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مرتبطا بفك الرموز  مل يعد مفهوم القراءة

ى ٕاىل فهم املقروء لتحقيق اكتساب بل تعدّ  ، حفسب
ومن هنا جاءت رضورة mهlم مبوضوع فهم  ، املعرفة

ويف ، املقروء وsٔالخص النص أالديب يف اqال التعلميي
اليت تعّده حمورا تدور  ، ٕاطار البيداغوجيا اجلديدة

  .حو{ خمتلف أالنشطة يف ظل املقاربة sلكفاءات
تدعي ٕان احلديث عن الفعل القرايئ يسـ 

الوقوف عند عمل النفس املعريف كونه هيّمت sلعمليات 
العقلية وا�هنية اليت يوّظفها العقل لتفسري الرموز 

وكذا املناجه النقدية املعارصة اليت تسعى ٕاىل  ، وفهمها
 ... حل ٕاشاكلية القراءة والتلقي والتفسري والتأويل

وهكذا ٔاصبح لقراءة النص أالديب مفهوم 
 ، والنص) املتعمل/sلقارئ(مرتبط مفهوم  ، جديد

فاملتعّمل هو حمور العملية التعلميية وهو املسؤول عن 
 . كشف ٔادبية النص انطالقا من ثنائية القراءة والفهم

وقد جاء هذا املقال ليعاجل ٕاشاكلية حمددة 
 ، ما مدى فعالية القراءة يف تلقي النص وفهمه: ويه

العوامل اليت تعيق وsلتايل تذوق جاملياته الفنية؟ وما 
 فهم النص وحتول دون الوقوف عىل معناه؟ 
 

 

Résumé : 
Le concept de la lecture n’a pas 

seulement une relation avec le déchiffrement 

des signes, mais il a un lien avec la 

compréhension du texte afin de 

réaléser l’acquisition d’un savoir, c’est pour 

quoi il est devenu important de s’intéresser à 

la compréhension du texte (le texte littéraire) 

dans la cadre didactique et la nouvelle 

pédagogie, parce que c’est l’axe des 

différentes activités par l’approche par 

compétence. 

Pour parler de l’action de la lecture, il 

faut s’arrêter au point de la psychologie 

cognitive qui intéresse aux opérations 

intellectuelles et mentales mises en jeu par 

l’esprit pour comprendre l’explication des 

signes ainsi que les méthodes critiques 

contemporaines qui servent à trouver une 

solution à la problématique de la lecture, 

l’apprentissage, l’explication et la 

reformulation. 

Alors, la lecture d’un texte littéraire a eu 

un nouveau concept, c’est la relation entre le 

texte et (la lecture / l’apprenant), ce dernier 

est l’axe du fait didactique, c’est le 

responsable de la découverte de la littérature 

du texte à partir de la lecture et la 

compréhension. 

Enfin, cet article sert à traiter une 

problématique précise: à qu’elle point la 

lecture n’est une action activé  pour  

apprendre et comprendre un texte, donc sentir 

la jouissance du style artistique du texte? Et 

qu’elles sont les facteurs qui empêchent la 

compréhension du texte et son sens ?    
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 ، اتوتتبّدل بفعل الزمن التقاليد والعاد ، وتتغّري معه سنن الناس وحياهتم ، يتطور العامل االٓن

ولك معرفة جديدة ٕاال   ، تبقى مالزمة لٕالنسان مادام يدرك ٔان املعرفة ال هناية لها ، ٕاال عادة القراءة
فالقراءة سبب وهدف يف االٓن نفسه  ، وتأيت بعدها معرفة تمكّلها ٔاو تلغهيا لتحّل حملّها معرفة ٔاخرى

ا جربيل عليه السالم عىل سـيّد¼ محمد ٔاول لكمة نزل هب" اقرٔا "السـمترارية إالنسانية املبنية عىل لكمة 
 .صىل هللا عليه وسملّ 

فقد ٔاثبتت جناعهتا يف تمنية القدرات ا�هنية  ، وتبقى للقراءة ماكنهتا رمغ التطور التكنولو¿
سبيË ا�ي ال يغين عنه سبيل غريه Çام تقّدمت الوسائل السمعية «ويه sلنسـبة للمتعّمل  ، Åى القارئ

  .وذÏ ملا لها من فاعلية يف حتقيق mسـتقرار النفيس Åsرجة أالوىل 1»دة البرصية املساع
ويه تفوق يف «بل الرتفيه والمنو الوجداين  ، ال تتوقف ٔامهية القراءة عىل البعد النفيس حفسب

وذÏ لسبب بسـيط هو ٔان sٕماكننا ممارسة فعل القراءة يف لك  ، ذÏ وسائل التثقيف أالخرى
وهذا ما . فالقراءة متاحة لنا يف لك ماكن ويف لك زمان ويف لك أالحوال 2»اكليفالظروف وبأقل الت

  .جيعلها ٔاسهل يف املامرسة وال حتتاج ٕاىل تاكليف وال ٕاىل ×د مضنٍ 
فالتعلمي  ، فٕان ٔامهية القراءة ليست يف حاجة ٕاىل ٕاثبات ٔاو تأكيد ، ٔاما عىل املسـتوى الرتبوي
تساعد الطفل يف «سـي¥ الكتساب املعارف يف شـىت املواد فهـي  مبختلف مراحË يتّخذ من القراءة و 

فعن طريقها يمتكّن الطفل من التحصيل العلمي ا�ي يساعده عىل السري بنجاح يف . إالعداد العلمي
وهنا ٕاشارة ٕاىل التأكيد يف العملية التعلميية عىل تعلمي Çارة القراءة ٔالهنا وسـي¥  3»حياته املدرسـية
  . ة يف ّلك املوادالكتساب املعرف

كام ترتبط ٔامهية القراءة بعامل الفرد نفسه والعامل اخلار¿؛ فيكتسب هبا املعارف واملعلومات   
وmنتفاع  ، فهم املقروء والتفاعل معه«ومن فوائدها ٔايضا  ، وما جيري يف حميطه اخلار¿ والعامل ٔامجع

لفاظ وتذوقه للجامل وتلمس مواطنه وتكوين مثل جودة االٔ  ، وتزويد املتعّمل sملهارات أالساسـية ، به
والقدرة عىل خلق اجلرٔاة يف نفس القارئ وٕاكسابه حب القراءة وامليل ٕالهيا حىت  ، روح النقد للمقروء

     .4»تصبح هواية
  : 5وجيمع املهمتون مبوضوع القراءة يف تعريفهم لهذه املهارة عىل مظهرين خمتلفني  
 ، مية وهو املظهر القرايئ ا�ي يعمتد ٔاساسا عىل حاسة البرصذو طبيعة مياكنزي  املظهر أالولاملظهر أالولاملظهر أالولاملظهر أالول  

يمتثل أالول يف نقل املثريات البرصية املمتث¥ يف اللكامت  ، ّمث ٕاّن لهذا املظهرجانبني ، فهو نشاط برصي

. ويمتثل اجلانب الثاين يف التعبري عن الرموز اللغوية  بأصوات مسموعة ، من النص املقروء ٕاىل ا�هن
        .مهنا اÅقة يف نطق اللكامت ويف اسـتخدام التنغمي ، عى يف هذا اجلانب بعض أالمورويرا
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 ، للقراءة فهو ا�ي تنشط وتتفاعل عنارصه خلف العني ٔاي يف دماغ القارئ املظهر الثايناملظهر الثايناملظهر الثايناملظهر الثاينٔاما         
وهو منظور سـيكو لساين  ، فهو مظهر شديد التعقيد تسهم يف تشكيË معليات عقلية كثرية ومعقّدة

وٕانتاج النص يتطلّب ×دا ال يقّل عن ما يبذ{ القارئ  ، فالقراءة ال تقّل ٔامهية عن كتابة النص  ، ذهين
  .لفهمه

ٔاي تعّرف الرموز املطبوعة  نظرنظرنظرنظر: وقد اكتفى ٔامحد مدكور يف حتديد مفهوم القراءة مبصطلحني 
... ني مدلوالت أاللفاظ وامجللفهم وٕادراك العالقات ب استبصارا استبصارا استبصارا استبصارا : وكوهنا ، sلعني مع تدبّرها والتفكري فهيا

  .6وٕاصدار أالحاكم ، والوصول ٕاىل املعاين ٔاو ما وراء السطور
بل يتعدى ٕاىل فهم املقروء وهذا  ، مل يعد مفهوم القراءة مرتبطا بفك الرموز حفسب ، وعليه  

فٕاذا 7»الغرض أالسايس من القراءة هو ٔان يفهم املتعلّمون ما يقرؤون يتبع ذÏ اكتساب املعرفة«هو 
حتقّق الفهم  حتقّق معه إالحساس �sوق أالديب وmسـمتتاع الفين وانعكس ذÏ ٕاىل الرغبة يف حتصيل 

  .هذه املهارة
 ، mسـlع(يعود mهlم بفعل القراءة الرتباطها sلفنون واملهارات أالخرى  ، ومن ×ة ٔاخرى  

