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معامل نظريٍَّة لقراءِة النَّصِّ وتْأويِلِه من خالِل حموري الِقرَاءِة مع "وسطانسكُ "ُة أسَّست َمْدرسَ      

ِل التَّفاُعِل احلَاِصِل بني يف ذلك على ِفعْ  تْ نَ وراهَ ". هانس روبرت ياوس"التَّلقي مع ، و "فولفغانغ إيزر"

ٍة من املفاهيم اإلجرائيَِّة، ولعلَّ من أبرزَِها البياَضاِت  النَّصِّ والقارِِئ، ويـَُقوُم ُكلُّ حموٍر من احملوريِن على ُعدَّ

 .الَبحثِ النَّصِّيَِّة، اليت َتْسَتأثُِر باهتماِم مشُروِع 

داَخلُة يف ُمَناَقِشِتِه للوْضِع األنطولوجي للبياَضاِت، مع اَألْخِذ بعِني االْعِتَباِر إَشاَرة 
ُ
وتكُمُن أمهيَُّة امل

انطلق من النَّصِّ إىل اعتياِص ذلك؛ ألنَُّه مل ُحيَِدْدَها على حنٍو دقيٍق، وأكثر من ذلك، ضيٌِّق؛ ألنَُّه " إيزر"

  .ّي يف َمتِْثيِلَها، ممّا يـَْفَتُح ا�اَل رحًبا لالجتهاِد يف هذه الزَّاويةِ الشِّعر السَّردي دون 

، وانتاِج  ولن يتمَّ ذلك إالَّ باإلجابِة عن اِإلْشَكاالِت الرَّئِيَسِة، كيف ُيسِهُم البياُض يف ِفْعِل ِقَراَءةِ   النَّصِّ

يَِّة تُعبـُِّر عن اخلطاب األدّيب يف ُكليَِّتِه؟ أال رسم معامل بياضاٍت نصِّ " إيزر"إىل أيِّ حدٍّ استطاع الّداللِة؟ 

؟  ُميِْكُن تصوُُّر أمناٍط للبياضاِت خترُُج عن ُحُدوِد إمكانيَّات التَّوليف بني العناصر البانية للنَّصِّ

   قارئ، خطاب بياضات نصيَّة،نص،  :الكلمات المفتاح 

Abstract : 
 The "Custans" school established theoretical features for reading the text 
and its interpretation through the two axes of reading with "Wolfgang Iser" 
and reception with "Hans Robert Yaus". In that, she wagered on the action of 
the interaction that takes place between the text and the reader, and each of 
the two axes is based on several procedural concepts, and perhaps the most 
prominent of which are the textual linens, which are of interest to the 
research project. 

                                                           
  mezilmed1@gmail.com. يلطحممَّد مز    *
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The importance of the intervention lies in its discussion of the ontological 
status of the lineages, taking into account the reference to "Isr" to this 
concern; Because he did not define it accurately, and more than that, it is 
narrow; because it started from the narrative text an not the poetic in its 
representation, which opens the way for interpretations in this angle. 
Keywords: Text, Textual linens, Reader, Discourse 

  
 

 :توِطَئةٌ 

َعاِصِر ونظريَّاِت حتليل اخلطاِب ُمْستِنَدًة على الَقارِِئ َأْكثـََر 
ُ
نَهجيَُّة للنـَّْقِد امل

َ
أضَحْت املنظوَمُة امل

ؤلِّفِ (من أيِّ وْقٍت  َمَضى، بعدما رَاَهَن النـَّْقُد األديبُّ لُِعقوٍد طويلٍة على الَكاِتِب 
ُ
، وبَِزَمٍن أََقلَّ )امل

َداَخَلُة الِعْلِميَُّة لِتَـْفِسِري تلك  على النَّصِّ مع
ُ
البَـْعِض اآلَخِر من َمَناِهِجِه، وال تسعى هذه امل

راِهَنِة على الَقارِِئ، ويتمحضُّ 
ُ
التَّحوُّالِت الطَّارِئِة؛ بَِقْدِر ما ُحتَاِوُل االقِرتاَب من أَبـَْرِز النَّظريَّاِت امل

ْدَرَسِة 
َ
َتعلِِّق بالِقرَاَءِة مع ، يف ِشقِّ "ُكوسطَانس"الشَّْأُن مل

ُ
، َحيُث َتْسَعى َجاِهدًة "ولفغانغ إيزر"َها امل

، ُمْسَتِفيًدا من ُجُهوِد  l’acte de la lectureائيَِّة اليت بلورها يف ِكَتابِِه رَ ملناقَشِة َأَحد املفاهيم اإلجْ 

  .ةِ ، ويتعلَُّق األمُر بالبياَضاِت النَّصِّيِّ "رومان إنـَْغارَدن:"سابِقيِه ك

َتَمِعُن يف ُفُصوِل الِكَتاِب املذُكوِر آنًفا تـَرِْكيزًا من ِقَبِل صاِحِبِه على التَّنظِري للبياِض 
ُ
جيَُِد امل

أطروحات ومفاهيم إيزر رغم حديثها عن « انطالقًا من السَّرِد، ُدْوَن ِصْنوِِه الشِّْعرِّي، َفُمعَظُم 

وال يبُدو . 1»أديب بعينه وهو الرواية  النص بشكل عام، تبدو وكأ�ا صيغت على مقاس جنس

. ذلك األمُر ُمْسَتَساًغا بالنَّظَِر إىل طبيَعِة اِخلطَاِب الشِّْعرِيِّ، اليت تغدو َأكثـََر إتَاَحًة للَفرَاَغاتِ 

الورَقُة الِعلِميَُّة ولذلك َسَتَتَمحَوُر . إذا ما ِقْيَس بالسَّرِديِّ . واسِتَجابًة لِفْعِل القراَءِة والتَّأويِل ِبَوْجٍه عامٍّ 

َدُه من ُوْجَهِة نَظٍَر ِجْشطَالِتيَّةٍ " إيزر"على البحِث يف ماهيَِّة البياِض؛ ألنَّ  وُهو َما يبَعُث  طرِح . حدَّ

فهل البياُض ُمْعًطى . عَدٍد من التََّساُؤالِت َحْوَل َحِقيَقِة البياَضاِت، وأثَرَِها يف َتْشِكيِل داللة النَّصِّ 

ْعَطى؟ أم هو ُكُموٌن يَْظَهُر للوُجوِد ِمبُجرَِّد تـَْفِعيِلِه بَِنَشاٍط َنصِّيٍّ؟ 
ُ
أم ُمْنَجٌز ِقرَائيٌّ تَْأِويليٌّ لذلَك امل

؟ أو بتَـْعبٍري آَخر هو تلك الُقْدَرة النَّصِّيَُّة اخلالَقِة للتـََّفاُعِل، ِبَصْرِف النَّظَِر على نتاِئِجهِ  وهل . ِقرَاِئيٍّ

  منطاً وحيداً ؟ أَْم يُِتيُح إمكانيًَّة  ألمناَط ُأخرى؟" إيزر"النَّظرّي للبَـَياِض عند   يـَْفِرُض الَفْهمَ 
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داَخَلةَ 
ُ
وَتْسَتلزُِم اإلَحاطَُة �ا ُمجْلًة من احملاور، . تِْلُكم ُجمَْمُل اإلْشَكاالِت املعرفيَّة اليت تؤرُِّق امل

َلِة أساًسا من َشكِّ
ُ
شاإلطار االبستمولوجي، املفاه: امل

ُ
   .اِكَلِة للبياضاِت النَّصِّيَّةِ يم السَّابقة امل

  :اُألطُر اإلبسِتُموُلوِجيَّة للبياَضاِت النَّصِّيَّةِ / أوَّالً 

إنَّ اُألطَُر اإلبسِتُموُلوِجيَّة للبَـَياَضاِت هي أُطٌُر لَِنظَرِيَِّة الِقرَاَءِة يف ُكلِّيَِّتَها؛ وليَسْت َوقْـًفا على 

