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  علم تأریخ األدب بین انسداد الرؤیا ومشاریع التجدید

  

  لخضر بوخال  

  النعامة. /بالمركز الجامعي "صالحي أحمد"  أستاذ

     

كان التاریخ األدبي، وال یزال، مادة خصبة للنقاش والبحث في اإلنسانیات،    

ویرجع ذلك أساًسا إلى مشاركته الثقافیة والسیاسیة، وٕالى وظائفه االجتماعیة 

والمؤّسساتیة. كما أّن لعالقاته مع الخطابات والعلوم األخرى دوًرا كبیًرا في 

صاحب المرتبة األولى بین الموضوع، فقد اعتبر لفترات طویلة من الزمن 

الدراسات األدبیة األخرى (نظریة األدب، النقد األدبي)، األمر الذي جعل من 

  السیاق التاریخي عامًال أساًسا لتشكیل األعمال األدبیة وتأویلها.

وقد مّر هذا العلم بفترات مختلفة، تفاوت فیها مقامه ومقدار االهتمام   

فیها بین العلوم اإلنسانّیة على تنّوع في  به، فمن العصور الزاهرة التي ساد

المشارب والمنازع، إلى أزمة الثقة التي سلبت منه والطریق المسدود الذي وصل 

إلیه في النصف الثاني من القرن العشرین. وتفضي بنا رحلة تقّصي خصائصه 

ومناهجه إلى مرحلة التجدید، ومحاوالت إعادة االعتبار لعلٍم ال یمكن إغفال 

  في عالقته مع الظاهرة األدبّیة على وجه الخصوص. دوره 

قصد إضاءة بعٍض من هذه المسارات في كینونة التاریخ األدبّي، تأتي    

الصفحات التالیة. حیث أّننا إذاما تتّبعنا مسیرة هذا "العلم" في عالقته بالفن 

ة واألدب، استطعنا أن نقارب بعًضا من خصائصه ومناهجه المختلفة؛ في البدای

بالمعنى الكالسیكّي تصّوًرا ومنهاج بحث، ومن ثّم محاوالت التجدید المتعّددة 

التي رغب أصحابها تطبیق وجهات نظرهم على آلیات التأریخ األدبّي. كّل ذلك 
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تمهیًدا مّنا لتفصیل الحدیث في مشروع هانس روبرت یاوس مع "جمالیة 

ألدبي من خالل "تاریخ التلّقي"، وما تحاوله من إعادة االعتبار للتاریخ ا

  التلّقیات".

  :خصائص التاریخ األدبّي بمعناه القدیم -أ   

تكمن الخصوصیة الجوهریة في التأریخ األدبي بمعناه الكالسیكّي، في   

أّنه ُیدخل قانون الزمن كعامل رئیس تقوم علیه مجریات البحث األدبي. وترّكز 

، فتحرص على وضعه في الدراسة في هذا العلم على مالبسات إنتاج النّص 

إطاره الزماني الذي أنشئ فیه، ویحاول المؤّرخ بذلك رسَم الظروف التي أحاطت 

بعملیة الكتابة مثلما كانت علیه في حقبة ما. وانطالًقا من هذا المنظور تسّلط 

األضواء على صاحب النّص ومحیطه االجتماعّي والسیاسّي، ویهتّم أساًسا 

َمن هو (بیوغرافیا المؤّلف)؟ ما المالبسات التي  بمقاربة بعض األسئلة مثل:

كتب فیها نّصه (الحیاة السیاسیة واالجتماعي)؟ ما مدى جدلیة التأثیر بین ذلك 

  العمل الفني ومحیطه السیاسي واالجتماعي والثقافي؟..

  :النسون والتاریخ األدبيّ  -  

الروحي للتاریخ في نظر الكثیرین األب  G.Lansonیعّد غوستاف النسون     

لذا سنحاول مقاربة خصائص منهجه في التاریخ األدبي، وبذلك نسعى  1األدبيّ 

إلى إضاءة التاریخ األدبي بمعناه الكالسیكّي. فمنذ الوهلة األولى، وفي التفاتة 

 Méthode deمنهجّیة منه، یمّیز صاحب المقال الشهیر "منهج التاریخ األدبّي" 

l'histoire
موضوع «بین الماضي التاریخّي والماضي األدبّي، ففي الحقیقة  2

المؤّرخین هو الماضي؛ ماٍض لم تبق منه سوى مؤّشرات أو أنقاض، بفضلها 

[مؤّرخّي األدب] هو الماضي أیًضا ن فكرة عنه. [بینما] موضوعنا نحننعید تكوی

ماّدة التاریخ  إذن 3»إّال أّنه ماٍض خالد. إّن األدب ماٍض وحاضٌر في آن واحد.
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األدبّي لها خصوصیاتها بالمقارنة مع مواّد التاریخ العام، وهي التي تكفل لها 

  الخلود والتجّدد. 

من هذا المنطلق (خلود الماضي األدبّي) یسعى النسون إلى الربط بین   

األدب والتاریخ بالنظر إلى مجموع النتاجات األدبیة على أّنها اجتماعیة. ومن 

صّور یؤّكد على ضرورة دراسة الظروف واالنعكاسات االجتماعیة خالل هذا الت

لوحة الحیاة األدبیة في األمة، «للواقعة األدبّیة في التاریخ، وذلك بواسطة رسم 

ط الجموع المغمورة التي تقرا ،شانها شان االشخاص وتاریخ الثقافة وكذا نشا

  4المشاهیر الذین یكتبون

لنظریة النسون مصطلحان هما: "التبّحر"  ویستوقفنا في الجهاز المصطلحيّ  

érudition  واللّذةplaisir وهما قطبان أساسان في صمیم دعوته من خالل .

التاریخ األدبّي إلى ضرورة االّطالع على األعمال األدبّیة السابقة في الزمن، 

من أجل تحقیق اللّذة والمتاع الفكرّي والنفسّي. لهذا نراه یؤّكد على الغایة 

السامیة من التاریخ األدبّي حسب تصّوره، وتكمن باألساس في حمل الناشئة 

على اإلقبال على األدب بقراءة األعمال األصیلة، وٕایقاظ فضولهم المعرفّي 

  تجاه ذلك المیراث الفنّي الخالد.

