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 ومفاهيمه اخلطاب تلقيآليات 
  ياوس" عند "هانس روبرت

 (*)د. حسن محاني

 ملخص
ي ال ، أن نظرية رالستقبالر نشأت بسبب الجدل ال بيعي بين المناهج النقدية 

ألمانياُ السابقة،ُوغدتُنظرياتُمعرفيةُملتلنة،ُوكذل ُنتيجةُظروفُسياسيةُعاشتها
ُوتلقيهاُ ُالنظرية، ُهذ  ُ ول ُالقراءاتُوالدراساتُمتعددة ُجعل ُمما ُالحقبة، ُتل  في
يلتلف من بيئة إلى أخرى.  يث إن المعنى الجمالي الذي جاءت من أجله رجمالية 
التلقير، يرتكز على أساسين متكاملين هما: تلقي العمل من جهة، ومن جهة أخرى 

ُالتلقي،ُولُيمكنُالنص ُالعملُاألدبي.ُأثرُهذا ُالوصولُإلىُجمالية ُقصد لُبينهما
ُاألفكارُ ُإقصاء ُمنُضرورة ُتأسيسُتاريخُ ديثُان لقُفيه  يثُاست اعُرياوسر
ُالتقليديتينُ ُوالتمثيل ُاإلنتا  ُجمالية ُوتأسيس ُالتاريلية ُالموضوعية ُللنـزعة المسبقة

يةُمنُبينها:ُعلىُأساسُجماليةُالوقعُالمنتجُوالتلقي،ُوالذيُاعتمدُعلىُعدةُمنا يم
ُوثنائيةُ ُالجمالير، ُورالنزياح ُالجماليةر، ُورالمسافة ُالجمالير، ُوالتلقي ُرالتأثير ثنائية

 رالس الُوالجوابرُالجمالية.

ُللنص،ُ ُالجمالية ُالبحثُإلىُإع اءُتصورُمتكاملُعنُالنظرية ويهدفُهذا
وذكرُوالتي أعادت العتبار للقار ،  يث منحته مكانة راقية في عملية التلقي. 

ُالوصولُإلىُجماليةُالنص.ُ اآللياتُالمهمةُلهذ ُالنظرية،ُوالتيُبدونهاُلُيمكننا
 ييادةُعلىُالعالقةُالراب ةُبينُالتلقيُوالبعدُالبالغي.

                                                 
ت وان،ُالمغرب (*)  .كليةُاآلدابُوالعلومُاإلنسانيةُُـ
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 منُثمُقسمنُالبحثُإلىُعددُمنُالمحاورُمنُبينهاُماُيلي:
ُللنظريةُ ُتأصيلية ُتأسيسية، ُمنا يم ُعن ُالحديث ُاألول ُالمحور ُفي تناولن

الية،ُوتحدثنُفيُالمحورُالثانيُعنُفاعليةُالمتلقيُفيُتحديثُتاريخُاألدب،ُالجم
وأوردتُفيُالمحورُالثالثُالحديثُعنُثنائيةُرالتلقيُوالتأثيرُالجمالي،ُوناقشنُفيُ
ُاللامسُ ُالمحور ُوفي ُالتلقي، ُبجمالية ُوعالقته ُالتوقع ُأفق ُقضية ُالرابع المحور

ُالجم ُفيُالعملُاألدبي.انصبُاهتماميُعلىُخصوصياتُالمسافة فيُ ينُ الية
تضمنُالمحورُالسادسُالحديثُعنُمساهمةُالنزياحُالجماليرُفيُبناءُرأفقُتوقعرُ
النصُاألدبي،ُلننهيُبالحديثُعنُثنائيةُرالس الُوالجوابرُالجماليةُودورهاُالنعالُ
فيُتأويلُالنص.ُوختمنُالبحثُبلاتمةُا توتُعلىُأهمُاللالصاتُوالستنتاجاتُ

 صلنُإليها،ُومنهاُماُيلي:التيُتُو
  إن التأثير البالغي تأثير عملي غير جمالي، لكنه ي بنى ان القًا من آليات

 جمالية.
 ُإنُمنهجُالتلقيُقدُاستنادُمنُالبالغةُالحجاجية،ُكماُاستنادُمنُالبالغة

 الكالسيكيةُمثلُبالغةُرعبدالقاهرُالجرجانيرُور ايمُالقرطاجنيرُوغيرهما.
ة جوهر التحليل البالغي عند رياوسر، ان القًا من  ديثه شكلنُاإليديولوجي

عن الوظينة الجتماعية لألدب التي تتجلى في تدخ ل اللبرة األدبية الجمالية 
 للمتلقيُفيُأفقُتوقعُ ياتهُاليومية.
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 مقدمة
يال ، البا ث في مجال لسانيات النص أنَّ عملية التواصل قد مرت بمرا ل 

ُالممارساتُمتعددة ان القًا من المنا يم التي نظر بها إلى األدب وأسس ُبها ن
ُفيُ النقدية، ُكبيرة ُسل ة ُللم لف ُصارت ُالمرا ل ُهاته ُمن ُأولى ُمر لة فني

الدراسات األدبية،  يث اعتبر النواة المحركة لكل عمل إبداعي أو نقدي، واعت برت 
هذ  السل ة السبب المباشر في ظهور تيارات أخرى ان القًا من الشكالنيين بنرنسا، 

ات مع ربارثر في  ديثه عن القار  المنترض وبعد وكماُظهرتُبعضُالفتراض
ال تنال بالم لف وبالنص جاءت مر لة أخرى، قادها اإل ساس بأن تاريخ النن 
واألدب لم ينصف القار  والنص في  قهما، ليتم التركيز في هذ  المر لة على 

الموضوعُ التناعلُبينهما،ُوالهتمامُبجماليةُالتلقي،ُومنُبينُالدراساتُالسابقةُلهذا
 نجدُماُيلي:

ُإشكالتُ ُالتلقي ُنظرية ُضمن ُالحديثر، ُالعربي ُاألدبي ُوالنقد ُالتلقي رنظرية
ُالمتلقير،ُضمنُنظريةُ ُالباثُواستعارة ُراستعارة وت بيقاتُللدكتورُأ مدُبو سنُـ

ُ ُبلملي  ُإدريس ُللدكتور ُوت بيقات ُإشكالت ُالبحوثُ .التلقي ُالنقد، ُفي رالتلقي
لدكتورة السعدية عزيزي ـ رنظرية التلقي أصول... وت بيقاتر اإلعجايية نموذجًار ل

للدكتورة بشرى موسى صال  ـ رالقراءة بالمماثلة في الشعرية العربية القديمةر للدكتور 
 أ مدُطايعي.

ول نجد في هذا السياق منهجًا أنسب من المنهج الوصني لوصف آليات 
ُلذل  ُفحواها، ُوادراك ُياوس، ُعند اتلذته موضوعًا لهذا المقال،  التلقيُومنا يمه

لكونه منهجًا يقوم على أسلوب من أساليب التحليل التي تنبني على معلومات كافية 
ودقيقةُعنُموضوعُمحددُومنُخاللُفترةُيمنيةُمعلومةُقصدُالحصولُعلىُنتائجُ

 عمليةُتمُتنسيرهاُبكيفيةُموضوعيةُوبماُينسجمُمعُالمع ياتُالنعليةُللموضوع.
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ُا ُهذا ُخاللُويهدف ُمن ُالتاريلي ُبعد  ُفي ُالتلقي ُمنهج ُوصف ُإلى لمقال
الوقوفُعلىُأهمُاآللياتُوالمنا يمُالمعتمدةُفيه،ُوابرايُخصوصياتهُوأهمياتهُفيُ
تحليلُالنص.ُوالمال ،ُأنُالغوصُفيُغمارُالنصوصُالشعريةُالحديثةُوتحليلهاُ

عاًل في مجال العلوم ومعرفة دللتها، وتنزيِلها على الواقع، ي حدث  ركة ونموًا وتنا
اإلنسانية، مما ينرض وجود آليات لسانية  ديثة تكون لها القدرة على استن اق 

ُإشكالتُهيُكماُ .النصُوالتناعلُمعه ُالمع ياتُفيُصياغة وقدُساهمنُهذ 
 يلي:ُ

ما هي مكانة القار  ضمن نظرية التلقي؟ وكيق ساهم بشكل فعلي في تلقي النص 
ُوكيقُأصب ُبنائه؟ ُوأينُواعادة ُالتلقير؟ ُرجمالية ُللمعنىُفيُظل ُالقراء حنُنظرة

 يكمنُتصورُياوسُللتلقي؟ُوماُهيُعالقةُالتلقيُبالعدولُالجماليُللنص؟

  مفاهيم تأسيسية/ تأصيلية .1

فيُألمانياُفيُ ضنُ la reception) (Théorie deلقدُبريتُرنظريةُالتلقيرُ
(ُ ُركونس انسر ُ)Constanceمدرسة ُالشرقيةر ُوربرلين )Berlin de l’Estُُقبل ،)

ُ ُمن ُكل ُمع ُالحداثة، ُبعد ُما ُ)ياوس»مدارس »Jaussُو ُآيزر»( «ُولنغانغ
(Wolfgang Iser وتأسسن اعتمادًا على المناهج اللارجية التي ركزت على ،)

ُالمغلق؛ُ ُبالنص ُالمهتمة ُوالبنيوية ُبالمبدع، ُالمهتمة ُكالماركسية ُالواقعي المرجع
ُوالتأويلُ ُوالستجابة ُوالتلقي ُالقراء ُبجمهور ُلالهتمام ُالتلقير ُرنظرية فجاءت

(iterprétation)ُُالعتبار ُبإعادة ُتنجرُ يوية ُاألدبيُالحديثُقد ُالنقد ُ يثُإن ،
 للقار  أثناء قراءة العمل األدبي.

