه ما يقرٔا، ويعتقد ٔان النص يشـمتل عىل 
جفوات تسـتدعي من القارئ ٔان يقوم ٕ|جراءات مللهئا، ومن هذا املنطلق يضع حمتية 

  .67ا¨ي يعمتد عليه بصفة ٔاساسـية لنظريته" القارئ الضمين"
نظار بقوة ٕاىل نظرFت القراءة وجامليات �سـتقبال بوجه خاص، االٔ " ٕايزر"وقد لفت 

يف تدعمي راكئز التلقي، وهام يتفقان يف العموم ٔاو اللكيات وخيتلفان يف " Fوس"وشارك 
يركز عىل �رخي أالدب وتطور " Fوس"اجلزئيات والتفاصيل، ؤامه ما خيتلفان فيه هو ٔان 

وطرائق التفسري العتقاده  ٔان النص ينطوي عىل عدد  ببناء املعىن" ٕايزر"النوع، بيß هيمت 
  .من الفجوات

ومن جوانب . فهو يثبت يف لك مرة يف كتبه ودراساته ما دعا ٕاليه من آراء نقدية" ٕايزر"ٔاما 
هانز "عند " الهريمينوطيقا"قد تأثر بعمل التفسري " Fوس"�ختالف أالخرى بيهنام هو ٔان 

رومان "، وبأعامل "الفينومينولوجيا"|لظاهراتية " رٕايز "، بيß تأثر "جورج جادمري
  .68عىل وجه اخلصوص" ٕاجناردن

ال يمتثل يف النص ٔاو القارئ حفسب، وٕامنا يف ذÔ �لتحام " ٕايزر"والعمل أالديب عند 
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يف حبثه عن كشف العالقة بني أالدب واملتلقي يرى ٔان " ٕايزر"والتفاعل بني إالثنني فـ
  .69املتلقي يف ٕادراكه ٔالي معل ٔاديب" فعل"حتليل النص يستند عىل 

  - - - - ::::القارئ الضمين القارئ الضمين القارئ الضمين القارئ الضمين 
ٔان العمل أالديب ينطوي يف داخ� عىل متلق يفرتضه املؤلف بطريقة " ٕايزر"يرى 

الشعورية، وحبث يف إالجراءات اليت ينكشف من خاللها القارئ الضمين يف العمل 
ودة ٔاو غري مقصودة، أالديب، ولعل الفجوات املبثوثة يف النص قد تشلكت بطريقة مقص

واعية ٔاو غري واعية لتصور قارئ مضين ¨Ô النص، حيلل ما تتضمنه تÓ  الفجوات من 
جتسد فكرة التحول يف مفهوم �سـتقبال من " ٕايزر"معىن، وفكرة القارئ الضمين ~ى 

موجود " ٕايزر"�ه�م |ملؤلف ٔاو الاكتب ٕاىل ٔامهية القارئ، والقارئ الضمين يف مفهوم 
  . ل بناء املعىن الضمين يف النص، ويمتزي عن بقية القراء االٓخرينقب

واملتلقي يف الفلسفة الوجودية عند " ٕايزر"وهناك شـبه واحض بني القارئ الضمين عند 
مجهور واقعي، ومجهور ٕاماكين، ويقصد  -:امجلهور قسمني " سارتر"، حيث يقسم "سارتر"

  .70قف اخلاص للمؤلف لوصف مث� إالنسانية|لثاين مجهورا مثاليا يتجىل من وراء املو 
فالقارئ الضمين يتجسد من خالل لك ميوالت النص ليكون À تأثري، وهذه امليوالت 
يفرضها النص نفسه، وبنية النص ذاهتا تفرض قارئا مضنيا وال عالقة À |لقارئ احلقيقي، 

رئ مشدودا لفهم ويشلك وجوده من خالل شـبكة معينة من البىن املثرية اليت جتعل القا
  .النص

