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  ارالنّ  دمية رواية في يمنالضّ  القارئ تشكيل

 مفتي بشير وائيللرّ 

  أمقران آمنة/ أ
   )الجزائر(البواقي أم جامعة

   

  :الرواية وأسئلة القراءة   
 . القارئ/ إّن فعل القراءة وحتى يكون منتجا للمعرفة يتطّلب ركيزتين أساسيتين ليقف باستواء؛ المقروء 

ط فيهـا إلـى المواجهـة عبـر عـدة وايـة سـطوتها التـي تـدفع المتـورّ للرّ  أنّ  والحـقّ  وائـي،ّن المقـروء هنـا هـو الـّنص الرّ إ
د ذات ساردة ا تمارسه بتفرّ وائي باعتباره منجزا نصيّ ن الخطاب الرّ ظرية الشتغال وتكوّ فاذ إلى األسس النّ النّ  ولعلّ  ،جبهات

  .كفيل بأن يطرح استراتيجيات للكشف عن إبداالت هذا الخطاب
ــنّ  بوجــود قمتعلّــ أنطولــوجي بســؤال محاصــر إذن القــارئ إنّ  ــ إبســتمولوجي وســؤال ،صال  القــراءة، بمنهجيــة قمتعّل

ــنّ  تواجــه أن عليهــا قــراءة أيّ  أنّ  والحــقّ  ــ وٕامكــان، كاحتمــال وجــوده خــالل مــن ال كمنجــز هوجــود خــالل مــن صال  ال ىحّت
  .التجزئ أو االنتقاء أو عميمالتّ  في تسقط

 المنـــاهج بمختلـــف تســـتعين ةروائّيـــ ةشـــعريّ  وبلـــورة وايـــةللرّ  ةنظرّيـــ تأســـيس إلـــى حثيثـــا اجـــديّ  ســـعيا قـــادالنّ  ســـعى وقـــد
 ،فســيالنّ  حليــلالتّ  ذلــك وقبــل ،الخطــاب تحليــل ،اتالســيميائي ،عريةالّشــ ،ســانياتاللّ  مجــال فــي ةخاّصــ ةالعلمّيــ والمعطيــات

  ....والسوسيولوجيا
 رديالّســ الخطــاب بــين الفصــل لتجــاوز اإلجرائــي عوالتنــوّ  النظــري راكمبــالتّ  تغتنــي قــراءة لقراءتهــا أفقــا ريــوفّ  مــا وهــو

  . السوسيوثقافي ونسقها رديالسّ  خطابها بين سانية،اللّ -عبر وداللتها وايةالرّ  بنية بين ، وائيالرّ  والخطاب
 ةالمنهجّيــــ بخطواتهــــا واعيــــة قــــراءة" صــــنيفاتوالتّ  االختــــزال عــــن بعيــــدا يــــةواللرّ  باإلنصــــات مطالبــــة قــــراءة كــــلّ  إنّ 

 أخــرى ومكونــات ،1"وداخليــة خارجيــة لمكونــات عالئقيــا نســيجا باعتبــاره صالــنّ  إلــى تنظــر التــي اإلســتراتيجية وباختياراتهــا
 مـن يكتمـل أن وائـيالرّ  للخطـاب صـيةالنّ  الممارسـة قلتحقّـ يمكـن ال إذ ،تمامـا يةخارج هي وال تماما داخلية هي ال مواربة
  . صيةالنّ  العتبات خطاب الموازي، بخطابها االحتفاء دون

إّن فاعلّية القراءة إذن مرتبطة بفاعلّيـة الجهـاز المفـاهيمي للممارسـة الّنقدّيـة مـن نـاحيتي الّرؤيـة المعرفّيـة واألدوات 
  .اإلجرائّية

 إنّ  2"ص والقـارئوتفـاعال بـين الـنّ  ،تفترض قبال وجود نص، ووجود قارئ فعالية"والقراءة كما يعتبرها جيرالد برنس
ة كمــا يعتقــد يــاوس  ة القرائّيــص عــن أســئلة القــارئ، فالفاعلّيــص وٕاجابــة الــنّ فاعــل يكمــن فــي إجابــة القــارئ عــن أســئلة الــنّ التّ 

  .الجواب/ الؤ ى في ديالكتيك السّ ومن قبله غادمير تتجلّ 
ه، ومــادام ال متســربال بــالغموض، ضــانا بســرّ ص مواربــا مضــلّ القــارئ مــا دام الــنّ / صقائمــا بــين الــنّ  حــوارا ســيظلّ  إنّ 

القارئ عاشقا لمـّا يصـب مرغوبـه بعـد، فمتـى مـا تكّشـف الـّنص  وأسـلم رغـب القـارئ عـن نـّص إلـى نـّص أو رغـب الـّنص 
  .عن قارئ إلى قارئ
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السـؤال  لكـنّ  ،السؤال فقط هو مناط القراءة ة السؤال، إنّ أساسه حيويّ  -هي بينهما إال ليبدأينت ال -إّن الحوار الذي
ا أّمـ ،ص عصـيّ الـنّ  مـن قبـل أو مـن دبـر  علـى األغلـب ألنّ  إنـه مـراودة تنتهـي بالقـدّ  ،ة باهتةالمتعجل ينتج معرفة سطحيّ 

  .اإلجابة يقينا تكون احتماال ممكنا نّ أو قراءة ممكنة أل ،السؤال المحتمل الممكن فيفضي إلى قراءة محتملة
هــا القــراءة ص بقــدر مـا تخضــع لخـرق هــذا القـانون، إنّ ف أو الـنّ تخضـع أبــدا لقـانون المؤّلــ إن القـراءة كمتعــة إذن ال

قــي ولــم يقلــه وال والمــدلوالت لصــنع معنــى ممكــن قــرأه المتلّ ترتيــب لعبــة الــدّ  بإعــادةالــذي يســمح لهــا  وفــق منطقهــا الخــاّص 
  .  ص وال ينكرها تحمل دائما على الخرق والتجاوزص ممكنات ال يثبتها النّ ة النّ في نصيّ  نّ ص، ألالنّ 

  :لقيالتّ /القراءة
هـا نقطـة االنعطـاف التـي احتفـت بالقــارئ قبـل إلــى حالـة المـا بعـد ، إنّ  ل مـن حالـة المـاإن القـراءة هـي بـرزخ التحـوّ 

  . و القارئ الذي يدخل في حالة سيرورة/ ، الذي يستوجب المقروء" اقرأ"على دوره بداللة األمر القطعية في الفعل توألحّ 
فعل خـالق، يقـرب الرمـز مـن الرمـز، ويضـم العالمـة إلـى العالمـة، ويسـير فـي دروب ملتويـة جـدًا مـن " إّن القراءة

ه نفسـها مثلمـا يتجـاوز إّن القـارئ وهـو يقـرأ يختـرع ويتجـاوز ذاتـ. الدالالت، نصادفها حينًا ونتوهمها حينًا، فنختلقها اختالقـاً 
المكتوب أمامه، إّننا في القراءة نصب ذاتنـا علـى األثـر، وأّن األثـر يصـب علينـا ذواتـًا كثيـرة، فيـرّد إلينـا كـل شـيء فـي مـا 

  3".يشبه الحدس والفهم
كن وٕاذا كان المؤلف يرسل، فالقارئ يتلقى والتلقي في لسان العرب هو االستقبال، وفالن يتلقى فالن أي يستقبله ل

لتلقــى  وٕانــك" الرســالة اللســانية ، وفــي الخطــاب القرآنــي بــإزاءالذائقــة االســتعمالية تفضــل اســتخدام التلقــي علــى االســتقبال 
يختزنـه فعـل التلقـي مـن داللـة  زيـادة علـى مـاف. 5"فتلقـى آدم مـن ربـه كلمـات فتـاب عليـه" ، و 4"القرآن من لدن حكيم عليم

  .لبشري على مرسل الخطاب السماوي تأكيدا على دوره المركزي في تفعيل الرسالة التشارك والتفاعل فقد تقدم المتلقي ا

  :لالمتحوّ  إلىابت من الثّ 
ــا فقــد جــاءت  القــارئ/ الــنص/ المؤلــف: إن الثابــت فــي العمليــة األدبيــة أنهــا تقــوم علــى الركــائز الــثالث  ومــن هن

  .ى القارئالدراسات النقدية لتهتم بالمؤلف ثم تحولت إلى النص ثم أخيرا إل
فــي نظريــات األدب الكالســيكية كلهــا، إن فعــل القــراءة أمــر  وقــد الحــظ تــودوروف أن القــارئ هــو أكبــر المنســييين

  .6الوهلة األولى أنه ال يمكن أن نقول فيه شيئا مفرط في البديهة حتى يبدو في
روع ما بعد البنيوي  لتجعل والتأويل التي طورتها مدرسة كونستانس ضمن المش وقد نشأت نظريات القراءة والتلقي