ُعنُ ُينجم ُتاريلي ُجانب ُعلى ُالنظرية، ُهذ  ُ سب ُاألدبي، ُالعمل ويستند
مواقفُالقراءُوردودُفعلهمُ وله،ُيقولُمرادُ سنُف وم:ُرين لقُياوس،ُفيُنظريتهُ
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قضيةُالتاريخُاألدبيُالذيُيجبُأنُيعادُالنظرُفيها،ُوينبغيُإعادةُ عنُالتلقي،ُمن
ُ(1)بنائها تأسيسًا على جمالية الستجابة واألثر الناتج عن قراءة النصر وينترضُ،

فيُالعالقةُبينُالننُوالمجتمعُأنُتتحققُضمنُرس الُوجوابرُجدليين،ُغيرُأنُ
ُ ُخالل ُمن ُإل ُيبنى ُأن ُيمكن ُل ُاألدبي ُالعمل ُالتقاليدُتاريخ ُبين ُاألفق تغيير

،ُقصدُفهمُ(0)ال بيعيةُوالستقبالُالمدركُالكالسيكيُواستمرارُتشكلُالمعيارُالنني
 األدب فهمًا صحيحًا، وربم القديم بالحاضر لبناء تاريخ لألدب قائم على التلقي.

(ُفيُكتابهُرنحوُجماليةُالتلقيرُمجموعةُمنJaussُ«ُ)ياوس»منُهناُوظفُ
ُلبناء ُالتاريليُللنصُاألدبي،ُ المنا يم ُفيُالبعد ُالنظر ُمنُأجل ُالتلقير رجمالية

نذكرُمنها:ُرأفقُالنتظارر،ُورالمسافةُالجماليةر،ُورمن قُالس الُوالجوابرُوغيرها،ُ
من ثم  يجد القار  ننسه أمام منظومة منا يمية تضع التلقي في إطار التاريخ، وتقرأ 

 الية،ُمنُخاللُتاريليةُالتلقياتُالتعاقبية.ُاألعمالُاألدبية،ُوتحكمُعلىُقيمتهاُالجم
وما دام األثر األدبي يرتبم باألعمال السالنة فإنه ل يقدم ننسه، باعتبار  منبثقًا 
من فراغ، إذ إن جمهور  يكون مستعدًا لتلقيه من خالل مرجعية من اإلشارات 

عاطنيُاللفية، فهو يوق، ذكريات لما سبق قراءته، ويضع القار  ضمن استعداد 
ُ ُسما  ُما ُالذيُانبنىُعلىُالعديدJaussُ) «ياوس»مسبق،ُوهذا ُبـرأفقُالتوقعر، )

ُبينُ ُفاصلة ُجمالية ُمسافة ُباعتبارها ُالجماليةر، ُرالمسافة ُبينها: ُمن ُالمنا يم من
 النصُومتلقيه،ُوتقاسُمنُخاللُردودُأفعالُالجمهورُوأ كامُالنقاد.ُ

                                                 
،ُمنشوراتُالهيئةُالعامةُالسوريةُفي القرن الرابع الهجري التلقي في النقد العربي ،ُمرادُ سنُف وم( 1)

 .60،ُص0216للكتاب،ُويارةُالثقافة،ُدمشق،ُ

 ،1،ُترجمةُوتقديمُخالدُالتويانيُوالجالليُالكدية،ُمنشوراتُعالمات،ُطنظرية التلقيروبرتُهولب،ُ( 0)
 .007،ُص1777 المحمدية،ُالمغرب،
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(ُفيJaussُ) «ياوس»تيُاعتمدهاُوبناءُعليهُأينُتكمنُاآللياتُوالمنا يمُال
بناء الموضوع الجمالي؟ وما فعاليتها داخل رنظرية التلقير؟ وهل أضافن شيئًا 

 جديدًا في السا ة النكرية، النقدية في إطار قراءة النص وتحليله؟
قد يكون لص الح رالتلقير لنظان جديران بالعناية ي ديان إلى الغرض 

ُو)الت ُ)التلقي( ُوهما: ُ)المقصود، (، بيد أنَّ طبيعة الدراسات األدبية actionأثير(
المعاصرة وارتباطها بالعلوم األخرى، ل سيما النلسنة وعلم الننس فضاًل عن روح 

ُاألدبي ُالنقد ُمنا يم ُفي ُالسائدة ُجديدة،ُ(6)التجديد ُمص لحية ُمقاييس ُفرضن ،
 وأسماءُمبتكرةُاستمدُقسمُمنهاُمنُمجالتُمعرفيةُمتباينة.

ُاألدبيةُلقد و ضع ُالدراسات ُمناهج ُفي ُمشتركة ُألنات ُالتلقي ُلص الح ن
ُتاريليُدقيقُ(7)الحديثة ُبتسلسل ُوصنات( ُاأللناتُ)أسماء، ُهذ  ُإيراد ُتعذر ُوقد ،

ُمنهاُ ُالنصلُبينها، ُوتداخلُعناصرها،ُومكوناتها،ُوصعوبة ومقبولُبسببُكثرتها
ُوا ُالرسائلُاإلعالمية، ُمنا يم لوسمُالذيُتنقلُفيهُعلومُالتصالُالحديثة،ُومنها
ُالتواصلُكلها ُوهوُمركزُعملية ُالمتلقي، ُثم ُاألدبية، ُتحققُ ،(5)الرسالة وبواس ته

 أدبيةُاألدب.

                                                 
ُب( 6) ُالننقصد ُمثل ُاألدبي ُالنقد ُوالدالُمنا يم ُالتصال، ُونظرية ُاللارجي، ُوالنسق ُالداخلي، سق

والمدلول، وغيرها من المنا يم التي كان يتداولها رواد النظريات السابقة، أنظر سمير سعيد  جايي، 
 .191،ُص0221 القاهرة، ،1،ُدارُاآلفاقُالعربية،ُطقاموس مصطلحات النقد األدبي المعاصر

 ،قديةُللتعاملُمعُالنصُاألدبي،ُانظرُإبرا يمُالسعافينُوخليلُالشيخي قصد بذل  هو أن ثمة مناهج ن( 7)
ُطمناهج النقد األدبي الحديث ُوالتوريدات، ُللتسويق ُالمتحدة ُالعربية ُالشركة ُمصرُ ،1، جمهورية

 .7،ُص0212 العربية،

(5 )ُ ُالمبارك، ُطاستقبال النص عند العربمحمد ُوالنشر، ُللدراسات ُالعربية ُالم سسة  األردن، ،6،
 .09،ُص1777
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ُمنُت ورُاإلنتا ُ ُالمستمدة ُمدلولتها ُلها ُالمنا يم ُتلبثُأنُأصبحنُهذ  لم
،ُ(3)األدبي، بل أصب  جزء منها اتجاهًا ذا نظرية مستقلة، مثل رنظرية الستقبـالر

رنظرية نقد استجـابة القار ر؛ ورالتناعلر ورالستجابةر منهومان لصيقان بنظرية أوُ
ُالنقدُ(9)التلقي ُمشكالت ُإ دى ُوهذ  ُاآلخر، ُعن ُأ دهما ُفصل ُالصعب ُومن ،

،ُفبالنسبةُللمعنيينُبحركيةُالنقدُاأللمانيُفإنُ(3)الجديدُالمعنيُبالتلقيُوالستجابة
ُمنتاحُالهتمامات ُتعد ُراستقبالر ُونصفُالعقدُ كلمة ُالعقد ُخالل ُعندهم النظرية

 الماضيين، بحيث ل يوجد جانب أدبي لم تت رق إليه نظرية الستقبال. 
وتتداخلُفيُمنا يمُالتلقيُجوانبُأدبية،ُومنايعُفكريةُومذهبيةُبصورةُمعقدة،ُ
يصعبُمعهاُالتعاملُمعُالرؤيةُأوُالنظريةُالنقديةُبمنظورُأدبيُمجردُعنُبواعثه،ُ

،ُفالنظرُإلىُالنظريةُاألدبيةُكينماُكانُنوعها،ُينرضُ(7)النكريةُالمعاصرة ونزعاته
 علىُالمتلقيُتناولهاُبشكلُشموليُقصدُاإللمامُبجوانبهاُالنكريةُواألدبية.

إذا تأمل القار  طبيعة الدراسات األدبية،  سب معنى كالم رالسعدية عزيزير، 
رُفيُمنهومهاُالدلليُالعام،ُسيقفُعندُمص لحاتُمتعددةُأسندتُلعمليةُرالتلقي

ُي ديانُ تتمُمنُخاللُفعليُالقراءةُوالتلقي،ُوهماُفعالنُجديرانُبالهتمامُلكونهما

                                                 
 أوُرجماليةُالتلقير. المقصودُهوُرنظريةُالتلقير،( 3)

 .09ص مرجعُسابق،،ُاستقبال النص عند العربمحمدُالمبارك،ُ( 9)

ربماُيرجعُأصلُالمشكلةُإلىُالجمعُبينُنظريتينُمتباينتينُمننصلتينُفيُنظريةُوا دةُوهيُرجماليةُ( 3)
 التلقير.

