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R لٕالبداع وهو يتطلب قارئًا التلقي هو العملية املقاب

ذا ثقافة معيقة وخربة طويR تتيح W سرب  ممتزياً 
وقد .وجاملياته ٔاغوار النص والوقوف عىل ٔارساره

 Reception Theory ارتبطت نظرية التلقي
أالدبية واملناجه النقدية  بتحول |م ىف ا�راسات

فعمقت العالقة بني النص والقارئ ودعت ٕالعادة 
فقد احتفت �لقارئ .لقواعد القدميةا النظر ىف

تشلك املعىن وانبثاقه من  وجعلته رشطا ٔاساسا يف
لك تصوراهتا عىل  -سريورات اسـتقبال النصوص 

ؤاساس  .(concrétisation) "التجسـيد" فكرة 
هذا التجسـيد وجود بياضات نصية يقوم القارئ 

خالل الربط بني ذاكرات متعددة لعل  بتحييهنا من
 ويه املعادل. ت النص واملؤلف والقارئٔامهها ذاكرا

ملا يطلق عليه يف نظرية التأويل، بتوªاهتا ا©تلفة، 
أالصلية ل®الالت اليت  القصد¬ت املؤسسة للمنابع

 .ميكن ٔان تكشف عهنا القراءات املتنوعة للنص
  
  

  

  

  

::::Abstract 

Reception is the process that  corresponds  

to  creativity  and   it  requires  a  distinct  

reader   who  has  a  deep  culture  and  a  

long  experience  which  allow  him  to  

explore  the  depths  of  the  text  and  

stand  on  its   secrets  and  beauty.  The  

Theory  of  Reception  was   associated  

with an important shift in  literary  studies  

and criticism curriculum, and it  deepened  

the  relationship  between  the  text  and  

the reader.  It  also   invited  to  reconsider  

the old  rules. It  interested  in the  reader  

and  made  him/her  a  primary  condition   

in  the  formation  of   meaning   and  its  

emergence  from  the  processes  of  texts’  

reception - all  its  perceptions  on  the  

idea  of  "concretization" (concrétisation). 

The  basis  of  this   concretization  is  the  

presence  of  textual  linens   that  the  

reader updates by linking between  

multiple  memories,  perhaps  the  most  

important  of  them  is  the   memories  of  

the  text,  the  author  and  the  reader.  

They are the  equivalent of what  is  

known  in  the  theory  of  interpretation,  

with its different orientations, the  

intentions  which  are  the  constitution  of  

indigenous  sources  of  semantics  that  

can  be  revealed by the  diverse  readings  

of  the  text. 
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فعل يسـمتد مفهومه يف أالحباث املعارصة من معلية هتجية احلروف و¶سـهتالك  القراءة
ويه عىل لك حال معلية . احملدود ٕاىل معلية املساوقة واملشاركة يف إالبداع والترصيف

. معقدة تقوم عىل مجموعة من و¶شـتغاالت النفسـية والثقافية و¶جÂعية وامجلالية وغريها
ٕالهيا وٕاىل حركيهتا من زوا¬ خمتلفة، فاكنت هناك ٔاحباث يف سـيلكوجية وÆÇ فقد نظر 

Æفاعتربت القراءة مبثابة . القراءة ويف سوسـيولوجية القراءة ويف جاملية التلقي وما ٕاىل ذ
ومبا أن إالملام . نشاط نفيس ٔاو اسـتجابة داخلية، واعتربت مبثابة ظاهرة اجÂعية وÐرخيية

وانب صعب يف مثل هذا املقام، سـنقترص عىل إالشارة ٕاىل بعض بلك هذه اÖاالت واجل
يف حد ذاته وٕابراز مؤداه " فعل القراءة"أالفاكر والنظر¬ت املعارصة اليت حتاول فهم 

التواصيل وإالنتاÚ، قصد فتح �ب التحاور والتعامل مع مسـتجدات التلقي يف النقد 
ٕان اليشء املركزي يف لك معل     .اتهأالديب املعارص وحماو� استرشاف مفاهميه ومستند

ٔاديب هو التفاعل بني بنيته ومتلقيه وهذا ما جعل النظرية امجلالية للفن تويل اهÂما لقراءة 
وٕامنا تعىن �ٔالفعال املتعلقة  )1(العمل الفين، اليت ال جيب ٔان تعىن �لنص الفعيل حفسب،