   : من النقود الموّجهة للتاریخ األدبّي الكالسیكيّ  -  

مهّمة التاریخ األدبّي، وتسّرب (حتى ال لكّن هذا المنظور االجتماعّي ل      

نقول هیمنة) ما هو بعید عن مجال الفن واألدب في "خصوصیات" التأریخ له، 

وانحصار دور األعمال األدبیة بالتالي في كونها وثائق تعبیریة عاكسة للواقع 

المعاش، وكذا عدم بروز السمة الفنّیة الخاّصة باألدب باعتباره فّنا من الفنون 

  (وغیرها كثیر) عوامل مهّمة أّدت إلى كثرة النقود التي وّجهتاته، كّلهاقّل بذمست
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" في التاریخ األدبّي، وللنظرة التقلیدّیة التي كانت تؤّطر بحوثه الّالنسونيّ للمنهاج " 

بشكل عام، األمر الذي مّهد الطریق لمناهج ورؤى جدیدة في الموضوع، بعد أن 

التي كان یحوزها جراء المعركة الشهیرة بین أنصاره ُسلبت منه القیمة األكادیمیة 

بتشبیه  R.Jakobsonفي التفاتة نقدّیة ساخرة یقوم رومان جاكبسون  5ومناوئیه

التي تعتزم اعتقال شخص «مؤّرخي األدب حسب التوّجه القدیم، برجال الشرطة 

ین ما، فتحتجز بعشوائّیة كّل ما تجده في البیت، بما في ذلك األشخاص المارّ 

نفهم من هذا أّن المؤّرخ ال یرّكز في عمله على ما هو أدبّي  6»في الشارع.

صرف، وبالتالي ال یقوم بالتأریخ فقط لتلك النصوص التي تنطوي على سمة 

. وٕاّنما هو مثل "حاطٍب بلیل" عندما یقّدم أعماًال ال la littérarité"األدبّیة" 

تأسیس علٍم «ألمر الذي ال یمّكن من تؤّطرها رؤیة واحدة وال نظام مّتسق، وهو ا

  خاّص به دون النشاطات اإلنسانّیة األخرى. 7»لألدب

فیرى أّن التاریخ األدبّي من النوع الذي  G.Genetteأّما جیرار جینیت 

دعا إلیه النسون، لیس في الواقع سوى قسما من أقسام التاریخ االجتماعي، 

والحساسیات، مادام أّن وثائقه، أي بل یمكن أن یكون جزًءا من تاریخ األفكار «

األعمال األدبّیة، تعبیر أو انعكاس ألیدیولوجّیة وحساسّیة خاّصتین بعصر من 

 R.Wellekوالنقد نفسه نقرأه في كتاب "نظریة األدب" لروني ویلیك  8»العصور.

، ففي رأیهما تلك المؤلفات التي كانت تعنى بتاریخ A.Warrenوأوستین وارین 

إّما تواریخ ولكن ال ُتعنى بالفّن، وٕاّما أحادیث عن الفن بعیًدا عن األدب، هي 

    9التأریخ له

یضاف إلى القائمة الطویلة ألولئك المناوئین لذلك التوجه الكالسیكّي هانس 

الذي وضع كغایة لعمله التنظیرّي فیما عرف بـنظریة  ،H.R.Jaussروبرت یاوس 

  ینـــــــــــــود للتاریخ األدبّي، وحاول المصالحة ب"جمالیة التلّقي" إعادة االعتبار المفق
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المقاربة الجمالیة والمقاربة التاریخیة. وقد انتقد ما آل إلیه التاریخ األدبّي في  

اّدعائه كونه شكًال من أشكال التاریخ، في حین «عصرهمن وضع مزٍر بسبب 

ه الواضح عن ُیفلت منه البعد التاریخّي لتلك اإلشكاالت. باإلضافة إلى عجز 

  10.»إصدار الحكم الجمالّي المطلوب من قبل ماّدته، أي األدب كشكٍل فنيّ 

إلى العمل على كتابة تـاریخ أدبـّي جدیـد، یقـوم  ومدفوًعا بهذه الرؤیا دعا

في األساس على مقاربٍة للتلّقي محّددة على أّنها تاریخ للوقع (األثر)، ذاك الـذي 

ـــین ـــة فـــي جمهـــور المتلّق فمـــا التـــاریخ األدبـــّي إّال تـــوالي  11تحدثـــه األعمـــال األدبّی

  .succession de réceptionsتلّقیات 

للتاریخ األدبّي  R.Escarpitبیت ومن خالل تعریف روبیر إیسكار 

لعدد من «بمعناه الكالسیكّي تتلّخص المسألة أكثر، إذ یعتبره دراسًة تعاقبیة 

الوقائع التاریخیة المختلفة، التي تحظى بینها مختارات األعمال األدبیة [...] 

بمكانة مهیمنة، لكنها لیست استثنائیة، فالبیوغرافیا وتاریخ األفكار والتسلسل 

ین تاریخ المخطوطات أو المنشورات مثال) غالبا ما تتقّدم الزمني الحدثي (تعی

هكذا نالحظ تداخل "الّالأدبّي" لیصبح ضمن مواّد  12»االنشغاالت الجمالیة.

التأریخ له.وهو الّنقص الذي تحاول أن تعالجه المقاربات الحدیثة للتاریخ 

  األدبي.

  :مشاریع البعث والتجدید - ب  

انقة التي لحقت بالتاریخ األدبّي، بعد فترة ال یختلف اثنان حول األزمة الخ

االزدهار التي هیمن فیها على الدراسات النقدیة واألدبیة، حیث لم یعد 

االنطباع الحسن منذ مدة طویلة، كّل الدراسات الحدیثة لهذا العلم (أو الفن) «له

تشیر إلى ذلك. وتندرج استعادته لنشاطه في المدة األخیرة ضمن إعادة التأهیل 

لعام الذي خّصت به تخّصصات مسلوبة القیمة خالل سنوات الستینیات ا
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حول استعادة التاریخ األدبّي لنشاطه بروح جدیدة، ووفق رؤى  13»والسبعینیات.

وتصّورات مغایرة للماضي، وهو الشيء المشار إلیها في الفقرة السابقة، تندرج 

، والتي تراهن في C.Moisantالمحاوالت التي یوردها الكاتب كلیمان موازان 

مجموعها على تصّوٍر بدیل ومغایر لتاریخ األدب التقلیدّي، مع األخذ بعین 

االعتبار المسافة الزمنیة التي تفصل بینها، والمرتكز الفلسفّي الذي یّتكئ علیه 

  14كّل مشروع على حدة.
  

