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لبحُث مفيومًا جديدًا ظير في النقد الغربي الحديث، أسس لو الناقد االيطالي الكبير ُأمبرتو إيكو. وىو يدرس ىذا ا      
. واألثر المفتوح ىو العمؿ الفني الذي  النص المفتوح، ىذه الظاىرة في الكتابة الجدية والفف الجديد عمى وجو العمـو

وىو عمؿ أدبي وموسيقي وىندسي وتشكيمي، مف سماتو يسمح بتعدد القراءات والتأويالت، وتعدد وجوه المعنى، 
 القابمية عمى التحوؿ، وال يمتمؾ شكاًل نيائيًا، ويتيح لممتمقي امكانية المشاركة في انتاج المعنى وصناعتو.

ويأتي االنفتاح في العمؿ الفني مف خالؿ آليات يتوافر عمييا ىذا العمؿ، منيا الفراغات والفجوات التي ُيترؾ       
لمقارئ ممؤىا، والتناص والتجريب والبناء النصي الخاص والتوظيؼ الخاص لالستعارة. إْذ تتيح ىذه التقنيات واآلليات 

 التعدَد في المعنى وتفتح قراءتو.
وقد وضع النّقاد حدودًا تضبط التأويؿ، وتمنع مف االنفتاح والتأويؿ المفرط، مف خالؿ العناية بمالحظة مقصدية      

خصوصية المغة والخزيف الثقافي والمغوي الذي يحيط بالنص. وقد رّكز ُأمبرتو إيكو عمى حدود التأويؿ ىذه، المؤلؼ و 
 وسعى الى تجّنب التأويؿ المفرط والنيائية المعنى والتعدد اال نيائي فيو.

ت الحضارية ولظاىرة االنفتاح في األدب الغربي اصوؿ فمسفية ربطتيا بالعصر وتحوالتو، مف خالؿ التحوال     
والثقافية وما وصمت اليو الفمسفة الغربية مف التحوؿ في مفيـو الحرية والعالقة مف المغة والنظرة الييا، مما صنع 

 فيما جديدا لألدب منح القارئ مكانة اكبر في انتاج المعنى. 
بالنص ومنيا النص المفتوح عمى حقؿ مصطمحات نقدية تميز بالتعدد والعمؽ، منيا مصطمحات تعمقت      

مصطمحات تعمقت بالمتمقي واخرى بالنص واخرى بالبيئة الثقافية لمنص. فثمة النص المفتوح والمتعدد والمتحوؿ 
 والمغمؽ والسيموزييس والمقصدية والفراغات والفجوات ودرجة الصفر لمكتابة والكتابة البيضاء.

 املقدمة

مػػػى الحمػػػُد هلِل رب العػػػالميف، والصػػػالة والسػػػالـ ع      
أشػػػرِؼ الخمػػػِؽ محّمػػػد، وعمػػػى آلػػػِو الطيبػػػيف الطػػػاىريف، 
وصػػحبو المخمصػػيف، وعمػػى جميػػع عبػػاد اهلل الصػػادقيف، 

 في مشارؽ األرض ومغاربيا.
وبعد، فقد شيَد األدُب العربي تحػوالت عػّدة، منػذ        

بدايػػة القػػرف العشػػريف، عمػػى مسػػتوى أشػػكالو وأجناسػػو 
والموضوعية، منيػا وأنواعو، ومحدداتو الجمالية والفنية 

استزراع أنواع أدبية جديدة فػي التربػة الثقافيػة العربيػة، 
مف ظيور الرواية العربية إلى ظيور شعر التفعيمػة إلػى 

قصيدة النثر إلى ظيور الجػنس األدبػي الجديػد، )الػنص 
 المفتوح(.

وقػػػد ارتبطػػػت ىػػػذه التحػػػوالت األدبيػػػة، بتحػػػوالت       
عيػػػػػػػة والثقافيػػػػػػػة ومراحػػػػػػػؿ الحيػػػػػػػاة العربيػػػػػػػة، االجتما

والسياسػػية، والواقػػع الػػذي عاشػػو اعنسػػاف العربػػي مػػع 
مجػيء القػػرف العشػريف، فأناػػو بػػات مػف مسػػممات النظػػر 
فا  النقدي المعاصر، القوؿ بأفا األديَب جزٌء مف واقعو، وا 
أدَبػػػُو مػػػرآٌة تػػػنعكس عمييػػػا أمػػػارات ىػػػذا الواقػػػع، بخيػػػره 

 وشره.
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بػػػي الحػػػديث قػػػد وعمػػػى الػػػرغـ مػػػف أفا األدب العر       
حظَي بنصيٍب وافٍر مف الدراسة والتتبع، وتمونت األحكاـ 
النقديػػة التػػي تصػػدت لقراءتػػو، بتمػػوف الذائقػػة والمػػني  
والثقافػػػة والمعػػػايير النقديػػػة، فػػػِ فا المرحمػػػة الراىنػػػة مػػػف 
الكتابػػػة العربيػػػة، والمتمّثمػػػة بػػػالنِص المفتػػػوح، لػػػـ تحػػػظ 

الشػتغاؿ نقػدي بذلؾ القدر مف جيود التنظير والتأسيس 
يشػػػّكؿ الصػػػورة النقديػػػة ليػػػا، فقػػػد طغػػػى عمػػػى البحػػػث 
النقدي فييػا، جانػُب الكتابػة الصػحفية، واالقتصػار عمػى 
المقالػػة والمبحػػث والفقػػرة فػػي الكتػػاب والمجمػػة العمميػػة، 
ولـ ُيوَقْؼ كتاٌب كامٌؿ لمتقعيػد والتنظيػر والتأسػيس ليػذه 

 الظاىرة الواضحة في الكتابة العربية.
فمف المتوقع ىذا )التأخر( فػي رصػد التحػوؿ فػي        

الكتابػػة مػػف ِقبػػؿ النقػػد العربػػيز فالنقػػد جػػزء مػػف التمقػػي، 
بوصػػؼ الناقػػد  –وىػػو عمػػاد التمقػػي الػػذي ُيِضػػ  آفاقػػو 

ومعمػػػـو أفا المتمقػػػػي  -قارئػػػًا أنموذجيػػػًا ومثّقفػػػػًا خاصػػػاً 
العربػػي إعتػػاد قػػراءة الشػػعر العربػػي القػػديـ، الػػذي أَلفػػت 

نسغِو الوصػفي الغنػائي، وأَلفػت عينػُو شػكَمو  نفسُو تمّثؿَ 
العمػػػودي، وأَلفػػػت اذُنػػػو سػػػماَع وقعػػػو اعنشػػػادي، يقػػػؼ 
متػػرددًا أمػػاـ ىػػذه التحػػوالت اليائمػػة، التػػي طالػػت الػػنص 

 األدبي الحديث، ال في اىابو فحسب، بؿ في لبابو.
 -فقد استقر ىذا المفيػـو فػي الحاضػنة االولػى لػو     

الحقػًا الػى النقػد العربػي ،ونحػف  ثـ تحوؿ -النقد الغربي
ىنا نقدـ مفيـو النص المفتوح فػي النقػد الغربػي ولػيس 
العربي ألننا نريػد أف نؤسػس لمفيومػو فػي فقافتػو االـ، 
ثـ نتحوؿ الى النقد العربي في دراسة قابمة إْف شاء اهلل 

 تعالى.
 

 

 

 

 املبحث األول

 مفهوم الهص املفتوح
 المفيـو : -أ

ـو حديث في النقد الغربي، ولد النص المفتوح مفي
ـ عند امبرتو إيكو. لكناو وليد مخاض طويؿ ٜٛ٘ٔعاـ 

ارتبط بمفيومات نقدية اخرى، منيا التأويؿ والفيـ 
والنص والقراءة والتحميؿ. وىذه مفيومات أكثر عمقًا 

 في تاريخ النقد الغربي.
وعمى الرغـ مف أفا ىذا المفيـو حديث الوالدة، 

األوؿ لو وىو امبرتو إيكو يرى أناو يرتبط وكوف المنظِّر 
بمرحمة جديدة في الفمسفة العممية، ف ّف ىذا المفيـو 
قار ومتكامؿ األبعاد، وىو يشتمؿ عمى أعماؿ أدبية 
 وغير أدبية، واألدبية منيا أعماؿ 
)) منفتحة ليا دالالت ال منتيية انطالقًا مف بنية واحدة 

 (ٔ)محددة((.
باألساس عمى قابمية  فقضية االنفتاح تقـو

التأويؿ التي يكوف عمييا النص، أو انفتاحو عمى 
وعمى الدعوة إلى ازدواج وتشابؾ  (ٕ)التأويؿ. 
لكّف ىذا المفيـو عمى استقراره ووضوح  (ٖ)الدالالت.

أبعاده اتخذ اتجاىات عّدة، في تعريفو وتحديده. 
فاالنفتاح يكوف عمى مستوى التأويؿ والقراءة ويتعّمؽ 

وىو مفيـو يتجاوز األدب إلى اآلثار  (ٗ)المؤِوؿ. بطرؼ
ويكوف فيو  (٘)المفتوحة في الموسيقى أو اليندسة.

 –وىذا في نظر امبرتو إيكو  -العمؿ األدبي المفتوح 
ىو العمؿ الذي ينطوي عمى امكانات تأويمية ىائمة، 

 (ٙ)وىو كّؿ عمؿ يكوف حقاًل مف االحتماالت المتبادلة.
فتاح بقدرة النص عمى أْف يمّثؿ وبذلؾ يقترف االن

بؤرة استفزاز تقبؿ تعدد القراءة واختالؼ التأويؿ مف 
دوف أف تتنازؿ عف فرادة جوىرىا. واألثر الفني المفتوح 
ىو األثر الذي ينفتح عمى تأويالت بطرائؽ مختمفة، مف 
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دوف أْف تتأثر خصوصيتو التي ال يمكف أْف ُتختزؿ، 
 (ٚ)يا، وأْف ُيعاش مف جديد.وتتطمب اْف ُيعاد التفكير في

ومف اتجاىات المفيـو أيضًا، االنفتاح عمى 
أعماؿ أخرى ، وعمى صيرورتو وعمى العالـ الذي 
يمارس فيو تأثيره. وىذا الفيـ يجمع بيف التناص 
واالنفتاح الثقافي والمعرفي الذي ُيمارسو النص مع 

 نصوص وثقافات أخرى.
و الكتابات ومف مفيومات االنفتاح كذلؾ ما جّسدت

التي اجتازت جميع حاالت الترسيخ التدريجي، حّتى 
استقرت عمى ما سّماه روالف بارت بػ)درجة الصفر 
لمكتابة(، التي نزع فييا األدب إلى تحويؿ سطحو إلى 
شكؿ مف دوف وراثة، لتعكس صفاًء أكثر مما يوجد في 
غياب كّؿ اشارة، وىي كتابة مف دوف تاريخ، يكتبيا 

كتابة  (ٛ)أدب، وىي الكتابة البيضاء، كاتب مف دوف
 تواجو البرجوازية األدبية وتخرج عمى كّؿ نظاـ سائد.

وثّمة مفيـو آخر لمنص المفتوح  يربط انفتاح 
النص بانفتاح نيايتو ونقص اىدافو، ويكوف عمى 
القارئ فيو أْف يكمؿ ىذه النياية الناقصة ويضيؼ ىذا 

 (ٜ)النقص الى اىداؼ النص االخرى.
مفيوماتو كذلؾ، أناو نص يقـو عمى مبدأ  ومف

فا ىذا النص  الحوارية الذي أسس لو )باختيف(. وا 
متعدد األصوات، الذي يمّثؿ القاعدة لمنصوص، وليس 
النص االستثناء. وىو أقرب إلى التعبير عف حقيقة 
األدب مف أنواع النصوص األحادية المعنى. وافا 

استيؿ خّطًا  )باختيف( بكشفو خاصية تعدد األصوات
مستمرًا مف التطور بتأكيده انفتاح النصوص األدبية 

 (ٓٔ)وعدـ ثباتيا.
وقد إنماز النص المفتوح بسمات تفّرقو عف 
النصوص األدبية ذات الطبيعة االخرى، يمكف مف خالؿ 

رصدىا اعحاطة بمفيـو النص المفتوح عمى نحو أكثر 
 جالًء. وىي.

 ات.االنفتاح عمى التأويؿ وتعدد القراء -ٔ
يحمؿ النص المفتوح اعمكانية لوجود حاالت ال 
نيائية مف التفسيرات والتأويالت، وال يتوقؼ عمى معنى 
واحد محدد. وىذا المعنى النات  عف تعدد القراءات ُينت  
قراءات صحيحة يحتمميا النص، وتمنحو تجددًا دائمًا. 
وكأناو مدينة نعود الييا دائمًا، لكي نجد وجوىًا ونفيـ 

ناسًا، ونقيـ عالقات واتجاىات مف المصالح جديدة، أُ 
وعندما نعيد قراءتو يمكف (ٔٔ)عمى حدِّ قوؿ امبرتو إيكو.

أْف نبدأ القراءة مف أي مكاف في النص وكأننا أماـ كّؿ 
مما يشّكؿ بالنسبة إلى القارئ  (ٕٔ)شيء متجانس.

في ال نيائية واضحة  (ٖٔ)عالمًا دائـ التجدد واالنصيار.
فتاح. وىذه التأويالت تجعؿ المتمقي َينظر إلى ليذا االن

العمؿ مف خالؿ واحد مف مظاىره الخاصة، وافا كّؿ 
التأويالت ىي نيائية بيذا المعنى الذي يكوف فيو كّؿ 
 -تأويؿ مؤقتاز ألفا المؤوؿ يعرؼ أناو يجب أْف يعمِّؽ

تأويمو الخاص. وىذه التأويالت  -ومف دوف انقطاع 
حو يستبعد أحد ىذه التأويالت ىي متوازية عمى ن

 (ٗٔ)األخرى مف دوف أْف ينقضيا.
 القابمية عمى التحّوؿ.-ٕ

ثّمة سمة أخرى في ىذه األعماؿ المفتوحة، ىي 
القابمية عمى التحوؿ. فقد أطمؽ امبرتو إيكو مفيـو 
اآلثار المتحولة عمى اعبداعات غير المكتممة مادّيًا، 

ة كالدُِّر، وىي التي تكوف في مستواىا األولي متحرك
بنيات تممؾ سمطة التحرؾ في اليواء )مجازًا( والظيور 
بأشكاؿ مختمفة، خالقة باستمرار فضاءىا الخاص، 

وىي أعماؿ منفتحة مف نوع  (٘ٔ)وابعادىا الخاصة.
آخر، مغاير تمامًا. ويتعّمد مؤلفوىا خمقيا باالعتماد 
عمى بنية ديناميكية غير مكتممة، ال تفرض عمى 
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الشتغاؿ عمى الداللة فقط، بؿ عمى االمكانيات المؤوؿ ا
وتشمؿ ىذه األعماؿ األدب والفنوف  (ٙٔ)االخرى أيضًا.

التشكيمية واليندسة. وىي أعماؿ ال تّدعي أّنيا  تجّمع 
لعناصر اتفاقية مستعدة لمخروج مف الفوضى لتأخذ أيا 
شكؿ، لكنيا أعماؿ مفتوحة عمى كؿِّ التركيبات الممكنة 

تقترحيا، ولكنيا ال تشّكؿ أثرًا بالتحديد،  لممادة التي
فانفتاح العمؿ وديناميكيتو ىما شيء آخر، وىو قدرتو 
عمى إدراج مكمالت مختمفة، وحيويتو التي ال تعني 

 (ٚٔ)االكتماؿ بؿ االستمرار عبر االشكاؿ المختمفة.
 اعرتباط بالمتمقي-ٖ

يرى امبرتػو إيكػو أفا الػنص المفتػوح عبػارة عػف 
تتطمب مػف القػارئ عمػاًل تعاضػديًا قويػًا، كػي  آلة كسولة

يمأل فضاءات المسكوت عنو أو غير المصراح بو، الذي 
وىػذه الرؤيػا تعطػي القػارئ وظيفػة  (ٛٔ)بقيا في البياض.