ّمث ٕاّهنا تثري فهيم الرغبة  ، رئ لغة الûم sالسـlعفالفهم يف القراءة يعمتد عىل فهم القا) الكتابة ، التحدث
كام ٔاّن العالقة بني  ، الكتساهبم املعارف واخلربات فمييلون ٕاىل التعبري عهنا يف التحّدث ، يف التحّدث

ومنه  ، القراءة والكتابة عالقة تاكملية فاملتعمل ال يكتب بطريقة سلمية لكامت ومجل مل يتعّرف علهيا قراءة
  . 8واكتب جيّد  ، وقارئ جيّد  ، سـمتع اجليّد متحّدث جيّدفامل 
  :فعل القراءة من الو×ة العلميةفعل القراءة من الو×ة العلميةفعل القراءة من الو×ة العلميةفعل القراءة من الو×ة العلمية    ----1111

ذÏ ٔان عمل النفس  ، لقد ٔاصبح الفعل القرايئ يف جمال عمل النفس املعريف  حمل اهlم العلامء  
لعقل لتحصيل املعلومة املعريف هيّمت sلعقل البرشي وsلتايل sلعمليات العقلية وا�هنية اليت يوّظفها ا

 9)العمليات اليت يقوم هبا القارئ لتفسري الرموز وفهمها( واملعرفة ومهنا القراءة 
ٕاّن فهم العملية العقلية اليت تّمت يف ذهن املتعّمل لتحصيل Çارة القراءة { ٔامهية كبرية يف فهم فعل 

جناحا كبريا بل دليال عىل التحرض  فسـميثل ذÏ ، وٕاذا حقّقنا هذا الفهم للعملية النفسـية ، القراءة
: والرٔاي نفسه يدعو ٕاليه محمد أالخرض الصبيحي يقول .وهذا ما يسعى عمل النفس ٕاىل ٕاجنازه ، والريق

ٔان ييّرس  ، والوقوف عىل حقائقها ؤارسارها ، ٕاّن من شأن سرب ٔاغوار هذه الظاهرة الفكرية املعقّدة«
و×ة السلمية مبا من شأنه ٔان جيعل فعل القراءة عىل ٔاكرب قدر وتوجهيها ال ، لٕالنسان سـبل التحّمك فهيا

وsلتايل مفعرفة العمليات العقلية الاكمنة وراء فعل  10»ممكن من النجاعة والفعالية ويسهّل معلية تعلميها
  .القراءة Çمة  وsٔالخص من ٔاجل تسهيل معلية التعملّ 
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: اية السـبعينات ويفّرس ذÏ الصبيحي بقو{ولعّل mهlم بفعل القراءة مل يتطّور ٕاّال مع بد  
والسبب يف ذÏ همينة mجتاه السلويك يف عمل النفس عىل ٔاحباث هذه احلقبة ا�ي ال يدرس من «

�Ï ٔابعد لك ماهو ذهين حبجة انعدام ٕاماكنية  ، الظواهر النفسـية ٕاال ما جتّسد مهنا يف خمتلف سلواكته
 ّ ه مع السـتينات تراجع هذا التيار ليفسح اqال لعمل النفس املعريف مالحظته وقياسه بصفة مبارشة غري ٔان

ا�ي هيّمت ببنية العقل البرشي وما يقوم به من معليات ذهنية يف حتصيل املعرفة والتعامل مع 
  11»املعلومات
يتعلّق موضوع فهم القراءة مبصطلحات عديدة ٔاغلهبا ينمتي ٕاىل جمال اللسانيات النفسـية ولعّل  

وتلقي اللغة وفهمها شفهيا وبرص
  ، )Çارة الûم وÇارة الكتابة(مصطلح ٕانتاج اللغة نطقا وكتابة ٔامهها 
sٕالضافة ٕاىل مصطلحني آخرين متعلّقني sللغة نفسها وهام البنية  ، )Çارة mسـlع وÇارة القراءة(

فالبنية السطحية  ، معىن القراءةوالبّد ٔان منّزي بني هذين املصطلحني لفهم  ، 12السطحية والبنية العميقة
بي البنية العميقة فهو  ، يه املعلومة البرصية ٔاو املسموعة تصل ٕاىل اÅماغ sسـتخدام العني ٔاو أالذن

ويف هذا الصدد ، وا�ي يسمع ٔاو يقرأ  ، املعىن املوجود يف ذهن مسـتعمل اللغة ا�ي يتحدث ٔاو يكتب
فهام ليسا و×ـي مع¥  ، ن املظهرين منفصالن هبوةٕاّن هذي«) Frank Smith(يقول فرانك مسيث

ليس هناك متاثل  ، بعبارة ٔاخرى. ٕاّن البنية السطحية ال حتيل عىل البنية العميقة والعكس كذÏ. واحدة
فاملعىن ال يمكن خلف أالصوات ٔاو العالمات املطبوعة . حريف بني البنية السطحية واملعىن معوما

فالفهم ينتج من mنتقال يف القراءة من البنية السطحية ٕاىل . 13»وآليةفيتوّصل ٕاليه بسريورة بسـيطة 
ٔاو العالمات املطبوع  ، فاملعىن هبذا ال ميكن ٔان نقف عليه من خالل أالصوات املسموعة ، البنية العميقة

  .بل البّد من البحث يف البنية العميقة
 :الشلك التايل يوّحض عالقة القراءة sلفهم

  القراءة

  )الرموز املطبوعة تسـتخدم العني للتعّرف علهيا(ة السطحية البني

  املعىن املوجود يف ا�هن(بنية العميقة 

 الفهم

  :قراءة النص أالديب وفهمهقراءة النص أالديب وفهمهقراءة النص أالديب وفهمهقراءة النص أالديب وفهمه    ----2222
فهناك تعريفات للنص أالديب  ، الواقع ٔانّه ليس هناك تعريف جامع مانع لغريه من التعريفات  

حىت مضن املدرسة الواحدة { تعريفه اخلاص للنص   ،ذÏ ٔاّن لك ٔاديب ، بقدر ما هناÏ من أالدsء
والشأن  ، بل ٕان أالديب الواحد قد يتغّري تعريفه للنص حبسب املرح¥ أالدبية اليت مّر هبا ، أالديب
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تعددت تعريفاته للنص أالديب بتعّدد  (Roland barth)فناقد مثل روالن sرت ، نفسه sلنسـبة للنقاد
  .؛ منذ املرح¥ mجlعية مرورا sلبنويةوالسـمييائية 14هبا املراحل النقدية اليت مرّ 

والنص أالديب والوقوف عىل  ، ليس غرضنا يف هذا املقام ٔان نطيل احلديث يف مفهوم النص  
وقد  ، لكنّنا نعاجل ٕاشاكلية قراءة النص أالديب وفهمه) رمغ ٔامهيهتا ...(وطرق تدريسه ، ٔانواعه ؤامناطه

والثاين يف جمال التعلميية مليشـيل  ، ول يف جمال اللسانيات النفسـية لفرنك مسيثركّز¼ عىل حبثني االٔ 
تدريس النص "وّمضهنام يف كتابه  ، ترمج العملني حلسن بوتûي ، (Michel Benamou)بنامو

  ". أالديب من البنية ٕاىل التفاعل
يتعّذر عليه  حيث ، دور معارف القارئ القبلية يف فهم النص«وقد ركّز فرنك مسيث عىل   

�ا يصري من Çام املدّرس معوما ومدّرس أالدب خصوصا بناء هذه . الفهم دون التوفّر عىل نظرية للعامل
وٕادراك ٕاحاالهتا املعرفية والثقافية وإالفادة مهنا  ، املعارف القبلية لمتكني التلميذ من قراءة النصوص وفهمها

ٕاىل الفائدة من تدريس أالدب ويه حتقيق املنفعة sلزتّود وهذه ٕاشارة ٔايضا  15»يف ٕاغناء معارفه وٕاثراهئا
هذا من ×ة ومن ×ة ٔاخرى دعوة ٕاىل mهlم مبعارف التلميذ القبلية ٔالهنا وسـيلته يف  ، sملعلومات

ؤ/نّه   ، فهم املقروء فعىل ٔاساسها حيلل ويفّرس النص ويعطيه معان جديدة انطالقا من خربته السابقة
  . جتاربه املاضية عىل النص فمينحه بذÏ اÅال0 اليت يراها مناسـبة {حياول ٔان يسقط 

ٔاما ميشـيل بنامو فقد اسـتفاد من منجزات الشعرية وأالسلوبية واللسانيات ووّظف ٔادواهتا   
إالجرائية يف تعلميية النص أالديب منتقدا أالساليب اليت تعمتد عىل الرشح والتفسري  ودعا ٕاىل مساء0 

دون ٔان تغتال . ؤادبيته واليت يركّز عىل املتعّمل يف اكتشافها يف ٕاطار العملية التعلميية جاملية النص
نلمس من خالل هذا ٔاّن ميشـيل بنامو يرّكز عىل حتقيق املتعة من خالل  16، اÅيداكتيُك ٔادبيَة أالدب

