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 :المقدمة     

والصالة والسالم  ،الجمیل على توفیقھ ومنھ وعطائھ  الحمد والشكر ہلل والثناء             

 :على خاتم أنبیائھ سیدنا محمد وعلى ألھ وصحبھ أجمعین أما بعد 

ي والنقدي من خالل أدوات دبلحاجة ملحة الى تقویم موروثنا األفقد كانت ا             

 .ونستوضح خبایاه ونستزید من استلذاذه ،االستناد الیھا لتبیان جدارتھ  نستطیع،  جدیدة 

 ،یظل الرجوع الیھ أمرا حتمیا  ،ما تعالت األصوات بإقبار الماضي فمھ             

في ارسائھم ألصول ولن یأتي ذلك اال باالقتناع بضرورة مواكبة سیر النقاد المعاصرین  

ل مناھج ونظریات كما تبدى ذلك من خال، وبحثھم في سبیل النص األدبي  ،النقد األدبي 

وسعیا منھم الى  ،بھا تطویع عمل القارئ والرقي بھ أراد لھا أصحا ،وافدة من الغرب 

 .معرفة فضل وجود النص وخلوده 

 والتأني في استصدار ازاءه،   فھمھ فھما دقیقا ، األدبي ویستلزم تقویم التراث            

یزداد  ، ثم العمل على تمثل الثقافة الغربیة تمثال حقیقیا یقوم على استجالء الثقافتین معا 

وھذا ما ،  أنواره أمرا مشروعا باستجالءویصبح القول  ، على تلقي النص األدبي االقبار

حیث عاینوا أسراره من جدید  ، ھ من جدید إلعادة النظر فیما قیلدفع المحدثین الى تناول

بحیث أثبتت  ، م بأرقى النصوص األدبیة الحدیثة احتكاكھوانتبھوا الى متانتھ رغم 

 التراكمات القرائیة مدى جدارة تلقي النص األدبي سواء تعلق األمر بتلقي النص اإلبداعي

وحا على األدبي یظل فضاء مفت وذاك ما یدفعنا الى القول بأن تلقي النص ، أو بالنص النقدي

لیصبح  ،وجد فیھ فلخصوصیاتھ الفنیة والجمالیة یتجاوز الزمن الذي  ، اءاتالعدید من القر

 .ظھوره را من التي استعین بھا زمنیات نقدیة أشد تطولآقابال لدراستھ ب

اال التركیز على الدكتور حسین أحمد بن ،  جد سبیال الى التیقن من ذلكنولم             

 .فقد تبین أنھ أوعى بما أحاط بھ الغرب من نظریة  ، ناقد حدیث باعتبارهعائشة 

 ، نضع عملھ النقدي في كفتي المیزانتأتي ھذه الرسالة ل ، وعلى ضوء ما سبق          
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  ، دبي في ضوء مفاھیم نظریة التلقيتلقي النص األاذ تحرك حسین أحمد بن عائشة الى  

    ، والذي انطلقنا فیھ وفعل القراءةمن مفاھیم إجرائیة ومقوالت نقدیة ذي صلة بالقارئ 

         ما ھي أھم القضایا النقدیة التي بنى علیھا المؤلف كتابھ ؟ : من االشكاالت التالیة 

والى أي مدى أثرت نظریة التلقي في النص  .ھ المؤلف في كتابھ ؟عوما ھو المنھج الذي اتب

 األدبي ؟ 

 فإن طبیعة ھذه الدراسة تقتضي أن یأتي البحث في مدخل نظري ، على ذلك وبناء          

 .وفصالن وخاتمة  ومقدمة 

وتضمن المدخل الحدیث عن المناھج السیاقیة والنسقیة التي تبناھا النص األدبي قبل          

أحطنا أن ترعاه ھذه النظریة ، كما احتوى على تعریف بصاحب الكتاب وأھم مؤلفاتھ وكذا 

 .الكتاب بلمحة حول 

بدراسة نظریة لكتاب مستویات تلقي النص األدبي  ناه أما الفصل األول فقد خصص         

المبحث األول تحت عنوان بدایات حسین أحمد بن عائشة : حیث وقع في مبحثین اثنین 

وتطرقنا من خاللھ الى سبب اختیاره للموضوع وكذا أھدافھ المتوخاة من ذلك ،  .النقدیة

      األخیر في الساحة النقدیة األدبیة مع دراسة حول ممیزات الكتابة النقدیةوأھمیة ھذا 

 .عند المؤلف

أما المبحث الثاني فحاولنا فیھ ابراز أھم االشكاالت التي طرحھا المؤلف في كتابھ          

تعدد القراءات ، اختالف المناھج في تعاملھا مع النص األدبي ، وعالقة التأویل  : ( وكانت

 ).بلغة النص األدبي 

 .االجرائیة  عن المفاھیم النقدیة المتعلقة بالموضوع واضافة الى المفاھیمنا ثم تحدث

 : اشتمل على مبحثینوالفصل الثاني تمثل في دراسة تطبیقیة للكتاب ومؤلفھ          

من خاللھ الى نا لنص األدبي وتطرقدراسة تطبیقیة لكتاب مستویات تلقي ا: المبحث األول 

 .العنوان ومضمون الكتاب اضافة الى دراسة حجمھ من حیث المحتوى دراسة 
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والجداول والمخططات  مصطلحاتللبدراسة احصائیة  من خاللھ  ناقم: المبحث الثاني 

 .، وكذا دراسة احصائیة للمصادر والمراجع في الكتاب المدرجة 

من خالل ما سبق منھج حسین أحمد بن عائشة ومنھج كتاب  ناوفي األخیر استنتج          

على المنھج الوصفي التحلیلي في دراسة ھذا  ینستویات تلقي النص األدبي ، معتمدم

 .الكتاب

دراستنا لھذا  ستنبطة منوختم البحث بخاتمة كانت حصرا ألھم االستنتاجات الم           

أولھما المصطلحات المتضمنة في ثنایا الكتاب : ھذا بملحقین  نابحثنا الكتاب ، وقد أتبع

ر حسین أحمد بن عائشة وثانیھما مقابلة شخصیة مع صاحب الكتاب األستاذ الدكتو

 . وتضمنت أسئلة وجھت الى الكاتب

مستویات تلقي النص  على كتاب حسین احمد بن عائشة وھكذا استقر اختیارنا           

لما للدراسة من أھمیة قصوى في تجدید تعرفنا  ،أنموذجا السندباد البحري األولى  ،األدبي

 ، دة تولدت بفعل المثاقفة مع الغربعلى التراث النقدي في التلقي استنادا الى معاییر جدی

الیات نصوصنا اإلبداعیة سرار جمأیزیدنا تعرفا على  ، بحیث مستویات تلقي النص األدبي

بن   حمدأولقد كان اختیارنا لحسین  ، قیقیةیة الحویحیطنا علما بمكانتھا التاریخ ، والنقدیة

بحیث استوضحنا كیف أن االنفتاح على المناھج النقدیة  ، كناقد حدیث مناسبا،  عائشة

ین بشكل أو بأخر في تقویم الحدیثة وما توصل الیھ النقاد الغربیون من مقوالت ومفاھیم تع

اختیارنا في جانب المھم یظل یقلقنا منذ كما أن ھذا ال ، وترد لھ اعتباره من جدید ، تراثنا

لوحدة النص األدبي في ضوء نظریة التلقي ، ضف لذلك أن الكتاب  ، سلك الدراسات العلیا

ھذا ،  نافي عمل ناكون قد وفقنأن  رجونف انت مبادرة منلم یسبق لھ دراسة من قبل ، فكا

المعاناة التي تنجم عن فطبیعة البحث تفرض أن یصبر الباحث على مكارھھ ویتحمل كل 

 .انشغالھ 

ر جعفر یایوش اعترافا األستاذ الدكتو ناالى جوار ناوجد ناأن نالكن من حسن حظ         

جدد لھم الشكر وجمیل التقدیر وجزاھم هللا خیر الجزاء ن، بعد الحق سبحانھ  نابفضلھم علی
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ذا ، ولوال ھ نافي بحث اأفادتنالتي القیمة الھتمامھم وتوجیھھم وتوفیرھم جملة من الكتب 

 . الدراسي  نافي مشوار ناالطریق فقد أنار درب ناالبّناءة لظلل منصائحھ

 ینالمناقشة ، مقدرتوجھ بجزیل الشكر وجمیل التقدیر ألعضاء اللجنة العلمیة نكما          

من  اینلة وتقییمھا ، وما سیفضلون بھ علما أنفقوه من وقت وجھد في سبیل تقویم الرسا

 .تفیده  مالحظات وارشادات وتوجیھات تدعم البحث و
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 المدخل :

والمنھاجیة المختلفة ، والنظریة   التوجھات المعرفیة تعددت مفاھیم النص بتعدد          

وعلیھ فإن االختالف حول ماھیة النص یكمن أساسا في اختالف تصور حدود النص 

.ومفھومھ یتجسد ویتبلور وفق تلك المنطلقات العدیدة , ونظریتھ  

ویتكون من نقول متضمنة وإشارات  وانتاج ، فالنص حسب بارت ھو نشاط"          

"وأصداء لغات أخرى وثقافات عدیدة  1  .  

ألجزاء  نترك  أنوإنما علینا  ة لغویة لیس من السھل التحكم بھا،لوھو آ"              

النص وما فیھ من عالمات متسعا من الحوار والجدل والتفاعل الداخلي الذي یكتشف عن 

 . 2" وجود طرق مختلفة لإلبداع والتوصیل والتعبیر

وتطویر , ویعد النقد من أھم الحوافز الدافعة  إلى ازدھار اإلبداع األدبي "             

وما فتئ كل إبداع ، وتنوع مناھجھ التحلیلیة ، فنیة ومقاصده الفكریة والثقافیة أشكالھ ال

بر توالي العصور وتعاقب یقابل بإبداع نقدي في مواكبة دائبة عسردي أو شعري ، 

    تفسیرا  العصور إال وكان النقد رافدا لھ ، األدب في عصر من  ازدھروما  .األجیال 

بعدة مراحل اختلفت في رؤیتھا لھ ، ویمكن  النص األدبي" لدى مر  ، 3"أو تقییما أو إبداعا

 : تيتحدیدھا على النحو اآل

                                                            
 بتصرف م 2004مؤسسة المختار للنشر الطبعة األولى  سنة  علم لغة النص  :بحیري حسن سعید  -  1

 103، ص 
 ص 2010الطبعة األولى سنة , الدار العربیة للعلوم ناشرون , معجم السیمیائیات  :األحمر فیصل -  2

 یلیھا وما63
أرشیف أدباء ,معاصرة من البنیویة إلى النظمیة مدونة المناھج النقدیة ال السعودیة الجیاللي حالم د -  3

   WWW. STARTIMES. com  16 -1-2009,                        وشعراء ومطبوعات 
 21 :53 H   
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وتشمل المنھج التاریخي  ،1"والسلطة فیھا للمؤلف :السیاقیة  مرحلة سیطرة المناھج -1

  . واألسطوري والجمالي واالجتماعي ،و النفسي 

 والسلطة فیھا للمؤلف وتشمل المنھج البنیوي: مرحلة سیطرة المناھج النسقیة  -2

 . والموضوعاتي والسیمیائي والتداوليواألسلوبي 

والسلطة فیھا للنص وتشمل نظریة القراءة وجمالیة  :النصمرحلة مناھج ما بعد  -3

 .التلقي 

 :المناھج السیاقیة : أوال

  ) المجتمع-المؤلف–التاریخ (وھي التي تھتم بالعوامل المنتجة للعمل األدبي             

ومحورھا األساس في تفسیر  لمؤلف عمدتھا في الرؤیة والتحلیل ،ا وقد جعلت ھذه المناھج"

یتربع على  وجعلتھ اھج على اإلعالء من سلطة المؤلف ،ولذلك دأبت ھذه المن المعنى ،

فالنص ثمرة صاحبھ مل مفتاح فھم معنى النص وتفسیره ، بوصفھ یحعرش الكتابة األدبیة ، 

ومن خصائص بیئة ، والبیئة جزء من التاریخ ، والثقافة إفراز للصورة ثقافتھ و األدیب 

والتركیز  ، بالمبدع والبیئة اإلبداعیة على حساب النص اإلبداعي اھتمامھاالمناھج السیاقیة 

 . 2"على المضمون وسیاقاتھ الخارجیة مع تغییب واضح للخصوصیة األدبیة للنص

وذلك دعھ ، ألدبي على مبلقد ركز أصحاب ھذا االتجاه في قراءتھم للعمل ا"و            

      حتى جعلوا من النص وثیقة تاریخیة تدل على زمنھا ...بتتبع سیرتھ وسیرة عصره 

 . 3"أو نفسیة تشرح مغالیق نفس مبدعھا

 ):النصیة (المناھج النسقیة :ثانیا 

وتلغي كل تلتفت الى مقصدیة األثر األدبي ،  وتمیزت المناھج النسقیة بكونھا ال"         

 )قتل المؤلف(كما أن المناھج النسقیة مارست ین ھذا األثر والقیم االجتماعیة ، عالقة ب

إذ ینبغي على المؤلف تحریر لطاقة النص على االنتاج ، ' أمبرتو إیكو'وھو في نظر 
                                                            

منتدى جامعة , مدونة قراءة في إشكالة المنھج في النقد العربي المعاصر :  ھیمھ الحمید عبد د -  1
 كلیة األداب واللغات, قاصدي مرباح

  ینظر المرجع السابق  -  2
 7ص  1999طبعة ، كتاب نظریة التوصیل وقراءة النص األدبي : د عبد الناصر حسن محمد  -  3



المدخل                                                                                  
 

7 
 

فالموت ھنا إذن ذو بعد ر على المسار الذي یتخذه النص ، الموت بعد الكتابة كي ال یؤث

 1."والمؤلف لیس مطالبا بشرح عملھ د الحر والدائم للمعنى ، ح بالتوالمجازي یسم

بعھد جدید ھو عھد میالد  بشر،  وبعدما جاء روالن بارت بإعالن موت المؤلف            

ان متفرجا حیث سیصبح المتلقي منتجا للنص بعدما ك ، ومیالد عصر القراءة، المتلقي 

نلمسھا في كتاب نظریة القراءة وجمالیة التلقي والتي  وھذا ما یؤول بنا الىعلیھ ، 

 .والذي ھو موضوع ھذه األطروحةلحسین أحمد بن عائشة ) مستویات تلقي النص األدبي(

 :التعریف بالمؤلف

 .والیة مستغانم  1959حسین أحمد بن عائشة من موالید            

مدرسا  اشتغلوالعلوم االنسانیة ،  اآلدابشعبة  1980تحصل على شھادة البكالوریا سنة 

بالمعھد  التحقبعد الثانوي ،  1995أستاذ للتعلیم الثانوي سنة تخرج في الطور المتوسط ، 

 . 2007تحصل على شھادة الماجستیر سنة  ، التكنولوجي

ن ھو أستاذ واآل والیة غیلیزاننة أستاذ جامعي بالمركز الجامعي لتولى مھ           

 .حمید بن بادیس مستغانم بجامعة عبد ال

 . 2012تحصل على شھادة الدكتوراه سنة            

 :  من مؤلفاتھ

  مستویات تلقي النص األدبي الذي ھو عنوان األطروحة 

 مسرحیة بعنوان صالح الدین األیوبي 

 في مختلف المجاالت الجامعیة  :المقاالت 

 .قریبا كتابا بعنوان لسانیات النص والتأویل كما سیصدر

                                                            
جامعة قاصدي  ,النص الشعري بین النقد السیاقي والنقد النسقي :  ھیمة الرحمن عبد د -ینظر  -  1

 2011مارس ،  مرباح 
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الدكتور ، ودعمت فیھ حب البحث العلمي ،  من الشخصیات المؤثرة في المؤلف          

رشید بن  الدكتور محمد مفتاح المملكة المغربیة ، الدكتور،  الجزائرعبد الملك مرتاض 

الدكتور أحمد المتوكل في مجال النحو المتخصص في مالك الذي درسھ علم السیمیائیات ، 

 .اللسانیات الوظیفیة 

 :توثیق الكتاب

رحلة السندباد البحري األولى " –مستویات تلقي النص األدبي : العنوان الرئیسي •

 "نموذجا

 حسین أحمد بن عائشة : المؤلف •

 دار جریر للنشر والتوزیع :دار النشر •

 م2012-ه 1433الطبعة األولى : الطبعة وتاریخ النشر •

 مقابل مجمع الفحیص التجاري  –شارع الملك حسین  –عمان :مكان النشر  •

 إصدار جدید :نوع الكتاب •

 غالف كرتوني,النوع ورقي ,مغلف غالف عادي  :شكل الكتاب •

 17x24 :حجم الكتاب •

 304 :عدد الصفحات •

 ).10/2011/ 3762( :رقم اإلیداع لدى دائرة المكتبة الوطنیة  •

 810.9: سرقم التصنیف •
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 :بدایات نظریة ألعمال المؤلف :  1

 :ب اختیار المؤلف للموضوع اسبأ1-1- 

 :لعل أھم األسباب التي دفعت المؤلف حسین أحمد بن عائشة لتألیف كتابھ             

 )علم النص(ومصادر تتحدث في میدان  لمراجع العربیة النقدیة الساحة افتقار          

فجلھا ال یتعدى دراسة البنیة اللغویة للجملة أو الكلمة على المستویین النظري والتطبیقي ، 

أضف إلى ذلك أن معظمھا كان یقصر في تھا الصوتیة والصرفیة والبالغیة ، لمعرفة دالل

ال ینفي وجود حركة  لكن ھذا كثر من األجناس األدبیة األخرى ،المجال التطبیقي على الشعر أ

نھم في بناء نھضة فكریة وأدبیة محاولة مھا بعض النقاد في العالم العربي ، قام بلمیة ، نقدیة ع

ویذكر منھم وفي كیفیة تلقیھ بمناھج مختلفة ،  ا زالت تساھم في تأسیس علم النصساھمت وم

الروائي في ضوء المنھج البنیوي تقنیات السرد یمنى العید في كتبھا  : المثال د على سبیل

عبد الملك : تمیز الخطاب و دوفن الروایة العربیة بین خصوصیة الحكایة ولنص ، ومعرفة ا

معالجة إلى أین ؟ ، وتحلیل الخطاب السردي ، النص األدبي من أین ومرتاض في كتبھ  

لة تحلیل سیمیائي تفكیكي لحكایة وألف لیلة ولی مركبة لروایة  زقاق المدق تفكیكیة سیمیائیة 

والدكتور محمد ، كتابھ  بالغة الخطاب وعلم النص تور صالح فضل في و الدك، جمال بغداد 

تحلیل الدكتور محمد مفتاح في كتابیھ  دینامیة النص و  و،  خطابي في كتابھ  لسانیات النص 

راسة د بناء الروایة ،ا قاسم في كتابھا  والدكتور سیز، التناص  الستراتیجیةالخطاب الشعري 

 . وظ مقارنة لثالثیة نجیب محف

النص اإلجرائي السندباد  أما فیما یخص األسباب التي دفعت بالمؤلف إلى اختیار         

ولحبھ الشدید لھذه الحكایات باط ھذا النص بالتراث من ناحیة ، فكان ذلك بسبب ارتالبحري  ، 

 .وتأثره بھا منذ أن كان المؤلف طفال في المدرسة من ناحیة 
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ب دوتأثیره في األ لیلة ولیلة العالمیة ، فأل بب الثاني كان یرجع لشھرة كتاب أما الس           

 .األوروبي 

ثالث ھو ربط االصالة بالمعاصرة ، فوجد أحدھما یستلزم وجود االخر ، ال بالسب           

 . 1مع الحاضر أو ینفصال عن بعضھما  حیث ال یمكن للماضي أن یتصارع

 :الكتاب  أھداف المؤلف من تألیف2-1-

من بین األھداف التي یتوخاھا حسین أحمد بن عائشة من تألیف كتاب مستویات تلقي             

 :النص األدبي 

 احیاء التراث العربي القدیم  -أ

 ادراك مدى تجاوب النص العربي السردي للنظریات النقدیة الحدیثة  -ب

 د الفراغ الذي تعاني منھ الساحة النقدیةالمساھمة في اثراء العملیة النقدیة ببالدنا بغیة س -ج

وجوب التفتح على ثقافة اآلخر ، وعدم غلق باب الحوار لتتحقق عملیة االستفادة واإلفادة ،  -د

 .بدون حوار أو ثقافة مآلھا الزوال واالندثار   والحضارةفالثقافة ھي أخذ وعطاء ، 

 :أھمیة الكتاب  -1-3

في الساحة النقدیة األدبیة  مستویات تلقي النص األدبي   نظرا ألھمیة وصدى موضوع          

 وافكار متشعبة وتأویالت متباینة ،  یستحق الدراسة والتمحیص لما لھ من مستویات مختلفة 

فھو ولید التفاعل مع الثقافات الغربیة كونھ نتاج تالقح ثقافي مخصب  بین إبداع الذھن العربي 

 .والثقافة الغربیة 

                                                            
الطبعة األولى ,دار جریر للنشر والتوزیع , مستویات تلقي النص األدبي : أحمد بن عائشة  حسین  -  1

    . 14ص ,   م2012 -ه 1433
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لحسین أحمد بن عائشة یقدم الى القارئ خالصة فكتاب مستویات تلقي النص األدبي            

ویضطلع بأحدث رؤیة  ،) القراءة والتلقي(با في نظریات ما انتھى الیھ الفكر النقدي شرقا وغر

وھي الرؤیة التي تبناھا أساتذة من جامعة  على مدار الثالثین عاما االخیرة ،نقدیة ظھرت 

 .لمانیة في أوائل السبعینات اال) كونستانس(

والجدل لمعرفة  تستدعي الحوارنقدیة ،   والكتاب یطرح ھذه النظریة في شكل رؤیة          

ضایا الفكر ولھذا أثرنا أن یكون بمفھومھا الفني محورا لدراسة قضیة من ق مالھا وما علیھا ،

تشغل الساحة األدبیة في  والتي بدأت النقدي من خالل كتاب  مستویات تلقي النص األدبي 

فالقضیة في خطھا الزمني والفني ، تمثل صراعا فكریا  )جمالیات التلقي(اآلونة االخیرة وھي 

 حیث تعددت مناھج النقد. بین مناھج النقد العربي القدیم والمناھج الغربیة الحدیثة  وأدبیا ،

لطة الكاتب في مناھج النقد وانتقل مركز الثقل فیھا من س األدبي في نھایة القرن العشرین ،

إلى سلطة النص في مناھج التحلیل األلسني ... الكالسیكي والرومنسي والنفسي واالجتماعي 