   :مشروع صاحبّي كتاب "نظریة األدب"

وأوستین  R.Wellekفي إطار االنتقادات السابقة، نقرأ في كتاب رونیه ویلیك 

إجابة عن السؤال الجوهرّي "هل یمكن أن ُیكتب تاریخ  A.Warrenوارین 

أدبّي؟" حكًما منهما على الكتابات التي اهتّمت بتدوین ذلك التاریخ المتعّلق 

باألدب مفاده أّن غالبیتها تواریخ اجتماعّیة وفكرّیة من منظور أدبّي، وأّنها ال 

زمنّي تعدو كونها انطباعات عن نصوص ومؤّلفات تّم عرضها وفق ترتیب 

  diachronique.15تعاقبّي 

ویدل على صّحة هذا الحكم تصّور المشتغلین بحقل التاریخ األدبّي لمجال 

ًنا ـــحیث یعتبرونه سجال� أمی ونظرتهم لحدوده وآفاق صالحیاته، عملهم،

وال العصور القدیمة، ینقل لألجیال صوًرا خالدة من تراثهم األدبّي الذي ــــــــــــألح

بان ـــــــیقترح الكات 16.إّال وثیقة لتصویر التاریخ القومّي واالجتماعيّ ما هو 

ًخا لألدب یقوم أساًسا على اعتبار مادة التأریخ (األدب) فن�ا، ولیس وثیقة ـــــتاری

اجتماعیة أو سیاسیة لعصر مضى، من خالل تسلیط الضوء من قبل المؤّرخ 

األدبّي علیها، ترسم صورة الماضي المجید الذي یرغب المجتمع في تقدیمه 

هام التالي: "لماذا لم للناشئة. ویعرضان تصّورهما في مقاربة اإلجابة عن االستف

  ك أنــــّن؟"، ذلــــــــــّور األدب كفـــــــــّبع تطـــــــتع لتــــــیكن هناك محاولة على نطاق واس
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البعض منها تواریخ «كتب التاریخ األدبي حتى وقتهما أخطأت الغایة إذ أّن  

نفهم  17.»ولكن لیست للفّن، واألخرى تتحّدث فعال عن الفن، ولكّنها لیس تواریخ

من هذا النقد إذن أّن تاریخ الفّن مع تحقیق ما یحمله الجمع بین المصطلحین 

 18من حقائق معرفّیة لم ُیكتب بعد.

یكمن المنهج الجدید في اقتفاء آثار تاریخ األدب كفّن مستقّل بذاته، 

التاریخ االجتماعي، وسیر الكتاب، أو تناول أعمال «واالبتعاد به كلیة عن 

وبالتالي یجب التفریق بین التاریخ السیاسي بأحداثه ومالبساته،  19»منفردة.

وبین تاریخ الفن بخصائصه الجمالیة، فاألول یعتبر تاریًخا من الماضي، 

التاریخ األدبي «أما الثاني فما یزال حاضًرا معنا بشكل من األشكال.إذن

لیس تاریًخا حق�ا ألّنه معرفة الحاضر الموجود في كل شيء واألزلي 

 20[فیه].

تعود هذه الخصوصیة إلى طبیعة العمل األدبّي، فهو عبارة عن بناء 

دینامیكي ال یثبت على حالة واحدة، وٕاّنما یتغّیر باستمرار بسبب تفاعله مع 

حركة التاریخ وظروف الحیاة. وخالل تلك المسیرة الطویلة وعبر مساراتها 

النّقاد وكذا الفّنانین، وینتج ومنعرجاتها، تتّم عملیة [التلّقي] من قبل القّراء و 

المختلفة من تأویل وتفسیر، ومن نقٍد  concrétisationsعنها التحّققات 

وتذّوق. وكّلها عملیات "تلّقیاتیة" للنص األدبّي تتواصل إلى حین حدوث 

 22)أو ما سیسّمیه یاوس "أفق االنتظار (التوّقع ،21فيتحّول في التقلید الثقا

أّن من مهاّم المؤّرخ األدبي تتّبع تلك الحركة الفنیة ى ر.وایلیك وأ.وارین یر

التاریخّیة للعمل األدبّي، أي سیرورات القراءة والتفسیر والتذّوق. باإلضافة 

إلى عملیة متابعة تطّور األعمال األدبّیة عن طریق تبویبها في مجموعات 

ي بحسب الكتاب واألجناس، وطرق التعبیر وأسالیبها المتنوعة، كّل ذلك ف
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إطار تصّور عام لألدب العالمي. كما علیه (المؤّرخ األدبّي) أن یحّدد موقع 

  23عمٍل أدبّي ما ضمن التقلید الفنّي السائد في فترة من الفترات

 

   :مشروع میكائیل ریفاتیر -

 l'analyse des formesیطرح ریفاتیر فكرة تحلیل األشكال األدبّیة 

littéraires
ویعتبره تاریًخا لقراءة األعمال (النصوص)، وذلك بربطه بالمقاربة  ،24

  من جهة أخرى.  25األسلوبیة من جهة، وبالتحلیل النّصاني

تجدید التاریخ  26و ال یّدعي مقاله "نحو مقاربة شكلیة للتاریخ األدبيّ 

كن األدبّي برّمته، بل منحه تكاملّیة ممّثلة في التحلیل الشكلّي الذي یمارسه. ویم

اعتبار هذا الحّل المقترح بین التاریخ األدبي (التحلیل الخارجّي)، وبین التحلیل 

الشكلّي (التحلیل الداخلّي) من أهّم المحاوالت التي سعت إلى التوفیق بین 

المنهجین. ویحّدد المقال ثالثة حقول للتاریخ األدبّي في مكنة المؤّرخ األدبّي أن 

النصوص، وبین النصوص واألنواع (األجناس  یشتغل علیها هي: العالقات بین

  األدبیة)، وبین النصوص والحركات األدبیة.