لنص وجماليات التلقي، المذاهب الغربية الحديثة وتراثنا النقدي قراءة امحمودُعباسُعبدالوا د،ُ( 7)
 .13،ُص1773،ُالقاهرة،1ُط ربي،ـ،ُدارُالنكرُالعدراسة مقارنة
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،ُللدمةُالنصُاألدبي.ُفالقراءةُنشاطُوتجربةُترتكزُعلىُالتناعلُ(12)الغرضُننسه
بين النص والقار ؛ فهي نظام قائم على أسس ومكونات تلضع لنظام وتنظيم يقوم 

ُالقا ، وللقراءة طرق اشتغالها ومكوناتها األساسية (11)ر  أثناء ممارسته إياهابه
،ُوهيُفعلُ(10)المرتب ةُبالنشاطُالذهنيُوالمعجميُوالموسوعيُوالمرجعيُوالتأويلي
 قد ي ثر في وتر البصر والسمع، كما يمكن أن يحرك خيال القار .
المناهجُالنقديةُ ي ال ، أن نظرية رالستقبالر نشأت بسبب الجدل ال بيعي بين

،ُوكذل ُنتيجةُظروفُسياسيةُعاشتهاُ(16)السابقة،ُوغدتُنظرياتُمعرفيةُملتلنة
ُالنظرية،ُ ُ ولُهذ  ُجعلُالقراءاتُوالدراساتُمتعددة ُمما ُفيُتل ُالحقبة، ألمانيا

ُللنظري(17)وتلقيها يلتلف من بيئة إلى أخرى  ُجامعة ُتكاملية ُنظرية ُألنها  ات؛
 ثغراتُالنظرياتُالسالنة.السابقة،ُفبرويهاُجاءُلسدُ

يال ، القار  تناعل نظرية التلقي الواض  مع النظريات العلمية والتوجهات 
المعرفية الجديدة. هكذا يرى أنها ت طر النصوص األدبية ضمن النسق النكري 

لُ»العامُكماُينعلُبعضُالبا ثين،ُفيتمُتحليلُالنصُاألدبيُضمنُمعرفةُشعارهاُ
                                                 

ُواديُالحجا ،ُالتلقي في النقد، البحوث اإلعجازية نموذجاً السعدية عزيزي، ( 12) ُمنشوراتُجمعية ،
 . 09،ُص0223المغرب،ُ -،ُالدارُالبيضاء6ط

القراءة تقوم على أ سس ومكونات تلضع للنظام والتنظيم، وليسن قائمة على العنوية  يعنيُأن( 11)
 والعتباطية.

إنُالقراءةُترتبمُبالسجلُاألدبيُالموسوعي،ُالذيُيساعدُالمتلقيُعلىُالولو ُإلىُأعماقُالنص،ُ (10)
 قصدُتحقيقُالتأويلُالمناسب.

(13) Brunet Manon, ‘’Sociologies de la littérature’’: Etudes françaises, 

Montréal, 1983, vol 19, n° 3, p: 66. 

(17) ُ ُمنتاح، ُطالنص من القراءة إلى التنظيرمحمد ُالمدارس، ُوتوييع ُشركة ُالبيضاء ،1،  -الدار
 .75،ُص0222 المغرب،
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ُمبنيشيء مع ى قبليًا، وانم ُشيء ُكل ُليسُمع ىُ(15)«ا ُاألدبي ُالعمل ُفبناء ،
ُقصدُ ُلكنُينرضُعلىُالمتلقيُآلياتُلتنكي ُألغايُالنصُورموي  بكيفيةُمباشرة،
النتهاء إلى معانيه المقصودة، ومن ثم  يكون المتلقي قد انتقل إلى مر لة البناء، 

ُجهدُفال دور للمعنى الجاهز، وما يريد  هو المعنى الذي يكون من ورائ ه
 مضاعف.ُ

،ُفإنُماُ(Iser) «إيزر«(ُوJauss) «ياوس»ورغمُاختالفُالمنظوراتُبينُ
ُتاريليةُ ُخالل ُمن ُالمعنى ُالبحثُعن ُسياق ُوفي ُرالتلقير. ُمنهوم ُهو يجمعهما

ُ ُيتساءل ُعلىJaussُ) «ياوس»األدب ُقائم ُلألدب ُتاريخ ُتأسيس ُإمكانية ُعن )
 التلقي.

( عددًا من اآلليات التي Jauss) «ياوس»فيُإطارُاإلجابةُعنُذل ،ُاقترحُ
يمكن أن تعد مركزًا أساسًا في عمله، وقبل الوقوف على أهمها، ينترض الحديث 
عن أثر المتلقي في تحديث تاريخ األدب. وبهذا كيق شكل المتلقي عنصرًا فاعاًل 

 فيُتاريخُاألدب؟ُوأينُتتجلىُفاعليتهُفيُهذاُالصدد؟ُ
 ألدبفاعلية المتلقي في تحديث تاريخ ا .2

ُ ُهذاJaussُ) «ياوس»ي كد ُأن ُاألدب ُلتاريخ ُالجديد ُعرضُمنظور  ُقبل )
التاريخ قد فقد ر ظوته وننوذ  بشكل كبير، فمنذ قرن ونصف وهو يسير في طريق 

. وي رجع األسباب الرئيسة لهذا النح اط إلى  ياب الهتمام (13)النح اطُالمتتالير
ُوا ُتاريخُاألدب، ُالتاريليُفيُكتابة ُالجماليُبالبعد لىُالعجزُعنُتأسيسُالحكم

                                                 
 .75،ُصلمرجعُننسها  (15)

(16) H.R.Jauss, pour une esthétique de la réception, tard par Claude 

Maillard, Gallimard, paris, 1972-1978, p:21. 
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الذيُينرضهُاألدبُمنُ يثُهوُشكلُفني،ُوالقتصارُفقمُعلىُتصنيقُمواد ُ
 سبُالتجاهاتُالعامةُواألنواعُاألدبيةُو سبُالتسلسلُالتاريليُلألعمالُالننيةُ

ُ ُمال ظة ُأن ُكوتنريد»لدرجة ُجيور  ُ)جيرفينوس »Gervinus Georg 

Gottfried)يه وهي التي قال فيها: روهذا ليس تاريلًا لألدب ،ُأصبحنُتن بقُعل
 . (19)بقدرُماُهوُ يكلُللتاريخر

(ُم رخُاألدبُإلىُمراجعةُمنهومهُالقديمُفيُمحاولةJaussُ) «ياوس»يدعوُ
ُاهتمامهُ ت وير ، وجعله مالئماً  ُمجال ُلتوسيع ُالجهد ُبذل ُبواس ة ُاألدبية للدراسة

ُدامُاألدبُلُيكتسب،ُكماُ دبي،ليشملُالمتلقيُإلىُجانبُالم لفُوالنصُاأل ما
ُيتحولُإلىُتجربةُجماليةُمعيشةُوفاعلةُ هوُمعروفُصيغتهُالتاريليةُإلُعندما
عبرُالقراءة.ُيقولُرياوسر:ُرإنُتاريليةُاألدبُلُتكمنُفيُعالقةُالنسجامُالتيُ
اُي نترض تحقيقها فيما بعد بين رالظـواهر األدبيةر بل تقوم على التجربة التي يمارسه

القراء أوًل مع األعمال األدبية. هذ  العالقة الحوارية هي المع ى األول بالنسبة 
 .(13)لتاريخُاألدبر

ُ ُنظر ُفي ُاألدب ُم رخ ُيسعى ُهنا ُ وارJaussُ) «ياوس»من ُخلق ُإلى )
مستمر بين الماضي والحاضر. فقراءته اللاصة للعمل لن ت نهم في خصوصيتها 

ُال ُالتلقيات ُمعها ُاستحضرت ُإذا ُإل ُأن ُوالمال ، ُالعمل. ُلهذا  «ياوس»سابقة
(Jauss ُيستنيدُهاهناُمنُتعريقُرروبينُجيور) (ُكولينغوودرRobinGeorge 

Collingwood)  للتاريخ: رإنَّ التاريخ هو إعادة تشكيل الماضي في ذهن الم رخ
 .(17)رآخراً  وليس شيئاً 

                                                 
(19 ) H.R.Jauss, op, cit 1978, p : 23. 

(13 ) Ibid, PP: 46-47.  

(17 ) Ibid, P: 47.  
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ُتعCollingwood) «كولينغوود»وان القًا من منظور  ُلم ُللتاريخ ُهناكُ( د
معاٍن خالدة، ولم يعد الماضي يعي  بكل ثقله في الحاضر، فمنظورنا الراهن 
يتضمن دائمًا عالقة بالماضي، وفي الوقن ننسه ل يمكن إدراك الماضي إل من 

 .ُوالس الُالمنترضُفيُهذاُالسياقُهو:(02)خاللُالمنظورُالمحدودُللحاضر
 خُاألدب؟(ُتصور ُالجديدُلتاريJauss) «ياوس»كيقُصاغُ .

( طرفًا كامل العضوية في الم سسة Jauss) «ياوس»يمثل القار  في منظور 
أهميته تكمن أساسًا في مساهمته النعالة في ضمان استمرار  ياة  اإلبداعية، إذ إن  

ُرياوسر:ُ ُيقول ُر لته، ُطوال ُلها ُيلضع ُالتي ُالملتلنة ُالتحققات ُعبر النص
ُ ُالعمل ُيدخل ُللقراء ُالنعالة ُللتجربةُرفبالمشاركة ُمتحركة ُاستمرارية ُضمن األدبي

األدبية،ُ يثُلُيكفُاألفقُعنُالتغير،ُويتمُالنتقالُباستمرارُمنُالتلقيُالسلبيُ
إلىُالتلقيُاإليجابي،ُومنُالقراءةُالبسي ةُإلىُالنهمُالنقدي،ُومنُالمعيارُالجماليُ

(esthétique) (01)السائدُإلىُتجاوي ُمنُخاللُإنتا ُجديدر. 