فهو  ، للنص النص أالديب ويدعو ٕاىل البحث عن مواطن امجلالية فيه دون mهlم sلسـياق اخلار¿
  .  17حياول ٔان جيمع بني النقد البنوي وأالسلوبية واÅيداكتيك

ولعّل تركزي ميشـيل بنامو عىل املتعّمل ودوره يف اكتشاف املعىن الاكمن يف النص أالديب   
معمتدا يف ذÏ عىل البنية اÅاخلية للنص ومن مثة الوقوف عىل مواطن امجلال فيه بأساليبه انطالقا من 

ٔاو sعتباره يتضّمن تواز
 ٔاو تقابالت داخلية متنح {  ، بكونه انز
حا عن اللغة املتداو0«ٔالدب مفهومه ل
وهو يف هذا ينحو يف اجتاه  مساعي املقاربة   18»ٔاو 5sٕرته ٕاحياءات ¼درة ، بنية شلك ٔاو فكرة

للمتعّمل السـتخدام طاقاته  فتويل أالمهية االٔكرب ، sلكفاءات اليت تعترب املتعّمل حمور العملية التعلميية
ومن . 19فهو يبين معارفه بنفسه معمتدا عىل قدراته ا�اتية ، ا�اتية من ٔاجل القراءة والفهم يف االٓن نفسه

التلميذ هو املسؤول / فالقارئ ، النص/هنا فٕاّن ميشـيل بنامو يركّز يف مقاربته هذه عىل الثنائية القارئ
 ، شاف بنياته وجامليته من خالل اللغة أالدبية للنص املقروءأالول عن ٕاماطة الغطاء عن النص واكت 
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اللغة ال يكون لها يف حد ذاهتا املعىن ا�ي حتمË «هذا ما يذهب ٕاليه فرانك مسيث ٕاذ يؤّكد ٔاّن 
وٕانّام القارئ  ، وا�ي ينتظر ٔان يكتشف وتفّك شفرته ، أالصوات يف الشفهـي ٔاو العالمات يف املكتوب

   .20»نبغي عليه ٕاعطاء املعىن وبناؤهاملسـمتع هو ا�ي ي 
 ، مفهوم مرتبط sلقارئ ال sلنص وكهنه ، ٔاصبح للقراءة مفهوم جديد ، ومن هذا املنطلق  

وٕان القراءة يه اليت تفّجر طاقاته وتبعث فيه  ، مادة خام صامء ، النص يف املنظور اجلديد لهؤالء«فـــ
 ، 21»وبقاء النص منفتحا دامئا عىل قراءات جديدة ، ىنوهذا ما يكّرس دور القارئ مكنتج للمع ، احلياة

اليت تقوم  عىل اسـتخراج   ، فالقراءة ٕاذًا ارتبط معناها sملفهوم اجلديد للنص ا�ي حيمل دالالت عديدة
فٕاّن القراءة يه اليت  ، وsختصار ، وال تقف عند ٔاحادية املعىن ، هذه اÅالالت واملعاين فتجعË منفتحا

  .توجد النص
وعىل هذا أالساس جيب اختيار  ، فهذا اخلطاب أالديب لن يكون ٔادs ٕاال بشلكه وبنيته  

 Oswald)وقد عّرفها ديكرو   (Poétique)النصوص اليت تمتّزي هبذه اخلصوصية أالدبية والشعرية
Ducrot)وتودوروف(Tzvetan Todorov)»والسؤال أالول ا�ي  ، بأّهنا النظرية اللكية لٔالدب
جيب ٔان تصف اخلطاب أالديب ومتّزيه  ، ما هو أالدب؟ بعبارة ٔاخرى: الشعرية ٔان جتيب عنه ينبغي عىل

ولعّل هذه املزية للنص أالديب ـــــــ أالدبية ــــــــ يه اليت تدفع القارئ ٕاىل  ، 22»عن غريه من اخلطاsت
عان جديدة للنص مل يتوّصل فالقراءة الثانية تؤكّد ٔاّن القارئ يبحث عن م ، ٕاعادة قراءة النص مرة 5نية

كام ٔان قراءة نص سـبق قراءته « ، ٕالهيا من خالل قراءته أالوىل ٔاو قد يتوّصل ٕاىل ما مل يتوّصل ٕاليه غريه
تشّلك حتد
 من نوع خاص للقارئ اجلديد يدفعه ٕاىل قراءة ٔاكرث تأٍن للنص الشعري قد يفيض به ٕاىل ما 

  .ٕاثباE لقدراته وذاكئه وحنكتهوهذا  23»مل يكتشفه االٓخرون من دالالت النص
يف كتابه   (Francine Cicurele)النص فرانسيس سـيكوريل/ كام شغلت ثنائية القارئ  

ٕاذ يرى ٔاّن القارئ يظل مرتبطا  ، ؤاحل عىل البعد التفاعيل" قراءات تفاعلية يف تدريس اللغات أالجنبية"
ذÏ ٔاّن النص أالديب يتضّمن بياضات . ثالsلنّص أالديب بعد القراءة أالوىل عكس املقا0 الصحفية م 

وال شك ٔانّه جيد متعة يف هذه العملية . وفراغات؛ والقارئ هو ا�ي ميلؤها ويمتمها بفرضياته التأويلية
نلمس من هذا النص ٔايضا التأكيد عىل الفائدة املرجوة من قراءة  .24تضايه املتعة اليت حيّس هبا املبدع

sٕالضافة ٕاىل منح النص دالالت وتأويالت جديدة من خالل قراءة ما . عةالنص أالديب ويه حتقيق املت
بني السطور فالنص أالديب خيتلف من هذه الناحية عن النص إالعاليم ا�ي يكتفي بتقدمي املعلومات 

sلنسـبة ملامرسـهيا منطا من املغامرة اليت «وإالخبار عن حقائق من الواقع؛ فقراءة النص أالديب تشّلك 
وsلتايل يعترب معىن النص حافزا   25»فهيا املتعة اليت يوÅّها ّ�ة اكتشاف القارئ Åال0 النص تتحقّق

  . يدفع القارئ للتفاعل مع النص قراءة وفهام فتحصل الLة واملتعة
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فهـي ال تتأىت للك التالميذ  ، ٕاّن قراءة النص أالديب يف اqال الرتبوي لها ٔاسسها وطرائقها  
sلشلك نفسه وsٕاىل اختالف القراءة lت يؤّدي ح
مفبدئيا قد يصل  ، لتجربة نفسها فاختالف املسـتو

ٔالنّه يتطلّب Çارات  ، لكن قليلون ٔاولئك ا�ين يصلون ٕاىل التأويل ، التالميذ لكّهم ٕاىل فك الرموز
القرايئ من  حبيث تؤثّر عىل اسـتعداده  ، 26هذه املهارات مرتبطة مبراحل المنو اللغوي للمتعملّ  ، عالية

فك الرموز ٕاىل التأويل؛ مبعىن ٔاّن قراءة الطفل يف املرح¥ mبتدائية ختتلف عن قراءة املراهق يف املرح¥ 
ومنه فالنص ال يتوقّف عند قراءة . وهو أالمر نفسه بني قراء املرح¥ الواحدة ، املتوسطة ٔاو الثانوي

فينتج عن  ، ووفقا ملسـتو
هتم وكفاءاهتم املرجعية واحدة بل يسـتوجب قراءات عديدة تتغّري بتغّري القراء
  .ذÏ اخلروج بتأويالت خمتلفة نسبيا ٔاو كثريا

 ، فتعّدد القراءات يوÅّ دالالت مل يقف علهيا القارئ يف الوه¥ أالوىل ٔاو يف القراءة أالوىل  
معاٍن مل يدركها  فيكشف ما يف النص من ، فلكّام قارب النص لكّام تأتّت { تفسريات ودالالت جديدة

فهو يتطّور فكر
 وثقافيا  ، وهذا يدّل عىل ٔاّن القارئ ال يتعامل مع النص نفسه بشلك واحد ، يف أالول
وتشـّبع sملعلومات والثقافة ) عرب الزمن(ولكّام ازداد حنكة  ، مما ينعكس عىل قراءته وتأويË للنص

 ، هذا sلنسـبة للقارئ ذاته ، عهنا يف السابقازدادت رؤيته معقا وقراءته وضوحا وٕاحاطة جبوانب غفل 
وعدد  ، فٕاّن احlل وجود تفسري وتأويل للنص الواحد ال يعرف احلدود ، ٔاما ٕان اختلف القراء

  .   فيظل النص أالديب مهنال ال ينضب معينه وال تنهتـي قراءته ، القراءات يف تزايد مسـمتر
أ لتقريب و×ة نظره ٔاو ٕاجابته عن هذه وجل ، وقد تساءل بنامو عن معىن قراءة نص ٔاديب  

إالشاكلية ٕاىل تقدمي مقارنة بني قراءة نص تقين ونص ٔاديب؛ فالنص التقين يقّدم معلومات وحقائق 5بتة 
فتناسـبه القراءة الرسيعة ٔالّن الهدف مهنا اكتساب املعلومات ٔاو أالفاكر الواحضة اليت ال حتتاج ٕاىل ٕامعان 