التـي بالغـت حـد الغلـو فـي االنتصـار لمبـدإ المحايثـة  جوهريا ما كان جانبيا ومهمال في النظريات السـياقية، وحتـى البنيويـة
 إسـتراتيجيةدائرة التواصل اإلنساني وموازنة المعادلة الجديدة بنقل مركـز الثقـل مـن  فقصدت إلى جعل العملية األدبية في

  .القارئ/النص إلى جانب النص/من جانب المؤلف التحليل 
إن القراءة كمفهوم إذن سهل االنتقال من السياقية والنصانية، والقراءة هي بحث عن مدلول، إنه فعل الحفر بعيدا 

توجه صوب العميق والباطن والمكتنز، إنهـا عبـور مـن الـدال نحـو مـدلول غيـر منتـه أو  ..المنتهىعن السطحي المباشر 
  .ما قبلي، يبدعه المتلقي لحظة قراءةمتحقق 
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ا فــي بوصــفه تفــاعال ديناميــا بــين الــنص والقــارئ حيــث الــنص يجــاوز نفســه ممتــدّ " وفعــل القــراءة كمــا يعتبــره إيــزر 
ص يتجلــى فــي حضــرة إنهــا بتعبيــر صــوفي لحظــة إتحــاد حيــث الــنّ .  7"صفــي الــنّ  القــارئ، والقــارئ يخــرج عــن ذاتــه يمتــدّ 

  .    صد في حضرة النّ تعبّ المتلقي وحيث المتلقي ي
التـي كانـت مسـلطة علـى المؤلـف وأبـدلتها بـأخرى  األنـوارلقد بـدأت سـطوة القـارئ تتعـاظم منـذ أن أطفـات البنيويـة 

  .تضيء من داخل لغة النص وبها
والحــق أن النقــاش حــول قتــل المؤلــف دبــر منــذ الطبعــة البنيويــة المبكــرة منــذ الشــكالنية التــي بــدأت تحفــر فــي لغــة 

وص ، ثم بعدها توالت محاوالت استبعاد المؤلف بظهور السيميائية التي تدعو إلى تحرير إشارات ودوال النص من النص
قيودهــا المعجميــة إلكســاب الــنص فاعليــة قرائيــة يــنهض بهــا القــارئ ثــم مــع نظريــات الــنص التــي عــدت الــنص فسيفســاء 

  .نصوص أخرى ،تتناسل بعيدا هناك مفلتة من سطوة أصحابها
ام كل نص حسب بارت هو تناص مصنوع من نصوص أخرى موجودة فيه ، فال داعـي لالهتمـام بـالمؤلف وما د

أو مقصديته ومن هنا نزع بارت مسوح القداسة األولى عن المؤلف وصار ممكنا حمل النص إلى وجهـات مختلفـة ولـبس 
  .القارئ أولى مسوح القداسة ووعده بارت بأن المتعة جنته الموعودة

فــي مقابــل واحديــة ... للقــارئ توصــيفات تــوحي بتعــدده كـالخبير النمــوذجي الحقيقــي المقصــودعــا لــذلك تبواجترحـت 
  .المؤلف الذي تقادم العهد على موته

أمعنت فـي تمزيـق الـنص وتفكيكـه إللبـاس القـارئ  لحداثة في طبعته التفكيكية التيوبعد البنيوية جاء تيار ما بعد ا
ــم  قداســة أخــرى ومنحــه ســلطانا علــى جثــث دوال الــنص  يقــرأ فيهــا مــا شــاء متجــاوزا مخترقــا لدوالــه محترقــا بمتــع أخــرى ل

  .يحددها دريدا ألنها منزلة تضيق عنها العبارة
إن قراءة المتلقي المتجاوزة أو التجاوزية هي عملية حركية ونشاط "نصيا تماما  -فالقراءة إذن ليست مفهوما خارج

فــي العمــق ، والمــا وراء ، ولــيس الموجــودة فــي -فــي ال نصــية الداللــة  -منــةوجــداني حدســي هدفــه اقتنــاص اإلشــارات الكا
داللـــة ال تصـــدر إال عـــن ذات  8"إنـــه يغـــوص فـــي أغـــوار الـــنص ليســـتخرج داللتـــه الالنصـــية، -الداللـــة النصـــية-الســـطح 

  .محترفة ال هاوية
ماليــة يمكــن اعتبــاره مــا تضــمنته شــعرية أرســطو مــن تطهيــر للعواطــف بــالفن كتصــنيف مركــزي للخبــرة الج" ولعــل 

، إن التنفــيس االنفعــالي بــالتلقي يعــد مــن الكالســيكيات 9"المســتمعين دورا رئيســا اســتجابةتصــويرا مبكــرا لنظريــة تلعــب فيهــا 
أمــا حــديثا فــيمكن اعتبــار الشــكالنية الروســية، ومدرســة بــراغ، والسوســيولوجيا،  .الســامع/ المؤسســة التــي احتفــت بــالمتلقي

  .من المؤثرات في ظهور جماليات للتلقي....ية والتداوليةوعلم النفس، والسميائ
أما الجو العقلي الذي ساعد علـى ازدهـار النظريـة فهـي فلسـفتي الفينومينولوجيـا، خصوصـا فينومينولوجيـا هوسـرل 

 .وانجاردين بأبحاثه حول الخبرة الجمالية، والهرمنوطيقا مع جهود غادمير في الفهم 
  

  :الخبرة الجماليةظاهراتية انجاردين وتأسيس 
الفينومينولوجيا حركة فلسفية أو مـنهج فـي الفحـص الفلسـفي يركـز علـى الـدور الحيـوي والمركـزي لإلنسـان المـدرك 

والنقد األدبي الفينومينولـوجي ال يركـز علـى العمـل األدبـي نفسـه بـل علـى خبـرة القـراءة، ويسـعى . في عملية تقرير المعنى
إنـه 10.ا عمل أدبي ما في وعي القارئ ، وبهذا مهـدت الفينومينولوجيـا لنظريـة القـراءةإلى أن يصف العملية التي يدخل به
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الداخلي، أي من الـنص ذي األسـاس المـادي إلـى وعـي  اإلدراكيتتبع رحلة المعنى من عالم الظواهر الخارحية إلى عالم 
  . المتلقي

محــاوالت وأشــدها صــرامة والتزامــا بــالمنهج ويعــد إســهام انجــردان فــي مجــال اإلســتطيقا الفينومينولوجيــة مــن أهــم الذ
فأصـــحاب المحـــوالت الســـابقة كـــان كـــل مـــنهم مشـــغوال بمشـــروعه الخـــاص أكثـــر مـــن انشـــغاله بالمشـــروع " الفينومينولـــوجي 

مقارنــة مــع  . 11 "الفينومينولــوجي فــي ذاتــه ولــذلك كــان التحليــل الفينومينولــوجي يــتم تكييفــه أحيانــا وفقــا ألغــراض خاصــة
  .،أو ميرلو بونتي وحتى دوفرينغر ، أو سارترت هايدمحاوال

لــم يكــن لــه "ولكونــه كــان طالــب هوســرل فقــد انشــغل بطــرح األســئلة الفلسفســية ، ولــيس هــذا معنــاه أن انجــاردين ذ
  .12"مشروعه الفلسفي الخاص به، ولكن مشروعه الخاص كان هو الفينومينولوجيا ذاتها

البحــث الفلســفي الفينومينولــوجي فــي ميــادين عديــدة شــملت مباحــث لقــد كــرس إنجــاردين إنجازاتــه الفكريــة إلثــراء ذ
يباشــر مشــروعه الفينومينولــوجي "ويمكــن القــول إن انجــاردين . اإلبســتيمولوجيا، األنطولوجيــا ، مبحــث القــيم ، واإلســتطيقا

القصــدي  والجانــب، )الموضــوعي  لبنــى األشــياء والموجــودات(جانــب األنطولــوجي  :علــى جــانبين أو مســتويين متالزمــين
   .13")الذاتي لألنشطة الواعية لإلنسان(

" الــنص"أي مــن الظــاهرة . وفــي ضــوء هــذا اإلطــار المنهجــي الفينومينولــوجي يعــالج انجــاردين مبحثــه اإلســتطيقي
وبهــذا فــإن المبحــث الجمــالي عنــده ينقســم إلــى جــزأين مــرتبطين معــا ترابطــا .  كوجــود مــادي ، إلــى وجــود جمــالي إدراكــي

  :تالزميا 
  .أي دراسة بنية وأسلوب وجود  العمل الفني باعتباره موضوعا قصديا: لمبحث األنطولوجي للعمل الفنيا/1
أي دراسة العمل الفني كما يفهم من خالل العمليات الذاتية القصدية لدى الشخص : ومبحث الخبرة بالعمل الفني/2

  .المدرك 
والخبـــــرة بـــــه " كوجـــــود" بادليـــــة بـــــين العمـــــل الفنـــــيإن هـــــذا التنـــــاظر أو االرتبـــــاط التالزمـــــي يعنـــــي وجـــــود عالقـــــة ت