فُهوِم يف َفرادَ 
َ
َهِجيٌَّة َخاِلَصةٌ امل ْعرِِفيَّةُ . تِِه، لكّن اخِتَياَر الُعنَواِن أَْمَلْتُه َضُروَرٌة حبثيٌَّة َمنـْ

َ
فاُألُصوُل امل

للنَّظريَّة هي من الَكثْـرَِة والتـَّنَـوُِّع ما يـََتَجاُوُز تقدميَُها أضعاَف الَبْحِث نْفِسِه، غري أنَّ بَعَضَها ال َميُتُّ 

ولذا اُْخِتَري منها ما يـَُؤصُِّل هلذا املفهوم . وال يَزِيُد تقدميُها القارَئ َمْعرَِفًة بِهِ . َمفُهومِ ِبِصَلٍة مباشرٍة لل

واخلوُض يف هذه املْسأََلِة ليَسْت من قَِبْيِل نواِفِل البحث؛ بل يؤسُِّس َألرِضيٍَّة رصينٍة تُِتيُح . بالذَّاتِ 

  .لنا اإلحاطََة بدقائِق املفُهومِ 

، وجلُّ الباحثني يف شْأِن نظريَِّة الِقرَاءِة والتَّلقي على أنَّ "روبرت سي هولب"لقد أكََّد 

، ُميَثُِّل ُقَصارى ما َسَعى إليه  قد اختَـَلَف  ونُ ، و�ذا يكُ "إيزر"البْحَث يف كيفيَّاِت فـَْهِم النَّصِّ

كنتيجة للتفاعل التفسري التقليدي الذي يوضح معىن خمفيا يف النص، فقد أراد أن يرى املعىن  «عن

  .2»"هدفاً جيب حتديده"وليس "كتأثري يتم اختباره."بني النص والقارئ

َشاِر إليها آنتنطو 
ُ
. ًفا على قَدٍر َكبٍري من األمهيَِّة يف اخِتزَاِل َحقيَقِة نظريَِّة الِقرَاءةِ ي الِفْكَرُة امل

الطُّوَىل يف  دُ اُج تـَرَاُكٍم معريفٍّ كانت له اليَ وَهِذِه الِفْكرُة وغريُها ليَسْت َولِيَدَة الصُّدَفِة؛ بل هي نِتَ 

َ◌أسيِس هلا، بََدَأ مع الَفْلسفة الظَّاهراتيَّةِ  ، اليت تـَُلخَُّص عاَدًة يف الِعَبارَِة "إدموند هوسرل"لدى التَّ

مرتبط بلحظة املعىن هو خلق آين، «، وَمَفاُدها أنَّ "ِإنَّ ُكلَّ َوْعٍي ُهَو َوْعٌي ِبَشيٍء َما: "الشَِّهريَةِ 

أحكام و       وجودية، وهذا يعين أننا ال نعرف الشيء الظاهرة من خالل ما يعطينا إياه من قيم

ومعاٍن سابقة، وإمنا من خالل شعورنا القصدي جتاهه، أي فهمنا الذايت احملض هو أساس العلم 

حول املعىن،  املعريف عند هوسرل، وهو أساس فلسفته الظاهراتية كلها، وقد كانت هذه األفكار

  .3»تشكل أمهية خاصة يف الدراسات الفلسفية من جهة، ويف الدراسات النقدية من جهة أخرى

وَلعلَُّه بذلك َقدََّم ُجْهًدا ال ُيْستَـَهاُن به يف سبيِل  َجتاُوِز اَجلَدِل القائِم َحْوَل َأْصِل املعىن؛ إن 

ُمتَـَعاٍل ُمَفارٍق لَِعاَلِمنا، ) موضوع(من يراها يف عامل ٍ  اَحلِقيَقِة وَمْكَمِنَها، بني مل  نـَُقْل حوَل َأْصلِ 

ْدرَِكةِ 
ُ
والظَّاهراية بوجٍه عامٍّ، تبدو أشياء " هوسرل"فمع . وبني من يْعَتِقُد بأنـََّها َكاِمَنٌة يف الذَّاِت امل

موضوعات العامل اخلارجي ليست منفصلة عن الذات الواعية، وأن العامل ال ميكن أن حييا «أو
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حتيا يف برج عاجي منغلقة . تقال عن الوعي، وهي تعين أن الذات ليست منفصلة عن العاملمس

  .4»احلبيسة يف باطنها  بتمثال�ا enclosed  self –على نفسها 

نَجِز الَفلسفيِّ للظَّاهراتيَِّة أكُرب من حتُِيَط به َورََقٌة ِعْلميٌَّة ُموجزٌَة؛ غري أنَّ ما
ُ
 إن التـَّْفِصيَل يف امل

يهمُّنا ممَّا ُقدَِّم سابًقا يـََتلخَُّص يف اإلشارَِة إىل اللَّحظة اإلدراكيَِّة للذَّات ملوُضوِعَها، اليت نوََّه إليها 

َقدَّمِة من ِقَبِل "ناظم عودة خضر"
ُ
َذت َمرِجعيًَّة ِلُمعَظِم املفاهيم اإلْجرَائيَِّة امل ، وال "إيزر"، وقد اُختِِّ

  .اليت ُتَشكُِّل َحَلَقَة َوْصٍل بني املوُضوِع اَجلَمايل والَقارِئسيما َمفُهوُم البياضاِت 

ِبَوْصِفِه َحَلَقًة َجاِمَعًة بني  "رومان إنـَْغارَدن"ويف السِّياِق ذاتِِه أيًضا، ال ُميِكُن التـََّنُكُب ِجلُُهوِد 

 
ُ
فـََفلَسفُتُه اجلماليَّة تُقُ◌وُم . َنظَّر الرَّائد هلانظريَِّة التَّلقي، وُأُصوِهلَا، وَواِضُع اللَِّبَنِة األوىل للبياَضاِت، وامل

على مبدأ جشطالّيت، يقَتِضي بأنَّ الُكلَّ ال يساوي جمُموَع األْجزَاِء، وِبَصْرِف النَّظَِر عن تفاِصيِل 

رية يؤكُِّد تلك املقولة الشَّه" فإنغاردن" ،مع اجلشطالتيِّني" هوسرل"اُخلُصوَمِة احلاِصَلِة بني أستاِذِه 

املعرفة بكل طبقات العمل ال تكون كافية إلدراكه يف كليته، ولكي يتعني العمل «حينما يُِقرُّ بأنَّ 

ككل يف خربة مجالية، فالبد من إعادة تأسيس هذا العمل بوصفه موضوعًا مجالياً، واملوضوع 

. 5»ةاجلمايل يتأسس بدوره عندما تتأسس فكرة العمل ككل، وجممل انسجام كيفياته اجلمالي

. فُكِليَُّة اِخلربَِة اجلماليَِّة تبقى رهينة َخْلِق االنسجام بني عناِصِر املوُضوِع اجلمايلِّ عن طريِق الَقارِئِ 

، وبذِلَك تُبىن الدَّاللةُ    .فإىل ِفْعِل الِقرَاَءِة يُعزى الَفْضُل يف َخْلِق حلَُْمٍة بني مكوِّناِت النَّصِّ

فعًال من أفعال التذكر، «أَْن يُكوَن َعَمُل الذَّاِكرَِة النَِّشطَِة " َغارَدنإنْـ "ويف السِّياِق ذاتِِه، نـََفى 

وال هي تعين ميًال أو استعداداً حنو إجراء أفعال التذكر هذه كما يذهب إىل ذلك كثري من علماء 

النفس، إ�ا اجتاه معني للوعي يبقى على موضوعه الذي مضى باعتباره متصًال باحلاضر 

التَّذَُكُر هنا آلَيٌة خلَْلِق االْنِسَجام بني بـَُىن املوُضوِع اَجلَماّيل، أكثر ممَّا هو َواِسطٌَة لَتْخزِيِن ف. 6»الفعلي

فاالنِتَقاُل من ُمكوٍِّن إىل ُمَكوٍِّن جديٍد يف الَعَمِل األديبِّ، . َقَدٍر ممَّا َمَضى من ُصَوٍر، أو أحداثٍ 