 stylistiqueینتمي ریفاتیر إلى المجال النقدي الخاّص باألسلوبیة البنیویة 

structuraleأن نسم طرحه هنا بالتاریخ األدبّي "المحایث"  ، ونستطیع

histoire littéraire immanenteعو إلى التأریخ للنّص ولبنیاته ، حیث أّنه ید

األساسیة، وینأى بمجال البحث فیه كلّیًة عن متعّلقات المؤّلف االجتماعیة 

والسیاسیة والفكریة، ذلك أّن التاریخ األدبّي الجدیر باالهتمام في اعتقاده 

وهذا من منطلق مقولته الشهیرة  27»تاریخ الكلمات«الخاص هو بالتحدید 

  ًماـــــــفباعتبار النص األدبّي دائ28سلوب هو النّص نفسه"التي مفادها أّن "األ
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) التي تكمن فیها l'unicité(الفردانّیة  فریًدا في نوعه، وهي النقطة 

خّصیصة "األدبّیة"،تتّم تنحیة كّل وجود قبلّي عن النّص تاریخی�ا كان أو 

 29نفسی�ا، وبالتالي ُیلغى حضور المؤّلف بشكل مطلق

  :مشروع هانس روبرت یاوس -

لقد رصد أستاذ اآلداب الالتینّیة بجامعة (كونستانس) األلمانّیة لمشروعه  

مجموعة من األهداف، والتي أوضحها من خالل محاضرته الشهیرة 

إذ كان  30الموسومة: "ما التاریخ األدبّي، وما الغرض من دراسته؟"

الهتمامه بالعالقة بین األدب والتاریخ، وانشغاله الكبیر بما آل إلیه التأریخ 

في الوقت الراهن تلك «األدبي خصوًصا من وضع مزٍر، حیث لم یعد له 

 31»الحظوة التي كان یتمّتع بها في القرن الماضي [التاسع عشر]

وكذا ما وصل إلیه النقد األدبّي من انسداد مع المدرستین: الماركسّیة 

والشكالنّیة، الدوُر البارز في دفعه إلى التفكیر في نظرّیة نقدّیة جدیدة تكفل 

الخلوص إلى حلول لذلك االنسداد في الرؤیا، مع االحتراز من التفریط في 

  منجزات َتیِنكما المدرستین.

الماركسّیة والشكالنّیة حول األدب وتاریخه، اختّط وانطالًقا من تصّورات 

طریًقا وسًطا بینهما، لكّنه ال یتطابق مع توّجهاتهما بشكل مطلق، وٕاّنما 

یسعى إلى االختالف من أجل الخلوص إلى الحلول الممكنة لمشكلة التاریخ 

األدبّي. فقد الحظ أّن مناهجهما ال تعدو تناول الحدث األدبّي في حلقة 

تتحّكم فیها جمالیة اإلنتاج والتصویر. وهما بذلك الشكل یسلبان من  مغلقة،

األدب بعًدا أساسی�ا من أبعاده، هو بعد الوقع (األثر) الذي یحدثه النّص، 

  إهمال دتا إلىـم. ذلك أّنهما عla dimension de la réceptionأي بعد التلّقي 
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ذه بعین االعتبار جمالی�ا القارئ والدور المنوط به، والذي من المفروض أخ 

فـ]حیاة العمل األدبّي ال یمكن تصّورها بدون المشاركة الفاعلة «[وتاریخی�ا. 

ألولئك الذین هو موّجٌه. إّن تدّخلهم هو ما یدرج العمل ضمن االستمراریة 

المتحّركة للتجربة األدبّیة، والتي ال یتوّقف فیها األفق عن التغّیر، ویحدث 

م المرور من التلّقي الّسلبي إلى التلّقي الفاعل، من القراءة فیها على الدوا

البسیطة إلى الفهم الناقد، من الّسنن الجمالي المقبول إلى تجاوزها من 

 32طرف إنتاج جدید

هـذا بالتحدیـد مــا تـوّفره جمالیــة التلقّـي عــن طریـق تصــّور التـاریخ األدبــّي 

بـین الـنّص والجمهـور المتلقّـي.  33من زاویة االسـتمراریة التـي تنـتج عـن الحواریـة

وبواســــطة الــــربط بــــین الطــــابعین الجمــــالّي والتــــاریخّي تعــــاد العالقــــة بــــین أعمــــال 

  الماضي األدبّیة الحالیة.

األمر الملّح لدیه، فـي السـعي إلـى مقاربـة التسـاؤالت والتجربة ارتبط  وقد

مــــع التالیــــة: فــــیم تكمــــن الیــــوم وظیفــــة األدب؟ كیــــف نســــتطیع أن نــــربط العالقــــة 

نصوص الماضـي؟ وٕالـى أّیـة معـاني قـد توصـلنا البحـوث التـي تتعامـل مـع حقـب 

وكان األمل الذي یحذوه أن یصل بالتاریخ األدبّي إلى درجة كبیرة مـن  34سابقة؟

،فتســمح الفرصـــة لإلنســان المتأّمــل بأخـــذ الكثیــر مــن الـــدروس، 35الثــراء المعرفــيّ 

ي یحتـــذي بـــه، وللعـــالم وللشـــخص المحـــّب للحركـــة أن یجـــد المثـــال المناســـب الـــذ

الفیلســوف أن یقــف علــى خالصــة مــن االســتنتاجات المهّمــة، أّمــا القــارئ العــادّي 

، كمـــا كـــان یعتقـــد أن تاریخّیـــة العمـــل 36فیعثـــر فـــي صـــفحاته علـــى اللـــّذة الســـامیة

الفنــّي ال یمكنهــا أن تختصــر فقــط فــي وظیفتــین وحیــدتین: الوظیفــة التصــویرّیة، 

والوظیفة التعبیرّیة. وٕاّنما یجب إعارة االهتمام الّالزم لما یحدثه العمل فـي الـذات 

  . la fonction de l'effetالمستقبلة من أثر، أي لوظیفة الوقع 
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طار وضع یاوس نصب عینیه بعَث "علم تاریخ األدب"، وكانت في هذا اإل    

وسیلته في ذلك إعادة االعتبار لطرف طالما تناَسته المدارس النقدّیة عبر 

ممارساتها المختلفة، وذلك على الرغم من تشّعب مشاربها، وتباعد مرتكزاتها 

ّقیة للعمل لذا حاول تبئیر الدرس النقدّي على الذات المتل  الفكرّیة والفنّیة.

األدبّي، وسعى إلى تأسیس تاریخ جدید لألدب یقوم بالدرجة األولى على رصد 

ردود أفعال جمهور المتلّقین اُألَول، واستقراء تلك الردود هكذا تباًعا جیًال بعد 

  جیل. وهو ما أطلق علیه: "تاریخ التلّقیات".