ثم تحول االھتمام النقدي الى سلطة القارئ بوصفھ الذي یعطي النص ...واألسلوبي والبنیوي

قد تفوق  إبداعیة جدیدة في كتابة   ویعید بناءه ضیفھ الیھ من خبرات ویضیفھ علیھ ،معناه بما ی

 .النص المقروء 

في شرح مفھوم النظریة  و الكتاب بھذا الطرح إنما یضطلع بمبادرة غیر مسبوقة          

 . الجدیدة من خالل ھذه الدراسة لحسین أحمد بن عائشة

 لعشاق العربیة اسباب القناعة بأنوبالتالي یقدم كتاب  مستویات تلقي النص األدبي            

 .الرصید الفكري مازال في موقع المرجعیة الرافدة لحركة النقد في عالمنا المعاصر 

 :ممیزات الكتابة النقدیة عند المؤلف -1-4

یة تلقي النص األدبي ومستویاتھا كثیرا ما تحدث حسین أحمد بن عائشة عن نظر          

ف من خالل دراسة لكتابھ بعنوان  ند المؤلفارتأینا نحن بدورنا لذكر ممیزات الكتابة ع

 .، السندباد البحري األولى أنموذجا مستویات تلقي النص األدبي
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یبدو أن حسین أحمد بن عائشة ال یقدم دراسة نقدیة بعد اطالعھ الواسع على كم ھائل  - أ

ظیفھ لجملة من المصادر وھذا ما لمسناه من خالل تو، من االنتاجات العربیة والغربیة 

بعض الجامعات ضف الى ذلك احتكاكھ بالمراكز الثقافیة العربیة وزیاراتھ ل والمراجع ،

علما األفكار المحیطة بنظریة التلقي ، وھذا ما مكنھ من االلمام بكل العربیة والفرنسیة ،

 .یة من مدرسة كونستانس األلمانیة ان جذورھا غرب

ھامة واألساسیة كما سلط المؤلف الضوء في ھذا الكتاب على عدد من القضایا ال  - ب

 .الخاصة بمستویات تلقي النص األدبي 

اعتمد بن عائشة في ھذا العمل على الفھرسة العلمیة الحدیثة في التوثیق المعتمد في   - ت

 .البحوث 

سجل المؤلف قفزة نوعیة في مسألة المنھج المعتمد في الدراسة اذ استھل رحلتھ   - ث

كال والرسومات والجداول التوضیحیة المنھجیة اعتمادا على المفاھیم  واستخدامھ لألش

 كما اتبع الكاتب سیاسة ایراد من وسائل إیصال المعلومة للقارئ ، وذلك كوسیلة 

والھدف من ذلك أن یسھل على  نبا الى جنب من الترجمة العربیة ،المصطلح األجنبي ج

 .القارئ التعرف على أصل المصطلح األجنبي 

مد بن عائشة باالنتقال من البنیة السطحیة التي وصفھا كما تمّیز منھج حسین أح           

لیتعمق بذلك  ، بالمستوى اللساني الوصفي الى البنیة العمیقة التي وصفھا بالمستوى الوظیفي

 .بالنسیج الروائي ویحلل أفكاره بدقة أكثر

طریقة حسین أحمد بن عائشة في التحلیل لیست بالغامضة كونھ ال یمیل الى استعمال   - ج

 .المصطلحات الصعبة 

اقع النصوص االبداعیة والروائیة  ألف أثبت المؤلف مقدرة كبیرة على التفاعل مع و  - ح

بعد أن اھتم بموضوع  خصوص السندباد البحري األولى ،وعلى وجھ ال لیلة ولیلة 

ئي ، للنص الحكا حیث اعتمد على تحلیل البنى العاملیة ، ب الحكائي انسجام الخطا

مثقفا  باعتبارهلكن المتمعن في كتابھ مستویات تلقي النص األدبي یدرك أن المؤلف و
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ھذا ما دفعھ الى لغربیة وعلى رأسھا نظریة التلقي ، وكاتبا وناقدا متأثرا بالنظریات ا

 .كتابھ  توظیف روایة من الروایات العالمیة في

 :االشكالیات التي طرحھا المؤلف  – 1

 :تعدد القراءات حول النص األدبي  -1-1

المؤلف حسین أحمد بن عائشة شدید االھتمام بموضوع تعدد قراءات النص           

وما لھ عالقة  ، لما فیھ من خدمة لموضوع الكتاب مستویات تلقي النص األدبي األدبي 

 .وطیدة مع  النص األدبي

ان المتتبع لقراءة النصوص األدبیة كثیرا ما  "حیث یقول المؤلف بن عائشة            

ة التي یرى أن ھناك مشكال یحدث على مستوى تدفق الجمل واألفكار والمتمثل في الثغر

 .1" فیصاب القارئ على اثرھا بالدھشةتحدث أثناء عملیة التلقي ، 

وعندما الى أخرى ،  أي یقفز بالنظر من مساحةیقصد المؤلف القراءة السریعة           

ومن ھنا ینتقل حسین  یلتقط عددا من الرموز واالشارات ، یستقر الى مساحة معینة فإنھ 

فصل أي تفترض الضرورة عند عدم الائشة الى ضرورة القراءة الثانیة ، أحمد بن ع

تأتي فیما بعد عقبة ،   اعادة القراءة للمرة الثانیة"ل وفي ھذا الصدد یقو قراءة أخرى ، 

 . 2"تدفق الفكرة

أعني بھا القراءة من "  االستیعابیةویمكن أن نسمي ھذه القراءة الثانیة بالقراءة          

 .3"أجل توسیع دائرة الفھم والمدركات أو إیجاد مھارات فكریة أو عقلیة

معنى معناه وتعطي العلى النص ولكنھا تھتم فقط بظاھر  قراءة الشرح ترتكز"و            

 1"إذن ھي تعتمد على وضع كلمات بدیلة لنفس المعانيقیمة یرتفع بھا فوق الكلمات ، 

                                                            
 69المرجع نفسھ ص  - 1

, 2الطبعة  قراءة القراءة ، مكتبة العبیكان محمد المبارك المؤسسة العربیة للدراسات والنشر،: فھد حمود  - 2
 64ص ,  2006 – 1427

 64ص  نفسھ المرجع  - 3
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كما یلفت المؤلف االنتباه الى الجملة التالیة بالقراءة المصادفة أي لھا ارتباط            

وقع جمل النص ، ملموس مھما كان مع الجملة التي أثارت تفكیرنا وتنشأ من عدم تطابق ت

وفي ھذه الحالة تكتسب دینامیتھا من مع توقع المتلقي  ، مما یثیر مشاعر السخط لدیھ ، 

 . فقط االسقاطات   خالل

ال قراءة تتمیز باالجترار والنمطیة أسلوب خاص من الھي أ: القراءة االسقاطیة "و           

ا نحو المؤلف والمجتمع تركز على النص ولكنھا تمر من خاللھ أي تجعل النص معبر

 .2..."اجتماعیة ,قضایا شخصیة  إلثباتوتعامل النص على أنھ وثیقة 

 وھذا یعني أن القراءة تكون بناء على خصوصیتنا النفسیة واالجتماعیة           

 .والمعرفیة

 یفضي الحدیث السابق الى أن المقاصد مختلفة ومتعددة بتعدد القراء والمتلقین ، كل          

قارئ ذوقھ ومقاساتھ وأدواتھ التي یطبقھا على النص ، مما یجعل أثر تلك النصوص 

مختلفا ، بل أن بعضھم قد یتجاوز ذلك ، فأصبح النص لدیھ غایة في ذاتھ ، ویوجھ الجھد 

 .لتأویلھ وتفسیره ، وحل مغزاه 

اعتبار النص ان االتجاه الذي یتبنى تعدد القراءات ال یؤكد على النص بحسب ، ب          

في توجیھ ھذا عالما خاصا یفھمھ المتلقي ، بما فیھ من اشارات ومعطیات موضوعیة تتحكم 

الفھم ، ولكنھ یؤكد ذلك على القراء أنفسھم ، باعتبارھم أشخاص مسلحین بأدوات مختلفة ، 

، ومن قدراتھم ومعرفتھم باللغة والرموز والعالمات  جاءتھم من حصیلة الثقافة والوعي

   -القراء –المتلقون "مفردة اللغویة وظاللھا والتراكیب وأنظمتھا وعالقاتھا ، وھؤالء وال

                                                                                                                                                                                                 
 , 2011دیسمبر  16الجمعة مدونة نحو نظریة التلقي ،.ركائز نظریة التلقي وأعالمھا ,زیاني   بنعیسى - 1

http://sicclasse.blogspot.com/2011/12/blog-post_16.html 
 .بنعیسى زیاني : نفسھ ، مدونة نظریة التلقي ، د المرجع - 2
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ولھم الحق في اضفاء أي معنى تلزمھ حاجاتھم النفسیة على ...یصنعون المعاني ھم الذین 

 1..."نص معین 

 :اختالف المناھج  -1-2   

لقد تطرق المؤلف في مقدمة كتابھ  مستویات تلقي النص األدبي  اشكالیة في غایة              

 األدبي ؟ األھمیة ، لماذا تتعدد مناھج النقد

طبعا بعد بزوغ فجر المناھج النقدیة الحدیثة التي تعطي القارئ سلطتھ تمكنھ من              

األمر الذي یجعل  النص متعدد المعاني بتعدد قرائھ ،ف ، ) موت المؤلف(ما لم یقلھ المؤلف  قول

 .القبض على مقصدیة المؤلف صعبا بل وفي بعض األحیان مستحیال 

الثاني رفض تبني المنھج الواحد   ففي القرن العشرین وعلى الخصوص في منتصفھ            

یبصر على منھج  لمالتحوالت الكبرى في جمیع الحقول ، فھو عصر " وقال بتعدد المناھج  ،

قارئ في أن یفسر النص على ھواه           واحد وال على سلطة مطلقة وأعطى الحریة لكل

نذ مدرسة وقد بدأ ھذا االھتمام ممن المعاني الموجودة والمفترضة ،  وأن یضع فیھ ما یشاء

ئ الذي الى عصر القار) القارئ في الحكایة(أمبرتو ایكو االیطالي  كونستانس األلمانیة وحتى

 . 2"یقرأ السطور وما بعد السطور ویسمح لنفسھ بأن تؤول المنھج التأویلي

وھنا المؤلف حسین أحمد بن عائشة یجیب عن تعدد المناھج من خالل التأویل ودوره            

 .في استنطاق النص وجعل الواحد منھا داال على أكثر من معنى 

من تأثیر بالغ على نظریة المستوى التأویلي لما فیھ سنتطرق الى "حیث یقول المؤلف            

ونذكر فیھ أیضا یقول المؤلف قبل التفصیل بموضوع التأویل أو الفینومینولوجیا  التلقي ، 

                                                            
 -األولى الطبعة,  عمان التعاونیة المطابع عمال جمعیة, والتأویل التلقي یةاشكال :سامح الرواشدة : د -  1

 17ص  2001- ه1422
 2006 - الطبعة األولى , دار الینابیع , األدب سیاق سلطة القارئ في , التلقي والتأویل : محمد عزام  - 2

 .وما بعدھا  99ص 
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كمذھب فلسفي أثر ھو األخر على أصحاب مدرسة كونستانس األلمانیة نظرا اإلشكالیات 

 . 1"واألراء والمناھج المختلفة التي تطرحھا 

التأویل الھیمونطیقا یدور في النقد الحدیث على نطاق واسع وعرف " أخذ مصطلح          

وقد عربھا    Interpretationو  Hermineuticesلدى الغربیین تحت مصطلحین ھما 

بعض نقادنا تحت مصطلحین األول ھو التأویل في حین أبقى بعضھم االسم على صیغة 

 . 2"الھیرمونطیقا  تعریبا للمصطلح

یسعى الى ترجمة النصوص  التأویل ھو فن" وقد عرفھ حسین أحمد بن عائشة           

لتي ومما یجب قولھ أنھ منھج یتم بواسطتھ االشتغال على النصوص لمعرفة البنى ا المقدسة ،

 .3"والبحث عن حقائقھا المختلفة ألسباب تاریخیة وایدیولوجیة  تتألف منھا وظائفھا المختلفة ،

أویل ترتبط بالداللة األسلوبیة  ، فإن ظاھرة الت" بعبارة أوضح یقول المؤلف و          

 . 4"ومحاولة التوصل الى الغایة المقصودة من األسالیب اللغویة

النص المتشكل على المستوى اللغوي سواء أكانت الروایة مكتوبة أو "وھذا یعني أن           

 . 5"الى التأویل شفویة ألن طبیعة ھذه الروایة تحدد الحاجة 

تاریخ الفكر اإلنساني فالتأویل من الناحیة اللغویة لھ أھمیتھ في .وعلى ھذا األساس           

م النصوص الدینیة ي بصفة خاصة منذ أن حاول الناس فھوفي تاریخ الفكر الدینبصفة عامة ، 

ما "یوضح  اضافة على انھ.في الكتب السماویة وھذا ما صرح بھ المؤلف من خالل كتابھ 

      یریده التأویل ھو مصدر متعدد الوجھ یرتبط بجملة من العالقات االختالفیة واالستعاریة

                                                            
 75ص حسین أحمد بن عائشة  - 1
-ه 1422 -1الطبعة , جمعیة عمال المطابع التعاونیة عمان ,اشكالیة التلقي والتأویل ,سامح الرواشدة : د  - 2

 11ص  2001
 79ص , المرجع السابق- 3
 79ص  المرجع نفسھ - 4
  11ص  المرجع السابق - 5
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فالوصول الى المعنى المكتشف عن طریق اء الى قیم متعالیة أو أصل مطلق ، دون اسناد األشی

 . 1"دالالت نسبیة التأویل ھو مجرد 

أن الوصول الى معنى النص یكون في حدوده أي ما یمكن استنتاجھ من ھذا القول           

 .النسبي ال المطلق 

نستطیع القول أن التأویل مشكل خاص ومعقد فھو یعمل على تكرار " یقول المؤلف             

 . 2"ترتیب العالقة بین الملفوظ والمكتوب

نتیجة مجموعة من المناھج النقدیة  ولقد عرف النقد العربي الحدیث والمعاصر            

كالمنھج النفسي الذي یحلل النص األدبي ) ترجمة واطالعا وتعلما(االنفتاح على الثقافة الغربیة 

والمنھج االجتماعي الذي ینظر الى األدب على أنھ مرأَة من الوجھة الشعوریة والالشعوریة ، 

بنیوي والمنھج الة أو الجدلیة ، تعكس الواقع بطریقة مباشرة قائمة على المحاكاة الحرفی

التكویني الذي یعتبر األدب بنیة جمالیة مستقلة تعكس الواقع بمختلف مستویاتھ السوسیوتاریخیة 

 .والثقافیة والسیاسیة واالقتصادیة بطریقة غیر مباشرة 

أما المنھج البنیوي اللساني فینظر الى النص األدبي على أنھ بنیة مغلقة أو نسق من             

 .ئمة على عالقات اختالفیة أو ائتالفیة العناصر اللغویة القا

بینما المنھج السیمیائي فیقوم على التفكیك والبناء من خالل دراسة النص باعتباره             

 .نظاما من العالمات اللغویة 

أما منھج التلقي والتقبل یركز على القارئ أثناء تفاعلھ مع النص األدبي قصد تأویلھ             

 .معناه المتخیلة وخلق صورة 

                                                            
  80ص المرجع السابق - 1
  99ص  المرجع نفسھ -2
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وانتقل مركز الثقل فیھا من  د األدبي في نھایة القرن العشرین ،تعددت  مناھج النق            

الى سلطة ...واالجتماعي  مناھج النقد الكالسیكي والرومنسي ، والنفسي ،سلطة الكاتب في 

النقدي الى سلطة  االھتمامثم تحول ...النص في مناھج التحلیل األلسني واألسلوبي والبنیوي 

بما یضیفھ الیھ من خبراتھ ویضیفھ علیھ ویعید بناءه  صفھ الذي یعطي النص معناه ،القارئ بو

 .في كتابة ابداعیة جدیدة قد تفوق النص المقروء 

 :عالقة التأویل بلغة النص  -1-3

تحیلنا  إن الكشف عن تأویل النص األدبي یؤدي بنا الى تناول مسألة اللغة التي            

مؤول لمعنى من  األخیروالنص ھو اآلخر یحیلنا الى المتلقي ، وھذا ، بدورھا الى النص 

والتأویل في حّد ذاتھ یدفعنا الى طرح مفھوم آخر ھو مفھوم اللغة التي تدفعنا ال " المعاني 

للنص محالة الى التطرق لمسألة الفھم ، ألن كل تأویل یرتكز على لغة تتضمن فھما معینا 

 . 1"لمراد تأویلھا

، فاللغة في حین أن لغة التأویل ھي نفسھا لغة الفھم نتیجة لعالقتھما الوطیدة باللغة             

مفتاح لفھم النص ، وبعد تكرار القراءة یأتي التأویل ، باعتبار اللغة والتأویل أیضا یمثالن بعدا 

في تطویر اجراءات الفھم فحسب بل  اجرائیا واحدا نحو النص ، كما أن وظیفة التأویل ال تتمثل

تتجاوز ذلك الى تفسیر الشروط التي تفتح المجال للفھم ، وعملیة فھم وتفسیر النص األدبي 

ترتكز على ماھیة اللغة ذاتھا ، وفھمھا ضمن اطار المنھج التأویلي أي المعنى الباطني للعملیة 

 .ى البنیة العمیقة للنص الكالمیة ، وبعبارة أوضح االنتقال من البنیة السطحیة ال

ممیزات التي تتمیز بھا ماھیة اللغة ھي نفسھا الممیزات التي ومن ھنا ندرك أن ال            

 .تمیز النص األدبي ، اذن فالنص الذي تتحقق فیھ ماھیة اللغة یخفي على الدوام معنى 

ول ونا علمیا یمكن الحصیمكن االعتماد علیھ ، ولیس قانوالتأویل لیس منھجا نظریا             

             التأویل یستغرق في كینونة الموضوع المؤول ، منھ على نتائج منطقیة ، غیر أن
                                                            

 93ص  المرجع نفسھ -  1
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فاتحا بذلك عالم الذات على عالم النص من دون وساطة منھجیة ، لكن تحدید التأویل أو 

وعالقتھا باللغة  ، المفاھیم المركزیة في حقل القراءة التأویلیةالھیرمونطیقا یستلزم تعیین 

 .للكشف عن الدینامیة التي بھا تشتغل ، وبما تقتحم موضوعھا 

ومن الفرضیات التي ال یحوم حولھا الشك أن اللغة أي لغة مكتوبة ھي لغة "             

منطوقة صوتا عبر حروفھا ، عبر المفردات والتراكیب لغایات ومقاصد یقصدھا متكلم اللغة 

"1 

حثھ ما نقصده لیس االنتاج الصوتي العادي الذي یھتم بھ علم األصوات في بإن               

عن خصائص أصوات الحروف وسماتھا في جھاز النطق ، بل ما سعى حول المبدع في انتقائھ 

 .ھذه األصوات ، منتجا حزما صوتیة لھا غایتھا وداللتھا 

 :المفاھیم النقدیة التي استعملھا المؤلف  -2 

 : التلقي -2-1  

صدى تطورات  من استعمل حسین أحمد بن عائشة مفھوما نقدیا بارزا لما لھ            

                 وتھتم ھذه النظریة .اجتماعیة وفكریة وأدبیة في ألمانیا خالل الستینات المتأخرة 

بالقارئ ، وبما یثیر القارئ في النص بغض النظر عن ھذا األخیر وشخصیة ) نظریة التلقي( 

 .المؤلف ، والمقصود بالتلقي ھنا تلقي األدب ، أي العملیة المقابلة إلبداعھ أو كتابھ 

تحدث المؤلف عن السر ففي الفصل األّول من كتاب مستویات تلقي النص األدبي                

ھا آفي ھیمنة نظریة التلقي على الساحة النقدیة ، حیث وقف المؤلف على مصادر فكریة ر

ھور ھذا المفھوم النقدي أال وھو ظھور نظریة التلقي حیث ذكر بن عائشة مؤثرة في ظ

الشكالنیة الروسیة و بنیویة براغ ، وسیسیولوجیا األدب ، كما ألّم المؤلف بالخطوط األساسیة 

للتاریخ واسماھا بالتلقي والتاریخ ،منتھیا الى أن الزمن یؤذن بقیام تحّول فكري جدري فیما 
                                                            

انتاج المكتوب صوتا ، دباسة في ابداع الصوت في النص األدبي ، العلم : محمد السید أحمد الدسوقي  :د -  1
 . 11ص   2007/2008الطبعة االولى . واالیمان للنشر والتوزیع 



 الفصل األّول                                                         دراسات نظریة 
 

20 
 

        سة األدبیة وذلك بظھور نموذج فكري جدید یخلف النماذج السابقةیتعلق بمنھج الدرا

بحیث تمثل نظریة التلقي ذلك النموذج الجدید ، فوقف المؤلف في شرح ھذه القضیة على 

 .أحد رواد نظریة التلقي في جامعة كونستانس بألمانیا   H ,R yaussدراسة لیاوس 

مرھصین بنظریة التلقي ، فقد كان اھتمام یاوس بتاریخ كما تحدث عن ھموم أولئك ال            

األدب ، فبدأ عملھ بنقد االتجاھات الشائعة لدراسة تاریخ األدب ، والتماس البدیل لھا، فانتقد 

المنھج الوصفي و انتقد االتجاه إلى دراسة ما عرف باسم تاریخ األفكار، فخرج إلى ما سماه 

        م بدراسة األدب من التركیز على منشئ العمل الفنيجمالیات التلقي، حیث یتحول االھتما

، و تاریخ األدب إّنما یتشكل من  ، الى التركیز على القارئ أو المستھلك و على عملیة انشائھ

 .خالل ذلك الجدل بین المؤلف و الجمھور

كیزة الذي یشكل الر) أفق التوقعات(ویمضي یاوس في صیاغة نموذجھ الى ما سماه            

، أو جھاز عقلي یستطیع فرد افتراضي أن  ساسیة في تشكیل نظریتھ فھي نظام من العالقاتاأل