ربُط معىن ُكلِّ ُعْنُصٍر بَِبقيٍَّة العناِصِر املْقُروَءِة َسابًقا َقْصَد إدراِك يُكوُن مؤطَّرًا بعَمِل التَّذكر الذي ي

  .فالتَّذَُكُر نشاٌط ذايتٌّ خالَّقٌ . املعىن َكُكلٍّ ُمتَكاِملٍ 

فباالمَكاِن ِقرَاَءُة مائَة ألف كلَمٍة من ِكَتاٍب َكِلَمًة َكِلَمًة «الِفْكَرَة ذاتـََها"جان بول سارتر"وأكَّدَ 

َنظَِّم، ولن لكن 
ُ
عَىن لْيَس جمُموُع الَكِلَماِت؛ بل يف ا�موع امل

َ
من ُدوِن أَْن ْحنُصَل على َمْعًىن، فامل

أي، أنَُّه يُكوُن . 7»يُْدرَِك الَقارُِئ شيًئا إذا مل  يـَْقَتِحْم ُمْنُذ الِبَدايَِة القراءة، وهو يف مستوى الصَّمِت 
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و�ذا التََّصوُِّر . ْفِكِري يف َعَمِليَِّة الِقرَاَءِة والرَّْبِط بني أجزاء النَّصِّ يف ُمْسَتوى الصَّْمِت املُشوِب بالتـَّ 

اجلانب الذَّايت يف َعَمليَِّة الِقرَاَءِة، وهو ما يـَتَـَناَغُم مع النَّزَعِة الَفرِديَّة الَكاِمَنِة يف " سارتر"يـُؤَكُِّد 

  . فْلسفِتِه الُوُجوديَّةِ 

ا على بـََياِ�َا تُؤكُِّد البُـْعَد الفنومينولوجي لِنظريَِّة القراءة، والبَـَياضاِت َمًعا؛ نَ إنَّ األطَُر اليت أَتيْـ 

جان بُول "، و"إنـَْغارَدن"، و"ُهوِسرل"باعِتَباِر الَعالقِة اجلَاِمَعِة بينُهما، وهو ما َتَكرََّس مع فلَسَفاِت 

ْكَتفَيِة ِبذَ " َسارتر
ُ
تَـَعالَِيِة، وتـَبَـًعا لذلك، ِمَن الَعِصيِّ يف نـَْفِيِهم ِلَوْضِع الذَّواِت امل

ُ
اِ�َا، واملوُضوَعاِت امل

؛ كما َتْسَتوِجُب ِفْكرَُة ُكلِّيَُّة اإلْدرَاِك )القارئ(من ُدوِن ذاٍت ُمْدرَِكٍة ) البياض(َتَصوُُّر املوضوع؛ أي 

وحداِت املوُضوِع من ُدوِن قارٍئ أيًضا، قَارِئًا أيًضا، إذ ال َسِبيَل لتْقِدِمي ُوُجوٍه ُمْفَرتَضٍة للَجْمِع بني 

ُمَها املوُضوُع  ْحَتَمَلِة اليت يـَُقدِّ
ُ
ومن َشْأِن تلك ). النَّصِّ (وكأنَّ البياَض هو جمُموُع تلك الُوُجوه امل

  .التََّصوُّرَاِت تـَْقرِيُب احلِقيَقِة األُنطُوُلوِجيَِّة للبَـَياضِ 

الظَّاهراتيَِّة وحدها؛ بل للهرميُنوطيقا َنِصيٌب من ذلك  ال يَِديُن ُمصطََلُح البَـَياِض للَفْلسَفةِ 

، وإليه يُعَزى َفْضٌل Friedrich Schleiermacher "فريدريك شاليرماخر"وخاصًَّة مع ُجُهودِ . أيًضا

؛ بل كبٌري يف جتاُوِز اهلرمينوطيقا التـَّْقِليديَِّة، حيُث مل تُعْد قاِصَرًة على دائِرَِة االستخدام الالََّ◌ُهويتّ 

َجتاوزْت ذلك احلدَّ لَتَمسَّ النُُّصوَص الفلسفيََّة، والقانونيََّة، والتَّارخييَّة، واألدبيَّة، وغريها من النُُّصوِص 

ينيَّة   . 8غري الدِّ

َا  َمارسة التَّأويليَّة على النُُّصوِص األدبيَِّة فحسب؛ وإمنَّ
ُ
وال يَتمَحضُّ الشَّأُن هنا بِتَـْعِميِم امل

 اَجلِديدِة كما أرسى اهلرميُنوِطيَقا اَحلِديثَِة، أوونـَْقِصُد هنا . حبِقيَقِة اهلرمينوطيقا نَفِسَهايـَتَِّصُل 

قواِعَدَها، حيُث مل يُعْد رِهانـَُها قَائًِما على نَِتاِج الِفْعِل التَّأويليِّ؛ ِبَقْدِر ما ُهَو قَائٌِم " شاليرماخر"

ا وإصداره يف كلمات شيء، وعملية تلقي هذا القول صياغة قول م«فعملية . على الِفْعِل نفِسهِ 

واهلرمينوطيقا يف رأي شاليرماخر إمنا تنصب على العملية . وفهمه شيء آخر خمتلف ومتميز كليا

ومن مث فقد جعل شاليرماخر نقطة . إ�ا باختصار شديد فن الفهم. الثانية وحدها عملية الفهم

وازَاةِ مع . 9»ه الدقة فهم أي عبارة أو أي قولكيف يتم على وج: بدايته هذا السؤال العام
ُ
وبامل

على َوْضِع مفاهيم إجرائيٍَّة ال ْخترُُج عن املَقاِصِد التَّأويليَّة، ويبدو أنَّ "وولفغانغ إيزر"ذلك، َعَمَل 

يم، وإَذا على بعض النُُّصوِص السَّرديَِّة يـَْندرُِج ِضْمَن َوْصِف َكيفيَّة َعَمل تلك املفاه" إيزر"اشِتَغاَل 

ما ِقْسَنا ذلك على البياَضاِت، فإنَّ األَهمَّ بالِنْسَبِة لَنظريَِّة الِقرَاَءِة ال يْكُمُن يف التَّأويالِت اليت 
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لِيِف حيتمُلَها الَفرَاُغ أو البَـَياُض النَّصِّيُّ؛ بَِقْدِر ما ُهَو ُمتَـَلِخصٌّ يف الطَّرِيَقِة اليت ُمتَكُِّن الَقارَِئ من التَّو 

ٍ بني ْفِضي ْمجُعها إىل تْأِويٍل معنيَّ
ُ
  . الَعَناِصِر، وامل

  :مَفاِهيم تْأِسيِسيٌَّة للبَـَياضِ / ثانيا

ْعِريفِّ الذي استَـَقْت منه نظريَُّة الِقراَءِة َنْسَغها، واْستَـَوْت 
َ
لقد ُخصَّ املْبَحُث السَّابُق لإلطاِر امل

البَـَياَضاُت، ُممثًَّال يف الفلسفة الظَّاِهرَاتيَِّة، والتَّْأويليَِّة، ولكن  عليِه َمَفاِهيُمَها اإلْجرَائيَِّة، وبوجٍه َخاصٍّ 

ا مفاهيُم نقديٌَّة وَمجَاليٌَّة، َشكََّلْت "إيزر"مثَّة أُطٌُر ُأخرى أقْـَرُب ِصَلًة بالبياَضاِت اليت جاء �ا ؛ أل�َّ

ا بالتَّأِسيسيَِّة ال يعين التَّطابَُق مع البياضات غري أنَّ وْصَفهَ . َسَنًدا ُمَباِشرًا، ومؤسًِّسا يف اآلِن ذاتِهِ 

ِفْعُل الِقرَاَءِة، حيُث حاَوَر صاِحَبُه ُجُهوَد الشَّكالنيِّني، : بالضَُّرورَِة، وذلك ما يُلَتمُس يف ِكَتابِ 

املقدمة " أماكن الالَّحتديد"، َفْضًال عن مفهوم"فكتور شُكُلوْفسِكي"وخاصًَّة مفهوَم التَّغريِب لدى