إن الــنص  ،15"مــن حيــث بنيتــه وخواصــه يمتــد وراء أساســه المــادي "إن العمــل األدبــي حســب انجــاردن إذن 14،".كــوعي"
بـين -مـن حيـث البنيـة وأسـلوب الوجـود–بيـد أنـه مـن الضـروري أن نالحـظ أن هـذا التمييـز المـاهوي " يتخفى وراء نصـيته،

ونجده يقدم لنا وصفا وتحليال مورفولوجيا لبنية ". وموضوعه المادي  ال يعني أنهما منفصالن ال رابط بينهماالعمل الفني 
  :العمل األدبي فهو يوجد قصديا في أربعة مستويات أو طبقات

التي  الطبقة المحسوسة تكون متأصلة وجوديا في الوسيط المادي، أو مادة العمل"تمثل المستوى الصوتي:الطبقة األولى-
  .من خاللها يتوضع العمل أو يكتسب حالة موضوعية ذات طبيعة ذاتية مشتركة

في هـذه الطبقـة يتجـاوز العمـل الفنـي مسـتوى تجليـه المحسـوس دون أن ينفصـل عنـه، وٕاذا كانـت الطبقـة : الطبقة الثانية-
أو االتصـال بـين هـذه الـذوات، األولى تسمح بتجلي العمل أمام كثرة الذوات، فـإن طبقـة المعنـى هـي التـي تؤسـس الفهـم 

  .المتلقية /وعلى هذه الطبقة يقوم اإلدراك الجمالي للذات المالحظة
وتمثل مسـتوى الموضـوعات المتمثلـة، فـالمعنى عنـد انجـاردين يشـير قصـديا إلـى موضـوع مـا، وهـي تقـدم : الطبقة الثالثة-

  .ل نشاط تخيليالمساحة الخيالية للعمل الفني التي يتجه إليها قصد المالحظ من خال
هــذه –طبقــة المظــاهر التخطيطيــة –تنبثــق مــن طبقــة الموضــوعات المتمثلــة وتتمهــا ويســميها انجــاردين : الطبقــة الرابعــة-

، 16الموضوعات يستعين بها المتذوق والمالحـظ فـي عمليـة تعيـين المضـمون القصـدي الالمتحـدد للموضـوعات المتمثلـة
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وعــي جمــالي لــدى المتلقــي مــن المكــون الصــوتي للكلمــات، إلــى وحــدات  إن القــراءة ظاهراتيــا تعنــي تحــول الــنص إلــى
أنهـا تعنـي بمفهـوم ريفـاتير . المعنى، ثم بناء المتخيل ، فتجلية مناطق الغموض بمـلء الفجـوات التـي تسـتدعي المتلقـي 

  .ه البنائية وترجمة شفراته وسننه معالجة النص لغويا وأسلوبيا، ثم محاولة تجاوز إكراهات
أن السمة المميزة لكل عمل فني مـن أي نـوع كـان هـي أنـه لـيس مـن صـنف الشـيء الـذي يكـون " انجردينويعتبر 

محددا تماما من كل جهة بواسطة مستوى أولي من كيفياته المتنوعة، وهذا يعني بعبارة أخرى أن العمل الفني ينطوي في 
إنه إبداع تخطيطـي وعـالوة علـى ذلـك فـإن كـل .أي على مواضع الالتحدد فجوات مميزة له تدخل في تعريفه  باطنه على

ويترتـب علـى هـذا أن .....تحديداته ومكوناته أو كيفياته تكون في حالة تحقـق فعلـي، ولكـن بعـض منهـا فقـط تكـون كامنـة
  . 17"العمل الفني يتطلب عامال آخر يوجد خارج ذاته، وهو الشخص المالحظ كي يجعله وفقا لتعبيري الخاص عيانيا

يحــاول تقــديم مفهــوم المتعــالي عنــد هوســرل كــإجراء يطبقــه علــى الــنص فــالنص ظــاهرة تشــتمل علــى  إن انجــاردين
ومـن هنـا فهـو ال يهـتم فقـط   تلقـي،بنيتين، بنية مادية ثابتة وأخرى بنية الفهم متغيرة تنـتج مـن خـالل تفاعـل الـنص مـع الم

هكـذا جعلـت فينومينولوجيـا انجـاردين المتلقـي و  إلـى ذلـك الـنص، االسـتجابةبالنص إنما أيضا باألفعال التـي تـدخل ضـمن 
  .ركنا أساسيا في إدراك العمل األدبي

  :الفهم وٕاجراءاتهرمينوطيقا غادمير  
فن امتالك كـل الشـروط "، وٕاذا شئنا استخدام عبارة دقيقة قلنا إنها تعني"علم أو فن التأويل"تعنى كلمة هرمنوطيقا 

   .18  .1654ام للداللة على هذا المعنى إلىاستخد، ويرجع شالير ماخر "رورية للفهمالض
استخدم المصـطلح ذو األصـل المدرسـي الالهـوتي فـي عمليـة تفسـير الغمـوض الـذي يكتنـف  النصـوص المقدسـة 

كل ظاهرة يتطلب معناها تفسيرا، يفرض تجـاوز حالـة االغتـراب إذ أصـبح "،ثم اتسع من بعد ذلك مجال استعماله ليشمل 
فل بردم الهوة بين العالم المألوف الذي نعيش فيه والمعنى الغريب الذي يرفض أن يستوعب آفـاق العمل الهرمنوطيقي يتك

  .19"عالمنا كما يرى الفالسفة المعاصرون
ولكـن الهرمينوطيقــا وبعــدما كانـت تســتند إلــى البعــد النفسـي لــدى شــالير ودلتــاي، ولصـيقة باألنطولوجيــا فــي فلســفة 

مــع هوســرل صــارت أقــرب إلــى البعــد الفلســفي العــالمي صــارت الهرمنوطيقــا مــع غــادمير هايــدجر، وأســيرة الفينومينولوجيــا 
  .التأويل والتطبيق/قائمة على حلقة الفهم التفسير

أمــا . الشــكل الخــارجي للفهــم فــنحن علــى اعتبــار غــادمير نفســر أوال وأخيــرا مــا نكــون قــد فهمنــاهإن التفســير هــو 
،أو ضمن الوضع الراهن للشارح أو لمفسر هـذا التطبيـق نتيجـة تفاعـل بـين الممارسة التأويلة في نظره هي تطبيق للنص 

  .أفق النص واألفق الراهن للمفسر
ريخيــة لللمــؤول أو لتاال تفصــل بــين الــنص ذاتــه والشــروط ا"ومــن هنــا فــإن غــادمير ربــط التأويليــة بشــروط تاريخيــة 

  .  20لواضع  النص 

 القــراءة وآفــاق الــنص بــين-وحــوارا- جــدال بوصــفه غــادمير ضــوء يفــ يتمثــل هنــا إليــه المشــار التــاريخي التقليــد إن
  . 21"نهائية أو ثابتة قيما أو معاني يمتلك فال نفسه األدبي النص أما المتوالية

  :النص/تفاعل القارئ: جمالية ياوس
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عنــد إن جماليــة يــاوس هــي تأســيس يبــدأ حيــث انتهــت التراكمــات النظريــة فــي تنــاول الظــاهرة األدبيــة، إن التلقــي 
ياوس تجل بين لحظتين يكون عليهما المتلقي لحظة الماقبل ولحظة المابعد وما بينهما برزخ حيث يمتزج النص بالقارئ، 

  .ويمتزج القارئ بالنص وهذه اللحظات البرزخية فقط هي التي تكتب تكتب تاريخا جديدا لألدب 
عـديا بـين أحـداث أدبيـة ، ولكنهـا تقـوم علـى ذلك أن تاريخانية األدب ليسـت متضـمنة فـي عالقـة التحـام تتحقـق ب" 

  . 22"التجربة التي يكتسبها القراء من األعمال أوال
منحــى حواريــا ال يســلم بــالوجود، بــل "لقــد جــاءت جماليــة يــاوس نتيجــة تــراكم معرفــي حمــل كتاباتــه علــى أن تأخــذ 

  .  23ذ ويعدل ويحوريجادل في أنساق مفتوحة على اآلخرين لالستفادة وقد يمتد حواره إلى ذاته فيأخ
فقــد جــاءت جماليتــه نتيجــة حــوار معقــد ومناقشــات مــع الظاهراتيــة كمــا رســمها هوســرل وانجــاردين، والتأويليــة مــن 
خالل غادمير وريكور، والبنيوية وسوسيولوجيا األدب، وأفضى النقاش أخيـرا إلـى أن المؤلـف لحظـة يكتـب والـنص لحظـة 

ذلـك أن القيمـة التاريخيـة للعمـل األدبـي سـتبقى مـادة . حظة القارئ لما تبدأ بعديؤلف تبقى لحظة خارج التاريخ ما دامت ل
أولية مادامت  تقبع تحت أساسه المادي بمفهوم انجاردين، أي طالما هي في بطـن الـنص حتـى تصـير إلـى بطـن القـارئ 

