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    :    :    :    :    صصصصــــــــــــــــــــــــملخملخملخملخ
معلنا يف هذا املقال النقدي عىل عرض وتقدمي 
مسـتو�ت ومواصفات القراءة يف اخلطاب النقدي 
املعارص، وذc من خالل كتا_ت ٕايزر و�وس 
وتودوروف وروالن _رت، وخوسـيه مار�، 
ورومان سpن، فn وقع lشـتغال ٔايضا عىل خمتلف 

نعمي اليايف، وسزيا : االٓراء النقدية العربية املعارصة لـ
قامس، وعبد هللا محمد الغذايم، وعبد العزيز محودة، 

 .وعبد امل} مر+ض، ونسـمية الغيث
وقد تطرقنا ٕاىل مسـتو�ت القراءة مواصفاهتا بأنواعها 

 cعىل بناء املعىن واسـتجابة املتباينة مركزين يف ذ
 .القارئ

 
 
 

        Résumé     

Nous avons travaillé dans cet article 

critique sur la présentation des 

niveaux et des caractéristiques de la 

lecture dans le discours critique 

contemporain et cela à travers les 

écrits de :Iser, Jaus, Todorov, Roland 

Barthes, Khosi Maria, Roman Selden. 

On a travaillé aussi sur les différents 

opinions critiques arabes 

contempolaines tels que: Naïm 

Elyafi, Siza Kassem, Abdallah 

Mohamed Elgadhami, Abdalaziz 

Hamouda, Abdalmalek Mortadh, 

Nassima Algayeth. 

Nous avons abordé aussi les niveaux 

et les différents types, 

caractéristiques de la lecture en se 

centrant sur la construction du sens et 

la réponse du lecteur.
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لقد جاءت نظرية التلقي كرد فعل عىل النظر�ت النقدية السابقة اليت ٔاعلت من سـلطة 
املؤلف ٔاو الاكتب، ؤامهلت دور الـنص والقـارئ مكحـورين ٔاساســيني يف املقاربـة النقديـة، 
ــرٔا، ــدع ال ليشــء ٕاال ليق ــرف املب ــن ط ــب م ــت ٔان أالدب يكت ــزر لتثب ــة ٕاي ــاءت نظري   وج

  .القارئ والنص: راءة، وعىل احملورين أالساسـينيحيث انصب lه�م عىل بؤرة الق
يه معلية يشرتك فهيا القارئ والنص، ٕاذ ٕان  -يف ضوء نظرية التلقي-ٕان كتابة النصوص 

. لك قارئ يقوم بكتابة لك نص يف لك قـراءة، وتتجـدد الكتابـة لكـام جتـددت معليـة القـراءة
ارئ جتاه أالعـامل أالدبيـة، وتعتـرب هـذه فالقراءة ٕاذا يه معلية ٕابداعية يقوم هبا املتلقي ٔاو الق

  .العملية يه أالساس اجلوهري اي تقوم عليه نظرية التلقي
    ::::مسـتو�ت القراءةمسـتو�ت القراءةمسـتو�ت القراءةمسـتو�ت القراءة -1111

املامرسة القرائية بوصفها نشاطا تفاعلّيا جيمع بني مجموعة مكو¯ت نصـية ومعرفيـة، ويأخـذ 
ـــه الث ـــه، بأمناط ـــد في ـــرية حبســـب املســــتوى اي يوج ـــل ٔاشـــاكال كث ـــذا التفاع ـــةه   الث

  .النصية، والتفاعلية والقرائية: اليت اعترب¯ها مسـتو�ت القراءة، واملمتث� يف
    ::::مسـتوى النصيةمسـتوى النصيةمسـتوى النصيةمسـتوى النصية -1111-1111

مسـتوى النصية يكون التفاعل فيه كام رشحه ميلود حبييب، من ٔاجل ٕانشاء مجموعة مـن 
العالقات املتفاع� فـn بيهنـا، ويتخـذ هـذا التفاعـل شـلك ديناميـة اتصـالية عـرب مســتو�ت 

، ومسـتوى النص وتفاعÂ مـع )النصية(مسـتوى النص نفسه كعالقات داخلية: � مهنامتداخ
  )._لتناص(النصوص أالخرى، وهذا ما يعرف

ـــاعالت الن ـــافة ٕاىل مســــتوى تف ـــايف_ٕالض ـــي والثق ـــا lج�ع ـــع حميطه   .)1(صـــوص م
 . هذا عن املسـتوى التفاعيل أالول النص

    ::::مسـتوى التفاعليةمسـتوى التفاعليةمسـتوى التفاعليةمسـتوى التفاعلية -1111-2222
التفاعـل بــني الــنص والقـارئ يــؤدي ٕاىل ٕاظهــار الــنص  مســتوى التفاعليــة خالصــته ٔان

  )2(.أالديب كرساÉ ذات طبيعة ختييلية يتبادلها لكÆ من املؤلف والتلقي
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    ::::مسـتوى القرائيةمسـتوى القرائيةمسـتوى القرائيةمسـتوى القرائية -1111-3333
مسـتوى القرائية، يظهر هذا من خالل دراسة الفعل القـرايئ نفسـه، مكعطيـات نفســية 

ع م�ن وذc عـن طريـق ثالثـة ٔانـواومعرفية يسـتخدÍا القارئ يف التفاعل مع النص املقـروء 

القـراءة املتصـاعدة، والقـراءة املتنـازÉ والقـراءة املتفـاع� ٔاو : اسرتاتيجيات القراءة، تمتثـل يف
  .احلوارية

وبرمغ lختالف القامئ يف منطلقات هذه املســتو�ت ٕاال ٔاهنـا تـأتلف فـn بيهنـا _عتبـار 
ن عالمـات وٕاشـارات، ومـا مينحـه القـارئ الفعل القرايئ دينامية جتمع بني ما مينحه النص مـ

   )3(. من خالل خمزونة املعريف وثقافته اخلاصة) املقروء(ٕ_دراكه وفهمه للنص
. ، لك مسـتوى عىل حدة"ميلود حبيب"وسـنحاول تقدمي مسـتو�ت القراءة، كام قدÍا 

فعل القـرايئ تظهر يف lجتاه اي يعترب القراءة تفكيًاك، حبيث يكون ال« فالقراءة املتصاعدة
  .)4(»مرتبطا بوجود كفائية <ى القارئ

  يف هــذا املســـتوى جنــد ٔان الفعــل القــرايئ يــرتبط بكفــاءة القــارئ، الكفــاءة الــيت متكنــه
من حتويل املعلومات االٓنية احلرفية ٕاىل مجموعة من إالشارات الصوتية، فٕاذا اسـتطاع القارئ 

  .ون حصيحاتقدمي ترمجة حصيحة فالفعل القرايئ هبذا املعىن يك
وهــذا املســـتوى جنــده يف الطــرق التقليديــة املعمتــدة يف تــدريس القــراءة، ٕاذ ٕان البدايــة 
تكون بتعلـمي املســتو�ت اللغويـة البســيطة، مث بعـد ذc يكـون lنتقـال ٕاىل املســتو�ت 

  .اللغوية املركبة، فاالٔكرث تركيبا؛ مبعىن ٔان أالولوية تكون للحرف مث لللكمة مث للجم� فالنص
  ذا ما عرف مبسـتوى القـراءة املتصـاعدة، فهــي قـراءة تنطلـق مـن املســتو�ت ا<نيـا،ه

  )5(. من بىن النص اللغوية للتصاعد شيئا فشيئا حىت تصل ٕاىل املسـتو�ت العليا
íين مسـتوى من مسـتو�ت القراءة يمتثل يف القراءة املتنازÉ، ويكون فيه الفعل القـرايئ 

ــــوم  ــــل، ٕاذ يق ــــرث _لفع ــــةمرتبطــــا ٔاك ــــه مجموع ــــنص، وذc بتقدمي ــــارئ مبواîــــة ال   الق
Éالpفرتاضات حول النص للوصول مبارشة لl من.  