ميمػػػة فػػػي تأكيػػػد االنفتػػػاح، ومنحػػػو تأويالتػػػو وقراءاتػػػو 
الناجحػػة، فػػالنص األدبػػي ))يكػػوف عالمػػًا مفتوحػػًا حػػيف 

ؼ مػػػػػػػا ال يحصػػػػػػػى مػػػػػػػف يسػػػػػػػتطيع المػػػػػػػؤوؿ اكتشػػػػػػػا
وىنا صارت قيمة العمؿ األدبي مرتبطػة  (ٜٔ)الترابطات((.

بمستوى التفاعؿ مع القارئ وقدرتو عمى حسف محاورتو 
ومجاراتػػو لػػو. وتحولػػت القػػراءة مػػف تمػػٍؽ سػػكوني إلػػى 
عطػاٍء إيجػابٍي فاعػػؿ، مػف شػأنو أْف يحمػػؿ الػنص أصػػال 

وسائػػػؿ أِلْف ُيقرأ وُيؤوؿ بطرائػؽ مختمفػة، تبعػًا الخػتالؼ 
 (ٕٓ)مم  فراغاتو وتحبير بياضاتو .

ومػػف ىػػذا المنطمػػؽ صػػار القػػارئ يمتمػػؾ وظيفػػة 
حاسمة في تحديد نوع النص وتنظيمو وتأويمو. عمى أفا 
ىذا القارئ يتكشاؼ داخؿ النص نفسو، وىػذا مػا أشػاعو 
امبرتو إيكو في أغمػب كتاباتػو، فػي تأكيػده عمػى وظيفػة 

 (ٕٔ)القارئ.
المفتػػػػوح تحػػػػاوؿ أْف ُتعطػػػػي إفا شػػػػعريَة األثػػػػر 

األىمية ألفعاِؿ الحرية الواعيػة عنػد المػؤوؿ، وأْف تجعػؿ 

منو المركز الفّعػاؿ لشػبكة ال تنتيػي مػف العالقػات، وىػو 
 (ٕٕ)يقـو مف بينيا ب نجاز شكمو الخاص.

وىذه االعتبارات ال تتعمؽ بعمـ الجماؿ فقػط، بػؿ 
 تتجػػػاوزه إلػػػى عمػػػـ االجتمػػػاع والتربيػػػة. فشػػػعرية األثػػػر
المفتػػػػػوح تؤسػػػػػس نوعػػػػػًا مػػػػػف العالقػػػػػات بػػػػػيف الفنػػػػػاف 

 (ٖٕ)وجميوره، واشتغااًل جديدًا باعدراؾ الحسي الجمػالي.
ولعؿ مصطمح )القػارئ التعاضػدي( الػذي اقترحػو امبرتػو 
إيكو لمتدليؿ عمى الفعؿ التعاضدي بػيف الػنص والقػراءة، 
أو بػيف المؤلػؼ والقػارئ المػػؤوؿ ، يجّسػد  العنايػة التػػي 

الناقػػػد لوظيفػػػة القػػػارئ فػػػي مفيومػػػو لألثػػػر  أوالىػػػا ىػػػذا
المفتػػوح ز ألفا الػػنص ىػػو تعاضػػد وتكامػػؿ بػػيف مػػا يقػػاؿ 
وماال يقاؿ ، بيف الظاىر والخفي . وأفا  ما يقاؿ ىو مػا 
يجػػب أْف يفعػػػؿ عمػػػى مسػػػتوى المضػػػموف عبػػػر حركػػػات 

  (ٕٗ)القراءة التعاضدية الفاعمة .
ويذىب امبرتو إيكو إلى أبعد مػف ذلػؾ فػي مػنح 

لقػػارئ وظيفػػة المشػػاركة فػػي انتػػاج المعنػػى. وقػػد سػػّمى ا
بػػارت ىػػذا النػػوع مػػف النصػػوص بػػػ)نص الكتابػػة(، الػػذي 

  (ٕ٘)يعيد القارُئ انتاَجو وكتابتو مع المؤلؼ.
يقػػوؿ امبرتػػو إيكػػو بمػػا معنػػاه: ال أكثػػر انفتاحػػًا 
مػػف نػػصل مغمػػؽ، إاّل أفا انفتاحػػو يكػػوف مػػف قبػػؿ مبػػادرة 

لفعػػؿ التعاضػػدي بػػيف الػػنص ويكػػوف ذلػػؾ با (ٕٙ)خارجيػػة.
والقػػػراءة أو بػػػيف المؤلػػػؼ والقػػػارئ المػػػؤوؿ مػػػف خػػػالؿ 
القارئ التعاضدي. ويكوف ذلؾ أيضًا عمى وفؽ ما سّماه 
إيكػػو باالسػػتراتيجية النصػػية ، وىػػذه تصػػنع كيانػػًا ثالثػػًا 
يتوسػػػط المؤلػػػؼ الفعمػػػي  والمؤلػػػؼ النمػػػوذجي ، وىػػػي 

مسػانية توّفؽ بيف قصػدية كػائف بشػري وبػيف القصػدية ال
وكػػػػذلؾ فػػػػي ( ٕٚ)المندرجػػػػة ضػػػػمف اسػػػػتراتيجية نصػػػػية.

األعماؿ اليندسية غير النيائية، عندما تسػمح بالتشػّكؿ 
 الجديد في كؿِّ حالة.
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وتقدـ ىذه األعماؿ أثرًا بو حاجة إلػى أْف يكّممػو 
المؤِوؿ مػف خػالؿ سػدِّ ىػذه الفراغػات التػي تشػّكؿ عػددًا 

ات(( أو النيائيػػػًا مػػػف المظػػػاىر ، وىػػػي ليسػػػت ))شػػػذر 
))أجزاء(( بؿ كّؿ واحد منيػا يتضػمنيا كّميػا ويػوحي بيػا 

وقػػد ربػػط )آيػػزر( ىػػذه الفكػػرة  (ٕٛ)فػػي منظػػور معػػيف . 
بمفيـو الفراغات التي تناط بالقػارئ َميَمػة ممئيػا. فيػذه 
الفراغػػػػات ليػػػػا تػػػػأثير مختمػػػػؼ فػػػػي عمميػػػػة االسػػػػتباؽ 
واالسػػػتبطاف ، وبالتػػػالي فػػػي تكػػػويف الصػػػورة الذىنيػػػة ، 

يمكػػف أْف ُتمػػأل بطرائػػؽ مختمفػػة ، وال يمكػػف ألّيػػة  ألنايػػا
قراءة أْف تستنفد كػّؿ مػا ىػو كػامف، وذلػؾ ألّف كػؿا قػارئ 

  (ٜٕ)معيف سوؼ يمأل الفراغات بطريقتو .
 الغموض  -ٗ

إفا النص المفتوح ليس نّصًا متعدد المستويات  
والمعاني ، ويتطمب مشاركة القارئ في إنتاجو  فحسب 

يمكف النفاذ اليو بسيولة ، وال ُيدَرؾ  ، بؿ ىو نصٌّ ال
مف مرٍة واحدٍة ، ففي كؿِّ قراءة يخّيؿ  لمقارئ بأناو يقرأه 

. وافا جميع التأويالت بأنواعيا ال (ٖٓ)لممرة األولى 
تستنفد إاّل جزءًا مف امكانيات العمؿ، ويظّؿ ىذا األخير 

. وىذا (ٖٔ)غير مستنفد ومفتوحًا بسبب غموضو 
صًا في الوعي أو الوجود بؿ ىو الغموض ليس نق

فا ىذا  االتجاه نحو الغموض وأاّل محدد  تحديد ليما . وا 
وىي متأتية  (ٕٖ)، يعكساف حالة أزمة العصر وطبيعتو.

في األثر المفتوح مف بنيتو الخاصة غير النيائية 
 وطبيعتو غير المكتممة .

 مف التأويؿ إلى االنفتاح : -ب
قد الغربي بمفيـو ارتبط مفيـو االنفتاح في الن

التأويؿ ، وقد مرا ىذا المفيـو  األخير بمراحؿ طويمة 
وميمة حّتى استقر نظرية ميّمة في حقؿ النقد . 
فالممارسة التأويمية تعود إلى الماضي البعيد، ظيرت 
أواًل في الدراسات الالىوتية عند الغربييف ، وكانت تعني 

لمفّسر لفيـ مجموعة  القواعد والمعايير التي يّتبعيا ا
أو في تفسير  (ٖٖ)النص الديني )الكتاب المقّدس( .

، عندما ظيرت الحاجة إلى  (ٖٗ)العيديف القديـ والجديد
وضع قواعد ومناى  نظرية لتفسير الكتاب المقّدس مف 
دوف عوف الكنيسة ، وبظيور الحاجة إلى وضع مبادئ 
تحدُّ مف َتعدد التفسيرات وتوصؿ إلى التفسير الصحيح 

.(ٖ٘)  
وكاف طابع التأويؿ في ىذه المرحمة المبّكرة يدؿُّ 
عمى الفف أو األلية أو التقنية . ويستعمؿ في تأويؿ 

.  (ٖٙ)وترجمة الكتاب المقّدس )األسفار المقدسة( بدّقة
والتأويؿ في مرحمتو ىذه مقتصر عمى تفسير النصوص 
وتوضيح الغموض ورفع الّمبس الذي يسببو قدـ 

 غتيا السيما المقّدسة منيا .المخطوطات، وصعوبة ل
أّما المرحمة الثانية مف عمِر التأويؿ، فقد بدأت 
مع انتقاؿ المفيـو والنظرية مف الالىوت وعمـو الديف 

. وكاف ذلؾ مع نشأة  (ٖٚ)إلى العمـو اعنسانية االخرى
)المذىب العقمي( في القرف الثامف عشر، عندما ظيرت 

تأويؿ الكتاب المقّدس  الدعوة إلى أفا المني  المتّبع في
ىو بعينو المني  الذي يسري عمى سواه مف الكتب ، 
لتصبح مناى  تأويؿ الكتاب المقّدس مرادفة جوىريًا 
لنظرية دنيوية في التأويؿ . وفي ىذه المرحمة حدثت 

. عمى يد )شاليرماخر (ٖٛ)النقمة النوعية في التأويؿ
ج ـ(، الذي جعؿ الممارسة التأويمية تخر ٖٗٛٔ-ٛٙٚٔ

مف دائرة االستعماؿ الالىوتي لتمّس النصوص الفمسفية 
والقانونية والتاريخية واألدبية وغيرىا مف النصوص غير 
ؿ الوظيفة التأويمية مف تفسير النصوص  الدينية ، وُتحوِّ

. ليكتسب مفيـو  التأويؿ  (ٜٖ)إلى الفيـ المناسب ليا
. ثـ جاء (ٓٗ)برىانًا فمسفيًا وصرامًة ومشروعيًة كمية

ـ(، ليوّسع التأويمية إلى أبعاد ٜٔٔٔ-ٖٖٛٔ)دلثاي 
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الفكر، مف خالؿ وضع تقنية لمفيـ وقواعد لعممية 
 . (ٔٗ)التأويؿ 

أّما المرحمة الثالثة، فتمّثمت في دخوؿ مفيـو 
. وظيرت في ىذه (ٕٗ)التأويؿ إلى الدراسات األدبية 

المرحمة نتائ  ميّمة تتعمؽ بنظرية األدب ، إْذ وضع 
ؿ العمؿ األدبي في سياؽ تاريخية الفيـ دلثاي تأوي

 .(ٖٗ)الذاتي لإلنساف
ـا ظيرت مرحمة ميّمة مف مراحؿ التأويؿ، ىي  ث
مرحمة مدرسة الشؾِّ واالرتياب ، بفالسفتيا ) نيتشة 
وماركس وفرويد(، وأبرز مالمح ىذه المرحمة، ىي فكرة 
أفا النص ال يفصح عف  المعنى مف خالؿ ما يقولو أو 

، بؿ ُرباما كاف اعفصاح الحقيقي متخّفيًا في يعمنو فقط 
 .(ٗٗ)اِعحجاـ عف اعفصاح ، أو غير المعمف

وىذا التفكير طّور نظرية التأويؿ كثيرًا، في 
ـا  تعامميا مع النصوص وتعدد التأويالت المرافقة ليا . ث
انتيت ىذه المرحمة إلى مرحمة جديدة تمّثمت في 

ؿ )بيتي وريكور وىيرش أعالميا الكبار مف أعالـ التأوي
(، وقد سعى ىؤالء إلى إقامة تّصور جديد آللية التأويؿ 

 .(٘ٗ)، وقراءة النصوص 
وأخيرًا صار لمتأويؿ تأثيٌر كبير في نّقاد األدب 
المعنييف بقضايا المنيجية ، والسيما في جانب تركيزىا 
عمى التأثير ، أي عمى تراث تمقي األعماؿ األدبية 

ًا لفيـ ىذه األعماؿ ، وفيـ األدب بوصفو عاماًل ميمّ 
ذاتو . وكاف ىذا عمى يِد ) ياوس وشتايكر وريفاتير 

 .(ٙٗ)وفش(
وفي العصر الحديث لمتأويؿ ظيرت تيارات تأويمية 
أساسية، منيا التيار االنثرو بولوجي والسيميائي، الذي  
يّتجو الى طرح تعدد المعاني والمعنى الظاىر والعميؽ ، 

طمؽ العناف لمتأويؿ ليقرأ النص كيفما وىذا التيار ال ي
ناما عمى وفؽ شروط مالئمة لألعراؼ  اتفؽ ، وا 

، وكذلؾ تّيار التفكيؾ الذي (ٚٗ)االجتماعية والتداولية 
يؤمف بشرعية المعب الالمتناىي واالختالؼ ، والنمو 

 . ويطمقو إلى اقصاه.(ٛٗ)المولبي لمتأويؿ
 اأُلصوؿ الفمسفية لالنفتاح. -ج

شارة ىنا إلى مسألتيف ، االولى ىي افا اودُّ اع
جميع ما حصؿ  في تأريخ األدب والنقد مف تحوالت 
وتغّيرات، مرتبط عمى نحو معيف بتغّيرات أكبر في 
الفمسفة والديف والفكر السائد في ىذه الثقافات التي 
ينتمي الييا ىذا األدب وىذا النقد . فالمناى  النقدية 

جذورىا الييا وتنبع منيا ، ترتبط بأصوؿ معرفية تمتد ب
ذا كانت الفمسفات الوضعية والتجريبية ىي الظيير  وا 
الفمسفي لممناى  العممية والموضوعية كالبنيوية ، فافا 

تتحرر مف الفينومينولوجيا أو  –مثال  –نظرية التمقي 
 .(ٜٗ)الفمسفة  الظاىراتية المعاصرة

والمسألة األخرى ىي أفا الحداثة التي سادت 
اة والفكر الغربييف، عكست سقوط وتيافت قيـ الحي

معينة ، كانت  سائدة  في القروف الوسطى ، وبروز 
قيـ أخرى مف طبيعة مغايرة تمامًا . وأفا جوىر الحداثة 
الغربية ما ىو سوى انعكاس مباشر بعناد  العقميات 
والذىنيات التي كانت تحكـ اوروبا في القروف الوسطى 

(٘ٓ). 
الت لنماذج أدبية َتوَصؿ مف خالليا وافا ثّمة تحمي

امبرتو إيكو إلى افتراض إمكانية نقض فكرة نظاـ 
فا مف  الكوف، التي وضعتيا العقالنية اليونانية . وا 
الممكف اكتشاؼ صالت وعالقات جديدة في الكوف، 
يمكف بمقتضاىا لإلنساف أْف يؤّثر في الطبيعة وأْف يغّير 

 . (ٔ٘)مسارىا
ذا كاف عمؿ فّناف العصر الوسيط تصويره لمعالـ  وا 

بوصفو تراتبية لألنظمة التي تـ تثبيتيا مّرة واحدة ، 
فا العمؿ بناء وحيد المركز ، فذلؾ ألناو كاف يعكس  وا 
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العمـ القياسي ومنطؽ الضرورة والوعي االستنتاجي 
الذي كاف الواقع وفقو يتجمى شيئا فشيئًا ، أماا اعنفتاح 

مرحمة جديدة في المعرفة   والدينامية فيما يمّثالف
العممية ، تعود إلى الفمسفات  والمدارس النفسية 
لى التجريبية  التي   الجديدة  لالنطباع واعحساس،  وا 
اختزلت الواقع  المادي االرسطي إلى سمسمة مف 

 . (ٕ٘)األعماؿ االدراكية
لقد صار المفيـو الفمسفي لمتأويؿ يعكس  تخّمي 

ت والقياسي لمنظاـ، واالنتباه الثقافة عف  التصور الثاب
إلى ما ليما مف قرارات شخصية وقيـ  لّينة، يعيد 

 .  (ٖ٘)التاريخ النظر فييا 
ـّ إفا التأويمية الفمسفية وىي إحدى أنواع التأويؿ  ث
الحديثة، تتجاوز اشكالية النص إلى محاولة فيـ 
مكانية تجربتو، والى التفكير في  اعنساف واوضاعو وا 

اعنسانية، فيي ليست مجرد آراء تأويمية  أزمة العمـو
ناما ىي فمسفة  أو لنصوص لغوية أدبية أو غير أدبية وا 

، وىذا (ٗ٘)ذات نظرة شمولية إلى كؿِّ ما في الكوف
)ىيدجر( جعؿ التأويؿ جزءًا مف طريقتو  في 

 . (٘٘)التفمسؼ
لى النص  إذْف كاف التحّوؿ إلى االنفتاح  وا 

ىف ، التي تتجّسد في المفتوح، ىو سمة العصر الرا
رفض  الضرورة الثابتة والصمبة ، والتحوؿ إلى 
الغموض والالمحدود، وىذا يعكس سمة العصر ، 

. التي تستند عمى أثٍر فمسفيل  (ٙ٘)ومزاجو وثقافتو
لجميع  ادوات نظرية االنفتاح والنص المفتوح ، 
والتوّجو الكبير إلى العناية بالقارئ ، والسيما افا التوّجو 

لى القارئ سمة  العصر النقدية أيضًا، في مناى  ما إ
 بعد البنيوية التي انتيت بالنص المفتوح.