كل تاريخ األدب الجديد تحديًا لدور القار ، لكون األدب موضوعًا منُهناُيش
غير قادر على تقديم وجهة النظر ذاتها لكل قار  في كل  قبة يمنية. ويمكن 

 تحديدُم البُالنموذ ُالجديدُفيماُيلي:
 انعقادُالصلةُبينُالتحليلُالتاريليُوالتحليلُالشكليُالجمالي.   .أ
 والمناهجُالتنسيرية.الربمُبينُالمناهجُالبنائيةُ  .ب

 
                                                 

،ُترجمةُوتقديم:ُجابرُعصنور،ُدارُالنكرُللدراساتُوالنشرُالنظرية األدبية المعاصرةرامانُسلدن،ُ( 02)
 . 177،ُص1771،ُالقاهرة،1ُوالتوييع،ُط

(01 )H.R.Jauss, op, cit 1978, P: 45. 
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اختبار جماليات للتأثير )الناعلية( ل تكون مقصورة على الوصف، وبالغة  . 
ُا ُرال بقة ُأدب ُشرح ُتحسن ُأن ُتست يع ُالذيُجديدة ُننسه ُبالقدر لعليار

ُبه ُالتصالُ تحسن ُبوسائل ُاللاصة ُوالظواهر ُالشعبير، ُراألدب شرح
 .(00)الجماهيري 

ُ ُأن ُالسالنة ُالم الب ُخالل ُمن ُفيُيتبين ُتعتبر ُل ُالنصوصُاألدبية قراءة
(ُمجردُمعرفةُللحقائقُفحسب،ُبلُتقومُعلىُعالقةُ وارية،Iserُ) «إيزر»منظورُ

.ُوأشارُإلىُأنُهذ ُاللاصيةُلُ(06)باعتبارهاُرالمع ىُاألولُبالنسبةُلتاريخُاألدبر
يمكنهاُأنُتصب ُقابلةُلإلدراكُإلُمنُخاللُعالقةُدائمةُمرتب ةُبتأويلُالنص،ُ

ُالتأويلُا ُعملية ُأثناء ُتتشكل ُالتي ُالمعرفة ُتنسير ُفي ُفعال ُبشكل ُيساهم لذي
 . (07)ودراستها

( قد اتلذ منهجًا سليمًا في قراءة، وكذا Jauss) «ياوس»وبناء عليه فِإنَّ 
ُمنهجهاُ ُيمنية ُمر لة ُولكل ُللت ور، ُخاضع ُاألدب ُألن ُاألدب، ُتاريخ تحديث

ُودليل ُالنصُاألدبي، ُمع ُالتعامل ُيهديُاللاصُفي ُميساء ُأوردته ُما ُذل  ُفي نا
ُالنصُاألدبيُمنُالقتصارُ ُمع ُفيُالتعامل ُالنقلة ُتتم ُرهكذا ُفيُقولها: اللواجا
على النص فقم، باعتبار  عالمًا مغلقًا على ذاته، أو الهتمام بالسياق التاريلي 
الجتماعي لألدب، إلى عملية  وارية جدلية بين النص والقار  تربم استمرار 

                                                 
 يعنيُذل ُالوصولُإلىُمنهجُجماليُبإمكانهُملاطبةُالعامةُلُاللاصة. (00)

(06) ُ ُتُرنحو جمالية التلقيهانسُروبرتُياوس، ُالعربُالحكيمُ ديم:وتق جمة، ُمساعديُوعز محمد
  .53ص،0ُلعددابُس،ُبناني،ُمنشوراتُالكليةُالمتعددةُالتلصصات،ُتاية،ُ

  .59المرجعُننسه،ُص (07)
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ُ ُالشأنُ(05)األدبي وبقاء  بتلقي ذل  القار  للنص وتناعله معهرالعمل ُكان ُواذا .
كذل ،ُفماُهيُمساهمةُثنائيةُرالتأثيرُوالتلقيُالجماليرُفيُبناءُأفقُالعملُاألدبيُ

 قصدُالمحافظةُعلىُديناميتهُوديمومته؟

 ثنائية "التلقي والتأثير الجمالي" .3
ُر ُعلى ُاهتماماتها، ُجل ُالتلقير ُرجمالية ُرالتأثيررُتركز ُبين ُالجدليةر العالقة

ُوالمتلقير ُرالنص ُبين ُأو ، دون اختزال هذ  العالقة في أ د (03)ورالتلقير،
، أي دون اختزال العالقة في رالتأثيرر أو رالتلقير و د ، على  ساب (09)طرفيها

ال رف اآلخر كما تنعل جل النظريات األخرى، فهي تنظر إلى هذ  العالقة على 
ةُتحاوريةُومتبادلةُبينُرالتأثيررُالذيُيمارسهُالنصُورالتلقيرُالذيُأساسُأنهاُعالق

ُالتأثيريةُ ُالنص ُببنيات ُننسه ُاآلن ُفي ُمشروطة ُستبقى ُوبهذا ُالمتلقي، يمارسه
ُرفعلُ(03)والتوجيهية ُطبيعة ُتحديد ُفي ُأساسُيتجلى ُبدور ُتقوم ُذل  ُمن ُوأكثر ،

ةُالنعلرُمنصولةُعنُربنيةُردُالقراءةرُوانتا ُالتأثير،ُغيرُأنُهذاُلُيعنيُبأنُربني
النعلر المرتب ة بالمتلقي، ألنَّ النص النني ل يمكن أن يوجد إل بواس ة الوعي 

                                                 
الناديُاألدبيُ ،تلقي النقد العربي الحديث لألسطورة في شعر بدر شاكر السيابميساءُيهدي،ُ (05)

 -13،ُص0227بالرياض،ُالناديُاألدبيُبالرياض،ُالمركزُالثقافيُالعربي،ُبيروت،ُالدارُالبيضاء،ُ
19. 

(26) - W.Iser, l’acte de lecture théorie de l’effet esthétique , traduit de 

l’allemand par evelyna sznyer , éd : pierre. Mardaga . Bruxelles, 1985, 

P :13. 

 ورالتلقير.أالتأثيررُرأي دون اختزال العالقة في أ د طرفيها:  (09)
(03 )- W. Iser, op, cit, PP: 13-14. 
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،ُقدُ(07)الذيُيتلقا ،ُسواءُفيُلحظةُالبث،ُأوُفيُلحظةُالقراءةُوسيرورتهاُالتاريلية
يهمنا في هذا الجانب نوع التأثير الممارس من لدن القار  في النص النني،  ل
 در ما تهمنا العالقة بين نص قد أنجز فعاًل، وبين قار  قد  قق ردود أفعال. بق

وفيُإطارُالثالثيةُالمتكونةُمنُالكاتبُوالعملُاألدبيُوالجمهور،ُفإنُاألخيرُ
ليس مجرد عامل سلبي، ينحصر دور  في النعل المحدد سلنًا، لينمي بدور  طاقة 

ُوليسُباإلمكانُتصورُ ُفيُصنعُالتاريخ، ُالعملُاألدبيُعبرُالتاريخُتساهم  ياة
.ُوبناءُعليهُيمكنُاختصارُتصورُ(62)دون المشاركة الحية ألولئ  الذين وجه إليهم

(ُلتاريليةُالعملُاألدبيُولمجموعُالمنا يمُالمشكلةُلنظريته،ُمنJaussُ) «ياوس»
خالل قولته: رإن العالقة بين العمل والقار  تتقدم في مظهر مزدو ، جمالي 

ُثالثةُ(61)وتاريلير ُعلى ُأبحاثها ُموضوع ُيرتكز ُاألدبي، ُللتواصل ُنظرية ُلبناء ،
ُأيُعمليةُجدلية ُالم لفُوالعملُاألدبيُوالجمهور، ُفيهاُ(60)عناصرُفاعلة: ُتتم ،

 .(66)دائمًا الحركة بين راإلنتا ر ورالتلقير بواس ة التواصل األدبير
                                                 

ُبلملي ، (07) 0216ُهـ/1773) إدريس ُالتلقيُتلقياستعارة الباث واستعارة المم(، ُنظرية ُضمن ،
ُومناظراتُ ُندوات ُسلسلة ُبالرباط، ُاإلنسانية ُوالعلوم ُاآلداب ُكلية ُمنشورات ُوت بيقات، إشكالت

 .127،ُص1770،ُالمغرب -الدارُالبيضاء ،1ط ،07رقم
(62 ) W. Iser, op, cit, PP: 44-45.  

(61) Ibid, P: 45.  
ُانظرُابنُمنظور،ُالجدل: ارتبم الجدل عند صا ب اللسان بمعاٍن  (60) ُوالل ف. ُالنتل، ُمنها: متباينة

واتلذُالجدلُفيُ .126ط،ُبُس،ُص ،ُبابُالالم،ُفصلُالجيمُجدرُ)جدل(،ُب11مصُس،ُمج
البعد الص ال ي معًنى آخر،  يث قال علي بن محمد بن علي الجرجاني: رالجدل هو القياس 

ُوالمسلمات ُالمشهورات ُمن ُالكتابُالتعريفات م(1716/هـ313) الجرجاني، أنظر .رالم لف ُدار ،
 .33،ُص0220العربي،ُط

محمدُمساعديُوعزُ :،ُترجمةُوتقديمنحو جمالية التلقي(،1779ُم/1717هانسُروبرتُياوس،ُ) (66)
 .162ص مرجعُسابق، بناني، العربُالحكيم
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يُمل  هُ(ُ سبُالقتراحُاألخير،ُكماُوردُفJauss) «ياوس»وهكذاُيحاولُ
لتاريخ موجه نحو القار  أن ي سس ارتباطات بين اإلنتا  األدبي والتاريخ العام، 
يقول:ُرإذاُكانُمنُالممكنُفهمُالت ورُاألدبيُداخلُالتغييرُالتاريليُلألنساق،ُواذاُ
ُالظروفُ ُبترابم ُشبيهة ُعملية ُداخل ُالتداولي ُالتاريخ ُفهم ُالممكن ُمن كان

ُأن ُإذن، ُيمكن ُأل ُفيُ نضع أيضاً  الجتماعية، ُاألدبيةر ُوغير ُاألدبية رالسلسلتين
ارتباط يشمل العالقة بين األدب والتاريخ بدون إرغام األدب، خالفًا ل بيعته كنن، 

  (67)علىُأنُيوظفُكنسخُأوُتعليقُلُغير؟
(ُعلىُالبحثُفيُالشروطُالجماليةُالمتوفرةُفيJaussُ) «ياوس»لقدُ ثُ

ألنها تشكل أساسًا لنهم جمالية التلقي، مما يبين أن تاريخُتلقيُالعملُاألدبيُوأثر ،ُ
ُلُتكمنُفيُالنقدُالموجهُإلىُالنظرياتُ النظريةُقدُتميزتُبأهميةُبالغة،ُوقيمتها
ُاألدبيُوموقفُ ُتتعلقُبالمعنىُوالعمل ُتن لقُمنُإشكالية ُبلُفيُكونها السالنة،

 المتلقيُمنُالعمل،ُوكذل ُالركائزُالمنظمةُلصلتهُبهذاُالعمل.