، من خالِل إعادِة النَّظَِر فيما َتَضَمَنْتُه من أفكاٍر، وهو ما َسنُـَوضُِّحُه فيما "رومان إنـَْغارَدن"من ِقَبلِ 

  .سيأيت

  :التَّغرِيُب ِبَوْصِفِه ِجْشطَالًتا/ 1

َرُك ذلك يف  أوىل الشَّكالنِيُّون الرُّوس النَّصَّ األديبَّ عنايًَة بَالَِغًة، وَخاصًَّة يف ِشقِِّه اجلمايل، ويُدْ 

إن قيمة العمل «": توماشفسكي"كثٍري من ُنصوِصِهم وَمُقوالِ�ِم، على ِغرَاِر ما َوَرَد يف َأَحِد ُحبُوِث 

ويبدو أنَّ احلديَث عن التَّفرُِّد واجلدَِّة مل خيرج عن الِبَناء والشَّكِل . 10»األديب كامنة يف جدته وتفرده

تعلِّ 
ُ
تزيفيتان "قِة بالِبناِء واإليقاِع، وَقَضايا ُأخرى ألفيناها يف ترمجةيف كِثٍري من أْطُروحاِ�ِم امل

  . لُنُصوِصِهم" تودوروف

فَِبُخُصوِص وظيَفِة الصُّوَرِة الشِّعريَِّة، َرَفَض الشَّكالنيُّون املبدأ القائل بالتَّوِضيِح؛ أي أنَّ الُصورَة 

ونُْدرُِك ذلك يف اعِرتَاِض . و تُبسُِّط حقيَقٍة ُمعقََّدةٍ ُيْستَـَعاُن �ا من أْجِل توِضيِح َحِقيَقٍة غائَِبٍة، أ

سألِة بالذَّاِت، إْذ يْعَتِقْد مع بقيَِّة أتباِعِه  "aleksandr potebnia"على فهم " شلوفسكي"
َ
هلذه امل

ُر ِعنَدُهم لَْيَس هلا إالَّ َوِظيَفَة أنَّ الشِّْعرِيََّة طَرِيَقٌة َخاصٌَّة يف التـَّْفِكِري، تـَْفِكٌري َيْسَتِعُني بِالصَُّوِر، والصُّوَ «

ْجُهوِل بِاْلَمْعُلومِ 
َ
َتَجاِنَسِة، َوَشرِْح امل

ُ
َواِضيِع واألَفْـَعاِل َغْريِ امل

َ
مل ُخيِْف "شلوفسكي"غري أنَّ . 11»َمجِْع امل

  .الطَّرِْح السَّابِق على مستوى الَفْهِم حلقيَقِة الَفنِّ، ووظيفِة الصُّورة امِتَعاَضُه من
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ا على ُمستوى الَفْهِم والتَّعريِف، يعتُرب الَفنَّ تعبريًا بالرُُّموِز، هذا التَّحديد هو الَكِفيُل حبمايِة أمَّ 

؛ ومن الواِضِح أنَّ تصوُّرًا كهذا ُميِْعُن فيما أشرنا إليه يف ُمفتتِح 12نظريََّة األدِب من حاَفِة اال�َِيارِ 

  .  هذا الُعنُصر

طريَقِة «ِة تـَْقَرتُِن عنَدُه بالتـَّْغرِيِب، وَجْعِل اإلْدرَاِك ُمَعقًَّدا، وهو ما يـََتَماَشى َمَع أمَّا َوِظيَفُة الصَُّورَ 

التَّلقي ُصُعوبًَة،  بذِلكَ الفنِّ يف َعْرِض موُضوِعِه، وتتمثَُّل إضفاء الُغُموِض على الشَّكِل، ويزَداُد 

اص املوضوِع  يـَْغُدو غايًة يف حدِّ ذاتِِه لدى ويبدو أنَّ طُوَل اعِتيَ . 13»وَيْستَـْغرُِق ُمدًَّة أطول

ولعلَّ هذا السََّبَب َيْشفُع للبحِث اعتباَر التَّغريِب . وُحيِْدُث فْجوًة بني النَّصِّ والقارئ". شلوفسكي"

  .مفُهوًما مؤسًِّسا للبياضِ 

َشاِر إليها آنًِفا اهِتَماَم  
ُ
الصَُّوِر يُِطيُل إدراَكَها لدى  ؛ ألنَّ تـَْعِقيدَ "إيزر"اسَرتَعْت املسأَلُة امل

خَتِلَفِة مع 
ُ
فالفن ال يضفي على تذوق «:قائالً " شلوفسكي"الَقارِِئ، ويُؤكُِّد ُوْجَهَة نَظَرِه للفنِّ امل

األشياء تعقيًدا وال تطويًال، بل إنه باختالف درجات تعقيده يعرقل عمليات التصور اليت تشكل 

يضفي أمهية على طول األشغال الذي مييز الفن، فتعطيل وهذا ما . أساس عملية تكوين املعىن

عملية بناء الصور تؤثر على كل عملية جتميع للمعىن، بل تؤدي إىل التنويع املتكرر جلشطالتات 

، " إيزر"يـُْفَهُم ِقراَءِة . 14»املعىن االبداعية  أنَّ مْكَمَن االخِتالِف ُمَتَأٍت من َوظيَفِة الَعَمِل  الفينِّ

يعتِقُد أنَّ الفنَّ يـَْنزُِع عن نـَْفِسِه األُْلَفَة؛ فيغُدو على َدَرَجٍة من االعِتَياِص، فُيحقُِّق فشلوفسكي 

نتَـَهى لدى 
ُ
؛ بقْدِر "إيزر"بذلك أمسى غاياتِِه َأال وهي التَّمنُُّع على متلقِّيِه، بينما ال ُميثُِّل التـَّْغريُب امل

، أو ْسُكوِت عنُه، تتبايُن  ما هو جشطالت كما هو ثاِبٌت يف النَّصِّ
َ
بَاٍن جلشطالتات للدَّاللِة أو امل

  .بَِتَبايُِن الُقرَّاِء، أو َزَوايَا النَّظرِ 

وانطالقًا ممَّا تقدَّم، ميكُن القوُل إنَّ التَّغريَب فجوٌة نصِّيٌَّة، تُِتيُح القارِئ فـُْرَصًة السِتْكماِل بِناِء 

قد استَـَفاد من املفُهوِم بعد إعادِة قراَءتِه على غِري " إيزر"نو�ذا الصنيِع يكو . ُصروِح العمل الفينِّ 

  .النَّْحِو الذي ُعِرَف به يف ُأُصولهِ 

  :أماكن الالَّتْحِديِد عند إنـَْغارَدن/ 2

َم  مشروًعا متميـِّزًا  )cognation of the literary work of art( :يف كتابه" رومان إنـَْغارَدن"قدَّ

، ولعلَّ من أبرز ما تضمََّنُه ما ُيْصطََلُح عليه اه مًعايَ وجِ ولُ وأنطُ  ل األديبِّ حول فينومينولوجيا العم

وشكََّل هذا .   the places of indeterminacy /unbestimmtheitsstellen:بأماِكن الالَّْحتِديدِ 
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قتَـرَِح البياضات النَّصِّيَّة لدى 
ُ
صطَلح َسَنًدا نظري�ا، وُمنطََلًقا ُمباِشرًا مل

ُ
ليست ، و "ولفغانغ إيزر"امل

أماكن الالَّْحتِديِد، وحّىت العمل األديب بُِرمَِّتِه سوى جزء من مشروٍع فنومينولوجي ُمتكامٍل عند 

تمحورة حول املعرَفِة، والُوُجوِد، والِقَيِم يف تنوُّعها، وال سيما "إنـَْغارَدن"
ُ
، قدَّمه يف فلسفِتِه امل

  . اجلماليَّة

؛ ، يف ِشقِِّه اجلمايلّ )نظرية القيمة( مجيًعا هو حقل األكسيولوجيالكن ما يهمُّنا من ذلك 