ــات ٕاىل ٕادراك  ــن ٕادراك اللكي ــازÉ م ــفة متن ــل وبص ــا تنتق ــازÉ؛ ٔالهن ــراءة املتن ــت _لق ومسي
ــة ــاه _لنظــر�ت اللكي ــذا lجت ــاط ه ــا ارتب ــات، ويتضــح هن ــمل " اجلشــطالت"اجلزئي يف ع
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  )6(.النفس
ــــةٔامــــا امل  ــــث؛ فهــــو مســـــتوى القــــراءة التفاعليــــة ٔاو القــــراءة احلواري   ســـــتوى الثال

ويعترب الفعـل القـرايئ يف هـذا lجتـاه تفـاعال، ٔاو حصـي� للتفاعـل بـني  -كام يصطلح علهيا-
املسـتو�ت ا<نيا اليت تنطلق مهنا القـراءة املتصـاعدة عـن طريـق حتويـل املكـو¯ت الكتابيـة 

 املعطيات العليا املتبلـورة يف إالسـرتاتيجيات النـازÉ عـن وترمجهتا ٕاىل مكو¯ت صوتية وبني
Éفرتاضات حول النص املقروء والوصول مبارشة ٕاىل ا<الl 7(.طريق تقدمي(  

اكنت هذه ٔامه مسـتو�ت القراءة، اليت متثل مسـتو�ت ٕاجرائية تعمتد يف اسـتقبال وتلقي 
�ت مـن القـراءة هـو االٔكـرث اخلطا_ت والنصـوص أالدبيـة، ونعتقـد ٔان íلـث هـذه املســتو

ٔامهية، وما القراءات أالخرى ٕاال بدا�ت حمتشمة لفعل القراءة، وال ميكننا lع�د عىل مثل 
ت} القراءات، ٔالهنا خترج النص من املقاربة احملورية لفعل القراءة ٕاىل دائرة القـارئ والـنص 

قـد تتنـازل فهيـا املســتو�ت  ولعبة احلوار بيهنام، ومن دون احتاكم للوسـائط اخلارجيـة الـيت
  .أالخرى من دون شك

: ومن النقاد العرب اين اكن هلم _ع طويـل يف احلـديث عـن مســتو�ت التلقـي نـذكر
ــايف" ــمي الي ــه" نع ــام يف كتاب ــراه ٔاق ــذه القضــية، ٕاذ ن ــا مســـتقال له ــرد مبحث الشــعر (اي ٔاف

  : النحو التايلتواز� بني ٔاربعة مسـتو�ت من القراءة حيث عرضها عىل )8()والتلقي
  .وتعكسه نظرية التأثر ٔاو lسـتجابة التلقائية: التلقي املتداول ٔاو العام املبارش -1
  .lج�عي، النفيس، ا<يين، وتعكسه النظرية التفسريية: بأمناطه الثالثة: التلقي الوíئقي-2
  .وفد رافقته النظرية التأويلية: التلقي التعددي ٔاو املفتوح-3
  )9(.وقد رافقته النظرية التطورية: تعاقيب ٔاو الرٔايس ٔاو التلقي التارخييالتلقي ال -4

وقد رشح نعمي اليـايف هـذه املســتو�ت، مـن خـالل تقدميـه لـبعض النصـوص الشـعرية 
العربيــة القدميــة واحلديثــة وحتليــل هــذه النصــوص مــن طــرف طلبتــه، ٕاذ حــاول مجــع هــذه 

ــا ـــتنتجا مهن ـــتبيا¯ت مس ــ� يف شــلك اس ــاهمي  النصــوص احملل ــا مف ــن خالله ــارحا م ــل ش ب
  .املسـتو�ت لك واحد عىل حدة
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ــداويل يف تصــوره هــو ــالتلقي الت ــه: ف ــىن ٔان ــف مبع ــه املؤل   ٕاجيــاد املعــىن اي يقصــد ٕالي
ال يقبل ٕاضافة معـاين جديـدة خارجـة عـن قصـد املؤلـف، فعـىل املتلقـي يف هـذا املســتوى 

يوصف هنا _لقـارئ املقصـود، توصيل املعىن اي هيدف ٕاليه الاكتب من وراء نصه، وهو 
اي قصد ٕاليه املؤلف قصدا، وهو فرد من ذات امجلاعة اليت عاشت أالوضاع نفسـها الـيت 
  عاشـــــها املؤلـــــف، فتوجـــــه نصـــــه ٔاول مـــــا توجـــــه ٕاىل هـــــذا الفـــــرد ٔاو اات الـــــيت
لها القدرة عىل ٕاعادة بناء تصورات القصد املبارش للنص وملؤلفه، فـاملعىن يف هـذا املســتوى 

  .معىن íبت ويقترص عىل معىن النص دون معىن آخرهو 
العرف اللغوي ويشمل مفهوم التداول واملعىن املعجمـي، مبعـىن : ومن رشوطه أالساسـية

ٔان لك لكمة لها معىن معجمي واحد، وعىل املتلقي واملؤلف ٔان يتفق يف ٔاوفق التوقع لـيك ال 
القـراءة يشــبه ٕاىل حـد مـا  ، ونلحظ ٔان هـذا املســتوى مـن)10(خيرجا عام هو متعارف عليه

  .يف ٔاطره النظرية" النقد lنطباعي"
الوíئقي، خفالصته ٔان النص يعترب مرجعا ٔالفاكر املؤلف وميوالتـه : ؤاما املسـتوى الثاين

lج�عية ٔاو النفسـية ٔاو ا<ينية، فالنص مرآة عاكسة حليـاة مؤلفـه اخلاصـة والعامـة فـاه�م 
ـــــه، وإ  ـــــنص ذات ـــــيس ال ـــــا ل ـــــي هن ـــــالنصاملتلق ـــــيت يتضـــــمهنا، ف ـــــاÉ ال ـــــا الرس   من

ما هو ٕاال وسـي� حياول من خاللها املتلقي ٕاماطة اللثام عن صاحبه، وهذا املسـتوى بـدوره 
  .)11(. ينقسم ٕاىل ثالثة مسـتو�ت،؛ اج�عي، نفيس، وديين

التعددي ٔاو املفتوح، واملقصود بـه ٕانتـاج دالالت جديـدة بعيـدة : ويأيت املسـتوى الثالث
املتــداول، وبعيــدة ٔايضــا عــن مقصــد املؤلــف ٔاو الــنص نفســه، ومــا ميــزي هــذا عــن معناهــا 

التعددية وlنفتـاح، مبعـىن : املسـتوى هو ٔانه مقرون _حلرية اليت تقوم بدورها عىل مظهرين
حترير النص وفك قيوده من لك قراءة سابقة، فٕاذا اكنت القراءة التقليدية للنص هتـدف ٕاىل 

ة اجلديـدة عـىل نقـيض ذc هتـدف ٕاىل ٕابـراز الطبيعـة التعدديـة حتديد معناه الثابت فالقراء
  .للمعىن

واي يقــوم _لقــراءة يف هــذا املســـتوى يعــرف _لقــارئ الضــمين اي يدفعــه نشــاطه 
  )12(.إالنتا� ٕاىل اسـتخراج معاين جديدة غري متضمنة يف النص
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  القارئـة ورابع هذه املســتو�ت هـو التعـاقيب، اي يقـوم عـىل ٔاسـاس تعاقـب أالجيـال
 cمن زمن الٓخر ومن بنية ٔالخرى، فالقراءة يف هذا املسـتوى ختتلف مـن جيـل الٓخـر وذ
حسب أالجواء الثقافية املتغرية وا�تلفة، اليت من شـأهنا تغيـري احلـمك عـىل النصـوص، مفـن 
القراء من مل يتفـق مـع سـابقيه يف وجـوه امجلـال ٔاو القـبح، فيعللـون ذc بتعلـيالت خمتلفـة 