لكّام : بل نسـتطيع القول ، فالفهم غري متاح ٕاّال من خالل الشلك نفسه«أالديب ٔاما قراءة النص  ، النّظر
فأالدبية ٕاذًا  عامل   ، 27»ٔا5ر انتباه القارئ؛ فتكون النتيجة إالمساك بأدبية النص ، متّزي الشلك sلكثافة
  .يف ٕا5رة انتباه القارئ

ٔالديب جند ٔانفسـنا ٔامام نوعني ومن هذا املنطلق يف تعريف القراءة ٔاو sٔالحرى قراءة النص ا  
وليس املقصود من الرسعة ٔاو البطء معلية فك الرموز   ، القراءة الرسيعة والقراءة البطيئة ، من القراءة

واختالفها بني املتعمل الضعيف واملتعّمل اجليّد فدامئا ما ننسب رسعة القراءة للمتعمل الكفء بي ننسب 
لكّن املقصود هنا ارتباط صفة القراءة sلتعامل مع النص يف حّد ذاته  ، القراءة البطيئة للمتعمل الضعيف

بي القراءة  ، ٔاو وضع عنوان مناسب للنص ، فالقراءة الرسيعة متكّن املتعّمل من اسـتخراج أالفاكر
مبا حيقق ... والبحث عن جاملية النص يف لغته ؤاسلوبه ، البطيئة تركّز عىل اكتشاف البنية الشلكية

  . والنقد والتأويل الفهم
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        ::::عالقة التوقع sلفهمعالقة التوقع sلفهمعالقة التوقع sلفهمعالقة التوقع sلفهم - - - -     أ أ أ أ 
ومهنم فرنك مسيث  ، يربط علامء اللسانيات النفسـية يف دراسـهتم للمعرفة بني التوقع والفهم  

اليت " نظرية العامل"ولك التوقعات تأيت من مصدر واحد هو  ، ا�ي يرى ٔاّن احلياة لكّها مبنية عىل التوقع
فنحن ال نتنبّأ مبا ميكن ٔان يقع ٔالّن ذÏ سـيلغي  ، رتبط بعنرص املفاجأةكام ٔاّن التوقع م ، توجد يف ا�هن

نتفاجأ عند رؤية غواص يف الطريق يف (املفاجأة؛ ٕانّام نتفاجأ عندما جند يف حياتنا اليومية ما مل نتوقّعه 
  ).ولن نتفاجأ برؤية احلاف¥ ٔالنّنا نتوقّع وجودها ، املدينة

جعل الفهم متعلّق ٔاو مرتبط sلتواصل "تعلميية اللغاتمعجم "يف  Galissonٔاما غاليسون  
ٔاو املسـمتع لفهم  ، وا�ي يسمح للقارئ بفهم املكتوب ، معلية عقلية ينتج عن فك شفرة الرسا0: اللساين
والفهم ينتج عن معلية اسـتقبال الرسا0 ويرتكز عىل معرفة النظام اخلطي ٔاو النظام  ، ...املنطوق
sٕالضافة ٕاىل القمية الوظيفية واÅاللية  للبىن  (Système graphique ou phonologique)الصويت

  . 28»الرصفية والوحدات الرتكيبية
ٕاال ٔاّن القامئني عىل العملية التعلميية  ، ٔاما دراسة الفهم فٕانّه ٔامر يف غاية أالمهية sلنسـبة للقراءة  

  29»فوا فW بيهنم اختالفا ملا حيسم بعدفاختل ، بقياس الفهم  من دون ٔان يعنوا بفحص طبيعته« هيمتون 
وٕانّام  ، وال حفص لك املعلومات املاث¥ يف النص ، ال يتضّمن التعّرف«فالفهم  ، ؤاما يف حتديد ماهيته

حفني نقرٔا نصا ما فٕانّنا نسـتخدم معرفتنا  30»الفهم يسـتخدم املعلومات ليقلّل هبا حا0 عدم التأكّد
ويف هذا . ولكّام قلّلنا من عدم التأكّد حصل الفهم ، توقّع وجود ٔافاكر ومعانفن ) نظرية العامل(ومعلوماتنا 
. نسـتطيع الربط بني التوقّع والفهم؛ فأالّول طرح لٔالسـئ¥ والثاين حصول عىل ٔاجوبة علهيا«: يقول مسيث

د ٔاسـئ¥؛ ولكّام توفّرت ٔاجوبة لها تقلّص الرتدّ  - دون توقف–نطرح  ، حفي نقرٔا ٔاو نسمع ٔاو نعيش
والقراءة هبذا الطرح تتطلّب ٕا5رة ٔاسـئ¥ تتعلّق sلنص أالديب ٔاما الفهم مفرتبط sلقدرة  31»فيحصل الفهم

 ، حىت يف النص الواحد ، وأالفراد خمتلفون يف ٔاسلوب لك مهنم يف الفهم«عىل إالجابة عن تZ أالسـئ¥ 
وعىل هذا  ، نفس ما يعىن به االٓخرونومن مث يتوقع ٔاّن لك فرد مهنم ال يسأل أالسـئ¥ ذاهتا وال يعىن ب 

  .�Ï اختلفت القراءات الختالف الفهم ، 32»فاجلدل قد يثور حول املدى ا�ي فهم به نص ما
لكّن التساؤل ا�ي يطرح نفسه االٓن كيف نفهم لغة النص أالديب؟ معىن هذا ٔاّن الرتكزي هنا   

هذا المتيزي فٕاّهنام sلرضورة سـيقفان عىل املعىن ذاته  سيّمت sلمتيزي بني اللكامت وامجلل فٕاذا اتّفق اثنان عىل
املعىن ا�ي حيّدده املسـمتع والقارئ ال ينتج «وsلتايل يصالن ٕاىل الفهم ٔالّن  ، ٔاي يشرتاكن يف التفسري

يدّل هذا عىل ٔاّن القراء وخاصة املبتدئني يتعرفون  33»ٔالّن الربط مينع اخرتاع ٔاّي معىن ، عن لعبة أاللغاز
مبعىن ٔاّن القارئ ال يعرف  ، عىن واحد ٔاو متّفق عليه لسلس¥ من اللكامت ٔاو امجلل ٔاو النصعىل م
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وٕانّام من خالل قراءته فٕانّه حيصل عىل مجموعة من الفرضيات فيتنبّأ sملعىن القريب من  ، املعىن مسـبقا
  .  البنية السطحيةخالل رفض وٕاقصاء الفرضيات غري املتوقّعة ويدرك sلتايل املعلومة املناسـبة من 

 ، وبناء عىل ما سـبق فٕان فرانك مسيث يؤكّد ٔاّن الهدف من القراءة هو الوصول ٕاىل املعىن  
ننجز وجنّرب يف آن واحد عددا من التوقّعات التفصيلية «وهذا املعىن ال يتأّىت للقارئ ٕاال sلتوقّع فنحن 

تفصيليا اكن  ، رمغ ذÏ فلك توقع خاص. ةوحنن نتقّدم يف القراء -اليت نعّدلها sسـمترار–والتخصيصية 
انطالقا من ربط  34»وعن غا
ته خصوصا ، ٔاو مجمال ينتج عن حدوس وختمينات حول النص معوما

البنية السطحية sلبنية العميقة يف حصول الفهم وٕادراك املعىن حفي نقرٔا نصا مكتوs البنية السطحية فٕاّن 
هذا اÅماغ ا�ي ميتZ املعاين املوجودة مسـبقا فيه البنية العميقة   ، املعلومات البرصية تصل ٕاىل اÅماغ

فٕاذا كنا منتZ املعلومات الالبرصية املناسـبة للمعلومات البرصية فعندئذ حيصل  ، املعلومات الالبرصية
املعلومة الالبرصية "فذاك يكون بسبب افتقار¼ ٕاىل  ، نعجز عن فهم اللغة«وعندما  ، فهم النص
هذا ما جيعل القراءة  ، ٕاذا قضية فهم النص املكتوب مرتبطة sلبنية العميقة ٔالّهنا أالساس  35»"ةالرضوري

ٕاّن توّصل القراءة ٕاىل املعىن ا�ي يقصده الشاعر قد ال يتأىت «ٔاو فهم النص ليست sٔالمر السهل فــــــ
فٕان  ، ود هنا النص الشعريوٕان اكن املقص ، 36»للقارئ بسهو0 وٕانّام حيتاج منه ٕاىل مزيد من التأمل 

  .غة النص أالديب شعرا اكن ٔاو نرثاذÏ ينطبق ٔايضا عىل النص النرثي sعتبار  املوضوع يتعلّق بدراسة ل
        : : : : عالقة مواضعات الكتابة sلفهمعالقة مواضعات الكتابة sلفهمعالقة مواضعات الكتابة sلفهمعالقة مواضعات الكتابة sلفهم    - - - - بببب