قارئ مضين وقارئ فعيل، وأالول خيلقه النص لنفسه بواسطة : القراء ٕاىل" ٕايزر"ويقسم 
ٔابنية متضمنة يف النص تثري القارئ، ٔاما الثاين فهو يسـتقبل ٔافاكر النص وصوره، وقد 

فعل "، وحتدث عنه يف كتابه "القارئ الضمين"م بعنوان 1972كتا| سـنة " ٕايزر"كتب 
م، وبني يف كتابه أالخري ا¨ي اشـمتل عىل معظم ما ورد يف 1976ا¨ي ٔالفه سـنة " اءةالقر 

، حيث "القارئ الضمين"نظريته من ٔافاكر حول نظريته يف التلقي ما قصده من مصطلح 
يتجىل هذا القارئ يف ٔاثر النص عىل قارئ حمدد موجود يف نية الاكتب حني يرشع يف 
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د نفسه يسـتجيب بطريقة ٔاو بأخرى ٕاىل مقرتحات النص كتابة نصه، والقارئ ٔاي قارئ جي
 .71انطالقا من نشاطه إالدرايك وخرباته الشخصية

  
        - - - - ::::    """"الفراغاتالفراغاتالفراغاتالفراغات""""الفالفالفالفججججوات و وات و وات و وات و 

ٕان التفاعل مع النص جيعل من القارئ قارئا منتجا ٕاجيابيا ال سلبيا، وهذا التفاعل الهام Jمج 
ق علهيا الفراغات ٔاو الفجوات أو عن تقنية فنية يف البنية النصية، وتتجىل يف مساحات يطل

وما دام النص يتسم بتعدد ٔابعاده (الثغرات، ويشـمتل العمل أالديب عىل شفرات متعددة 
ودميومة القراءة والتأويل فٕان القارئ الفاعل اجليد هو ا¨ي مئال فراغات يرتكها النص،  

ذا فٕان العالقة وهب ،72)ويعيد بتأوي� وجودا جديدا للنص، رمبا غفل عنه القارئ السليب
|لفراغات ٔاو الفجوات " ٕايزر"التبادلية يف االتصال بني النص والقارئ تظهر ف� ٔاسامه 

  .73وجعلها ٔاساس نظريته
وليك حيدث التفاعل بني النص والقارئ، ويكون القارئ مشاراك يف بناء املعىن وتشكي� 

ويكون دور القارئ هو ينبغي ٔان يتضمن النص عددا من الفجوات والعنارص غري احملددة، 
مٔالها بطريقة ذاتية خالقة |السـتعانة مبا هو معطى يف النص، حفبكة النص ليست واحضة 

  .74بشلك مبارش بل تتطلب من القارئ ٔان يكون يف مواcهتا يف وضعية فاع9
وينبغي ٔان يكون هذا القارئ القادر عىل التفسري والتحليل والتعاطي مع النص قارئا ممترسا 

ارئا عادF يتوقف عند ظاهر النص، فاملبدع يرتك للقارئ املقتدر فراغات ميلؤها وليس ق
بذاكء وفطنة، وتنجم هذه الفراغات من حيل ٔاسلوبية داخل النص يلجا ٕالهيا املبدع وال 

الفجوة ٔاو مسافة "يتفهمها  ٕاال قارئ À خربة وممارسة، وقد يتطابق مصطلح الفراغات مع 
وٕاذا اكن . La poétiqueل ٔابو ديب العنرص أالمه يف الشعرية اليت جعلها كام" التوتر

 Óاملبدع يركز عىل اجلانب الفين فٕان القارئ جييل اجلانب امجلايل للنص من خالل ملء ت
  .75الفراغات

يه تÓ املناطق الغامضة املهبمة وغري " ٕايزر"ٕان مفهوم الفجوات ٔاو الفراغات يف نظرية 
مئالها |سـتخدام خياÀ، ويه |لتحديد ذÔ املوقع ا¨ي احملددة اليت عىل القارئ ٔان 
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يتطلب فيه من القارئ ٔان يكون مسؤوال يف ٕاعادة تركيب املعىن، فهـي متثل املساحة اليت 
يعمل فهيا القارئ داخل النص، حيث حيتوي النص عىل مناطق مهبمة غري حمددة تشـبه 