كثرية ومتنوعة من شأهنا ٔان تتفـق مـع وîـات نظـر القـراء سـابقا، وعـرب البيئـات ومربرات 
ــــق ــــارخيي ٔاف ــــدادها الت ــــرب امت ــــر لتصــــنع ع ــــع وîــــات النظ ــــة جتمت ــــان ا�تلف   وأالزم

  .الزمان، املعرفة والتغيري: هذا التلقي، اي يتكون من ثالثة عنارص ٔاساسـية يه
ــ ــني الق ــل ب ــد الفاص ــه احل ــام؛ ٔالن ــ ه ــان عنرص ــةفالزم ــراءة التعاقبي ــة والق   .راءة الزتامني

ٔاما املعرفة فهـي ال تقل ٔامهية عن الزمان، فأدوات التقيمي والتعليل والتحليل اليت يعمتد علهيـا 
القارئ يف نصه يه اليت تو< فعل القراءة اجلديدة، فالتالحق الثقـايف واملعـريف يـؤدي دومـا 

ــدم ــ . ٕاىل التطــور والتق ــث عنرص ـين اي يع ) التحــول(وíل ــة العنرصـ ــرب خالصــة ونتيج ت
السابقني، مفن مّر عليه الزمان ومرت عليه الثقافات ا�تلفة فـردا ٔاو جامعـة، نصـا ٔاو ٕانسـا¯ 
ــوت  ــود والثب ــد امجل ــيس بع ــق ول ــت وانغل ــد وثب ــري مج ــور ٔاو يتغ ــول ٔاو يتط دون ٔان يتح

  )13(.وlنغالق ٕاال املوت بطيئا اكن ٔاو رسيعا
: للمسـتو�ت السالفة اكر ٕاىل مجموعة من النتاجئ ٔامههـاوقد وصل نعمي اليايف بعد طرحه 

  ، ومســـاحات)مفتـــوح(ٔان لك نـــص يتحـــول يف ٔاثنـــاء معليـــة lبـــداع ٕاىل عـــامل مثقـــوب
من الفجوات وهنا�ت غائبة يف ما بني السطور، حينئذ يقوم املتلقي _لتسـلل يف خال�هـا، 

ــارئ ــن ق ــف م ــاء خيتل ــذا البن ــوذه، وه ــة نف ــه منطق ــين بقراءت ــد ويب ــالنص الواح ــر، ف   الٓخ
  .يف أالعيان خمتلف يف أالذهان

فهــو يف لك مــرة يتعــرض ٕاىل فعــل ¯خس �، يضــاف ٕاىل ذc ٔان ٔاحــاكم التلقــي تمتــزي 
_لتغــري وعــدم الثبــات، ٕاذ ٕاهنــا ختضــع لالختالفــات يف زوا� الرؤيــة والنظــر وlســـتجابة، 

  .وحتوالت فاملتلقون ٔاصناف وفئات ؤاجيال حتمكهم مصاحل وغا�ت وحاالت
ــا يعــادل دور املؤلــف،  ــه دورا هام ــار للقــارئ ومنحت ٕان جامليــة التلقــي ٔاعــادت lعتب
فاملعاين ليست جاهزة وهنائية يف النص، بل النص يتضـمن مجموعـة احـ�الت دالليـة حيتـاج 
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هـذه ٔامه النتـاجئ الـيت توصـل ٕالهيـا نعـمي . )14(حتقها ٕاىل قارئ يقوم مبحـاورة الـنص ومسـاءلته
  .دراسـته للتلقي ومسـتو�ته اليايف يف

" سـزيا قـامس"ومن النقاد العرب ٔايضا اين اكن هلم اهـ�م كبـري _ملتلقـي والـنص، جنـد 
  املســتوى الهريمينـوطيقي« :اليت حتدثت يه أالخرى عىل مســتو�ت القـراءة، ٕاذ تقـول ٕان

 هو املسـتوى اي يشعر فيـه القـارئ ٔانـه ٔامـام بعـض املشـ!ت الـيت ال يـمتكن مـن فـك
ٔالغازهــا، ٕانــه يف حباجــة ٕاىل ٕاجــراءات مســاعدة للتوصــل ٕاىل هــذا الفهــم، فالقــارئ يف هــذا 
  املســـتوى يشـــبه مــن يقــرٔا يف لغــة مــا زال يف املراحــل أالوىل مــن تعلمهــا، فهــو يف حاجــة

  )15(.»ٕاىل قواميس ومراجع تساعده عىل فهم مفردات هذه اللغة اجلديدة
  قـارئ ٔانـه ٔامـام مشـ!ت ال ميكـن حلهـا،يشـعر ال) الهريمنيـوطيقي(ففي هذا املسـتوى

ؤانه يف حاجة ٕاىل وسائل مساعدة للتوصل ٕاىل فهم النص، فسزيا قامس تـرى ٔان القـارئ يف 
هذا املسـتوى اكلشخص اي يقرٔا يف لغة ما وهو يف املراحل أالوىل من تعلمهـا، ويف هـذه 

ـــ ـــردات ووح ـــم مف ـــن فه ـــه م ـــع تســـاعده ومتكن ـــواميس ومراج ـــاج ٕاىل ق   داتاحلـــاÉ حيت
  .هذه اللغة

اخلطيئـة (يف كتابه  -" عبد هللا الغذايم"كام جند يف الساحة النقدية العربية ٔايضا حديث
، ويه "تـودوروف"عن نظرية القراءة، حيث ٔاشار ٕاىل ٔانواع القراءة كام عرضها  -)والتفكري

  .القراءة lسقاطية، قراءة الرشح، والقراءة الشاعرية: ثالثة ٔانواع
l متـر مـن خـال� ٕان القراءة �سقاطية يه قراءة ال ترتكز عىل النص، بل جتعÂ وســي

  متجهـــة للمؤلـــف ٔاو ا$متـــع، كـــام ٔاهنـــا تتعامـــل مـــع الـــنص ٕالثبـــات قضـــية خشصـــية
ٔاو اج�عية ٔاو +رخيية، ٔاما القارئ يف هذا النـوع فهـو ميثـل دور املـدعي العـام اي حيـاول 

القراءة تلزتم مبـا هـو ظـاهر مـن معـىن، ٕاذ تعطـي ٕاثبات الهتمة، ٔاما قراءة الرشح مفعناها ٔان 
للمعىن الظاهري حظا وافيا يف معلية القراءة، فـالنص فهيـا يرشـح بوضـع لكـامت بـدي� عـن 

  )16(. اللكامت املوجودة فيه مبعىن ٔانه تكرار ٔاو اجرتار اللكامت نفسها
تسـعى  وíلث هذه القراءات يه القراءة الشاعرية، ويه عكس قراءة الرشـح، ٔاي ٔاهنـا

ــا يف لفظــة احلــارض، ــد ؤامعــق مم ــنص، وتقــرٔا فيــه ٔابع ــو يف _طــن ال ــف مــا ه   ٕاىل كش
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 cٕاهنا تبحث عن املعىن الغائب، وهذا جيعلها ٔاقدر عىل جتيل حقائق التجربة أالدبية، وكـذ
هذا فـn يتعلـق بـأمه ٔانـواع . )17(تعمل عىل ٕاثراء معطيات اللغة ٕاكنتاج ٕانساين حضاري قومي

  .رضها تودوروفالقراءات اليت ع
¯قد عريب آخر ال يقل ٔامهية عن الفصائل النقدية السالفة اكر ٕانه عبد العزيـز محـودة، 