املنطوقة واملكتوبة عىل حّد سواء؛  ، اهّمت علامء اللسانيات النفسـية مبوضوع ٕانتاج اللغة وفهمها  
ومن النتاجئ اليت توّصلوا ٕالهيا ٔاّن النص يف  ، ص املكتوب؛ وتساءلوا  كيف يفهم املتلقّي ما يقرٔا؟ومهنا الن

فالرواية ختتلف عن  ، مبعىن ٔاّن ّلك نص يز عن غريه من النصوص ، حّد ذاته يعمل عىل منح داللته
يمكن هذا  ، مثال والقصيدة ختتلف عن الرسا0 إالدارية  ، واملقال خيتلف عن القصيدة ، املقال

رضورية «ويه  ، ٔاو بنيات الكتابة ، mختالف يف منط الكتابة ٔاو حنو النص ٔاو مواضعات الكتابة
فيمتكّن  ، فأشاكلها اخلاصة تساعد أالّول مبنحه نقطة انطالق لتوقّعاته ، للقارئ والاكتب عىل حّد سواء

ٕاطارا ينّظم من خال{ ما يريد ) حني يعهيا(ات من التنبّؤ بطبيعة النص؛ ٔاّما الاكتب فمتنحه هذه املواضع
ٔاو ٔالسلوب ٔاو الّجتاه فين حمّدد هو ٔايضا  ، اختيار اكتب جلنس ٔاديب ما«؛ ومعىن ذÏ ٔاّن 37»ٔان يقول

فاتفاق الطرفني الاكتب والقارئ   ، 38»ينوي التحّدث لقارئه ، وبواسطهتا ، اختيار للغة التبليغ اليت فهيا
ي معرفة لك مهنام النحو ا�ي يكتب يف ٕاطاره ٔاي نص؛ رواية ٔاو رسا0 ٔاو عىل مواضعات الكتابة أ 

وليست رسا0 ٕادارية ... قصيدة تسهل معلية الفهم؛ عىل أالقل يعي القارئ ٔاّهنا رواية تسلسل ٔاحداث
sاملواضعات اخلاصة جبنس ٔاديب تسهّل معلية «ومن ها هنا ميكن القول ٕاّن االتفاق يف  ، حتمل مطلو

من خالل إالحا0 ٕاىل «والوصول ٕاىل جناعة النص أالديب يف حتقيق هذا التواصل يكون  ، 39»التواصل
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ومن خالل ما ينشأ بني منتج اخلطاب  ، حقائق قاب¥ للمالحظة ٔاو mختبار يف العامل اخلار¿
ومن خالل mلزتام sٔالعراف التواصلية mجlعية اليت جندها حتت  ، ومسـتقبË من ثقة ؤالفة وتفامه

  40»ٔاو أالجناس اخلطابية ، ٔاو ٔادب احلوار ، مسميات التقاليد أالدبية
ٔاما ٕاذا « ، فٕاّن لهذه املواضعات ٔاو بنيات النص دور Çّم يف فهم املقروء ، انطالقا مما سـبق  

فثقافة ومعرفة القارئ sجلنس   41»نقرٔاه بكيفية مشّوهة ٔاو ، ×لنا بنيات النص فلن نمتكّن من فهمه
  .تساعده عىل التفاعل ٔاكرث مع النص... ٔاو قصة ، مرسحا ٔاو رواية ، أالديب شعرا ٔاو نرثا

حفي «فٕاّن  فهم القارئ ملواضعات الكتابة يساعده عىل فهم النص ذاته  ، وعىل هذا أالساس 
ٕانّه مييل ٕاىل توظيف بنية متطابقة حّىت يف حا0 اسـتخدام ف ، نطلب من ٔاحد صياغة ما قرٔاه يف حيك

 ، ٔاما ٕاذا اكن القارئ ال يعرف جيّدا مواضعات الكتابة وال بنيات اخلطاب وال حنو احليك. لكامت ٔاخرى
وٕانّام سـيعيد صياغة ما فهمه مسـتعمال صيغا قريبة من  ، فلن يسـتطيع فهم بعض مظاهر النص حفسب

ّما فهم القارئ بنيات النص فهم ما يقرٔا يف النص ويسـتطيع ٔان يعيد النص فلك ، 42»بنياته الشخصية
  .وهذا ميثل جزءا من فهم املقروء ، بأسلوبه وبلغته مسـتخدما الطريقة نفسها اليت بين علهيا النص أالصيل

هذا sلنسـبة ملن خرب مواضعات الكتابة واليت تتأّىت sملامرسة املسـمتّرة لفعل القراءة مع وجود    
ٔاما من مل يصقل جتربته ومل يتعّود عىل القراءة ٔاو املبتدئني  ، ثقافة ٔاو معلومات مسـبقة ختّص بنية النص

ٕاّ¼ «مثال فٕاّهنم ليسوا عىل دراية اكفية ببنية النص فٕاّهنم يلجأون ٕاىل صياغة ما قرٔاوه بطريقهتم اخلاصة 
ولكّهنا متثّل  ، هر اتّفاقية ال توجد فهياحيكون قصصا مضيفني ٕالهيا مظا ، كام نالحظ ، القراء املبتدئني

  43»وهنا تمكن طريقة فهمهم ، جزءا من حنومه اخلاص للحيك
ٕاّال ٔان فرنك مسيث يعود مّرة ٔاخرى عىل ما سـبق ذكره ليقّدم حتفظا ٔاو توضيحا ملسا0ٔ عالقة   

وٕانّام هو القدرة عىل  ، صبيدٔاّن الفهم ليس ٕاعادة الوقائع املتضّمنة يف الن« :مواضعات الكتابة sلفهم يقول
فهو ال يعترب معرفة هذه املواضعات يه الفهم بذاته وٕانّام يه ٔاساس  ، 44»الترصف بعد التفاعل مع بنيته

وهذا ما تسعى ٕاليه  ، ٔاما الفهم هو التفاعل مع النص ّمث توظيفه يف حل املشûت يف حياته ، الفهم
متكني املتعّمل من تعّمل كيفية mسـتفادة « فاءات اليت هتدف ٕاىل املقاربة اجلديدة يف التعلمي ٔاي املقاربة sلك

فالقراءة تعين الفهم والفهم يعين  ، 45»من معارفه وÇاراته وقدراته يف وضعيات خمتلفة يف حياته اليومية 
  .التفاعل والتفاعل يعين التّرصف

مما حقّقته العلوم  وmسـتفادة ، ومن هنا جاءت رضورة ٕاعادة النظر يف بيداغوجيا التعلمي  
القارئ من منطلق ٔاّن القراءة يه / املتعملّ /احلديثة وتوظيفها يف تعلميية النص أالديب مبا خيدم التلميذ 

  .  النافذة اليت نطّل من خاللها عىل العامل
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        ::::النص الشعري احلديث بني القراءة والفهمالنص الشعري احلديث بني القراءة والفهمالنص الشعري احلديث بني القراءة والفهمالنص الشعري احلديث بني القراءة والفهم    ----3333
م اختلفوا ٔايضا يف تعريف القراءة ٕاذا مل يقف اÅارسون عىل حتديد مفهوم واحد للفهم فٕاهنّ   

فنجد غاليسون مثال قّدم تعريفات متعّددة للقراءة مهنا ٔاغلهبا تنمتي ٕاىل  ، حسب التخصصات واqاالت
  : 46احلقل التعلميي

 .معلية التعرف عىل احلروف ٔاو اللكامت من ٔاجل الربط بني الكتابة والقول - 1
حتويل املكتوب نطقا ×ر
 مع افرتاض معرفة قوانني  ، نطوقةmنتقال من العالمة املكتوبة ٕاىل العالمة امل  - 2

 .التحويل
 .عىل ما هو مكتوب ملعرفة احملتوى) البرص(فعل mنتقال sلعني  - 3

بيد ٔاّن " فك الرمز ٔاو العالمة اللغوية املطبوعة"تتفق هذه التعريفات عىل عنرص واحد وهو   
وsٔالخص النص   ، ٕاىل املعىن الاكمن يف النص القراءة عرفت مفاهمي غريها ترتكز عىل ٔاسس الوصول

 .أالديب خلصوصية لغته
ٔاما مفهوم النص عند ديكرووتودوروف فهو ال يقف عند حدود امجل¥ مثلام حّددت اللسانيات ٔاّن جمال 

ٔاو كتاب  ، بي النص قد يتحّدد جبم¥ واحدة ٔاو مجموع مجل ، دراسـهتا امجل¥ ٔ/كرب وحدة داللية
  .s47لاكمل

 ، ومن قارئ الٓخر ، قد ختتلف قراءة النص أالديب سواء ٔااكن نرثا ٔام شعرا من زمن الٓخر 
ويف ضوء ذÏ فٕان النص  ، وحىت ٔاساليب وطرق التعبري ، sختالف املرجعيات واختالف التجربة

يه عند بل حىت النص الواحد تتعّدد معان  ، الواحد تتعّدد معانيه بتعّدد القراءات وبتعّدد القراء ٔانفسهم
وهذا ــــــ يف رٔايي «ويف هذا يقول العضييب ...ومن زمن ٕاىل آخر  ، القارئ الواحد من حا0 ٕاىل ٔاخرى