 

 

 املبحث الثاني

 طّرحدود االنفتاح والتأويل املف

 المقصدية:-ٔ
التأويؿ ىو فيـ يحدث بمقتضاه امتالٌؾ       

لممعنى المّضمر في النصِّ مف جية عالقاتو الداخمية، 
. وىو عمى وفؽ فيـ (ٚ٘)لـ والذاتوكذا عالقاتو بالعا

امبرتو إيكو ))تفسير لما يمكف ليذه الكممات أْف تفعؿ 
. (ٛ٘)أشياء شّتى عبر الوسيمة التي يتـ تأويميا ليا((

وىو سبيؿ لحؿِّ رموِز النص بوصفو نظاـ والعمـ بوصفو 
 .(ٜ٘)نص 

وال يفيـ امبرتو إيكو النصا مرتعًا  لإلسقاطات 
اربات الموضوعية، بؿ عمى الذاتية، أو ورشة لممق

العكس مف ذلؾ تمامًا، ىو يفيمو عمى أناو إنتاج تالقح 
تأويمي مرّكب بيف ذات القارئ وموضوع النص ، إْذ ال 

. فثّمة حدود (ٓٙ)يمكف فتح النص عمى مصراعيو
لالنفتاح وثّمة معالـ عامة رسميا النص البّد مف 

حدود مراعاتيا، لذلؾ ينبغي لنا رصد حدود االنفتاح و 
 لمؤوؿؿ االمفرط ومقصدية النص وكيفية تعامالتأويؿ 
 معيا . 

ويرى امبرتو إيكو أفا أيا فعؿ لمقراءة ىو ))تفاعؿ 
مرّكب بيف أىمية القارئ وبيف األىمية التي يستند عمييا 

. وافا اّي فعؿ ليذه القراءة ينبغي لو أْف (ٔٙ)النص ((
ي ما يأخذ بعيف االعتبار مجموع ىذه العناصر ، ى

اشتممت عميو الموسوعة العامة ، التي أنتجيا 
االستعماؿ  الخاص لمغة ، عمى وفؽ  المواصفات 

 .(ٕٙ)الثقافية ، التي أنتجتيا المغة 
وقد وعى امبرتو إيكو تمامًا حقيقَة أفا مف أراد 
تأويؿ نص فعميو أْف يحتـر خمفيتو الثقافية والمسانية 

، في سياؽ  وىذا ما سّماه إيكو بالموسوعة (ٖٙ).
اشتغالو لمتوفيؽ بيف جيد القارئ ومقصدية النص . 
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وتعني في تصوره ، فيرسًا مضمرًا ومقتضى مف قبؿ 
القارئ ومحينًا مف طرؼ النص ، وىي كذلؾ فرضية 
ابستمولوجية ينبغي أْف تحّفز االستكشافات والتمثيالت 

فا الوصوؿ (ٗٙ)الجزئية والمحمية لمكوف الموسوعي  . وا 
خاص بقصدية النص، يكوف سبيمو إخضاع  إلى َحْدسٍ 

. (٘ٙ)ىذه المقصدية لسمطة النص بوصفيا كاّلً منسجماً 
وىذا ىو االختبار الحقيقي لمعرفة مدى نجاح ىذا 
الَحْدس المقصدي لمقارئ في مالئمة التأويؿ الجزئي 
لممقصدية العامة لمنص وبناء معناه العاـ ، وال يشّذ 

 عنو .
تجاوز االنغالؽ البنيوي والمقصدية ىذه، مقولة ت

الذي ال يفّكر منّظروه في المعنى إاّل بمقوالت لغوية 
جافة أو قوالب معنوية فّجة. وال تعني ىذه المقولة 
تحديد المعنى بآليات مف طبيعة نفسية أو اجتماعية 
خارجية عف المغة، فيي تشّكؿ منزلة بيف المنزلتيف: 

وزة التركيب ، وال ألنايا تتواجد داخؿ النظاـ الداللي متجا
 (ٙٙ)يمكف وّصفيا بمقوالت تداولية.

ويفترض )ىيرش( أفا مقاصد المؤلؼ ىي التي 
تحّدد معنى النصز ألفا المقاصد ىي الُعرؼ المميز 
المالئـ، وعميو ف فا بذؿ أي مجيود لمعرفة مقاصد 
المؤلؼ خطوة في سبيؿ الوصوؿ إلى تأويؿ موضوعي 

أّما )يوىؿ( فقد ركاز عمى  (ٚٙ)يحّد مف )باب التأويالت(.
محددات التأويؿ وجعؿ مرتكزىا المقاصد الواعية 
والالواعية، وتجناب تضحية )ىيرش( بخصوصية 
الموضوع األدبي لصالح وظيفة جعؿ مقاصد المؤلؼ 
وحدىا ُعرفًا مميزًا مالئمًا، وواضح، عف مقاصد المؤلؼ 

ؿ في حيف تجاى (ٛٙ)المحددة منطقيًا والممكنة لسانيًا.
امبرتو إيكو مقصدية الكاتب الفعمي كميًا ضمف جدلية 
قصدية القارئ وقصدية النص، وسعى الى الدعوة الى 

احتراـ النص مف دوف احتراـ الكاتب لذاتو أو بوصفو 
 (ٜٙ)شخصا إاّل في حاالت قميمة خاصة.

لقد كانت نظرية الفكرة الوسط بيف االنفتاح عمى 
يف التقّيد بالتأويؿ التأويؿ اليائمة غير المنطقية، وب

الحرفي الواحد مف جوانب االشتغاؿ النقدي الميّمة، 
موصوال  -عند امبرتو ايكو -وكاف انفتاح النص

بمقصديتو، ف فا سمة االنفتاح عنده ال تتجّمى ِصّدقًا إاّل 
في ))األثر الذي عبر التأويالت المختمفة يبقى بنية 

الطابع متجانسة، ومحتفظًا بشكٍؿ مف األشكاؿ بيذا 
فميس  (ٓٚ)الفردي الذي يعطيو وجوده وقيمتو ومعناه((.

لممؤِوؿ أْف يتجاوز المناطؽ النصية تجاوزًا غير مسَوغ 
 وغير معقوؿ.

 حدود االنفتاح والتأويؿ المفرط.-ٕ
إفا ثّمػػة مػػف يػػرى أفا التأويػػؿ يصػػّير مثيػػرًا فقػػط 
فا التأويػػؿ المعتػػدؿ الػػذي يعّبػػر  عنػػدما يكػػوف متطرِّفػػًا، وا 

ف إجماع عمػى الػرغـ مػف قيمتػو فػي بعػض الظػروؼ، ع
فا الػػػنص  (ٔٚ)ىػػػو محػػػدود الفائػػػدة. وىػػػذا ىػػػو نظػػػر  –وا 

)) ال يقبػػػػؿ أو ال يحتػػػػوي تػػػػأويالت  –التيػػػػار التفكيكػػػػي 
مختمفػػػة فقػػػط ، ولكناػػػو يقبػػػؿ تػػػأويالت متناقضػػػة يمغػػػي 

ويػػػذىب روالف بػػػارت إلػػػى اطػػػالؽ  (ٕٚ)بعضػػػيا بعضػػػًا((.
يذىب اليو، حّتى إلى ما  )الداؿ( إلى أقصى ما يمكف أفْ 

بعػػد التحمّػػؿ، إناػػو االنطػػالؽ التػػاـ حيػػث تتسػػّنـ اعشػػارة 
ظيػػػَر حالػػػٍة مػػػف )اليوتوبيػػػا( حػػػّرًة تتحػػػرؾ خػػػارج القػػػوى 
التاريخية والجدليات الثقافية، عمػى أفا القػوانيف القديمػة 
ـا الغاؤىا... وبذلؾ تتحوؿ القراءة إلػى انعتػاؽ ذاتػي  قد ت

  (ٖٚ)يا حالة َىَوْس.لمقارئ نفسو، وكأنا 
وينطمؽ الفكر التفكيكي ىذا مف مقولتي ) تفّكؾ 
المعنى ( و )المعنى المرجأ( لكي يخمص إلى أفا المعنى 
الحقيقػػػي لمػػػنص ىػػػو )ال معنػػػاه( أو ىػػػو )فراغػػػو( مػػػف 
فا النص يستمر دائمًا في إثارة معاني أخػرى،  المعنى، وا 
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ف فا كػّؿ وما داـ ليس ثّمة معنى نيائي ومطمؽ ومتعاؿ، 
 . (ٗٚ)القراءات مشروعة

وعمػػػى وفػػػؽ ىػػػذا التصػػػور، ذىػػػب التأويػػػؿ إلػػػى 
أقصاه وانفتح عمػى مصػراعيو حتّػى صػدرت تػأويالت قػد 
تكػػوف ينػػاقض بعضػػيا الػػبعض ، وىػػذا مػػا سػػّماه امبرتػػو 
إيكػػو التأويػػؿ المفػػرط ، ويكػػوف حػػيف يفتقػػر التأويػػؿ إلػػى 

ـّ البحث فػي العنا صػر عنصر االقتصاد الذي بمقتضاه يت
األكثػػػر اتصػػػااًل بالموضػػػوع ، ب خضػػػاع النصػػػوص إلػػػى 
عمميػػػات تفسػػػير مسػػػرفة بالمبالغػػػة فػػػي تقػػػدير مفػػػاتيح 
واىية وغير منتمية إلى الموضوع ، في الوقت الذي يتـ 
فيو إىماؿ المفاتيح المرتبطة بالمعنى عمى نحػو مباشػر 

 . (٘ٚ)وقوّي 
وىػػػػذه حالػػػػة يػػػػدخؿ فييػػػػا التأويػػػػؿ متاىػػػػات ال 

ايػػة ، وال يػػرـو الوصػػوؿ فييػػا إلػػى غايػػة تحكميػػا أياػػة غ
كػؿا  –بعينيا ، غايتو الوحيدة ىي اعحاالت ذاتيا وّلمػذة 

ىػػي أاّل يتوقػػؼ الػنص عػػف اعحػػاالت وال ينتيػػي  –اّلمػذة 
. وىذا ما يرفضو امبرتو إيكو جممة (ٙٚ)عند داللة بعينيا

وتفصيال . فميست كّؿ التأويالت مقبولة ومشروعة عمػى 
ذا كػػاف الػػنص يمػػنح عػػددًا مػػف القػػراءات حػػدل سػػواء . وا  

والتػػػأويالت، فأناػػػو يفعػػػؿ ذلػػػؾ مػػػف دوف أْف يتخمّػػػى عػػػف 
كونػػو نّصػػًا ، أي مػػف دوف أْف يسػػمح بكػػؿ القػػراءات أّيػػا 

 .(ٚٚ)كانت 
وقد انتفع إيكو مػف التقسػيـ الثالثػي الػذي أواله 

المؤَوؿ المباشر وىػو  -ٔ)بيرس( لمفيـو المؤَوؿ وىو 
لمػػدلوؿ ويتخػػذ فػػي أغمػػب األحيػػاف الػػذي يعػػادؿ مفيػػـو ا

المؤَوؿ الػدينامي وىػو األثػر  -ٕمنحى حرفيًا قاموسيًا ،
الذي أنتجو الدليؿ . ويعكس انفتاحًا يبدو لموىمة االولػى 

المػػؤَوؿ النيػػائي ، وىػػو المػػؤَوؿ  -ٖأناػػو غيػػر منتػػو ، 
الػػذي يكػػّؼ مػػف االنفتػػاح الفػػائض الػػذي ولّػػده المػػؤَوؿ 

 .(ٛٚ)الدينامي 

فػػػع إيكػػػو مػػػف )بيػػػرس(، باسػػػتعمالو وكػػػذلؾ انت
لمصػػػػػػػطمح )السػػػػػػػيموزيس( لمداللػػػػػػػة عمػػػػػػػى التأويػػػػػػػؿ 
الالمتنػػػػاىي، أو التأويػػػػؿ فػػػػي درجتػػػػو القصػػػػوى عمػػػػى 
االنفتػػػػػػاح  بينيػػػػػػا وبػػػػػػيف التأويػػػػػػؿ اآلخػػػػػػر الصػػػػػػحيح 

.المحكػػػـو بالقواعػػػد والمرجعيػػػات والضػػػوابط النّصػػػية (ٜٚ)
 والقرائية ليضع حدودًا لمتأويؿ ويصونو مف االفراط . 