       ، فیتمكن من قیاس أثر األعمال أي نص، ویعمل المتلقي على إعادة بناء األفق یواجھ بھ 

 .أو وقعھا على أساس األفق الذي تّم استخالصھ من ھذه األعمال

ضا في تحلیل المقومات األساسیة الثالث للمتعة الجمالیة وھي فعل و شرع یاوس أی          

، بإعادة تشكیل  كما عمل یاوس على تطویر النظریة. اإلبداع و الحس الجمالي و التطھیر

 .القارئوتركیزه على النص و  طریق صرف النظر عن المؤلف والنص ، النظریة األدبیة عن

یاوس و المنظر الثاني للنظریة الذي اھتم بإعادة تشكیل زمیل  Kayserثم یأتي آیزر           

، و تركیزه على العالقة بین  النظریة األدبیة عن طریق صرف النظر عن المؤلف و النص

النص و القارئ، فقد بذل جھد كبیر في تطویر ھذه النظریة ووضع لبنیاتھا األساسیة معتمدا 

 مثال على الظاھراتیة، و علم النفسعلى مرجعیات متنوعة كما یبین المؤلف، و یضرب 

آیزر ایغاال كبیرا في   غلكما تأثر بفلسفة انغاردن كما تو  و اللسانیات و األنتروبولوجیا 

   إشراك المتلقي في ھیكلة المعنى و بنائھ عن طریق فعل اإلدراك، حیث لم یكن منحاه فلسفیا 
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    فاعتمد على مفاھیم الظاھراتیة "واعتمد على مرجعیات متنوعة عزت فرضیاتھ . أو تاریخیا

 ".و علم النفس و اللسانیات و األنتروبولوجیا وأفاد من أعمال انغاردن الفیلسوف البولندي

وخطا أیزر خطوات أكثر ایغاال في اشراك الذات المتلقیة في بناء المعنى بواسطة              

   . 1"فعل االدراك 

 من ثالثة بین الحدود رسم أساس على استراتیجیتھ ایزر یقیم األساس ھذا على"و            

 : وھي االستبصار مجاالت

 . فجواتھ ملئ و بتجسیده القارئ یقوم عندما المعنى بإنتاج یسمح ، بالقوة وجود ھو بما النص

 تتشكل التي العقلیة الصور أھمیة تبرز حیث ، القراءة في النص معالجة عملیة فحص           

 .جمالي  موضوع بناء محاولة أثناء في

 2".القارئ و النص بین التفاعل بقیام تؤذن التي الشروط فحص          

 األساسیة  المفاھیم من جملة یطور الن مضطرا كان االستراتیجیة ھذه ایزر یشرح لكي         

      ما قارئ حضور لى ا تتطالع  نصیة  بنیة یمثل الذي) الضمني القارئ(  مفھوم ذلك من

 فھو ، مختف قارئ"  أنھ على عائشة بن أحمد حسین یعرفھ حیث. النص بین و بینھ جسرا لتقیم

    التلقي ، فرصة إلیجاد التخیل عمل بواسطة النص في داخلي ماھو كل تشخیص على یعمل

    اإلبداعي العمل بین العالقة إلیجاد ، النص مع المواجھة عملیة في القارئ بموقع تصور ھو

 3." الفھم بعنصر اال تتحقق ال العالقة ھذه أن و المتلقي و

                                                            
الطبعة األولى ص .وتطبیقات المركز الثقافي العربي ...نظریة التلقي أصول  :بشرى موسى صالح :د   - 1

48 
 46ص . مستویات تلقي النص األدبي : ینظر حسین أحمد بن عائشة  - 2
 48ص  المرجع نفسھ -3
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 استجابات خالل من النص في التلقي فعل تحقیق" على ما یدل ھو فالقارئ الضمني            

 . 1"فنیة

 یصبح التي االجرائیة للصیغة ، نظرا نوعھا من فریدة نقلة ھو الضمني فالقارئ إذن           

 مراعاة  القارئ و النص بین حوار ھناك یكون أن تستدعي أخرى نصیة بنیة بسببھا التلقي

 .الكاتب لعمل التلقي فعل یفترضھا التي الفنیة لالستجابات

 التلقي نظریة عن حدیث كل أن) التلقي( النقدي المفھوم ھذا من استخالصھ یمكن وما           

    یاوس روبرت ھانز( بذلك نعني و روادھا من بارزین اسمین عند الوقوف باألساس یفرض

 ) .ایزر فولنغانغ و

  نظریة تشكیل اعادة و بالتلقي الرائدین ھذین انشغال من الرغم على أنھ  المالحظ و           

 القارئ/النص  عالقة على تركیزھما و النص و المؤلف عن األنظار صرف طریق عن أدبیة

 للنظریة ضّمن اختالف ھو و حادا اختالفا اختلف قد،   النقلة معالجة في الخاص منھاجھما فان

 .مختلفة مصادر على انفتاحا وأكسبھا األسس في تنوعا

 :التأویل 2-2  

 المنطلقات على یتكئ ، المعاصرة النقدیة المدارس بین مشتركا عامال التأویل یتراءى           

 عائشة بن أحمد حسین المؤلف یقدم األساس ھذا على و.  منھا واحدة لكل العلمیة و الفلسفیة

 . النقدیة توجھاتھ و رآه مع تتفق ألیات

 التفسیر و الشرح ، یتلوه االستیعاب و الفھم من شكال للتأویل اعتماده ھو األكید ان            

 نظرة على بلیغ تأثیر من لھ لما التأویلي المستوى الى المبحث ھذا في المؤلف فیذكر لھما بیانا

 .التلقي

                                                            
 49نفسھ ص المرجع  - 1
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                   التأویل موضوع أیضا فیھ نذكر المؤلف یقول ھذا في التفصیل وقبل            

 .األلمانیة كونستانس مدرسة أصحاب على االخر أّثر ھو فلسفي كمذھب الفینومینولوجیا و

         التأویل وفن    phénoménologie     الفینومینولوجیا  قضایا التزال"             

herméneutique  للمسائل نظرا متنوعة ومناھج رؤى و جدیدة اشكالیات طرحت          

 األبحاث میدان في الصدارة الیوم تحتل التي المعیاري و المعرفي تاریخھا في أثارھا التي

 . 1""اإلنسانیة  و التاریخیة و النفسیة و المنھجیة

 فیقول اللغوي اشتقاقھا ناحیة من الفینومینولوجیا عائشة بن أحمد حسین یعرف              

 وكذلك ، الكیمیاویة و ائیةیالفیز الظواھر مثل الحواس في المؤثر الخارجي الواقع أنھا" عنھا

 . 2" اإلرادیة و االنفعالیة الظواھر مثل بالشعور المدرك النفسي الواقع

 میدان في أوال استعملت  phénoménesالظواھر علم ھي الفینومینولوجیا أن أي             

 القائمة و النفسي محتواه في الوعي مظاھر و السیكولوجیة ، الظواھر على لتدل النفس علم

 .ھي كما الظاھرة ووصف مالحظة على

المؤلف أن معنى فینومینولوجیا في اطارھا الفلسفي واألنطولوجي تحدید بنیة  بین كما           

 .امة الظواھر وشروطھا الع

وھذا ما نعني بھ مشكل الظھور أو االنبثاق ألي ظاھرة كانت ، الذي یتصل ألول           

 .وھلة اتصاال مباشرا بالوعي 

       ویمیز المؤلف بن عائشة ثالثة أنواع من االتجاھات تتمیز بھا الفینومینولوجیا          

وھي تلك التي تسعى الى تبیان الشروط الممكنة  فذكر فینومینولوجیا النقدیة مع كانط

                                                            
 www .aljabriabed. net/ 16-07 azinl- 2htm  فینومینولوجیا وفن التأویل : محمد شوقي زین   - 1
 76المرجع السابق ص-  2
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والتي تحدد بالمقابل حدود المعرفة التي تجد نفسھا في  sujetللموضوعیة تؤطرھا بنیة الذات 

 .مواجھة فكر المطلق 

أماّ النوع الثاني الذي تطرق الیھ المؤلف في كتابھ ما یطلق علیھ بفینومینولوجیا             

ومساره   (Hegel)لتي تحددھا مراتب ظھور الكائن عند ھیغل الظاھر ، وھي تلك ا

 .االنطولوجي اتجاه المعرفة المطلقة 

أّما عن فینومینولوجیا التأسیس أي عوض البحث عن الشروط الممكنة لكّل تفكیر أو              

ثق من تعبیر أو تدبیر یطرح ھوسرل فینومینولوجیا التأسیس التي تبحث عن فائدة أو دعامة تنب

بالمعنى الذي تصبح  خاللھا ، ألن مشكلة الفینومینولوجیا یقول المؤلف ھي في كیفیة النشأة 

المدلول الذي یفرضھ الوعي علیھا في بدایة  لالستھالكبموجبھ الظاھرة ذات ماھیة وقابلة 

 .اللقاء 

بالمعنى البیولوجي فھنا یبین بن عائشة الفینومینولوجیا ھي مشكلة النشوء والتكّون ال            

 .لتكّون الجنین أو نشوء الكائنات 

ومن ھنا كان معنى الظاھرة أیضا ھو معنى التشكیل أو اضفاء الشكل أو الصورة ،            

 1.فالظواھر تتمّیز عن بعضھا البعض بالصور أو األشكال وان كانت تشترك أحیانا في الماّدة

 الجذور عن یبحث علم"أنھ  القول نستطیع أننا دشدی باختصار المؤلف یبین كما          

 یقول ال ، أي یخل وفقط ال عندما فالفھم. جدلي و برھاني و معرفي مصدر لكل التأسیسیة

 .2 "األصل و األس ھو وعما ، الشيء في أول ھو كما یبحث أنھ أي ، یؤول ھو انما و رموزا

تأویل  كلمة أن المعاني قاموس في نجده التأویل معنى عن بالذكر الجدیر أما             

 ، النصوص تأویل ، جلیا واضحا یبدو بحیث ، غموض من ما نص في ما تفسیر أول مصدر"

                                                            
 80ص  المرجع نفسھ -  1
 وما یلیھا 80نفسھ ص المرجع   -  2
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 ألول واضحا المعنى فیھ یبدو ال نص أو لحدث معنى اعطاء. معناه بیان و تفسیره الكالم تأویل

 1" .وھلة 

 عبر النص خارج المختفي المعنى عن البحث من القارئ یتمكن التأویل بواسطة أي          

 المحطات تشكل التي المختلفة الفراغات عبر سیاسیة و اجتماعیة ظروف و ، تاریخیة سلسلة

 . مبدعا و مشاركا بفعلھا لیصبح عندھا التوقف المتلقي على یجب التي

 انتاج یسمى و بالمتلقي أكبر اقترانا یقترن جدید مصطلح فكرة مع بدأ قد فالتأویل"        

  2."النص

 بھا نادى و أسسھا الذي المعنى بفلسفة مرتبط فھو الفھم في فلسفة ھو التأویل ففن          

 .  التأویل فن فلسفة بھا جاءت التي الفھم فلسفة في صداھا ووجد ، الفینومینولوجي الفكر

   الیوناني الفعل إلى HERMENEUTIQUE الھیرمونطیقا مصطلح جذور ترجع"         

HERMENEUEIN  یفسر بالفعل عادة یترجم الذي INTERPRET  "3 . 

 تعني أنھا كتابھ في المؤلف یبین Herméneutique ترجمة أن االشارة تجدر كما           

   ذلك في والعلة  Interprétation  بمعنى ھو الذي التأویل عن تمییزا وذلك التأویل بفن

Herméneutique    كلمة اللغوي اشتقاقھا تتضمن  ریقیةباإلغ tike الفن الى تحیلنا التي ، 

 . واستعاریة ورمزیة ، وتصویریة ومنطقیة لغویة ووسائل أللیات التقني االستعمال أي

بناء على ما قّدمھ المؤلف حول المفھوم النقدي التأویل أنھ مشكل معّقد یعمل على             

تكرار ترتیب العالقة بین الملفوظ والمكتوب وبین المتحدث والنص ، والذي یبذل في اخفاء 

                                                            
 /http://www.almaany.com/ar/dict/ar-arقاموس المعاني عربي عربي  -  1
 17اشكالیة التلقي والتأویل ، جمعیة عمال المطابع التعاونیة ص : سامح الرواشدة : د  -  2
األصل في العمل الفني دراسة في االنطولوجیا المعاصرة  ھیرمیونطیقا :صفاء عبد السالم علي جعفر: د  - 3

 .  23ص    2000، منشأة المعارف جالل حزى وشركائھ 
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اللغة أو تفكیكھا وسط وعاء الفكر ، ألن ھذا األخیر لیس قواعد ساكنة أو أنساق ثابتة بل ھو 

 .لحیویة والنشاط ولھا عالقة وطیدة بمنتجھا أال وھو االنسان لغة تتمیز با

فالتأویل عملیة ضروریة فاذا كانت الظواھر أو األفعال ال تتالءم مع ما یستنبطھ من "          

فإنھ یلجأ الى عملیة تأویل الظواھر أو األفعال لیجعلھا منسجمة  ، معارف وعادات وأعراف

 . 1" متناغمة مع معارفھ الخلفیة

والقول بوجود داللة أو معنى سابق على النص حقیقة موضوعیة ال شك فیھا ، غیر "         

أن االشكالیة النقدیة تكمن في امكانیة ادراك تلك الداللة ، وھذا بطبیعة الحال منوط ببنیة النص 

ض ما النحویة والتركیبیة ، وبناءه االستعاري أو المجازي ، فھناك نصوص من التعقید والغمو

 .2" یستدعي جھدا ذھنیا وقدرات نقدیة واحاطة كافیة بمرجعیات النص اللغویة والثقافیة 

والتأویل ألیة عقلیة بید االنسان بھا یتدبر الوحي ویتفاعل معھ لیحقق مقاصده ، انما "           

نسان حركة فكر من الذات الى النص ، ومن النص الى الكون تربط بین ھذه العوالم لیعیش اال

ھذه العالقة ، ویؤسس لمعنى الوجود الذي كان في حدود الكتابة ، لقد كان المعنى بین سطور 

النص  وألفاظھ ، فجاء التأویل لیحیي في االنسان حركیة التأمل واالستنباط ویستدرج العقل 

 3".لكي یفكر

ات الجدیدة للمعنى، ایزر مفھوم التأویل الكالسیكي وعّده غیر صالح للمقارب"كما ناقش           

فوجد أن أسلوب التأویل الذي كان سائدا في القرن التاسع عشر یحّط من قیمة العمل ، ألنھ یعّد 

  مجرد انعكاس للقیم السائدة ، بینما خلق الفن المعاصر وضعیة جدیدة ، فقد تّم التركیز فیھا 

                                                            
المغرب ، الطبعة –التلقي والتأویل مقاربة نسقیة  ، المركز الثقافي العربي الدار البیضاء  :محمد مفتاح  -  1

 .بتصرف   217ص  2001الثانیة  
جمالیات النص األدبي ، دراسات في البنیة والداللة ، دار السیاب لندن للطباعة  :مسلم حسن حسین: د  -  2

 . 178ص   2007والنشر والتوزیع ، الطبعة األولى 
مذكرة تخرج شھادة الماجستیر ،  ،قتیبة البن نالقرآ مشكل تأویل كتاب في والتأویل التلقي :محزم  عزیز -  3

 . 2011/2012  دیاب قدید ، سنة: اشراف د ص أ ، 
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لمحیطة من جھة ومیول القارئ على التفاعل القائم بین النص والمعاییر االجتماعیة والتاریخیة ا

 . 1"من جھة أخرى

بواسطة التأویل یعید المعنى اكتمالھ في كل قراءة ، بوصفھ علما یھدف الى ترجیح "          

المعنى الذي یرشحھ الفھم واالدراك من خالل محاورة بنى النص لسد الفجوات وتقدیم بنیة 

 . 2"تأویلیة جدیدة 

ان تأویلنا ألي نص ال یعني الوصول الى مقصدیة صاحبھ ، انما یقوم بعملیة انتاجیة "          

جدیدة تتدخل فیھا عوامل مختلفة ، تكون في جزء منھا موضوعیة ، وفي جزء منھا ذاتیة 

ذلك أن القراءات التي تنتجھا لیست صادرة عن العمل األدبي حسب ، ولكنھا عن ،  صرفة 

 . 3"االستقبال أنفسنا وقدرتنا على 

ألننا حین نؤول نصا فإننا نضیف الى أي عن فھمنا لھ وتفاعلنا معھ وتفاعلھ داخلنا            

خزین معارفنا ، وما نضیفھ لیس النص نفسھ بل تأویلنا لھ ، ونحن في التأویل األدبي نمتلك ما 

 .نخلقھ فقط 

 :المتعة الجمالیة  -2-3 

النقدیة منذ أرسطو الى الیوم تعددت الرؤى حول مفھوم المتعة على امتداد الحركات            

الجمالیة ، وھذا ما جعل المؤلف حسین أحمد بن عائشة التطرق الى ھذا المفھوم كمفھوم نقدي 

لنظریة التلقي ، فثمة من یجعلھا أمرا ثانویا یقول المؤلف ، أي ال یعّول علیھ في العمل األدبي  

ماركسي ، مخالفا الحركات النقدیة التي یمیل بعضھا الى جعل المتعة وھو ما انفرد بھ النقد ال

     الجمالیة غایة في ذاتھا ، وبعضھم یقرر لھا وظیفة ینبغي أن تؤدیھا في عملیة التلقي 

                                                            
 48الطبعة األولى ص .وتطبیقات المركز الثقافي العربي ...نظریة التلقي أصول : صالح بشرى موسى -  1
  

 51بتصرف ص المرجع نفسھ  -  2
   18ص  التعاونیة المطابع عمال جمعیة ، والتأویل التلقي اشكالیة :سامح الرواشدة : د  -  3
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بوصفھا عنصرا فّعاال في ھذه العملیة ، والى الرأي األخیر یمیل أصحاب النظریة ، اذ یقرر 

 :المتعة الجمالیة تتضمن لحظتین ان " أحدھم یقول المؤلف 

األولى تنطبق على جمیع المتع حیث یحصل من الذات للموضوع ، أي من القارئ الى           

 . 1"النص ، والثانیة تتضمن اتخاذ موقف یؤطر بھ القارئ وجود موضوع ویجعلھ جمالیا 

لك یشارك في ابداع ومعنى ھذا أن القارئ كما یشارك عندھم في صنع المعنى فكذ           

 .المتعة الجمالیة ، بید أّن في اللحظة األولى ال دخل لھ في ابداعھا 

 :والمتعة تتشكل عند القارئ بعد مروره بثالث مراحل             

 .نتاج المتعة ،واستقبالھا ، واتصالھا 

وھو  ل مرحلة یقول المؤلف تّدل على الموضوع في ارتباطھ بصاحب النصفأوّ             

 .ارتباط تنصرف عنھ ھذه النظریة الى اھتمامھا بعالقة الّنص بالمتلقي وإّما استقبال المتعة 

ویقصد بھ عنصر االدراك أو االحساس بالجمال عن طریق الوظیفة اللغویة والنقدیة             

 .أو صناعة ثقافیة 

ن عائشة فھي حدوث االتصال الذي وفیما یخّص المرحلة الثانیة للمتعة الجمالیة یبین ب           

نلمس تأثر یاوس واضحا بفلسفة التلقي عند أرسطو ، وھذا ظاھر في استخدامھ لمصطلحات 

الشعر المسرحي ، فھو یتحّدث عن األنماط التفاعلیة للتماثل مع البطل كما وردت في النص 

رر كذلك أّن االعجاب المأساوي عند أرسطو ، ویشیر الى العالقة بین الممثلین والمشاھد ، ویق

 . بالتماثل یتضمن بطال كامال تكون أفعالھ نموذجیة للمجتمع أو أجزاء منھ 

في حین أن في تحدثھ عن االتصال بین المسرح و المتلقي لم یمیز بین أجناس الشعر           

 كما جاء عند أرسطو بل مزج بین المأساة والملھاة والشعر الملحمي والشعر الغنائي في نص

         واحد ، وان كانت درجة التفاعل تختلف باختالف الجنس ، واذا كانت عملیة التلقي
                                                            

 53ص  مستویات تلقي النص األدبي: حسین أحمد بن عائشة  :د  -  1
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تستند الى ھذه المبادئ الضروریة یقول المؤلف فإنھا كذلك ال تتحقق اال بوجود النص ، وھذا 

األخیر لم یكتب اال لیقرأ أو ینتظر المتلقي الذي یسعى الى تشریحھ من خالل الكتابة والتلقي 

 . 1ند یاوسع

 :المفاھیم االجرائیة  -3 

ذكر الكاتب في كتابھ مستویات تلقي النص األدبي جملة من المفاھیم النقدیة ونذكر             

 .المفاھیم االجرائیة لنظریة التلقي : منھا 

مجموعة من المفاھیم النظریة واالجرائیة البدیلة لمفاھیم  قّدم كل من یاوس وأیزر              

 :البنیویة سنقف عند أھم ما تطرق الیھ المؤلف 

 :أفق االنتظار  -3-1  

فقد طرح یاوس مفھوما جدیدا أطلق علیھ أفق القارئ یمثل الفضاء الذي تتم من                

لتحلیل ودور القارئ في انتاج المعنى خاللھ عملیة بناء المعنى ، ورسم الخطوات المركزیة ل

عن طریق التأویل األدبي الذي ھو محور اللذة ورواقھا لدى جمالیة التلقي ، اذا ما كان الوسیط 

اللساني ھو محور اللذة ورواقھا ، ووجد یاوس افتراضات غادامیر أساسیة في العملیة التأویلیة 

ة خاضعة لثالثة تأویالت الزمة ھي الفھم سندا لمنھجیتھ وقد جعل غادامیر العملیة التأویلی

 .والتفسیر والتطبیق 

 :كما تتألّف األنظمة المرجعیة ألفق االنتظار بحسب یاوس من ثالث عوامل             

 التجربة المسبقة التي اكتسبھا الجمھور عن الجنس الذي ینتمي الیھ النص  -

 .معرفتھ  الذي یقترض) تماتھا(شكل األعمال السابقة وموضوعاتھا  -

التعارض بین اللغة الشعریة واللغة العملیة أي التعارض بین العالم التخیلي والواقع  -

 .الیومي 

                                                            
 54/ 53ص  ینظر المرجع نفسھ، -  1
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على مفھوم تغیر األفق أو بناء أفق جدید یدعوه بالمسافة  وفضال عن ھذا نّبھ یاوس          

الجمالیة أي المسافة الفاصلة بین االنتظار الموجود سلفا والعمل الجدید ، حیث یمكن للتلقي أن 

         یؤدي لتغیر األفق بالتعارض الموجود مع التجارب المعھودة حیث یخیب ظن المتلقي

اییر العمل الجدید ، وھذا ھو األفق الذي تتحّرك في ضوئھ في مطابقة معاییره السابقة مع مع

عي بالمسافة ذه الخیبة وذلك التعارض ھو ما یداالنحرافات واالنزیاح عن ما ھو مألوف ، وھ