؛ ٔاي ٔانّه ال ميكن الوقوف عىل 48»ــــــ جيعل وقوف القارئ عىل املعىن ا�ي يريده الشاعر غري مؤكّد
ما الفائدة ٕاًذا من : هنا نتساءلو  ، مقصدية الشاعر والوصول ٕاىل املعىن الراغب ٕايصا{ ٕاىل املتلقي

ٕاذا اكن القارئ ال يفهم قصد املبدع ؟ وهل تعدد القراءات يعطينا حرية قول ما نريد حول  ، الكتابة
النص فنقّول الشاعر ٔاو الاكتب ما مل يقل حبجة اختالف الرؤى والثقافة واملرجعية اليت تؤّطر eّ من 

فنقتل ٕابداعية  ، ضائعا بني ٔاعني القراء ّلك يديل بدلوه القارئ والاكتب؟ ٔام ٔاّن النص يوÅ ليبقى
  .  فيصبح النص ملاك للقارئ؟ ، ونلغي وجوده فعال ، الشاعر

    ::::ٕاشاكلية قراءة النص الشعري احلديثٕاشاكلية قراءة النص الشعري احلديثٕاشاكلية قراءة النص الشعري احلديثٕاشاكلية قراءة النص الشعري احلديث - - - -     أ أ أ أ 
بل  ، وال يتحقّق ذq Ïّرد فك الرموز املطبوعة ، هتدف القراءة ٔاساسا للوصول ٕاىل املعىن  

وقد ال يصل املتلقي ٕاىل إالحاطة  ، وبني سطوره ، ا تبحث يف ثنا
 النصٕاّن القراءة ٔامعق من ذÏ؛ ٕاهنّ 
ملا حيفل به هذا  ، وبني نص ٔاديب ، فشـتان بني قراءة نص علمي ٔاو ٕاعاليم ، بلك جوانب النص أالديب



 العدد الثاين والعرشون                                                           جم¥ لكية االٓداب و اللغات

 2018جانفي                                    490                                             لكية االٓداب و اللغات

وقد حظي النص الشعري  ، جتعل منه مهنل اÅراسات يف خمتلف التخصصات ، أالخري من خصائص
  .مج¥ من اÅارسني للبحث فيه ّلك حسب جما{ ٔاو توّ×ه ٔاو نظرتهاحلديث sهlم 

ولعّل املزية أالساسـية اليت يتّفق علهيا اÅارسون حول النص الشعري احلديث هو انفتاحه   
صعوsت " احلدايث"يطرح النص الشعري «ٕاذ  ، مما شّلك عائقا يف فهمه 49عىل ٔانواع املعرفة والثقافات

وطرائق تعبري مل  ، نظرا ملا حتفل به التجربة احلديثة من وسائل فنية غري معهودة ، يف قراءته وتناو{
مبعىن ٔانّه ٕاذا  ، ومن مج¥ الّصعوsت اليت تواجه القارئ يف تعامË مع النص قضية الزمن. 50»تكن مألوفة

مفا حييل  ، فهام ال يشرتاكن يف شـبكة واحدة من املرجعية ، اكن النص بعيدا عن القارئ زمانيا وماكنيا
ٔاي عىل نسـيج عالقاته  ، يتّكئ عىل بنية النص«ويف هذه احلال فٕاّن القارئ  ، عليه ٔاحدهام جيهË االٓخر

فالبنية اللغوية  تساعد القارئ عىل  51»يك خيلق السـياق العام الرضوري لفهم النص املقروء ، اÅاخلية
  .مقاربة النص الكتشاف املعىن

بل حّىت الشاعر يف حّد ذاته  ، عند حدود القارئ حفسب ال تتوقف ٕاشاكلية معىن النص  
مما يشّلك حاجزا بني مقصده  ، جيد بعض املعيقات اليت حتول دون متكّنه من ٕابالغ رسالته كام ٔارادها

  :ومن هذه العوامل ، هو وقراءة املتلقي
هذا ما جيعل  ، وهو نظام الوزن والقافية املوّحدين ، خيضع النص لنظام ٕايقاعي معّني : إاليقاع - 1

وقد  ، الّشاعر يتحرك يف صياغة معىن قصيدته وهو ينظر ٕاىل هذا النظام ا�ي ينبغي ٔان يلزتم به
 ، مما يصّعب عليه ٕابالغ رسالته sلشلك املطلوب ، )إاليقاع/املعىن(خيفق يف حتقيق هذه الثنائية 

ٔالن الشاعر ملزم مبراعاة  ، فنظام الوزن والقافية يصّعب معلية ٕايصال املعىن املقصود ٕاىل القارئ
Ïلقصيدة العمودية حفسب بل حىت القصيدة احلرة ، ذs فعىل الرمغ من ٔان  ، وليس هذا مرتبطا

 .الشاعر ختلّص من القافية ٕاال ٔان نظام التفعي¥ الزال قامئاً 
ال فوظيفة النص الشعري ال تقترص عىل ٕايص ، لغة الشعر ختتلف عن اللغة العادية: اللغة الشعرية - 2

فالتأثري يف الغري وحتريك املشاعر  ، الفكرة ٔاو ٕابالغ رسا0 بقدر ما هو توليد شعور Åى املتلقي
فالوظيفة الّشعرية للّغة جتعل مهنا عامال يف توليد  ، "الّشعرية"ٔاغلب ما تمتّزي به  ، يتطلّب لغة خاصة

مجموعة من mفرتاضات اليت هناك  ، وحىت تتحقّق للتواصل غا
ته« ، اÅّالالت واختالف القراءات
جيب ٔان يقبلها املشاركون يف اخلطاب ٔاو يسعوا ٕاىل حتقيقها ومهنا ٔاّهنا ٔاو ٔاّهنم يسـتخدمون نفس 

وهكذا حيقق املبدع غا
ته البالغية التواصلية  52»العالمات اللغوية بنفس الطريقة وبنفس املعىن
 . وينقل ما يريد من معىن ، ويدافع عن موقفه وتوّ×اته

فاسـتخدامه  ، يعّد الرمز عامال يف mختالف بني مقصدية الشاعر وقراءة املتلقي: اسـتخدام الرمز - 3
وتوظيفه يف النص يكون سببا يف التباس املعىن عىل القارئ؛ فهام ال يتوحدان يف وضع دال0 واحدة 
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ره وسـي¥ تقنية فالرمز sعتبا« لرمز معّني مما جيعل النص مفتوحا عىل تعدد القراءات  والتأويالت 
 53»تكون سببا يف التباس النص عىل القارئ ، خيتارها الشاعر للتعبري عن ٔافاكره بشلك غري مبارش

تكون قادرة عىل حتديد املعىن ا�ي يقصده حبيث  ، فينبغي عليه ٔان يقوم بتوجيه القارئ بوسـي¥ ما
  .  ميكن ٔالغلب القراء ٔان يقفوا عليه

  : النص أالديبالنص أالديبالنص أالديبالنص أالديب/ / / / القارئ القارئ القارئ القارئ : : : : ثنائيةثنائيةثنائيةثنائية     - 4
وهنا يكون للقراءة  ، ميتZ القارئ معارف قبلية وسابقة عن النص وعن صاحب النص  
عكس ما  ، ٔاثر يف فهم النص وتأويË) ٔاي mسـتعانة sلعوامل اخلارجية احمليطة sلنص( ، السـياقية

نه القارئ ؛ إ )sلتأكيد يعترب هذا رضs من اخليال(القارئ املثايل لٔالدب «دعت ٕاليه القراءة النّسقية 
ٔاو عىل أالقل املرح¥ اليت عاش فهيا ٔاو عىل أالقل مسع  ، ا�ي يعرف الاكتب واملرح¥ اليت عاش فهيا

 ، رواية(وحيدد اجلنس أالديب ٔالنه يعرف  ، وميتZ بعض املفاهمي ٔاو أالفاكر اخلاصة  sلاكتب ، عهنا
وهو ٔايضا القارئ  ، الئتالف بني النصوص؛ ٕانّه من متكّنه ثقافته من تعيني ا)ٕاخل...قول مأثور ، حاكية

فالرغبة يف القراءة تدفعه للتواصل 54»ا�ي يعشق ٔان يقرٔا وخيتار القيام بذÏ عن طواعية ورضا
دون لكل ٔاو ملل؛ ٔالّن بعض  ، والتفاعل مع النص يف لك أالحوال ويف لك أالوقات ويف لك الظروف

وغريها من ... سـتلقاء ٔاو يف الليل ٔاو اجللوس يف احلديقةالقراء من جيعل لنفسه طقوسا معّينة للقراءة اكال
  .العادات اليت قد تتوفّر ٔاحيا¼ وتغيب يف ٔاحايني كثرية

وال تتأىت هذه اخلربة ٕاال sملامرسة  ، من ممّزيات القارئ املثايل ٔان ميتZ خربة sلنصوص أالدبية  
مثة فروقا بني قارئ وآخر يف قدرته عىل  ٕاذ ٔانّ «الفعلية لعملية قراءة النصوص مبختلف ٔانواعه ؤاجناسه 