  .(2)ص حسب كفاءته�سـتجابة قارئ منوذÚ ميكن ٔان يقدم معان تأويلية للن
مثلت العالقة بني النص والقراءة موضوعا ل®رس والنظر عىل اختالف مسـتو¬هتام، كام  

مفن خالل هذه العالقة نشأت ا�روس ا�ينية، وأالحاكم الرشعية، والقضائية، ومهنا ٔايضا 
ث يف وقد سارت ا�وائر املعرفية ا©تلفة تبح. نشأت املعاين البالغية والقواعد النحوية

  .جوانب النص، واالٓليات ا©تلفة اليت من خاللها حتقق ما يطمح ٕاليه يف تعاطهيا مع النص
وهنا يرد سؤال عن املعىن ٔاين يمكن، فٕاذا اكن القراء يتفاضلون �كتشاف املعىن، 
واسـتنباط ا�الالت، والنص ال يقول لك يشء مرة واحدة لقارئ واحد، فأين يمكن املعىن؟ 

هذا السؤال ال ميكن ٔان نغفل النص من حتمð للمكوïت أالساسـية  يف اجلواب عىل
للمعىن، وا�ال�، فهو حيمل يف طياته، من خالل أالدوات اليت تشلك مهنا، إالشارات 
ا©تلفة للمعاين اليت تدل علهيا تò إالشارات، وهو اÇي حييل ٕالهيا، فأالساس هو النص 

فيه، اليت متكن القارئ من تلقف هذه إالشارات  بطريقة تكوينه، و�ملعطيات املوضوعية
�ال� الاكمR، وهو ما عناه امبريتو ٕايكو حني اعترب ٔان ٕاحدى سامت النص ٔانه �وحشهنا 
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، فاملعىن كام »آ� كسول تقتيض من القارئ تعاوï حثيثا مللء فضاءات املسكوت عنه«
ال ميò املعىن يف داخð ال  توجد ٔادواته يف النص يوجد ٔايضا يف القارئ، والقارئ اÇي

ميكن ٔان يكتشف املعطيات اليت تعرب عن املعىن العميق، وال ميكن ٔان يفك الشفرات اليت 
يتحملها النص يف ٕاحالته ٕاىل تò املعاين، ومن هنا فٕان وجود القارئ العميق املمتلئ 

  .ين ا©تلفة�ملعاين ال يقل ٔامهية عن أالدوات اليت يتكون مهنا النص وحتيل ٕاىل املعا
ٕان القارئ الفعال، والنشط، يسـتطيع ٔان يظهر املعادل امجلايل للنص بواسطة ٕاقامة عالقة 
مع النص، وبواسطة استنطاقه، مسـتعمال يف ذÆ مجموعة من أالدوات املفاهميية اليت متنح 

  .القراءة، ومتكن من مثة ٕاىل النظر ٕاىل النص ،ورؤيته من ا�اخل
وهذا جيعل لنا ... من البحث يف ٔاسلبته، وٕاظهار للمخفي فيه ٕان ما يقوW النص، نوع

عىل ¶نتقال من التلقي ٕاىل املساء�، ومن التقليد ٕاىل  - كام تقول ا�كتورة ميىن عيد -القدرة
ò3( المت (  

حني يتشلك النص أالديب ويفرض سلطته التداولية عىل مجهور املتلقني، مييس ذا قمية   
حبسب درجة تò القمية سواء �ى ) 4(ا نصيا ٕاىل هذا احلد ٔاو ذاك اعتبارية جتعð تعالي

وهذا ما خيول W فرض سلطته عىل النصوص . القارئ السـمييايئ، ٔاو �ى القارئ العادي 
فكيف . الالحقة يك تتناص معه بشلك مبارش ٔاو غري مبارش، وبصورة واعية ٔاو غري واعية

 ةالتعابري اللغويه اليت حييط هبا عدد هائل من نقاربه ونؤول دالالته؟ وكيف نصل ٕاىل بؤرت
  ؟ املواربة ؟ وما السـبل اليت ميكن هنجها لتأويل دالالته

مفا تسهو عنه الكتابة، وترتكه فارغا ٔابيض، . ٕان� عالقة القراءة �لكتابة عالقة يقظة بسهو 
ة اليقظة خلف ٕاهنا هبذا املعىن يه اÇاكر . هو ما حتاول القراءة اسرتجاعه وتثبيته ومٔاله