لنقدّي تحدید وكان یرى أنه بهذه العملّیة یستطیع المشتغلون بالحقل ا     

أّن أّول استقبال من القارئ لعمٍل «القیمة الجمالیة ألّي نّص أدبّي، حیث 

ما، یشتمل على اختیار لقیمته الجمالیة مقاَرنا باألعمال التي ُقِرئت من 

قبل. والداللة التاریخیة الواضحة لهذا هي أّن فهم القارئ األّول سیؤخذ به، 

لّقي من جیل إلى جیل، وبهذه الطریقة وسُینمَّى في سلسلة من عملیات الت

 37»سوف تتقّرر القیمة التاریخّیة للعمل، ویتّم إیضاح قیمته الجمالیة.

     :أفق التوّقع- ت

استقبال العمل األدبّي من طرف قّرائه األوائل، «بشّدة أن  اعتقد یاوس

یستلزم حكًما على القیمة الجمالیة مبنی�ا بالمقارنة مع أعمال أخرى، تّمت 

قراءتها في عصور ماضیة. هذا الفهم األّول للعمل یمكنه أن یتطّور ال 

 حًقا، وأن ُیثرى جیًال بعد جیل، وهكذا سوف یشّكل عبر التاریخ سلسلة

، والتي سوف تقّرر األهمیة التاریخّیة une chaine de réceptionsمن التلّقیات 

  38»على تجلیة موقعه في السّلم الجمالّي. للعمل الفنّي، وستعمل
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 l'hisoireكمــا رأى أّن التــاریخ األدبــّي الحقیقــّي، وهــو تــاریخ التلّقیــات المختلفــة  

des réceptions successives علـى المـؤّرخ األدبـّي أن یتغافـل ، والذي ال یجب

یســــمح لنــــا بإعــــادة امــــتالك أعمــــال الماضــــي [التــــراث]، وكــــذا التأســــیس «عنــــه 

الستمراریة بال خلل بین فّن األمس والیوم، بین القیم الجمالیـة فـي التقلیـد األدبـّي 

لكن لتحقیق تلك الغایات ال بّد من آلیات ومفاهیم ، 39»وتجربتنا األدبّیة الحالیة.

، أو مـا یحلـو للـبعض l'horizon d'attenteة، وهنا یأتي دور "أفـق التوقّـع" منهجیّ 

ترجمته حرفی�ا بـ "أفق االنتظار". والذي بنى علـى أساسـه یـاوس أطروحاتـه كّلهـا. 

تكامل التاریخ وعلم الجمال، « جسِّد هذا األفق الذي نَسج یاوس حوله نظرّیته ویُ 

عبــارة عــن شــبكة تأویلّیــة ســابقة فــي الوجــود وهــو  40،»أو الماركســّیة والشــكالنّیة.

لهذا  ،41للعمل األدبي، تتكّون من التجارب الجمالیة القبلّیة ألولئك الذین قد قرأوه

نســق اإلحــاالت القابــل للتحدیــد الموضــوعّي، الــذي ینــتج فــي «قصــد بــه واضــعه 

ّیة الّلحظة التاریخّیـة التـي ظهـر فیهـا [أي التلقّـي األول]، عـن ثالثـة عوامـل أساسـ

هي: تمّرس الجمهور السابق بالجنس األدبّي الذي ینتمي إلیه العمـل، ثـّم أشـكال 

األعمــال الماضــیة التــي یفتــرض معرفتــه بهــا، وأخیــرا،  la thématiqueوثیماتیــة 

التعــارض بــین الّلغــة الشــعرّیة والّلغــة العملّیــة، العــالم إذن، یمكــن أن نقــول بشــكل 

ـــع" الجمهـــور األول ـــّي، یتشـــّكل مـــن: آخـــر أّن "أفـــق توّق ـــى العمـــل األدب ـــذي تلّق ال

التنــــــاّص ، l’expérience esthétiqueالخبــــــرة الفنّیــــــة أو الجمالیــــــة   

l’intertextualitéواالنزیاح ،l’écart.   

وعن الهدف من العودة إلى الماضي، والعمل على إعادة تشكیل وصیاغة   

ذلك األفق األّول، واعتبار استحضاره أمًرا جوهری�ا في التأریخ األدبّي 

الجدید، یؤّكد یاوس في سیاق حدیثه عن "أفق التوّقع"، أّن اعتماد هذا 

لیص التجربة المفهوم في النقد والتأریخ األدبّیین، من شأنه أن یدفع إلى تخ

الفنّیة للمتلّقي من النزعة النفسانّیة، كما یمّكن من تحدید القیمة الجمالیة 
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للعمل الفنّي واألدبّي. دون أن ننسى أّنه یسمح من خالل إعادة صیاغته 

وبنائه كما كان سابًقا، بطرح األسئلة نفسها التي یفترض أّن ذلك العمل 

تلّقیه األّول. وبهذه الطریقة یتّم  (النّص) قد اقترح إجابات لها عندما تمّ 

تبیین الكیفیة التي فهم بها قارئ ذلك العمل في الفترة األولى من تلّقیه، 

 42»والوقوف على األثر الذي أحدثه فیه.الخیالي والحقیقة الیومّیة.

إذن، یمكن أن نقول بشكل آخر أّن "أفق توّقع" الجمهور األول الذي تلّقى العمل 

، l’expérience esthétiqueالخبــرة الفنّیــة أو الجمالیــة   من: األدبّي، یتشّكل

  . l’écart، واالنزیاحl’intertextualitéالتناّص 

وعن الهدف من العودة إلى الماضي، والعمل على إعادة تشكیل   

وصیاغة ذلك األفق األّول، واعتبار استحضاره أمًرا جوهری�ا في التأریخ 

في سیاق حدیثه عن "أفق التوّقع"، أّن اعتماد  األدبّي الجدید، یؤّكد یاوس

هذا المفهوم في النقد والتأریخ األدبّیین، من شأنه أن یدفع إلى تخلیص 

التجربة الفنّیة للمتلّقي من النزعة النفسانّیة، كما یمّكن من تحدید القیمة 

الجمالیة للعمل الفنّي واألدبّي. دون أن ننسى أّنه یسمح من خالل إعادة 

ته وبنائه كما كان سابًقا، بطرح األسئلة نفسها التي یفترض أّن ذلك صیاغ

العمل (النّص) قد اقترح إجابات لها عندما تّم تلّقیه األّول. وبهذه الطریقة 

یتّم تبیین الكیفیة التي فهم بها قارئ ذلك العمل في الفترة األولى من تلّقیه، 

 43والوقوف على األثر الذي أحدثه فیه

    :الجمالیة 44الفجوة-ث

 distanceأطلــــــق یــــــاوس هــــــذا المصــــــطلح علــــــى المســــــافة الجمالیــــــة            

esthétique .ویمكن مالحظة تلك "الفجوة"، إذا ما بین األفق القبلّي والعمل الجدید  
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أن تســتتبع "تغّیــًرا فــي األفــق" فــي حالــة االصــطدام بتجــارب  أمكــن لتجربــة التلّقــي