أن ما مييز « من تصوٍُّر عامٍّ مفادهُ " ارَدنإنـْغَ "وانطلق . ألنَّه ميتُّ بُصْلِب البحِث وإشكاليَّاتِهِ 

ة األعمال األدبية والفنية عمومًا عن املوضوعات احلقيقية أي األشياء امللموسة واملوضوعات املثالي

أي املوضوعات الفلسفية والرياضية يكمن بالضبط يف كو�ا موضوعات قصدية خالصة، وما 

ا تفتقر إىل التحديد الكامل والنهائي الذي مييز املوضوعات احلقيقية واملثالية  دامت كذلك، فإ�َّ

اِك املوُضوَعاِت رَ يف إدْ " إنـَْغارَدن"إن التَّصوُّر املشار إليه يكرُِّس الَفْهَم الفنومنيولوجي لدى . 15»

   .اَجلَماليَّةِ 

ويف  وُمَتمايزٌَة بَِتَمايُزِِمها، . بني املوُضوِع الَفينِّّ، واملوُضوِع اجلمايلّ  فةً تلِ خمُ  القصديَّةُ  لكن تبقى

ين أن واملوُضوِع اجلَمايلِّ، فال ُميِْكُن للثَّا. بني املوُضوِع الفِينِّ " إنَغارَدن"ميـََّز  هذا السِّياِق بالذَّاِت،

فقصديَّةُ . أنـَُّهما ال َخيُلواِن من قصديَّةٍ إالَّ  األوَِّل، ومع هذا التَّمايُزِ  تُقوَم لُه قائَِمٌة  مبْعزٍِل عنِ 

يف املظهر التَّخطيطي كما سيأيت يف املِنت؛ ألنَّ  ةِ نَ املوُضوِع الفينِّّ تتَّصُل بقصديَّة الفناِن الكامِ 

أو  ،.. ...ُرخام، حجر: اِت املوسيقيَِّة، أو مادة مالمات، أو النُّوتَ َماَهوِيََة املوضوِع ليست يف الك

وُدُه أو ماهيُتُه فكونُُه بنيٌة وِد مادَّتِِه ، أمَّا وجُ جُ اُل وُ كَ عامٍّ، فتلك أشْ وْجٍه املادة اليت يتشكَُّل منها ب

ْدرِك(يُن يف ُوُجوِدِه إىل قصديٍَّة خارجٍة عنه ختطيطيٌَّة، كما ال يدِ 
ُ
، فاملوُضوُع أشبهُ )القارِئ/امل

وما ثُري إمكانياٍت لإلدراِك، يطيَُّة تُ التَّخطِ  هُ بنيتَ  لكن ،)الشَّيُء يف ذاتِهِ ( أي  le noumèneبالنُّومني

رتتَِبِة عنُه أيًضا بالضَّروَرِة، فهي ماثِلٌة يف املوُضوِع، 
ُ
، خيصُّ القيمَة امل وليست ُخيصُّ املوضوَع الفينِّ

أّما قصديَُّة املوُضوِع اجلمايل، فتتَّصُل . ذَّاِت، اليت ينَحِصُر دوُرها يف االكتشاف ال اخللقِ ال ُجْزًءا من

درِِك 
ُ
، واألمُر نفُسُه ينطِبُق على القيم اجلماليَّة، فهي ُمرتتِّبٌة عن فعِل اإلدراِك، وال )القارئ(بامل

 االدراكَ  دراِك، وغايُة ما يف األمِر أنَّ ِل اإليقتضي هذا الوضُع أن تكوَن القيَمُة اجلماليَُّة ُجزًءا من فع

ْدرِِك 
ُ
للقيم اجلماليَِّة؛ ) القارئ(شرٌط السِتجالِء القيم، وبتعبٍري آخر، حينما يـُْعزى فْضُل تْأسيِس امل
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فإنَّ الفْضَل ليس من قبيِل اإلضافِة الكميَِّة، أي أنَّ القيمة اجلمالية كينونٌة خارجيٌَّة مفارَِقٌة ُتضفى 

ا هي إَضافٌة َكْيِفيٌَّة تتعلَُّق بأسلوِب تكشُِّف املوُضوعع   . 16لى املوُضوِع الفَّينِّّ؛ وإمنَّ

عن ويتأكَُّد الفهُم السَّاِبُق أيًضا يف معرِض حتديِدِه ملاهية العمل األدّيب، فالعمُل عبارٌة  

. 17»لالحتديدكطبقة املوضوعات املتمثلة تنطوي على أماكن اتشكيل ختطيطي، فمعظم طبقاته،«

األمر الذي يـَْفِرتُض قارئًا . لقد ركََّز التـَّْعريُف على الفجواِت، وهي مسٌة جوهريٌَّة لألعمال األدبيَّةِ 

وهكذا . وتلك الفضاءات ذات طبيعة غري حمددة .اليت يطلُب من القارئ ملؤها« .للتفاُعِل معها

ة، ومادام يتصف بالنصية، فإن يكون العمل الفين واحدا وثابتا ألنه مكتوب ومثبت بالكتاب

لكن مع تلك  .18»إمكانيات حتقيقاته تكون غري حمددة وبالتايل ستكون خمتلفة من قارئ إىل آخر

ختِلَفِة تبًعا الختالف جتاربِ 
ُ
. يف ِصَحِة القراَءةِ ، يوَجُد تفاوٌت وعِ حول املوضُ  الُقرَّاءِ  القراءات امل

  .وهو ما جرَّ بعض االنتقاداِت إلنَغاْرَدن حول هذه املسألة بالّذات، سنشُري إليها الحًقا

ا على التَّمييز بني العمل مبَِ  واألنُطوُلوجي مًعا وجيولُ ومينُ ينُ الفِ  هِ اشتغالِ  رَ بْـ عَ " إنـَْغارَدن"وعمل 

حدَّدها على ىل أربع طبقاٍت مكوِّنٍة للموُضوع الفّين، ، وقد توصَّل إ، وبني حتقُِّقهِ هِ يف ذاتِ  ؛ أيهو

   :النَّحو اآليت

واملعاين الكليَّة . دالالت اُجلَمل: طبقة الوحدات الدَّالة/ ب. طبقة الوحدات الصوتية/ أ

اكيب َتَمثِّلة /جـ. ألجزاء الرتَّ
ُ
  .19طبقة املظاهر التَّخطيطيَّة /د. طبقة املوضوعات امل

الُة ال ميكُن أْن ترتَِبُط الطَّبقا ُت بَِبعِضها البعض يف َنَسٍق من العالقاِت، فالوَحداُت الدَّ

الِة من تَعلُِّق بقيَّة الطَّبقاِت �ا؛  ألن «تتَشكَّل إالَّ بالوحدات الصَّوتية، وتتأتى أمهيَُّة الوحداِت الدَّ

وال . 20»لعمل األديبهذه الطبقة تكون شرطا لظهور الطبقة الثالثة والرابعة وتكون شرطا لوجود ا

تُقلُِّل أمهيَُّة الوحداِت الدَّالة، أو احلاملة للمعىن من أمهيَِّة الطَّبقات األخرى املتبقيَّة؛ كما ال تـُْلِغي 

ال يتوقَُّف على النَِّص أو ما " إنـَْغارَدن"دوَرَها يف تشكيِل العَمِل وبنائِِه؛  ألنَّ الَعَمَل بالنسبة إىل

ُمِكَنِة بالتَّلقي، أو تفاُعِل الَقارِئ يوِدعُه الكاتُب من م
ُ
 . عاٍن؛ بل إنَّ الَعَمَل ترتسُم َمَعاِلُمُه امل

بني مكوِّناِت الَعَمِل، فهي على َدَرجٍة من  ةِ الكامنَ  ال حيُصُر الَعْرُض السَّابُق ُكلَّ العالقاتِ 

، بل إنَّ ٍل للعالقاِت النَّاظمة هلا، وُمَفصِّ متثيُلَها يف ُخمطٍَّط  دِقيق من غِري امليُسورِ االعتياِص، إْذ 