ٕاذ لكّام زادت خربة القارئ عرب املامرسة اسـتطاع ٔان يكتشف يف النص  ، استنطاق النص وسرب ٔاغواره
  . مما جيعل النص خمتلفا بني قارئ وقارئ آخر55»ٔابعادا قد ال يتوّصل ٕالهيا غريه

ثقافة اليت يفرتضها املبدع يف ومن ×ة ٔاخرى قد يفتقر القارئ ٕاىل تZ ال  ، هذا من ×ة  
ووضعها يف نصاهبا ، ٔاو عدم امتالكه لرؤية علمية وفكر واسع ميكّنه من تفسري رموز النص ، قرائه

حيتاج ٕاىل قارئ خاص يسـتطيع ٔان «فتفسري الرموز  ، املناسب وحتديد داللهتا كام ٔاراد الشاعر
ّرس من خال{ داللته يف النص كام اكن يسـتحرض لك تZ الرموز أالسطورية ليضعها يف سـياق واحد يف 

وقد يتعّدى أالمر ٕاىل ٔان يفرض القارئ نظرته اخلاصة عىل النص ٔاو رؤية معيّنة   56»يريد الشاعر
  57»فتأيت قراءته خاضعة لتZ الرؤية املسـتقبلية اليت ال تتفق sلرضورة مع ما يراه الشاعر«مسـبقة 

  .يراه  وما يعتقده هو ال ما يريم ٕاليه الشاعرمبعىن ٔان القارئ يرى يف النص ما حيّبذ ٔان 
 ، وsٔالخص مفردات النص ، وال تقترص إالشاكلية عىل الرمز بل حىت اللغة يف حد ذاهتا  

فتعامل القارئ مع املعجم اللغوي  وعدم فهمه ملعاين املفردات يؤدي به ٕاىل دال0 بعيدة عن رؤية 
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بل  ، الربط الصحيح بني أاللفاظ واملعاين«ٔان يربط  وليك يفهم النص ٔاو لغة النص ال بدّ  ، الشاعر
وهو مرتبط sلقراءة كوهنا ليست معلية مياكنيكية تقوم عىل  ، الربط بني مجموع اللكامت واملعىن اللكي لها

  58»جمّرد التعّرف عىل احلروف والنطق هبا بل يه معلية فكرية عقلية توj ٕاىل الفهم
عل القراءة وmنتقال من املعىن الاكمن خلف احلروف ٕاىل من هنا تربز أالمهية البالغة لف  

فاملتلقي ال يصل ٕاىل التذوق ٕاال ٕاذا  ، الفهم مفتاح التذوق للنص أالديب«وبه يكون .  التفاعل مع املقروء
وهنا فقط يصل ٕاىل درجة التذّوق اليت  ، فهم ؤادرك العالقات وmرتباطات بني مكو¼ت العمل أالديب

 ".اقرٔا "فلنقرٔا وحنن ٔامة  59»بناء ٔاو ٕاعادة خلق للعمل أالديبتعترب ٕاعادة 
        ::::ةةةةــــخالصخالصخالصخالص

لهذا السبب  ، ال تزال القراءة رمغ منافسة وسائل إالعالم من ٔامه وسائل التحصيل املعريف  
حظيت Åsراسة والتحليل العلمي بغية الوقوف عىل ٔامه العمليات العقلية والنفسـية اليت تعمل عىل 

ولعل جمال اللسانيات النفسـية من ٔاكرث اqاالت . مثّة mسـتفادة مهنا يف العملية التعلمييةتفسريها؛ ومن 
وهذا ما اكن من فرنك مسيث ا�ي حاول ٔان  ، اليت اختذت من فعل القراءة ميدا¼ للبحث واÅراسة

ن وارتكزت عىل يقدم تفسريا جديدا لعملية القراءة متجاوزا النظرية السلوكية اليت ٔالغت العقل ٔاو ا�ه
  .السلوك

mعlد عىل املعرفة والفهم يف تفسري معلية القراءة انطالقا  ، ومن ٔامه مرتكزات هذا التحليل
هذه  ، حتقّق الفهم) ٕاقصاء الفرضيات غري احملمت¥(فالفهم مرتبط sلتوقع ولكام قّل الرتدد  ، من نظرية العامل

 ، نتنبّأ حدوث يشء ما فذÏ يلغي عنرص املفاجأة/ني نتوقعحف ، املعارف املسـبقة تتأىت من نظرية العامل
فلكّام تزّود  ، كذÏ الشأن sلنسـبة للمتعّمل يف تعامË مع النصوص أالدبية ، ويقّل الرتّدد وينتج الفهم

مبعلومات عن النص واكتسب خربة من جتاربه السابقة اسـتطاع ٔان يوّظفها ليحلّل ويفّرس النص ويعطيه 
  .    ٔاو اÅال0 اليت يراها مناسـبة {  ،معان جديدة

ومن  ، القارئ يف فهم النص/ ومن هنا ركز مسيث عىل mهlم بدور املعارف القبلية للمتعمل 
وليس هو ، ا�ي يساعد املتعمل عىل الفهم) منط الكتابة/ معرفة مواضعات الكتابة (بني هذه املعارف 
: تعّمل فW يتعلّق مبمّزيات اخلطاب أالديب عن غريه من اخلطاsتفاملعرفة القبلية للم  ، الفهم يف حد ذاته
 ، رسا0 ، ّمث متيزيه بني أالجناس أالدبية... اخلطاب إالعاليم ، اخلطاب السـياسـية ، اخلطاب القانوين

وال يعين ذÏ ٔاّن  ، تسهم يف بناء الفهم عند القارئ؛ ٔاي ٔاّهنا ٔاساس الفهم ، مرسحية ، رواية ، قصة
  .ك sجلنس أالديب هو الفهم بذاتهمعرفت

اليت  ، ٔاما ميشال بنامو فدعا ٕاىل mهlم sلقارئ وهو بذÏ يؤكد مساعي املقاربة sلكفاءات
فهو  ، وعىل هذا أالساس فٕان فهم النص مرتبط بقراءة املتعمل ، جتعل املتعمل حمور العملية التعلميية
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تة من خالل اللغة دون mهlم sلسـياق اخلار¿ املسؤول عن اكتشاف بنية النّص أالديب وجاملي 
ومن هنا ال بّد للمتعّمل من اسـتخدام قدراته ا�اتية من ٔاجل  ، ويف هذا تأكيد عىل ٔادبية أالدب ، للنص

وٕانّام متطابقتني تسـتدعي  ، فالقراءة والفهم ليسـتا معليتني منفصلتني ، قراءة النص وفهمه يف االٓن نفسه
  .  ٕاحداهام أالخرى

ولك ٕاشاكلية يف القراءة جتعل  ، ومن هنا فٕان مسا0ٔ فهم النص أالديب مرتبطة مبسا0ٔ القراءة
هذا ما وقفنا عليه يف قراءة النص الشعري احلديث ا�ي غالبا ما يوصف sلغموض ومن  ، الفهم صعبا

اءة النص الشعري sٕالضافة ٕاىل مج¥ من العوامل اليت جتعل معلية قر  ، مثة  تعدد القراءات والتأويالت
  .احلديث صعبة وعسرية عىل املتعمل القارئ

: ومن بني العوامل اليت حتول دون وصول مقصدية الشاعر ٕاىل املتلقي من خالل نصه
sٕالضافة ٕاىل العوامل املتعلقة  ، والبعد الزمين بني القارئ والشاعر ، اللغة الشعرية ، الرمز ، إاليقاع
  . مما جيعل من القراءة قراءات ، املعارف القبليةالثقافة واخلربة و  ، sملتعمل
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 ، عامل الكتب القاهرة ، طرق التدريس اخلاصة sللغة العربية والرتبية إالسالمية ، خفر اÅين عامر -1
  .61ص  ، 2000 2ط
 ، 1ط ، ت mختالفمنشورا ، مدخل ٕاىل عمل النص وجماالت تطبيقه ، محمد أالخرض الصبيحي -2

  .28ص ، 2008
  .11ص ، 2000 ، 4ط ، اÅار املرصية اللبنانية ، قراءات أالطفال ، حسن حشاتة -3
دار  ، بني التنظري والتطبيق ، طرائق تدريس أالدب والبالغة والتعبري ، سعاد عبد الكرمي الوائيل -4

  .32ص. 2004 ، 1ط ، عامن أالردن ، الرشوق للنرش والتوزيع
حسـىن عبد الباري : وينظر ٔايضا ، 25ص ، مدخل ٕاىل عمل النص ، محمد أالخرض الصبيحي -5

  28حبث يف الطبيعةص ، القراءة وتعلّمها ، عرص
 ، أالردن ، عامن ، دار امليرسة للنرش والتوزيع  ، طرق تدريس اللغة العربية ، عىل ٔامحد مدكور -6
  .64ص 2007 ، 1ط
دار وائل  ،  جواد الشمري مناجه اللغة العربية وطرق تدريسهاهدى عيل، سعدون محمود الساموك -7