ولكن ٔاال توجد للقراءة ذاكرة بلهاء يه أالخرى؟ فعملية التحصيل اللغوي ). 5(البلهاء الكتابة
ترتبط بشحن القارئ مبعارف حيصل علهيا من خالل تفاعð مع النص، وتتباين هذه املعارف 

د النص بتباين املرجعيات واملنطلقات اللغوية اليت ينطلق مهنا القارئ يف قراءاته، ٕاذ جن
يزود قارئه مبعارف شـىت، مهنا ما هو مرتبط �جلانب الرتكييب للغة، ٔاو �جلوانب ا�اللية 
�وافع الاكمنة وراء ٕانتاجه، وكذا اخللفيات اليت يعمتد �ا©تلفة املرتبطة ببناء النص، وكذا 
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ذا يفرتض وله. علهيا املؤلف قصد بلورة موقفه، ومهنا ما W علقة �جلوانب التداولية للنص
يف املتلقي ٔان يكون موسوعة ليمتكن من فهم ماكمن النص، حىت يسـتطيع ملء الفجوات 

وقد متكن املوسوعة القارئ المنوذÚ من القيام بدور ¶سـتحضار و¶سـتجامع . اليت تعرتيه
 للمعىن، والتفاعل مع املقروء، والقيام بعملية النفي وإالثبات ملا يقرٔا، ٔاي يقوم بلك ما يتعلق

ومن هنا يبدٔا القارئ املوسوعي يف تكوين تصور عام حول ) 6.(بدور القارئ ٔاثناء القراءة
 Æحملاوالت أالوىل لفهم النص، ٕاذ يقتيض منه ذ� Æطبيعة النص، وميكن تسمية ذ
تفكيك النص ٕاىل ٔاجزائه البسـيطة، وتركزي اهÂمه عىل التسلسل الزمين لٔالفعال داخل 

ميق، وكذا حتديد العنارص املتباينة فيه، حبسب أمهيهتا داخل النص، لتحديد حفواه الع 
  . مسـتواه ا�اخيل

وعليه ميكن القول، ٕان هذه املرحR تشلك خطوة |مة داخل السنن اللغوي، ٕاذ يسعى  
�لنص، ويف الوقت نفسه تشلك عنده ركزية ٔاساس  ¶سـتئناساملتلقي من وراءها ٕاىل 

  ..يعمتد علهيا يف تأويð للنص
اليشء املركزي يف لك معل ٔاديب هو التفاعل بني بنيته ومتلقيه وهذا ما جعل النظرية  ٕان

امجلالية للفن تويل اهÂما لقراءة العمل الفين، اليت ال جيب ٔان تعىن �لنص الفعيل 
وٕامنا تعىن �ٔالفعال املتعلقة �سـتجابة قارئ منوذÚ ميكن ٔان يقدم معان تأويلية ) 7(حفسب،

  )8( . ءتهللنص حسب كفا
جفاملية التلقي ويه تؤسس للعالقة التفاعلية بني القارئ والنص، تروم خلق حوار رسمدي  

وبذÆ تنتقد النظرة التارخيية التقليدية اليت تبرت . ومسـمتر بني النص وقرائه املتعاقبني عليه
الل وهكذا حترص جاملية التلقي من خ. العالقة بني التجربة املاضية واملؤلفات احلارضة

اليت تستند ٕالهيا، عىل تذويب املسافة بني توªات أالفق ) Interaction(مقو� التفاعل 
املايض وتش�ت أالفق احلارض من خالل العثور عىل حلول لٔالسـئR وإالشاكالت اليت 

كينونة ووجودًا «اليشء اÇي جيعل من تلقي النص . ظلت عالقة �لعمل أالديب القدمي
وٕاحلا�ا . يف سـياقات خمتلفة ؤازمنة متنوعة ومن قبل متلقني متعددينمتجددين، ٕاذ يتلقى 

أنطولوجية التناص مبا يقتضيه من هدم : عىل التلقي جعل النص يتأسس عىل ٔانطولوجيتني
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وبناء وٕاعادة بناء لنصوص سابقة ومعارصة؛ ؤانطولوجية التلقي مبا تقتضيه من قراءات 
  . )9( » حبسب أالمكنة واللحظات ؤانواع القراء

جاملية التلقي جتهر بعقيدهتا الهريمينوطيقية وتمتوقع يف حقل علوم املعىن، لكن عودهتا «ٕان 
ٕاىل التأويل ال تفيد ٕالغاء ماكسب املقاربة البنوية ٔاو التفرغ من جديد ÆÇ املثل أالعىل 