يخػػػػػالؼ إيكػػػػػو اصػػػػػحاَب الػػػػػدعوة الػػػػػى أفا  وال
القػػراءات الفائضػػة يمكػػف أْف تكػػوف فػػي مػػرّات خصػػبة، 
وىذا حاصؿ الشؾ فيو ، لكف مػا يحػاوؿ  إيكػو طرحػو ، 
ىو أفا القارئ أو الناقد لو الحؽ أْف ُيسائؿ نظريتو حوؿ 
حدود التأويؿ ، وأْف يوقفيػا حيػث يشػاء . فػأمبرتو إيكػو 

خطػػػورة التػػػي يمكػػػف أْف تطفػػػو يحػػػّذر دائمػػػًا مػػػف تمػػػؾ ال
بسػػبب فيػػـ خػػاط  َيطػػاؿ مفيػػـو االنفتػػاح. إْذ ال يفيػػـ 
االنفتػػػػاح فيمػػػػًا ىالميػػػػًا يجعػػػػؿ التأويػػػػؿ مفتوحػػػػًا عمػػػػى 

 .(ٓٛ)مصراعيو ال تضبطو حدود ما
وقد حػاوؿ امبرتػو إيكػو وضػع القواعػد والمقػاييس 
لحػػػػدود االنفتػػػػاح التػػػػي أّوليػػػػا تحديػػػػد الػػػػنص لػػػػػ))حقؿ 

لػػػػػ))حقؿ االختيػػػػارات(( الممكنػػػػة اعيحػػػػاء(( ومػػػػف ثػػػػـ 
 . (ٔٛ)بوساطة ))تنظيمو الداخمي المضاعؼ ((

فحقػػػؿ اعيحػػػاء يثّيػػػر إيحػػػاءات خاصػػػة ومعينػػػة 
فا إثػػراء حقػػؿ اعيحػػاء  تصػػدر فػػي اتجاىػػات محػػددة ، وا 
بوسػػػػاطة العناصػػػػر النّصػػػػية الخاصػػػػة ، مػػػػف بالغيػػػػة 
واسموبية وتركيبيػة تجعػؿ الػنص يثيػر إيحاءاتػو المكثّفػة 

 ر، ويكشؼ بعضيا ويعطؿ البعض اآلخر .باستمرا
ويطمؽ امبرتو إيكو عمى )الضامف( الػذي يضػع 
لمتأويػػؿ حػػدودا مصػػطمح ) عػػالـ الخطػػاب(، وىػػو ضػػامف 

ثقافػة  –قػارئ  –متواجد بيف السػيرورة التفاعميػة )نػص 
(، وىػػذا يػػؤمف العمميػػة التأويميػػة مػػف السػػقوط فػػي مغبػػة 

لة فػي الػنص التأويؿ اليوسي ، إذا كانت كؿ جزئية مؤو 
 .(ٕٛ)تدعميا جزئية أخرى وال تناقضيا وال تّكذبيا
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لقػػد رفػػض امبرتػػو إيكػػو االنػػدفاع نحػػو التأويػػؿ 
المفػػػػرط المضػػػػاعؼ، وحػػػػاوؿ أْف يؤسػػػػس لنظريػػػػة فػػػػي 
االنفتاح تقـو عمى وضػع حػدود لػو، تنطمػؽ مػف الرغبػة 
فػػي جعمػػو منسػػجمًا مػػع مػػا يحممػػو الػػنص مػػف سػػمات 

تعيف بالثقافػػة العامػػة اسػػموبية وتركيبيػػة وبالغيػػة ، تسػػ
لتمجـ التأويؿ إذا ما راح إلى منطقة اليوس والتناقض ، 
وتجعمػػو يتناسػػب مػػع تأويػػؿ الػػنص العػػاـ وال يشػػّذ فػػي 
أجزائػػو عنػػػو ، ليسػػػتقر فػػػي منطقػػػة وسػػػط بػػػيف القػػػراءة 
التفكيكيػػػة التػػػي تطمػػػؽ التأويػػػؿ إلػػػى مػػػاال نيايػػػة وبػػػيف 

 .القراءة الحرفية المساوية لممعنى الحرفي لمنص 
 التحّوؿ مف النص إلى القارئ :-ٖ

لقد مّرت المناى  النقدية األدبية في جانب 
تعامميا مع أطراؼ العممية اعبداعية في مراحؿ ثالث. 
مرحمة التعامؿ مع المؤلؼ، وكاف أوج نضجيا في 
القرف التاسع عشر ، وفييا المني  التاريخي 

ثـ واالجتماعي والنفسي، وغيرىا مف المناى  السياقية. 
جاءت مرحمة التعامؿ مع النص، وكاف أوج نّضجيا 
كذلؾ في القرف العشريف في الستينيات منو ، ثـ جاءت 
مرحمة التعامؿ مع القارئ وىي في سبعينيات القرف 
العشريف، وظيرت فييا مناى  السيميائية والتفكيكية 

 والتأويمية والقراءة والتمقي.
ى  إفا ىذا التحوؿ في جية النظر في المنا

النقدية الحديثة إلى المتمقي لـ يكف محفؿ صّدفة ، فيو 
نتيجة لظروؼ وتحوالت فمسفية وحضارية كبيرة . ف فا 
مفيومّي الكتابة والمغة قد تغّيرا في ىذه المرحمة . فما 
عادت المغة مجاؿ التزاـ اجتماعي ، بؿ مجّرد انعكاس 

.  (ٖٛ)مف دوف اختيار، وممكية مشاع لمناس ال لمكتاب
صارت ثّمة عناية جديدة بالمتمقي تختمؼ وتعكس و 

تطور مفيـو التمقي الذي عرفو النقد طويال. وقد كانت 
األصوؿ المعرفية ذات شأف كبير في تأصيؿ االفتراضات 

التي تشّكمت منيا نظرية التمقي . وأوؿ المقاربات 
المختمفة في مرحمة نظرية التمقي ىي مقاربة المعنى 

الفيـ بنية مف بنيات العمؿ التي تجعؿ مف عممية 
األدبي نفسو. ليصبح الفيـ ىو عممية بناء المعنى 
نتاجو وليس الكشؼ عنو أو االنتياء إليو ، وبذلؾ  وا 
صار االنطالؽ مف الذات القارئة لتحديد المعنى . وىذا 

. فضاًل عف (ٗٛ)أنت  تعدد القراءات لمنص الواحد 
وظيفة  التحوؿ الكبير الذي أواله بعض الفالسفة في

بوؿ سارتر يؤكد أفا  –اعنساف وطبيعتو، ف فا جاف 
اعنساف ىو الوسيمة التي تتجّمى األشياء 

. فقد صارت القراءة وبحسب فيـ سارتر (٘ٛ)بوساطتيا
ليا ، ال تقـو فقط عمى أساسية أو ضرورية النص ، 
بؿ عمى أساسية الذات القارئة أيضًا . فالقراءة ال 

المادية الممموسة فحسب ، تكشؼ النص في مكوناتو 
بؿ وتختمؽ موضوعو الجمالي ، فالقراءة ابداع 

.وقد ظيرت وظيفة جديدة لمقارئ تجاوزت (ٙٛ)ثاف
النظريات السابقة التي تتفاوت في درجات المقبولية 
واعدانة ليا مالت إلى تجاىؿ أو عدـ تقدير وظيفة 

أ ، القارئ ، فأفا النص ال يمتمؾ وجودًا حقيقيًا حّتى ُيقر 
ويكّمؿ القارئ معناه بقراءتو ، والقراءة متممة زألفا 
النص فيو فجوات وفراغات ، ينبغي ليا أْف ُتمأل 

. صار القارئ  (ٚٛ)بوساطة القارئ ليتـ لو تأويؿ النص
يتدخؿ في بناء النص ويقود معناه وتأويمو ، وصارت 
))اآلثار المفتوحة او المتحولة تتميز بالدعوة الى انتاج 

وصار كؿُّ أثٍر فنٍي يبقى  (ٛٛ)مع المؤلؼ((  األثر
مفتوحًا عمى سمسمة ال منتيية مف القراءات الممكنة ، 
وكؿ قراءة مف ىذه القراءات تعيد إحياء األثر عمى وفؽ 

 لقارئ جديد. (ٜٛ)منظور أو ذائقة أو تنفيذ شخصي
كما طرح )ياوس( مفيومًا إجرائيًا جديدًا أطمؽ 

، يمّثؿ الفضاء الذي تتـ مف عميو ) افؽ انتظار القارئ(
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خاللو عممية بناء المعنى وتحديد الخطوات المركزية 
لمتحميؿ ووظيفة القارئ في انتاج المعنى عف طريؽ 

. وتنوعت القراءات حّتى َعرؼ منيا  (ٜٓ)التأويؿ األدبي
القراءة اعسقاطية  -ٔىي:  (ٜٔ))تودوروؼ( ثالثة أنواع

ا تمّر  مف خاللو وىي قراءة ال ترّكز عمى النص ولكّني
 -ٕومف فوقو ، متجية نحو المؤلؼ أو المجتمع .

قراءة الشرح وىي قراءة تمتـز النص ولكّنيا تأخذ منو 
والقراءة الشاعرية ، وىي قراءة  -ٖظاىر معناه فقط 

النص مف خالؿ شفرتو بناء عمى معطيات سياقو الفني 
 ، وتسعى إلى كشؼ ما ىو في باطف النص . 

ضات التي واجيت الفيـ البنيوي لألدب وأفا االعترا
، والسيما ما خمقتو البنيوية  عمى مستوى التأويؿ 
وبناء المعنى وصمة البنية باعدراؾ ، شّكمت خطوة 
منيجية في المقاـ األوؿ في تطور وبناء نظرية التمقي 

.ىذا فضال عف التحوالت المعرفية الكبيرة التي (ٕٜ)
فقد صارت شعرية واكبت مرحمة ما بعد البنيوية . 

اآلثار الفنية ، والسيما شعرية األثر المفتوح  تحاوؿ أْف 
تعطي األىمية ؿ))أفعاؿ الحرية الواعية (( مف المؤِوؿ 
)القارئ( وأْف تجعؿ منو المركز الفعاؿ لشبكة ال تنتيي 
مف العالقات وىو يقـو مف بينيا بانجاز شكمو الخاص 

ضيا تنظيـ العمؿ مف دوف أْف تؤثر فيو أياة ضرورة يفر 
. وصارت وظيفة النقد الجديد في (ٖٜ)األدبي نفسو 

مرحمة ما بعد البنيوية ىي دفع القارئ إلى اكتشاؼ 
كيؼ يعني العمؿ األدبي ال ماذا يعني العمؿ األدبي. 
وصارت القراءة عممية دخوؿ إلى السياؽ ، محاولة 
تصنيؼ النص في سياؽ يشمؿ مع أمثالو مف 

)افقية( منسجمة لمنص المقروء ،  النصوص التي تمّثؿ
 .(ٜٗ)تمتد مف فوقو وتفتح لو طريقًا إلى المستقبؿ

وبذلؾ يكوف مفيـو النص المفتوح قد استند 
إلى أسس معرفية وفمسفية وارتبط بالنظريات الكبرى في 

الفمسفة والثقافة والنقد ليستقر طرحًا نقديًا قارًا ونياية 
االتجاىات النقدية حتمية لمتطور الذي شيدتو المناى  و 

 واألدبية الحديثة.
 املبحث الثالث

 آليات االنفتاح
 التناص-ٔ

ارتػػبط مفيػػـو التنػػاص باالشػػتغاؿ التنظيػػري لنقّػػاد 
ما بعد الحداثة. وكانت جوليا كرستيفا صاحبة التوضيح 
المنيجػػػي األوؿ لمفيػػػـو التنػػػاص، فػػػي أبحاثيػػػا التػػػي 

 . ومعمػػـو أفا (ٜ٘)(ٜٚٙٔ-ٜٙٙٔامتػػدت بػػيف عػػامي )
البنيوية ومف أحد مواطف الضعؼ فييا ىو نزوعيا إلػى 
التعامػػؿ مػػع النصػػوص، وكأنايػػا كيانػػات متمػػايزة مغمقػػة 
لػػػػى التركيػػػػز عمػػػػى البنػػػػى الداخميػػػػة  عمػػػػى نفسػػػػيا ، وا 
لمنصػػػوص ، وعػػػّدىا بنػػػى شػػػاممة باعجمػػػاؿ محصػػػورة 
بصػرامة، ممػا عكػس إشػكالية عمػى المسػتوى الوجػودي 

 . (ٜٙ)واجيتيا البنيوية 
كػػوف التنػػاص مػػػف آليػػات التفكيػػؾ ، لكناػػػو وقػػد ي

لػػيس حّكػػرًا عمػػى ىػػذا المػػني  ، بػػؿ ىػػو مػػف المرونػػة 
والميوعػػة بالمسػػتوى الػػذي يجعمػػو قػػاباًل لالنتمػػاء إلػػى 
حقٍؿ منيجٍي جديد، لكػفا تػزامف االشػتغاؿ المعماػؽ عمػى 
ىذا المفيـو مػع ظيػور مػا بعػد البنيويػة ، وتطػوره فػي 

يقـو في أحد مبادئػو عمػى كنؼ التصور التفكيكي الذي 
جعػػؿ التفكيكيػػة تؤكػػد أفا النصػػوص األدبيػػة لػػيس ليػػا 

جعػػػؿ ىػػػذا (ٜٚ)عالقػػػة بػػػأي شػػػيء آخػػػر عػػػدا نفسػػػيا، 
المفيػػـو ينتمػػي الػػى النقػػد التفكيكػػي. فالتنػػاص مفيػػـو 
نقدي ظير وتطّور في مرحمة ما بعػد البنيويػة، وىػو ردٌّ 
عمػػى بعػػض مشػػكالتيا . وىػػو كػػذلؾ نقطػػُة تحػػّوؿ مػػف 

يويػػة إلػػى مػػا بعػػد البنيويػػة ، فيػػو َمْعمػػـ مػػف معػػالـ البن
النقد ما بعد البنيػوي، إْذ حػدث االنتقػاؿ مػف الػنص إلػى 
التناص . وانيارت ىنا اسػطورة الحمػـ الرومانسػي التػي 
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كانت تصّور النص عمى أناو )خمؽ( مف عػدـ ، وأصػبح 
الػػػنص عبػػػارة عػػػف نسػػػي  مػػػف نصػػػوص سػػػابقة يقػػػـو 

فالتنػػػػػػػػاص  يجعػػػػػػػػؿ . (ٜٛ)بامتصاصػػػػػػػػيا وتحويميػػػػػػػػا 
))الػنص)...( مسػػاحة متعػػددة األبعػاد تخػػتمط فييػػا عػػّدة 
كتابات وتتواجو . النص نسي  مف االقتباسػات )...( ال 
يستطيع الكاتب سوى تقميد إيماءة سابقة ، وليست ابدًا 
مبتكػػػػػػرة ، وتقتصػػػػػػر مقدرتػػػػػػو عمػػػػػػى خمػػػػػػط الكتابػػػػػػات 

 .(ٜٜ)ومواجيتيا مع بعضيا((
المرحمػػػة  وقػػػد فػػػرض مفيػػػـو التنػػػاص فػػػي ىػػػذه

اسػػػتراتيجيات جديػػػدة، اعػػػادت رسػػػـ مسػػػتقبؿ الدراسػػػة 
األدبية، والسيما عمػى صػعيد انتػاج الداللػة. إْذ انفتحػت 
الدراسة األدبية عمى مناطؽ بحػث واستكشػاؼ جديػدة ، 
ظّمت مستبعدة مف المشروع البنيوي ، فيو عنصر ميٌـّ 
في تشييد الدينامية الداللية ، ألناػو يفػتح فضػاء الػنص 

شبكة أسػس وأنسػاؽ متعػددة، حيػث تتكّسػر وحػدة  عمى
الػػػػػػػنص مػػػػػػػف خػػػػػػػالؿ اشػػػػػػػتغاؿ صػػػػػػػي  االقتباسػػػػػػػات 

 . (ٓٓٔ)واعحاالت
ويتحػػوؿ التنػػاص إلػػى مصػػدر لالنفتػػاح والسػػيما 
عنػػدما يػػأتي متخفيػػًا، إْذ ))يكتسػػب التنػػاص شػػكاًل أكثػػر 
خفػػاء فػػي الػػنص الحػػديث ، وبيػػذا يتحػػوؿ إلػػى مصػػدر 

 .(ٔٓٔ)االخرى((لمغموض الفني وانفتاح عمى النصوص 
كمػػػا أناػػػو مفيػػػـو يػػػوّفر إمكانيػػػات التحميػػػؿ التػػػي 
يفتحيا ، التػي ال تنفصػؿ عػف فكػرة اعنتاجيػة األدبيػة . 
فالتناص يتصؿ بعمميػات االمتصػاص والتحويػؿ الجػذري 
أو الجزئػػػي لعػػػدد مػػػف النصػػػوص الممتػػػدة بػػػالقبوؿ أو 
الػػػرفض فػػػي نسػػػي  الػػػنص األدبػػػي المحػػػدد . فػػػالنص 

ضػاء نّصػي أوسػع . وىػذا مػا يجعػؿ األدبي يندرج فػي ف
البحػػػػث المسػػػػتوعب ال يكتفػػػػي بقػػػػراءة مرضػػػػية لمػػػػنص 
الواحػػػد ، بػػػؿ بمقاربػػػة تػػػرى فػػػي النصػػػوص حػػػوارًا فنيػػػًا 

. وىػػػذا يمػػػنح الػػػنص قابميػػػة (ٕٓٔ)لممارسػػػات متنوعػػػة.