فٕاذا اكنت غاية (تحقق القراءة البياض والشغور ا¨ي جيب ملؤه يك يتحقق وجود النص وت 
يه الوصول ٕاىل حاÇ من �تساق اجلشـتاليت والتوازن يف فهم " ٕايزر"القراءة، من منظور 

النص، فٕان ذÔ ال يتأىت ٕاال بعد سد تÓ الفجوات وملء تÓ الفراغات، حيث ال ميكن 
بدٔا ٕاال بعد ٕامتام بلوغ التوازن ٕاال عندما متٔال الفراغات، فالتواصل بني النص و القارئ ال ي 

  .76)تÓ املهمة ٔاو قل ٕاال من خاللها
والعمل الناحج لٔالدب، عىل سبيل ( ٔان الغموض من ٔاسس العمل الفين " ٕايزر"ويرى 

املثال، جيب ٔاال يكون واحضا متاما |لطريقة اليت يقدم هبا عنارصه، وٕاال فٕان القارئ 
  .77)سـيخرس اه�مه

ري النص وهو يرى ٔان النص حيتوي عىل عدد من ببناء املعىن وطرق تفس" ٕايزر"وهيمت 
  .78الفجوات، وتسـتدعي من املتلقي ٔان يقوم بعدد من إالجراءات ليك يتحقق ٕانتاج املعىن

يكون قد ابتعد عن الرؤية القدمية للقراءة اليت جتعل القارئ يستسمل وهو " ٕايزر"وهبذا فٕان 
از حبيث ٔان لك قراءة جديدة ينتج يتلقى املعلومات من الكتاب، فالقراءة |لنسـبة ٕاليه ٕاجن

مينح القارئ ٔامهية قصوى يف املشاركة الفعاÇ يف ٕابداع النص، " ٕايزر"عهنا معىن جديد، فـ
وذÔ بوصوÀ ٕاىل ٕادراك اجلزء غري املكتوب منه، ولكنه موجود مضنيا، و¨Ô فٕان النص 

 املكتوبة، ويه تÓ جبزئه املكتوب مينح القارئ املعرفة، ولك قارئ مئال ٔاجزاء النص غري
  .الفجوات حسب طريقته ورؤيته اخلاصة

        - - - - ::::RoRoRoRommmman Ingardenan Ingardenan Ingardenan Ingardenرومان ٕاجناردن رومان ٕاجناردن رومان ٕاجناردن رومان ٕاجناردن  3.53.53.53.5
يمتثل يف كونه موضوعا قصدF يصدر عن املبدع، " ٕاجناردن"ٕان العمل الفين امجلايل يف نظر 

ٔاما حتققه فينجم عن نشاط قصدي للمتلقي والتفاعل بيهنام يؤدي ٕاىل ٕانتاج املوضوع امجلايل، 
من هذه الرؤF الظاهراتية حيث يرى ٔان العمل أالديب يقوم عىل " ٕايزر"اسـتفاد  وقد

قطبني، قطب فين يتجىل يف نص املؤلف ٔاو املوضوع القصدي، وقطب جاميل ينشا عن 
، ويرى "املوضوع امجلايل"النشاط القصدي للمتلقي، والتفاعل بني القطبني ينتج عنه املعىن 
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اليت ميلؤها القارئ، ٔاما " الفراغات"واطن الالحتديد ٔان ٔاساس التفاعل هو م" ٕايزر"
فقد ركز عىل إاليقاع املتعدد أالصوات، ومل هيمت مبواقع الالحتديد، ويرجع ذÔ " ٕاجناردن"