 ٕان. املمتثل يف التفسري احملايث، حيث يكفي ٔان يمنحي الاكتب ليدرك موضوعية مزعومة
التأويل من منظور جاملية التلقي يتطلب �ٔالحرى ٔان يسـيطر الباحث عىل مقاربته اÇاتية 

فأالمر هنا يتعلق بتحول الهريمينوطيقا من ). 10(»�عرتافه �ٔالفق احملدود لوضعيته التارخيية
  ).تإالقرار بتعدد التأويال(ٕاىل القارئ وطريقة فهمه ) املوضوعية(بؤرة املؤلف والتفسري احملايث 

أالنسب للكشف عن  ترتكز التلقي عيل القارئ والقراءة اليعين سوي اÖال التطبيقي 
؛ وÆÇ فأن هذه  الفلسفية وتقريهبا لالفهام حول الكيفية اليت حيدث هبا التلقي أالسس
اك�راسات املبكرة لـ  , ختتلف عن لك النظر¬ت اليت اهمتت �لقراءة و�لقارئ" النظرية 

) الوال¬ت املتحدة(يف  ودراسات ¶جتاه املعروف, )القارئ العادي(عن ) لف فرجينيا وو(
روبرت (و) لواكش جورج(وا�راسات السوسـيولوجية لـ , ) نقد اسـتجابة القارئ(بـ 

, تودورف , �رت) وكذÆ دراسات ¶جتاه البنيوي اÇي اهمت بعملية القراءة, )اساكريب
جاملية التلقي  مفوضوع. )11)"(امربتو ايكو(السـمييولوÚ ودراسات ¶جتاه , )جوï'ن كوللر

ما دام النص أالديب ال يسـتطيع ٔان "فـ. هو اشـتغال النصوص ا©يR، ٔاي النصوص أالدبية
قبل ٔان يقرٔا مفن املسـتحيل وصف ٔاثره دون حتليل معلية  - كام يقول ٕايزر-يعمل 
يت جتري حال لقاء النص، مفهمة احمللل يه وصف العملية التحويلية ال). 12"(القراءة

ففي هذا . كخطاطة ٕالماكنيات اكمنة، �لقارئ مزودا هو االٓخر بكفاءته ومرجعياته اخلاصة
يصدر عن النص تأثري ال ميكن ٔان يدرس، ال من خالل النص "اللقاء بني طريف العملية 

 لك فالنص فعل اكمن حتينه ٔاو حتققه معلية القراءة يف. وحده وال من سلوك القارئ وحده
  . )نفسه" (حلظة

واحدا من ) ٔاو قطبا(النصوص متثل، عىل اختالف ٔامناطها طرفا "وبعبارة ٔاخرى فٕان 
و¶سرتاتيجيات ) املعطيات(فاÇخائر . ٔاطراف العالقة اليت تنعقد ٔاثناء معلية التواصل
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والقارئ هو وحده اÇي . تكتفي من النص برمس خطوطه العامة وٕاقامة هيلك قواه الاكمنة
تطيع حتقيق كوامن النص وحتييهنا يف وقائع، وÆÇ فٕان بنية النص ومعلية القراءة يسـ 

  ).13"(يتاكمالن يف حتقيق التواصل؛ يتحقق التواصل عندما يرتبط النص بوعي القارئ
وعليه ، مفواªة مشالك نظرية مع النص، ال تتأىت، ٕاال من خالل ïفذة القراءة �عتبارها 

قوم به القارئ اÇي حيول النص من نطاق المكون ٕاىل نطاق نشاطا ذهنيا وٕابداعيا ي
ٕان الفعل إالبداعي حلظة غري مكمتR يف العمل أالديب، ٔالن : " يقول ج سارتر. التحقق

املؤلف : هام  معلية الكتابة تفرتض معلية القراءة كتالزم جديل، وهذان الفعالن املرتبطان
: لقراءة وªان لعمR واحدة ،ٔاو فعالن متالزمانوهذا معناه ٔان الكتابة و ا). 14." (والقارئ

خيرج للوجود ٕاال موصوال   فليس هناك من معطى لفصل ٔاحدهام عن االٓخر، فأالثر ال
وأالدىه من ) 15"(بعملية القراءة مادام النص نداءا وما عىل القراءة ٕاال ٔان تليب هذا النداء