َشار إليها تبدو ُمتداِخلًة، وخاصَّة بني الطَّبقات املتمثِّلِة، واملظاهر التَّخطيطيَّة
ُ
وهاتاِن . الطَّبقاِت امل
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أماكن  بِ الطَّبقتاِن تبُدوان أكثر اتصاًال بفنومينولوجيا الِقراءِة، ولذا سنركُِّز عليهما إىل جانِ 

  .دِ الالَّْحتِدي

  :المظاهر التَّخطيطيَّة/ أ

تمثِّلة الظُّهور، وعَ ليست املظاهُر التَّخطيطيَّة سوى ذلك األسلوب الذي يُتيُح للموضُ 
ُ
ات امل

ومثَّة عالقٌة وطيدٌة بني املظاِهِر التَّخِطيطيَِّة  .للعمل األديب squeleetوُشبِّهت باهليكل العظمي 

بينهما الكامنة بينهما، وإن جاز لنا وضعهما يف خمطٍَّط فيكون واملوُضوعات املَتمثَّلِة، وهناك متاٍه 

  :على النَّحو اآليت

  

  

فالدائرة املتقطِّعة ُجتسُِّد املظاهر التَّخطيطيَّة، يف حني أنَّ املتَّصلة جتسُِّد املوُضوعات املتمثِّلة، 

ا عن املظاهر التَّخطيطيَّة، وكما هو مالحٌظ على الشَّكِل فإنَّ املوضوعات املتمثِّلة ال ختتِلُف كثريً 

فهي تكون متأصلة «مة بذا�ا يف بنية العمل األديب؛وهذه املظاهر متثل عند إجناردن طبقة قائ

املعىن؛ ولذلك فإ�ا ال تتولد  وعات املتمثلة اليت تسقطها وحداتوجودي�ا بشكل كامن يف املوض

 itsة، ومع ذلك، فإن وجودها كامنمن خربات الذات، وإمنا تكون متعالية على اخلربة الفردي

potential existence   يف املوضوعات املتمثلة ميكن أن يتم حتققه يف مظاهر عيانية متنوعة من

  . 21»خالل خربات القراء املختلفة

ِبظَاِهرِيَِة الِقراءة، فحينما ال  :خنُلُص ممَّا تقدَّم إىل مالحظتني جديرتني باالهِتماِم تتعلَُّق األوىل

ا تُتيُح للُمدرك إمكانيًَّة للتَّ تكو  ا التَّلقي بدًال من نَ لقي، ووظَّفْ ُن ُمتَـَعالِيًة، وجمرَد إمكاٍن ال حتقٍُّق؛ فإ�َّ

تلقي التَّفاُعُل؛ ألنَُّه يسُري يف حركةٍ 
ُ
تلقي إىل من النَّصِّ إىل امل

ُ
، مادام ُمْفتِقرًا حلركٍة ُأخرى من امل

، وهي اليت تشَفُع لنا با   .تعبري التَّفاُعلِ  ستعمالِ النَّصِّ

وبناء املوُضوِع األديب، وكما هو معلوٌم يبقى رهَني خربة  لقيفتتَِّصُل بكيفيَِّة التَّ  أّما الثَّانيةُ  

دْ 
ُ
دركني، لكن ال ُيسْ كِ رِ امل

ُ
َمُح هلم ، وقد خيتِلُف بناُء املوُضوِع الواِحِد حسب اختالِف خربات امل

واملزيَّة اليت ُحتَْسُب إلنـَْغارَدن هنا َتْكُمُن يف ختليص النَّقِد  .التَّخطيطيُّ  ظهرُ ْفرُِضُه امليَـ ا باخلُُروِج عمَّ 

اتية اليت طُِبَع �ا لُعُقود طويلةٍ    .من الروِح االنطباعيَّة، والذَّ
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يأيت جمهزاً مسبقاً بال حتديداته اخلاصة، وعلى القارئ «لكن من جهٍة أخرى يرى بأنَّ النَّصّ  

ْلَمَسِة ُهَنا فعُل امللءِ  .22»لكن هذا حيد من فاعلية القارئ. ة صحيحةأن ميلمسه بصور 
َ
 يُراُد بامل

عن معياِر الصِّحِة هنا، ولن يكون غَري ما ترُمسُُه املظاهُر  لُ اؤُ سَ ومن حقِّ القارِِئ التَّ . حيحِ الصَّ 

 نظرنا بعيٌد عن أمام تأويٍل صحيح وآخر خاطئ، وهو يف" إنَغاْرَدن"وهكذا يضُعنا . التَّخطيطيَّةِ 

 نستعِملأن  هُ ، والوجْ )خاطئ/ صحيح(حلدوِد املناِطقِة  عُ خيضَ أويل ال جوهر التَّأويل؛ ألنَّ التَّ 

ُ على الباِحثِ  ،التَّأويل املمِكن، وإالَّ  التَّأويِل، ومن  َوْصفِ جتريد امللِء ألماِكن الالَّحتديد من  يتعنيَّ

من هذه " ولفغانغ إيزر"وسنرى الحًقا كيف استَـَفاد . "َدنإنَغارْ "نتقاُص من ُجُهوِد شأِن ذلك اال

      . املطبَّاِت ِلَصاِلِح مصطلح البياضات الذي طوَّره عن سَلِفهِ 

َم باالستعانةِ وإذا ما ُرْمَنا التَّ   ْحَتمِل أن املوجُ  بالشَّْكلِ إذا  مثيَل ملا ُقدِّ
ُ
 ِضيَ تـُفْ وِد أعاله، فمن امل

تَّصلةإىل أن تكون الدَّ  مللُء الصَّحيحُ اخلربُة باملوُضوِع، أو ا
ُ
حىتَّ أكرب حجًما، أو  )اخلارجية( ائرُة امل

إىل املثلَّث، أو أيَّ شكٍل هندسي  جُ رُ من لوٍن ُمَغايٍر، لكنها تبقى يف �ايِة املطاِف دائرة، وال ختْ 

  . آخر

  :الموضوعاُت المتمثِّلةُ / ب

تمثِّلة من قبيلسنعمل يف هذا الُعنُصر على بياِن ُمجلة من ا
ُ
: ملسائِِل املتَِّصلِة باملوُضوعات امل

. لكن األهمَّ من هذا كلِّه ينحِصُر يف عالقِتها بأماكن الالَّحتديد. وضعها األنطولوجي وجتليَّا�ا

  .ووضُع هذه األماكن يف التَّجربِة اجلماليَّة

تمثِّلة ضمن بنية العمل األديب" إنَغاْرَدن"نَّفص
ُ
على هذا النَّحو  وما دامت، املوضوعات امل

ا ُمرتِبطٌة مبُختلف جتلِّياتِِه،  هذه املواضع « أماكن الالحتديدوال تكاد ختلو تلك املوضوعات من فإ�َّ

الالمتحدِّدة توجد يف بعض طبقات العمل األديب، ولكنها تظهر بوضوح يف طبقة املوضوعات 

اء وأشخاص وأحداث ينطوي على املتمثلة بوجه خاص؛ فكل موضوع مصوَّر يف العمل من أشي

عدد كبري من مواضع الالحتدُّد، وخباصة فيما يتعلق بأوصاف األحداث اليت حتدث للناس 

ومواضع الالحتدُّد ال تتمثل فحسب يف هيئة فجوات يف الشخصية أو احلدث املصوَّر . واألشياء

 .23»األشخاص واألحداث وإمنا أيًضا تتمثَّل يف هيئة فجوات يف املتصل الزماين الذي توجد فيه

اِمِن بني املوُضوَعات املتمثِّلة وأماكن الالَّحتديد، وقبل التَّفِصيل يف دََّم مدى التَّعاُلق الكَ قَ ا تَـ نُدرُك ممَّ 
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" إنَغاْرَدن"اِن الوْضِع األنطولوجي للموُضوعات املتمثِّلة من وْجهِة نَظِر يَ ، ال بأس ببَـ هذه العالقة

   .نفسه

َتَمثِّلَة يف األديبِّ تتمتَُّع بوْضٍع أنطولوجيٍّ ُمَتفرٍِّد وُمْستِقلٍّ  وجتُدُر اإلشارةُ 
ُ
إىل أنَّ املوُضوعات امل