  .بتعبير الغذامي
يقبـل أو يـرفض أو يعـارض مؤلفـا "هـو الـذيفالمتلقي إذن هو األحق بكتابة تاريخ لألعمال األدبية مـا دام القـارئ  

   .24".ما سواء قام بذلك كله مرة واحدة أو بكل دور على حدة
  .لماذا كان القارئ جوهر نظرية التلقي؟: وما دام األمر كذلك فالسؤال المشروع هو

ن المعايير مجموعة م"ويقصد به التوقعات، / تسمية أفق االنتظار طرح ياوس مفهومه اإلجرائي الذي أطلق عليه
الثقافيــة والطروحــات والمقــاييس التــي تشــكل الطريقــة التــي يفهــم بهــا القــراء ويحكمــون مــن خاللهــا علــى عمــل أدبــي مــا فــي 

  :التوقعات ثالثة عوامل رئيسية/ويتضمن أفق االنتظار . 25"زمن ما 
  .دبيالتجربة القبلية التي يملكها الجمهور عن الجنس األدبي الذي ينتمي إليه العمل األ-1
  . شكل األعمال السابقة وموضوعاتيتها التي يفترض العمل الجديد معرفتها-2
   .26.المقابلة بين اللغة الشعرية واللغة العملية ، وبين العالم التخيلي والواقعة اليومية -3

سـبة فـي وهذا يعني أن القارئ ال يواجه النص العينـي معـزوال ووحيـدا بـل يوجهـه مـن خـالل األنظمـة النصـية المتر 
  . ، فجدوى المتلقي تكمن في استنفار مخزونه المعرفي والثقافي القريب والبعيد 27"الوعيه وفي ذاكرته القرائية

 التـي مرجعيتـه أي ،"بـالّنص التقائـه قبـل المتلقـي عليـه يكـون سـابق، أفـق"  لالنتظـار أفقـين للقـارئ يـاوس حّدد وقد
 الثبــات المتناقضــين بــين تجمــع التــي الشخصــية المعــايير مــن صــةخا منظومــة وأنتجــت القرائــي، الترســب بفعــل تأسســت

  .  والتحول/

 قـد مخالطـة السـابق األفـق تعتـري إذ القـراءة، أثنـاء بالقـارئ النّص  تمازج عن ناتج عامل وهو الثاني االنتظار أما"
 وتبديلـه، تحويلـه أو مـهوتطعي المـوروث زحزحة شأنه من الذي التخييب عامل على" ياوس" ويركز آماله، تخيب أو توافقه
  . 28 "السائد تتجاوز جديدة معايير تقديم سبل للنص فيتيح يخلفه جديد أفق وخلق

 وطبيعـــة األدبـــي، اإللمــاح األدبـــي، النــوع– النصـــية االســتراتيجيات خـــالل مــن تتبعـــه يمكــن... التوقعـــات أفــق إن"
   .29"منها تسخر أو وتدمرها وتعدلها القراء توقعات تؤكد التي-الشعرية واللغة القص

 تاريخا يكتب ما األساس في هو الواحد للنص سابقة بقراءة مقارنة تحوير أو وانتقال تحول من قراءة تخلفه ما إن
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 مكانــة تحــدد التــي هــي الحــق وأفــق ســابق أفــق بــين المســافة إن.ذاتــه القــراءة لفعــل الســياقية المعــايير عــن بعيــدا للقــراءة
 وظيفــة بوصــفها تــتم مــا لــنص الجماليــة فالقيمــة ، انحرافيــا نموذجــا أساســية بصــورة نــاه يــاوس ويســتخدم .األدبيــة األعمــال
 مــن نصــا يكــون ســوف ثــم مــن الــنص فــإن تنتهــك، أو للــنص قــارئ توقعــات تخــب لــم وٕاذا ، معــين معيــار عــن النحرافهــا

  . الثانية الدرجة
 وســوف قــوي، نحــو علــى ســلبية اتاســتجاب ثابــت نحــو علــى تقريبــا تثيــر ســوف المخيبــة بالتوقعــات األولــى فــالخبرة

إن . 30ســلبيا قرائــه توقعــات يمــزق العمــل يعــود وال األفــق يتغييــر الحــق عصــر وفــي الالحقــين القــراء أمــام بالتــالي تختفــي
   31."اي الدرجة التي ينفصل بها عمل ما من أفق توقعات قرائه"المسافة الجمالية"القيمة األدبية تتحدد طبقا لـ

 مـــن موجـــود أفـــق علـــى تســـتقبل األدبيـــة األعمـــال أن فـــي الفلســـفية الهرمينوطيقـــا علـــى امتكئـــ يـــاوس جـــادل هكـــذا"
 ذلـــك يتغيـــر مـــا بقـــدر تتغيـــر األعمـــال معـــاني وٕان األدب عـــن وتصـــوراتهم اللحظيـــة القـــراء معرفـــة مـــن المكونـــة التوقعـــات

   .32"األفق

  والتخييليـة والتيميـة إلجناسـيةا الـنص معـايير أن ذلـك لمتلـق متلـق ومـن لـنص نص من تختلف القراءة تجليات إن
 القارئـة الـذات فتنبنـي وتأسـيس هـدم حـال فـي ووضعها القرائية المتلقي منظومة إرباك أجل من أزلية وتحول حل حال في

إن مقيـــاس تطــور النـــوع يكمـــن فــي طـــرف المتلقـــي ألن مجموعـــة  .أخـــرى نصــية عـــن مرتحلـــة الــنص نصـــية مـــن انطالقــا
تجاربه السابقة في قراءة األعمال هي التي ترسـم ذلـك التطـور فـي اللحظـة التـي تتعـرض  المعايير التي يحملها من خالل

فيهــا إلــى تجــاوزات فــي الشــكل والموضــوع واللغــة وهــذه اللحظــة هــي لحظــة الخيبــة حيــث يخيــب ظــن المتلقــي فــي مطابقــة 
  33.ية التلقي األصول المعرفية لنظر " معاييره السابقة مع المعايير التي ينطوي عليها العمل الجديد

والخبرة الجمالية مع فعل الفهم  األدبيتم إذن بناء المعنى وٕانتاجه داخل مفهوم أفق االنتظار حيث يتفاعل تاريخ 
عبر التاريخ يتحدد لدينا سلسلة تاريخية خاصة بالتلقي تقوم بقياس  -أبنية المعاني–عند المتلقي ونتيجة لتراكم التأويالت 

  . تطورات النوع األدبي
دورا رئيسيا في هذا التأسيس التاريخي حيث تعد تأسيسـا ألفـق جديـد وهكـذا يـتم التطـور  –لحظات الخيبة -ؤدي ت

في القـراءة إذن يتمـازج الـنص األدبـي مـع القـارئ ، 34.في الفن األدبي عبر استبعاد اآلفاق المتجاوزة وتأسيس آفاق جديدة
لى القارئ مهمة مسائلة النص من خالل أفق انتظار وٕاعادة تشـكيله الذي يعده بارت نصا كبيرا ،إن امتزاجا كهذا يلقي ع

  .    بتناسخ األسئلة بعضها بعضا سابقا والحقا ومآال

  :القارئ/ صايزر وتفاعل النّ 

األساسي في قراءة كل عمل أدبي هو التفاعل بين بنيته ومتلقيـه لهـذا السـبب نبهـت نظريـة  يعتبر ايزر أن الشيء
يجــب أن تهــتم لــيس فقــط بــالنص الفعلــي بــل كــذلك وبــنفس الدرجــة  األدبــيحــاح إلــى أن دراســة العمــل الفينومينولوجيــا بإل

  35باألفعال المرتبطة بالتجاوب مع ذلك النص
 ، ن احتمــاالت ممكنــة يحققهــا المتلقــيذلــك أن القيمــة ال تكمــن فــي مــا قدمــه الــنص بشــكل منتــه إنمــا فيمــا قدمــه مــ

ية يمكن من خاللها أن ينتج الموضوع الجمالي للنص بينما يحدث اإلنتاج الفعلـي فالنص ذاته ال يقدم إال مظاهر خطاط
   36.وتحقق النص يعني أنه خرج من إبداع المؤلف إلى إبداع المتلقي" من خالل فعل التحقق
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وفي مناقشته لنظرية انجاردين في التعيين الفني خلص إيزر إلى أن للعمل األدبي قطبين، القطب الفني والقطـب 
  .لجمالي األول هو نص المؤلف والثاني هو التحقق الذي ينجزه القارئ ا
  
  
  
  
                    

كـون واقعـا وفي ضوء التقاطب يتضح أن العمل ذاته ال يمكن أن يكون مطابقا ال للـنص وال لتحققـه بـل البـد أن ي
في مكان ما بينهما يجب حتما أن يكون العمل األدبي فاعال فـي طبيعتـه مـا دام ال يمكـن اختزالـه ال إلـى واقـع الـنص وال 