علىُالجدليةُالقائمةُبينُ (Iserايزر)(ُُوJauss) «ياوس»وبهذاُي كدُكلُمنُ
رالتأثيرر ورالتلقير أو بين النص والمتلقي، وي كدان أيضًا أنه من غير الممكن عزل 

 «إيزر»طرفي هذ  الجدلية دون أن تضيع الجدلية ننسها، ومنه ننهم أنَّ اهتمام 
(Iserُُبـرالتأثيررُواهتمام)«ياوس» (Jauss بـرالتلقير ليس سوى توييع للمهام ل )

غير، ضمن  قل من البحث مو د ومتجانس وشامل، ول يمكن إطالقًا أن يكون 
 .(65)دلياًل على اختالف كلي في وجهات نظر المواقف

وهكذاُأجدُننسيُأمامُمنظومةُمنا يميةُتضعُالتلقيُفيُإطارُالتاريخ،ُوتقرأُ
                                                 

 .36ص ،ُترجمةُوتقديمُخالدُالتويانيُوالجالليُالكدية،ُمرجعُسابق،قينظرية التلروبرتُهولب،ُ 67))
ُالدارُالعربيةُللعلوم،ُطمن فلسفات التأويل إلى نظريات القراءةعبدالكريمُشرفي،ُ (65)  ،، ناشرون 1،

 .173،ُص0229
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ُقيمته ُعلى ُوتحكم ُاألدبية، ُالتلقياتُلألعمال ُتاريلية ُخالل ُمن ُالجمالية، ا
ُ ُالقراءاتُعند ُتتلذ ُوبه ( طابعًا مضمونيًا باألساس، Jauss) «ياوس»التعاقبية،

ُ ُيتجه ( وجهة أخرى، فيركز على نظرية رالتأثير الجمالير Iser) «إيزر»بينما
(effet esthétique)ُُالنصُمنُخاللُعملية ُعلىُتشري  ُوينصبُكلُجهد  ،

ُذاتها ُبإبرايُملتلفُآلياتها(63)القراءة ُكيقُيمكنُاعتبارُرأفقُالتوقعرُ(69)، .ُوبهذا
 آليةُمنُآلياتُالتلقيُعندُرياوسر؟ُوأينُتتمثلُفاعليتهُداخلُالنصُاألدبي؟

 (63)أفق التوقع وجمالية التلقي .4

ُ ُاهتم ُجادمير»لقد ُ)هانسُجور  »Hans Georg Gadamerُُبالتاريخ .)
،ُوأصواتُاللبراتُفالُيمتل ُالنهمُإمكاناتهُبوصنهُمدونةُتضمُاإلدراكاتُالسابقة

الحقيقية الشاملة إذا ترك هذ  اللبرات...، ألنها تشكل سندًا رئيسًا ألفق التوقع، 
 «ياوس»الذي تساهم في بلورته تلمينات القار . وقد ت ور هذا األفق عند 

(Jauss  بكونه مدونة تضم معايير تذوق العمل األدبي عبر التاريخ، وتمتل )ُقيمة
(ُيساهمُفيJaussُ) «ياوس»،ُفمنهومُرالتوقعرُ سبُ(67)مقبولةُفيُكلُعمليةُفهم

                                                 
 .179-173،ُصمرجعُسابق،ُمن فلسفات التأويل إلى نظريات القراءةعبدالكريمُشرفي،ُ (63)
،ُضمنُفعل القراءة: بناء المعنى وبناء الذات قراءة في بعض أطروحات إيزرعزيزُطليمات،ُعبدال (69)

ُبالرباط ُاإلنسانية ُمنشوراتُكليةُاآلدابُوالعلوم ُالتلقيُإشكالتُوت بيقات،  ،07سلسلةُرقم ،نظرية
 . 151،ُص1770 ،ـُالمغرب الدارُالبيضاء ،1ط م بعةُالنجاحُالجديدة،

المص لحاتُوالمعنىُ توقعر:ُرأفقُالنتظاررُأوُرالهتمامرُأوُرالنتبا ر،ُإذُتتعددالمقصودُبـرأفقُال (63)
  يثُتـمُاعتمادُمنهومُرأفقُالتوقعرُأوُرالنتظاررُآليةُمنُآلياتُالتلقي. وا د،

ُالمركزُالثقافيُالعربي،ُطنظرية التلقي أصول... وتطبيقاتبشرى موسى صال ،  (67)  -بيروت ،1،
 .72،ُص0221 لبنان،
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ُاألدب ُتاريخ ُالتلقير(72)إدراك ُرجمالية ُمعرفة ُإلى ُوالوصول ،  يث اعت بر (71)،
ُأستاذ ُ ُهيرمينوطيقة ُفي ُجذور  ُوجد ُوقد ُرياوسر، ُعمل ُفي ُالمركزية األطرو ة

Gadamerُ) «جادمير» ُبرؤية ُويرتبم ُاألدبيJaussُ) «ياوس»(. ُللعمل )
المرتب ةُبتاريليته،ُوبتلقيُالعملُضمنُالعملُننسه،ُوضمنُعالقتهُمعُاألعمالُ

 السابقةُله.ُ
ُباعتبار ُ وما ُننسه، ُيقدم ُل ُفإنه ُالسالنة، ُباألعمال ُيرتبم ُاألدبي ُاألثر دام

لُ، إذ إنَّ جمهور  يكون مستعدًا لتلقيه من خال(70)جديدًا جدة م لقة منبثقة من فراغ
مرجعية من اإلشارات اللفية، فهو يوق، ذكريات لما سبق قراءته، ويضع القار  
ضمنُاستعدادُعاطنيُمسبق.ُعندهاُتبدأُتوقعاتُلوسمُالعملُونهايتهُبالظهور،ُ
وهي توقعات يمكن تثبيتها أو ننيها خالل القراءة طبقًا لقواعد محددة مرتب ة بجنس 

ُروادُالنظرياتُ. واعتمادًا على ال رو (76)النصُأوُنوعه  اتُالمركزيةُالتيُقدمها
ُتبينُلـ ( بأن فاعلية هذا األفق تن لق مسبقًا من التلقي Jauss) «ياوس»السالنة

                                                 
ينبنيُعلىُأساسُعددُمحدودُمنُ ،بروكلمانررمنُالمعلومُأنُتاريخُإ دىُاللغاتُالميتةُ سبُ (72)

اآلثار، وكما أنه سيبقى ناقصًا إذا أراد إخضاعه لقيود الثقافة الحديثة، ألنها تنظر إلى الشعر باعتبار  
شعوبُالثقافةُالحديثةُهوُ: رفالذي يعد أدبًا على وجه العموم عند رأدبًا دون غير ، لقول ربروكلمان

،ُترجمةُتاريخ األدب العربي م(،1753هـ/1693) كارلُبروكلمان، أنظر ثمارُالشعرُبأوسعُمعانيهر.
 . 6،ُص1س،ُ  بالقاهرة،ُ ،6وتقديمُيعقوبُبكرُورمضانُعبدالتواب،ُدارُالمعارف،ُط

ُالتيُمرُمن ُاألدبُمنُالعصرُويبدوُللمتلقيُأنُتاريخُاألدبُهوُالمرا لُأوُالمح اتُاألدبية ها
 الجاهليُ تىُالعصرُالحديث.ُ

 .136مرجعُسابق،ُص ،من فلسفات التأويل إلى نظريات القراءة عبدالكريمُشرفي، (71)
 .32مرجعُسابق،ُص ،هانسُروبرتُياوس (70)

ُإنُالعملُاألدبيُفيُروقدُأكدتُ (76) ُاللواجاُماُجاءُبهُالرائدُرياوسرُفيُمعنىُقولها ميساءُيهدير
ُصدُو ُلحظة ُيهدي، ُميساء ُانظر ُم لق. ُجديد ُشيء ُأنه ُعلى ُننسه ُيقدم ُل تلقي النقد العربي ر 

  .13،ُمرجعُسابق،ُصالحديث لألسطورة في شعر بدر شاكر السياب
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التنسيري للنص،  يث يمكن طرح الس ال  ول التنسير النردي، وتذوق القراء 
الملتلنين، ومستويات القراء والقراءة بشكل ذي معنى فقم، عندما يكون قد أوض  

ُأفقُالتوقعُ سبُأولً  ُفمنهوم ُمنُثم ُالنص، ُتلقيُوتأثير ُأفقُجماليُيحكم ُكل
ُ)ياوس» »Jaussُُيصاغ ُأن ُيمكن ُالذي ُالمرجعي ُرالنسق ُفي ُيتمثل )

ُتجربةُ(77)موضوعيًار ُلكل ُالمرجعي ُالنسق ُريجسد ُطايعي: ُأ مد ُمنظور ُوفي ،
لنهمُمأمولة ومحتملة، بل العنصر الباني والم سس للمعنى في النعل البشري وا

.ُمنُخاللُذل ُيتض ُأنُالميلُنحوُعملُمحدد،ُوهوُماُي لبهُ(75)األوليُللعالمر
الجمهور،ُيمكنُالوصولُإليهُ تىُفيُالوقنُالذيُتغيبُفيهُاإلرشاداتُالواضحةُ

 : (73)من خالل ثالثة عوامل محددة سلنًا بشكل عام
 ـُالتجربةُالقبليةُالتيُيمتلكهاُالجمهورُعنُجنسُالنص. 1
 ألعمالُالسابقةُوموضوعها،ُوالتيُينترضُالعملُالجديدُمعرفتها.ـُشكلُا0

                                                 
(77 )  H.R.Jauss, pour une esthétique de la réception, p:54.  