فتَـَرَضِة له، كالَعاِمل الواقعي، أو حىتَّ العوامل املثاليَّة
ُ
ويف كلتا احلالتني «، عن بقيَِّة العواِمل املرجعيَّة امل

ميكن فهمه بشكل تام واملوضوع املثايل ميكن  لواقعيفاملوضوع ا: فالنتيجة �ائية من حيث املبدأ

ألنه ليس حمددا الفين عن هاذين النموذجني، وذلك وخيتلف العمل . تكوينه أيضا بشكل تام

 .24»فاملوضوع القصدي األديب ينقصه التحديد الكامل .بشكل تام وال مستقل بل هو قصدي

ْمَتدِّ بأبعاِدِه الثَّالثة، فحينما نـَتَـَعاطى مع مكاٍن ما يف الَعَمِل األديب، 
ُ
َفال نُريُد به املكان الفيزيائّي امل

وال حىتَّ ذلك املكان املوُصوِف يف املثاليَّات كعوامل اجلنَّة، أو تلك العوامل العجائبيَّة، بل هو مكاٌن 

علَّ رفض املرجعية  ، ولهذا بإجياٍز ما تعلَّق بالوضِع األُنطُُولوجي للموُضوعاِت املتمثِّلةِ . فينٌِّّ نصِّيٌّ 

  .يف رفِض التَّفسريات السِّيكولوجيَّة للعمل األديب" إنَغاْرَدن"كان لُه دوٌر كبٌري عند 

  :الموضوعاتِ ب ُن الالَّتحديدكأما عالقة 

ميَّز ألماِكِن الالَّحتديد يف مكوِّنات العمل األديب، وِبَوجٍه خاصٍّ ضُ اتَّضح لنا من قبل احلُ 
ُ
ور امل

هّم األ وعالقتُها بأماِكِن الالَّحتديد وتبقى مسألُة كيفيَِّة َتَشكُِّل املوُضوعاتِ املتمثِّلة يف املوُضوعاِت 

ا على ِصَلٍة وثيقٍة بإشكاليَّاِت بالقياِس ملا سبقها من مباحثإلينا  ؛ أي طبيعة املوُضوَعاِت؛ أل�َّ

  .البحثِ 

الذي تتشكَُّل فيه املوضوعاُت املتمثِّلة، خاصَّة إذا أخذنا يف اُحلسَباِن اإلطار الِفُنوميُنوُلوِجي  

لكي يصبح هذا العامل عياني�ا كما «"إنـَْغارَدن"واملوضوع األدّيب والفينِّّ بوجه عامٍّ، وحسب اعتقاد 

ا واقعي�ا، فإنه ال بد أن حتدث عملية جتسيد أو متوضع 
ً
للموضوعات  objectificationلو كان عامل

عملية  –العملية اليت �دف إىل تعيني الطبقة املوضوعية يف العمل  وهذه. املتمثلة يف عامل العمل

عسرية معقدة، تعتمد على قدرات القارئ من ناحية والطبقة السيمانطيقية للعمل من ناحية 

  .25»أخرى

البنية : قائٌِم على االفِرتَاِض من جهة، وهو ما يستلزُم جانبني يُفَهُم ممَّا تقدَّم أنَّ التَّموُضعَ  

وُضَع يف التَّمَ  لَ ومن شأِن االستئناس �ا أن جيعَ  يمانطيقيَّة وتتصُل بطبقات الوحدات الدَّالة،السِّ 

 ب أمَّا اجلانب الثَّاين فيتعلَّقُ  .ٍن من االعتباطيِة والذَّاتيةمَ أْ مَ 
ُ
  .)القارئ( درِكِ امل
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ا كما تربُز أيًضا وظيفتُـهَ   .اهَ مِ من عد ُز أمهيَّة أماكُن الالَّحتديدرُ بْـ تَـ  ومن هذه التَّوليَفِة بالذَّاتِ 

 انتقاداٍت الذَعٍة لنمط اشتغال أماكن الالَّحتديدب" لتونتريي إجي" توجَّهَ ولقد  يف اإلدراِك اجلماّيل،

، وخاصَّة حينما يأيت العَمُل ُمسلًَّحا بتلك األماكن سلًفا، أو األحرى يضُع هلا "إنَغاْرَدن"عند 

على القارئ أن يصل بني أجزاء وشرائح العمل بطريقة كتب «ِرِ◌ُض فـَيَـفْ إمكاناٍت حمدودة للَمْلِء 

ومن شأن ذلك االنِتَقاُص من أمهيَّة  .26»عليمات املصّنعتاألطفال املصّورة اليت يتم تلوينها تبعَا ل

  .أماكن الالَّحتديد يف فعل القراءةِ 

ويف هذا املسار «: "إنَغاْرَدن"لى، وقال ُمعلًِّقا ع"ولفغانغ إيزر"واملالَحظُُة نفُسها اهَتَدى إليها 

االنفعال "فإن مواقع الالَّحتديد هلا أمهية أقل، فليست هي اليت حترك التحقق وإمنا الذي حيركه 

  نَ مِ فَ  كَ لِ ولذَ « :يف مقام آخر بقوله لِّقُ عَ ويُـ . 27»األصلي
َ
 لَ عْ فِ إنَّ  ولَ قُ ن يَـ أَ إنَغاْرَدن ى لَ ي عَ قِ طِ نْ امل

اٍت ِمسَ  ينَ وِ كْ تَ  يقُ عِ اغاِت يُ رَ الفَ  ءلْ مَ  لَ عْ ألنَّ فِ  ؛هِ ى مجاليَّتِ لَ   عَ ِيبٌّ لْ أثٌر سِ  هُ لَ  نُ و كُ يَ  لِ مَ العَ  ينِ وِ كْ تَ 

  .28»ةٍ يمَ لِ سَ  ةٍ اليَ مجََ  اتٍ ِمسَ  كوينِ تَ يًدا لِ دِ هْ كُِّل تَـ شَ ، أو يُ اليَّةٍ مجََ 

دورًا بالغ  ِكَل لهُ ْو أن يُـ  هِ نِ ُمتميٍِّز، كان بإمكا ائيّ رَ وٍم إجْ هُ فْ قد اهتدى إىل مَ " إنَغاْرَدن"أنَّ  ويبدو

وِّناٍت ملكَ  يازِ االمتِ  َمَد بدًال إىل إعطاءِ ، وعَ أيًضاِل مَ يف العَ الدَّاللِة  اءِ ايل، وبنَ مَ اجلَ  األمهيَّة يف اإلدراكِ 

 رَ هْ وال الظَّ  ،تْ طعَ ريق إىل ذلك قَ لكنها هي أيًضا ال الطَّ التَّخطيطيَّة،  رِ املظاهِ  ارِ رَ أخرى على غِ 

اْشتَـَرَك   ، هذا باإلضافِة إىل ُمالحظاٍت أُخرىالدَّالالت ِشْبَه ْحمُدوَدةٍ  الِ غَ اشتِ  وغدت آليةُ . تْ أبقَ 

   . فيها مع إيزر سنرُصُدها يف ُخمَتَتِم الورقةِ 

  ":ولفغانغ إيزر"البياَضاُت النَّصِّيَُّة عند / ثالثا

يف نظريَّته للقراءِة " ولفغانغ إيزر"طرَحُه  ِمبفُهوِم البياضاِت النَّصِّيَِّة الذي لإلحاطِة العلميَّةِ 

 ُ  le blanc en tant que: ينا العودُة إىل ما قدَّمه يف هذا الشَّأن، سواء يف مبحثعل يتعنيَّ

disjonction مقال ارِ رَ على غِ   ، أو يف مؤلفاٍت أخرىِفْعُل القراءِة، نظريَّة الوقع اجلمايل: كتابه  يف: 

، مَقاالٌت يف اجلمُهورِ : اجلماعي ، ِضْمَن املؤَلفِ ئارِ القَ ص و بني النَّ  لُ فاعُ التَّ  أو . القارُئ يف النَّصِّ