انفتػػػاح عاليػػػة، والسػػػيما عمػػػى مسػػػتوى تعػػػدد القػػػراءات 
 والدالالت . فقد منح التناص صفة التعدد لمنص ، وىذا
ال يعنػػي أفا الػػنص ينطػػوي عمػػى معػػاف عػػّدة فحسػػب ، 
ناما يتحقؽ فيو تعدد المعنى ذاتو . وىذا يجعػؿ الػنص  وا 
، وتفجيػٍر وتشػتيت ، ذلػؾ أفا تعدديػة  يخضع لتأويٍؿ حػرل
نامػا لمػا يمكػف أْف  النص ال تعود اللتباس محتوياتػو ، وا 
يطمؽ عميو التعػدد لمػدالئؿ التػي يتكػوف منيػا . فػالنص 

مف االقتباسات واعحاالت . واألصداء مف المغػات  نسي 
. وبالتػػػالي يصػػػير (ٖٓٔ)والثقافػػػات السػػػابقة والمعاصػػػرة 

التنػػػاص مصػػػدرًا لإلنتاجيػػػة ولتعػػػدد المعػػػاني وبالتػػػالي 
. ألفا الجيود التي قاـ (ٗٓٔ)لالنفتاح ))فالنص انتاجية((

بيا نّقاد ما بعد البنيوية سارت في اتجاه تحويػؿ الػنص 
لتواصمية إلى وظيفة اخرى أكثػر ديناميػة ، مف وظيفتو ا

يجػػري فييػػا تعطيػػؿ خاصػػية القػػراءة االحاديػػة االتجػػاه ، 
وتحريؾ فعالية التوليد ، بحيث تبدو الكممة داخؿ النص 
وكأنايا تعبير عف أصػوات متعػددة أو عمػى األقػؿ تسػعى 

 .(٘ٓٔ)ألْف تكوف موقع لقاء ثقافات ومواقؼ متعددة
ًا، بػؿ صػار عالمػًا مػف لـ يعػد التنػاص بنػاء مغمقػ

النصػػوص وفضػػاًء مػػف الػػدالالت والثقافػػات واألصػػوات، 
وتحػػػرر مػػػف الداللػػػة الواحػػػدة إلػػػى الػػػدالالت والثقافػػػات 

 واألصوات  المنفتحة والمتعددة .
وفي ىذا السياؽ أيضًا يأتي الحديث عمى 
اشتغاؿ ) جيرار جينيت( في طرحو التعديِة النصيِة التي 

مطًا مف أنماط عالقات يدخؿ فييا جامع النص ن
. فالتناصية عنده ىي (ٙٓٔ)التعدية النصية الخمسة 

المعنى  إنيا تنت ))اآللية الخاصة بالقراءة األدبية ، 
. والجامعية النصية عنده تتكوف عمى الدواـ (ٚٓٔ)((

فا  بطريقة المحاكاة ، وتتكوف ب تساعية نصية ، وا 
االنتماء المدخمي لمنص لعمؿ ما يظير كثيرًا عف 

 . (ٛٓٔ)طريؽ إشارات ممحقية نصية 
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ويحػػاوؿ جيػػرار جينيػػت مػػف خػػالؿ ىػػذا الطػػرح أْف 
يرصػػد مػػا يتعمػػؽ فيػػو نػػص بنصػػوص أخػػرى ، مػػف دوف 

مػػػف أيل مػػػف  –عمػػػى وفػػػؽ ىػػػذا المفيػػػـو  -أْف يتغماػػػب 
العالقػػػػات والتفصػػػػيالت التػػػػي تحكػػػػـ بنيػػػػة النصػػػػوص 
المتعدية، بوصػؼ الػنص منفتحػًا ومتعػديًا إلػى نصػوص 

. وبذلؾ ُينَتُ  ومػف خػالؿ التنػاص نػوٌع مػف  (ٜٓٔ)اخرى 
أنػػػواع االنفتػػػاح النّصػػػي مػػػف خػػػالؿ تػػػداخؿ النصػػػوص 
والثقافػػات والػػدالالت . ويعػػّد النقّػػاد افا فرضػػية التنػػاص 
متحّدرة مف تفكير بػاختيف ، ىػو الػذي اّكػد أفا كػؿا نػص 
يقع في ممتقػى نصػوص اخػرى ، فيػو يعيػد النظػر فييػا 

. أي أناػػو يحّوليػػا لتصػػبح  ويكشػػفيا ويراجػػع صػػياغتيا
والحواريػة .(ٓٔٔ)دالة عمى عمـ أعـ مما كانت تدؿ عميو 

تتجمّػػى عنػػده فػػي ثالثػػة مظػػاىر ىػػي: العالقػػة الحواريػػة 
المتداخمة بيف المغات وتتمّثؿ في الحوارات األيديولوجيػة 
أو الثقافيػػػػة غيػػػػر المباشػػػػرة ، والحػػػػوارات الخالصػػػػة ، 
وتكػػوف بػػيف الشخصػػيات ، والتيجػػيف يكػػوف بػػيف لغتػػيف 

 .(ٔٔٔ)داخؿ ممفوظ واحد
جو االنفتاح وبذلؾ تشّكؿ الحوارية وجيًا مف أو 

 النصي بما تدعـ بو النص مف سعٍة وغنى نصوصي .
 التجريب-ٕ

إذا كانت الحداثة قد احتفت بالعمؽ والمعنى ، 
ف فا ما بعد الحداثة نادت بعدـ ثبات المعنى وعدـ 
جوىريتو ، فال شيء تحت السطح سوى السطح ، 
والشيء تحت التجربة سوى التجربة ، ونادت كذلؾ 

ض الساللـ اليرمية واالحتفاء بالسعي إلى تقوي
بالعرضية والتالعب والمفارقة والسخرية واالنفصامية 
ولغة السوؽ ، واىتمت بأشكاؿ التعددية اىتمامًا كبيرًا، 
بوصفيا أقوى وسائؿ االنفتاح مف القيود الماورائية 

(ٕٔٔ). 

لقد اىتمت ثقافة ما بعد الحداثة بالدادية 
ؿ المفتوح، ومناىضة الشكؿ المنتيي ، ودعت لمشك

والمعب، والصدفة، والفوضى التجريبية، والصيرورة أو 
األدائية الفردية . والنص أو النصوصية المتداخمة 
والمفارقة ، وكاف مف منظورىا الفمسفي أنايا الغت 
محدودية المعنى وامكانية تقريره، واّكدت عمى أّف 

 . (ٖٔٔ)الحقيقة الثابتة ماىي إاّل صناعة لغوية
يب أحد سمات كتابة ما بعد الحداثة لما كاف التجر   

شاع فييا مف نزعة نحو اعبداع الممتد والتجدد الدائـ 
والدعوة إلى تجاوز الصي  المغمقة ، إْذ ))غالبا ما 
توصؼ المغامرات الفنية الجديدة بأنايا 

حّتى ظير فيما بعد مني  تجريبي  (ٗٔٔ)))تجريب((.((
روض يقـو عمى المالحظة والتصنيؼ ووضع الف

 –. وُطرح فيما يخّص الفف  (٘ٔٔ)والتحقؽ مف صحتيا
إفا التجريَب نوٌع مف االختبار شبيو بالعمؿ  –مثاًل 

ناو يمكف  المختبري ، قد يكوف ذا فائدة لمفنانيف ، وا 
لمفف أْف يعال  المشاعر بدّقة عممية . وبأفا األدب 

 .(ٙٔٔ)يموت مف دوف التجريب المستمر 
لى ىذا االتجاه في وكانت ثّمة ظروؼ دفعت إ

اعبداع تتصؿ بالتغيرات العامة التي حدثت في اوروبا 
آنذاؾ ، وما كاف خمفيا مف تحوالت فمسفية وثقافية ، 
كالتوّجو نحو الذات اعنسانية وحرية اعنساف في 
اعبداع والحياة عمومًا . فقد ظّمت مساحة التجريب أو 

وبو االنفتاح ماثمة في أْف يعثر كؿ مبدع عمى اسم
.فالتجريب حالة مف اعبداع الالنيائي (ٚٔٔ)الخاص 

 وتجدد دائـ لإلنساف ، والتحقؽ لذاتو االنسانية.
وكاف اعحساس بالطغياف الذي مارستو المغة 
التقميدية قد حّفز الكتّاب التجريبييف ز ألفا الكتّاب 
الكالسيكييف في القرف السابع عشر قبموا المغة بوصفيا 

فافًة تفصح عف حقائؽ العالـ، ولـ وسيمًة تعبيريًة ش
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تكف بيـ حاجة لتغيير منطقيا. فقد تذّمر بعض الكتّاب 
فا المغة  مف أفا المصطمح األدبي فقد طاقتو الداللية ، وا 
أخفقت في استيعاب التطورات التي تحققت في حقؿ 
نايا تحتفظ بمعمومات بدائية كانت في  المعرفة . وا 

. لذلؾ جاء االشتغاؿ عمى (ٛٔٔ)طريقيا ألْف تصبح بالية 
إيجاد طرائؽ جديدة مف أجؿ وضع المغة في عالقة 
صحيحة وجادة ومباشرة مع الظواىر الجديدة في 

 الحياة، فكاف التجريب .
لكّف ثّمة مشكمة واجيتيا حركة التجريب في المغة 
آنذاؾ، بالنظر إلى خصوصية ىذه المغة واختالفيا عف 

)) ال تبدو عمى أّنيا أنواع الفنوف االخرى ، فالمغة 
واسطة مشّجعة ليذا النوع مف التجديد ، ألّنيا محافظة 
في جوىرىا . وىي تركيب مبني عمى اعجماع ونسي   
تربطو مجموعة ىائمة مف االتفاقات التاريخية 
واالجتماعية . وال تكاد تمتمؾ موضوعات الفنوف االخرى 

ب . فمف المنطقي أْف يواجو كتّا (ٜٔٔ)معنى فطريًا((
التجريب معارضًة ورفضًا مف معاصرييـ ، لكف ىذا 
التوجو في الكتابة استقر ، وانتيى التجريب بظيور 
)الصي  المفتوحة ( في الكتابة األدبية ، وصار دعاة 
التجريب ىـ عمالقة اعدارة األدبية. وظيرت كتابات 
غير محددة مف حيث الشكؿ ، تمزج بيف الشعر والنثر 

، عف طريؽ استعماؿ ما قد ينشأ  ، والتأمؿ والحكاية
في ذىف الكاتب ميما كاف . وظيرت أعماؿ كبيرة 
حديثة ، سمحت ألّية مادة تقريبًا في اعقامة فييا 

 .                                 (ٕٓٔ)وكأنايا فراغات  يراد ممؤىا كما ييوى المرء 
وىذه الصي  المفتوحة في أغمب سماتيا أعماؿ 

المفيـو الحديث لمنص المفتوح الذي مفتوحة تطابؽ 
استقر في النقد الغربي بعد ذلؾ . وليستقر فيما بعد 

ك جراء  -األثر المفتوح الذي ىو)) الشكؿ المفتوح 
بسعيو إلى إحداث خمخمة شكمية يوائـ فييا  -تجريبي 

التضادات ويمغي الحدود األجناسية بينيا. وعده متداخال 
ت الفكر الفمسفي الغربي اناما يسعى _ عمى وفؽ موجيا

لغاء الفوارؽ  _ إلى تقويض القصدية وا 
،وانتاج كتابة جديدة ال تنتمي إلى  (ٕٔٔ)األجناسية((

 أنماط الكتابة التقميدية، وتتحرر مف كؿ قيد مسبؽ. 
 البناء النصي الخاص.-ٖ

يقـو االنفتاح النصي عمى تقنية أخرى في 
في جسد  طبيعتو النصية، ىي تقنية الفراغات والفجوات

ىذا النص . ومعمـو أفا التحقؽ الجمالي في القراءة 
ناما  والتأويؿ ال يأتي بالتركيز عمى تقنيات الكاتب فقط، وا 

 بتظافر التقنيات والتفاعؿ بيف النص والقارئ.
طرح آيزر افتراضو بأفا جميع النصوص األدبية 
تتضمف فراغات أو فجوات ينبغي ليذه الفجوات أْف ُتمأل 

. وقد عّدت (ٕٕٔ)ة القارئ، ليتـ لو تأويؿ النص بوساط
جمالية التمقي تقنية الفراغات ىذه بنية ديناميكية في 
النص . ألنايا المجاؿ الخصب، تتولى قراءة إسراره في 
ضوء الضياع والظالـ التي يسّيرىا النص في اعتماده 
الكشؼ والخفاء، التصريح والسكوت ، واعشارة 

 .(ٖٕٔ)واعىماؿ
ذه البنية النصية الخاصة التي تقـو وتنماز ى

عمى البياض والفراغات بأنايا تتيح متسعًا كبيرًا لمتأويؿ 
وتحدد القراءة ز ألفا ىذه البياضات ))ال يمكف أْف تمتمؾ 

. وىذا يتيح لمقارئ مم  ىذا (ٕٗٔ)أي محتوى محدد((
المحتوى وعمى نحو قصدي بما يتوقعو ىو وما يريده، 

ؾ في إنتاج النص . فالبياضات ليفتح القراءة ويشار 
والفراغات تحّث القارَئ عمى إعادة بناء تشكيالت النص 
االخرى مف خالؿ سيرورة القراءة. فيي تّحفز وتثير 
أفعاؿ المميء والبناء لدى القارئ ، وتجعمو يعمؿ عمى 
إيجاد العالقة الداللية النصية التي تربط اجزاء النص 

وىذه  الفراغات . وبذلؾ تؤدي ىذه البياضات (ٕ٘ٔ)
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وظيفة فاعمة في انفتاح النص، وتكريس جماليتو 
 وتحدد قراءاتو بالمشاركة مع القارئ المال  ليا .

تنضاؼ الييا تقنيات الشكؿ السطحي لمنص مف     
البياض والسواد والفراغات في شكؿ الكتابة، وليس 
فراغات المعنى فيو فحسب، ويبنى النص عمى شكؿ 

د فيو الحروؼ وتتقارب، لتصنع طباعي مختمؼ، تتباع
شّكاًل خاصًا في السواد والبياض والفراغات الطباعية 
عمى الورؽ، تنضاؼ إليو الخطوط واألشكاؿ والرسـو 

 والصور.
 التوظيؼ الخاص لالستعارة:-ٗ

شيد العصر الوسيط تطور نظرية االستعارة 
التي يمكف مف خالليا أْف تؤَوؿ الكتابة المقّدسة 

وف التصويرية إلى معاف أربعة مختمفة، والشعر والفن
، ()ىي الحرفي واالستعاري واألخالقي واألناغوجي 

وصارت االستعارة تّشكؿ مفتاح الشعر في العصر 
الوسيط . ويتوفر العمؿ المبني عمى ىذا المبدأ ومف 
دوف شؾ عمى نوع مف )االنفتاح(. و يعرؼ القارُئ أفا 

متعددة األشكاؿ، كّؿ جممة وكّؿ شخصية تخفي دالالت 
. فاالستعارة عند بوؿ ريكور (ٕٙٔ)يتحتـّ عميو اكتشافيا

))تمّثؿ فائض معنى ، وظيفتو انفتاح النص عمى عوالـ 
. مما (ٕٚٔ)جديدة وطرؽ جديدة لموجود في العالـ ((

يستدعي ُقراء مجيوليف يشتغموف عمى تأويؿ العمؿ 
، األدبي وقراءتو، السيما أفا مفيـو االستعارة قد تطور

وصارت االستعارة تعمؿ عمى تقييـ ىذه الوظيفة 
االبداعية الجديدة لإلنساف . فمـ يعد األثر الفني 
موضوعًا نستمتع بجماليتو القائمة، بؿ صار سرًّا يجب 
أْف نقـو باكتشافو، وصار منّبيا  لممخيمة، وىذه ىي 
خالصات النقد المعاصر، التي أنتجت صيغة واعية 

 .(ٕٛٔ)لألثر المفتوح

 توجد االستعارة في ذاتيا، بؿ في التأويؿ وال
ومف خاللو. ويفترض التأويُؿ االستعاري أصاًل التأويَؿ 
الحرفي الذي يفكؾ نفسو في تناقض داؿ ، وعممية 
التدمير الذاتي ، أو التحويؿ ىذه التي تممي نوعًا مف 
تحريؼ الكممات ، وتوسيع معانييا ، وىذا ما يسمى 

 . (ٜٕٔ)و )التناقض( أو )المجافاة(ب)المنافرة الداللية( أ
وبذلؾ تكوف االستعارة احدى الوسائؿ التي ينفتح 

النص عمى التأويؿ  -مف خالؿ التوظيؼ الخاص ليا -
والقراءة المتعددة، بما تحمؿ مف طاقة إيحائية عالية 

 وتكثيؼ داللي . 
 املبحث الرابع

 حقل املصطلحات الهقدية
تػػػػػػوح إنمػػػػػػازت نظريػػػػػػة االنفتػػػػػػاح والػػػػػػنص المف

باشتماليا عمى حقؿ متكامػؿ وواسػع مػف المصػطمحات، 
تػػػداخمت بػػػو مػػػع جميػػػع النظريػػػات المجػػػاورة ليػػػا مػػػف 
التأويؿ إلى الكتابة ، مصطمحات ذات مرجعيػة فمسػفية، 
وأخػػػرى نقديػػػة، وثالثػػػة أدبيػػػة ، بعضػػػيا َتمػػػّوف بػػػألواف 
العصر. فثّمة مصطمحات تػرتبط بػالمتمقي وثانيػة تػرتبط 

بالمبػػػدع ورابعػػػة تػػػرتبط بالوسػػػط  بػػػالنص وثالثػػػة تػػػرتبط
 الثقافي الذي ُوِلَد فيو األثُر المفتوح.