 .1الجمالیة أي المسافة الفاصلة بین االنتظار الموجود سلفا والعمل الجدید 

ث الصدور فانھ ینتظر منھ أن یستجیب فحینما یشرح المتلقي في قراءة عمل حدی            

 .ألفق انتظار أي أن ینسجم مع المعاییر الجمالیة التي تكّون تصوره لألدب 

 .لكن للعمل أیضا أفقھ الخاص الذي قد یأتلف وقد یختلف مع أفق القارئ 

ویستنتج المؤلف حسین أحمد بن عائشة أن الطریقة التي یتحقق بھا بناء المعنى             

نتاجھ تكون داخل أفق االنتظار ، وذلك بوجود عنصر تفاعل تاریخ األدب والخبرة الجمالیة وا

 .بفعل الفھم عند المتلقي ، وتتزاید التأویالت عبر التاریخ

یقول المؤلف أننا نتوصل الى الحلقات التاریخیة للتلقي التي نعرف بفضلھا تطورات             

 .ل التاریخي لقرائھ النوع األدبي ، وتحدد خط التواص

كما ذكر المؤلف مفھومین قد یبدوان أنھما متشابھان فذكر مصطلح خیبة االنتظار             

وكسر التوقع الذي استعملھ الشكالنیون الروس ، وھو یعني المقصدیة الفنیة لالنزیاحات 

التطورات  األسلوبیة ، أما مفھوم خیبة االنتظار فیعني مصطلح خاص بالتلقي ،لمعرفة مدى

 .2التي تحدث في بنیة التلقي عبر التاریخ 

                                                            
 الطبعة األولى.وتطبیقات المركز الثقافي العربي ...نظریة التلقي أصول  :صالح  ینظر بشرى موسى   -  1

 وما یلیھا                           44ص 
 وما یلیھا  48ص المرجع السابق -2
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و أفق االنتظار ھو النسق المرجعي الذي یحیط بالعمل األدبي لحظة ظھوره الى             

الوجود ، أي نسق المعاییر والقیم المتزامنة مع ظھور العمل األدبي ، والتي تشكل التجربة 

 .لدى قرائھ األولین  األدبیة والتاریخیة المتعلقة بالحیاة ككل

 :القارئ الضمني  -3-2  

بین المؤلف أن القارئ الضمني عند أیزر مختلف عند القراء األخرین الذین حددتھم              

القراءات البنیویة واألسلوبیة كالقارئ المثالي والمعاصر، والقارئ الجامع والقارئ المخبر 

 ...والقارئ المستھدف وما الى ذلك 

فالقارئ الضمني عند أیزر ھو القارئ المختفي فھو یعمل على تشخیص كل ما ھو              

 .فرصة التلقي  إلیجادداخلي في النص بواسطة عمل التخّیل ، 

ویختلف من ، ویتجلى في النص المبدع  ،یكمن القارئ الضمني في ذھن المبدع            

ابداعي وأدبي وما لدیھ من موھبة  تراثصیتھ من مبدع ألخر حسب ما یمتلكھ ویختزنھ في شخ

وطاقة خالّقة تساعده على تخّیل القارئ الضمني ، أي تصور یموقع القارئ في عملیة 

العالقة بین العمل االبداعي والمتلقي ، وأن ھذه العالقة ال تتوّفر  إلیجادالمواجھة مع النص ، 

أن القارئ الضمني ھو تصور "حیث یقول اال بعنصر الفھم وھذا ما یفسره المؤلف في كتابھ 

 .1"یصنع القارئ في مواجھة النص في صیغ موقع نصي ، یصبح الفھم بالعالقة معھ فعال

یرى بعضھم أن القارئ الضمني ال یتوافر عند جمیع المبدعین فھناك من یكتبون دون           

 2"ع وینّقح نتاجاتھم األدبیةوعي ومخزونھم الثقافي قلیل الن لیس لھم قارئ ضمني یراقب ویتاب

لدى فالقارئ الضمني ھو ما یدل على تحقیق فعل التلقي في النص من خالل           

 .استجابات فنیة 

                                                            
 49ص  نفسھ -  1
: حمید الحمیداني ، د: فعل القراءة، نظریة جمالیة التجاوب في األدب ، ترجمة وتقدیم د :فولفغانغ أیزر  -  2

 .12ص  1987الجیاللي الكدیة ، منشورات مكتبة المناھل ، فاس 
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فیعّد القارئ الضمني مفھوم اجرائي یتم عن تحول التلقي الى بنیة نصیة نتیجة "            

العالقة الحواریة بین النص والمتلقي ، ویعبر عن االستجابات الفنیة  التي یتطلّبھا فعل التلقي 

   .  1"في النص

ھو فالقارئ الضمني ال یتجسد خارج النص ، بل تترسخ جذوره داخل النص ، و"            

معنى ال یمكن مطابقتھ تماما مع القارئ الحقیقي الذي یستحضر أساسا في دراسات تاریخ 

 . 2"االستجابة الجمالیة 

 :التعالي  -3-3  

اذا كانت الفلسفات الوضعیة والتجریبیة ھي الظھیر الفلسفي للمناھج العلمیة             

الفلسفة الظھارتیة ،  الفینومینولوجیا والموضوعیة كالبنیویة ، فإن نظریة التلقي تنحدر من 

 .المعاصرة 

ونجد أغلب ھذه المفاھیم التي جاءت بھا ھذه الفلسفة عن طریق أعالمھا وأبرزھم             

وبذلك أصبح المنظور ھو المنطلق ...ھوسرل وغادامیر قد تحّولت الى أسس نظریة ومفاھیم 

 .في التحلیل الموضوعي 

  وقصد بھ ھوسرل...م التعالي ھو النوات المھیمنة في الفكر الظھاراتي ویبدو مفھو           

أن المعنى الموضوعي ینشأ بعد أن تكون الظاھرة معنى محضا في الشعور ، أي بعد االرتداد 

من عالم المحسوسات الخارجیة المادیة ، الى العالم الشعوري الداخلي الخالص ، ویعني ھذا أن 

        ...ئم على الفھم التابع من الطاقة الذاتیة الخالصة الحاویة لھ قا  ادراك معنى الظاھرة

 .وھذا ما یصطلح علیھ بالتعالي 

                                                            
ص  األولىالطبعة .وتطبیقات المركز الثقافي العربي ...نظریة التلقي أصول  :صالح  موسى د بشرى -  1

51 
أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه لغة و أدب  . یاسین كاتب أعمال في التلقي اشكالیة : بلخامسة  كریمة -  2

 24ص . عربي 
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لة التعالي و منحھ وعّدل انجاردن من دال...فالمعنى ھو خالصة الفھم الفردي الخالص           

 . 1بعدا إجرائیا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
 37ص  مستویات تلقي النص األدبي،: أحمد بن عائشة  حسین :د  -  1
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 :دراسات تطبیقیة 

  السندباد البحري األولى أنموذجا :دراسة كتاب مستویات تلقي النص األدبي  – 1

 :الكتابعنوان  دراسة -1-1

وما ھو في الواقع ،ونسق من أنساقھ اللغویة  ،  عنوان بنیة دالة من بنیات النص إن ال"             

 . 1"إال بنیة أولى لدخول عالم النص واقتحامھ

     جاء... تعني التعیین كاالسم للشيء) عنوان(وتشیر المجمعات العربیة أن كلمة            

الكتاب یعنھ وعننھ كعنونھ وعنونتھ بمعنى واحد منسق من ) عنن(في لسان العرب في مادة 

عنونت الكتاب عنوانا وفي العنوان أربع لغات یقال عنویت ( وجاء في جمھرة اللغة ،   المعنى

 . )اب وعلونتھ وعننتھ وعانتھالكت

العنوان بالثریا التي تحتمل بعدا مكانیا مرتفعا یمتزج لدیھ " ولقد شبھ جاك دریدا            

 . 2"بمركزیة االشعاع على النص 

في الكتاب  مستویات تلقي النص  اھتمامناوبناء على ھذا المفھوم أّول ما یصادف               

 .عائشة الذي ھو موضوع أطروحتنا  لحسین أحمد بناألدبي  

 .األدبي/النص/ تلقي/ مستویات 

 :التلقيمستویات  - أ

طبقا ا حیال نص أدبي متعدد المستویات  ، نجد أنفسنمن المنظور الرأسي  ، "            

           لما اقترحھ الفیلسوف البولندي رومان انجاردن من وجود مجموعة من المستویات 
                                                            

 2000-ه 1421,الطبعة األولى , السیاق والنص الشعري من البنیة الى القراءة : علي أیت أوشان  : د - 1
 .142ص,

عالم النص دراسة بنیویة في األسالیب السردیة ، دار الكندي للنشر والتوزیع ،  : سلمان كاصد : د  -  2
 10ص  2003
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مثال مستویات األصوات اللغویة والوحدات الداللیة النص  ، غیر متجانسة في 

 . 1"والموضوعات أو التجارب المقدمة من خاللھا والمظاھر الھیكلیة لھا 

    وھذا یبین تعدد مستویات تلقي النص األدبي بطریقة غیر متجانسة تفرض            

 .على المتلقي الكشف على دالالتھا 

النص األدبي یمكن قراءتھ عبر مجموعة من التحلیالت األسلوبیة التي " كما أن             

أو بقراءة بنیویة أیضا تعني بإبراز العالقة  یناتھ الصوتیة ووحداتھ الداللیة ،ترتكز على تكو

 . 2"لة بین تلك المستویات المختلفة الماث

 :التلقي  - ب

المصطلح المعتمد لھذا الكتاب  معتقتضي من الضرورة المنھجیة في البدایة وقفة             

ظرة من خاللھا كیف أخذ مصطلح لعل الرجوع الى المعاجم یمّدنا بن"وتلقي النص األدبي 

 . 3"ي بعده التداولي في األنظمة الثقافیة قلالت

والرجل ,تلقاه أي استقبلھ ,التلقي ھو االستقبال ) "لقي(ففي لسان العرب في مادة              

 . 4"ي یلقنھ تلقى الكالم أ

 : ویعرف التلقي في معجم مصطلحات نقد الروایة              

ھو استقبال الجمھور لألثر الفني وھو یقابل الخلق الذي یعنى بشروط انتاج األثر : تلقّ "

 تنطلق دراسة التلقي من فكرة تؤكد دور القارئ الحیوي في إنتاج داللة النص 
                                                            

، مكتبة لبنان ناشرون الطبعة األولى . المفاھیم واالتجاھات ,علم لغة النص  :سعید حسن بحري :د - 1
 57ه ص 1424 -2004. الشركة المصریة العالمیة للنشر لونجمان

 57المرجع نفسھ  ص  - 2
,  د الحوفي  وبدوي طبانةتحقیق احم, المثل السائر في أدب الكاتب والشعر: ابن األثیر ضیاء الدین :د - 3

 15ص, الثانیة دار النھضة مصر، الطبعة 
كنز الشیخ العلم واالیمان للنشر , نا النقدي والبالغي نظریة التلقي في تراث: ن عبد الحكیم محمد شعبا: د  - 4

 13ص  2009 –الطبعة األولى ,والتوزیع 
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وتعتبر أن قراءة األثر المكتوب ھي إعادة خلق لھ تؤثر بالمكان والزمان الذي تجري  

 .1"فیھما

أي یأخذ بعض   2" إذ تلقونھ بألسنتكم"وُذكر التلقي في القراَن الكریم لقول الحق ،          

،  أي من حكیم علیم  3"وإنك لتلقى القرآن من لدن حكیم علیم" عن بعض ومنھ قولھ تعالى 

العدل وحكمھ  أي حكیم في أمره ونھیھ ، علیم باألمور، جلیلھا وصغیرھا ، فخبره الصدق ،

أي تعلمھا ودعا بھا ،   4"فتلّقى أدم من ربھ كلمات فتاب علیھ "  ومنھ قولھ تعالى  . التام 

 .فالتلقي ھنا یعني االستقبال والتلقن والتعلم 

 .فھذه المصطلحات ال تتعارض مع الفھم المصاحب لعملیة التلقي                

وال یلعب القارئ الدور الفاعل في  اتكاء الفھم على معطیات النص مسبقا ،" ویعني التلقي 

 . 5"خلق المعنى وإعادة صیاغة النص كشریك المؤلف في إنتاجھ

على أّن الواقعة ) نیة كونستانس األلما(مفھوم التلقي حسب المدرسة "ویقوم            

األدبیة تعمل وفق بنیة مؤلفة من أربعة مواقع متفاعلة ، وأّن المھمة األساسیة لنظریة التلقي 

 .تكمن في الربط المناسب بین موقع التلقي والمواقع الثالثة األخرى

 

 

 

                                                            
مكتبة ,ھار للنشر دار الن, فرنسي -انجلیزي-عربي,معجم مصطلحات نقد الروایة : لطیف زیتوني : د  - 1

 .2002الطبعة األولى ,لبنان 
 . 10سورة النور من اآلیة  - 2
  . 6 اآلیة - سورة النمل - 3
 . 37یة آلالبقرة ا سورة -  4
 واالیمان العلم الشیخ كنز,  والبالغي النقدي تراثنا في التلقي نظریة:  الحكیم عبد شعبان محمد:  د -  -  5

 14ص ،  2009 – األولى الطبعة, والتوزیع للنشر
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1                                                          2 

 الّنص       المنتج وعملیة االنتاج                           

  

  

4                                                           3 

 السیاق التاریخي                                    المتلقي وعملیة التلقي

یتحصل مما تقدم أن تماسك نظریة التلقي یتطلب الربط بین كل المواقع المتفاعلة ،              

وتحلیل المسائل التي تأتي من ھذا الربط على مستوى كل موقع ،كمسألة معاییر التلقي ومقاییس 

 .1" القراءة الصحیحة

 :مستوى التلقي -ت

وذلك من خالل تفاعل القارئ مع النص المقروء ، حیث تمتلك الكتابة استراتیجیات "            

 تبرز حین تنظر الى النص األدبي كبنیة تتفاعل في داخل مجموعة من العناصر النصیة 

باعتبار النص متوالیة من العالقات اللغویة التي تنتظر من القارئ أال یقف عند حدود تفكیكھا ، 

 . 2"ك الى تأویلھا وإنما یتجاوز ذل

ومعنى ذلك ھو أن القارئ أال یقف عند حدود تفكیكھا وإنما یتجاوز ذلك الى              

تأویلھا، باعتبار النص نیة مفتوحة للتلقي والتأویل ، وباعتبار أّن في سلسلة النص كثیرا من 

 .الفجوات واالنقطاعات التي ینبغي ملؤھا من قبل القارئ 
                                                            

مكتبة ,دار النھار للنشر , فرنسي -انجلیزي-عربي,معجم مصطلحات نقد الروایة : لطیف زیتوني : د  -  1
 .2002الطبعة األولى ,لبنان 

والتأویل بیان سلطة القارئ في األدب ، دار الینابیع للطباعة والنشر والتوزیع ، ...التلقي : محمد عزام  - 2
 40، ص  2007ى الطبعة األول
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 :النص  -ث

في لسان العرب فھي تدل على الرفع ) ن ص ص( تتعدد المعاني اللغویة في مادة "            

رفعھ ، وكل ما : النص الحدیث ، ینّصھ نصا . النص رفعك الشيء (بنوعیھ الحسي والمجرد 

 . 1)"أظھر فقد نّص ومن ذلك المنصة ، أقصى الشيء وغایتھ

من  مظفرةإنھا تعني أصال النسیج ، أو السیاج Textus تعني كلمة نص بالالتینیة  "            

 . 2..."بمعنى ضّفر وأمثلتھ الرسالة ، الروایة ، المقالة العلمیة  Textereالفعل الالتیني  

وھو سوق الكالم ألجل ما ازداد وضوحا على الظاھر لمعنى في المتكلم :النص "            

كان نصا في بیان ) الذي یفرح بفرحى ویغنم بغمى أحسنوا الى فالن(فإذا قیل   ذلك المعنى 

 .محبتھ

 3"ماال یحتمل التأویل : وقیل . ما ال یحتمل الى معنى واحد : النص              

 4..."النص ھو صیغة الكالم األصلیة التي وردت من المؤلف وجمعھا نصوص "            

 . 5"شكل لساني للتفاعل اإلجتماعي "             

 

 
                                                            

نسیج النص بحث فیھا یكون بھ الملفوظ نصا ، المركز الثقافي العربي ، الطبعة األولى  : األزھر الزناد -  1
 . 11، ص  1993

سعید حسن بحیري ، مكتبة :  د.مدخل الى علم لغة النص ، ترجمة أ  :فولفجانج ھاینھ مان دیتر فیھفجر - 2
 . 4، ص  2004زھراء الشرق ، الطبعة األولى 

محمد الصدیق المنشاوي : معجم التعریفات ، تحقیق ودراسة  :بن محمد السید الشریف الجرجاني  علي -  3
 .، دار الفضیلة للنشر والتوزیع والتصدیر 

دار الفكر ناشرون یل النص األدبي ، مدخل الى تحل :لقادر أبو شریف ، حسین الفي قزف عبد ا -  4
 7، ص  2008 -ه1428الطبعة الرابعة وموزعون 

 18ص،  2001، المركز الثقافي الغربي ، بیروت، الطبعة الثانیة  انفتاح النص الروائي :سعید یقطین  -  5
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 . 1"النص ھو ذلك العمل األدبي الرفیع ، وھو نسیج لغوي محكم البناء "             

 :النص األدبي  -ج

إنھا تثیر حدثا یجب أن یدخل في السیرورة ، ھي . النصوص األدبیة تتیح شیئا "            

 :النقطة المركزیة في جمالیة الوقع التي تھتم فوق كل شيء بمسألتین 

 یمكن للنص األدبي أن یدرك كحدث ؟الى أي مدى  .1

 2"الى اي مدى یمكنھ ان ینبني سلفا لالستجابات التي یثیر بھا  .2

فالسؤاالن السابقان ھما مجال بین مكوني نقد استجابة القارئ  ،  وھنا یمكن ان نمیز            

 .جمالیة الوقع ما دام یركزان على التفاعل بین النص والسیاق وبین النص والقارئ 

فالنص األدبي یخلق بفعل مؤلف مبدع ویّوجھ الى جمھور من الناس یقرؤونھ             

ویتفاعلون معھ سلبا أو إیجابا ، بل یشاركون المؤلف المبدع من خالل نقدھم وتذوقھم في عملیة 

إبداع النص وخلقھ ، ولكي یحقق النص االدبي دوره المؤثر في المتلقي ، فال بد أن یكتب 

غة أدبیة جیدة ، تعبر عن جمال فني ، یجعل منھ نصا أدبیا  یختلف  عن كالم الناس ویصاغ بل

 .في حیاتھم الیومیة 

ونحن حین نقول النص األدبي ، فإن ھذا یعني المادة اللغویة المكّونة لھ ، تلك المادة            

 .التي یصنع منھا األدیب العالم المتخیل للنص 

 :تلقي النص األدبي  -ح 

 "تلقي النص األدبي: " قد أنشأ عبد القادر الجرجاني المخطط التالي یوضح فیھ           

                                                            
لنشر والتوزیع ، التلقي واالبداع ، قراءات في النقد العربي القدیم ، دار جریر ل: محمود درباسة : د  -  1

 26ص  2010طبعة 
دار اآلمان للنشر نظریة األدب ، القراءة ، الفھم ، التأویل ، نصوص مترجمة ، :ن أحمد بو حس: د  -  2

 75، ص  2004الطبعة األولى  والتوزیع المغرب ،
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 األدب                                               

ھو اللغة وتصل الى ھدف ، فالعالقة بین النص ومتلقیھ تعتمد على قاسم مشترك "          

وتتوسل بأسالیب مشتركة من حیث طرق المواصلة الى ، واحد ھو انتاج المعنى األدبي 

 .المقاصد النھائیة 

وھذا التالزم تفرضھ ، إن مفھوم النص ومفھوم التلقي یتالزمان تالزما ال انفكاك لھ            

 .1"طبیعة األدب 

 :قصة السندباد البحري -خ 

السندباد أو السندباد البحري ھو شخصیة خیالیة من شخصیات ألف لیلة ولیلة ، وھو "          

عباسیة ، تعتبر من أشھر حكایات بحار من بغداد عاصمة العراق ، عاش في فترة الخالفة ال

ألف لیلة ولیلة التي تدور أحداثھا في الشرق األوسط ، زار السندباد الكثیر من األماكن السحریة  

                                                            
 للدراسات والنشرالمؤسسة العربیة استقبال النص عند العرب ، دراسات أدبیة ، :محمد المبارك : د  -  1

 . 38، ص 1999الطبعة العربیة األولى 

 النص          

 ابتكار المعنى

 اخفاء المعنى 

 وضع الصدف 

وضع الحجاب 
 والسر

 التلقي

 معاینة النص 

 إزالة العوائق

 فك الصدف

رفع الحجاب 
 والسر
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والتقى بالكثیر من الوحوش أثناء ابحاره في سواحل افریقیا الشرقیة وجنوب أسیا ، وقد قام 

 . 1"اة منھا بصعوبة بسبع سفرات لقي فیھا المصاعب واألھوال ، واستطاع النج

لقد استعان المؤلف بھذه القصة كونھا قصة معترف بھا عالمیا ، تعبر عن أدب           

 .الرحالت 

الجزیرة المتحركة والخیول (ولى أنموذجا أي الرحلة األولى أّما السندباد البحري األ          

أعجبتھم ، وأشعلوا نار لیتناولو ، حیث سافر مع بعض التجار واستراحوا في جزیرة )البحریة 

طعامھم ، ولم یدركوا أنھا حوت حتى صاح بھم الّربان ، وأخبرھم بأنھا ستغوص بھم ألنھا 

أحّست بحرارة النار ، فأسرع الّركاب في الصعود الى السفینة ، فمنھم من استطاع النجاة 

السفینة ، ولكّنھ ومنھم من غرق في البحر ، وكان السندباد ممن لم یستطع الوصول الى 

لى الذین استطاع النجاة عندما تعلّق بقطعة خشب ، وكان الّربان قد غادر بالسفینة ولم یلتفت ا