معهودة. أّما طریقة تحدید مداها أثناء العمـل النقـدّي والتـأریخّي لجـنٍس أدبـّي مـا، 

كما یوّضحها یاوس، فیكون عن طریق معاینة ردود أفعال الجمهـور األّول علـى 

العالم)، وبتعـّدد ، عامّ والذي تتنّوع تمظهراتبحسب نوع المتلّقي من جهة (ال. العمل

 45وســائل التعبیــر مــن جهــة أخــرى (كــالم عــادي، آراء، مقــاالت، محاضــرات...)

  كّل ذلك یصبح معیاًرا مهم�ا للتحلیل التاریخّي.

ویســـمح قیـــاس المســـافة بـــین مـــا كـــان یتوّقعـــه ذلـــك الجمهـــور األّول مـــن    

عنصـر السـابق، ومـا العمل الفنّي، أي "أفق توّقع المتلّقي" الذي وقفنـا عنـده فـي ال

حصل علیه بالفعـل أثنـاء القـراءة والتلقّـي، أو مـا یعـرف فـي جمالیـة التلقّـي بــ"أفق 

، مـن تحدیـد مقـدار الفـارق horizon de l’œuvre littéraireالعمـل األدبـّي" 

  بین األفقین.

بهــــذه العملّیــــة یــــتمّكن الناقــــد، وكــــذا المــــؤرِّخ األدبــــّي، مــــن تبیــــین القیمــــة   

ل الفنــــّي الموجــــود قیــــد الدراســــة والبحــــث. وبالتــــالي تغــــدو "الفجــــوة الجمالیــــة للعمــــ

ـــا بالنســـبة  الجمالیـــة" مؤّشـــًرا داال� علـــى مـــدى شـــعرّیة الـــنّص األدبـــّي، ومعیـــاًرا هام�

للتحلیل التاریخّي للعملّیة اإلبداعّیة، إذا لم یقم العمل الجدید بتفجیر سقف األفـق 

ورة" إن أرادت لنفسـها الحصـول علـى مكـان القدیم كلّیًة، فال بّد من حـدود ألّي "ثـ

  .في مساحة التلّقي

ـــه     وتـــتمّخض عـــن هـــذا القیـــاس نتـــائج متنّوعـــة بحســـب تنـــّوع االســـتجابات، إذ أّن

باستطاعة الجمهور (أو المرَسل إلیه) أن یستجیب للعمـل األدبـّي بطـرق مختلفـة. «

یمكنه االكتفاء باستهالكه، أو نقـده، أو اإلعجـاب بـه، أو رفضـه، أو االلتـذاذ  حیث

بشكله، أو تأویل مضمونه، أو تكرار تفسـیٍر لـه مسـّلم بـه، أو محاولـة تفسـیر جدیـد 

 .46»له. كما یمكنه [...] أن ینتج بنفسه عمًال جدیًدا.
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    منطق الحواریة (س/ج)ج.

مثلمــــا ترســــم لنــــا إعــــادة بنــــاء أفــــق التوّقــــع صــــورة عــــن التجربــــة األولــــى         

للجمهور مع العمل األدبّي، وتسمح لنا بمعاینة الفجوة الجمالیـة التـي خّلفهـا ذلـك 

ـــي، وبالتـــالي إعطـــاء الحكـــم الجمـــالي المناســـب عـــن العمـــل وموضـــعته فـــي  التلّق

كانیـــة طـــرح األســـئلة السلســـلة الجمالیـــة. كـــذلك یعطینـــا ذلـــك المفهـــوم الجـــوهرّي إم

نفســها التــي أجــاب عنهــا الــنّص فــي العصــور الماضــیة، وبالتــالي اكتشــاف كیــف 

  نظر إلیه وفهمه قارئ ذلك الزمن.

إّن فهم نّص تاریخّي ما،  H.G.Gadamerبالنسبة لـ ه.ج.غادمیر 

یعني: فهم السؤال الذي أجاب عنه النص، وبصفة عامة: البحث عما یسمیه 

كّل عمل أدبّي هو «كان یرى أّن و  .L'horizon de questionsبـ"أفق األسئلة" 

هذه المقولة تبّناها یاوس وحاول تطبیقها في أعماله ». إجابة عن سؤال

التنظیرّیة، وَتخذها وسیلة من وسائل التاریخ األدبّي، وهكذا غدت من مهاّم 

ذلك  المؤّرخ األدبّي، أو الناقد المفّسر للنصوص األدبّیة، العمل على معرفة

السؤال الذي تّم طرحه في فترة زمنیة ما من قبل الجمهور المتلّقي، ومن ثّم 

  صیغة اإلجابة التي قّدمها له نّص أدبّي ما.

لتبّین الفكرة أن نتصّور األمر على الشكل التالي، في البدایة صاغ  ویمكننا     

القّراء األوائل سؤاًال فنی�ا ما، أي كانت حاجتهم الفنّیة تنزع إلى اّتجاه معّین، 

تفرضها ثقافتهم وأحوال مجتمعهم وغیرها من العوامل التي تساهم مجتمعًة في 

ابهم النّص إجابة،ربما تقّبلوها إن تكوین تجاربهم الخاّصة. تبًعا لذلك الطلب أج

  هوها ـــــة الفنّیة، أو واجــــــــته الحاجــــــــألت ما كان عندهم من فراغ خلقـــــكانت قد م
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بالرفض أو الترّدد إن قصرت دون ذلك، وأتتهم بالجدید المدهش الذي ما كانوا 

  لیتوّقعوه اعتماًدا على أفقهم السابق. 