 المصطمحات الخاصة بالمتمقي : -ٔ
انطمؽ المنّظروف في  نظرية التمقي فػي مرحمػة 
مػػا بعػػد الحداثػػة ، مػػف مبػػدأ أسػػاس فػػي عالقػػة المتمقػػي 
بالعمؿ اعبداعي مفاده أناو ))ليسػت لمعمػؿ األدبػي داللػة 

نى ثابت مطمؽ ونيائي . إْذ يظػّؿ منطويػًا جاىزة ، أو مع
عمػػى إمكانيػػات دالليػػة يقتضػػي تحققيػػا مسػػاىمُة القػػارئ 
ومحاورتػػو لمػػػنص الػػذي يكتسػػػب مػػػع كػػؿِّ قػػػراءة جديػػػدة 

. لذلؾ توّلدت الكثير مػف المصػطمحات (ٖٓٔ)معنى جديد((
التي ترتبط بالمتمقي أو مفيػـو التمقػي . والسػيما عنػدما 

ي يػولي عمميػة التمقػي عنايػة استقر مفيـو االنفتاح الػذ
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أكبػػػر مػػػف عمميػػػة إنتػػػاج الداللػػػة األدبيػػػة . السػػػيما أفا 
القناعػػة قائمػػة عمػػى أفا قػػراءة الػػنص ومعنػػاه مرتبطػػاف 
ارتباطػػا وثيقػػا بػػالقراءة المتعػػددة بتعػػدد القػػراء ، فػػالتوقع 
ليس إطػارًا ثابتػًا عمػى نحػو جػاىز يػتـ عػرض النصػوص 

ذه النصوص ذاتيا عميو ، بؿ ىو فضاء متحرؾ تسيـ ى
 .(ٖٔٔ)في بنائو بطريقة ديناميكية مستمرة

مف ىذه المصطمحات )افؽ االنتظػار(، وىػو  
بحسػػػب )يػػػاوس( مفيػػػـو يمثّػػػؿ النسػػػؽ المرجعػػػي الػػػذي 
يمكف أْف يصػاغ موضػوعيًا ، الػذي يحػيط بالعمػؿ لحظػة 
ظيوره الى الوجود ، أي نسؽ المعايير والقػيـ المتزامنػة 

 تػػي تشػػّكؿ  التجربػػة األدبيػػةمػػع ظيػػور العمػػؿ األدبػػي ال
لكػػػػف الطبيعػػػػة  . (ٕٖٔ)والتاريخيػػػػة لػػػػدى قُػػػػراءه األولػػػػيف

الجديػػػػدة لمنصػػػػوص األدبيػػػػة المفتوحػػػػة تثبػػػػت إفا ىػػػػذه 
النصػػوص متحركػػة ، ُتَخِمػػُؼ فضػػاءىا الخػػاص وأبعادىػػا 
الخاصة باستمرار . فػالنص المفتػوح بوصػفو  موضػوعًا 

ة لمقػارئ متحركًا ومفتوحًا  ييدؼ  إلػى أْف يكػوف بالنسػب
. ممػا ولاػد مصػطمحًا  (ٖٖٔ)عالمًا دائـ االنصػيار والتجػدد

آخػػر يحمػػؿ مفيومػػًا جديػػدًا وىػػو مصػػطمح )كسػػر أفػػؽ 
التمقي( أو )كسر أفؽ انتظار القارئ(. فػ فا يػاوس يػربط 
القيمػػة الجماليػػة لمعمػػؿ األدبػػي الجديػػد بدرجػػة )انزياحػػو 
، وبمػػدى تعطيمػػو  الجمػػالي( عػػف أفػػؽ االنتظػػار المفيػػـو

تجربة السابقة وتجاوزه ليػا، وتحريػره لمػوعي بتأسػيس لم
إمكانات جديػدة لمرؤيػا والتجربػة، وىػذه القيمػة الجماليػة 

 (ٖٗٔ)تكػػوف أكبػػر كّممػػا كػػاف )تغييػػر األفػػؽ( السػػائد أكبػػرز
 ألفا ىذا االنكسار يتيح داللة جديدة مفاجئة منفتحة.

وثماة مصطمح آخر ارتبط بمصطمح التأويؿ  
و )استعماؿ النصوص( وقد فّرؽ وىو)االستعماؿ( أ

امبرتو إيكو بيف تأويؿ النصوص واستعماليا. مؤكدا أفا 
تأويؿ النص يعني الخضوع إلى وحدتو العضوية 
وانسجامو الداخمي الخاص وقصده العميؽ ، أّما 

االستعماؿ فيعني قّير النص وعجنو حتى يتالءـ مع 
مقاصدنا الخاصة مف دوف مساءلة مقاصده العميقة، 

البحث عنيا، وال حتى مساءلة مقاصد المؤلؼ ، وفي و 
ىذه الحالة يكوف القارئ )قارئًا سيئًا( في نظر امبرتو 

في حيف يرى )رورتي( أناو ليس ىناؾ فارؽ  (ٖ٘ٔ)إيكو.
بيف استعماؿ النص ألجؿ غاياتنا الخاصة وتأويمو، إْذ 

لكف امبرتو إيكو  (ٖٙٔ)إفا كمييما مجرد استعماؿ لمنص.
فا ثّمة فارؽ كبير بيف الحالتيف، ويؤكد يشدد عمى أ

عمى تفعيؿ التأويؿ مفيومًا قارًا لمتعامؿ مع النصوص 
 المفتوحة.
ومػػػف المصػػػطمحات التػػػي اسػػػتعمميا امبرتػػػو   

إيكػػو فػػي اشػػتغالو عمػػى الػػنص المفتػػوح ىػػو مصػػطمح 
)القػارئ التعاضػػدي( لمتػػدليؿ عمػى الفعػػؿ التعاضػػدي بػػيف 

القػػارئ المػػؤوؿ. وقػػد الػػنص والقػػارئ، أو بػػيف المؤلػػؼ و 
أشػػار إلػػى مػػا ينطػػوي عميػػو الػػنص مػػف تعضػػيد بنػػائي، 
وميؿ تعبيره إلى فتح مغاليقيا التأويميةز ألفا الػنص ىػو 
تعاضػػد وتكامػػؿ بػػيف مػػا يقػػاؿ ومػػا ال يقػػاؿ، بػػيف الظػػاىر 

وافا كػػػؿا نػػػص ىػػػو موضػػػوع لمتفعيػػػؿ او  (ٖٚٔ)والخفػػػي.
مػف  غير كامؿ لما فيػو –بحسب امبرتو إيكو  –لمقراءة 

خصوصية لسانية وبناء مقاصد لمجمؿ والعبارات ، وىػو 
يظّؿ محض صوت، إْف لـ تنشأ لو صمة مرجعية برمزية 
معطاة . وىنا ُيطرح القارُئ دومًا عمى أناو العامؿ الجدير 
بػأْف يفػػتح القػاموس لػػدى الػػنص، وأْف يمجػأ إلػػى سمسػػمة 
مف القواعد، ليصؿ إلى تذليؿ النص عبر سمسمة معقػدة 

  (ٖٛٔ)لحركات التعاضدية.مف ا
ويػػػػرتبط بالقػػػػارئ كػػػػذلؾ مصػػػػطمح آخػػػػر اسػػػػتعممو 
امبرتو إيكو في اشتغالو عمى نظرية التأويؿ الخاصة بو 
وىػػو )السػػيميوزيس(، وىػػو مصػػطمح يػػدؿ عمػػى التأويػػؿ 
الالمتناىي الذي يقـو عمػى غيػاب القاعػدة فػي التأويػؿ، 

ناو تائػو بػال موضػوع وال ييػتـ سػوى بنفسػو. وقػد  (ٜٖٔ)وا 
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ض امبرتو إيكو ىذا االتجاه فػي التأويػؿ مخّطئػًا ايػاهز نق
ألناو تأويؿ مفرط يفتح متاىات وانزالقات داللية ال حصر 

  (ٓٗٔ)ليا.
ويػػرى إيكػػو أفا الػػنص ال يػػؤوؿ عمػػى وفػػؽ رغبػػات 
المؤلؼ، بؿ عمى وفؽ استراتيجية معقدة مف التفػاعالت 
التػػػي تسػػػتوعب القػػػراء بمػػػؤىالتيـ بػػػداخميا، بوصػػػفيا 

اجتماعيػػػػػًا، وىػػػػػذا اعرث االجتمػػػػػاعي يشػػػػػمؿ  موروثػػػػػاً 
الموسوعة العامة التي أنتجيػا االسػتعماؿ الخػاص ليػذه 
المغػػػػػة، والتػػػػػأويالت السػػػػػابقة لمجموعػػػػػة كبيػػػػػرة مػػػػػف 
النصػػوص، وال سػػيما فػػي ذلػػؾ الػػنص الػػذي بػػيف يػػدي 

جميع ىذه العناصر واالعتبارات التي ينبغي  (ٔٗٔ)القارئ.
مػػؽ عميػػو امبرتػػو عمػػى القػػارئ أْف يسػػتوعبيا ىػػي مػػا اط

ايكػػو مصػػػطمح ) الموسػػػوعة( . وىػػػو مصػػػطمح لمفيػػػـو 
يوفّػػػؽ بػػػيف النقػػػد المتطػػػرؼ فػػػي رفضػػػو العالقػػػة بػػػيف 
المسػػػػػانيات الجمميػػػػػة بالشػػػػػفرات، والنقػػػػػد الػػػػػذي يػػػػػذيب 
العنصػػريف السػػابقيف )الجممػػة والشػػّفرة( بوضػػع جسػػور 
بػػيف المسػػاف بوصػػفو نظامػػًا لمتجسػػيدات الخطابيػػة وبػػيف 

 (ٕٗٔ)ات بوصفيا إنتاجػًا ليػذا المسػاف.دراسة ىذه الخطاب
-كػذلؾ –واستعمؿ إيكو في اشتغالو في النص المفتوح 

مصطمحي)المحور واالنتقاء السياقي( . فأّما )المحور(، 
فيعنػػي الخطاطػػات االفتراضػػية أو التخمينيػػة التػػي يبنييػػا 
القارئ ويستند عمييػا فػي مقاربػة الػنص وتأويمػو ، وأماػا 

قي(، فيعنػػػي أفا القػػػارئ يقػػػـو مصػػػطمح )االنتقػػػاء السػػػيا
باعتماد ممكنات تأويمية مخصوصة واسػتبعاد اخػرى فػي 
الوقػػػت نفسػػػو، بحثػػػًا عّمػػػا يتوافػػػؽ مػػػع مبتنيػػػات الػػػنص 

 (ٖٗٔ)األصمية.
واسػػػتعمؿ إيكػػػو أيضػػػًا مصػػػطمحي)المؤَوؿ النيػػػائي 
والمادة( في مفيوميف مرتبطيف بالقارئ وحدود قراءتػو . 

ذي يغمػػؽ الطريػػؽ أمػػاـ فػػالمؤَوؿ النيػػائي ىػػو التأويػػؿ الػػ
االنفتػػاح المطمػػؽ، وىػػو أشػػبو بالمحّطػػة التػػي البػػد مػػف 

التوقؼ عندىا. وأّما مفيـو المادة فيو مفيػـو يحػّد مػف 
االنفتػػاح لصػػالح األبعػػاد التواصػػمية، وىػػو نظػػاـ وقػػانوف 

 (ٗٗٔ)يسّي  فوضى االنفتاح.
وأّمػػػػػػا مفيػػػػػػـو )العػػػػػػوالـ الممكنػػػػػػة(، فيػػػػػػو مػػػػػػف 

مبرتو إيكو في كالمو عمى المصطمحات التي استعمميا ا
توقعػػات القػػارئ، وىػػو مفيػػـو يقػػـو عمػػى إنشػػاء قوالػػب 
بنائيػػة كفيمػػة بتمثيػػؿ نمػػوذج لمعػػوالـ النّصػػية، ومعرفػػة 
التحويميػػػة الكامنػػػة فييػػػا، وىػػػذه العػػػوالـ سػػػواء أكانػػػت 
متخيمة أـ واقعية ىي عبػارة عػف بنػاء ثقػافي قػائـ عمػى 

مػو لػو مػف الموسوعة، يتعامؿ القارئ مع النص فػي تأوي
خالؿ افػراد بمثابػة خاصػّيات، تجعػؿ العمػؿ يشػبو مسػار 

 (٘ٗٔ)األحداث، ويجعؿ العمؿ ممكنًا.
 المصطمحات المرتبطة بالنص:-ٕ

أّوؿ المصػػػػػطمحات التػػػػػي تنتمػػػػػي إلػػػػػى حّقػػػػػؿ  
االنفتػاح التػي تػػرتبط بػالنص واىّميػػا مصػطمحا ) الػػنص 
المقػػروء والػػنص المكتػػوب(، فأّمػػا الػػنص المقػػروء فيػػو 

بسمات النص الحػداثي، ُكِتػب بقصػد توصػيؿ  نص يّتسـ
رسالة محػددة ودقيقػة، وىػو يفتػرض وجػود قػارئ سػمبي 

دراؾ الرسالة.  (ٙٗٔ)تقتصر ميّمتو عمى استقباؿ وا 
وأماا النص المكتوب فيو نػص مفتػوح مػا بعػد  

حداثي، يختمؼ جوىريًا عف النص الكالسيكي، فقد ُكتب 
تبػػو وينتجػػو، حتّػػى يسػػتطيع القػػارئ فػػي كػػؿِّ قػػراءة أْف يك

 (ٚٗٔ)وىو يقتضي تأوياًل مستمرًا ومتغيرًا عند كؿِّ قراءة.
ويفّرؽ روالف بارت بيف نصوص تجعؿ القارئ   

في حالة تأىب واستنفار دائميف، وبيف نصػوص تمنحػو 
الشػعور بػالخموؿ والممػػؿ، ويسػّمي بػػارت النصػوص مػػف 
ػػػػا  النػػػػوع األوؿ بػػػػاألدب الكتػػػػابي أو األدب لمكتابػػػػة ، أما

لنػػػػوع الثػػػػاني فيػػػػي األدب القرائػػػػي أو األدب نصػػػػوص ا
 . (ٛٗٔ)لمقراءة



 جامعة المثنى / كمية التربية / قسـ المغة العربية ف عميـ. عزيز حسي ـ. //قسـ المغة العربية  / جامعة القادسية / كمّية التربية اهلل حبيب كاظـ ـ.د. عبدأ.

 67 ـٕٕٔٓسنة (ٗ ، ٖ) العدداف (ٔٔ) المجمد - التربوية والعموـ اآلداب في القادسية مجمة 

امػػا مصػػطمح )الػػنص المغمػػؽ(، وىػػو عػػادة مػػا  
يرد مع مصطمح النص المفتوح، فيدؿ عمى النص الػذي 
ال يتمتّػػػع بخصػػػائص الػػػنص المفتػػػوح، ويتمتّػػػع بوحػػػدة 
عضوية وبنية متكاممة، ويعطي مؤلفو الحرية في فرض 

سابو ىويػة فرديػة، وىػو ىيمنتو عميو مما يؤدي إلى اكت
وأشػػد عنتػػًا لالسػػتعماؿ مػػف  (ٜٗٔ)نػػص احػػادي المعنػػى.

الػػػنص المفتػػػوح، إْذ ُيعػػػد لقػػػارٍئ نمػػػوذجٍي محػػػدٍد بدقّػػػة، 
فػػالنص  (ٓ٘ٔ)يقصػػد توجيػػو تعاضػػده عمػػى نحػػو قمعػػي.

