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 محاضرات مقياس: نظرية األدب
 الثّانية ماستر أدب عربي حديث ومعاصر

 نظرية الّتلّقية: المحاضرة الثّالث
 

 :( de la reception Esthetique) جمالية التلّقيأو  نظرية التلّقي
 ماهية الّنظرية: -1

جبامعة كونستانس األملانية على يد ىانز ياوس  9166ىي نظرية ظهرت سنة 
أعادت االعتبار للملتّقي كشريك أساس يف العملية اإلبداعية وذلك بعدما ، وفوفجانج إيزر

دوره املناىج السياقية )اليت هتتّم بالنص األديب من خالل السياق اخلارجي   وأمهلت أغفلت
كالتارخيي أو االجتماعي أو حياة الكاتب( والنسقية )اليت هتتّم بالنص األديب من الداخل(، 

لذي لو دور يف أّما نظرية التلّقي فقد اعتربت النص األديب رسالة من املرسل إىل املتلّقي ا
 اإلبداع.
  ة على فهم أسرار النص وامالياتو.ب ىذه النظرية قارئ متمّيز لو اخلرب تتطلّ  

التلّقي ىي منهج نّتبعو من أجل قراءة وتأويل النصوص األدبية، وىدفها جعل  نظرية
املتلّقي شريكا يف بناء العمل األديب وال يكون ىذا إاّل بكثرة القراءة حّّت يستطيع ىذا 

 القارئ تأويل النصوص كما حيّب.



 
 التلّقي: جمالية مصطلحات -2
ا الثقافية اليت يتّسلح هبأفق التوقّعات وىو جمموعة من التوقّعات األدبية و  .9

القارئ يف تناولو للعمل األديب، ألّن ىذا املتلّقي يتوّقع ما سيصل إليو عند 
انتهاء قراءتو، وقد تصّح افرتاضاتو وقد ال تصّح )مثال من خالل قراءاتك 

 للروايات تتوّقع هناية أي رواية وقد تتحّقق توقّعك وقد تتفاجأ بالّنهاية(.
 ىي املسافة بني أفق النص وأفق توقّعات املتلّقي.املسافة اجلمالية:  .2
وات: كّل نص حيتوي على فراغات، وال بّد للقارئ أن ديألىا من ملء الفج .3

 خالل ثقافتو ومعطيات النص، ومن ىنا تتّم عملية التفاعل بينو وبني النص.
نيو أثناء عملية ب أمام عيالقارئ الذي يضعو الكاتلضمين: ىو القارئ ا .4

فيضع لو جمموعة من التوجيهات الداخلية جتعل تلّقي القارئ هلذا  الكتابة،
 النص ممكنا.

 فعلي ومتمّكن الذي من مساتو أن يتحّدث للغة النص باقتدار ون القارئأن يك بدّ  ال
)أي لو كان النص بالّلغة اإلجنليزية فالبد أن يكون متّمن ىذا القارئ من الّلغة اإلجنليزية(،  

 ن يكون على علم تاّم باملعارف الّداللية واملعجمية، وأيضا تكون لو قدرة أدبية.كما ال بّد ا
 مستويات القراءة: -3
نص مفتوح على كافّة الدالالت والّتأويالت، وقراءة مفتوحة أي قارئ منفتح  -

 وواع.
وقراءة مغلقة أي قارئ ال يستطيع  نص مفتوح على كافّة الدالالت والّتأويالت، -

 ديكن قدرات ذىنية وفكرية. الّتأويل ألنو ال



وقراءة مفتوحة أي قارئ منفتح  نص مغلق أي ال ديكن تأويلو وال ديلك دالالت، -
 وواع.

وقراءة مغلقة أي قارئ ال  نص مغلق أي ال ديكن تأويلو وال ديلك دالالت، -
 يستطيع الّتأويل ألنو ال ديكن قدرات ذىنية وفكرية.

 
 
 
 
 
 