 .غرقوا في البحر

 :مضمون الكتاب دراسة  -1-2 

ارتاینا أن نعرض مضمونھ محاولة منا تعریف القارئ , بدایة وقبل دراسة الكتاب             

وكذا لنضعھ في جوھر موضوعنا وھدفنا من دراسة  ، مستویات تلقي النص األدبي بكتاب 

 .الكتاب

 :السندباد البحري األولى أنموذجا على یحتوي كتاب مستویات تلقي النص األدبي             

 .أربع فصول وخاتمة, مقدمة تمھیدیة 

ابتدأ فیھا بطرح اشكالیة مھیدیة یستھل المؤلف حسین أحمد بن عائشة كتابھ بمقدمة ت            

حیث بین فیھا المؤلف مختلف الصعوبات التي واجھتھ مع ذكر األسباب التي دفعت البحث  ، 

 .كما تطرق بعدھا الى توضیح األھداف المتوخاة من ذلك بھ الى انجاز وتألیف ھذا الكتاب  ، 
                                                            

               wiki . org https://ar.wikipedia/      السندباد البحري ، ویكیبیدیا الموسوعة الحرة  - 1 

https://ar.wikipedia/
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 )مفھوم التلقي(الفصل األول  :أوال

كون ھذا المصطلح من حسین أحمد بن عائشة الفصل االول بمفھوم التلقي عنون           

 .لكتاب  مستویات تلقي النص األدبي أھمیة وخدمة عنوان ا

 :ویشمل ھذا الفصل على العناصر التالیة           

حیث تحدث حسین أحمد بن عائشة من أھم المؤثرات  :المؤثرات واالرھاصات -

وفي ھذا الصدد تحضرني مقولة ,لقي وتأسیس مفاھیمھا واالرھاصات لظھور نظریة الت

وعلى ھذا األساس أفرزت في باب االرھاص خمسة مؤثرات "لروبرت ھولب یقول 

ھرمونطیقا ھانز ,ظواھریة رومان انجاردن , بنیویة براغ , الشكالنیة الروسیة : ھي 

 "وسوسیولوجیا األدب , جادمیر 

 :ذكر حسین أحمد بن عائشة            

 الشكالنیة الروسیة  -1

 :بنیویة براغ حیث تحدث عن  -2

 نظرة البنیویین للفن  - أ

 البعد االجتماعي   - ب

 سوسیولوجیا األدب  - ت

 التلقي والتاریخ   - ث

 :كما تطرق الى 

 :دور النص في تحدید قیمة األدب وفیھا تطرق الى  -3

 التلقي والفلسفة الظھارتیة   - ج

 :نظریة التلقي  - ح

 مفھومھا  -1
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 لنظریة التلقيالمفاھیم االجرائیة  -2

 المبادئ االجرائیة لعملیة التلقي -3

 الكتابة والتلقي عند ھانس روبرت یاوس - خ

 سیرورة القراءة عند وولف كانط أیزر - د

الروس الذین  تحدث المؤلف في الفصل األول الى مفھوم التلقي عند الشكالنیین            

اھتموا بالمالمح اللغویة ، حیث توسعوا في مفھوم الشكل الذي جعلوه یعتمد على االدراك 

 .الجمالي ، كما ساھموا في تأسیس طریقة حدیثة في التفسیر لمختلف االنتاجات األدبیة 

 :ومن بین المفاھیم التي بنت علیھا المدرسة الشكالنیة الروسیة دراستھا للعمل األدبي 

 : الدراك واألداة ا - أ

ویعتبر المؤلف األداة ھي من األدوات الشعریة التي تستعمل لترفع من قیمة التأثیر            

وممارسة البحث أو الدراسة وال تلتزم البدء بالرموز كوسائل إلحداث التأثیر ، كما یبین المؤلف 

، فیصبح المتلقي لھ دور بالغ األھمیة أي ھو الذي  لإلدراكھنا ضرورة البدء بالقوانین العامة 

یحدد المیزة الفتیة للعمل ، وقد ساھم الشكالنیون في ایجاد األداة التي تعتبر عنصرا أساسیا في 

نا على وعي باألشیاء ، فھي التقنیة التي ألن األداة ھي الوسیلة التي تجعل ،  التحلیل األدبي

 .جعلھ فنیا كما ت لإلدراكتجعل الشيء قابال 

 :المصطلح الثالث الذي جاءت بھ المدرسة الشكلیة  - ب

اھتمت نظریة التلقي بمصطلح التغریب الذي یكون من القارئ والنص ، ویعد ھذا المصطلح 

تأسیسیا في الفن أي األدلة التي تزید من صعوبة االدراك وإطالتھ ، ألن عملیة االدراك في الفن 

 .التھا ھي غایة في ذاتھا ، والبد من إط
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والتغریب حسب المؤلف عند الشكالنیین یقوم بوظیفتین رئیسیتین في العمل األدبي            

 :ھما 

 .إلقاء الضوء على باقي األدوات األخرى على األعراف اللغویة واالجتماعیة  -

 .ال تنسیقیا بین القارئ والنصعاملفت نظر القارئ لینظر الى التغریب الذي یظل یشكل  -

كما تحدث المؤلف في فصلھ األول عن نظریة التلقي حیث لم یعد االھتمام بالمؤلف            

وعملھ یحتالن المقدمة بل أصبح ینظر الى أھمیة المستھلك والظروف المساعدة لعملیة 

االستھالك ، وبنت نظریة التلقي منھجھا اعتماد على عنصر الذات والذي أصبح المنظور 

تجدید الموضوعي وال سبیل الى االدراك والتصور الموضوعي خارج الذاتي ھو المنطلق في ال

 .نطاق الذات المدركة 

ومن أبرز المفاھیم المؤثرة في جمالیة التلقي مفھوم التعالي وھو النقطة المركزیة "           

 .1"التي تسیطر على الفكر الظاھراتي

 . 2"والتلقي حسب حسین أحمد بن عائشة ھو االستقبال وفالن یتلقى فالنا أي یستقبلھ"          

وبین الفرق بین االستقبال والتلقي الذي یتعلق بطبیعة االستعمال عند العرب ،            

فمصطلح التلقي في النص القرآني مثال یدل على ایحاءات وإشارات للتفاعل النفسي والذھني 

 .مع النص 

لدى فالمصطلح ،   3"أما مصطلح االستقبال فیبدو أكثر مالءمة إلدارة الفنادق"           

األقرب المالئم لھذه النظریة ھو التلقي ، ومفھوم النظریة حسب المؤلف ھي ثورة على النظام 

الجبریة والنظریة تعتبر حركة مناقضة لمسیرة الحركات  باآلدابالذي أحكم على المتلقي التقید 

                                                            
 37ص  مستویات تلقي النص األدبي : بن عائشة أحمد حسین: د  -  1
 39ص  المرجع نفسھ  -  2
 40ص  المرجع السابق -  3
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قدیة التي رفضت االشتغال على لغة النص وطرقھ التعبیریة ، وتعتبر نظریة التلقي حركة الن

 .تقویم انحراف الفكر النقدي لترجعھ الى قیمة النص وإلى أھمیة القارئ 

ومن أبرز مؤسسي ھذه النظریة ھانز روبرت یاوس وأیزر اللذان استطاعا أن یرسما "          

ویقدما جملة من المفاھیم النظریة واالجرائیة كبدیل لمصطلحات  الخطوط العریضة لمنھجھما ،

 .1"البنیویة

وأول مصطلح جاء بھ یاوس یتمثل في أفق انتظار القارئ الذي یمثل األفق الواسع           

الذي یكمل عملیة بناء المعنى ، اذ یركز یاوس في عملیتھ التأویلیة على األركان المتالزمة 

 .والتفسیر والتطبیق  الثالثة وھي الفھم

كما سبق وأن لفت یاوس حسب المؤلف االنتباه الى مصطلح تغیر األفق أو بناء األفق           

الجدید ، عن طریق وعي جدید یطلق علیھ بالمسافة الجمالیة أي المسافة الفاصلة بین االنتظار 

 .الموجود سلفا والعمل الجدید 

فھو مصطلح خاص بالمتلقي لمعرفة مدى التطورات التي  أما مصطلح خیبة االنتظار"          

 . 2"تحدث في بنیة التلقي عبر التاریخ 

النص وتلقیحھ أنتج أیزر جملة من المفاھیم االجرائیة مثل السجل  وإلخصاب          

 .واالستراتیجیة ومستویات المعنى ومواقع الالتحدید ، لیوضح بھا التفاعل بین المتلقي والنص 

الذي یعمل " القارئ الضمني" ومن أھم المصطلحات التي ذكرھا المؤلف في كتابھ           

                                              على تشخیص كل ما ھو داخلي في النص بالتخیل الیجاد العالقة بین العمل االبداعي والمتلقي 

                                                            
 43ص  نفسھ  -1

 46نفسھ  ص  -  2
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دعي وجود حوار بین النص والقارئ ، اذن فالقارئ الضمني ھو نقلة فریدة من نوعھا ، تست "

 . 1"والمعنى سیكتمل عن طریق علم التأویل المرتكز على الفھم واالدراك 

والتلقي لیس عملیة اجرائیة سھلة كالقراءة السطحیة وانما ھو عملیة تستند الى جملة             

 .من المبادئ األساسیة التي ال یمكن للقارئ االستغناء عنھا 

 :ومن أبرز المبادئ االجرائیة المنظمة لعملیة التلقي            

حریة المتلقي والمشاركة في صنع المعنى والمتعة الجمالیة ، ونفھم من خالل ھذا أن  -

القارئ یعد مساھما في عملیة البحث عن المعنى ومشاركا أیضا في انتاج المتعة 

 .إثارة الموضوع عّدة مرات الجمالیة التي لن تحصل اال بعد انشغال القارئ ب

 )المستوى التأویلي( الفصل الثاني  :ثانیا

 :ویشمل ھذا الفصل        

 الفینومینولوجیا وفن التأویل  -1

 فن التأویل -2

 أسس فن التأویل -3

 بین الفینومینولوجیا وفن التأویل -4

 التأویل والنص األدبي  -5

 تأویل النص األدبي عند ھیدغر -6

 المنھج وتأویل النص األدبي -7

 ألیات تأویل النص السردي -8

 ألیات تأویل النص السردي عند غریماس -9

 ألیات تأویل النص السردي عند راستي -10

                                                            
 بتصرف 49نفسھ ص المرجع   -  1
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 ألیات دالئلیة اللسانیة الذریعیة -11

 مقاربة تأویلیة لرحلة السندباد -12

بدأ المؤلف فیھ بتوضیح " بالمستوي التأویلي"فملخص ھذا الفصل الموسوم            

من تأثیر بالغ على نظریة التلقي ، والتي تعني الواقع الخارجي الفینومینولوجیا لما لھا 

ویقصد بالفینومینولوجیا ضمن "المؤثر في الحواس وكذلك الواقع النفسي المدرك بالشعور 

مجالھا الفلسفي واالنطولوجي تحدید الظاھرة وشروطھا العامة ، أي مشكل الظھور 

 . 1"واالنبثاق بالوعي الذي أثارتھ ظاھرة معینة

الفینومینولوجیا النقدیة عند : واتخذت الفینومینولوجیا ثالثة أنواع حسب المؤلف           

 .كانط وفینومینولوجیا الظاھر عند ھیجل وفینومینولوجیا التأسیس عند ھوسرل 

ویمكننا القول أن الفینومینولوجیا تختص بصیاغة تصور الظواھر ، عن طریق           

 .الت علیھا ، وتزویدھا بما یعبر عن خصوصیتھا وممیزاتھا المنفردة اضفاء المعاني والدال

الى فن التأویل ، الفن الذي یسعى لترجمة  وانتقل المؤلف من الفینومینولوجیا          

النصوص المقدسة لمعرفة البنى التي تتألف منھا ووظائفھا المختلفة ، والبحث عن حقائقھا 

المختفیة ، فظاھرة التأویل ترتبط بالداللة األسلوبیة ومحاولة الوصول الى الغایة المقصودة 

ل ھو علم یبحث عن الجذور التأسیسیة من األسالیب اللغویة ، وباختصار نقول أن فن التأوی

 .لكل مصدر معرفي وبرھاني وجدلي 

" شالیر ماخر" كما ذكر المؤلف في فصلھ ھذا أسس فن التأویل التي یمیز فیھا           

 .بین فھم محتوى الحقیقة وفھم مقاصد منھج قواعد اللغة ومنھج التأویل النفسي 

تأویل حسب المؤلف ھو الفھم الجوھري والفھم ومن أھم العناصر في عملیة ال          

 .القصدي 

                                                            
 76ص  مستویات تلقي النص األدبي،: أحمد بن عائشة  حسین : د -  1



 الفصل الثاني                                                       دراسات تطبیقیة
 

48 
 

عالقة بالتأویل إذ ینطلق من المتلقي الى النص برابط اللغة والتاریخ ،  للتراتو           

وھو فن یقتضي غیاب التفكیر  ، ناھیك عن الحوار الذي یعمل على تأمین الفھم بعد االتصال

 .األداتي واالستراتیجي 

تدفعنا الى التطرق   ویل حسب حسین أحمد بن عائشة یطرح مفھوم اللغة التيوالتأ          

 .لمسألة الفھم وألن كل تأویل یرتكز على لغة تتضمن فھما معینا للنص المراد تأویلھ 

وتفسیر النص أو فھمھ یستلزم تخطي الناحیة الذاتیة والموضوعیة معا وھتان           

 .یدل على االتجاه نحو فھم النص  الخاصیتان تتسم بھما اللغة وھذا

واللغة المقصودة عند ھیدغر ھي لغة النص األدبي التي تتعامل مع المنطق           

 .والرمز والمعجم 

 .1"ومقاربة النص تعني ابداعیة اللغة التي تتمحور حول كشف الوجود واظھاره"           

طق والقواعد ویدعو كذلك الى تحریر والتأویل یدعو الى تحریر اللغة من المن           

 .فھمنا وتفسیرنا للنص من الحصار النظري والتفكیر االحصائي المنھجي 

وشرع المؤلف في استنطاق النص من خالل مقاربة تأویلیة لرحلة السندباد لیصل            

لخطاب بذلك الى البنیة العمیقة والتي ركز من خاللھا على القواعد العاملیة ولیسانیات ا

فحكایة السندباد البحري تنبني على عدد من الملفوظات نتیجة " إلستنباط الذوات المھیمنة 

 . 2"لتعدد الذوات والرغبات وتشابكھا 

ویتبین لنا أن ھناك عالقة فصلیة بین الذات والموضوع أي بین السندباد البحري            

 .وسفره الى الجزیرة 
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الفرضیة  : للعالم المسرود تبین وجود ثالثة مراحل أساسیة ھي  والقوانین المنظمة          

أي الرغبة المراد تحقیقھا ، والتحیین و یتمثل في كیفیة الوصول الى تحقیق الرغبة والغائیة 

 .أي النتیجة التي تؤول إلیھا الفرضیة 

اد مع بعض ولقد اعتبر المؤلف العائق ھو وجود السمكة الكبیرة التي أغرقت السندب         

 .الركاب ، والسفینة ھي األداة الضروریة التي تمكن الذات من تحیین رغبتھا 

ویمكننا تأویل الحكایة األولى كما أولھا المؤلف باالعتماد على الترسیمة العاملیة          

 .ماس في كتابھ  الداللة البنیویة التي وضعھا غری

 )الجزیرة(مرسل إلیھ                             )           لسندباد البحريا(مرسل 

 

 

 )الرحلة(موضوع )                       السندباد البحري( الذات           

 

 

 )السمكة الكبیرة(معارض)                            السفینة ، القصعة، الرجل(مساند 

التي أغرقتھ ) السمكة الكبیرة( فالبرنامج السردي یبدأ من ظھور المعارض "            

وفي ظھور مساند جدید أخر وھو القصعة التي أنقذتھ من الغرق ، وكذا الرجل الذي ساعده 

، فھذا الشكل العاملي یتركب من ثالث ثنائیات متباینة من حیث الطبیعة والدور العاملي 

 .1"الذي تقوم بھ

 المرسل إلیھ / مزدوجة المرسل  -

 الموضوع / مزدوجة الذات  -
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 المعارضة / ثنائیة المساندة  -

أّما الحكایة الثانیة یتغیر البرنامج السردي ، فیصبح سھم الرغبة مّوجھ الى التعرف            

 :على الملك ، أّما الموضوع المركزي فھو الذھاب الى الملك ویتجلى ھذا البرنامج السردي في 

 .الفرضیة  -1

 .الحیین  -2

 .الغائیة  -3

المعارض وذلك لوجود مساندین أخرین  انعداموما یالحظ على ھذا البرنامج السردي            

 .ھو الرجل وجماعتھ والفرس 

بینما في الحكایة الثالثة یصبح سھم الرغبة موجھ الى البضائع والمساند ھو الحكایة           

 .رئیس المركب التي جرت بین السندباد البحري ورئیس المركب ، والمعارض ھو 

لكن األزمة تزول في الحكایة الرابعة ویّوجھ سھم الرغبة نحو كسب ثقة الملك ، كما            

أن المساند یتغیر لیصبح في ھذه الحكایة یتمثل في رئیس المركب في حین أن المعارضة 

 .منعدمة ، وھذه الحكایة یختلف قانونھا السردي عن األولى والثانیة والثالثة 

العلم فھما / الجھل : وھناك مجاالن تصویریان متوازیان یتأسس علیھما ملفوظ الذات            

 .یتعلقان بالسیاق من حیث الداللة 

وبعد ھذا العمل االجرائي الذي استنطق المؤلف بھ نص السندباد البحري من الداخل           

طاع حسین أحمد بن عائشة أن یكشف اعتمادا على القواعد العاملیة التي جاء بھا غریماس واست

 .عما یخفیھ لنا النص عن معان جدیدة عن طریق العملیة التأویلیة 
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 )المستوى اللساني الوصفي: (الفصل الثالث : ثالثا

 المستوى اللساني الوصفي  -

 الوسائل اللغویة  -

 االتساق النحوي -

 أھمیة العائد ودوره في اتساق النص  -

 االنسجام المعجمي  -

 مستوى لسانیات الخطابعلى  -

 ألیات انسجام الخطاب -

 مقارنة لسانیة وصفیة لرحلة السندباد -

" تطرق المؤلف في فصلھ الثالث الى دراسة المستوى اللساني الوصفي الذي یتعامل           

سانكروني ( وحسب رأي المؤلف یسیر في محورین متعامدین ، منھجھا مع النص األدبي 

محوره األفقي البنیة السطحیة للنص أو العالقات األفقیة لوحداتھ التي یتناول في ) ودیاكروني

تعطیھا اسم مظھر النص ، ویدرس في محوره العمودي البنیة العمیقة للنص التي تفتح المجال 

 .1"لكشف بعده التاریخي

ومن الوسائل اللغویة التي ذكرھا المؤلف في فصلھ ھذا ھي تلك الوسائل التي من             

ومفھومھ : دونھا ال یتحقق النص وال یستطیع تأدیة رسالتھ وھذه الوسائل ھي االتساق النحوي 

 .یتحدد داللیا ألنھ یرتبط بالعالقات المعنویة ضمن النص 

وظاھرة االتساق تؤخذ بعین االعتبار العالقة بین الخطاب إذ أن االتساق یدل على             

        بین شیئین ،وال یمكن للمتلقي أن یرصد ظاھرة االتساقاالمكانات التي تربط  جملة من 

 :اال بواسطة أدوات حددھا اللسانیون ھي 
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وتعتبر االحالة عالقة داللیة بعیدة عن القیود اللغویة لذا فھي تفرض تطابق : االحالة  -

 .الخصائص الداللیة بین العنصرین المحیل والمحال الیھ 

ل االحالة وتتمثل في االحالة على القبلیة وتعود على مفسر سبق وذكر المؤلف أشكا            

التلفظ بھ وإحالة على الالحق واالحالة على ما ھو خارج اللغة وبواسطة ھذه االحالة یحافظ 

 .، وبدونھا یصبح النص عبارة عن كلمات ال معنى لھا  النص على انسجامھ ویحقق نصیتھ 

 .را تساھم في اتساق النص واالحالة النصیة كالضمائر تؤدي أدوا

واالستبدال الذي یتخلل النص وھو تعویض عنصر في النص بعنصر أخر ویكون            

 .االستبدال اسمیا أو فعلیا أو قولیا 

أما الحذف فھو عالقة داخل النص وفي معظم األمثلة یوجد العنصر المفترض في           

 .عالقة قبلیة  النص السابق الذي یعني أن الحذف ھو عادة

والوصل من األدوات االتساقیة وھو تحدیٌد للطریقة التي یترابط بھا الالحق مع السابق  -

 .بشكل منظم 

أن النص أشبھ بالخیوط التي تشكل بیت العنكبوت حیث " ونستنتج من خالل ما سبق            

ل وحدة النص الجمل تكون فیھ مترابطة ومتآلفة عن طریق أدوات مفصلیة تساھم في تشكی

 .1"والربط بین أجزائھ ، تسمى األدوات بوسائل الربط 

وبّین المؤلف أھمیة العائد ودوره في اتساق النص ونسجھ ، والربط بین كلماتھ             

وعباراتھ مما یحقق بواسطة عالقات ذكر منھا العالقة السیاقیة والعالقة السیاقیة الروائیة 

 .والعالقة المقامیة 

ثم انتقل الى ظاھرة نصیة أخرى تساھم في عملیة اتساق النص أال وھي ظاھرة             

 .األخرى  االتساق المعجمي الذي یختلف عن المظاھر االتساقیة 
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ومن بین اللسانین الذین اھتموا بظاھرة الخطاب حسب المؤلف ، الباحث اللساني           

 .انیات الخطاب جاكبسون الذي وضع فرعا جدیدا أطلق علیھ لس

 :أما المؤلف فقد ركز في دراستھ ھذه على محورین أساسیین ھما               

 محور التواصل  -

 ومحور تحدید وظائف اللغة عند جاكبسون  -

انسجام الخطاب حسب براون ویول فإنھ عملیة یبنیھا المستمع " وبالنسبة لعملیات              

التواصل ، والمتلقي ھو الذي ترجع الیھ السلطة لیعطي حكمھ على أو المتلقي في اطار عملیة 

النص بأنھ منسجم أو غیر منسجم عن طریق التأویل، ولكي یؤول الخطاب ویصبح بذلك 

 . 1"منسجما في نظر المتلقي فإنھ ینبغي التركیز على المبادئ األتیة 

والذي یظھر في الخطاب ومبدأ التأویل المحلي والذي یرتكز على  :السیاق وخصائصھ  -

خصائص السیاق السابقة مع مراعاة الفترة الزمنیة وعلى التجربة السابقة في التعامل 

 .مع النصوص لدى المتلقي 

 .ومبدأ التشابھ وھو الذي یجعل المتلقي یمتلك القدرة على توقع الالحق بناء على السابق         

ضمائر االحالة وغیرھا من الوسائل التي  باستعمالوالتغریض الذي یتم إما بالتكرار أو         

 .تستعمل في الموسوعات والمعاجم 

وبعد ذكر المبادئ واألسس التي یبنى علیھا الخطاب تحدث المؤلف عن آلیات انسجام         

دونھا ال یستطیع أن یؤول الخطاب ، والذي یتطلب من المتلقي أن یدرك جوانبھ المختلفة فب