احد تو� ٕانتاجية نصية ،بفعل التعاقب التارخيي لقراءات للعمل أالديب الو   ذÆ، فان
اندماج ٔافق النص بآفاق القراء، فيمت جتاوز منطوق النص ٕاىل املسكوت عنه ٔاو الالمقول 

ومن مث، يمتثل دور القارئ يف تنشـيط احلوار . �عتباره خزاï ٔاو منجام ولودا من ا�الالت
إالجيايب ،ٔاو القارئ والقارئ . اخلالق مع النص من ٔاجل تطوير فن القراءة وفن الكتابة معا

ال، مرشوط طبعا برشوط ثقافية ومعرفية تسمح W بتحريك آليات النص وجتاوز  الفع�
ٔاï حباجة ٕاىل قارئ يكون قد مر : " مثال (  U. Eco ٔامربطو ٕايكو(ٕاكراها ته؛ وÆÇ يقول

ئ وهذا معناه ٔان الاكتب والقار ) . 16."(بنفس التجارب اليت مررت هبا يف القراءة تقريبا
. رشياكن ٔاساسـيان واعيان بآليات |نة صناعة إالبداع، ومهنجية النفاذ ٕاىل عوامله ا�اخلية

فٕاذا اكن الاكتب قد شلك ٔاو كون النص، فان القارئ هو اÇي يؤوW، ومينحه معىن بوصفه 
–فاملعول عليه : حصيR اندماج ظريف بني النص و القارئ يف حلظة Ðرخيية ونفسـية حمددة

، ٔاو ) ¶سـتجابة(يف اسـتقبال النص هو اسـتحسان السامع -اجلاحظ منظور  من
، وعىل أالديب ٔان حيرص عىل ٕارضاء ذوق امجلهور ٕاذا ٔاراد أن ) التخييب(¶نرصاف عنه 

فالقراءة، ٕاذن، تنشـيط ٕالنتاجية النص، وقدح لزïده إالبداعي، . يكون ٔاديبا ٔاصيال
النص   فعل القراءة ،ومالمسـته ملسـتو¬ت وحتقيق لتداو ليته من خالل اخنراط القارئ يف
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ويف هذا ) 17.(اللغوية وأالسلوبية وجتاوز اكراهاته البنائية، وفك سننه ومعرفة سـياقاته
السـياق، ميكن ٔان نشري ٕاىل موقف عمل ¶جÂع أالديب اÇي اهمت �مجلهور القارئ يف 

حياول تسليط أالضواء عالقته �لاكتب، ٔاو الكتاب، انطالقا من مهنج جترييب ٕاحصايئ، 
¶نÂء (، و¶جÂعي.) السري، أالجيال( ٕانتاج أالدب ٔاي الكتاب وموقعهم التارخيي"عىل 

ٔاي طبعه، وتسويقه، ( ، توزيعه.) اجلغرايف، والطبقي، والوضع ¶قتصادي ملمهتن أالدب
  )18." (ٔاي قراءته ورواجه(،واسـهتالكه. ) وتطور صناعة الكتب

القراءة  تناول العمل أالديب من منطلقات خاصة، وهذا ما جيعل منمثة فلك قارئ ي  ومن
ٔان ”وهذا يعين ٔايضا  فعال خمتلفا ونشاطا متجددا بتجدد القراء، بل بتجدد القارئ نفسه،

منتج لالختالف، فهـي تتباين،  لغوي مو� للتباين،/القراءة يه، يف حقيقهتا، نشاط فكري
ورشطها، بل عR وجودها . عام تريد قراءته ذاهتا،بطبيعهتا، عام تريد بيانه، وختتلف، ب
عام تريد ٔان تقرٔا فيه، لكن فاعR يف الوقت نفسه  وحتققها ٔان تكون كذÆ، ٔاي خمتلفة

، ويف هذا دحض للقراءات اليت تسعى ٕاىل ) 19(“والختالفها �Çات ومنتجة �ختالفها،
 يدة، كام ٔانه ال فائدة من البحثهنا نفهم ٔانه ال جمال للقراءة الواحدة الوح  من.تقزمي النص

الرتكزي عىل  بل الهدف هو. عن قراءة تتغيا الكشف عام ٔاراد ٔان خيبئه الاكتب بني السطور
ختتلف ٔايضا �ختالف القراءة  حلظة معينة متارس فهيا معلية القراءة، وهذه اللحظة نفسها