القراءة جتربة تفتح النص ٔامام التفسري اي يرى �وس ٔانه حـوار د�لكتـييك بـني «:ٕاذ يقول
إالجا_ت القارئ والنص، بني أالسـئ� اليت يثريها القارئ وأالجوبة اليت يقدÍا النص، وبني 

ــــــنص ــــــد لل ــــــف اجلدي ــــــا املؤل ــــــيت يثريه ـــــــئ� ال ــــــنص وأالس ــــــدÍا ال ــــــيت يق   ال
؛ فعبـد العزيـز محـودة يـرى ٔان جـوهر نظريـة )18(»وهو القارئ يف حماوÉ كتابة نـص جديـد

ــنص وٕاعــادة كتابتــه مــن جديــد، ــة املتلقــي يف قــراءة ال ــة، ٔاي حري   التلقــي قــامئ عــىل احلري
  .)19(»ي كتابة جديدة تتجدد بتجدد القارئفعل القراءة ٔاو التلق« كام يرى ٔايضا ٔان

هذه يه ٔامه آراء عبد العزيز محودة حول معلية القراءة ودورها يف تشكيل املعىن، ويه 
  )*.(، حيث عاجل ٕاشاكليات الفعل القرايئ"حبيب مونيس"أالفاكر نفسها اليت تناولها الناقد

تنـاوال مل يبتعـد فيـه الناقـد تلمك يه ٔابرز احملطات العربية اليت تناولت مسـتو�ت التلقي 
  .العريب عن ٔاطروحات الغربيني يف جمال التلقي

    ::::صفات القراءةصفات القراءةصفات القراءةصفات القراءةاااامو مو مو مو      -2222
مغامرة القراءة منذ ٔان وجدت يه معلية تقرير مصري النص أالديب؛ ٕاذ ٕان مصري الـنص 

Âـا ملســتقب « .وقميته تتحدد حسب اسـتقبال املتلقي �، مبعىن ٔان الـنص خاضـع خضـوعا +م(
وجـود ٕاال عنـدما يتحقـق وهـو ال يتحقـق ٕاال مـن خـالل القـارئ، ومـن مث  فالنص لـيس �

ــل أالديب  ــو العم ــل ه ــن قب ــع مشــلك م ــد لواق ــراءة يه التشــكيل اجلدي ــة الق تكــون معلي
  .)20(»نفسه

ٕان جناح القراءة مرتبط مبهارات ومكتسـبات املتلقي؛ ٕاذ النص دامئا يوجه سؤال للمتلقي 
افية ا�تلفة، اليت متكنه من فتح مغالق اخلطـاب أالديب هبدف اكتشاف قدراته املعرفية والثق

c ،جيـد : تستند منظومة الفعل القرايئ ٕالنتاج املعىن عىل رشطني«وٕا¯رته بت} القدرات
أالول طاقته يف العادات املتجذرة عند القارئ واليت تصنع ذوقه ؤاحاكمه ولك ما يتبعها مـن 
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ــدم ــة تتق ــربط الرمــوز بعضــها  ٔاعــراف، وهيئــات ســلوكية واج�عي كوجــود رضوري يقــوم ب
  .وهو ما يشلك اخلربة امجلالية املنبثقة من الواقع والتارخي والثقافة(...) ببعض

ٕان ذc يشلك مج� م�سكة ال تعمل عنارصها معزوÉ عن بعضها، وٕامنـا اكلكـت� احليـة 
ة الــنص _عتبــاره كــام ٔان قــراء(...). _لــنص العــام" جوليــا كريســتيفا"املتحركــة، وفــد مسهتــا 

نسـيجا قارا من الرموز، خيتلف من قارئ الٓخر، بـل ٕان قـراءة الـنص الواحـد ختتلـف عـن 
ـــــد ـــــارئ الواح ـــــبعض <ى الق ـــــل)21(»بعضـــــها ال ـــــارئ ٔاو احملل ـــــذا يصـــــبح الق   ؛ وهب

كام يرى عبد امل} مر+ض مبدعا íنيا والقـراءة حريـة وحتـررا، ويه يف نظـره ٕاعـادة ٕانتـاج 
ـــ ـــراءة ال ـــروء، والق ـــةاملق ـــراءة احلقيقي ـــة، والق ـــراءة ميت ـــا يه ق ـــراءة ٕامن ـــو, _لق   يت ال ت

يه اليت حتول املكتوب املقروء ٕاىل كتابة جديدة، تقـرٔا وتـهنض عـىل ٔانقـاض هـذا املقـروء، 
ويه حتليل وتطبيق، ترشب وتذوق، ٕاهنا ٕابداع نشأ من ٕابداع آخر، فعبد املـاc مـر+ض 

نفسـه، بـل جيـب ٔان تكـون، وٕاال فـال وجـود يعترب ٔان القراءة قد تكون ٔامجل من إالبـداع 
  )22(.لها

فريى ٔان معليـة القـراءة يه معليـة تضـع يف احلســبان دامئـا املـايض " خوسـيه مار�"ٔاما 
  حتــول"و" تعــديل التوقعــات:"واملســـتقبل، ويه تشــمل دومــا عــىل شـــيئني ٔاو ٔامــرين هــام

  )23(. ، فالقراءة حماوÉ لرتكيب الصور"يف ٔامناط ااكرة
ار ٕاليه ٕايزر ٕاذ اعتربها نشاط ٕانتاج الصـور مـن طـرف القـارئ ٔاو املتلقـي، وهذا ما ٔاش

يصــف القــراءة بأهنــا ٕاعــادة تركيــب مســـمترة لتجربتنــا، ويه معليــة جدليــة لالتصــال « فــٕايزر
ويتوقـع املـرء اسـتنادا ٕاىل (...) _لنص اي يعاد فيه تنظمي أالجزاء املكونة للوجود امللمـوس

حيصل عىل بر¯مج نقدي هيدف ٕاىل اسرتجاع التفاعـل بـني الـنص هذا المنوذج للقراءة، ٔان 
  .)24(»والقارئ ٔاكرث ما هيدف ٕاىل فهم العمل املتنوع الوجود

اي ذهـب ٕاىل مـا ذهـب ٕاليـه ٕايـزر " نورمـان هوالنـد"كام جند كذc الناقد أالمـرييك
  .واجناردين، ٕاذ اعترب القراءة ٕاعادة خلق اات

لية القراءة تدخل يف ديناميكية البحث عن املدلول من ٔاجل مع «ويف مجيع احلاالت جند ٔان 
  .)25(»نصية، ال ميكن ٔان توجد بدون هذا البحث الشغوف من جانب القارئ
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وهبذا ٔاخذت القراءة ماكنـة هامـة يف النقـد احلـديث ٔالهنـا انفتـاح دؤوب يف جمـال التحليـل 
  .والتأويل مبختلف اجتاهاته

اصــفات متنوعــة لعــل ٔامههــا lســـتجابة الفعليــة فــالقراءة عــىل ضــوء مــا تقــدم حتمــل مو 
  .للنصوص وبناء املعىن

        ::::lسـتجابة الفعلية للنصوصlسـتجابة الفعلية للنصوصlسـتجابة الفعلية للنصوصlسـتجابة الفعلية للنصوص    ----1111----2222
ٕان منظري lسـتقبال مل يتوقفوا عن مناقشة موضوعي lسـتجابة والتـأثري يف املتلقـي، 
ٕاذ مثة العديد من الكتب النظرية اليت تدافع عـن اجلوانـب الوظيفيـة لـٔالدب، وlســتجابة 

  .ية للنصوصالفعل 
ممـا ال شـك فيـه ٔان lســتجابة ٕاىل ٔاي نـص مـن النصـوص ال بـد ٔان تكـون « :يقول ٕايزر