اكن جماÀ أالدب ال�سـييك ا¨ي يقل فيه الالحتديد " ٕاجناردن"ٕاىل أن " ٕايزر"يف نظر 
  .79|لفراغات والالحتديد ويتصف |ل�سك عكس أالدب احلديث ا¨ي يمتزي

 the:كتابني �مني ٔاسهام بشلك واحض يف مفهوم نظرية التلقي وهام " ٕاجناردن"وقد ٔالف 
literary work of Art   م، واالٓخر1931وقد صدر سـنةCognition of the 

literary of Art  ويرى ٔان العمل أالديب كيان قصدي رصف، وقد اهمت |لعالقة بني
أالملانية اليت نشأت " كونسـتانس"ذÔ اكن À تأثري كبري عىل رواد مدرسة النص والقارئ وب
   .80فهيا نظرية التلقي

واه�مه " جامليات التلقي"وهو مل يكن من رواد النظرية، ولكن ٔافاكره ٔاسهمت ف� ٔامسوه 
  .81|لعالقة بني النص والقارئ جعل كتا|ته مثابة ملعارصيه من النقاد وا~ارسني

  -:رته ٔان العمل أالديب ٔاو النص يستند ٕاىل بعدينوخالصة فك
ويشـمتل عىل طبقات متأثرة ببعضها بعضا، فالطبقة أالوىل تضم ما يسميه     - - - - ::::    البعد أالولالبعد أالولالبعد أالولالبعد أالول    - - - - 1111
، ويه التكوينات اللفظية، وما يصدر عهنا من ٔاصوات لها تأثري جاميل "املواد أالولية"

وزان والقوايف، والطبقة الثانية، سواء ٔااكنت تÓ أالصوات داخلية ٔام خارجية مثل االٔ 
ويرى بأن مجمل هذه . تشمل لك وحدات املعىن، والطبقة الثالثة تمتثل فهيا أالهداف

  .الطبقات اليت تكون البعد أالول تسهم ٔاو حتقق تناغام متعدد أالصوات
  .ويضم سـياق امجلل والفقرات والفصول - - - - ::::البعد الثاينالبعد الثاينالبعد الثاينالبعد الثاين    - - - - 2

وبذÔ فٕان ٔافاكره السابقة ليست جديدة . العمل أالديب تÓ الطبقات وأالبعاد بنية وتشلك
  .82"الشلك واملضمون"ٔاو " اللفظ واملعىن"فهـي مل خترج عن ٕاطار 

ومن النقاد من يرى ٔان طبقات العمل الفين وٕان اكنت منسوجة ٔاو متشابكة يف عالقات 
  .د جمرد بناءمتداخ9  فٕاهنا ال تؤدي ٕاىل ٕانتاج معل فين |عتبار ٔان تÓ الطبقات وأالبعا

ومن مثة البد من ٕاعادة تكييفها مع الكيفيات امجلالية الاكمنة داخل الطبقات ليبلغ العمل 
  .83الفين ذروة وجوده
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ومع ذÔ ". (ٕايزر"موقفا نقدF شديدا من تÓ الفراغات اليت اهمت هبا " ٕاجناردن"ويقف 
 تكوين املوضوع، ٕاىل حد À تأثري كبري يف" مواقع الالحتديد"هنا بأن ملء " ٕاجناردن"يسمل 

فٕاهنا تظل ذات طابع ٕاشاكيل |لنسـبة ] ...[ٔانه يسـتطيع حتويل الفن الرايق ٕاىل فن منحط 
ٔالهنا ال تسـتطيع ٔان ختلخل انسجام البنية املرتاكبة و|لتايل تغري القمية امجلالية " ٕاجناردن"لـ

  .84)للعمل الفين
  

منمنمنمن .6       - - - - ::::راءراءراءراءــــــــــــــــــــاط القاط القاط القاط القــــــــــــــــــــــــــــأأأأ
يف فكرة القارئ مهنا القارئ احلقيقي، والقارئ املثايل، " ٕايزر"سـبقت  هناك اجهتادات قد