المقػػروء يعػػادؿ الػػنص المغمػػؽ والػػنص المكتػػوب يعػػادؿ 
 النص المفتوح عند ايكو.

ع النص ثـ مصطمح )جامع النص(، وىو جام 
أو الجامع النصي أو جامع النسي . وىو مفيـو لعالقة 
التداخؿ التي تقرف النص بمختمؼ انماط الخطاب التي 
ينتمي الييا النص . وفي ىذا اعطار تدخؿ األجناس 
وتحديداتيا ، وىي المتعمقة بالموضوع والشكؿ 

ويكاد يكوف ىذا )أدبية األدب(، (ٔ٘ٔ)والصيغة.
انماط  –العامة ، أو المفارقة ويعني مجموع  المقوالت 

التي ينتسب الييا  –، صي  األداء ، األجناس األدبية 
  (ٕ٘ٔ)النص الفرد.

وجامع النص يوجد فػوؽ الػنص ، وتحتػو ، بحيػث 
ال تنظـ خيوط أي نص أدبي إاّل إذا كانػت موصػولة مػف 
جميػػػع الجيػػػات بػػػػ)جامع الػػػنص(، الػػػذي ىػػػو أعػػػـ مػػػف 

 (ٖ٘ٔ)النص.
لمكتابػػة( أو ) الكتابػػة  أّمػػا مصػػطمح )درجػػة الصػػفر

في درجة الصػفر( فيػو مصػطمح اسػتعممو بػارت لمداللػة 
عمى الكتابة التي ال تشير إلى حالة المتحدث ) ىػؿ ىػو 
مفػػرد أو جمػػػع(، وال إلػػػى زمػػػف افعالػػػو ) ىػػػؿ تمػػػت فػػػي 
الماضػػػي أو فػػػي الحاضػػػر (، فيػػػي صػػػيغة تشػػػير إلػػػى 

 (ٗ٘ٔ)الحياد ، ويسمييا أيضا الكتابة البيضاء.

ارت إلى التركيز عمى ىػذا الموضػوع مػف وقد دفع ب
الكتابة بروز ظاىرة حديثة، تعػرض نفسػيا عمػى الكاتػب 
بوصفيا خيارًا يجعؿ الشكؿ فييا نوعًا مف السػموؾ، ممػا 
يفسح مجااًل لنشوء اخالؽ وطرائؽ كتابية جديدة، وبيذا 
يضػػػاؼ عمػػػؽ جديػػػد إلػػػى األبعػػػاد التػػػي تصػػػنع اعبػػػداع 

 (٘٘ٔ)األدبي.
ص ( فيو مصطمح مف اجتراح )جيرار أماا ) لّذة الن

جينيػػػت( ايضػػػًا ، ويػػػدؿ عمػػػى الحالػػػة التػػػي تكػػػوف فييػػػا 
النصوص منحرفة، كائنة خارج كّؿ غاية يمكف لممرء أْف 
ْف كانػػػت غايػػػة المػػػّذة نفسػػػيا، فػػػنص  يتخيميػػػا، حتػػػى وا 
فا االنحػػراؼ فػػي أقصػػى  المتعػػة نػػص الـز ال يتعػػدى ، وا 

تطػػّرؼ متجػػاوز تطرفػػو ىػػو الػػذي يفػػرض المتعػػة، إنايػػا 
دائمًا ، تطػّرؼ فػارغ، ومتحػرؾ، ومفػاج  ، وىػذا يضػمف 

 (ٙ٘ٔ)المتعة عند بارت.
يقضػػي الػػنص فييػػا عمػػى كػػؿِّ لغػػة واصػػفة، ويكػػوف 
نصػػًا. فمػػيس ثّمػػة صػػوت) عمػػـ أو سػػبب أو مؤسسػػة( 
يقـو خمؼ ما يقوؿ، فالنص ُييدـ ىػدمًا كػاماًل يبمػ  حػدا 

و المسػػػاني التنػػاقض فئتَػػػو االسػػػتداللية الخاصػػة ومرجَعػػػ
االجتماعي)جنسػػػو األدبػػػي( ، ويمكنػػػو أْف يشػػػف )غػػػارة( 

ػػػا مصػػػطمح (ٚ٘ٔ)عمػػػى البنػػػى المقّدسػػػة لمغػػػة نفسػػػيا . أما
)االسػػتراتيجية النصػػية ( فيػػو مػػف المصػػطمحات الميّمػػة 
في التنظير لمنص المفتوح، وىػو يػرتبط أيضػًا بمصػطمح 
)السجؿ النصي(، وىػذا األخيػر يعنػي مجموعػة المعػايير 

ت واالتفاقػػات التػػي تكػوف سػػابقة عمػػى الػػنص والمواصػفا
 ومعروفػػة لػػدى الجميػػور المتمقػػػي لػػو ، التػػي يسػػػتطيع
بفضػػميا أْف يخمػػؽ وضػػعية سػػياقية مشػػتركة بينػػو وبػػيف 

اسػػتيعاب الػػنص مػػف القػػارئ، بحيػػث يػػتمكف ىػػذا األخيػػر 
ػػػا االسػػػتراتيجية  (158)ووصػػػؼ مػػػا لػػػـ يصػػػرح بػػػو . أما

زة فػي الػنص النصية فيي عممية اخػراج الداللػة المتمركػ
عػػف طريػػؽ الػػتالحـ المسػػتمر بػػيف عالمػػة الػػنص وبعػػده 
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 (159)االشاري وبيف تفسير القارئ وكفاءتػو التأويميػة .
وىي نمط مف التفاعؿ بيف معرفة القارئ ومعرفة الكاتػب 

وىػػي  (160)وتأويمػػو. المجيػػوؿ ، لكشػػؼ نوايػػا الػػنص
قابمية لدى النص تربط عناصر السجؿ النصػي ببعضػيا 

فػػي افعػػاؿ الفيػػـ لػػدى القػػارئ، وتقيػػيـ  الػػبعض، وتػػتحكـ
العالقػػػة بػػػيف السػػػياؽ المرجعػػػي لمسػػػجؿ النصػػػي وبػػػيف 
القارئ المدعو لتحقيػؽ نسػؽ التوافقػات النصػية وتنظػيـ 

 (ٔٙٔ)شروط التواصؿ ايضًا.
وبذلؾ يكوف االشػتغاؿ النقػدي الغربػي عمػى الػنص 
المفتػػػػػوح قػػػػػد أسػػػػػس لجيػػػػػاز متكامػػػػػؿ ومسػػػػػتقر مػػػػػف 

فة التػي شػّكمت مػع الجوانػب المصطمحات النقدية المختم
االخرى ليذا االشػتغاؿ النقػدي الكبيػر اطػارًا نظريػًا كبيػرًا، 

  ومفيومًا متكاماًل لمنص المفتوح . 
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ينظر: حدود التأويؿ، قراءة في مشروع امبرتو ايكو  -ٓ٘
 .ٚٔ، ٙٔالنقدي، 

 .ٗٗينظر: التأويؿ والتأويؿ المفرط،  -ٔ٘

 .ٕٖ، ٖٔينظر: االثر المفتوح ،  -ٕ٘

 .ٖٖينظر: المصدر نفسو، -ٖ٘
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 .ٕٓٗينظر: فيـ الفيـ ،  -٘٘

 .ٖٙينظر: األثر المفتوح ،  -ٙ٘
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ينظر: حدود التأويؿ، قراءة في مشروع امبرتو إيكو  -ٓٙ
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يماف عيسى الناصر، المؤسسة إالنقد العربي المعاصر، 
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ود التأويؿ، قراءة في مشروع امبرتو ايكو ينظر: حد -ٙٙ
 .ٚ٘النقدي، 

 .ٙٓٔ، ٘ٓٔينظر: مجيوؿ البياف،  -ٚٙ

، ٜٚينظر : التأويؿ بيف السيميائيات والتفكيكية،  -ٛٙ
ٛٓ. 

، ٜٚينظر: التأويؿ بيف السيميائيات والتفكيكية،  -ٜٙ
ٛٓ. 

انفتاح النص الشعري الحديث بيف الكتابة والقراءة،  -ٓٚ
ٜٓ. 

ؿ المفرط ، جوناثاف كمر، ينظر: دفاعًا عف التأوي -ٔٚ
 .ٖٛٔضمف كتاب التأويؿ والتأويؿ المفرط، 

 .ٔٓٔمجيوؿ البياف،  -ٕٚ

ينظر: الخطيئة والتكفير، عبداهلل الغّذامي ، المركز  -ٖٚ
 .ٗ، ٕٙٓٓ، ٙالثقافي العربي ، الدار البيضاء، ط

 ٜ٘ينظر: مف فمسفات التأويؿ الى نظريات القراءة ،  -ٗٚ
. 

 .ٜٚٔ،  ينظر: التأويؿ والتأويؿ المفرط -٘ٚ

 ٔٔينظر: التأويؿ بيف السيميائيات والتفكيكية ، -ٙٚ
،ٕٔ. 

                                                                                                  

ينظر: مف فمسفات التأويؿ الى نظريات القراءة ،  -ٚٚ
ٜ٘. 

ينظر: حدود التأويؿ ، قراءة في مشروع امبرتو ايكو  -ٛٚ
 .ٓٙ، ٜ٘النقدي ،

 .ٕٔينظر: التأويؿ بيف السيميائيات والتفكيكية ،  -ٜٚ

برتو ايكو ينظر: حدود التأويؿ ، قراءة في مشروع ام -ٓٛ
 .ٜٕٔ، ٕٙٔالنقدي ،

 .ٓٙمف فمسفات التأويؿ الى نظريات القراءة،  -ٔٛ

ينظر: حدود التأويؿ ، قراءة في مشروع امبرتو ايكو  -ٕٛ
 .ٜٕٔالنقدي ، 

 .ٕٖينظر: درجة الصفر لمكتابة،  -ٖٛ

 .ٖٗينظر: نظرية التمقي،  -ٗٛ

ينظر: مف فمسفات التأويؿ الى نظريات القراءة،  -٘ٛ
ٕٜٔ. 

يؿ الى نظريات القراءة، ينظر: مف فمسفات التأو  -ٙٛ
ٖٔٔ. 

 .ٖٕٓينظر: التأويؿ والتأويؿ المفرط،  -ٚٛ

 .ٓٗاالثر المفتوح،  -ٛٛ

 .ٓٗينظر: المصدر نفسو ،  -ٜٛ
 .٘ٗينظر: نظرية التمقي،  -ٜٓ

 .ٓٚينظر: الخطيئة والتكفير، -ٜٔ
ينظر: االصوؿ المعرفية لنظرية التمقي، ناظـ عودة  -ٕٜ

، ٜٜٚٔ، ٔخضر، دار الشروؽ، عماف، االردف، ط
ٕٔٔ. 

 .ٚٔاالثر المفتوح، ينظر: -ٖٜ

 .ٗٚ، ٖٚينظر: الخطيئة والتكفير،  -ٜٗ

ينظر: محاضرات في النقد االدبي ، بتوؿ قاسـ ناصر  -ٜ٘
، مركز الشييديف الصدريف لمدراسات والبحوث ، بغداد، 

 . ٕٛٓٓ.ٖٖٔ، ٔط

ينظر: اسس السيميائية ، دانياؿ تشالندلر ، ترجمة :  -ٜٙ
، ٔط طالؿ وىبة ، المنظمة العربية لمترجمة ، بيروت،

ٕٓٓٛ  ،ٖٓٔ. 

ينظر: دليؿ تمييدي الى ما بعد البنيوية وما بعد  -ٜٚ
الحداثة ، ماداف ساروب ، ترجمة : خميس بوغرارة ، 
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منشورات مخبر الترجمة في االدب والمسانيات، جامعة 
 . ٕٛ،  ٖٕٓٓقسنطينة، الجزائر ،

عصر البنيوية مف ليفي شتراوس إلى فوكو، اديث  -ٜٛ
ور، دار عيوف المغربية، كيرزويؿ ، ترجمة: جابر عصف

 .ٕٚٚ، ٜٙٛٔ، ٕط 

استراتجية التأويؿ، مف النصّية الى التفكيكية، محّمد  -ٜٜ
، ٕٔٔٓ، ٔبوعزة ، منشورات االختالؼ، الجزائر، ط

ٖ٘. 

 ينظر: المصدر نفسو، والصفحة نفسيا. -ٓٓٔ

النص( ، كماؿ ابو ديب،  –السمطة  –) الحداثة  -ٔٓٔ
 .ٜٗ،  ٜٗٛٔ، القاىرة، ٖمجمة فصوؿ، العدد 

ينظر: بالغة الخطاب وعمـ النص ، صالح فضؿ ،  -ٕٓٔ
 .ٕٗ، ٕٜٜٔسمسمة عالـ المعرفة ، الكويت، 

ينظر: درس السيميولوجيا، روالف بارت ، ترجمة:  -ٖٓٔ
عبد السالـ بف عبد العالي ، دار توبقاؿ ، الدار 

 .ٖٙ، ٕٙ،  ٜٙٛٔ،  ٕالبيضاء ، ط

 .ٖٙاستراتيجية التأويؿ ،  -ٗٓٔ

حميد لحمداني ، ينظر: القراءة وتوليد الداللة،  -٘ٓٔ
 ٕٚٓٓ،  ٕالمركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء، ط

 ،ٕٔ. 

ينظر: آفاؽ التناصية ، المفيـو والمنظور ،  -ٙٓٔ
ترجمة وتقديـ: محمد منير البقاعي ، الييئة العامة 

 . ٕٖٔ،  ٜٜٛٔلمكتاب ، القاىرة ، 

 .ٖٗٔالمصدر نفسو ،  -ٚٓٔ

 .ٖٗٔينظر: المصدر نفسو،  ٙ -ٛٓٔ

تحوالت الخطاب الشعري ينظر: اشكاؿ التناص و  -ٜٓٔ
المعاصر، حافظ المغربي ، دار االنتشار العربي، 

 . ٖٚ،  ٕٓٔٓ،  ٔبيروت ، ط

 .ٕٔينظر: القراءة وتوليد الداللة ،  -ٓٔٔ

 .ٕٕينظر: المصدر نفسو ،  -ٔٔٔ

 .ٕٕٚ، ٕٕٙينظر: دليؿ الناقد االدبي ،  -ٕٔٔ

 .ٕٕٛينظر: دليؿ الناقد االدبي ، -ٖٔٔ

                                                                                                  

ب، ياكوب المغة في االدب الحديث، الحداثة والتجري -ٗٔٔ
كورؾ، ترجمة: ليوف يوسؼ وعزيز عمانوئيؿ، دار 

 .٘ٗ،  ٜٜٛٔالمأموف، بغداد، 

ينظر: المعجـ الفمسفي ، مراد وىبة ، دار الثقافة  -٘ٔٔ
 .ٓٚ، ٜٓٚٔ، ٕالجديدة ، القاىرة ، ط

 .٘ٗينظر: المصدر نفسو ،  -ٙٔٔ

ينظر: اشكاؿ التخّيؿ، مف فتات االدب والنقد ،  -ٚٔٔ
عالمية لمنشر ، صالح فضؿ ، الشركة المصرية ال

 .ٜٓٔ،  ٜٜٙٔ،  ٔلونجماف، القاىرة ، ط

ينظر: المغة في االدب الحديث ، الحداثة  -ٛٔٔ
 . ٕٚ، ٕٙوالتجريب، 

 .ٕ٘المصدر نفسو،  -ٜٔٔ

 .ٜٔٔ، ٜٓٔينظر: المصدر نفسو ،  -ٕٓٔ

الكتابة واالختالؼ، جاؾ دريدا، ترجمة :كاظـ  -ٕٔٔ
جياد، تقديـ: محمد عالؿ سيناصر، دار توبقاؿ لمنشر، 

 .ٕٛ،  ٜٛٛٔ،  ٔالمغرب ، ط

 .ٖٕٓينظر: التأويؿ والتأويؿ المفرط ،  -ٕٕٔ

 .ٕٕٛينظر: القراءة والحداثة،  -ٖٕٔ

 .ٕٕٙمف فمسفات التأويؿ الى نظريات القراءة ،  -ٕٗٔ

 ينظر: المصدر نفسو، والصفحة نفسيا. -ٕ٘ٔ

  المعنى االناكوجي للنص هو معناه  الروحي
والمخفي، واالناكوجي هو نوع خاص من 

 كون ديني. ينظر:التفسير، لنص غالباً ما ي

-Dictionary of  Letray terms and Literary 

Theory , j.a.Cuddon , penguin uk , 9111, 

53. 