؛ )26(»ذاتيــة، ولكــن هــذا ال يعــين ٔان الــنص خيتفــي يف العــامل اخلــاص بقــراء الــنص أالفــراد
  .فاالسـتجابة عند ٕايزر ذاتية لكن هذا ال يلغي النص وال خيفيه وراء القراء

  صــوص تتحقــق مــن خــالل التفاعــل بــني اات واملوضــوع،ٕان lســـتجابة الفعليــة للن
نوعية العالقة الـيت تـربط القـارئ _لـنص تتحـدد مـن خـالل وعـي اات بنفسـها « ٕاذ ٔان 

ووعهيا _لنص اي تتلقاه، فاات املدركة من جانب والنص املدرك من جانـب آخـر، يـمت 
املعارصة لعمليـة القـراءة الـيت تشـلك التفاعل بيهنام تبعا للتصورات العامة السائدة يف الثقافة 

  .)27(»وعي القارئ
فنوعية العالقـة ٕاذن بـني الـنص والقـارئ تـمت مـن خـالل الـوعي، وعـي _ات يعطينـا 
تفاعال حسب املفاهمي املوجـودة يف الثقافـة املعـارصة لعمليـة القـراء، ٕاىل تبـني وعـي القـارئ 

غـري ٔان ٔاي «. جابة لت} النصـوصبنفسه ووعيه _لنص اي يتلقاه و_لتايل حتدث lسـت
نــص _لــرمغ مــن ٔانــه مــن وضــع مــتلكم معــني، فهــذا مل يكــن يعــين ٔانــه مــ} �، بــل ميكــن 

  .)28(»امتصاصه واستبطانه وهضمه حىت يصبح ملاك للقارئ ٔاو جزًءا منه
مفلكية النص ال تقترص عىل منتجه، بل هذه امللكية يشرتك فهيا القارئ ٔايضا، ٕاذ يصبح هـو 

  اك لهـذا الـنص ٔاو يكـون جـزءا منــه، فالسـلطة هنـا تتحـول مـن سـلطة املؤلــفاالٓخـر مـال
Éٔانه لـيس مـن «:اليت مفادها) *"(مارغريت يورسينار"ٕاىل سلطة القارئ هذا ما تؤكده مقو



  بشري +وريريت/ د.أ * راحج سامية/ د                     مسـتو�ت ومواصفات القراءة يف اخلطاب النقدي املعارص
 
 

 2014جوان  - جانفي                              123                       - بسكرة-جامعة محمد خيرض

 cاملهــم مــن يقــول اليشــء، ولكــن املهــم هــو ٔان يقــال ٕان إالحســاس _المــتالك مبــا يف ذ
الـنص مـ} «ا نسـمية الغيـث، ٕاهنـا تقـول بـأنويه الفكرة نفسها اليت طرحهت )29(»النصوص

  .)30(»مسـتقبÂ، ويه ملكية خاصة، برمغ تعدد املالك
كام ٔان lسـتجابة الفعلية تتحقق من النصـوص الـيت يه عبـارة عـن اماكنيـات الهنائيـة 
يعمل القـارئ عـىل تعييهنـا، وذc مبنحهـا دالالت مناســبة عكـس ذc الـلك املغلـق اي 

  .)31(نقدية احلديثة اكلسـمييائية والبنيوية وغريها¯دت به املناجه ال 
ان ٔاساســـيان يف معليــة lســـتجابة، ٕان البنيــات النصــية ؤافعــال الفهــم هــام عنرصــ 

والتواصل، وجناح هذا التواصل يعمتد عىل ا<رجة اليت ينتج فهيا النص نفسه كعامل ارتباط 
يف وعي القارئ، ففي كثري من أالحيان يعترب نقل النص ٕاىل القارئ ٔانه يشء يقوم به النص 

ط قدرات وملاكت برمغ ذc فلك نقد ¯حج يقوم عىل ٔاساس فدرة النص عىل تنشـي. وحده
املتلقي يف معلييت lسـتجابة وإالدراك، فالنص اي ينتج ينبغـي ٔان يقـرٔا، وطريقـة التلقـي 

  .)32(تعمتد عىل القارئ بقدر ما تعمتد عىل النص
  فــالقراءة الفعليــة وlســـتجابة للنصــوص، لهــا دور هــام يف املشــاريع النقديــة احلديثــة،

  .سوسـيولوجية أالدبٕاذ ٕاهنا تسامه يف تطوير دينامية النص و 
        ):):):):التفسريالتفسريالتفسريالتفسري((((بناء املعىنبناء املعىنبناء املعىنبناء املعىن    ----2222----2222

8 مـن املعـىن والبنـاء يف العمـل « وهو ٔابـرز مـا تـدعو ٕاليـه نظريـة التلقـي ٕاذ تـرى ٔان
أالديب ينتجان عن تفاعل بني النص والقارئ اي جييء ٕاىل العمـل بـأفق توقعـات مســمتدة 

ــو  ــن املي ــدد م ــات أالدب _ٕالضــافة ٕاىل ع ــداف ومعلي ــائف ؤاه ــن وظ   ل وlعتقــاداتم
اليت يشرتك فهيا مع أالعضاء االٓخرين يف ا$متع املنفي، والبناء ٕاذن لـيس خصـائص مقترصـة 
عــىل الــنص، بــل يه خصــائص يقــوم القــارئ _كتشــافها، فالقــارئ هــو ٕاىل حــد مــا املبــدع 

  .)33(»املشارك للنص نفسه بل معناه ؤامهيته وقميته
يان غامض حيـاول القـارئ ٕازاÉ الغمـوض عنـه، هذا يعين ٔان 8 من املعىن والبناء هام ك 

،Âبواســـــطة زاده املعـــــريف والفكـــــري اي حيمـــــ cـــــه وذ   بغوصـــــه ا<امئ يف دخيالئ
« :يف قـو�" جـاك دريـدا"ٔاي ٔان الثقافة لها دور هام يف تكوين املعىن، وهذا ما ٔاشار ٕاليـه 
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ا الثقافـة الـيت يعـيش فطبيعة الرساÉ اليت تنقلها الرموز يه نوع من ٔااكليـل الزهـور، حتـدده
ــة  ــدده الثقاف ــىن حت ــا مع ــل له ــي ب ــىن طبيع ــا مع ــيس له ــالزهور ل ــي، ف ــا املرســل واملتلق فهي

؛ ٔاي ٔان ا<ال الواحــد �  عــدد ال حيىصــ مــن املــدلوالت وذc راجــع ٕاىل )34(»والتقاليــد
ثقافة املتلقي، فليس للنص معىن حمدد، لـيس هنـاك بـؤرة مركزيـة يـدور حولهـا املعـىن بـل 

راوغة دامئة للمعـىن، ومـن مث فـاملعىن ال ميكـن تثبيتـه ٔاو حتديـده؛ ٔالنـه ميـت} طابعـا هناك م
  .مفتوحا

معـىن الـنص، هـو الهنـايئ مفتـوح، يـرتبط « :وهذا ما دعا ٕاليه عبد العزيز محودة بقـو�
؛ ٔالن تفسـري الـنص وحتديـد املعـىن Timeless_لزمن  والتارخي وال ميكـن وصـفه _لثبـات 

؛ وهـذا يعـين ٔان معـاين الـنص ميكـن ٔان تتنـوع وتتضـاعف )35(»تلقي للـنصيقررهام ٔافق امل 
ــوع  ــدورها ختتلــف وتتن ــد القــارئ، ويه ب ــدة عــىل ي وميكــن للــنص ٔان يكتســب قــn جدي
وتتضاعف وميكن للـنص ٔان يكتسـب قـn جديـدة عـىل يـد القـارئ، ويه بـدورها ختتلـف 