التأكيد عىل معلية التلقي الالحقة، وهذا يعين  السابقة عهنا، بل قد ختتلف حÂ عن القراءة
تلقي أالدب، ٔاي العملية املقابR ٕالبداعه ٔاو ٕانشائه ٔاو كتابته،  واملقصود �لتلقي هنا هو”

بيهنام  خيتلط مفهوم التلقي ومفهوم الفاعلية اليت حيد:ا العمل، وٕان اكن الفرق وعندئذ قد
خيتلف Ðرخي التلقي  مثةكبريا، حيث يرتبط التلقي �لقارئ، والفاعلية �لعمل نفسه، ومن 

  )20(“عن Ðرخي الفاعلية
أن ”معل ٔاديب ما هو التفاعل بني بنيته ومتلقيه وهذا يعين  ٕان اليشء أالساس يف قراءة

 أالول هو نص املؤلف“ القطب الفين والقطب امجلايل”قطبني، قد نسمهيام  للعمل أالديب
ذاته ال  والثاين هو التحقق اÇي ينجزه القارئ، ويف ضوء هذا التقاطب يتضح ٔان العمل

يف ماكن ما  ميكن ٔان يكون مطابقا ال للنص وال لتحققه بل ال بد ٔان يكون واقعا
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معلية القراءة كفعل ٔاساس يف  عىل Iser ويف هذا ٕاشارة واحضة ٕاىل تركزي ٕايزر). 21(“بيهنام
قراءة من نوع خاص تسري يف اجتاهني  كن ليس ٔاي قراءة، فهـيحتقق العمل أالديب، ول

القارئ ٕاىل النص؛ ويف هذا ٕاقصاء ٔالنواع القراءة  متبادلني، من النص ٕاىل القارئ، ومن
  .واحدا ينطلق من النص ويقف عند حدود القارئ وال يتجاوزها أالخرى اليت تعرف مسارا

 وهنا. دخول القارئ يف عالقة �ملقروءهنا ال ميكن ٔان تتحقق ٕاال من خالل  ٕان القراءة
الفلسفة العقلية  يظهر تأثر نظرية التلقي �لفلسفة الظواهرية اليت اكنت مبثابة رد فعل ضد

الفلسفة الظواهرية عىل النسبية  اليت تنشد احلقيقة املطلقة ويف هذا ٕاشارة واحضة ٕاىل تركزي
فالعمل ”.  لك قراءة تدعي ¶كÂلاÇي يأىب يف تعاملها مع أالشـياء؛ ومهنا النص أالديب

يتحقق؛ وهو ال يتحقق ٕاال من خالل القارئ، ومن مثة  أالديب ليس W وجود ٕاال عندما
وهذا . تشكيل جديد لواقع مشلك من قبل هو العمل أالديب نفسه تكون معلية القراءة يه

 لية ٔاوال ؤاخريا؛يف النص أالديب ال وجود W يف الواقع، حيث ٕانه صنعة خيا الواقع املشلك
القراءة عىل  وعندئذ تنصب معلية. وذÆ عىل الرمغ من العالقة الوثيقة بينه وبني الواقع

: مسـتو¬ت خمتلفة من الواقع كيفية معاجلة هذا التشكيل احملول ٕاىل الواقع، وتتحرك عىل
ل التالمح ٔاخريا واقع جديد ال يتكون ٕاال من خال واقع احلياة، وواقع النص، وواقع القارئ مث

فعملية القراءة ٔ@داء معريف تعترب معلية متاكمR متر  )22( “والقارئ الشديد بني النص
، مث ول ؤاحياïُ يسمى إالنطباع أالولٔاو التحري االٔ  �الكتشافمبجموعة مسـتو¬ت تبدٔا 

 يف ةالتأويليمرحR إالستنطاق اليت تعمل عىل حتليل البىن ا�اخلية وتفكيكها لمتهد للقراءة 
، وٕاىل يئ يصف سلوك ودوافع النص املكتوبمنتج هنا ٕاىلٕاعادة تشكيل الوحدات املعرفية 

، قي يف التعامل مع املنجز املكتوبهذا التعريف ميكننا القول ٔان القراءة تتبع تسلسل منط
، ٔاو بعبارة ٔاخرى تعمل راج النص ٕاىل مناطق ٔاكرث ٕارشاقاً تعامًال مثاليًا ال عشوائيًا يف ٔاسـتد