وقد ترجم هذه المعلومة االستاذ ذو الفقار حسين محي 

.مشكوراً   

 .ٜٔ، ٛٔينظر: األثر المفتوح ،  -ٕٙٔ
نظرية التأويؿ، الخطاب وفائض المعنى ، بوؿ  -ٕٚٔ

نمي، المركز الثقافي العربي ريكور ، ترجمة. سعيد الغا
 .ٙٔ، ٖٕٓٓ، ٔ، ط

 .ٕٔينظر: االثر المفتوح، -ٕٛٔ

ينظر: نظرية التأويؿ ، الخطاب وفائض المعنى،  -ٜٕٔ
ٜٔ. 
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النقد األدبي الحديث، قضاياه ومناىجو، صالح  -ٖٓٔ
ىويدي ، منشورات جامعة السابع مف ابريؿ ، ليبيا ، 

 .ٖٕٔ،  ٕ٘ٓٓ، ٔط

داب ، ينظر: شفرات النص ، صالح فضؿ ، دار اآل -ٖٔٔ
 .ٓٙٔ،  ٜٜٜٔ،  ٔبيروت ، ط

ينظر: مف فمسفات التأويؿ الى نظريات القراءة ،  -ٕٖٔ
ٔٙ٘. 

 .ٖٓينظر: االثر المفتوح ،  -ٖٖٔ

ينظر : مف فمسفات التأويؿ الى نظريات القراءة ،  -ٖٗٔ
ٜٔٙ. 

 .ٛ٘ينظر : المصدر نفسو،  -ٖ٘ٔ

ينظر: لعبة المتاىة في التأويؿ ومقاالت اخرى،  -ٖٙٔ
ٕ٘ ،ٗٙ. 

ي التأويؿ ومقاالت اخرى، ينظر : لعبة المتاىة ف -ٖٚٔ
ٕ٘  ،ٗٙ. 

 .ٕٙ، ٔٙينظر : القارئ في الحكاية،  -ٖٛٔ

 .ٕٓينظر : التأويؿ بيف السيميائيات والتفكيكية،  -ٜٖٔ

 .ٖٖينظر : المصدر نفسو ،  -ٓٗٔ

 .ٙٛ،  ٘ٛينظر : المصدر نفسو،  -ٔٗٔ

ينظر: حدود التأويؿ، قراءة في مشروع امبرتو ايكو  -ٕٗٔ
 .ٖٔالنقدي،

ث بيف الكتابة ينظر: انفتاح النص الشعري الحدي -ٖٗٔ
 .ٜ،  ٛوالقراءة، 

ينظر: حدود التأويؿ، قراءة في مشروع امبرتو ايكو  -ٗٗٔ
 .ٖ٘، ٖٗالنقدي، 

 .ٖٙينظر: المصدر نفسو،  -٘ٗٔ

 .ٕٗٚينظر: دليؿ الناقد االدبي،  -ٙٗٔ

 .ٕٗٚينظر : دليؿ الناقد االدبي،  -ٚٗٔ

ينظر: وحدة النص وتعدد القراءات التأويمية في  -ٛٗٔ
 .ٖٜٚالنقد العربي المعاصر، 

 .ٖٕٗنظرية التوصيؿ،  ينظر: -ٜٗٔ

 .ٗٚينظر: القارئ في الحكاية،  -ٓ٘ٔ

                                                                                                  

مّدخؿ لجامع النص، جيرار حينيت ، ترجمة:  ينظر: -ٔ٘ٔ
عبد الرحمف ايوب، دار الشؤوف الثقافية العامة، 

 ٜٔ، ٜ٘ٛٔبغداد،

ينظر: طروس ، األدب عمى األدب ، جيرار جينيت  -ٕ٘ٔ
، ضمف كتاب آفاؽ التناصية ، المفيـو والمنظور ، 

: محمد خير البقاعي ، مطابع الييئة ترجمة وتقديـ
 .ٖٔٔ، ٜٜٛٔالمصرية العامة لمكتاب ، القاىرة، 

ينظر: القراءة وتوليد الداللة، حميد لحمداني،  -ٖ٘ٔ
، ٕٚٓٓ، ٕالمركز الثقافي العربي، الدار البيضاء ، ط

ٗٙ. 

 . ٓٔدرجة الصفر لمكتابة، ينظر:  -ٗ٘ٔ

 .ٗٙينظر: الخطيئة والتكفير،  -٘٘ٔ

بارت، ترجمة منذر  ينظر: لّذة النص، روالف -ٙ٘ٔ
 ٕٕٓٓ، ٕعياشي، مركز االنماء الحضاري، سوريا، ط

،ٛٚ،ٛٛ. 

 .ٜ٘ينظر: المصدر نفسو،  -ٚ٘ٔ

ينظر: مف فمسفات التأويؿ الى نظريات القراءة ،  -ٛ٘ٔ
ٜٖٔ. 

 .ٛٛينظر: وحدة النص،  -ٜ٘ٔ

 .ٛٛ، ٚٛينظر: التأويؿ بيف السيمياء والتكفيكية،  -ٓٙٔ

ينظر: مف فمسفات التأويؿ الى نظريات القراءة،  -ٔٙٔ
ٕٓٓ ،ٕٓٔ. 
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 مصادر البحث

  آفاؽ التناصية، المفيـو والمنظور، ترجمة
وتقديـ: محمد منير البقاعي ، الييئة العامة 

 . ٜٜٛٔلمكتاب ، القاىرة ، 

  النص(، كماؿ ابو ديب،  –السمطة  –) الحداثة
 . ٜٗٛٔ، القاىرة، ٖمجمة فصوؿ، العدد 

  االثر المفتوح، امبرتو ايكو، ترجمة: عبد
رحمف بو عمي، دار الحوار، الالذقية، سوريا، ال
 .ٕٔٓٓ، ٕط

  ،استراتجية التأويؿ، مف النصّية الى التفكيكية
محّمد بوعزة ، منشورات االختالؼ، الجزائر، 

 .ٕٔٔٓ، ٔط

  : اسس السيميائية ، دانياؿ تشالندلر ، ترجمة
طالؿ وىبة ، المنظمة العربية لمترجمة ، 

 . ٕٛٓٓ، ٔبيروت، ط

 خّيؿ، مف فتات االدب والنقد ، صالح اشكاؿ الت
فضؿ ، الشركة المصرية العالمية لمنشر ، 

 .ٜٜٙٔ،  ٔلونجماف، القاىرة ، ط

  اشكاؿ التناص وتحوالت الخطاب الشعري
المعاصر، حافظ المغربي ، دار االنتشار 

 . ٕٓٔٓ،  ٔالعربي، بيروت ، ط

  اشكاليات القراءة وآليات التأويؿ ، نصر حامد
لمركز الثقافي العربي ، بيروت، أبو زيد ، ا

 .ٜٜٙٔ، ٗط

  االصوؿ المعرفية لنظرية التمقي، ناظـ عودة
، ٔخضر، دار الشروؽ، عماف، االردف، ط

ٜٜٔٚ .  

  انفتاح النص الشعري الحديث بيف الكتابة
والقراءة ، عبد القادر عباسي، مذكرة ماجستير، 

                                                                                                  

كمية اآلداب في جامعة الحاج لخضر، الجزائر، 
ٕٓٓٚ  . 

  ، بالغة الخطاب وعمـ النص ، صالح فضؿ
 .ٕٜٜٔسمسمة عالـ المعرفة ، الكويت، 

  التأويؿ بيف السيميائيات والتفكيكية.ُأمبرتو
إيكو، ترجمة وتقديـ: سعيد بنَكراد، المركز 

 . ٕٓٓٓ، ٔالثقافي العربي، الدار البيضاء، ط

  :التأويؿ والتأويؿ المفرط، امبرتو ايكو، ترجمة
مركز االنماء الحضاري،  ناصر الحمواني،

 .ٕٜٜٔ، ٔسوريا، ط

  حدود التأويؿ، قراءة في مشروع امبرتو ايكو
النقدي ، وحيد بف بوعزيز، منشورات االختالؼ 

 .ٕٛٓٓ، ٔ، الجزائر وبيروت، ط

  :الحمقة النقدية، ديفيد كوزنز ىوي، ترجمة
خالدة حامد، منشورات دار الجمؿ، المانيا ، 

ٕٓٓٚ. 

  ،عبداهلل الغّذامي ، المركز الخطيئة والتكفير
 .ٕٙٓٓ، ٙالثقافي العربي ، الدار البيضاء، ط

   :درجة الصفر لمكتابة، روالف بارت، ترجمة
محمد برادة ، دار الطميعة لمطباعة، المغرب، 

 .ٜٓٛٔ، ٔط

  درس السيميولوجيا، روالف بارت ، ترجمة: عبد
السالـ بف عبد العالي ، دار توبقاؿ ، الدار 

 .ٜٙٛٔ،  ٕالبيضاء ، ط

  دليؿ الناقد األدبي، ميجاف الرويمي وسعد
البازعي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، 

 .ٕ٘ٓٓ، ٗط

   دليؿ تمييدي الى ما بعد البنيوية وما بعد
الحداثة ، ماداف ساروب ، ترجمة : خميس 
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بوغرارة ، منشورات مخبر الترجمة في االدب 
 ٖٕٓٓر ،والمسانيات، جامعة قسنطينة، الجزائ

. 

   ، شفرات النص ، صالح فضؿ ، دار اآلداب
 .ٜٜٜٔ،  ٔبيروت ، ط

  ، طروس ، األدب عمى األدب ، جيرار جينيت
ضمف كتاب آفاؽ التناصية ، المفيـو والمنظور 
، ترجمة وتقديـ: محمد خير البقاعي ، مطابع 
الييئة المصرية العامة لمكتاب ، القاىرة، 

ٜٜٔٛ. 

  شتراوس إلى فوكو، عصر البنيوية مف ليفي
اديث كيرزويؿ ، ترجمة: جابر عصفور، دار 

 .ٜٙٛٔ، ٕعيوف المغربية، ط 

  :فمسفة التأويؿ ، ىانس غيورغ غادامر، ترجمة
محمد شوقي الزيف، منشورات االختالؼ، 

 .ٕٚٓٓ. ٕالجزائر، ط

  ، الفمسفة والتأويؿ، نبّيية قارة ، دار الطميعة
 .ٜٜٛٔ، ٔبيروت، ط

 الى  اليرمنيوطيقا ، عادؿ   فيـ الفيـ ، مدخؿ
، ٔمصطفى ، رؤية لمنشر والتوزيع، القاىرة، ط

ٕٓٓٚ. 

  :القارئ في الحكاية ، امبرتو ايكو. ترجمة
انطواف ابو زيد، المركز الثقافي العربي، الدار 

 .ٜٜٙٔ، ٔالبيضاء ط

  القراءة وتوليد الداللة، حميد لحمداني ، المركز
 ٕٚٓٓ،  ٕطالثقافي العربي ، الدار البيضاء، 

. 

                                                                                                  

  الكتابة واالختالؼ، جاؾ دريدا، ترجمة :كاظـ
جياد، تقديـ: محمد عالؿ سيناصر، دار توبقاؿ 

 . ٜٛٛٔ،  ٔلمنشر، المغرب ، ط

  ،لّذة النص، روالف بارت، ترجمة منذر عياشي
 .ٕٕٓٓ، ٕمركز االنماء الحضاري، سوريا، ط

  لعبة المتاىة في التأويؿ ومقاالت اخرى. بشرى
،  ٔر ازمنة، عماف، االردف، طموسى ، دا

ٕٜٓٓ. 

   ،المغة في االدب الحديث، الحداثة والتجريب
ياكوب كورؾ، ترجمة: ليوف يوسؼ وعزيز 

 . ٜٜٛٔعمانوئيؿ، دار المأموف، بغداد، 

  المغة والتأويؿ ، عمارة ناصر، منشورات
 .ٕٚٓٓ، ٔاالختالؼ ، الجزائر، ط

  مجيوؿ البياف، محمد مفتاح ، سمسمة المعرفة
، ٔاألدبية ، دار توبقاؿ ، الدار البيضاء ، ط

ٜٜٔٓ. 
  محاضرات في النقد االدبي ، بتوؿ قاسـ ناصر

، مركز الشييديف الصدريف لمدراسات والبحوث 
 .ٕٛٓٓ، ٔ، بغداد، ط

  :مّدخؿ لجامع النص، جيرار حينيت ، ترجمة
عبد الرحمف ايوب، دار الشؤوف الثقافية 

 .ٜ٘ٛٔالعامة، بغداد،

 مسفي ، مراد وىبة ، دار الثقافة المعجـ الف
 .ٜٓٚٔ، ٕالجديدة ، القاىرة ، ط

  مف فمسفات التأويؿ الى نظريات القراءة ، عبد
الكريـ شرفي، منشورات االختالؼ ، الجزائر، 

 .ٕٚٓٓ، ٔط
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  ،النظرية االدبية المعاصرة ، راماف سمدف
ترجمة: جابر عصفور، دار الفكر، القاىرة ، 

 . ٜٜٔٔ، ٔط

  يؿ، الخطاب وفائض المعنى ، بوؿ نظرية التأو
ريكور ، ترجمة. سعيد الغانمي، المركز الثقافي 

 .ٖٕٓٓ، ٔالعربي ، ط

  نظرية التمقي ، بشرى موسى ، المركز الثقافي
 .ٕٔٓٓ، ٔالعربي، الدار البيضاء، ط

  نظرية التوصيؿ في الخطاب الروائي العربي
المعاصر، أسماء معيكؿ ، دار الحوار، سوريا، 

 .ٕٓٔٓ، ٔط

  النقد األدبي الحديث، قضاياه ومناىجو، صالح
ىويدي ، منشورات جامعة السابع مف ابريؿ ، 

 .ٕ٘ٓٓ، ٔليبيا ، ط

  تعدد القراءات التأويمية في النقد وحدة النص، و
يماف عيسى الناصر، إالعربي المعاصر، 

المؤسسة العربية لمدراسات والنشر، بيروت، 
 .ٕٔٔٓ، ٔط
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" The Open Text in Modern Western 

Criticism" 
 Abstract 
       This paper is entitled “ The Open 
Text in Modern Arabic Criticism ,, It is 
concerned with a noteworthy 
phenomenon in Arabic creative 
writings in modern age , i.e,   the open 
text. It is , in this case , concerned with 
highlighting the changes the Arabic 
creative writings have undergone 
from the traditional poetry to the 
open text. The concept , under study , 
emanater   from philosophical 
enlightenment that dates back to the 
Western and Arabic backgrounds; this 
effected eventually the Arabic 
conception that resulted consequently 
in the open text. The researcher 
worked hard to understand 
reverberations of this new topic. 
Hence , he has tried hard to fathom  
its parallel developing areas , Arabic 
modernism. 
        The paper falls into two parts. The 
first is concerned with the open text. 
It studies the antecedent changes 
before the open text. It is subdivided 
into three chapters. The first chapter 
tackles the beginnings of modernism 
and change. It , also touches upon the 
dialectic of stability and change in 
Arabic literature and the early 
encounter with the new western 
thought and the beginnings of the 
interrelationship amongst literary 
genres in addition to the development 
of the concept of poetry. This chapter 
surveyed the critical practices from 
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the nineteenth century to the end of 
the first half of the twentieth century. 
The second chapter is about the verse 
time ; it is about the rhythm of free 
verse in modern Arabic poetry which 
began with the end of the forties of 
the twentieth century. 
 Chapter three, which is concerned 
with the poetic sentence, focuses on 
the Arabic prose poem and the 
changes in Arabic poetics. It is 
subdivided into four sections 
discussing the changes that led to the 
open text. 
 The second part deals with the 
open text in modern Arabic criticism. 
It falls into four chapters which are 
entitled " The Open Text in Modern 
Western Criticism"  " The Milieu of the 
Open Text " " The Concept of the 
Open Text " and " The Reception of 
the Open Text by the Arabs " 
respectively. 
   
 

 