هكذا حـول ايـزر الـنص مـن كونـه موضـوعا إلـى نـص بوصـفه ، و 37.إلى ذاتية القارئ وهو يستمد حيويته من هذه الفاعلية
  .العمل الفني-تعين النص -النص:   ثإمكانية ومن هنا فقد فرق بين حدود ثال

  هو الجانب الفني،أي ما هو موضوع هناك أمامنا من قبل المؤلف كي نقرأه:النص-1
  .نتاج القارئ،أي تحقق النص في عقل القارئ، وقد أنجز من خالل ملء الفجوات :تعين النص-2
  38.النص والقارئ ليس هو النص وال هو تعين النص إنه يقع في نقطة اندماج: العمل الفني-3

  .المادي ، ولحظة نص المتلقي األساسلحظة نص المؤلف، لحظة النص ذي : لحظات ثالث بإزاءإننا إذن  
إن لحظـة المتلقـي هــي التـي تنــتج الجمـع بصــيغة المفـرد، فـالنص بالنســبة لصـاحبه واحــد وبالنسـبة لذاتــه واحـد أمــا 

الموقـع "فمـا دام  39"ليس إال منتوجا ينشئه النص في القـارئ-ايزر حسب–وٕان ما يدعى بالتلقي " بالنسبة للمتلقي فمتعدد،
أثـار اهتمـام ايـزر  إن مـا. 40"الفعلي للعمل يقع بين النص والقارئ فمن الواضح أن تحقيقه هو نتيجة للتفاعل بين اإلثنـين

  .كيف وتحت أي ظروف يكون للنص معنى بالنسبة للقارئ؟:السؤال من البداية هو 
خــالل ســؤاله إلــى قلــب المســلمة الكالســيكية التــي تجعــل المعنــى مخفيــا فــي الــنص فقــد أراد أن  ويهــدف ايــزر مــن

إجرائيـة  مفـاهيموقد طرح ايـزر  41" أي كتأثير يتم اختباره وليس هدفا يجب تحديده" يجعله في التفاعل بين النص والقاري
  . تحاول اإلجابة عن هذا اإلشكال الذي ظل يستفزه

  :منيقارئ ايزر الضّ 

يمكــن عــد مفهــوم القــارئ الضــمني مــن أكثــر المفــاهيم خالفيــة وقــد جــاء مقــابال لمفهــوم المؤلــف الضــمني، وعلــى 
مفــاهيم "خــالف قــارئ ريفــاتير األعلــى وقــارئ فــيش المخبــر وقــارئ  وولــف المقصــود جــاء قــارئ يــاوس الضــمني ذلــك أن 

فقـارئ ريفـاتير األعلـى مفهـوم صـالح للتأكـد . االقارئ الثالثة تنطلق من فرضيات مختلفـة وتهـدف إلـى حلـول مختلفـة أيضـ
القـارئ وكفاءتـه والقـارئ  -إخباريـة–من  الواقع أ ويمثل القارئ المخبـر مفهومـا هـو بمثابـة مرشـد ذاتـي ويهـدف إلـى تقويـة 

   42.التاريخية للجمهور القارئ الذي كان يقصده المؤلف االستعداداتالمقصود يمثل مفهوم إعادة البناء كاشفا عن 
إن القــارئ الضــمني كمفهــوم لــه جــذور متأصــلة فــي بنيــة الــنص إنــه تركيــب ال يمكــن بتاتــا مطابقتــه مــع أي قــارئ "

مين يوحـد كـال مـن مـا قبـل بنـاء المعنـى الضـمني فـي الـنص وٕاحسـاس القـارئ بهـذا التضـ االصطالحإن هذا . " 43"حقيقي
. 45"نصية تتوقع حضور متلـق دون أن تحـدده بالضـرورةبنية "فمفهوم القارئ الضمني إذن أنه  ،44" عبر إجراءات القراءة

  العمل الفني

  

 تحقق التلقي / نص المؤلف            القطب الجمالي/ القطب الفني
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وهو قارئ ذو وجود قبلي إال أنه تجريـدي غيـر حقيقـي إنـه بنيـة مسـجلة فـي الـنص  تحـدده توجهـات ممكنـة، فـالنص بهـذا 
  .له  ويتهيأمتلقيه  يهيئالمعنى 

  :ظر الجوالةايزر ووجهة النّ 
واحـدة فهـو يـدخل فـي وعـي المتلقـي بتقسـيط غيـر مـريح علـى ة ال يمكن قراءته دفعة ص ذو الطبيعة الخطيّ النّ  إنّ 

األغلب حيث يدخل في لعبة الحوار مع األجزاء التي يقرؤها آنيا دون أن تغيب عن وعيه ال تلك األجزاء التي قرأها قبال 
تصـبح   فهي ال تتوقف في غيابه عن الحضور وال تلك التي لما يقرأها بعد  فهـي ال تتوقـف عـن خلـق أفـق توقعـه وهكـذا

  .وجه نظر القارئ في النص من دون قرار إنها ذات طبيعة جوالة
إننا دائما نقف خارج الموضوع . المتتابعة للقراءة ال يمكن تخيل موضوع النص إال من خالل المراحل المختلفة و

 تمامـا عـن العالقـةالقارئ تختلف النص و بالتالي فالعالقة بين نص األدبي ؛ و داخل ال المعطى في حين أننا نحتل موقعا

تتجـول داخـل ذلـك الـذي ينبغـي  هنـاك وجهـة نظـر متحركـة الموضوع،و فبدل عالقة بين الذات  :المالحظ بين الموضوع و 
  . 46تكون خاصة باألدب وهذه الطريقة لفهم موضوع ّما، أن تدركه هذه الوجهة

  :تحدد مناطق الالّ 
ة العمليـة التفاعلّيـ ص معنـى عنـد  القـارئ؟ إنّ يكـون للـنّ القاري هو إجابة ايـزر عـن سـؤال كيـف /ص تفاعل النّ  إنّ 

يقلـه الـنص مـن اكتشـاف مـا لـم "ة تسمح للقارئ بالكشف عن المتخفي مـن خـالل المتجلـي فـي البنيـة النصـية أي التشاركيّ 
أدبــي مــادام أن كـل عمــل . أي أن يبنــي المتلقـي مــدلوال مــن خـالل تفاعلــه مـع الــنص الــذي يعتبـر داال .47" خـالل مــا قالـه

، وتقتـرب فجـوات يد وانكسـارات وشـقوق فيـه باسـتمرارللمتلقي مواقع ال تحد ويهيئ، وهو يستبطن المبدأغير تام من حيث 
  .ايزر من بقع اإلبهام عند انجاردين

فلـيس المعنـى موجـودا سـلفا " الموضـوع الجمـالي إلنتـاجوهكذا يتيح النص مسـافات يتـداخل فيهـا مـع خيـال القـارئ 
بتعبيـــر محمـــد - اإلبداعيــةراءتــه تـــدخل ضــمن مـــا يــدعى بـــالقراءة التفاعليـــة أو ضــمن مـــا يــدعى بـــالقراءة فارضــا نفســـه فق

لملء الثغـرات التـي يحويهـا لمؤهلة للكشف عن المسكوت عنه ، و ومثل هذه القراءات والتقنيات التي تقدمها هي ا -مفتاح
  .48" النص 

ا القـــارئ وكـــل قــارئ وكـــل قـــراءة ســوف تمـــأل هـــذه إن الفجــوات التـــي توجــد فـــي كـــل عمــل أدبـــي ويجـــب إن يمألهــ
. 49"فـالقراءة تمنحنـا الفرصـة لصـياغة مـا لـيس مصـوغا"الفجوات على نحو مختلف ومـن هنـا ينـتج التعـدد داخـل الواحـد ، 

الفراغات والشواغر تشكالن طريقة لقراءة النص بتنظم مشاركة القارئ مـع بنائيتهـا للحـاالت المتنقلـة وبـذات الوقـت فإنهمـا 
إن البيـاض إذن لـون يسـتفز القـارئ ذو أثـر تنشـطي . 50يجبران القـارئ إلكمـال البنائيـة وهكـذا ينتجـان الموضـوع الجمـالي 

  .نص القارئ/ لتنتهي لعبة القراءة ويتقابل في األخير نص المؤلف. تفعيلي وتحييني

  :عود على البدء
قاربــة األلمانيــة علــى غــرار المقاربــات الســياقية  فــي الم اثنــينلــى المتلقــي ثالــث هكــذا إذن تحولــت األنظــار أخيــرا إ

. التي تزلفت للمؤلف أو النصانية التي تعبدت في محراب النص واغتالت صـاحبه فـي سـرية معلنـة زمـن السـطوة البنيويـة
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ويمكن القول إن النظرية األلمانية توجهت صـوب المتلقـي مـن مسـارين متمـاثلين ظـاهرا مختلفـين باطنـا لكنهمـا  متكـاملين 
  :آخرا

حيــث تــدخل الــذات القارئــة عبــر لعبــة  االنتظــاروهــو مــا نحــاه يــاوس ضــمن خريطــة أفــق : الــنص/مســار تفاعــل القــارئ −
  .القراءة صيرورةالخرق ضمن /المطابقة 