 .النص وھذه العملیات ھي المعرفة الخلفیة واألطر والمدونات والسیناریوھات والخطاطة 
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ونستنتج مما سبق ذكره أن الخطاب یحتاج الى طاقة كبیرة على أفق واسع ، تتطلب             

ر الخطاب وھذه اعادة بناء من جدید شریطة أن یعیش المتلقي التجربة التي تمكنھ من تفسی

 .التجربة التي یجب أن تكون أساسھا المعرفة بالخطاب 

كما خصص المؤلف جانبا للمجال التطبیقي الذي ارتكز على عنصرین أساسیین ھما            

للكشف عن مدى فعالیة االتساق مع  ، االتساق النحوي والمعجمي الخاص بالنص السندبادي

لبعض التعدیالت التي تفرضھا طبیعة النص الحكائي ابراز حدوده ، مع اقتراح المؤلف 

موضوع التحلیل ، وبعد عرضھ لمجموعة من الجداول المتنوعة ، استخلص المؤلف نتائجھ 

 .عن عالقة التكریر وعالقة التضام والروابط المعجمیة 

ة بمستواھا النحوي استطاعت أن ونستنتج مما سبق أن الدراسة اللسانیة الوصفی           

اور مع النص لیس من خالل النظر الى بناه الجزئیة بل إنھا تھتم بدراسة بناه الكلیة على تتح

تحددھا األدوات النصیة التي تعطي للنص سمتھ  أساس أنھا ذات عالقات مترابطة فیما بینھا ،

األساسیة ، بینما في دراسة المؤلف لمستواه المعجمي فإنھا تكتفي بتوضیح شبكة العالقات بین 

العناصر المعجمیة ، مرتكزة في ذلك على الجانب التصنیفي للكلمة ضمن اطارھا القاموسي 

الذي یكون فیھ معنى الكلمات ثابتا ، دون االعتماد على داللتھا المختلفة ، ولكي تؤدي الكلمات 

دورھا في النص ینبغي أن ال ینظر الیھا كمفردات مستقلة عن بعضھا بل ینظر الیھا بشكل 

 .لیتم بذلك ادراك وظائفھا المختلفة متكامل 

 )المستوى الوظیفي لتلقي الحكایة(الفصل الرابع واألخیر  :رابعا

 :وفیھ تناول 

 :المستوى السطحي  -

 الحوافز  -1

 التحفیز  -2

 الوظائف -3
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 توزیع الوظائف  -

 تتالي الوظائف في الحكي -

 البنیة الوظیفیة العامة للحكایات العجیبة وداللتھا  -

 بارت  الوظائف عند روالن -

 أنواع الوحدات الوظیفیة عند روالن بارت  -

 كیفیة تركیب الوظائف -

 العوامل  -4

 المكیفات  -
 المستوى العمیق -
 المقومات - أ

 المقومات السیاقیة - ب
 المربع الدالالتي - ت

 مقاربة البنیة العمیقة لرحلة السندباد االولى  -

 منطق الحكي -

 )المستوى السطحي(مقاربة الوظیفة للرحلة  -

طرق حسین أحمد بن عائشة في الفصل االخیر الموسوم بالمستوى الوظیفي ت           

واستھل موضوعھ بالمستوى السطحي حیث قال المؤلف أن تلقي األعمال لتلقي الحكایة 

الحكائیة بدأ مع الشكالنیین وتطور بفضل جھود البنائیین وكذا المھتمون بعلم الداللة ، 

ا زال بكرا ، مما جعل البحث یرتكز على األشكال واألعمال المنجزة تدل على أن الحكي م

األولیة للحكي ، ومن بین الجھود المبذولة على المستوى السطحي الحوافز منھا الحوافز 

المشتركة والحوافز الحرة ، ولمعرفة الفرق یجب التمییز بین المتن الحكائي والمبنى 

 .الحكائي 
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التي لھا عالقة فیما بینھا والتي تنتج عنھا المتن الحكائي ھو مجموع األحداث "           

مادة أولیة للحكایة ، أما المبنى الحكائي فھو خاص بنظام ظھور ھذه األحداث في الحكي 

 .1"ذاتھ

التحفیز التألیفي والتحفیز الواقعي والتحفیز : ویأتي التحفیز على ثالثة أشكال ھي           

 .الجمالي 

نوعیة في مجال دراسة الحكي ، وتتكرر الوظائف عند  وتعتبر الوظائف قفزة         

 .بروب في الحكایة لذا فھو یحث على مراعاة داللة كل وظیفة في السیاق الحكائي العام 

والوظیفة حسب ما ذكره المؤلف تعني عمل شخصیة ما ، وھو عمل محدد من          

 .زاویة داللتھ داخل جریان الحبكة 

وبالنسبة للبنیة الوظیفیة العامة للحكایات فقد وضع بروب سلسلة من المتتالیات         

الحكائیة تكون ما یمكن تسمیتھ بالبنیة الوظیفیة العامة للحكایات العجیبة ، وھي خاضعة 

لقانون واحد من حیث تركیب الوظائف في بنائھا ، وھو یفتح أفق دراسة علمیة لفن الحكي  

 .ة الكافیة التي ما نادى بتطبیقھا النقاد في مجال الدراسات األدبیة تتمتع بالدقة العلمی

ن بین الوحدات الوظیفیة عند روالن بارت التي ذكرھا المؤلف ، الوحدات و م          

التوزیعیة والوحدات االدماجیة ، وحسب بارت فان الوحدات التوزیعیة تكثر في األنواع 

في أنواع ) العالمات( یة ، بینما تكثر الوحدات االدماجیة الحكائیة البسیطة كالحكایات الشعب

 .الحكي المعقدة كالروایات السیكولوجیة 

من المستوى السطحي انتقل المؤلف الى المستوى العمیق ألنھ المتحكم في            

المستوى السطحي والمولد لھ ، ودراسة البنیة العمیقة تتطلب التقطیع الى وحدات داللیة 

 .تسمى المقومات صغرى 

                                                            
 230ص  مستویات تلقي النص األدبي ،: حسین أحمد بن عائشة : ینظر د -  1
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وقد ركز الباحثون حسب المؤلف على دراسة المقومات السیاقیة في التراكیب            

 .اللغویة المحتویة على الصور المجازیة لمعرفة مدى توافقھا واختالفھا 

كما جاء غریماس بالمربع السیمیائي الذي یساھم في ضبط العالقة المنطقیة             

وحدات الداللیة الكائنة في أدغال النص ، حیث یستطیع اكتشاف بنیة الداللة الكائنة بین ال

العمیقة المؤسسة للنص والمسیطرة على بنیتھ السطحیة ، وحسب المؤلف فإن النص 

السندبادي الذي نرید مقاربتھ ھو من الحكایات الشعبیة ،شخصیاتھا خیالیة مما یضفي على 

شخصیات التي تنتمي الى عالم الجان ، وھذه الغرائبیة النص بعدا غرائبیا وخاصة في تلك ال

المعتمدة والمستعملة في الفضاء الحكائي السندبادي ھي رمزیة یستعان بھا لبلوغ الغایة 

الحكمیة أو التعلیمیة ، كما أنھا رمزیة بسیطة أولیة تتفق مع المستوى العقالني للحكم 

الرمزیة الموظفة في ھذه الحكایات  واألفكار التي تعبر عنھا ، فالشخصیات واألشیاء

تفترض التلقي التأویلي من المتلقي ، للكشف عن الدالالت المختفیة وتكوین بنیتھا العامة من 

 .أفضل الطرائق المنھجیة لمقاربتھا 

وفیما یخص مقاربة البنیة العمیقة لرحلة السندباد األولى فالحكایة تتضمن ثنائیة            

 :ظ التي وزعھا المؤلف على المربع السیمیائي اآلتي التضییع واالحتفا

 االحتفاظ                         السفر                   التضییع         

                                          

 الغباءالذكاء                                                                          

 

 الالتضییع                    البقاء                     الالحتفاظ               

غیر أن الحكایة الثانیة یتغیر مربعھا السیمیائي نحو ثنائیات أخرى تشمل على          
 .تحورین الى نقطة الوصول والنجاة النجاة والغرق الم
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 الوصول                  الغرق             النجاة                   

 

 األمان                                                                       الھالك 

 

 ال الغرق                   الالوصول                ال النجاة           

السیمیائي من الثنائیات المتمثلة في الثنائیات لكن الحكایة الثالثة یتشكل مربعھا              

 .المتضادة ، وھي الوصول والضیاع المتمحورة حول نقطة التحدي 

 التحدي                       الضیاع            الوصول              

 

 الموت                                                                            النجاة

                                                                  

 ال الضیاع                    الفشل                     ال الوصول         

: حور مربعھا السیمیائي على الثنائیات التالیة وفي الحكایة الرابعة یتم          

ال استرجاع ، /ال فقدان ، االسترجاع/ال استرجاع ، االسترجاع/الفقدان ، الفقدان /االسترجاع

 .ال فقدان /الفقدان

 االسترجاع                صدق                 الفقدان         

  

 الفقر                                         الغنى                              

 

 ال الفقدان                 كذب                    ال استرجاع         
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وتحدث أیضا المؤلف عن منطق الحكي الذي تطرق فیھ بریمون الى نوعین من            

، و سیمیولوجیا الحكي السیمیولوجیا ، سیمیولوجیا نوعیة كل واحدة منھا تھتم بفن قصصي 

العامة والمستقلة  ویتضح لنا أّن العمل الذي أنجزه بریمون في مجال منطق الحكي أنھ 

یشبھ ما قام بھ غریماس فالمصطلحان مسار التحسین ومسار االنحطاط عند ھذا األخیر 

ا یسمیان بالبرنامج السردي ، وكالھما یتطرق الى االحتماالت الممكنة عند تعقد الحكي مم

 .تعدد البرامج السردیة والتشابك فیما بینھا   یؤذي الى

وتدعیما للجانب النظري ارتأ المؤلف للقیام بمقاربة ھذه النصوص الحكائیة ضمن           

 .مستواھا السطحي لتكتمل الخطة 

وما نستخلصھ من ھذا الفصل ھو أن عملیة التلقي تختلف من متلق آلخر على "          

یھ ثقافتھ وموقعھ ، وعلى ما یثیر النص فینا من طاقات فكریة واجتماعیة حسب ما تمل

وأدبیة ، تترسب في أدھاننا وفي زوایا النص المتعددة عبر فراغات مساحاتھ البیضاء التي 

 . 1"ال یستطیع الوصول الیھا أو الكتابة علیھا اال المتلقي الماھر

المؤلف الى خاتمة سجل فیھا جملة من االستنتاجات التي استنبطھا وفي األخیر لجأ           

أثناء كتابة البحث ثم ختم بحثھ ببعص المالحق ، فالملحق األول كان خاصا بالحكایات 

السندبادیة التي اعتمد علیھا المؤلف في المجال االجرائي ، أما الملحق الثاني فضّم قائمة 

 .تاب المصادر والمراجع وفھرست محتوى الك

 :دراسة حجم الكتاب  -1-3 

صفحة  304یحتوي كتاب مستویات تلقي النص األدبي ألحمد بن عائشة على           

 .أربعة فصول على الشكل اآلتي  موزعة في

 

                                                            
 277ص  المرجع السابق -  1
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 : تحلیل األعمدة البیانیة 

 صفحة 78یحتوي على : الفصل الرابع 

 صفحة 45ویحتوي على : الفصل األّول 

  صفحة 35    ویحتوي على : الفصل الثالث

 صفحة 32 ویحتوي على :  الفصل الثاني
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الذي یمثل أعمدة بیانیة لبنیة حجم كل فصل لكتاب بھذا الرسم التخطیطي  قمنا            

مستویات تلقي األن األدبي ، فنالحظ في ما سبق أن الفصل الرابع الملّون باألحمر ھو أكبر 

صفحة ضمت أو احتوت على المستوى  78لما احتواه من صفحات قدرت ب  ، بنیة حجمیة

، حكایة السندباد البحري األولى ، أي ما سماه المؤلف بالمستوى العمیق الوظیفي لتلقي الحكایة 

 لى وحدات داللیة تسمى بالمقومات الذي درس فیھ الحكایة دراسة معمقة تتطلب تقطیع النص ا

المختلفة  بین األلفاظ وكذلك المقومات السیاقیة التي تھتم  ات المتقابلة والتي تتضمن مبدأ الثنائی

بدراسة التراكیب اللغویة المجازیة ، كما احتوى ھذا الفصل على مبحث تطبیقي ركز فیھ 

من حیث البنیة الرئیسیة المسیطرة ، وأشار  ، المؤلف على المستوى السطحي للنص السندبادي

 .سردیة والجمالیة المّوظفة في الحكایات لفیھ أیضا الى الفنیات ا

والتي تساھم في ضبط واستعان المؤلف بالمربعات السیمیائیة التي جاء بھا غریماس             

ھذه العالقة المنطقیة الكائنة بین الوحدات الداللیة الموجودة في أدغال النص ، حیث تتمكن 

من اكتشاف بنیة الداللة العمیقة المؤسسة للنص والمسیطرة على بنیتھ  المربعات  السیمیائیة

 .السطحیة

  صفحة تحدث فیھا عن مفھوم التلقي 45أما بالنسبة للفصل األّول فقد احتوى على            

عند الشكالنیین الروس الذین اھتموا بالمالمح اللغویة ،وعّرفوا النص األدبي وألن عنوان 

وذكر أھم روادھا ، التلقي فإنھ قد شرح شرحا تفصیلیا لنظریة التلقي  الكتاب مستویات

ل خدم صالخاصة ، وھذا الفومؤسسیھا الذین قدموا الجدید لھا ، ووضعوا مصطلحاتھا 

 .موضوع الكتاب لدى اھتم بھ المؤلف وشرح فیھ نظریة التلقي ومفاھیمھا االجرائیة 

صفحة تحدث فیھ عن المستوى اللساني  35لى وفي الفصل الثالث الذي یحتوي ع           

ثالث جوانب أولھا الجانب الوصفي مبرزا مختلف الوسائل اللغویة ، أما في الوصفي على 

الخطاب ومحاوره ، وفي الجانب الثالث خصص الجانب الثاني فقد تمحور حول لسانیات 

تساق النحوي الحدیث عن المجال التطبیقي الذي ارتكز على عنصرین أساسیین ھما اال
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والمعجمي الخاص بالنص السندبادي وأثناء مقاربتھ اللسانیة الوصفیة لرحلة السندباد على 

 .وروابطھا الداخلیة و الخارجیة من الجداول االحصائیة لجمل النص مجموعة 

صفحة فقد ذكر فیھ المستوى التأویلي ووضح  32أما في الفصل الثاني الذي یشمل             

الفرق الفینومینولوجیا وفن التأویل وعالقتھما ببعضھما البعض ذاكرا ألنواعھما ، ومبینا علم 

 .بین التأویل وفن التأویل وداللتھا في الفكر العربي 

كما شرع في فصلھ ھذا استنطاق النص ومحاورتھ عبر مختلف فضاءاتھ وأبعاده           

  .لیصل بذلك الى بنیتھ العمیقة 

 : المنھج  -1 

 :الكتاب  دراسة احصائیة لمصطلحات -1-1  

 :وتصنیفھا قائمة المصطلحات الواردة في الكتاب         

 تصنیفھا :الفرنسیة  باللغة یقابلھا ما :العربیة باللغة المصطلحات

 اللسانیات La Cohésion اإلتساق 

 اللسانیات    Référence اإلحالة

 اللسانیات Cataphora إحالة الى الالحق

إحالة على ما ھو خارج 
 اللغة

Exphora اللسانیات 

 اللسانیات    Anaphora إحالة قبلیة

 اللسانیات Littérarité األدبیة

 اللسانیات     Le Paradigme االستبدال

 السردیات  Formes األطر
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 اللسانیات  Horizon D’attente أفق اإلنتظار

 السردیات        Programme Narratif برنامج سردي

 السردیات  Héros البطل

 السردیات  Faux Héros البطل الزائف

 اللسانیات  Interprétation التأویل

 اللسانیات  Collocation التضام

 السردیات     Défamiliarisation تغریب

 السردیات Ellipsis الحذف

 السردیات Dialogue حوار

 السردیات Les Motifs الحوافز

 اللسانیات  Discoure الخطاب

 السردیات Contexte السیاق

 سردیاتال                         Parole كالم

 اللسانیات   Langue لسان

 سردیاتال Séquence متتالیة

 لسانیاتال Faible المتن الحكائي

 السردیات Destinateur مرسل 

 السردیات Destinataire مرسل الیھ

 السردیات Adjuvant/Auxiliaire مساعد
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 اللسانیات    Textualité النصیة

 السردیات Donateur الواھب

 السردیات Fonction Poétique وظیفة شعریة

 Fonction وظیفة مرجعیة
Référentielle 

 السردیات

 Fonction وظیفة میطالسانیة
Métalinguistique 

 السردیات

 

نالحظ من خالل جدول مصطلحات الكتاب النقدیة التي ذكرھا المؤلف ، والتي صنفت           

بالعربیة وما یقابلھا باللغة الفرنسیة والنھج األصلي لھا ، فمنھا ما ھو لساني ومنھا ما ھو 

 .سردي والتي خدمت موضوع نظریة التلقي 

 : والجداول لمخططاتدراسة ل -1-2    

 :المخططات  –أ      

 الصفحة الفصل عنوانھ  المخطط

السندباد البحري  1
ووصولھ الى 

 الجزیرة

 119ص  الفصل الثاني

الترسیمة العالمیة  2
التي وضعھا 

غریماس في كتابھ 
 الداللة البنیویة

 120ص الفصل الثاني

ثنائیة الذات  3
 الموضوع

 129ص الفصل الثاني
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 131ص الفصل الثاني مربع الحقیقة العالمي 4

 133ص الفصل الثاني  المشروع السردي 5

العالقة بین الذات  6
الطریقة . والموضوع

التحیینیة بین المرسل 
 والمرسل الیھ

 الفصل الثاني

 

 

 

 

 135ص

مخطط یمثل العالقة  7
 المقامیة 

 149ص  الفصل الثالث

 150ص الفصل الثالث تقدیم النص 8

 151ص الفصل الثالث النمو الخطي 9

 152ص الفصل الثالث شكل النص تمثیل 10

 153ص الفصل الثالث تمثیل شكل النص 11

مخطط التواصل  12
 الكالمي

 156ص الفصل الثالث

الوظائف اللغویة  13
 لجاكسبون

 156ص الفصل الثالث

ألیات انسجام  14
 الخطاب

 166ص الفصل الثالث

مثال من مدونة رحلة  15
السندباد البحري 

 األولى

 170ص الفصل الثالث
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تناوب على مستوى  16
 ملفوظ الحالة

 237ص  الفصل الرابع

تناوب على مستوى  17
 ملفوظ االنجاز

 237ص  الفصل الرابع

 238ص  الفصل الرابع عالقة التواصل 18

 239ص  الفصل الرابع عالقة صراع 19

 240ص  الفصل الرابع العامل والرمز 20

مكیفات الفعل الشكل  21
1 

 242ص الفصل الرابع 

مكیفات الفعل الشكل  22
2 

 242ص  الفصل الرابع 

 245ص   الفصل الرابع مربع المصداقیة 23

 247ص  الفصل الرابع المقومات السیاقیة 24

 249ص  الفصل الرابع  محور داللي 25

 250ص  الفصل الرابع المربع السیمیائي 26

المربع السیمیائي  27
 للبنیة العمیقة

 253 ص الفصل الرابع

نمط التحسین ونمط  28
 االنحطاط

 258ص  الفصل الرابع

, تطور الحكي  29
التداخل المسار 
 األول والثاني

 

 259ص  الفصل الرابع
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 261ص الفصل الرابع احتماالت بریمون 30

 

أدرج حسین أحمد بن عائشة مجموعة متنوعة من المخططات لیشرح ویفسر ما            

المخططات كدعامة واجراء لتفسیر وتوضیح منھجھ تحدث عنھ في كتابھ ، حیث تعتبر 

 6فصول ، فالفصل األول احتوى على  3مخططا مّوزعة في  30، وأدرج في كتابھ ومعتقداتھ 

واألخیر فقد تناول ، أما في الفصل الرابع  مخططات 9وفي الفصل الثالث وظف ، مخططات 

ھذه  مخططا ، ھذا األخیر الذي درس فیھ البنیة الوظیفیة لتلقي الحكایة ، حیث خدمت 15فیھ 

 .    المخططات عملیتھ التوضیحیة

 :الجداول -ب     

 الصفحة الفصل عنوانھ الجدول

ترسیمة العاملیة  1

ووضعیات العوامل طبقا 

 للنحو السردي

 122ص الفصل الثاني

التعرف على كیفیة انتظام  2

البرنامج السردي لھذه 

 الحكایة

 125ص الفصل الثاني

 134ص الفصل الثاني كیفیة اشتغال العوامل  3

مقاربة لسانیة وصفیة  4

 530لرحلة السندباد اللیلة 

 176ص الفصل الثالث

الى 177ص الفصل الثالث 531اللیلة  5
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 185ص

الى  185ص الفصل الثالث 532اللیلة  6

 191ص

الى ص  192ص الفصل الثالث 533اللیلة  7

202 

 203ص  الفصل الثالث رقم الحكایة ونوع الرابط 8

الى ص 207ص  الفصل الثالث 530اللیلة  9
208 

 210الى   209ص  الفصل الثالث 531اللیلة  10

  211ص  الفصل الثالث 532اللیلة  11

 213الى  212ص  الثالث الفصل 533اللیلة  12

 246ص الفصل الرابع المتقابالت أو الثنائیات 13

 246ص  الفصل الرابع االستقرارالمقوماتي 14

األدوار الرئیسیة في  15
 الحكي

 260ص  الفصل الرابع

 

جدوال موزعا على فصولھ ، حیث احتوى الفصل  15اعتمد المؤلف في كتابھ على              

الثالث على أكبر نسبة ، وذلك خدمة لمقاربتھ اللسانیة الوصفیة لرحلة السندباد البحري للكشف 

عن مدى فعالیة االتساق مع ابراز حدوده ، وھذه الجداول ضمت مجموعة من الجمل الحكائیة 

 .بط مبینا فیھا العنصر االتساقي ونوعھ كیفما كان نوعھ مرقمة ومضبوطة الروا

  .الجداول الموظفة  مع الفصل الرابع من حیث كما أن الفصل الثاني كان مستو             
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 :ت والجداول التي وردت في الكتاب إحصائیة  المخططا -ت  

 