(75) ُ ُطايعي، ُمالقراءة بالمماثلة في الشعرية العربية القديمةأ مد ُط، ُياوية، ُالرباط1نشورات ،- 
 .72ص،0229ُالمغرب،ُ

،ُجماليات التلقي دراسة في نظرية التلقي عند هانز روبرت ياوس وولفغانغ إيزرساميُإسماعيل،ُ (73)
 . 77،ُص0220 القاهرة، ،1المجلسُاألعلىُللثقافة،ُط

العالمُالتلييليُوالواقعُإدراكُالتعارضُالحاصلُبينُالوظينةُالشعريةُوالوظينةُالعمليةُللغة.ُأوُبينُ 6
اليومي. ويتض  م دى هذا التعارض في أنه لم يكن باست اعة القار  تحديد المواصنات الجمالية 

اختالفيةُ ، بين وظينة لغة شعرية تلتزن قيماً ةلألدب،ُماُلمُيكنُفيُمقدور ُإدراكُنوعُالمنارقةُالقائم
ُ ذات فعالية قصوى، وبين وظينة لغة واقعية. أنظر، أ مد القراءة بالمماثلة في الشعرية طايعي،

ُالعربية القديمة ُسابق،، ُ . نقالً 05ـ 10ص مرجع ُمنتاح، ُمحمد  تحليل الخطاب الشعري،عن
 . 160ـُ 16ص،1735ُالمغرب،ُ -،ُالدارُالبيضـاء1،ُالمركزُالثقافيُالعربي،ُطاستراتيجية التناص
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، والتي تكون متا ة (79)ـُالتعارضُبينُوظينةُاللغةُالشعريةُووظينةُاللغةُالعملية6
 للمقارنة. دائمًا للقار  الن باعي أثناء القراءة بكونها افتراضاً 

ُ ،ُ( ينترض في القار  أن يكون Jauss) «ياوس»ي نهم من هذا، أن  ذا
ُللسننُ ُوتبنيه ُللنصوص، ُمعاشرته ُجراء ُالمكتسبة، ُالمعرفة ُمن ُمعقول ُأو كبير

، التي تميز جنسًا أدبيًا عن اآلخر، ول ت كتسب هذ  المعرفة إل بواس ة (73)الننية
استلدامها وتداولها من خالل نصوص ملتلنة، ويكون القار  مدركًا لتوالي 

ُإ ُببصيرته ُيننذ ُ يث ُالزمان، ُفي ُأوُالنصوص ُباختاللت ُتأتي ُنصوص لى
تشويشات جديدة على التقاليد الننية القديمة، ثم يلتقم هذا القار  تل  البذور الننية 

،ُ(77)الجديدة التي تقوى على طرح تساؤلت جديدة على التوقعات التقليدية المعهودة
وبذل  فالسنن اللغوي هو ما يساعد المتلقي على قراءة النص والوقوف عند 

 ه.توقعات
(ُإلىُأصلُمنهومُأفقُالتوقعُبقوله:ُرإنُمنهومJaussُ) «ياوس»لقدُأشارُ

ُرياوسر ُعليه ُيعتمد ُالذي ُالتوقعر يقوم بدور مركزي في نظرية  (Jauss) رأفق

                                                 
انتقدُهذاُالمنهومُ رروبرتُهولبرها إلى كون ميساءرُيهديُاللواجاُلنتنُاهتمامرويجدرُبالذكرُأنُ (79)

رنظامُمنُالعالقاتُأوُجهايُعقليُيست يعُفردُافتراضيُأنُيواجهُبهُ :ووصنهُبالغموضُوعرفهُبأنه
ُفإنهُلُيشتملُعلىُالقيمُفحسب،ُبلُعلىُالر باتُوالم البُوال موحُكذل .ُ أيُنصر.ُمنُهنا

مرجعُ ،الحديث لألسطورة في شعر بدر شاكر السيابتلقي النقد العربي  أنظرُميساءُيهديُاللواجا،
 .13سابق،ُص

 أدبيًا محضًا. اللصائص الننية والجمالية للنص األدبي، والتي تجعل من عمل ما عمالً  (73)

،ُضمنُنظريةُالتلقيُإشكالتُوت بيقاتُنظرية التلقي والنقد األدبي العربي الحديثأ مدُبو سن،ُ (77)
ُوالعل ُاآلداب ُكلية ُومناظراتمنشورات ُندوات ُسلسلة ُبالرباط ُاإلنسانية ُالنجاحُ 07رقم وم م بعة

 . 07،ُص1770 المغرب، -الدارُالبيضاء ،0الجديدة،ُط
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،ُ(52)التلقي، يرجع في أصله إلى رهوسرلر علمًا بأنه يستعمله لتحديد التجربة الزمنية
ُيشي م ورًا له. (Jauss) ويكون رياوسر ر مص ل  األفق المعي  المقترن ول

إلىُكيفياتُالرؤية،ُالتيُ بالتوقع فقم، إلى أفق الزمنية النينومينولوجية، بل أيضاً 
ُالمتعلقةُ ُاإلشكالت ُمن ُمجموعة ُيجيبُعن ُأن ُاست اع ُوقد ُرياوسر، ُبها جاء
بالعمل األدبي من بينها كيق است اع القار  أن يتناول النص بمعزل عن ظروفه؟ 

اع األثر اإلجابة عن ما است اعن أن تجيب عنه اآلثار األخرى التي وكيقُاست 
ُاألنا لم تتحقق. قال رياوسر: رإن المعي  الذي أصب  موضوعاً  ُنظر ،ُ(51)في

ُغيرُ سيظهر منظورًا إليه من ياوية خاصة، يمتل  أفقاً  ُاإلمكانات ُمن يتحدد
ُمنُيتكون من و  المحققة. فما يدرك وفق انتبا  معين، يمتل  أفقاً  ُخلفية اجهة

ُوعدمُ الالتوقع تعرض نسباً  ُالبروي ُومن ُوالغموض، ُالوضوح ُمن ملتلنة
 . (50)البروير

(ُالعالقةُبينُاألدبُوالجمهورُبقوله:ُرإنJaussُ) «ياوس»وبهذا،ُلُيستنندُ
،ُ(56)لكلُأثرُأدبيُجمهور ُاللاصُيمكنهُأنُيتحددُبواس ةُالتاريخُوعلمُالجتماعر

سم الذي يعي  فيه، وبتصورات جمهور  وايديولوجيته، وأنَّ وأنُكلُكاتبُيتأثرُبالُو
                                                 

(52 )- H.R Jauss, op, cit,1978, P: 14. 
يقصد بالمعي  أفق التوقع الجتماعي، أي تل  الم ثرات الجتماعية التي كانن مسببًا في بروي  (51)

 العملُاألدبي.
(50 ) H.R Jauss, op, cit, 1978, P: 14. 
(56) ُ ُتُرنحو جمالية التلقيهانسُروبيرتُياوس، ُالعربُالحكيم ديم:وتق جمة، ُمساعديُوعز  محمد

 .39بناني،ُمرجعُسابق،ُص
منُ ترى رنظرية التلقير أن مسعاها إلقامة وساطة جديدة بين تاريخ األدب والبحث الجتماعي سيتم   

هانسُالمعتمد قصد تأويل األدب تأوياًل تاريليًا. أنظر  رأفقُالتوقعرذيُقامُبهُالدور المركزي ال خالل
 .75صمرجعُسابق،ُ م(،1779هـ/1717روبرتُياوس،ُ)
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ُتتوقعهُالنئةُالمستهدفةُ شرطُالنجاحُاألدبيُرهينُبمدىُرتعبيرُاألثرُاألدبيُعما
،ُذل ُأنُالمسارُالحتميُلآلثارُاألدبيةُ(57)منه،ُومدىُقدرةُهذ ُالنئةُفيُمواجهتهر

ظهورها،ُولكنهاُتعملُعلىُيأخذُاتجاهينُاثنين:ُفهناكُآثارُلُتجدُجمهورهاُفورُ
ُينرضُـتشكيله تدريجيًا، من خالل خلللتها التامة ل ُو ين ُالمألوف، ُالتوقعر رأفق

رأفق التوقعر الجديد وجود  بعد ذل ، وينتشر انتشارًا واسعًا، فإنَّ قوة المعيار 
ُالجمهورُ ُأنُتتجلىُمنُخاللُإقدام ُيمكنها ُالشكل، ُتعديلهُبهذا الجماليُالذيُتم

،ُفاآلثارُاألدبيةُتتميزُباليدواجيةُمنهاُماُيساهمُفيُتشكيلُ(55)ارُاألدبيةعلىُاآلث
 قرائها، ومنها ما لها قراء يقومون بإبراي طابعها الجمالي. 