وهــو توجــه ايــزر إذ ينطلــق مــن كــون الــنص هــو حصــيلة تمظهــره الخطــي مــن جهــة : القــارئ / مســار تفاعــل الــنص −
لـه إمكانـات  ويهيئضمن نصيته لقارئ محتمل  يتهيأخراة بتعبير مرتاضي إنه أي النص ومجموع تأويالته من جهة أ

  .القراءة صيرورةوالتجلي ليؤسس نصوصا ضمن / قرائية عبر لعبة الخفاء
القـارئ ،حتـى تغيـب فـي حوارهـا معـالم  يسـاءلالـنص والـنص  يسـاءلإنها نهاية تبدأ، وبدء ال ينتهـي حيـث القـارئ 

خر أو تكـاد لكـن اليقـين الوحيـد أن سـلطة القـارئ  مهمـا حاولـت االنفكـاك مـن سـلطة الـنص تسـقط سطوة أحدهما على اآل
 االنتسـابفيها ذلك أن مصـير الـنص القرائـي محكـوم بمـا يحملـه مـن شـفرات وراثيـة تحفـظ لـه جـوهر الكينونـة وأيضـا حـق 

  .إلى مؤلف حي ولو حسبه بارت ميتا

  : دالمتعدّ  إلى الواحد من القارئ/  اردالسّ 
 هـــذا حـــاكى "خييـــلالتّ  بالغـــة" مؤلفــه خـــالل مـــن 1961 ســـنة بـــوث وايــن عنـــد الضـــمني مؤلـــفال مصـــطلح طالعنــا

  .. األول جنب إلى جنبا سارا توجهان المصطلح
 زاتيـيوتم ،وسـارد/  مـادي كاتـب بـين قفـرّ  يالـذ وتـودوروف بـارت جهـود منـذ )سيميوطيقي بنيوي( رادالسّ ب اهتم توجه −

 مـرورا).. األصـوات(أو بئيـرالتّ  مفهـوم فـي جنيـت جيـرار إنضـاجه علـى اشـتغل مـا أو ظـرالنّ  هاتوج بين بوييون جون
  ..  لوتمان يوري أعمال وببعض ،صيةالنّ  اإلنتاجية حول كريستيفا أشارت بمختلف
 بـين خـاص تمييـز جـريأ القـارئ عـن لـه والمـروي الكاتـب عـن لـه تمييـزا اويالـرّ  لةبمسـأ ردياتالسّ  هتماما بداية في

 ، 51" صالـنّ  فـي هنـامرّ  كـان وٕان حتى الحقيقي المؤلف استبعاد دفبه وذلك ورق من تاشخصيّ  جميعا واعتبروا ،واةالرّ 
 المـروي أغفلت له نظيروالتّ  اويالرّ  بصوت اهتمامها زحمة في يالمتلقّ /  القارئ مسألة البداية في ردياتالسّ  أهملت وهكذا

  .له

وقـارئ   ،وقـارئ فـيش المخبـر ،الـذي اقترحـه ريفـاتيراألعلـى  /ئ الجـامعالقار جريبي و التّ / ماء منذ المفهو ه اهتم بالقرّ توج −
  .موذجي ايكو النّ  وقارئجاء قارئ ياوس الضمني  ،وولف المقصود

تستحضــر فــي كــل حقبــة مــن حقــب  تبلورهــا بعــض القضــايا التــي  ردياتالّســ جعلــت ريرورة الطبيعيــة للتطــوّ فالّصــ
رديات قـادرة وقابلـة لالنفتـاح علـى علـوم مجـاورة بعـد صـارت الّسـ أنفمنـذ ،  إجرائيـة أو علميـة بابألسـ أهملتها أو أغفلتها

 وأصـــبحت ،والمتلقـــي ،مثـــل المـــروي لـــه ،اكتملـــت عـــدتها وذاتيتهـــا وشـــرعت فـــي استحضـــار مختلـــف القضـــايا المؤجلـــة أن
   .52رها واستمرارهاوضروري لتطوّ  مطروحة بشكل ملحّ 

   :منيالضّ  لقارئوتشكيل اعتبة العنوان -1111
أولى فعاليـة فـ ،عالي الّنصـي الـذي يحـدد مسـار القـراءةمن أنواع التّ  ونوع موازي نّص العنوان مع صغر حجمه  إن

 تغـري رمزيـة، وأخـرى ة،دالليّ  أبعاد ذا سيميائًيا نظاًما يعدّ " إذ ،53"يمثل أعلى اقتصاد لغوي"الذي  ،تبدأ منذ العنوان التلقي
 وتجـذب مضـمونه وتحـّدد ص،الـنّ  ةبهوّيـ تعـّرف ةلغوّيـ رسـالة فهـو "54 "امـزةالرّ  شـفراته فـكّ  ومحاولة ،دالالته بتتّبع الباحث
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 لهتفاع في ةواإلغرائيّ  ،المصاحبة ةالضمنيّ  ةوالدالليّ  ،ةوالوصفيّ  ،الّتعيينية الوظيفة على المعوّ  55 "به وتغويه إليه، القارئ
 .القارئ مع

 كمـا ،تغييـر دون نفسـه ركيـببالتّ  فيـه ورد الـذي صالنّ  من المأخوذ العنوان لكذ هو ريحالصّ  المعجمي العنوان إنّ 
"  تـأويلي فتـاحم هّنـأ علـى مباشـرة صالنّ  من المستخرج ريحالصّ  المعجمي العنوان مويقدّ  "ارالنّ  دمية" عنوان مع الحال هو

 "أيــّة◌ّ  نّ فــإومــن هنــا  ،56" عليــه رّ يمــ الــذي العنــوان مــن ربطــا والخــارجي اخليالــدّ  صالــنّ  بنســيج القــارئ ربــط إلــى يســعى
علــى هــذا األســاس يعمــد  ، 57" س علــى ضــوء المفارقــة التــي تطرحهــا مقارنتــه بعملــه ة فــي العنــوان يجــب أن تتأّســنظرّيــ

يبـدو لـه سـابقا علـى  إذ ،صق عالقـة القـارئ بـالنّ ه بالعنوان الذي جاء ليعّمـار إلى تأسيس عالقة نصّ المؤلف في دمية النّ 
ة مني في بنيـة العنـوان انطالقـا مـن جدلّيـل القارئ الضّ ، يتشكّ ذاته ص بحدّ بالنّ  إالّ ا بحمولة داللية ال تغتني ص مشحونالنّ 

جـاء علـى  ،صبعـد ربـط العنـوان بـالنّ  إالأويـل لتـرهين المعنـى الـذي يبقـى ناقصـا التّ  آليـاتجلي التـي تسـتدعي والتّ / الخفاء
 ارالّنـ تلك صرت يطان،الشّ  ودمية يطان،الشّ  صرت ر،الشّ  ودمية ر،الشّ  صرت "اليخصية البطلة االعتراف التّ لسان الشّ 

  " 58يمسكها من تحرق ار،النّ  دمية مثل صرت والمسعورة، الحارقة ارالنّ  والمستعرة، ةالّالهب
ــ هــذه إنّ  ركيــب الجملــي، وقــانون قــانون التّ  غــة إلــىفــي مواجهتــه تعمــد اللّ  ل طاقــة تــدليل حــرّ البنيــة تحمــل داال يمّث

أي بتحيـين .  "59بامتياز صالحة للتداول اقتصاديةلتلك الطاقة وتوجيهه نحو داللة  لفعاّ صي، بهدف ضبط ركيب النّ لتّ ا
 . ص المعنى انطالقا من تفاعل القارئ بالنّ 

 
 
 
  

  :اويالرّ / تشكيل القارئصديرو عتبة التّ -2222
 اوقـد كـان كاتبـ،  )بشـير م( و شـبيه لـه اسـمه، أالروائـيإذ يحضـر  "وائـيالرّ "بمقدمة عنوانها » اردمية النّ « تستهلّ 

يد رضا شاوش واية السّ التقيت بطل هذه الرّ "،وائي بطل روايته رضا شـاوش الرّ يقابل مدفوعًا بسحر جنوني إلى الكتابة، 

  60"ابعة والعشرين من عمريفي الرّ  وأنا
خصيات تلك الشّ مثل " لبشـير م لقد كان بالنسبة الذي يثير الحيرة والتساؤل ،امضخص الغذلك الشّ , رضا شاوش

ليـل التـي رض الّ قوط فـي أشفا جرف مـن الّسـ ، وهي علىوتجربة مّرة في كل شيء ،داً التي تملك ماضيًا معقّ  ،وائيةالرّ 
عـرف إلـى والتّ  ،فقـرر مطاردتـه 61 "ب في كتابتهالغر أيديا يصلح للموضوعات التي كنت يلته بطال تراجتخّ ...قرار لها ال