 
 :المفتاح

 مخطط 15احتوى على : الفصل الرابع 

 مخططات 09احتوى على : الثالث الفصل

 مخططات 06احتوى على : الفصل الثاني 

 خال من المخططات : الفصل األول 

 

2الفصل   

3الفصل   

4الفصل   

 دائرة نسبیة تمثل توزع المخططات على الفصول 
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 المفتاح

 جداول 09احتوى على : الفصل الثالث 

 جداول 03احتوى على : الفصل الثاني 

 جداول 03احتوى على : الفصل الرابع 

 خال من الجداول: الفصل األول 

 :لمصادر والمراجع دراسة ل -1-3  

 :المصادر والمراجع العربیة  –أ     

 :اعتمد المؤلف في كتابھ جملة من المصادر والمراجع تمثلت في           

 :القرآن الكریم           

تحقیق عبد السالم  –معجم تھذیب اللغة : األزھري أبو منصور ، محمد بن أحمد  .1

 الطبعة االولى  1964 –ھارون 

  1999 –بیروت  –منشورات دار الكتب العلمیة  – 3المجلد  –لیلة ولیلة  ألف .2

 المترجمة العربیة

 المجالت

 دائرة نسبیة تمثل توزع الجداول على الفصول
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 1966القاھرة   -مكتبة النھضة المصریة  –ربیع الفكر الیوناني :بدوي ،عبد الرحمن  .3

  2000الجزائر  –دار القصبة للنشر  –مقدمة في السیمیائیة السردیة :ابن مالك، رشید  .4

 بیروت  -دار صادر –لسان العرب :أبو الفضل جمال الدین بن مكرم  ابن منظور ، .5

)  بن ھدوقة  –غدا یوم جدید ( دراسة سیمیائیة  –االشتغال العاملي :بوطاجین سعید  .6

 .الطبعة األولى  – 2000منشورات اختالف 

  1989بیروت  –دار العودة  –مقدمة في نظریة األدب : تلیمة ، عبد المنعم  .7

المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر –في ماھیة اللغة وفلسفة التأویل : د توفیق ، سعی .8

 الطبعة األولى  2002بیروت  –والتوزیع 

دار  –تحقیق عبد السالم ھارون  –البیان والتبیین : الجاحظ ، عمر بن بحر بن محبوب  .9

 بیروت  –الفكر 

  1978ت بیرو –دار المعرفة  –دالئل االعجاز : الجرجاني ، عبد القاھر  .10

 1999الدار البیضاء  –المركز الثقافي  –لسانیات النص : خطابي ، محمد  .11

 الطبعة األولى 

 –نصوص الشكالنیین الروس  –نظریة المنھج الشكلي : الخطیب ، ابراھیم  .12

 1983الدار البیضاء  –الشركة المغربیة 

 – قاموس انجلیزي عربي –المفید : رجا ، توفیق ونصر ، أحمد شفیق الخطیب  .13

 مكتبة لبنان 

  2الطبعة  2000) ع.ث.م( دلیل الناقد األدبي: رویلى ، میجان وسعد ، لیازغى  .14

المبادئ واألعالم المؤسسة ) علم اللغة الحدیث ( األلسنة : زكریا ، میشال  .15

 2الطبعة  1983الجامعیة الدراسات والنشر والتوزیع  بیروت 

 –الدار البیضاء  –المركز الثقافي العربي  –نسیج النص : الزناد ، األزھر  .16

1993 
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الدار البیضاء  –دار الثقافة  –محاضرات في السیمیولوجیا : السرغیني ، محمد  .17

1988 

بیروت  –دار األداب  –في داللیة القصص وشعریة السرد : سویداني ، سامي  .18

  1ط  1999

 –الذوق الفني  دراسة في سیكولوجیة –التفضیل الجمالي : شاكر ، عبد الحمید  .19

  2001الكویت مارس  –سلسلة عالم المعرفة المجلس الوطني للثقافة  والفنون 

دار  –دراسة في منھج لوسیان قولدمان  –في البنیویة التركیبیة : شحید ، جمال  .20

 1992بیروت   –رشد 

 18ألف لیلة ولیلة وأثرھا في الروایةو الفرنسیة في القرن : عبد الواحد شریفي  .21

 2001دار الغرب وھران  –

 دار الكتاب اللبناني –المعجم الفلسفي : صلیبة ، جمیل  .22

الدار العربیة  –في الخطاب السردي نظریة غریماس : العجیمي ،محمد الناصر  .23

 1993للكتاب تونس 

بیروت  –دار الثقافة  –نماذج نثریة محللة  –العصر العباسي : غریب ، جورج .24

1983 

 1973 –بیروت  –دار العودة  –النقد األدبي الحدیث : غنیمي ، ھالل  .25

المجلس الوطني  للثقافة والفنون  –بالغة الخطاب وعلم النص : فضل ، صالح  .26

 1992الكویت  –واآلداب 

دار  –الجامع ألحكام القرآن : القرطبي ، أبو عبد هللا محمد بن أحمد األنصاري  .27

 3ط  1967الكتاب العربي للطباعة والنشر 

دار  –دراسات في السرد العربي  –الحكایة والتأویل : كیلیطو ، عبد الفتاح  .28

  1999الدار البیضاء  –توبقال للنشر 
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المركز ) من منظور النقد األدبي ( بنیة النص السردي : الحمیداني ، حمید  .29

  3الدار البیضاء ط  –الثقافي العربي 

قراءة النص وجمالیة التلقي بین المذاھب الغربیة : ود عباس ، عبد الواحد محم .30

 1996دار الفكر العربي  –والحدیثة وثراتنا النقدي 

تحلیل سیمیائي تفكیكي لحكایة جمال  –ألف لیلة ولیلة : مرتاض ، عبد الملك  .31

  1993الجزائر  –دیوان المطبوعات الجامعیة  –بغداد 

دار  –من الفلسفة الیونانیة الى الفلسفة االسالمیة  –حمن مرحبا ، محمد عبد الر .32

 3ط  – 83منشورات عویدات بیروت 

 1990 – 1الدار البیضاء ط ) ع.ث.م( –دینامیة النص : محمد مفتاح  .33

 – 1ط  –الدار البیضاء  –دار توبقال للنشر  –مجھول البیان : محمد مفتاح  .34

1990 

المركز الثقافي  –) ستراتیجیة التناصا( تحلیل الخطاب الشعري : محمد مفتاح  .35

 1992 – 3ط  –العربي 

  1996 – 1ط –الدار البیضاء  –) ع.ث.م( التشابھ واالختالف : محمد مفتاح  .36

المركز الثقافي  –أصول وتطبیقات  –نظریة التلقي : موسى صالح ، بشرى  .37

 2001 – 1العربي ط

 :المصادر والمراجع المترجمة -ب  

دار بیروت للطباعة , تیسیر شیخ األرض , ترجمة ,تأمالت دیكارتیة : ھوسرل, إدموند  .1

 . 58والنشر 

 1956القاھرة   –محمود قاسم : ترجمة –اتجاھات الفلسفة المعاصرة : ایمیل بوھییة  .2

مراجعة عبد الجلیل ناظم –فرید الزاھي : ترجمة  –الخطاب الروائي : باختین میخائیل  .3

 1997) 2(ط : البیضاء الدار  –دار توبقال للنشر  –



 الفصل الثاني                                                       دراسات تطبیقیة
 

74 
 

حلب  –مركز اإلنماء الحضاري  –منذر عیاشي : ترجمة  –لذة النص : بارت روالن  .4

1992 

دار الشؤون الثقافیة  –تعریب محمد البكري  -مبادئ في علم الداللة  : بارت روالن  .5

 86بغداد  –العامة 

) ع .أ.م(  ابراھیم الخطیب   : ترجمة  –نظریة المنھج الشكلي  –جاكبسون رومان  .6

 1ط  1982

المؤسسة العربیة –سعید الغانمي : ترجمة  –النظریة األدبیة المعاصرة : رامان سالون  .7

 1996للدراسات والنشر بیروت 

–أصول األداب الشعبیة العربیة –الماضي المشترك بین العرب والغرب : ل . رنیال أ  .8

وطني للثقافة والفنون المجلس ال –فاطمة موسى : نبیلة ابراھیم  مراجعة : ترجمة 

 )1999( 2كانون / ینایر  –الكویت  –واألداب 

 –دار نھضة مصر –محمد غنیمي ھالل : ما األدب ؟ ترجمة  –سارتر جان بول  .9

 1961القاھرة  

/ یوسف غازي : ترجمة  –محاضرات في األلسنیة العامة  -فردینان دي سوسیر .10

  1986الجزائر) ط .ج.م( مجید النصر 

 )1987( 1القاھرة  ط  –دار الفكر : الخطاب الروائي ترجمة  -محمد برادة   .11

 –رعد عبد الجلیل : ترجمة  –رؤیة نقدیة  –نظریة االستقبال  –ھولب روبرت  .12

 1992الالذقیة   –دار الحوار 

النادي الثقافي –عز الدین اسماعیل . د : ترجمة  –نظریة التلقي :ھولب روبرت  .13

 . 1994جدة  –

 :المجالت  -ت 
 . 1982أذار ) 18, 19:( مركز اإلنماء القومي العدد  –مجلة الفكر المعاصر  .1

 .1983أذار نیسان ) 25: (العدد  .2
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 .1998شباط ) 49,48: ( العدد  .3

دیسمبر  4, 3: ع –القاھرة  –الھیئة المصریة العامة للكتاب   -مجلة فصول  .4

84. 

/ أفریل  3: ع –القاھرة  –الھیئة المصریة العامة للكتاب –مجلة فصول  .5

 .1985حزیران 

 .1987المغرب  -6:إصدار اتحادیة الكتاب ع  –مجلة أفاق  .6

 .1987المغرب – 6.ع) أدبیة لسانیة (مجلة الدراسات السیمیائیة  .7

دیسمبر /ه 1418شعبان , 12:ع  –جامعة الجزائر  –مجلة اللغة واألدب  .8

1997. 

 .1999فبرایر  16: ر البیضاء العددالدا–مجلة ثقافیة شھریة  –مجلة فكر ونقد  .9

 –جدة  –النادي األدبي الثقافي  –دوریة تعني بالتراث وقضایاه  –جذور  .10

 .01سبتمبر / 2, ه 1422رجب ,6:ع 

 .2001مارس / ه1421ذو الحجة  39عالمات المجلد العاشر ج  .11

مارس / ه 1421 –ذو الحجة  15النادي األدبي الثقافي جدة عدد  –نوافد  .12

2001. 

مركز الملك فیصل للبحوث والدراسات  –لة الدراسات اللغویة مج .13

 . 2004یرنیة  –أبریل  1: ع / 6:الریاض م  –اإلسالمیة 
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 :قائمة المصادر والمراجع األجنبیة   -ث

1. Adam , Jean Michel : Le récit, que sais je ?seuil,paris 1984 

2. Barthes ,R : « Introduction à l’analyse structurale des récits in 

communication n°08 » Seuil paris 1973  

3. Brémond , claud : Logique du récite . seuil paris 1973  

4. Brémond , claud :La logique des possibles narratif in 

communication N°08 Seuil paris 1981 

5. Courtès , J : Introduction à la sémiotique narrative et 

discursive . Hachette , université paris , 1979 . 

6. Gadamer Hans Georg : Vérité et méthode – les grandes 

lignes d’une herméneutique , philosophique , Traduit de 

l’allemand par Ettienne sacre , Révision de Paul Ricœur , ed 

seuil paris1976  

7. Greimas , A.J : Les acquis et les projets in – introduction à la 

sémiotique narratif et courtès , Hachette paris 1976 . 

8. Greimas , A.J : Les actants , les acteurs et les figures in 

sémiotique narrative  et textuelle coll . L . paris 1973 . 

9. Jakobson , R : Essai de linguistique général ,ed, du seuil paris 

1965 . 

10. Kristiva , Julia : « Sémantique recherches pour une 

sémanalyse » ed . seuil paris 1969 . 
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11. Kristiva , Julia: « Le langage cet . Inconnu » col : points 

Ed . Du seuil, paris 1981 . 

12. Oswald , Ducrot : Dire et ne pas dire (principes de 

sémantique) , Herman paris 1972 . 

13. Rastier F , J : Sémantique interprétative , ed .P .U .F 

paris  1987 . 

14. Schleier macher , Hermenitique , trd,ET intro , De  

Mariana simon « avant propos » cl Jean Starobinski , labor et 

fides , paris 1987 . 

15. Vanoye , Francis : Expression communication , 

collection u, 1973 

16. Vladimir , Propp : Morphologie du conte populaire 

,traduction : Marguerite Derrida , Tizviten Todorov et claud 

Kolan seuil ,70. 

 

 :المعاجم األجنبیة -ج 

1. Dictionnaire de la langue philosophie , presse universitaire de 

France, 6 éme édition , paris 1992 . 

2. Dubois Jean : Dictionnaire de linguistique , la rousse Paris ,1973 . 

3. Greimas : A .J :Sémiotique structurale recherche de Méthode . la 

rousse Paris 1966 . 
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4. Greimas &courtes : sémiotique , dictionnaire raisonné de la 

théorie de langue, Hachette Paris 1980 .  

اعتمد المؤلف جملة من المصادر والمراجع تمثلت في المصادر والمراجع            

،و المصادر والمراجع المترجمة والمجالت ، ومصادر ومراجع أجنبیة ، ضف العربیة 

 .المعاجم األجنبیة لذلك 

المصادر والمراجع مصدر ومرجع عربي ثم تلیھا  38حیث نلمح توظیفھ ل           

مصدرا ومرجعا أجنبیا ، واتضح أنھ اعتمد على عدد متساو من  16األجنبیة وفیھا 

 .مجلة وكتاب  13المترجمة قدرت ب المجالت والمصادر والمراجع 

 

 

 :المفتاح        

  38:  راجع العربیة المصادر و الم
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 13: المصادر و المراجع المترجمة 

 13: المجالت 

 16: المصادر والمراجع األجنبیة 

 04: المعاجم األجنبیة 

 :استنتاج المنھج  -2  

 :منھج المؤلف  -2-1  

یمكن تلخیص أبرز مالمح منھج حسین أحمد بن عائشة النقدي المتمثل في كتاب             

ما تمثل منھجھ یصح أن نجعل ھذه المالمح ھي مستویات تلقي النص األدبي وعلى النحو الذي 

 .النقدي عامة 

ھي بمثابة العالمة المشكلة والمشخصة لحضوره النقدي من خالل إذ أن ھذه المالمح             

تطرقھ الى مفاھیم نقدیة نذكر منھا التلقي والتأویل ومقاربتھ للنص السندبادي ، كما أنھا تمثل 

دواعي خصوبة الوعي النقدي لدیھ والذي ظھر في معالجتھ ومقاربتھ  لتحلیل النصوص 

 .السردیة اللیلیة العالمیة 

كما أكد بن عائشة في ما وضعھ من اشتراطات للقراءة النقدیة الفاعلة دور القارئ            

الحقیقي المتمثل في قدرتھ على فتح النص وعلى ما اندرج فیھ من محمول ومضمون ورؤى 

مسكوت عنھا ، والتي یمكن االنتھاء الیھا عن طریق ممارسة اجراءات القراءات النصیة 

على االستعانة بالتأویل وفن التأویل في ردم فجوات النص وملئھا بما  الحدیثة الفاعلة القائمة

 .یعینھا على الجالء ، واعادة تخطیط النص وھیكلتھ بغیة الوصول الى البعد المطلوب 

نجد أن المؤلف تعمق في حدیثھ عن نظریة التلقي وروادھا الذین اھتموا بشكل أو            

 .ا في الساحة النقدیة خاصة في القرن العشرین ،وبروزھبآخر في وضع مصطلحاتھا 
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 .بھ األدب ویراجعھ في ضوئھ كما نجد تغلغلھ في نسیج المنھج النقدي الذي یدرس            

تھا حسب منھج المؤلف انكار التعمیم وعدم جدواه ، ات تلقي النصوص وقراءاشتراطوضّمن 

ة في حسبانھا أن ھویة نص ما ، وأن تضع القراءالى درجة الغاء فال ینبغي ألّیة قراءة أن تعمم 

فیما بعد قد یكون عرضة للخالف ما كان مؤكدا أو بدا كذلك بالنسبة لعمل ما أو مؤلف ما 

 .بسبب تعدد القراءات والقراء وتأویالتھم 

نجد أن أحمد بن عائشة ركز على السرد في مقاربتھ للنصوص الحكائیة ینسجم            

 .یة التي تمثل عالمة فائقة الخصوصیة من حیث تعدد منظوراتھا ونظریتھ النقد

فالروایة لدیھ ھي شكل ثقافي عظیم األھمیة ، قبل أن تكون شكال أدبیا ، لما تمتلكھ            

 .خصوصیة نوعیة من 

قد أحدثت ثورة  فإنھاإذا كانت البنیویة قد غیرت دراسة الشعر :" یقول تیرى إیجلتون            

 .1..."في الواقع علما أدبیا جدیدا برّمتھ ھو علم القص  في دراسة الفن القصصي ، وقد خلقت

لجأ المؤلف في كتابھ الى الرسم المشجر لتوضیح الثنائیات الضدیة التي اعتمد علیھا            

 .في كتابھ 

في كلیة اآلداب والفنون س فالمؤلف حسین أحمد بن عائشة ھو باحث وناقد ومدر           

قسم األدب العربي بجامعة مستغانم لم یتورط  كغیره من الباحثین الذین یكتبون  –التشكیلیة 

، فیتعرف القارئ من بلغة االستعالء والتشدد ، فجاءت عباراتھ مشرقة وفصولھ سھلة میسورة 

 .التلقي خالل كتابھ على نظریة نقدیة مھمة تخدم النص األدبي أال وھي نظریة 

 :منھج الكتاب  -2-2  

                                                            
دار العلم واالیمان  –تلقي البنیویة في النقد العربي ، نقد السردیات نموذجا : وائل سید عبد الرحیم : د  -  1

 .91ص  2010 –للنشر والتوزیع 
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كتاب مستویات تلقي النص األدبي ینتمي  الى الكتب النقدیة ، الذي یحمل كما ھائال            

، حیث من المفاھیم البنیویة وھذا ما الحظناه من خالل جدول المصطلحات الخاصة  بالكتاب 

..) لسانیات نص ، سردیات ( أحصیناھا وصنفناھا فاستنتجنا أن ھذه المفاھیم من روافد مختلفة 

اضافة ،  فھي روافد مرتبطة بالنص تستبعد العناصر الخارجیة وھذا ما یمیز المنھج البنیوي

یة  ، ومربعات من جداول ومخططات تشجیرفي الكتاب الى تنوع المخططات المدرجة 

 .تصب في حقل البنیویة سیمیائیة 

وعنوان الكتاب مستویات تلقي النص األدبي یوحي منذ البدایة الى طبیعة المعالجة             

لذلك نفترض أننا بصدد كتاب یعتمد . النقدیة ، اذ یتضمن مفھوما أساسیا في المنھج البنیوي 

 .على مقاربة بنیویة للنص األدبي 

اذن ما نستنتجھ من خالل منھج الكتاب أنھ منھج یستبعد كل ما ھو خارج نصي ،             

ویتعامل مع النص األدبي كبنیة قائمة الذات یمكن مقاربتھ من خالل مستویاتھ الداخلیة ، وقد 

توسل في طریقة اشتغالھ باللسانیات والسردیات وعلوم اللغة ومن بین رواده في العالم العربي 

م المسدي ، محمد مفتاح ، عبد الملك مرتاض ، وصاحب الكتاب حسین أحمد نذكر عبد السال

 .بن عائشة 
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 :الخاتمة            

تحلیل النص حیزا كبیرا من الكد المنھجي المعاصر ، وبدت المناقلة بین شغل             

المناھج بأصولھا المعرفیة المتباینة وركائزھا االجرائیة سمة للنقد المعاصر وال سیما نقد 

القرن العشرین ، وأظھرت المناھج الحدیثة في حركتھا حول النص سعیا الى احكام 

وتائر تنزع نحو وضع نظام منطقي محكم یتسلح بالعلوم سیطرتھا علیھ بوسائط متباینة ، وب

 .اللسانیة والمنطقیة التي تقاربھ مقاربة شاملة ولیست كلیة 

خطا منھج القراءة وجمالیة التلقي خطوات أشد إیغاال في تشدید جمالیة من نوع              

التي تجعل الذات مصدرا للفھم فصارت  خاص ، استقت أصولھا من الفلسفة الظھاراتیة

الذات المتلقیة قادرة على اعادة انتاج النص بواسطة فعل الفھم واالدراك ، ومتمكنة بذلك من 

تكثیر المعنى وتشقیق وجوه ال نھائیة مع بنیتھ مما یجعلھ قادرا على الدیمومة والخلود بفعل 

م تقتصر ھذه اآلثار على البعد النصي الحواریة المستمرة بین بنیة النص وبنیة التلقي ، ول

بنا في أفق االنتظار بحدوده الفردیة بل انصّب األثر على بنیة النوع األدبي أیضا ، كما مّر 

فانصھرت اآلفاق المتغایرة للنصوص لتحدث نقالت نوعیة في النوع األدبي . عند یاوس 

 .نظریات النقدیة الحدیثة عامة ، فأصبحت نظریة التلقي في بعدھا اآلخر وجھا من وجوه ال

ویعد النص الحدیث نص معرفي یقاوم في أنساقھ اختزان معنى ما سطحیا أم              

وان تحلیل النص نشاط .عمیقا فھو نص حواري قائم على التعددیة في المعنى تشكیال وتلقیا 

زة المنھجیة نقدي یستند الى مفاھیم نظریة متنوعة وقواعده اجرائیة تھدف الى تنوع الركی

التي یتبناھا المحلل ، وھو یؤمن بالتعددیة واالنفتاح على ما یجد في سیمیاء النقد المعاصر 

من تحوالت وأنساق جدیدة ، وبدا التحویل المنھجي الذي طرأ على تحلیل النص باالستیناد 

بنیات وجعل نتاجھ بنیة من  في القراءة ،) فعل الفھم ( الى جمالیة التلقي ینم عن أدراج 

وبدا الفھم القسیم المعرفي للذات وما ینتج عنھ من تباین االستجابات لتباین الذوات  .النص

المعرفیة ، وجاءت أنساق القراءة مفارقة لمقصدیة المؤلف وأنساق القراءة المحصورة 

 .بمقصدیة النص 
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متلقیھ لھذا ان الشيء األساسي في قراءة كل عمل أدبي ھو التفاعل بین بنیتھ و             