ٕاذ ال نص بدون غاية ٔاو ءة مع النص املكتوب معًال تنقيبيًا من حيث قصدية واحضة القرا
، وحتديد هذه القصدية يف تشكيل الرؤية أالوىل لعملية القراءة اليت متثل معلية دافع معني

تدوينية تتضمن ¶كتشاف والتأويل معًا، وهنا علينا المتيزي بني القراءة المنطية اليت متثل 
مR والقراءة غري الاكمR اليت تقترص عىل مرحR ¶كتشاف فقط واليت تسمى صريورة متاك
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�لّالقراءة لعدم طر�ا مفهوم حمدد عن هوية النص املكتوب ، وهبذا الفهم لعملية  ïًٔاحيا
ط بقصدية القراءة نكتشف ٔان القراءة من حيث يه ٔاداء معريف ٔاو نشاط ذهين مسلّ 

لتقيص حمكوم بآليات وعي متوازنة وبنو¬ت ختطيطية ، هذا التقّيص مساحات نص مكتوب
، واستنطاقيه معلية اكتشاف  واحضة ترمس مالمح الغا¬ت املرجوة من وراء القراءة،

حتليل وتفكيك، تأويل وتدوين، ٔاو بعبارة ٔاخرى يه دورة معرفية متاكمR متثل مجموعة 
   .نص القراءة صريورات واسـتحاالت لتؤدي ٕاىل ٕانتاج نص جديد ميكن تسميته ب 

 Wوملا اكنت القراءة ممارسة الحقة عىل النص، فٕان القراء احملققني لفعل القراءة ومن خال
لوجود النص و كينونته خمتلفون و متعددون بتعدد انÂءاهتم إاليديولوجية و ¶جÂعية 

يف هذا و يف وسعنا ٔان نتحدث . واجلغرافية واختالف مشارهبم امجلالية و التجربة القرائية
السـياق عن ٔامناط من القراء ختتلف تسمياهتم من هذا الناقد ٕاىل ذاك، لكهنم يتفقون تقريبا 

   :هؤالء القراء واملضامني، ومن يف نفس ا�الالت
القارئ الفعيل، وهو اÇات الفردية املادية القارئة اليت اقتنت الكتاب و مارست فعل 

 سوسـيولوجيا"سات وأالحباث اليت تندرج مضن القراءة، و هو القارئ اÇي اهمتت به ا�را
القارئ النيص هو القارئ اÇي يركز اهÂمه عىل البىن أالسلوبية و ا�اللية للنص، "القراءة

وقد تسـتوقفه يف هذا النص ٔاو ذاك مسة جاملية . وال يلتفت كثريا ٕاىل السـياقات اخلارجية 
  ...ٔاو تركيبية ٔاورصفية ٕايقاعية

هو القارئ اÇي يضمره الاكتب، حيث يصوغ يف النص صورة عنه  القارئ ¶فرتايض و
القارئ املثايل هو املتسلح بلك و  .وصورة عن نفسه، ٕانه يصنعه كام يصنع صورته الثانية

أالدوات املعرفية و املهنجية اليت متكنه من فك شفرات النص، ٕانه القارئ اÇي يزاوج بني 
   .الطويR يف القراءة خلربةاملعرفة الواسعة والقدرة عىل التذوق وا

القارئ المنوذÚ وقد صاغه ٔامربطو ٕايكو لوصف القارئ اÇي حيتاج املؤلف ٕاىل ختيل ردود 
و يه ردود ٔافعال حيتاج ٕالهيا املؤلف من ٔاجل إاليصال، . ٔافعاW التأويلية عند كتابة النص

القرائية اليت عاشها  ٕانه قارئ مياثل الاكتب و يفرتض فيه ٔان جيتاز نفس املراحل و التجارب
" جتربته، جتربته �ملفرد وامجلع، ٕان القارئ يبحث يف النص عن وعاء يسـتوعب .الاكتب
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ïعتبارها امتدادات" النحن" يف تفردها، و  "أال�. املوسوعة وٕاكراهات قواعد الفن وامجلال 
معن يتلقاها، و�ردا ملعطيات موجودة يف اسـتقالل  فال قمية للقراءة ٕاذا اكنت رصدا حمايدا

من خالل املتحقق خمياال جديدا يضاف ٕاىل لك  ٔاي يف اسـتقالل عن اÇات اليت تبين
وٕاذا مل حيدث احلوار والتفاعل بني القارئ والنص افتقد القارئ  .خمياالت اللغة والثقافة

