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نقدي متكامل، من شأنه   البحث عن منهجلىسعت المناهج النقدية المعاصرة إ

القبض عن الداللة الحقيقية للنص األدبي، وإبراز جمالياته، بعيدا عن الذاتية التي 

   .الزمته لعقود طويلة

 عمل ال "  قراءة، اختلفت النظريات وتعددت المناهج فيوفي غمار هذا البحث

 محتوى النص ومقوماته إلىتجاوز كل منهج عاجز عن النفاذ  تم؛ حيث "األدبي 

 كل بصعش الحركة النقدية وتتبلور في اتجاهات نقدية متنوعة، تالفكرية والفنية، لتن

 وأخيرا ، المبدع ثم النصاإلبداعية العملية أطرافاتجاه منها اهتمامه على طرف من 

ل والدة النص الحداثي المفعم ل نقطة محورية في ظالذي شكَّ  األخيرهذا القارئ،

  .بالمعاني

على جمهور القراء التسلح  فرضإن انفتاح النص الحداثي على تعدد الدالالت 

ائية  بمختلف اآلليات اإلجراقارئا متمرسا خبيرباألدوات الالزمة ، وذلك يتطلب 

  .عالماتهالالزمة لفك 

 األلمانية" نستانس كو" من جامعة " جماليات التلقي " وضمن هذا المسار جاءت 

  "النص األدبي " تلقي وإبراز جماليات  التجربة النقدية إثراء في فلتتبنى هذا الطر

خرق  "  آيزفولفغانغ" و " هانس روبرت ياوس " حاول رواد التلقي وعلى رأسهم 

 ، بمفاهيم أخرى تقوم على مبدأ االتصال واالستجابةوإبدالهاالمفاهيم النقدية السائدة 

  "ياوسهانز روبرت " لعمل الفني تفاعل حواري بين النص والقارئ؛ حيث عمل اليغدو 

" سعى، في حين األدبيكبديل منهجي لتجديد التاريخ " جماليات التلقي " على تقديم 

 من خالل التركيز على دور ،"ياوسهانز روبرت " مه  إكمال ما قد إلى"آيزر غانغ فولف

بذلك النص األول نصا جديدا مع كل قارئ، وتكون  فيكتسبإكمال المعنى، القارئ في 

القراءة فعل حوار بين النص والمتلقي، هذا ما أعلى من مكانة القارئ والقراءة 

 حيث اتخذت هذه العملية على يد رواد هذا المنهج النقدي بعدا ايجابيا ؛كممارسة نقدية

  .يقوم على اإلنتاج والتفاعل، مما يعين على إحياء جمود النص
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 وإكساب من قيمة القارئ، اإلعالءها هذا المنهج في  التي احتلَّاألهميةنظرا لهذه و

   إلىع، الذي يسعى موضوهذا الل ي اختيارجاءالنص دالالت متجددة مع كل قراءة 

  

، وفق "عبد اهللا العشي" الشاعر الجزائري أشعار "جمالية تلقي"الشتغال على ا

  .ذا المنهج التي صاغها رواد هاإلجرائيةاآلليات 

ختياري للشاعر فيعود إلى طبيعة تجربته الشعرية الممتزجة بروح النقد، ثم  أما ا

حها ووقصيدة الحداثة بجناتخاذه كنموذج للشاعر الجزائري الهاوي لقصيدة الحداثة، 

وتعدد القراءات؛ حيث نحو العمق و الغموض تحتاج إلى منهج نقدي يقوم على التأويل 

و في خضم  تبرز خصوصيتها الجمالية، وتأخذ بعدا دالليا متجدد مع كل عصا نقدية،

  :ت اآلتيةإلجابة عن اإلشكاالهذه االنشغاالت  حاولنا من خالل هذا البحث  ا

نص هات التعبيرية للأن تكشف عن التوج" جماليات التلقي "  هل استطاعت -

  ؟لية الفنية الجمااألدبي وعن أبعاده

فضاء رحبا للمفاهيم اإلجرائية التي جاء " عبد اهللا العشي "  هل كانت أشعار -

  ؟بها رواد التلقي

  ؟ كيف تجلت التجربة النقدية في شعر عبد اهللا العشي-

ولإلجابة عن هذه التساؤالت كان لزاما أن أحط الرحال عند أهم محطات هذا 

  .اة بخاتمةقفّرة بمقدمة ومصدول مالبحث، الذي آثرت تقسيمه إلى ثالثة فص

 في ةوالمتمثل"إستراتيجية التلقي واالتجاه نحو القارئ " الفصل األول تناولت في 

 ، في حين جاء "جماليات التلقي "  و أخيرا  "الفينومينولوجيا" و " الهرمينوطيقا"كل من 

" فكان بعنوان المنهج؛ التي نادى بها هذا الفصل الثاني ليطبق مجموعة المعايير النقدية 

قراءة تأويلية "  فيتمثل في األخير الفصل أما، "آليات التلقي في شعر عبد اهللا العشي 

 ".لشعر عبد اهللا العشي 

، وذلك من خالل  "القراءة والتلقي"  منهج تطبيق لهذا البحث ارتأيت انجازيوفي 

ية لألعمال، والشك أن في  تشكيل المعايير النقدتقصي القراءات السابقة، واعتمادها في

  . التجربة النقدية الجزائريةإثراء لهذه الخطوة غاية تتمثل في إتباعي 
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  منها  فقد اعتمدت على مجموعة من المصادر والمراجعالعلمية أما جمع المادة 

"  جماليات التلقي " ،"لفولفغانغ آيزر" ، فعل القراءة "روبرت هولب"ـ ل"نظرية التلقي" 

  . "هانس روبرت ياوس "لـ" جمالية التلقي " يل، لسامي إسماع

  

حث مجموعة من الصعوبات والعقبات أثناء انجازي لهذا اوقد واجهتني كأي ب

عبد اهللا " الشاعر  أعمال  بهاتالبحث، يأتي على رأسها قلة القراءات السابقة التي حظي

وهذا يعود إلى الذي صدر مؤخرا، " يطوف باألسماء " علق بديوان تخاصة ما " العشي 

  .الجزائريةالمهتمة بالنصوص  النقدية القراءاتقلة 

  الدكتور     وأختم هذه المقدمة بخالص شكري وسمو تقديري ألستاذي المشرف

 توجيهات تنير دربي وترشدني إلى مه لي منعلى ما قدَّ" عبد الرحمان تبرماسين " 

  . فله مني كل االحترام واالمتنان الفالح،طريق

  

 