 .السبب نبھت نظریة الفینومینولوجیا بإلحاح لدراسة العمل األدبي 

في نظریة التلقي المعنى كامن كلیا في النص وملفوظھ اللساني ، فالمتلقي              

بفاعلیة الفھم قادر على تشقیق وجوه ال نھائیة لمعنى النص بإعادة بنائھ وانتاجھ وتلقیھ ، 

 . لالنطباعاربة العقلیة للنص القسیم المعرفي وبدا الفھم والمق

وقف البحث على نظریة جعلت فعل التلقي محورا لمفاھیمھا النظریة واالجرائیة              

التي فسحت المجال أمام الذات ) نظریة التلقي ( من بین االتجاھات والنظریات وھي 

 أحد أبرز عناصر االرسال ) القارئ(المتلقیة للدخول في فضاء التحّیل واعادة االعتبار الى 

 .أو التخاطب األدبي 
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    :المصطلحات   - 1

 التعریف بالفرنسیة  بالعربیة 

ھو ذلك التماسك الحاصل بین المفردات    La cohésion االتساق

وھذا التمسك یأتي  والجمل المشكلة للنص ،

من خالل وسائل لغویة تصل بین العناصر 

المشكلة للنص ، وھذه الوسائل اللغویة 

حققت االتساق التركیبي والداللي بین 

 . عناصر النص 

في اللسانیات ارتبط مفھوم االحالة بمفھوم    Référence االحالة 

أو مفردات االرجاع في دالة العالمة اللغویة 

ھذه الداللة قائمة في بعض اللغة ، فعدت 

(  جوانبھا على عالقات ثالث تجمع بین

المعنى والمرجع ) المدلول(اللفظ و) الدال

 .الشيء الذي یدل علیھ 

إشاري مذكور بعدھا في تعود على عنصر     Cataphora إحالة الى الالحق 

 . النص والحق علیھا 

إحالة على ما ھو 

 خارج اللغة

Exphora       الة عنصر لغوي إحالي على وھي إح

عنصر إشاري غیر لغوي موجود في المقام 

الخارجي ، كأن یحیل ضمیر المتكلم المفرد 

على ذات صاحبھ المتكلم حیث یرتبط 

عنصر لغوي احالي بعنصر إشاري غیر 

 .لغوي وھو ذات المتكلم 

) األدب(مصدر صناعي مكون من شقین       Littérarité األدبیة 

یدل على معنى مجرد ھو ) یة(والالحقة 
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مجموع الصفات التي یتصف بھا األدب 

 .وتشكل جوھره األدبي 

األدبیة لفظ ولید النقد الحدیث یطلق على ما 

یتحول الكالم من خطاب عادي الى بھ 

ممارسة فنیة ابداعیة ، ویختص ھذا 

 .المصطلح أحیانا بصیغة علمیة 

داخل النص انھ تعویض ھو عملیة تتم   Le Paradigme االستبدال

وبذلك یعد  عنصر في النص بعنصر آخر،

االستبدال وسیلة من وسائل السبك توظف 

في المستوى النحوي المعجمي بین الكلمات 

 .أو عبارات في إطار النص 

       Horizon أفق االنتظار

D’attente 

ھو أفق تستحضره عملیة القراءة مما یخلق 

لعمل األدبي أفقین األول ھو الذي یحملھ ا

واألفق الذي یوجد في وعي المتلقي ، 

فاألول مرسوم في النص ویدعى التأثیر 

والثاني معطى من قبل القارئ ویدعى 

 . التلقي

غربلة المعلومات ألجل االحتفاظ بالمھم   La Sélection االنتقاء

 منھا

 Programme برنامج سردي

Narratif  

یطلق ھذا المصطلح على التغییر الذي 

یحدثھ عامل في عامل آخر ، وتختلف 

قد ( صورة ھذا البرنامج تبعا لشكل التمثیل 

یتمثل العامالن بشخصیة واحدة أو 

 )بشخصیتین منفصلتین

في التحلیل السیمیائي ھو احدى شخصین      Héros البطل 
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ذات فاعلة مستقلة تسعى الى تغییر العالم 

من حولھا أو ذات منفعلة یصنع منھا العالم 

 .كائنا جدیدا أو یدمر الوجھ البھیمي فیھا 

شخصیة رئیسة تمثل بطال ال یمتلك كل  Faux Héros البطل الزائف

صفات البطولة ، وظھر البطل المزیف في 

األعمال القصصیة لما بعد الحرب العالمیة 

 .الثانیة 

ھو مشكل معقد یعمل على تكرار ترتیب  Interprétation التأویل

لملفوظ والمكتوب وبین العالقة بین ا

المتحدث والنص والذي یبذل في اخفاء اللغة 

أو تفكیكھا وسط وعاء الفكر ، ألن ھذا 

األخیر لیس قواعد ساكتة أو أنساق ثابتة بل 

ھو لغة تتمیز بالحیویة والنشاط ولھا عالقة 

 .وطیدة بمنتجھا أال وھو االنسان

عاقة طرق االدراك تغریب المألوف عبر ا Défamiliarisation التغریب

) التغریب(اآللیة االعتیادیة ونزع المألوفیة 

طبقا لشلوفسكي والشكالنیین الروس یؤكد 

 ).األدب( على الھدف من فن 

نمط متأصل في النقد ، یعمل على تقییم  Thème تیمة

العمل الى وحدات كبرى ، اعتبرت متأثرة 

 .بفكرة الصورة عند باشالر

ریشار وج . ب.ج : ومن رواد النقد التیمي 

 .مولیھ وسترابوتسكي .

 Le Public الجمھور المحادث 

Interlocuteur 

ھو ذلك الذي یستحضره كل كاتب في وعیھ 

أثناء الكتابة ، فیقیم الكاتب حقیقة أو خیاال ، 
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مع جمھوره المجرد ، وان كان ھو نفسھ 

حوارا قصدیا ، یھدف الى تحریك شعوره 

 .اقناعھ أو مواساتھ أو تحریره  أو

ھو الذي یتخطى جمیع الحدود الزمنیة  Le Grand Public الجمھور الواسع

والمكانیة والجغرافیة واالجتماعیة وال یمكنھ 

 .أن یفرض على الكاتب أي تحدید 

أي الوسط االجتماعي الذي ینتسب الیھ  Le Public Milieu الجمھور الوسط 

ض على الكاتب الكاتب وھوالذي یفر

 مجموعة من التحدیدات 

 

زمن ( یختلف الزمن الذي تستغرقھ األحداث     Ellipsis الحذف

عن الزمن الذي تستغرقھ روایة ) الحكایة 

بسبب تغیر ) زمن السرد(ھذه األحداث 

سرعة الروایة وسرعة درجات أقصاھا 

 .الحذف 

الشفاھي للتبادل ) درامي الطابع(عرض   Dialogue الحوار 

یتضمن شخصیتین أو أكثر وفي الحوار 

تقدم أقوال الشخصیات بالطریقة التي 

یفترض نطقھم بھا ، ویمكن أن تكون ھذه 

األقوال مصحوبة بكلمات الراوي ، كما 

یمكن أن ترد مباشرة دون أن تكون 

 .مصحوبة بھذه الكلمات 

ھو كل عنصر من عناصر األثر األدبي   Les Motifs الحوافز 

بل للعزل دون النظر الى وظیفتھ في قا

وظیفة وصفیة أو سردیة ، واقعیة : النص 
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أو رمزیة ، والحافز یكون كلمة أو جملة أو 

حالة أو صورة أو فكرة تتكرر في النتاج 

األدبي أو الفني عموما بحیث تؤدي دورا 

 .خاصا بھا 

أحد المكونات الرئیسیة ألي فعل من أفعال     Contexte السیاق

أن السیاق أو المرجع ھو ) اللفظي(تواصل ال

  .ما تشیر الیھ الرسالة أو ما تدور حولھ 

ھو توجھ فلسفي یتناول الظواھر في صلتھا  Phénoménologie علم الظواھر

بالوعي أو الشعور طلبا لبلوغ ماھیات 

األشیاء وھو منھج فلسفي أسسھ الفیلسوف 

بھا أن األلماني ادموند ھوسرل الذي أراد 

 .قیم الفلسفة بالممارسة العلمیة الصارمة ی

ھي األدوار الرئیسیة على مستوى البنیة    Les Actants العوامل

العمیقة للسرد ویعادل الوظیفة عند سوریو 

والشخصیة عند بروب ، والشخصیة 

 األصلیة عند لوتمان ، لقد أدخل جریماس

الى السردیات متأثرا " عامل "مصطلح 

بعالم اللغة الذي استخدمھ من قبل لتحدید 

 .نموذج الوحدة التركیبیة 

ھو كشف المتحجب من المعنى ، وینظر  Herméneutique فن التأویل

معظم مؤرخو الھیرمونطیقا المحدثون على 

أنھ الفعل الذي دفعھم من دائرة االستخدام 

فنا لعملیة الفھم الالھوتي لیكون علما و

وشروطھا في مستوى تحلیلھا للنصوص 

ومن ثم نقل التأویلیة من وضع االحتكار 
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األداتیة ، الى درجة علم الوظیفي الى وضع 

 . یؤسس عملیة الفھم وبالتالي عملیة التفسیر

یعد كل نصا بنیة قصدیة وھو بوصفھ كذلك  Intentionnalité القصدیة 

مصطلح القصد یخضع لمعاییر من القبول ، 

وما یرادفھ وھذا اشارة واضحة منھ على أن 

یكون للكاتب قصد خالل عملیة انتاجھ 

 .للكالم 

نظر الناس الى الكالم كفعل بشري طبیعي        Parole كالم 

كالمشي واألكل ، قائم على قواعد بیولوجیة 

یختص بھا االنسان ولكن الدراسات الحدیثة 

من المجتمع ،  بینت أن ملكة الكالم مكتسبة

ارتبط الكالم باللغة في الدراسات اللغویة 

القدیمة ولكن اللسانیات الحدیثة فصلت بین 

 .اللسان والكالم وقابلت بینھما

طبق الشكالنیون الروس مجموعة المواقف         Sujet المبنى الحكائي

واألحداث المرویة تبعا لترتیب تقدیمھا 

 .مقابل الحكایة أو المتن الحكائيللمتلقي في 

إحدى الوحدات المكونة للسرد تكون قادرة      Séquence المتتالیة 

في حد ذاتھا على أداء وظیفة السرد ، 

سلسلة من المواقف واالحداث ، یؤلف 

الموقف األخیر والحدث األخیر فیھا زمنیا ، 

تكرارا، جزئیا أو تركیبیا محوال للموقف أو 

 . الحدث األول 

السرد ھو أحد العوامل األساسیة في سیمیاء   Destinateur مرسل

عند غریماس وھو عامل مستقل وثابت 
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وظیفة المرسل عقد االتفاق .ودائم في السرد 

مع البطل على تنفیذ مھمة البحث ومكافأتھ 

 بعد اتمام المھمة 

یشكل المرسل والمرسل الیھ طرفي   Destinataire مرسل الیھ

االتصال في ترسیمة جاكبسون ھذان 

یمكن أن یكونا ضمنین أو الدوران 

حین یطلق علیھما تحلیل الخطاب صری

 السردي اسم الراوي و المروي لھ

 / Adjuvant المساعد

Auxiliaire  

أحد األدوارالسبعة الرئیسیة التي یمكن أن 

تقوم بھا الشخصیة في الحكایة العجیبة عند 

بروب وأحد العوامل الستة في النموذج 

 العاملي لغریماس  

ھو أن تكون األلفاظ موافقة للمعاني فتختار  La Pertinence المالءمة

األلفاظ الجزلة والعبارات القویة للفخر 

والحماسة ، وتختار الكلمات الرقیقة 

 .والعبارات اللینة للغزل والمدیح 

أحد األدوار الرئیسیة السبعة الذي یمكن أن    Donateur الواھب

تقوم بھ احدى الشخصیات في الحكایة 

لبروب أن الواھب الذي یعادل العجیبة طبقا 

المساعد ،عند غریماس ھو الذي یقدم األداة 

 للبطل في بحثھ عن الموضوع

 Fonction الوظیفة المیطالسیة

Métalinguistique 

احدى وظائف التواصل التي یمكن على 

ة أي فعل من أفعال التواصل >أساسھا بني

وتوجیھھ ، وعندما یتركز فعل ) اللفظي(

الشفرة یكون لھ باألساس التواصل على 
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وظیفة میتالسانیة وعلى نحو أكثر تخصیصا 

، یمكن القول بأن الفقرات السردیة التي 

تركز على اللغة المشكلة للسرد وتشرحھا 

 .تحقق وظیفة میطالسیة
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 :حوار مع األستاذ الدكتور حسین أحمد بن عائشة 

 

 ∗حوار أمینة تومي                                                                              

 

سؤال یمكن أن نوجھھ الى سیادة األستاذ الدكتور حسین أحمد بن عائشة ھو أول              

 فیما یخص بدایات االھتمام باألدب عموما وبالنقد األدبي خصوصا ؟

بدأت من وقت دراسات الشعر من خالل المطالعة بحب األدب الذي دفعھ  االھتمامات:  1ج

 .الى روح النقد 

 ما رأیكم في الساحة النقدیة العربیة عموما ؟ والجزائریة خصوصا ؟ : 2س

النقد تطور وأصبح أحسن نظرا الرتباطھ بالمنھج واحتكاك الباحثین . ال بأس :  2ج

 .ا والمعارف الحدیثة بالمثقفین في الغرب وظھور التكنولوجی

تطور الجامعة وجعل النقاد بارزین ظھروا للتعامل مع ) قلیلون(لم یكن لھا نقاد : الجزائر 

والمساھمة في اشھار النص وتطویر الكتابة ,النص الجزائري ودراسة أبعاده ومعرفة خبایاه 

 .واألعمال األدبیة بصفھ عامة 

 تجدونھا جدیرة باالھتمام واالعتناق ؟ ما ھي في رأیكم النظریات األدبیة التي: 3س

 .النظریات الحدیثة الخاصة المتعلقة بالمناھج وتحلیل الخطاب : 3ج

 ما قولكم في النظریات النسقیة ؟: 4س

                                                            
 .جامعة مستغانم  –تخصص لسانیات وتحلیل الخطاب  –طالبة السنة الثانیة ماستر   ∗
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فیما یخص الباحث تمثل الرؤیا أو الزاویة التي ینظر بھا الى النص : النظریات النسقیة : 4ج

تھ تتعرف من خاللھا على لغة النص وعلى ما من الداخل معناه دراسة النص دراسة محای

 .وراء لغة النص 

الشعریة والجمالیة من بین المفاھیم النقدیة األكثر حضورا في نظریة التلقي ما : 5س 

 قولكم؟

الشعریة لیست شعر ھي أحاسیس المتلقي یحس كما یحس , التلقي أصبح مبدعا :  5ج

یتوازى مع النص ابداع المتلقي یضیف أشیاء  الكاتب ابداع المتلقي یعتبر أیضا من الشعریة

 .كثیرة تخفي الكثیر 

ما الجدید المخالف للمفاھیم السیاقیة لتلقي ,النص االدبي في ضوء نظریة التلقي :  6س

 النص األدبي ؟

بذلك ,شعریة الروایة أصبحت تجلب المتلقي لوالھا لما استھوت النصوص المتلقي :  6ج

 .األنثوي وھو الذي یتلقح مع المتلقي كما تلقح النحلة الزھرة ھناك النص , أصبحت تختلف 

التلقیح ما بین ,الشعریة أصبحت تولید نصوص بسببھا یقع التلقیح ,المتلقي یلقح النص 

 .المتلقي والنص كلما كان التلقیح كان النقد ولودا 

المتلقي یبحث (على المسكوت عنھ في النص ,اللغة , التلقي یرتكز على التأویل : المفاھیم 

المتلقي عندما یدرس النص یدرس أبعاده عن طریق ) أفق االنتظار: عن المسكوت عنھ 

 .األنیة والسانكرونیة كما قال دي سوسیر 

ما رأیكم فیما تم ویتم في الساحة النقدیة العربیة والجزائریة من استنباطات للعدید من :  7س

 النظریات والمناھج واألدوات األدبیة ؟

غیر  –نص جید (كان یعني عن اصدار األحكام , النقد لم یصبح كما كان في القدیم :  7ج

اللسانیات ,التداولیة , نظریة التلقي ,التفكیكي (األن ظھرت المناھج ,على االنطباع ) جید 

 .كل ھذا ساھم في تطویر النقد في الجزائر والمغرب العربي ...) النصیة
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سعید بن كراد وغیرھم , السیمیائیات : رشید بن عیسى,مرتاض عبد الملك : من بین النقاد 

 .كثیر 

 لماذا السندباد البحري بالتحدید ؟:  8س

ألف لیلة ولیلة كان ینظر إلیھا على أنھا نص شعبي ال تتوفر فیھ الجمالیة لقلة النقاد :  8ج

, أیضا  ألنھا نصوص عالمیة ترجمت للعالم ألنھا تتعلق بأدب الطفل,الذین لجأو للنص 

ألنھا حكایات مثلت الى األفالم وأفالم كارتون وسمیت المكتبات مثال في باریس مكتبة 

 .السندباد ألنھا حكایات لیلیة تستھوي الصغیر والكبیر 
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 :قائمة المصادر والمراجع 

 :المصادر والمراجع العربیة        

 القرآن الكریم                    

المثل السائر في أدب الكاتب والشعر، تحقیق  أحمد :ابن األثیر ضیاء الدین   .1

 . الحوفي وبدوي طبانة ، دار النھضة مصر ، الطبعة الثانیة

الفھم التأویل ، نصوص مترجمة ، دار  –القراءة  –نظریة األدب : أحمد بوحسن   .2

 . 2014األمان للنشر والتوزیع ، المغرب ، الطبعة األولى 

نسیج النص بحث فیما یكون بھ الملفوظ نصا ، المركز الثقافي : األزھر الزناد  .3

 . 1993العربي ، الطبعة األولى 

، المركز الثقافي العربي  وتطبیقات...نظریة التلقي أصول : بشرى موسى صالح  .4

 . 2001 .، الطبعة األولى 

تلقي البنیویة في النقد العربي نقد السردیات نموذجا ، دار : وائل سید عبد الرحیم  .5

 . 2010العلم واالیمان للنشر والتوزیع 

مستویات تلقي النص األدبي ، دار جریر للنشر :  حسین أحمد بن عائشة  .6

 . 2012والتوزیع ، الطبعة األولى 

استقبال النص عند العرب ، دراسات أدبیة ، المؤسسة العربیة : محمد المبارك  .7

 . 1999للدراسات والنشر ، الطبعة العربیة األولى 

انتاج المكتوب صوتا ، دباسة في ابداع الصوت في : محمد السید أحمد الدسوقي  .8

 . 2008-2007النص األدبي ، العلم واالیمان للنشر والتوزیع ، الطبعة األولى 

التلقي والتأویل مقاربة نسقیة ، المركز الثقافي العربي ، الدار : محمد مفتاح  .9

 .البیضاء المغرب ، الطبعة الثانیة 

التلقي والتأویل ، بیان سلطة القارئ في األدب ، دار الینابیع : محمد عزام  .10

 . 2007للطباعة والنشر والتوزیع ، الطبعة األولى 
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نظریة التلقي في تراثنا النقدي والبالغي ، كنز : یم محمد شعبان عبد الحك .11

 . 2009الشیخ العلم واالیمان للنشر والتوزیع ، الطبعة األولى 

مسلم حسن حسین جمالیات النص األدبي دراسات في البنیویة والداللة ، دار  .12

 .2001السیاب لندن للطباعة والنشر والتوزیع ، الطبعة األولى 

، قراءة في النقد العربي القدیم دار جریر التلقي واالبداع :  محمود درباسة .13

 . 2010للنشر والتوزیع ، طبعة 

اشكالیة التلقي والتأویل ، جمعیة عمال المطابع التعاونیة ، : سامح الرواشدة  .14

 . 2001عمان ، الطبعة األولى 

عالم النص دراسة بنیویة في األسالیب السردیة دار الكندي : سلمان كاصد  .15

 . 2003للنشر والتوزیع 

علم لغة النص المفاھیم واالتجاھات ، مكتبة لبنان : سعید حسن بحري  .16

 . 2004ناشرون الشركة المصریة العالمیة للنشر لونجمان الطبعة األولى 

سعید یقطین ، انفتاح النص الروائي ، المركز الثقافي العربي ، بیروت ،  .17

 . 2001الطبعة الثانیة 

عبد القادر أبو شریف حسین الفي قزف ، مدخل الى تحلیل النص األدبي ،  .18

 2008دار الفكر ناشرون وموزعون ، الطبعة الرابعة 

كتاب نظریة التوصیل وقراءة النص األدبي ، : عبد الناصر حسن محمد  .19

 . 1949طبعة 

والنص الشعري من البنیة الى القراءة ، الطبعة السیاق : علي آیت أوشان  .20

 . 2000ولى  األ

قراءة القراءة ، مكلبة العبیكان محمد المبارك المؤسسة العربیة : فھد حمود  .21

 . 2006للدراسات والنشر ، الطبعة الثانیة 

ھیرمونطیقا األصل في العمل الفني ، دراسة : صفاء عبد السالم علي جعفر  .22

 . 2000في األنطولوجیا المعاصرة ، منشأة المعارف جالل حزى وشركائھ 
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 :لمصادر والمراجع المترجمة ا

مدخل الى علم لغة النص ، : فولفجانج ھاینھ مان دیتر فیھفجر  .1

سعید حین بحیري ، مكتبة زھراء الشرق الطبعة : ترجمة أ د 

 . 2004األولى  

 : والقوامیسالمعاجم                     

معجم مصطلحات نقد الروایة ، عربي انجلیزي : زیتوني  یفلط. 1

 .، مكتبة لبنان ناشرون دار النھار للنشر فرنسي 

معجم التعریفات ، : علي بن محمد السید الشریف الجرجاني . 2

تحقیق ودراسة محمد الصدیق المنشاوي ، دار الفضیلة للنشر 

 .والتوزیع التصدیر 

فیصل األحمر معجم السیمیائیات ، دار العربیة للعلوم ناشرون . 3

 . 2010الطبعة األولى 

 قاموس المعاني عربي عربي ،. 4
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 : الرسائل الجامعیة            

   الكاتب یاسین ،  مالاشكالیة التلقي في أع: كریمة بلخامسة . 1                     
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 التلقي والتأویل في كتاب مشكل القرآن البن قتیبة:  عزیز محزم. 2                     

 . 2012.  2011مذكرة تخرج شھادة ماستر 

 :المواقع االلكترونیة           
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   ركائز نظریة التلقي وأعالمھا مدونة نحو : بن عیسى زیاني . 1                      

 2011. نظریة التلقي 
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 جامعة قاصدي مرباح 
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