  .171ص  2005 ، 1ط ، أالردن ، للنرش
  .170ص  ، طرق تدريس اللغة العربية ، عىل ٔامحد مدكور ، ينظر -8
  165ص.تعلمي القراءة من منظور عمل اللغة النفيس ، حسن عرص: ينظر -9

  .31ص  ، نصمدخل ٕاىل عمل ال  ، محمد أالخرض الصبيحي -10
  . 32 ، 31ص  ، ينظر م ن -11
وهو اجلزء ا�ي يصل اÅماغ بفضل العني  ، السطحية يه املعلومة البرصية يف املكتوبالبنية  -12

مصدر املعلومة ا�ي يفتقده القارئ حني ينطفئ الضوء؛ ويه كذÏ جزء من الشفهـي ٕانّه ما  ، وأالذن
البنية العميقة هو جزء من اللغة ليس مالحظا وال قابال و . يفقده حني تنقطع املاكملة الهاتفية مثال

وٕانّام يوجد يف ذهن مسـتعمل اللغة ا�ي يتحّدث ٔاو  ، ٕانّه املعىن فهو ال يطفو عىل السطح ، للقياس
  78ص-م س –ينظر حلسن بوتûي. وا�ي يسمع ٔاو يقرأ  ، يكتب

تدريس النص أالديب من البنية  ، ترمجة حلسن بوتûي، اللغة الشفهـي واملكتوب ، فرنك مسيث -13
  .79ص ، 2011 ، املغرب ، اÅار البيضاء ، ٔافريقيا الرشق ، ٕاىل التفاعل

Frank Smith : Devenir lecteur.Arman Colin. Paris. 1986. P72 à p 78 :املصدر   
لنقد ا ، )mجlعي ، النفيس ، التارخيي(النقد السـياق: مّر النقد أالديب بثالث مراحل كربى -14

 ، القراءة النسقية ، ٔامحد يوسف ، للمزيد من املعلومات ينظر. نظرية القراءة والتأويل ، البنوي
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مكتبة لبنان ، النقد النيص وحتليل اخلطاب ، نبيل ٔايّوب ، 2007 ، 1ط ، منشورات mختالف
 ، 1ط ، مكتبة آفاق، تيارات نقدية معارصة ، مرسل فاحل العجمي ، 2011 ، 1ط ، ¼رشون
2011.  

  .21ص، تدريس النص أالديب من البنية ٕاىل التفاعل ، حلسن بوتûي -15
  ص ن ، ينظر م ن -16
" التعلميية"وترمج ٕاىل العربية بـ Didactique: مصطلح اÅيداكتيك تعريب للمصطلح أالجنيب -17

تعلميية  ، تعلميية التارخي ، تعلميية اجلغرافيا ، وهو ال يرتبط فقط بتعلميية اللغة وٕانّام بلك الفروع املعرفية

 ، ينظر ، ولالسـتفادة ٔاكرث... تعلميية الفلسفة ، تعلميية املوسـيقى ، الر
ضيات
Yves Reuter, ohen-Azria, Bertrand Daunay : Dictionnaire des conceptes 
fondamentaux des didactique, SNC Guerfi, El Midad Editions 2011, P231. 

تدريس النص  ، ترمجة حلسن بو تûي ، النص أالديب وبيداغوجيا mكتشاف ، وميشال بينام -18
  .28- 27  ، ، 2011 ، املغرب ، اÅار البيضاء ، ٔافريقيا الرشق ، ن البنية ٕاىل التفاعلأالدبمي

 .Michel Benamou. Pour une nouvelle pédagogie du texte littéraire: املصدر
Hachette/ Larousse collection le français dans le monde. Paris. 1971.  

  .21ص ، تدريس النص أالديب من البنية ٕاىل التفاعل ، حلسن بوتûي ، ينظر -19
  .77ص ، مصدر سابق ، ترمجة حلسن بوتûي ، اللغة الشفهـي واملكتوب ، فرنك مسيث -20
  .27ص ، مدخل ٕاىل عمل النص ، محمد أالخرض الصبيحي -21

22-Oswald Ducrot/ Tzvetan Todorov. Dictionnaire encyclopédique des 
sciences du langage. éditions du seuil.  1972. P 106.107. 

  .50ص  ، 2009 ، 1ط، منشورات mختالف ، النص وٕاشاكلية املعىن ، العضييب -23
  .22ص ، تدريس النص أالديب من البنية ٕاىل التفاعل ، حلسن بوتûي ، ينظر-24
  07ص  ، النص وٕاشاكلية املعىن ، عبد هللا العضييب -25
. 1999، دار املعرفة اجلامعية ، طرق تدريس اللغة العربية ، لالطالع ٔاكرث ينظر زكر
 ٕابراهمي  -26

  .87ٕاىل  75من  
 ، مصدر سابق  ، ترمجة حلسن بوتûي ، النص أالديب وبيداغوجيا mكتشاف ، ميشال بنامو-27
  .29ص

28 - R.Galisson et D. Coste ; Dictionnaire de didactique des langues. 
Librairie Hachette/1976. P 110. 
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  .26ص  ، 1999 ، حبث يف الطبيعة ، القراءة وتعلّمها ، حسـىن عبد الباري عرص -29
  28ص  ، م ن -30
  .80مصدر سابق ص  ، ترمجة حلسن بوتûي ، اللغة الشفهـي واملكتوب ، فرنك مسيث -31
  .28ص ، القراءة وتعلّمها ، حسـىن عبد الباري عرص -32
 .81مصدر سابق ص ، ترمجة حلسن بوتûي ، اللغة الشفهـي واملكتوب، فرنك مسيث -33
 .ص ن ، م ن -34
 .ص ن ، م ن -35
  .39ص ، النص وٕاشاكلية املعىن ، العضييب -36
  .71ص ، أالديبتدريس النص  ، ترمجة حلسن بوتûي ، املعرفة والفهم ، فرنك مسيث -37

 Frank Smith : Devenir lecteur.Arman Colin. Paris. 1986. P 56 à p 68: املصدر
، اجلزائر ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، النص أالديب من ٔاين؟ وٕاىل ٔاين؟ ، عبد املZ مرEض -38

  .25ص.1983
  .77 ص ، مصدر سابق ، ترمجة حلسن بوتûي ، املعرفة والفهم ، فرنك مسيث - 39
مشس  ، من ٔافعال اللغة ٕاىل بالغة اخلطاب السـيايس ، تبسـيط التداولية ، هباء اÅين محمد مزيد -40

  23ص -2010 ، 1ط، القاهرة ، للنرش والتوزيع
 .72ص  ، املصدر السابق ، ترمجة حلسن بوتûي ، املعرفة والفهم ، فرنك مسيث -41
 .71ص  ، م ن -42
 72ص   ، م ن -43
 61.44ــ60ص  ، م ن -

السـنة الثالثة  ، سـندات بيداغوجية يف اللغة العربية ، ٔامحد بن عراب وعبد النور بوعنميبه -45
 .02ص ، 2006/ 2005 ، وزارة الرتبية الوطنية ، ابتدايئ

46 - R.Galisson et D. Coste ; Dictionnaire de didactique des langues. P 
312. 
47 - Voir. Oswald Ducrot/ TzvetanTodorov. Dictionnaire encyclopédique 
des sciences du langage. éditions du seuil.  1972. P375. 

  .15ص ، النص وٕاشاكلية املعىن ، العضييب -48
الرشكة املرصية  ، مناجه نقد الشعر يف أالدب العريب احلديث ، ٕابراهمي عبد الرمحن محمد، يراجع -49

  .1997 ، 1ط، لوجنامن ، العاملية للنرش
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  85.50ص  ، تدريس النص أالديب من البنية ٕاىل التفاعل ، حلسن بوتûي -
منشورات احتاد الكتاب  ، نظر
ت القراءة والتأويل أالديب وقضا
ه ، حسن مصطفى حسلول -51

  .26 ، 25ص .، 2001العرب 
ص  ، يايسمن ٔافعال اللغة ٕاىل بالغة اخلطاب السـ  ، تبسـيط التداولية ، هباء اÅين محمد مزيد -52
79  
  .12ص  ، النص وٕاشاكلية املعىن ، العضييب -53
تدريس النص أالديب من  ، ترمجة حلسن بوتûي ، ٕاقراء النص الرسدي ، فرانسيس سـيكوريل-54

  .99ص  ، البنية ٕاىل التفاعل
 ; Francine Cicurel : Lectures interactive en langues étrangères: املصدر

collection dirigée par Sophie Moirand, Paris, Hachette, p 126 à p 135  
  15 -14ص  ، النص وٕاشاكلية املعىن ، العضييب -55
  .41ص  -م ن -56
  .40ص -م ن -57
  .110ص. 1999، دار املعرفة اجلامعية ، طرق تدريس اللغة العربية ، زكر
 ٕابراهمي -58
  .210-209ص  ، طرق تدريس اللغة العربية ، عيل ٔامحد مدكور -59