ة فــرص التقائــه يزيــد شــغف بشــير م بــالتعرف علــى مــرة يلتقيــه مــع قّلــ وكــان فــي كــلّ  .ســراره واكتشــافهاوســبر أ ،شخصــيته
  ... أسرارهاخصية رضا شاوش واكتشاف ش

نحـو مسـارات القـراءة  ،ردية ويسـتدرجه عبـر مسـارات الكتابـةوائـي القـارئ فـي عوالمـه الّسـط الرّ بهذا االسـتهالل يـورّ 
تسـقط عـن وائي والقارئ اتفاقية مشتركة بين الرّ  تأسيسوظيفته  دهتحدّ  أنقارئا ما دون ة تترقب المؤسسة ضمن بنية نصيّ 

وتتكشــف هـذه الشـراكة عنــدما  ،ر لبشـير م نفسـهوايـة الغـامض والمحّيــوائـي بشـير م مسـؤولية مــا سيصـدر عـن بطــل الرّ الرّ 
لقــد كتبــت هــذا "دوره فــي التقــديم لهــا  الروايــة كتبهــا رضــا شــاوش وسيقتصــر بــانّ "  الجميــع"القــراء / يخبــر بشــير م القــارئ

يجد القـارئ نفسـه  62 " التقديم فقط ألنسب لنفسي ما كتبته أنا وألترك صوته يحكي قصته كما كتبها هو وعلى لسانه
   . آخر نّص  إلى مضطرا لالنتقال من نّص 
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  :المخطوط -3333

اعتبـرت نفسـي دائمـا  نيبأنّ ف اعتر "  تهفيه بغموض شخصـيّ  اعترفرضا شاوش مالمخطوط بمناجاة وبوح  يستهلّ 
االنطبـاع  أعطـيوكنـت ) قصـد كل اقصـد الحقيقـة ال أعـرف مـاذا أليس تماما ليس بهذا الشّ (شخصا غامضا ومجهوال 

اني قارئـه ارد الثّـالّسـ/ وائـي يستحضـر الرّ ، 63" عب علـيهم فهمـي ه مـن الّصـّنـينضب، وأ ال أسراركنز  بأننيلمن حولي 
ئـــه  ة ليهيّ لكـــن فــي شـــكل ســيرة ذاتيـــة هــذه المـــرّ   ،لاألوّ  اردالّســ/اوي الـــرّ  ف عنــدهاة التــي توّقـــقطـــيواصـــل مــن النّ المحتمــل ل

  .انتظار جديد أفقس يسلتأ
تلقـي اخليـة أو شـرط الّ وجيهـات الدّ سلسـلة مـن التّ  "تمثلـه" ةبنيـة نصـيّ "ص فـي الـنّ  يظـام المرجعـنّ الالقارئ هـو مادام 

ف بتحقيـق ص المكلّ خص فيه مكان للشّ ص نظاما تأليفيا خصّ على اعتبار النّ .64"األدبيأو  –خييليص التّ مها النّ التي يقدّ 
   .65"تلك التأليفات

ن أل " الحقيقــي  ىءمــوذجي باصــطالح ايكـو بعيــدا عــن مسـار قــراءة القــار النّ / مني بالقــارئ الّضـ اإلمســاكويصـعب 

. األخرحيان يتطابق أحدهما مع بعض األ وفي ،باألخرحدهما األخر مذكرا أحدهما لقارئين لهما ميل ألن يتبع أذين اه
التفسـيرات  إلنتـاج ةلـآنعـرف كنهـه باعتبـاره  أنا فلن يكون باستطاعتنا بناء نصيّ  إالّ " موذجي ال يكونفمادام القارئ النّ 

   .66عبر القارئ الحقيقي   نمرّ  أنموذج ينبغي جريب لكي نصف النّ عبر طريق التّ  إالّ 
    

    

    

  

  : ئالقار  /اردالسّ /وائي الرّ 
لمـروي لــه ه وهـو ينـتج خطابـه ينــتج معـه صـورة اّنـد، إمـروي لـه محــدّ  إلـىجـه بــه نـه يتّ خطـاب يرسـله راو فإ أي إنّ 

م وكمـا تقـدّ  ،مباشـرة أونه وهـو ينـتج خطابـه ينـتج معـه صـورة المـروي لـه ضـمنا د،إمروي له محدّ  إلىه به يتوجّ  أو ،ضمنا
الخطـاب السـردي و  ،67أيضادة من المروي لهم متعدّ  أشكاال أيضام لنا تقدّ  واةدة من الرّ متعدّ  أشكاالردية صوص السّ لنا النّ 

   :تؤطره العالقات التالية لرواية دمية النار
  
  
  
  
  
  
  :يتقاسم فعل القراءة سلطتان  
  .ريد تبليغها ية رسالة لغويّ  المتالكه دالمتعدّ / سلطة الباثّ /1 
موافقـــة  أو، تمامـــا االمتنـــاع عـــن القـــراءة :ة االختيـــارات فـــيلـــه حرّيـــ أنّ  إالّ فـــة راغـــب فـــي المعر  دمتعـــدّ / وســـلطة قـــارئ/2  
   .اردخالفة البرنامج الذي وضعه السّ م أوالخروج  أو، صنها بنية النّ لمسارات التي تتضمّ ا

  المتلقي  الباث

  منيالكاتب الضّ 
  بشير م

  رضا شاوش

  منيالقارئ الضّ 
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قـديم فقـط ألنسـب لقـد كتبـت هـذا التّ " روايـة ليس مبـدع الّ أنه فسه م نار ناقال أو هكذا يقدّ اوي في دمية النّ يبدو الرّ 

جـل علـى قيـد الرّ  يـا طبعـا أن يكـونمتمنّ  ته كمـا كتبهـا هـو وعلـى لسـانهلنفسي ما كتبته أنـا وألتـرك صـوته يحكـي قّصـ
   68 ..و رتوشأنه سيقرأ كتابه كما تركه لي بال أي تغيير الحياة وأ
ة غريبــة عنــدما الحيــاة قّصــ :"وائــيالرّ /ه بمناجــاة البطــل الــذي يســتهلّ  ضــا شــاوشاوي المنقــول عنــه فهــو ر ا الــرّ أّمــ 

د حنـين لمـا سـيفقده ه مجـرّ ّنـأ مـا سيستحضـره البـدّ  ، فكـلّ ع الحيـاة بعـد ثـوان معـدوداتتروى على لسان شخص سـيودّ 
ا ابتسـم حيـاتي تبـدو لـي وأنـ ،تلـك األشـياء اآلن سـتعيد كـلّ أ ،بقامـا كـان عليـه سـا رورة كلّ لألبد وما سيفقده هو بالضّ 

د نـوع ه يحـدّ ّنـأواصـل مـع المـروي لـه ذلـك م مفتـاح التّ صدير للمحكـي يقـدّ هذا التّ  إنّ  .69"عنة راب أو كاللّ ت كالسّ ها مرّ وكأنّ 
   .ةغيريّ / ه سرد سيرة ذاتيةطاب بأنّ الخ

 ،ةزاء روايــة أو ســيرة ذاتّيــإن كــان إوع األدبــي األول ســؤال الّنــ ؛نفســه أمــام ســؤالينالقــارئ / فــالمروي لــه يجــد وبهــذا
ــ/ وليخلــق مفارقــة الواقــع  .مــه ويعيــد بنــاءه مــن جديــديحطّ  انتظــاره أفــقيســتثير  األدبــيوع ســؤال الّنــ ل عنــد القــارئ المتخّي

  .على لسان مخطوط رضا شاوش ي لم يبدأ إالّ واية الذّ بشكل من األشكال لخطاب الرّ  المتلقياوي هو الرّ  ويوهمه بأنّ 
مـا يثيـر  ته البطلـة الغامضـة إالّ لت من رؤية سارد ال يعلم من أمر شخصيّ ردية التي تحوّ ؤية السّ سؤال الرّ  واألخر

تبـدو معهـا ه يقدم خطابه بذاتيـة مكشـوفة ى أنّ مكان، حتّ  إلى رؤية سارد عالم بكل شيء، موجود في كلّ  ساؤل،الحيرة والتّ 
   .ةقرب إلى محاولة توثيقيّ فصيالت أبعض التّ 

 ثــم روايــة بــدأت هــاألنّ  أوال انتظــاره أفــق خــرق  علــى باالشــتغال منيالّضــ قارئهــا" ارالّنــ دميــة" ايــةرو لت وهكــذا شــكّ 
 رضـا" صـوت إلـى مـة،المقدّ  فـي" وائـيالرّ " صـوت مـن رديةالّسـ رؤيتهـا رتغّيـ هـاألنّ  وثانيا ،ةغيريّ / ةذاتيّ  سيرة إلى لتتحوّ 

 بضـمير رديالّسـ تـداعي أساسـه ذاتـي يرالّسـ ردالّسـ اريـةمعم وفـق ينبنـي مـتن وهو ردي،السّ  المتن/ المخطوط في" شاوش
 البنيــة أو ذاتهــا الكتابــة مســار مــن بتوجيــه القــراءة مســار لفتشــكّ .  والوقــائع األحــداث وثيــقوت االعترافــات تــدفق م،لمــتكلّ ا