وسـتظل القـراءة « . ٔالزمانوتتنوع من قارئ الٓخر، بل عند القارئ نفسه وذc الختالف ا
جتربة خشصية، كـام ٔانـه ال سـبيل ٕاىل ٕاجيـاد قـراءة واحـدة ٔالي نـص وســيظل الـنص يقبـل 

وهـذا يعـين ٔان املعـىن مـرتبط بعمليـة  )36(»تفسريات خمتلفة ومتعددة، بعـدد مـرات قراءتـه
القراءة والقـارئ، فلكـام تعـددت واختلفـت القـراءات والقـراء تعـددت املعـاين والتـأويالت، 

مل نعد نسـتطع احلديث عن ملعىن النص دون ٔان نضع يف تقدير¯ ٕاسـهام القـارئ يف « فنحن 
فـٕايزر اهـمت بكيفيـة ٕانتـاج . وهو اليشـء اي ٔاíر اهـ�م ٕايـزر منـذ البدايـة) 37(»هذا املعىن

املعىن، ٕاذ يرى ٔانه يتو< من ٕالتحام القارئ _لـنص حيـث ٕان الـنص وحـده ال يســتطيع ٔان 
  .)38(لاكمل، وال القارئ ذاته ينتج ذc، بل املعىن يساوي النص زائد القارئيعطهيا املعىن ا

ولقـد درج النقـد اجلديـد  -عن معىن النص، وعن بنـاء املعـىن مبشـاركة القـارئ« لقد حتدث
ٔاو (عىل التفريق بني املعىن وا<الÉ، معىن ٔاصيل للنص وا<الÉ يه ت} اليت مينحها القارئ 

  .)39(»)القراءة ٕا�ه
مشاركة القارئ هذا املعىن اي فصÂ النقـد اجلديـد  -كام يرى ٕايرز -ناء املعىن يسـتوجبفب 

ـــا îـــارئ ٕ_نتا ـــوم الق ـــا ا<الÉ فيق ـــه، ٔام ـــنص ذات ـــود يف ال ـــىن موج ـــن ا<الÉ، ٕاذ املع   ع
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ــق القــارئ ــا تتكــون مــن طري ــين ا<الÉ _ملفهــوم القــدمي، ٕامن ــنص، فهــو ال يع ــراءة ال   بعــد ق
  ._عتبارها معلية تفاعلية تواصلية _ٔالساسوعن طري فعل القراءة 

ٕان بناء املعىن وتوليد ا<الالت اهمت به العديد من النقاد وهذه املرة جند سزيا قامس الـيت 
  :، ٕاذ قالـت)التـأوييل(حتدثت عن منبـع ا<الÉ يف النقـد القـدمي ومنبعهـا يف النقـد احلـديث 

مـن قصـد املـتلكم يف توصـيل رسـاÉ معينـة  يف املايض بأهنا تنبع من املتلكم ٔاو مبعىن ٔاحص« 
  .)40(»ؤاصبحت إالجابة اليوم مفتوحة

ال تنتج من قصد املتلكم كـام يـرى النقـد  -حسب رٔاي سزيا قامس -فاملعىن ٔاو ا<الالت 
القدمي، بل املعاين يف النقد احلديث يه معـاين ال هنائيـة مفتوحـة لهـا منـابع خمتلفـة ومتعـددة 

املؤلف، فهو يرى ٔان النصوص أالدبية ومـا حتمـÂ مـن معـاين يرجـع تتجاوز قصد املتلكم ٔاو 
ٕاىل ا<ور اجلوهري اي يقوم به املتلقي، فالقارئ هو منتج النص، فهو ميثÂ _لعازف اي 

يف " اجلـاحظ"فعملية ٕانتـاج املعـاين مرتبطـة _لقـراء، وهـذا مـا قـا� . يؤدي قطعة موسـيقية
مكن ٔان نفس الكتاب بتبـدل ويتغـري مـن لك قـراءة تبعـا ٕاذ يرى ٔانه من امل" احليوان"كتابه 

  ٕان شــــئت اكن ٔابــــني...الكتــــاب وعــــاء ملــــئ علــــام« لرغبــــة القــــارئ، فهــــو يــــرى ٔان 
من حسبان وائـل، وٕان شـئت اكن ٔاعيـا مـن _قـل، وٕان شـئت حضكـت مـن نـوادره، وٕان 

 بد مـن فاملعىن ال ينتج وال يتشلك بذاته ٔابدا، بل ال. )41(»شئت جعبت من غرائب فوائده
  .معل القارئ ٔاو املتلقي يف ت} املادة النصية ٕالنتاج املعىن

ٔان القراءة ال ميكهنا ٔان تنطلق مكسلسل يؤدي ٕاىل بناء املعىن وٕانتـاج الوقـع «ويؤكد ٕايزر
ـــن اات ـــايس)42(»ٕاال م ـــام ؤاس ـــراءة � دور ه ـــل اايت يف الق ـــين ٔان العام ـــذا يع   ، وه

ــنص وتفســريه ــد معــىن ال   يعتــرب التفســري نشــاطا للقــارئ«:وبــرت هولــبيقــول ر . يف حتدي
يف فهم النص وبقا� الرتكزي عىل نظرية �وس واليشء نفسه ينطبق عىل ٕايزر، حيث ٔافـاكره 

وهنا يناقش بقوة ضـد " سلوك القراءة"يف هذا املوضوع حتتل اكمل الفصل أالول من كتاب
  ،)43(»شــــــلك التفســــــري اي حيتــــــل lهــــــ�م أالول يف معــــــىن العمــــــل أالديب

من هذا القول يتضح ٔان نظرية التلقي تقـف موقفـا معارضـا للتطبيقـات التقليديـة للتفسـري، 
وهذا املوقف ميثÂ 8 من �وس وٕايـزر، فهـام يسـعيان للـتخلص مـن المنـوذج ال!ســييك 



 ان  الرابع عرش واخلامس العرشالعدد                                           جم� لكية االٓداب و اللغات

 

 2014جوان  -جانفي                                126                                        و اللغاتلكية االٓداب 

للتفسري، فٕايزر يرفض اعتبار العمل هـدفا يتضـمن معـىن خمطـي للحقيقـة السـائدة بـل هـو 
  ).النص والقارئ( عنارص العمل وتفاعلهايدعو ٕاىل الرتكزي عىل

ال ميكن التوصل ٕاليه من خارج الـنص، وال عـن طريـق جتميعـه  -كام يرى ٕايزر-واملعىن 
مفاتيح نصية، وٕامنا املعىن يتحقق ويمت الوصول ٕاليه _لتفاعـل بـني الـنص والقـارئ، و_لتـايل 

مسـاÉٔ كيـف وحتـت ٔاي  مـا هيـم ٕايـزر هـو« فٕان التفسري ال يسـتلزم معىن حمـدًدا يف الـنص
  .)44(»رشوط يكون لنص ما مدلول عند قارئ ما

  ٕان املعــىن مل يعــد مركــز جــذب واهــ�م بــل الكيفيــات الــيت تنــتج وتــو< املعــىن وتعــدده
  .يف النص الواحد، يه مركز lه�م ٕاذ ال يوجد معىن حقيقي وهنايئ يف النص

ٔاوليات متعددة ومعقدة، نقترصـ  ال يتأسس دفعة واحدة و_نسجام، ذc ٔان هناك« فاملعىن
  ويتضــح مــن هــذا الــرٔاي )45(»مســـتو�ت بنــاء املعــىن، مواقــع الالحتديــد: عــىل ٕابــراز ٔامههــا

ٔان بناء املعىن والتفسري يعمتد عىل ٔادوات متنوعة ٔامهها مسـتو�ت البناء، املســتوى أالمـايم 
  .واملسـتوى اخللفي، وكذc مواقع الالحتديد واات القارءة