آخرون ضمن سیاق تاریخّي جدید، فقاموا بطرح أسئلة مختلفة بعد هذا جاء قّراء 

عن جیل المتلّقین قبلهم، وذلك لیتمّكنوا من الحصول على معاني مغایرة في 

ثنایا اإلجابة األولى القدیمة، والتي مع مرور الزمن واختالف التجارب الفنّیة، لم 

ر الفنّي المتواصل بین تعد رائقة ألذواقهم وال مناسبة ألفق توّقعهم. وبهذا الحوا

سؤال المتلّقي وٕاجابة النّص، یعمل التلّقي على تغییر معنى األعمال األدبّیة، 

بل وینتج في الموضوع الفنّي ذاته عمًال مختلًفا قد یقّدم إجابة جدیدة تماًما عن 

 .47الماضي

ّي كانت هذه نظرة عاّمة عن أهّم مكّونات الجهاز المفهومّي، وآلیات التاریخ األدب

عند یاوس والتي یمكن أن نقول أّنها ال تنفّك تحوم حول الغایة التي سّطرها منذ 

البدایة لنظرّیة جمالیة التلّقي، فكّلها تساهم في التأسیس لقراءة تاریخّیة ناجعة 

وفّعالة للعمل األدبّي، وتكتب التاریخ الصحیح الحقیق باهتمام مؤّرخّي األدب، 

نطالًقا من فهم واستجابة الجمهور األّول. فالتاریخ وهو تاریخ تلّقیات العمِل ا

 succession"توالي آفاق توّقع"  لیس بالنسبة لجمالیة التلقي إالّ األدبّي 

d'horizons d'attentes.  
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 هوامش البحث و إحاالته: -
                                                           

ینظر :كلیمان موزان "ما التاریخ األدبي "،ترجمة :حسن الطالب ،دار الكتاب الجدیدة - 1

  .123،ص1م،ط2010المتحدة ،بیروت ،لبنان،
م،ینظر MėTAPHYSIQUE ET MORALE  ،1904مقال منشور في مجلة -  2

جاء في هامش الصفحة نفسها تعلیق من المترجم حسن  .وقد57:ك.موزان ،م.س،ص

الطالب یذكر فیه أن الترجمة العربیة الوحیدة لذلك المقال كان قد أنجزها محمد منظور 

م في كتابه "منهج البحث في األدب و 1948في بدایة األربعینات و أصدرها عام 

  اللغة".
 .57موزان،ص-  3
 .84م.ن ،ص-  4
و روالن  R.PICARDیمثل تلك الخصومة اصدق تمثیل ما كان بین ریموند بیكار -  5

 Noémi ،ومؤلفات النقد الحدیث تنقل مجریاتها ینظر مثال : R.BARTHSبارث 

Hepp: Quarante Ans Après Un Célèbre Duel Retourà Raymand 

Picard.  :مقال في كتابl'Histoire Littéraire Ces Méthodes Et Ces 

Résultats"Edit: Droz, 2001. PP23/36.  
م 7،1971،ع POETIQUEرومان جاكبسون "القصیدة الروسیة الجدیدة "،مجلة -  6

  .66،أورده :ك.موزان ،م.س،ص290،ص
 .66ك.موزان ،م.س،ص-  7
8 - G.Gnette: l'Enseignement de la Littérature, Doubrowsky et 

Todorov. p244 137(أورده كلیمان موازان: م س، ص(  
ینظر :نظریة االدب ،روني وایلیك و اوستین وارین ،تعریب :عادل سالمة ،دار -  9

 .351م،ص1991المریخ ،المملكة العربیة السعودیة ،الریاض ،
10 - H.R.Jauss: Pour Une Esthétique de la Réception. trad: C. 

Maillard.Gallimard , Paris,1978. p25.    
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 :Philippe Baudorre, Dominique Rabaté, Dominique Viart ینظر :-  11

Littérature et Sociologie. Presse universitaire de Bordeaux, 

Pessac, 2007. 
12 - R.Escarpit : La Définition du Terme Littéraire .Flammarion, 

Paris, 1970, p 9-10 62ان موازان: م س، ص(أورده: كلیم(. 
13 - Fieke Shoots, Sophia Shoots: "Passer en douce à la douane" 

L'Ecriture Minimaliste de Minuit. Ed. Rodopi BV, Amsterdam-

Atlanta GA 1997. p22 
یستعرض الكاتب في هذا اإلطار مشاریع كلٍّ من جیرار جینیت، روني وایلیك  -  14

لوسیان غولدمان، هانس روبرت یاوس، وأخیًرا میكائیل ریفاتیر (انظر: وأوستین وارین، 

 ).80 - 76ك.موازان، م س، صص 
 .351انظر: نظریة األدب، م س، ص -  15
و  T.Wartonیذكر صاحبا كتاب (نظریة األدب) أمثلة عن هؤالء المؤّرخین، مثل  -  16

H.Morley .(انظر: م س، ص ن) .اإلنجلیزّیین، ویبّینان تصّورهما عن تاریخ األدب 
17  - H.R.Jauss )1978والنّص الوارد في هامش هذه الصفحة باللغة 25) ص ،

 ;les unes sont bien des histoires, mais pas de l'art…»الفرنسیة هو: 

les autres parlent bien d'art, mais ne sont pas des histoires.»  
الكالم هنا لصاحبّي "نظریة األدب"، وقد أورده یاوس في هامش الصفحة المذكورة  -  18

سابًقا. ومن الطریف قراءة الترجمة التي یوردها د. عادل سالمة لتلك الفقرة، حیث نقرأ: 

والتي ال توّضح » والنمط األول لیس تاریًخا "للفّن"، والثاني لیس "تاریًخا" للفّن.«... 