(ُقدُأشارُإلىُالصيرورة،ُوكذاُالسيرورةُالتناعليةJaussُ) «ياوس»واذاُكانُ
القًا من منا يم بين العمل األدبي وتجربة القار  ضمن مسمى رأفق التوقعر، ان 

إجرائيةُسابقة،ُفإنهُسيأخذُاآلنُبعينُالعتبارُفاعليةُاأليمنةُالثالثةُالتيُتتضمنهاُ
ُوماُ ُاأليمنة؟، ُهذ  ُسمات ُفما ُالتوقعر. ُبـرأفق ُعالقتها ُضوء ُفي ُالتلقي، عملية

 خصوصياتها؟،ُوأينُتتجلىُفاعليتهاُداخلُرجماليةُالتلقير؟
( إلى أنَّ إجراءات Jauss) «ياوس»نُيشير رعاطف أ مد الدرابسةر نقاًل ع

(ُتنرضُعلىُالمتلقيُفترةُيمنيةُتنصلُبينJaussُ) «ياوس»عمليةُالتلقيُعندُ
الم لف والقار . وهذ  اإلجراءات هي: إجراء القراءة الجمالية واجراء القراءة 

                                                 
 .39صمرجعُسابق،ُ م(،1779هـ/1717هانسُروبرتُياوس،ُ)( 57)

ُالن ُهذ  ُأن ُإلى ُاإلشارة ُبالت اـتجدر ُاألدبي ُالنجاح ُتربم ُالتي ُالختزالية ُالموضوعية ُبينُزعة بق
مشروعُاألثرُاألدبيُوتوقعُفئةُاجتماعية،ُتعتبرُعلىُالدوامُمصدرُإ را ُفيُعلمُاجتماعُاألدبُ
  ينُتض رُإلىُتعليلُالسببُفيُالتأخرُالم قنُأوُالدائمُلتأثيرُاآلثارُاألدبية.ُأنظرُهانسُروبيرت

 .39ياوس،ُمرجعُسابق،ُص
 .39ابق،ُصمرجعُس،ُنحو جمالية التلقيياوس،ُ هانسُروبيرت( 55)
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ُالتاريلية ُالقراءة ُواجراء ُالتنسيرية ُقولهُ(53)السترجاعية ُمعنى ُما ُفي ُوأضاف .
( إلى أن كل إجراء من اإلجراءات السابقة ين وي على Jauss) «ياوس»ريشيرُ

ُالنصلُبينُاآلفاقُ ُفيُتشكيلُاألفقُاآلخر،ُومشكلة أفقُمعين،ُوكلُأفقُيسهم
ُبسهولةر ُيمكنُ لها ُتأويلية ُللتنسيرُضمنُعملية ُهذ ُ(59)الثالثة ُباعتبار ُوذل  .
 ة:اآلفاقُتتضمنُثالثةُأيمنةُمتشكلةُمنُثالثُقراءاتُمتوالي

وهوُخاصُبتشكلُأفقُ (Perception Esthétique)ـُيمنُاإلدراكُالجمالي:ُ 1
قراءة ت ترجم الدهشة أو اإلعجاب النني الذي يستشعر  القار  لحظة شروعه في فهم 

 المكوناتُالننيةُللنص.ُ
من هنا يمكن القول إنَّ رجمالية التلقير تلضع بشكل أو بفخر أل اسيس 

 املهاُمعُالنصُاألدبي.ُومشاعرُالمتلقيُأثناءُتع
ُيمنُالتأويلُالستعاديُأوُاإلرجاعي: 0  (Interprétation Rétrospective) ـ

وهوُخاصُبتشكلُأفقُالقراءةُالثانية.ُ يثُيتمُالشروعُفيُتسويغُالدهشةُالجماليةُ
.ُفيُ ينُ(53)للنهمُوالتأويل عبر قراءة إرجاعية تصب  معها التجربة الجمالية أفقاً 

 األفقُالجديدُالمتولدُمنُالقراءتينُالسابقتينُإلىُتشكيلُيمنُثالثُهو:ي ديُإقرارُ
6 ُ ُالزمنُالتاريلي: ُالزمنُالذيُي ديُإلىُبناءُ (Lecture Historique)ـ وهو

قراءة تنرض على القار  أن يلضع النص لشروط تكونه التاريلي موضوعيًا وفنيًا 

                                                 
(53) ُ ُالدرابسة، ُأ مد ُالكتبُقراءة النص الشعري الجاهلي في ضوء نظرية التلقيعاطف ُعالم ،

 .37،ُص0223 عمان،ُالقدس، ،1الحديث،ُجداراُللكتابُالعالمي،ُط

 .37ص،ُقراءة النص الشعري الجاهلي في ضوء نظرية التلقيعاطفُأ مدُالدرابسة،ُ (59)

 .07ص ،ُمرجعُسابق،ثلة في الشعرية العربية القديمةالقراءة بالمماأ مدُطايعي،ُ (53)
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، إنَّ هذا األفق (57)مرا لُت ور )جماليًا( بهدف استيعاب آفاق دللته التاريلية و 
ُبشكلُ ُبدور ، ُيسهم ُأفقُجديد ُبلُيكشفُعن ُالسالنتين، ُالقراءتين ُأفقي ُيلغي ل
كبير، في بناء معنى النص، واخضاعه لمت لبات رجمالية التلقير لذل  ي نرض على 
متلقي النص أن يكون ذا مقدرة على القيام بالتحديد الدقيق لللصوصيات الننية 

ُاأل ُوالمساهمةُللعمل ُالسابقة، ُالدراسات ُآفاق ُشكلتها ُالتي ُالتاريلية، ُوأبعاد  دبي
(apport) ُُإلىُأيُمدى ُوبهذا، ُالزمنية. ُوقياسُمسافته ُالعملُالجديد، فيُبلورة

 ساهمنُرالمسافةُالجماليةرُفيُتحققُأفقُتوقعُالقراءُداخلُالعملُاألدبي؟
 ي المسافة الجمالية 5

ُأقامُيجدر بالذكر أنَّ أي قار  يم ُسواء ُتوقعر، ُرأفق ُبفخر ُأو ُبشكل تل 
ُللتحققُ ُاألفق ُهذا ُوقابلية ُأثناء . ُأو ُاألدبي ُالعمل ُقراءة ُفي ُالبدء ُقبل بتشكيله
نسبيةُومرتب ةُبذكاءُالم لفُوقدرتهُعلىُاإلمساكُبحركيةُاللناءُوالتجليُداخلُ

(ُفيُهذاُالصدد،ُبأنُتحققُرأفقJaussُ) «ياوس»فضاء النص الشعري، ويرى 
قعر القار ، بدرجة كبيرة في النص، عالمة واضحة على بساطة هذا النص، تُو

ُالنصوصُالنم يةُالتيُلُتمتل ُأيةُقيمةُجماليةُمضافة.ُإنُ وانتمائهُإلىُدائرة
(ُرمنُمجالُفنJaussُ) «ياوس»األثرُاألدبيُفيُهذ ُالحالةُيقتربُمنُمنظورُ

 .(32)الوصناتُالجاهزةر
ُاألمرُإلىُأنُاألعم ُهيُتل ُيشيرُهذا ُبالتقديرُوالللود، ُالجديرة الُاألدبية

ُذل ُ ُتم ُسواء ُالقراء، ُمعظم ُلدى ُالسائد ُالتوقع ُأفق ُاتجا  ُتغيير ُفي ُتنج  التي
                                                 

(57) ُ ُالدرابسة، ُأ مد ُسابق،ُقراءة النص الشعري الجاهلي في ضوء نظرية التلقيعاطف ُمرجع ،
  .35ص

  .33صمرجعُسابق،ُ ،نحو جمالية التلقيم(،1779ُهـ/1717هانسُروبرتُياوس،ُ) (32)
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ان القًا من التجديد في البناء الشكلي للعمل، أم عبر عمق ال رح النكري لقضايا . 
(ُعلىJaussُ) «ياوس»ومنُأجلُالتأكدُمنُمدىُتحققُرأفقُتوقعرُالقراءُاعتمدُ

 منهومُرالمسافةُالجماليةر.
 (Anesthétique Distance)واذاُقامُالمرءُبإطالقُمسمىُرالمسافةُالجماليةرُ

على النرق بين أفق توقع مع ى ومظهر العمل األدبي الجديد، والذي قد ي دي 
منُخاللُتجاهلُاللبراتُ( change of Horizons)تلقيهُإلىُرتغييرُفيُاألفقرُ

ُم ُأو ُفالمسافةُ(31)ن خالل رفع اللبرات الحديثة إلى مستوى الوعيالمألوفة، ،
الجمالية يمكن أن تحدد موضوعيًا بشكل تاريلي مصا بة لردود أفعال الجمهور 
ُأوُ ُالتدريجي ُوالنهم ُالصدمة، ُالرفضُأو ُأو ُالمباشر ُكالنجاح ُالنقدية واأل كام

ُالعملُاألدبيُف ُبها ُالتيُيقـوم ُالمشروطة ُالموافقة ُالتاريليةُالمتأخرُأو يُاللحظة
ُتقدمُ ُاألول، ُانتظاراتُجمهور  ُمعارضة ُأو ُإ باط ُأو ُتجاوي ُأو ُبإشبـاع لظهور 
بشكل واض  محددًا لتحديد قيمته الجمالية، فالمسافة بين رأفق التوقعر والعمل )...( 

ُالتلقي ُجمالية ُ سب ُاألدبي ُللعمل ُالننية ُالسمة ُالذيُ(30)تحدد ُالس ال ُأن ُإل .
اُالمقامُيتمثلُفيماُيلي:ُإلىُأيُ دُساهمُرالنزياحُالجماليرُينرضُننسهُفيُهذ

 فيُبناءُرأفقُتوقعرُالنصُاألدبي؟ُ

 ي االنزياح الجمالي 6
ُ ( على هذا المنهوم لقياس درجة التوتر بين قار  Jauss) «ياوس»اعتمد

متشبعُبحمولتُفنيةُوثقافيةُوبينُنصُعنيدُلُيستجيبُبسهولةُلتل ُالنتظاراتُ
 عات.والتوق

                                                 
 .75،ُمرجعُسابق،ُصجماليات التلقيساميُإسماعيل،ُ (31)
 .لصنحةُننسها،ُالمرجعُننسها (30)
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قد يستسلم القار  أمام هذا التوتر، فيكف عن قراءة النص، وقد يرفع بدور  
ُقدُتغيرُ ُليجدُننسهُأمامُمعاييرُجديدة شعارُالتحديُفيستمرُفيُقراءتهُبمرونة؛
أفقُانتظار .ُوعلىُهذاُاألساسُفإنُهذاُالمنهومُيعدُأداةُأساسُيعتمدُعليهاُفيُ

 (ُبقوله:Jaussُ) «ياوس»التأريخُلألدب.ُويعرفهُ
المسافةُالناصلةُبينُرأفقُالتوقعرُ cart esthétiqueéرواذا سمينا رانزيا ًا جماليًار 

الموجود سلنًا، وبين العمل الجديـد الذي يحدث تلقيـه رتغيرًا في األفقر، بتعـارضه 
تبلغ مستوى  .معبرُعنهاُألولُمرة .مع التجارب المألوفة أو بجعل تجارب أخرى 