ٔان هذه أالدوات تلعب دورا كبريا يف ٕانتاج املعىن وبناءه، ؤان العنارص الـيت فٕايزر يرى 
تســامه يف توليــد املعــىن متتــاز _لتنقــل، ٕاذ ٕاهنــا تنتقــل مــن املســـتوى اخللفــي ٕاىل املســـتوى 
أالمايم عن طريق lنتقاء وlختبـار، و_لتـايل حيصـل التغيـري يف الرتكيـب العـام للـنص، 

  .ي(ا يف معلية بناء املعىنوهذا ما يراه ٕايرز ٔاساسـ 
ٕان مواقع الالحتديد تعين عدم وجود معىن جاهز يف النص ومـن هنـا تبـدٔا العالقـة بـني 

  .النص والقارئ، ٕاذ هذا الغياب والالحتديد يدفع _لقارئ ٕاىل بناء املعىن وٕانتاجه
مفسامهة القارئ يف حل وكشف مواقع الالحتديد تسـتوجب ٕامتاÍـا بـلك عفويـة، ويبـني 

زر كيف ٔان مواقـع الالحتديـد عنـدما ينظـر ٕالهيـا بـوعي وبقصـد عـىل ٔاهنـا ٕاحـدى عوامـل ٕاي
  )46(.التلقي

  واالٔكيــــد هنــــا ٔان ملواقــــع الالحتديــــد دورا يف بنــــاء املعــــىن، c جنــــد ٔان املعــــىن
ينتج عن تأويل الغموض اي جينح ح� بعيدا عن القصد�ت ويه وضـعية يـنفض مهنـا « 

ؤول عهنــا، فهـــي تــو<ت مــن لقــاء أالثــر _ملتلقــي عــرب فاعليــة املؤلــف يــده، ٔالنــه غــري مســ
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  ؛ وهــذا ٕان دل عــىل يشء فٕامنــا يــدل عــىل مشــاركة القــارئ يف بنــاء املعــىن؛)47(»التأويــل
ٔالن معلية مجع معىن النص ليسـت معليـة خاصـة، وهـذا يعـين ٔان املعـىن ينـتج بـني اات 

مسلسـل القـراءة وٕامنـا ذات مغـايرة وهذه اات ال تعـين اات الـيت يبـدٔا مهنـا . واملوضوع
  .وخمتلفة تبنهيا معلية القراءة

ــع  ــر ذc مــن خــالل ملهئــا ملواق ــاء املعــىن، ويظه ــة بن ــا دور هــام يف معلي اات ٕاذا له
كـام يـرى حبيـب  -، فـاملعىن )نظرية التلقي(، كام حيدده النقد اجلديد)ملء الفراغ(الالحتديد

النقـد اجلديـد عـىل ٔانـه ذc الفـائض اي الغمـوض اي حيـدده « يتأسـس عـىل -مونيس
يتجاوز أالثر املنهتـي، يف مقابل البنية اليت ٔاوجدته وهو فائض نتحسـس سـامكته مـن شـدة 
lغراءات تناغام من وراء ظلل الرمز وضبابية الالحتديد، وهو الزبـدة الـيت تعلـو التعبـري، 

ٕاضـافة ٕاىل ديناميكيـة الصـمت  فال تكون من أالثر ولكهنا تكتنفه، وتتيح � قابليـة التلقـي،
والفـراغ بنيـة ديناميكيـة ٕالنتـاج (...) اليت تسكن أالثر يف صلب بنيته واليت تشلك فراغات

ـــىن ـــد )48(»املع ـــع الالحتدي ـــىل مواق ـــا ع ـــوي دامئ ـــة حتت ـــين ٔان النصـــوص أالدبي   وهـــذا يع
روالن وهـذا مـا عنـاه . ٔاو فراغات ال مئالها ٕاال القارئ وذc مـن ٔاجـل ٕانتـاج وبنـاء املعـىن

لـيك يســتطيع ٔان يرصـد فهيـا جهـرة ...يتتبع القـارئ يف الـنص منـاطق معينـة«:_رت يف قو�
  .)49(»املعاين، ونشوء الثغرات، وانتقال املقتطفات

فالقـارئ اي يقــوم مبـلء الفراغــات الــيت يرتكهـا املؤلــف والــيت يه مبثابـة تناصــات بــني 
  .النصوص

ــودة ــز مح ــد العزي ــول عب ـف ال « :يق ــنص برصـ ــإان ال ــا ٔاو مفتوح ــه مغلق ــن كون ــر ع   نظ
ٔامام القارئ اي ال يقوم فقـط بتحقيـق داللتـه ٔاو تفسـريه، بـل " مفتوح"عند نقطة إالنشاء

الـنص « ٕاعادة كتابته عن طريق اسـتحضار الغائب فيه، وملء فراغاتـه وجفواتـه، وهـذا هـو
  الـنص،يف اصطالح عبد هللا محمد الغـذايم اي يسـمح للقـارئ بنشـاط تفسـري » املعطاء

وهذا ما ذهـب . )50(»بل ٕاعادة كتابته، ٔاما النص اي ال يسمح فهو النص املغلق املتحجر
، ٕاذ يــرى ٔان بعــض "1979دور القــارئ "يف كتابــه Umberto Eco" امربتــو ٕايكــو"ٕاليــه 

النصوص مفتوحة تتطلب مشاركة القارئ يف ٕانتاج املعىن وهناك نصوص ٔاخرى مغلقة مثل 
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  .)51(يسـية، حتدد سلفا اسـتجابة القارئالهزليات، والقصص البول 
حتويل القارئ ٕاىل منـتج للـنص «ٕان معلية ملء الفراغات واسـتحضار الغائب تعمل عىل

ــة تــرثي الــنص ٕاثــراء دامئــا _جــتالب دالالت ــا جيعلهــا مضــاعفة اجلــدوى، مفــن ¯حي   مم
معـل  ال حتىص ٕاليه ومن ¯حيـة ٔاخـرى تفيـد يف ٕاجيـاد قـراء ٕاجيـابيني يشـعرون بـأن القـراءة

؛ وهذا يعين ٔانه ال وجود للمعىن الثابت ٔاو اجلوهري يف النص، وبنـاء املعـىن )52(»ٕابداعي
  .خيتلف من قارئ الٓخر وذc نظر للحرية والسلطة اليت منحت �

وهـذا  )53(»...ٔان القراء ٔاحرار يف فتح العملية ا<الليـة للـنص واغالقهـا« فـبارت يشري ٕاىل 
وهـو مـا دعـت ٕاليـه نظريـة التلقـي، . رئ يف بنـاء املعـىنالقـول هـو دعـوة ٕاىل مشـاركة القـا

: مفنظروها يرون ٕاًذا ٔان بناء املعىن ٔاو التفسري يه معلية تمت وتنجح مبشاركة طرفني ٔاال وهام
ـــــــات ـــــــدم الثب ـــــــري وع ـــــــاز _لتغ ـــــــىن ميت ـــــــذا املع ـــــــنص، ٕاال ٔان ه ـــــــارئ وال   الق

  .وهذا راجع ٕاىل تعدد القراء والقراءات ومدى تفاعل مع النص
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    ::::ةةةةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخامتخامتخامتخامت
        

مجموعة  نسـتخلص مما تقدم ٔان فعل القراءة يف اخلطاب النقدي املعارص هو فعل يرتكز عىل
  من املسـتو�ت و املواصفات نذكرها عىل النحو االٓيت

يقع lشـتغال يف هذا املسـتوى عىل العالقات ا<اخلية يف  ::::    مسـتوى القراءة النصيةمسـتوى القراءة النصيةمسـتوى القراءة النصيةمسـتوى القراءة النصية    - - - - 
  النص 