 .).352المعنى المراد (انظر: نظریة األدب، م س، ص
 .353نظریة األدب، م س، ص -  19
 .354م ن، ص -  20
  انظر: م ن، ص ن. -  21
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الفقرة مقتبسة بشكل غیر مباشر من كتاب "نظریة األدب"، وقد أوردنا فیها  -  22

 مصطلحات من "جمالیة التلّقي" على سبیل االستئناس والتوضیح.
 .355/360انظر: م س، ص -  23
 Poétique Etفي كتابه  G.Genetteالفكرة نفسها یطرحها جیرار جینیت  -  24

Histoire حیث یرى أّن الموضوع التاریخي في األدب، أي ما هو ثابت ومتحّول في ،

آن، لیس العمل وٕاّنما العناصر المتعالیة على األعمال، والمكّونة لّلعبة األدبّیة، وهي التي 

ها "األشكال". وهكذایقّر بوجود تاریٍخ لتلك األشكال األدبّیة مثلها مثل كّل األشكال یسّمی

الجمالیة األخرى، وكذا التقنیات الفنیة. والسبب في ذلك أّن تلك األشكال مع مرور 

 ,Joaquim Brasil Fontes (et autres): Sujet  األجیال تبقى وتتغّیر. (انظر: 

Texte, Histoire. Colloque de Besançon, 28 avr 1979, Presses 

Univ. Franche-comté, 1 janv 1981. 
 ، م س.Eva Kushnerانظر:  -  25
 Pour Une Approche Formelle de"لمزید من التفصیل ینظر مقال ریفاتیر  - 26

L'Histoire Littéraire" ضمن كتابه الشهیر"Production Du Texte", Edit 

Seuil, Paris, pp89-109. 
التاریخ األدبّي لن «یصّرح ریفاتیر في مقاله المشار إلیه في هذا العنصر، بأّن  -  27

(انظر: ك.موازان، ما التاریخ األدبّي؟، م س، » تقوم له قائمة ما لم یكن تاریخ كلمات.

 )80ص
انظر م س.  "le Style est le texte même"عن هذه المقولة لمیكائیل ریفاتیر  -  28

 le Style est"اغها لتقابل المقولة القدیمة "األسلوب هو اإلنسان نفسه" (وقد ص

l'homme même"  لـ بیفونBuffon  ،والمقتبسة من خطابه في األكادیمیة الفرنسّیة

 .)1753والمعروف بـ"خطاب حول األسلوب" سنة 
 "?Edouard Guitton :"histoire littéraire ou science littéraireانظر:  -  29

 "l'Histoire Littéraire Ces Méthodes  Et Ces Résultats"مقال في كتاب 

  (م س)لمجموعة من المؤّلفین. 
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 بجامعة كونستانس 1967ألقى یاوس هذه المحاضرة في أبریل من سنة  -  30

Constance.  انظر: ناظم عودة خضر: األصول المعرفّیة لنظرّیة التلّقي، دار)

 .)133، ص1، ط1997األردن، الشروق للنشر والتوزیع، 
: رشید بنحدو، ترجمةیاوس: جمالیة التلّقي. من أجل تأویل جدید للنّص األدبّي.  -  31

 .21، ص1، ط2004منشورات المجلس األعلى للثقافة بمصر، 
32 -H.R. Jauss: p47 . 
المصدر بمعنى (الحواریة)، وهي العالقة استعمل یاوس هذا المصطلح في كتابه  -  33

التي تنشأ بین تجربة القّراء والعمل األدبّي، وتكفل تشیید معنى ما من خالل منطق 

 )51هامش ص  ,H.R.Jauss, 1978السؤال والجواب. (انظر: 
 (م س). H.R.Jauss. 1978. p10انظر: مقدمة جان ستاروبنسكي لكتاب:  -  34
ه التجدیدي للتاریخ األدبّي، متعّلقة بغایات أخرى أیًضا، كانت آمال یاوس في عمل -  35

من ذلك: إمكانیة إعالنه عن میالد تواریخ أدبّیة كبرى، إعادة هیكلة سّلم القیم المؤّسسة 

من قبل تلك التواریخ األدبّیة، وٕابراز األدب العالمّي في وظیفته التحریرّیة في عالقته مع 

ذا الفرد التي یعمل على ترقیة إدراكه. (انظر: المجتمع الذي یسام في تغییره، وك

H.R.Jauss, 1978, p34  (م ن 
 (م ن) H.R.Jauss, 1978. p25انظر:  -  36
روبرت هولب: نظرّیة التلّقي. مقّدمة نقدّیة. ترجمة د.عّز الدین إسماعیل. كتاب  -  37

 .153. ص1. ط1994النادي األدبي والثقافي بجّدة.
38 - H.R.Jauss, 1978, p50 
 من، ص ن. -  39
 .157ر.هولب، ص -  40
 ,Yves Chevrel: Henrik  Ibsen, Maison de poupée. Paris انظر: -  41

PUF ,1989 ,p206. 
 .44یاوس، ص -  42
  .51، 47، 44المصدر نفسه: انظر الصفحات  -  43
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اخترت مصطلح "فجوة" عوًضا عن "انزیاح"، ألّن األّول ربما یكون أوضح في  -44

في هذا السیاق. حیث نالحظ فجوة  écartالتعبیر عن المعنى الذي أراده یاوس من كلمة 

وتباعدًا، بعد قیاس المسافة الجمالیة بین أفق النّص، وأفق متلّقیه. وهو بعید نوعًا ما عن 

طلح الثاني، في كونه یدّل على االبتعاد عن طریقة معّینة، المعنى الذي یفیده المص

 والعدول عنها إلى غیرها، مثل "االنزیاح" في التعبیر ( وهو ما یعرف بالشعرّیة).
في نقدنا العربّي المعاصر نقرأ في كتاب: "اّتجاهات الشعر المعاصر" للدكتور  -  45

لردود أفعال هذا الجمهور  ، رصداً 1977إحسان عباس، الصادر عن عالم المعرفة سنة 

األول على بعض محاوالت التجدید في القصیدة العربّیة الحدیثة. ومن ذلك ذكره لمقالة 

. وفي استعراضه لتلك الردود 568مناوئة لإلبداع الجدید، ُنشرت في مجّلة "الرسالة" ع

ي، وال ندري إن (التلّقیاتیة)، یطّبق الناقد العربّي الكبیر شیًئا من طروحات جمالیة التلقّ 

 ).34إلى ص 11كان قد اّطلع علیها أم ال؟.. (انظر الصفحات: من ص
 .101یاوس، ص -  46
  .101انظر: یاوس، ص -  47

   البحث:قائمة المصادر و المراجع المعتمدة في   -

   المراجع العربیة :

  .1977إحسان عباس: اّتجاهات الشعر المعاصر. عالم المعرفة، بیروت، -  

عودة خضر: األصول المعرفّیة لنظرّیة التلّقي. دار الشروق للنشر  ناظم -  

  1، ط1997والتوزیع، األردن، 
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  :المراجع المترجمة
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