 فـي بعضـها لـةمتداخ جـاءت مـاإنّ  وفصـول مقـاطع إلـى رديةالسّ  المسارات تقطيع دون اتالمحكيّ  فيها دتتعدّ  التي صيةالنّ 
 .مالمتكلّ  ضمير ههايوجّ  بعض

   :القارئ وبناء المعنى

د ومنتـه، فحتـى وال يستكشف كمعطى قبلي محـدّ ، ص د ايزر يبنى بتفاعل القارئ مع النّ ص كما يشدّ معنى النّ  إنّ 
  .ارد له مين السّ تض صيرورةع لتحيينه انطالقا من تتبّ تنتظر قارئا  هاأنّ  إالّ  أصالص نة في النّ ن كانت بنياته متضمّ إ و 

 لــه يتســنى حتــى انتظــاره أفــق توقــع خــالل مــن قــبال يستحضــره الكاتــب ذهــن فــي صالــنّ  علــى الوجــود ســابق قــارئ
  . للنص مناسبة إستراتيجية تحديد

 بإمكانـه الـذي هأّنـ إذ ص،للـنّ  المرجعـي ظـامالنّ  عـن أي صالـنّ  بنية في نمتضمّ  خيالي قارئ عن ثنتحدّ  دمنا ماو 
  . رهينالتّ  مع يتزامن فالمعني المعنى بناء عملية في األول ورالدّ  للقارئ يوكل ايزر نفإ معناه تحقيق

 روايـة رتصـوّ  ذإ وائـيالرّ  صالـنّ  بنـي التـي ةاإلسـتراتيجيّ  نعـرف أن ةاألهمّيـ مـن المعنـى القارئ يبنى كيف فولنعرّ 
 سـحيق منحـدر إلـى يهـوي جـالد إلـى اضـلمن مـن المفجعـة تهـاالتحوّ و " شـاوش رضـا" ةلشخصيّ  الوجودي القلق" ارالنّ  ةدميّ 
 شــكل فــي ذلــك كــلّ  ،أيضــا قــاتال يصــير أن إلــى األمــر بــه وينتهــي هــاأحبّ  التــي بــالمرأة حتــى بــالجميع فيــبطش الهاويــة مــن

  .ةوالنفسيّ  ةوالسياسيّ  ةاالجتماعيّ  بأبعادها ةتاريخيّ  مرحلة تصوير عن تنفصل ال اتاعتراف
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 أساسـيا وحـافزا األحـداث لمجمـل تبئيـر محـلّ  يجعلـه ما األخرى وايةالرّ  ثأحدا لتتسلس المرجعي المنطلق هذا من
 . وايةالرّ  فضاء في فاتهاوتصرّ  وأفعالها خصياتالشّ  لحركة نسبةبالّ 

  :صالنّ  القارئ تفاعل
 غير القارئ أن إلى فأشار القارئ صالنّ  تفاعل أو خييلللتّ  ةاالتصاليّ  البنية تناول"  القراءة فعل ايزر لحلّ  أن بعد

 هابالــذّ  فــي ريــقالطّ  هــذا يــدبتمه يســمح ظممــنّ  ســياق يوجــد ال هوأّنــ صــحيحا صللــنّ  فهمــه كــان إذا مــا اختبــار علــى قــادر
 القـارئ يستخلصها التي باإلشارات إالّ  عنها اإلجابة يمكن ال صللنّ  القارئ فأسئلة هابللذّ  طريق إالّ  يوجد ال إذ " والعودة

    .70" انجاردين عند حديدالتّ  عدم مفهوم نفسه وهو الفراغات طلحبمص ايزر يأتي وهنا صالنّ  من نفسه
 مـع تعاملـه أثنـاء إدراكهـا بإمكانـه والتي للقارئ المتاحة الحقائق هي صالنّ  مع عاملالتّ  يف األساسي المنطلق لكن

ـــدعوه مـــا أو وايـــةالرّ  ـــأ ميشـــال ي ـــين بمواضـــع" ناوت ـــارئ أمكـــن فقـــط منهـــا فانطالقـــا" اليق ـــل مـــن الق ـــ اضـــعمو  تأوي  أي كالّش
  . 71"أويلالتّ  آليات بتفعيل والمسكوت بياضاته يمأل الذي قارئه مع صالنّ  تفاعل تحقق أيّ  المضمرات

 لمـــلء حثيثـــا عمـــال القـــارئ مـــن بتتطّلـــ كســـولة آلـــة" صالـــنّ  نّ أبـــ يـــرى فهـــو الفـــراغ لعمـــ ليـــةبآ مهتمـــا ايكـــو ويبـــدو
  .72"فارغة بقيت هاأنّ  قبل من بها حصرّ  التي أو بها حيصرّ  لم التي الفضاءات
 خـالل مـن يـأتي وال يـأتي الـذي القـارئ مسـارات ليشـكّ  مـاإنّ  ،بياضـات مـن لهايتخلّ  بما هنصّ  يبني وهو المؤلف إنّ 

 ملؤهـا يجـب التـي والفجـوات ،البيضـاء الفضاءات من نسيج الّنص" إذا دام وما قبال، وجوده فترضوت نهتتضمّ  ةنصيّ  بنية
  73. إيكو حسب لسببين تركها وانه ستمأل بأنها ادائم نتظري كان) أرسله( أنتجه الذي وأن
  .المتلقي فيه يدخله الذي المعنى قيمة فائض على تعيش)  اقتصادية( بطيئة إوالية صالنّ  نّ أل −
 حتى ةأويليّ التّ  المبادرة للقارئ يترك أن يريد الجمالية الوظيفة إلى عليميةالتّ  الوظيفة من فشيئا شيئا صالنّ  يمرّ  لكي ثم -

ــنّ  أراد إذا  مختلــف مــن المعنــى نفــس علــى والمحافظــة واطــؤالتّ  مــن كــاف بهــامش المــؤوّ  يكــون أن عامــة بصــفة صال
   74.للفراغاتّ  تصنيف  من فيش ستانلي هيقترح  ما بين ومن، "االشتغال على حدأ يساعده أن يريد صفالنّ  أشكاله

 فـي نقـص مـن يعانيـه مـا بسـبب صالـنّ  ليـهإ يشـير مـا ىإلـ يفضـي اتفـاقي جحر األ على هو تحديدالالّ  من شكل  حسب-1
 التـي ،مكنـةواأل خصـياتللشّ  تقـديمها فـي خصوصـا وايـةالرّ  فـي جـاءت التـي تحديـدالالّ  مواضـع أكثـر هـذه ولعـلّ  ،المالئمـة

 فـراغ أمـام إال نفسـه القـارئ يجد ال التي إخوته أو أمه كشخصية عنها معلومات أي اليقدم وأحيانا فصيالتالتّ  فيها تغيب
  . ملئها لىإ فيلجأ تحديدها

 شـاوش رضـا حالـة عـن يسـرده  الـذي كالحـدث .الخلـل بـبعض مـا لسـبب القـارئ فيـه يشـعر ةنصـيّ  نقطـة وأ فضاء كلّ -2
 عمـي مكتبـة لـىإ ذهبأ عدأ لم".. لحياتـه وهدف طريقه عن وبحثه الوجودي قلقه من رالمبرّ  وغير المفاجيء لهتحوّ  بعد
 معـي ينفـع ال قـولأ نـاأو  بـدوري راسـةالدّ  تركـت"     ،"كالكتـب نبيـل هـو مـا لبيع صلحأ ال نينّ أل  منزعجا تركتها عيدالسّ 

 عــدأ لــم دمحــدّ  هــدف دون العاصــمة الجزائــر حيــاءأ فــي عالتســكّ  غيــر شــيء أيّ  فعــلأ كــنأ لــم .."" القــراءة وال علمالــتّ 
  .75.".. عام بشكل الحياة معنى وأ حياتي معنى عن تساءلأ

 رضـا صـراع هـدأ أن بعد وايةالرّ  تصل .القارئ مشاركة لنفعّ  لكي ما شيئا عمدا قتلنا حيث ةنصيّ  نقطة وأ فضاء كلّ -3
 قطــةالنّ  هــذه فــي ليهــاإ توجهــه رامبــرّ  يكــن لــم ،ضــفة بــه وتنحــرف العمــل فــي وانهماكــه وجهتــه لتحديــد وصــراعه الوجــودي

 مـةبالمنظّ  رهيصوّ  وماأ/  ظامالنّ  من ريعالسّ  موقفه لوّ وتح صداقة لىإ عداوة من عزوز بن عيدبالسّ  عالقته لوتحوّ  اتبالذّ 
  . 76 العصابة تلك رجال مع ولىاأل ةللمرّ  والتقائه عزوز بن مع يالودّ  غدائه بعد العصابة أو
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