ُ النزياح الجمالي قياسـًا إلى ردود أفعال الجمهـور )نجاح مباشر، الوعي؛ُفإنُهذا
ُمنُالممكنُأنُيصب ُ ُتدريجيُأوُب يء(، ُفهـم ُاألفراد، ُموافقة رفضُأوُصراع،

 .(36)معيارًا للتحليل التاريلير
ُأوُ ُلتوقعُجمهور ُاألول،ُوقدُيتجـاوي  وقدُيستجـيبُاألثرُاألدبيُفورُظهـور 

ُال ُهذ  ُأوُيعارضه، ُاألثرُاألدبيُمعُالجمهورُتزودُيليبه ُالتيُيتناعلُبها كيفية
ُعنُ ُالناتج ُاألفقر ُورتغيير ُالسابقة. ُالجمالية ُقيمته ُعلى ُللحكم ُبمعيار المتلقي
استقبالُاألثرُاألدبيُالجديد،ُتحددُلجماليةُالتلقيُاللاصيةُالجماليةُاللالصةُألثرُ

 . (37)أدبيُما
ُلهذا ُالجمالية ُالقيمة ُمعالم ُتتشكل ُهنا العمل ان القًا من ضبم الهوة  من

الناصلة بين رأفق توقعر القار  ورأفق توقعر النص، فكلما كانن درجة خيبة رأفق 
توقعر القار  قوية في عمل أدبي ما، يتم اعتبار ذل  م شرًا إيجابيًا على قيمته 
الننية الجمالية العالية، سيرًا مع الرأي القائل: ربقدر ما يكون الحل غير منتظر، 

                                                 
(36 ) H .R.Jauss : op , cit, 1978. P: 53. 

 .35،ُمرجعُسابق،ُصنحو جمالية التلقيم(،1779ُهـ/1717هانسُروبرتُياوس،ُ) (37)
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. نظرًا لما سيكون لها من أثر كبير في  ثِ  القار  (35)بقدر ما تكون اللذة قويةر
ُ ُالتصورات ُوتهذيب ُتنقي  ُالقائمة،ُ (conceptions)على ُالجمالية والمعايير

وتعويضها بأخرى أكثر مالءمة عبر إخضاعها الدائم والمستمر لالختبار من خالل 
ومت ورة،ُوهيُشبيهةُبـ:ُرتجربةُأعمىُمواجهتهاُومقارنتهاُبأشكالُإبداعيةُجديدةُ

اص دمُبحاجزُفأدركُبذل ُالوجود،ُفبمعاينتناُلل أُفرضياتنا،ُنتمكنُمنُالدخولُ
ُالتيُ ُاإليجابية ُالتجربة ُهو ُأخ ائنا ُفتصحي  ُرالواقعر، ُمع ُعالقة ُفي  قيقة

.ُيمكنُتحديدُرالنزياحُالجماليرُبينُاألفقُالسائدُوالعملُ(33)نستللصهاُمنُالواقعر
لجديدُمنُخاللُالتحليلُالدقيقُلملتلفُردودُالنعلُالصادرةُعنُالجمهورُالال قُا

ُتلر ُعنُ ُل ُفعل ُوهيُردود ُبه، ُاللاصة ُالنقدية ُاأل كام ُوكذا ُالمقروء، للعمل
الحالت اآلتية: التأكيد أو التلييب أو التغيير. من هنا فإنَّ رالنزياحر الموجود بين 

ُالسابقة،ُُو ُتقدمهُمنُمعاييرُمألوفةُورأفقُمتغيرر،ُيو يُبهُرالتجربةُالجماليةر ما
العملُالجديد،ُيحددُبالنسبةُلجماليةُالتلقيُال ابعُالننيُاللاصُبكلُعملُإلُأنهُ
 ين تتقلص مسافة هذا النزياح، ويستجيب العمل النني لما كان يتوخا  القار ، 

 .(rel’art Cuisenai) (39)فإنهُيقتربُمنُمجالُرفنُالوصناتُال بليةر
(ُثنائيةُرالس الُوالجوابرJaussُ) «ياوس»ولرصدُنوعيةُهذاُالنزياحُاعتمدُ

ُرأفقُتوقعرُ ُفيُخدمة ُرالس الُوالجوابر ُأينُتتمثلُمساهمة ُوبناءُعليه الجمالية.
ُوكيقُساعدتُ ُوالقراء؟ ُالعمل ُبين ُالتناعل ُنوعية ُتبري ُوأين النصُوالجمهور؟

 ىُالشتغال؟ُاألداة  اإلجرائية األداة  التأويلية عل
                                                 

(35) U.Eco : l’œuvre ouverte. Traduit de l’talien par chantel roux de bézieux 

avec le conours d’André Boncoure chliev, éd Seuil, paris, 1965. P : 100. 

(33 ) H .R.Jauss : op , cit, 1978.PP: 74 – 75. 
(39 ) Ibid.P : 53. 
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 ثنائية "السؤال والجواب" الجماليةـُ 9
إذاُكاننُرجماليةُالتلقيرُتهتمُبرصدُطبيعةُالتناعلُبينُالعملُاألدبيُوالقراءُ
ُالحاضرةُ ُالتناعلُبينُالتجربة ُنوعية ُفيُاآلنُننسهُبرصد ُتهتم ُفإنها المتعاقبين،

(ُعلىُاألداةJaussُ) «ياوس»والتجربةُالماضيةُللعملُاألدبي.ُوللقيامُبذل ُيعتمدُ
ُالتوقعُ ُبأفق ُترتبم ُآلية ُباعتبارها ُوالجوابر، ُرالس ال ُثنائية ُفي ُالمتمثلة التأويلية
وتدققه. وبعبارة أخرى فإنَّ منهوم راألفقر أداة إجرائية تمكن األداة التأويلية من 
ُبالمظهرُالذيُكانُعليهُ ُتشكيلُرأفقُالتوقعر ُرإنُإعادة ُيقولُرياوسر: الشتغال،

للحظة التي تم فيها في الماضي، إبداع العمل وتلقيه، تمكن، فضاًل عن ذل  فيُا
منُطرحُاألسئلةُالتيُأجابُعنهاُالعمل،ُوكذاُإعادةُاكتشافُالكيفيةُالتيُاست اعُ

ُالمتلقيُ(33)أن ينظر بها قار  العصر لهذا العمل وأن ينهمهر ُيبري ُثم ُومن .
ُالختالفُالتأويليُبينُالم ُاألثرُبوضوحُ سبُرياوسر، اضيُوالحاضرُفيُفهم

 .(37)األدبي،ُويدركُتاريخُتلقيهُالذيُيعيدُبناءُالصلةُبينُاألفقين
 خالصة:

لقد تبدل منهوم القراءة مع رجمالية التلقير كليًا من التصور الذي يرى أنَّ 
 (interprétant)النص يحمل في ذاته معًنى موضوعيًا خالدًا، يكني الم ول 

ُللكشف ُملتلفُالمعانيُالمحتملةُ الغوصُفيُأعماقه ُلمعايشة ُإلىُمحاولة عنه،
ُيمكنُ ُأوُعبرُما ُالقراءة، ُإلُمنُخـاللُطاقة ُوالتيُلُتحققُذاتها الكـامنةُفيه،
تسميتهُبثنائيةُرالس الُوالجوابرُالجماليةُالتيُتجمعُالمتلقيُبالعملُاألدبي.ُ يثُ

ُإقصا ُضرورة ُمن ُفيه ُان لق ُ ديث ُتاريخ ُتأسيس ُرياوسر ُاألفكارُاست اع ء
                                                 

(33 ) H .R.Jauss : op , cit, 1978. P: 58. 
 .90مرجعُسابق،ُص،ُنحو جمالية التلقيم(،1779ُهـ/1717هانسُروبرتُياوس،ُ) (37)
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ُالتقليديتينُ ُاإلنتا ُوالتمثيل ُوتأسيسُجمالية ُالتاريلية ُالموضوعية ُللنـزعة المسبقة
على أساس جمالية الوقع المنتج والتلقي. والذي اعتمد على ع دة منا يمية من 
ُالجمالير،ُ ُرالنزياح ُالجماليةر، ُرالمسافة ُالجمالير، ُوالتلقي ُرالتأثير ُثنائية بينها:

 والجوابرُالجماليةُمنُثمُنللصُإلىُمجموعةُمنُالستنتاجات:ثنائيةُرالس الُ
  :هناك العديد من أسس التلقي وآلياته تعد جزءًا من التحليل البالغي ومنها

 رالنزياحرُورالتغييررُورالتواصلرُورالتأثيرر.
  إذا كان منهج التلقي يهتم بدراسة التأثير الجمالي للعمل النني عمومًا، والشعري

ُا ُوجه للصوص، فإنَّ التحليل البالغي يرتكز على التأثير البالغي على
 للل ابُاإلقناعي.ُمنُهناُفكالهماُينشغالنُببنيةُتأثيريةُنصية.

 ُالل ابُفيُ ما دامُالتأثيرُالبالغيُيرتبمُبردودُالنعلُوالمواقفُالتيُيحدثها
ُيرتبمُبذل ُمنُأفعالُاجتماعية،ُفإنُمنهجُالتلقيُيراعيُردُو دُالمتلقين،ُوما

 أفعالُالقراءُمنُخاللُآلياتُأفقُالنتظار.ُ
  إن التأثير البالغي تأثير عملي غير جمالي، لكنه ي بنى ان القًا من آليات

 جمالية.

 ُُالبالغة ُمن ُاستناد ُكما ُالحجاجية، ُالبالغة ُمن ُاستناد ُقد ُالتلقي ُمنهج إن
 ا.الكالسيكيةُمثلُبالغةُرعبدالقاهرُالجرجانيرُور ايمُالقرطاجنيرُوغيرهم

  شكلن اإليديولوجية جوهر التحليل البالغي عند رياوسر، ان القًا من  ديثه
عن الوظينة الجتماعية لألدب التي تتجلى في تدخ ل اللبرة األدبية الجمالية 

 للمتلقيُفيُأفقُتوقعُ ياتهُاليومية.ُ
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