الفروق اليت " ٕايزر"والقارئ املعارص، والقارئ اخلبري، والقارئ املسـهتدف، وقد ٔاوحض 
ومن خالل حتلي� جند ٔان القارئ ~يه يمتتع . ينطوي علهيا مفهومه لهذه أالمناط من القراء

عنارص موجودة يف ٔاصل بنية معىن، وتتنقل نظرته داخل  بنظرة متغرية تسمح À بترشحي
النص ٕالثبات عالقات ما داخل تÓ البنية، ولك عنارص النص تصبح يف لعبة من قبل 

  .85القارئ ٔاثناء معلية القراءة
 Óٔاما القارئ احلقيقي فهو ا¨ي يسـتقبل صورا بعيهنا من النص ٔاثناء القراءة وتنطبع ت

يه، وحمكه عىل العمل أالديب يكشف عن معايريه اخلاصة املنبثقة القراءة بلون التجربة ~
  .من ذوق جممتعه

متخيل، ومن الصعب ٔان حندد بدقة من ٔاين ينحدر، " ٕايزر"ٔاما القارئ املثايل فهو عند 
وميكن ٔان ينبثق من ذهن الناقد نفسه، وهناك فكرة تسود بني الكتاب، وهو ٔان املؤلف 

عىل الرمغ من ٕادراكه بأن املؤلف هو القارئ املثايل –" ٕايزر"أن  ذاته هو القارئ املثايل، ٕاال
Fٔالن الواقع ال حيتاج من  يرى ٔان هذه املسلمة مرفوضة وال قمية لها، -املمكن والوحيد نظر

  .86الاكتب ٔان جيعل من نفسه مؤلفا وقارئا مثاليا يف نفس الوقت
صادرة عىل االٓ_ر أالدبية يف حقبة ٔاما القارئ املعارص فيتجىل دوره يف أالحاكم النقدية ال

معينة، فهو ذÔ القارئ ا¨ي يعيش يف فرتة ما من فرتات التارخي، مث تظهر ٔاحاكمه 
  .87منطبعة بأذواق امجلهور ا¨ي يعيش معه
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، وهو القارئ ا¨ي يكون  stanley fish"سـتانيل فيش"ٔاما القارئ اخلبري فقد حدده 
ة، ويكون قادرا ٔايضا عىل فهم ا~الÇ حبيث قادرا عىل التحدث بلغة النص يف طالق

يسـتطيع ٕايصالها بسهوÇ ٕاىل مسـمتع Jجض الفهم وتكون À كفاءة ٔادبية جتعل منه قارئا خبريا، 
وينبغي معرفة مجيع ختصصات القارئ ذاكرين ٔاوال القارئ العادي ا¨ي يقرٔا بصورة غري 

يا القارئ ا`تص ا¨ي جيد ختصصه و_ن . تأملية، وتتعلق هذه القراءة مبفهوم النص وسـياقه
داخل اخلطاب، اكلتخصص أالديب مثال، حيث يشعر القارئ |الرتياح ٔاكرث ويكون مؤهال 

  .88لقراءة نص مماثل ٔاو نصوص ٔاخرى
ٔاما القارئ املسـهتدف ٔاو القارئ املقصود، فيمتثل ف� يتخي� القارئ ٔاو هو فكرة القارئ كام 

رئ املسـهتدف يكون قاطنا ختييال يف النص، وميثل يه مشلكة يف ذهن املؤلف، والقا
مفهوم ٕاعادة البناء، ويكشف عن �سـتعدادات التارخيية للجمهور القارئ ا¨ي اكن يقصده 

  89"ٕايزر"املؤلف كام يرى 
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  محمد سعدون  /أ                                                              جامليات التلقي مفهو�ا و مرجعياهتا الفلسفية

 
 

 2013 جوان                               75                      - بسكرة-جامعة محمد خيرض
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ٕانتاج ا~الÇ، دار العمل وإالميان جامليات التلقي وٕاعادة : محمد السـيد ٔامحد ا~سويق - 72

  .11، ص2007، 1للنرش والتوزيع، مرص، ط
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