خشصيته، وغدا Ðبعًا، ؤاصبحت دراسـته انفعالية �لنص، ويه ٔاقرب ٕاىل الهتوميات العشقية 
ضاء النص، فيسـيطر النص بصورة شامR، ويغدو القارئ عاجزًا ال يسـتطيع التخلّص يف ف

ال وجود W بل ميثل جتسـيدًا لتوªات  ٔايزرمن سلطان النص وهيبته والقارئ الضمين عند 
النص هو اÇي خيلقه النص ومن مثة يتحول ٕاىل مفهوم ٕاجرايئ يمن  أن ٔايالنص ا�اخلية 

نصية نتيجة للعالقة احلوارية بني النص واملتلقي ويعرب عن عن حتول التلقي ٕاىل بنية 
¶سـتجا�ت الفنية اليت يتطلهبا فعل التلقي يف النص ليك يعاد تشكيل املعىن عن طريق 
التأويل يف لك قراءة هبدف سد الفجوات اليت يكتشفها القارئ ٔاثناء حماورة بىن النص ، 

يعدل يف وªة قارئ سابق Ð Wرخييا وهذا  فتتحول القراءة ٕاىل معلية ٕابداع ٕاذ لك قارئ
�لنظر ٕاىل املسـتجدات احلاصÆÇ R فٕانه يرى ان القراءة يه معلية جدلية تبادلية مسـمترة 

من القارئ ٕاىل النص ومن النص ٕاىل القارئ فالنص ميثل نزهة يقوم فهيا : ذات اجتاهني 
القراءة ٕاىل نشاط ذايت ينتج عنه املؤلف بوضع اللكامت ليأيت القراء �ملعىن وبذÆ تتحول 

  املعىن عن طريق الفهم وإالدراك وعليه فال معىن اهنايئ للنص ٔالنه يتضمن العديد من 
 ٔان ٕاذالفجوات اليت عىل القارئ مٔالها عن طريق بناء التفاعل بني بىن النص وبىن إالدراك 

ة التارخيية يف حماو� ٕالعادة ٕ�لغاء املرجعيات اخلارجية واملعرفة السابق ٕاالوالفهم ال يسـتقمي 
نقول ٕان� البحث عن املعىن داخل النص ٔابسط ما  أالخريو يف  التوافق و¶نسجام للنص

يوصف به ٔانه معلية تنقيب عن املعىن داخل الطبقات اللغوية واملنطقية واملعرفية املؤسسة 
بل العمق هو معلية احلفر هذه تفرتض ٔان العمق ليس ٔاحادي ¶جتاه , واحلاجبة للنص 

والبد للوصول ٕاىل , املتعامدة للنص داخل طبقاته املÂزجة لتخليق املعىن  ¶متدادات
العمق الاكشف عن املعىن من امتالك اجلهاز أالدايت املطلوب لتحقيق معيار¬ت احلفر 

   . ومن امتالك القدرة عىل توظيفيه �لقوة و�لفعل
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        ::::املراجع واملصادراملراجع واملصادراملراجع واملصادراملراجع واملصادرالهوامالهوامالهوامالهوامشششش    
        

املوقع والشلك، دراسة يف الرسد الروايئ، مؤسسة أالحباث :  العيد، الراويـ ميىن 1   
آفاق : ـ اميانويل فريس وبرïرموراليس 19862، 1م، بريوت، لبنان، ط.م.العربية، ش

 20043سـنة  300سلسR عامل املعرفة ع . لطيف زيتوين. جديدة يف نظرية أالدب ترمجة د
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القاهرة،  نظرية التأثري واالتصال، مضن جمR فصول،: ـ نبيR ٕابراهمي، القارئ يف النص 14



 عرشونالعدد                                                                جمR لكية االٓداب و اللغات

 2017جانفي                                        354                                         ة االٓداب و اللغاتلكي

  اÖ® اخلامس، العدد أالول، ٔاكتوبر، نومفرب
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جلنة التأليف و الرتمجة و   البيان و التبيني حتقيق عبد السالم هارون  اجلاحظ 17
  1948) دط  1/203(   النرش

 
18 Michael Riffaterre: Essais de stylistique structurale, Paris 1971, 
P: 46 

 
، 6نقد القراءة، مضن جمR الفكر العريب املعارص، ع: قراءة ما مل يقرأ : عيل حرب  19
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