  .É و ما تنتجه من دال
لنص فتنكشف الطبيعة هنا يقع التفاعل بني القارئ و ا ::::    مسـتوى القراءة التفاعليةمسـتوى القراءة التفاعليةمسـتوى القراءة التفاعليةمسـتوى القراءة التفاعلية    - - - - 

 . مجلاليات النص إالبداعي يف ٔافقه التأويىل  التخيلية
 .يربز من خال� القارئ فعل القراءة بعطاءاته النفسـية و املعرفية  ::::    مسـتوى القرائيةمسـتوى القرائيةمسـتوى القرائيةمسـتوى القرائية    - - - - 
 :ومثة مسـتو�ت ٔاخرى ٔامهها   
 .تبدٔا هذه القراءة _حلرف فاللكمة فامجل�  ::::تصاعدةتصاعدةتصاعدةتصاعدةالقراءة امل القراءة امل القراءة امل القراءة امل     - - - - 
 - - - -    Éالقراءة املتنازÉالقراءة املتنازÉالقراءة املتنازÉينتقل فهيا القارئ من ٕادراك اللكيات ٕاىل ٕادراك اجلزئيات  :::: القراءة املتناز. 
 .يقع التفاعل فهيا بني القارئ والنص ::::    القراءة التفاعليةالقراءة التفاعليةالقراءة التفاعليةالقراءة التفاعلية    - - - - 
$متع ويه يتحول فهيا النص اىل مرآة تعكس لنا صورة املؤلف وا ::::    القراءة lسقاطيةالقراءة lسقاطيةالقراءة lسقاطيةالقراءة lسقاطية    - - - - 

 .تبحث هذه القراءة يف املعىن الظاهري للنص  ::::القراءة الرشالقراءة الرشالقراءة الرشالقراءة الرشحححح    - - - - . قراءة
 .تبحث هذه القراءة عن املعىن الباطين للنص  اواملعىن الغائب  ::::القراءة الشاعريةالقراءة الشاعريةالقراءة الشاعريةالقراءة الشاعرية    - - - - 
لقد حتول النص أالديب عىل ضوء نظرية القراءة ٕاىل عامل مفتوح و مساحات من الفراغات    ****

 .لئ ت} الفراغات حيث يقوم القارئ مب
عل بني ذات القارئ و تتحقق lسـتجابة الفعلية للنصوص من خالل احلوار و التفا*

 .النص
 .يمتتع القارئ _حلرية املطلقة يف الكشف عن ا<الالت الالهنائية للنص أالديب ****
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    و املراجـــــــعو املراجـــــــعو املراجـــــــعو املراجـــــــع    ششششــــــــــــــــــــــــالهوامالهوامالهوامالهوام
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  بشري +وريريت/ د.أ * راحج سامية/ د                     مسـتو�ت ومواصفات القراءة يف اخلطاب النقدي املعارص
 
 

 2014جوان  - جانفي                              131                       - بسكرة-جامعة محمد خيرض

                                                                                                                                                                        

عبد العزيز محودة، املرا� املقعرة حنو نظرية نقدية عربية، ا$لس الوطين للثقافة ) 19(
 .138، ص2001والفنون واالٓداب، الكويت، أغسطس
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 .61، د ت، ص1عزيز، دار املأمون للرتمجة والنرش، بغداد، العراق، ط

حامد ٔابو : خوسـيه مار� بوثويلو ٕايفانكوس، نظرية اللغة أالدبية، ترمجة: ينظر) 25(
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يوئيل يوسف : أالديب من الظاهرتية ٕاىل التفكيكية، ترمجة ولمي راي، املعىن: ينظر) 26(
 .62عزيز، ص

 .107سزيا قامس، القارئ والنص، العالمة وا<الÉ، ص) 27(
 .107املرجع نفسه، ص) 28(
 .اكتبة فرنسـية معارصة عايشت ثقافة القرون الوسطى) *(
 .107سزيا قامس، القارئ والنص، العالمة وا<الÉ، ص) 29(
لغيث، البؤرة ودوائر االتصال، دراسة يف املفاهمي النقدية وتطبيقاهتا، دار نسـمية ا) 30(

 .93، ص2000، 1قباء للطباعة والنرش والتوزيع، القاهرة، ط
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ميلود حبييب، النص أالديب بني التلقي وٕاعادة إالنتاج من ٔاجل بيداغوجيا : ينظر) 31(
 .172تفاعلية للقراءة والكتابة، مقال يف جم� آفاق، ص

محيد : ، ترمجة)يف أالدب(فولفغانغ ٕايزر، فعل القراءة، نظرية جاملية التجاوب: ينظر) 32(
 .55املغرب، ص -محليداين، اجلاليل الكدية، مكتبة املناهل، للنرش والتوزيع، فاس

عبد العزيز محودة، املرا� احملدبة من البنيوية ٕاىل التفكيك، ا$لس الوطين للثقافة ) 33(
 .322، ص2001الكويت، أغسطس،  والفنون واالٓداب،

 .23نسـمية الغيث، البؤرة ودوائر االتصال، ص: ينظر) 34(
 .325عبد العزيز محودة، املرا� احملدبة من البنيوية ٕاىل التفكيك، ص) 35(
 .83عبد هللا محمد الغذايم، اخلطيئة والتكفري من البنيوية ٕاىل الترشحيية، ص) 36(
جابر عصفور، دار قباء عبده : املعارصة، ترمجةرامان سpن، النظرية أالدبية ) 37(

 .168، ص1998غريب، القاهرة، مرص، د ط، 
رعد عبد اجلليل : روبرت يس هولب، نظرية lسـتقبال، مقدمة نقدية، ترمجة: ينظر) 38(

 .102، ص1992، 1جواد، دار احلوار للنرش والتوزيع، الالذقية، سور�، ط
بناء املعىن وبناء اات، مقال يف جم� آفاق، ٕاحتاد : ةعبد العزيز طلnت، فعل القراء) 39(

 .151، ص1985، 6كتاب املغرب، ع
 .126سزيا قامس، القارئ والنص، العالمة وا<الÉ، ص) 40(
 .127املرجع نفسه، ص) 41(
بناء املعىن وبناء اات، مقال يف جمال آفاق ، : عبد العزيز طلnت، فعل القراءة) 42(

 .1596ص
عبد اجلليل جواد، : يس هولب، نظرية lسـتقبال، مقدمة نقدية، ترمجةروبرت ) 43(

 .181ص
ٔابو ٔامحد، دار : خوسـيه مار� بوثويلو ٕايفانكوس، نظرية اللغة أالدب، ترمجة: ينظر) 44(

 .133غريب، القاهرة، مرص، د ط، د ت، ص
ال آفاق، بناء املعىن وبناء اات، مقال يف جم: عبد العزيز طلnت، فعل القراءة) 45(

 .156ص
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 .314حبيب مونيس، فلسفة القراءة وٕاشاكلية املعىن، ص) 46(
يوئيل يوسف : ولمي راي، املعىن أالديب من الظاهرتية ٕاىل التفكيكية، ترمجة: ينظر) 47(

 .62عزيز، ص
 .319حبيب مونيس، فلسفة القراءة وٕاشاكلية املعىن، ص) 48(
 .137دبة من البنيوية ٕاىل التفكيك، صعبد العزيز محودة، املرا� احمل: نقال عن)  49(
 .153عبد العزيز محودة، املرا� املقعرة، ص) 50(
، 167جابر عصفور، ص: رامان سpن، النظرية أالدبية املعارصة، ترمجة: ينظر) 51(

168. 
 .82عبد هللا الغذايم، اخلطيئة والتفكري من البنيوية ٕاىل الترشحيية، ص: ينظر) 52(
 .121جابر عصفور، ص: ن، النظرية أالدبية املعارصة، ترمجةرامان سp: نقال عن) 53(