  .عمليَُّة الِقراءة، ُمْقتَـَرٌب ظاهرايت، ِضمن ُمَؤَلٍف مجاعي أيًضا، نقد استجابة القارئ: مقال

 ْنُذ البدايِة بني، حيُث فرَّق مُ "رومان إنَغاْرَدن" استفاد كثريًا من ُجْهِد " إيزر"ومن الواِضِح أنَّ 

يشري القطب الفين إىل النص الذي أبدعه «. ُقْطٌب مجايلٌّ / ُقطٌب فينٌّ : للعمِل األديب ُقطَبني

وينتج عن هذه القطبية الثنائية أن . املؤلف، ويشري القطب اجلمايل إىل اإلدراك الذي ينجزه القارئ
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، إمنا هو يشتغل يف احلقيقة منزلة العمل ال ميكن أن يتطابق مع النص متاما، أو مع إدراك النص

شاِكلِة لُه، ومن " إيزر"وحنت  .29»بني القطبني وسطا
ُ
هلذا الوضع البيين، مجلة من املصطلحات امل

. كالنينينُذ الشَّ َها البياَضاُت النَّصِّيَّة، اليت حاول فيها استيعاب املسارات اليت قطعها مُ ُمجَلتِ 

  .هِ اراتِ يف مسَ  هُ رتْ عتوَ اليت ا صِ ادة من النَّقائِ فَ واالستِ 

على اجلهود السَّاِبُق، ال بدَّ من الوقوف على جانبني " إيزر" وملعرَِفِة اإلضافة اليت قدَّمها

    .ماهيُة البياضاِت، ووظيفُتها: ُمهمني

دو يبص، ومع أنه إن ما مسيناه  فراغا ينشأ عن إ�ام الن«:قائال إليهما مًعا" إيزر"أشار و 

�ام اليت قال �ا إنـَْغارَدن إال أنه خيتلف عنها من حيث النوع والوظيفة، شبيها مبواضع اإل

ويستخدم املصطلح األخري للداللة على فجوة يف حتديد الشيء املقصود أو يف تسلسل املظاهر 

املخططة، أما الفراغ فيشري إىل مساحة فارغة يف النسق الكلي للنص يؤدي ملؤها إىل تفاعل 

  .30»ارة أخرى فاحلاجة لإلكمال يف هذا الصدد حتل حملها احلاجة للربطاألمناط النصية، بعب

، مجع فيه بني الصَّمت، "إنغاردن"بالقياِس إىل  للبياض أثرى مفهومَ " إيزر"يبدو أنَّ 

  .كما أثرى أيًضا وظيفَتُه حيُث مل تعد هامشيًَّة كما كانت من ذي قبل. واجلشطالت

اليت تفصل بني أجزاء املنظورات النصية، " التفككات"تتمّثل بالضبط يف جمموع «فالبياضات

ن ميكن أووجودها داخل النص يشري إىل سكوت النص عن ارتباطات أو عالقات داللية معينة 

شار إليه  .31»يتمثلهائه وخطاطاته وجيب على القارئ أن تقوم بني خمتلف أجزا
ُ
إنَّ التَّحديد امل

ياضات والتَّفاُعل معها، وليس ُخميـَّرًا بني السَِّد أو اإلمهاِل كما  يضُع القارئ أمام حتميَّة التَّمثُّل للب

  ".إنَغارَدن"كان يُردُِّد 

أربعة منظورات «أمَّا عن مواطن الفراغات فهي َكاِمَنٌة بني املنظورات النَّصِّيَِّة، ألنَّه توَجُد 

ومنظور القارئ وهي منظور الراوي، ومنظور الشخصيات، ومنظور احلُبكة، : رئيسة يف السرد

، فليس مثة منظور منها يتطابق حبد ذاته اخليايل، ورغم أن هذه املنظورات ختتلف حبسب األمهية

   .32»مع معىن النص، الذي جيب أن ينجم عن تضافرها املطّرد من خالل القارئ يف عملية القراءة

، مرَّ  ُئ نْفَسُه يف ُكلِّ رِ اوأمام هذه املنظوراِت املخَتِلَفِة، جيُد الق ة أمام احتماٍل لتشكيل النَّصِّ

ت الالحقة ميكنها أن تقلب التشكيالت األوىل وحتث القارئ البياضا«سريورة قرائيَّة حيث أنَّ ويف 

على إعادة بناء تشكيالت أخرى تكون قادرة على إدماج األجزاء النصية اجلديدة، وبالفعل يدفع 
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تثري البياضات وهكذا . البياضات السابقةاليت مأل �ا القارئ إىل مراجعة الكيفية األوىل 

جمموع و�ذا التَّوصيف، يغدو البياُض  .33»داللية من الدرجة األوىل ومن الدرجة الثانية تشكيالت

  .، أو حماولة للقبِض على جشطالتهتشقُّقاٍت يف عوامل العمل األديب

ت خمتلفة، وليس مثة فإن للنص الواحد قابلية كامنة لبضعة حتققا«على ما تقدَّم، وتأسيًسا 

ومن هذا اجلانب بالذَّات . 34»قراءة واحدة ميكن أن تستنفد، أبداً، كل اإلمكان الكامن فيه

بني النَّصِّ والقارِئ كما سبقت  يف وضع العمل األديب" إيزر"دَّمها تتجلى أمهيَّة اإلضافة اليت ق

. اءُ شَ ال هي ِمْلٌك للقارِِئ يُلِبُسُه للنَّصِّ كيفما يَ اإلمياَءُة إىل ذلك، فال النَّصُّ وحدُه حيتِكُر الدَّاللِة، و 

 .ولعلَّ الفضَل يف هذا عائٌد بدرجٍة أساس إىل اجلهود الفنومينولوجيَّة اليت َسِبَقْتهُ 

  خاتمةٌ 

يف خمتتِم هذا البحث لن نُعيَد تلخيَص واستذكار ما قدمناه سابًقا، بقدِر ما نودُّ تقدمي 

اغتَـَىن يف َكَنِف الفلسَفِة الِفُنوميُنولوجيَّة بوجٍه ت مفهوم البياض النَّصي الذي خالَصٍة تقييميَّة ملسارا

، وشِهَد حمطَّاٍت مل تكف عن إلباسِه ُحلًَّة ُخمَتِلَفًة نسبي�ا عن اليت حصل عليها سابًِقا ومل . خاصٍّ

" ولفغانغ إيزر"، و"نرومان إنغارد"تشَفع كلُّ تلك اجلهود للسَّالمة من ِسَهام النَّقد، فُكلٌّ من 

فعلى ُمستوى . يؤخُذ عليهما الفهم اخلداج للبياض النَّصي، سواٌء على مستوى ا�ال أو املاهية

ما يـَْفِرُض ا�ال اشتغال على النُّصوِض السَّرديَّة، يف حني أنَّ اِخلطاَب األديب أَْوَسُع من ذلك، وهو 

يُب لُنصوٍص غُري سرديٍَّة، وتبًعا لذلك يُعاُد النَّظُر إعادة النَّظر يف طبيعة البياِض على حنٍو يستجِ 

كما ال   .ألشكاله وحدمها السبيل الوحيدأيًضا يف ماهية البياِض، فال الصَّمُت وال اجلشطالت 

    .يف إغناء الفعل لقرائي مبشروعه حول البياضات النَّصِّية "إيزر"خنفي أيًضا اجلهود اليت بذهلا 

  

 :هوامش

                                                           
بناُء املعىن وبناُء الذَّات، قراءٌة يف بعض أطروحات ولفغانغ إيزر، ندوة نظريَّة التَّلقي، : عبد العزيز طليمات 1

ار البيضاء،. إشكاالٌت و تطبيقاتٌ  املغرب،  ُكليَّة اآلداب والعلوم اإلنسانيَّة، الرِّباط، مطبَـَعُة النََّجاِح اجلديدِة، الدَّ

  .165، ص1993
، 2007، 2رعد عبد اجلليل جواد، دار احلوار، الالذقيَّة، سوريا،  ط : نظريَّة االستقبال، تر: روبرت سي هولب2

  .146ص
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