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القراءة عملية إنتاجية مؤجَّلة


م.د .إبراهيم وونس حممود

تأروخ القبول2013/9/16:

تأروخ التقدوم2013/7/1:
المقدمة :

تقوـ القراءة أساساً على طريقة معالجة النص ،ويترتب على ذلػؾ نتػا ن نقديػة تظفػر لػح الل ظػة

اآلني ػػة للقػ ػراءة  ،ول ػػذت العمليػ ػػة ا تظف ػػر إا وج ػػود العملي ػػات الق ار يػ ػػة و ػػدونفا ا يمونن ػػا التو ػػؿ إلػ ػػى

الخطا ػػات التػػح سػػتط و عػػد ت ػ ية الػػنص اء ػػلح مػػف الق ػراءة لػػالنص المميػػز ييػػر وياػػر القػػارئ
 ،ولوف ليس استطاعة القارئ لؾ ش رات النص إا مف خالؿ القػراءة المتننيػة لػذلؾ الػنص ،وا ػد لنػا مػف
وق ػػة ل فػػـ نوايػػا القػػارئ لػػح العمليػػة الوش ػ ية للجفػػاز ااسػػتق ار ح للن ػػوص لامػػة ق ػراءات تاػػر الػػنص،

وقػراءات أخػػر قػػد تسػػن إلػػى الػػنص تلػػؾ القػراءات ا نعػػوؿ عليفػػا وايػ اًر ،سػػن اوؿ لػػح لػػذا ال ػػث تسػػليط
الضوء على القارئ لِما يشوله مف ألمية و يرة لح مجاات الدراسات النقدية ال دياة
إف الق ػراءة الن ػػية تلقػػح ظاللفػػا عل ػى الػػنص المقػػروء لوػػوف لػػذت الن ػػوص ال لػػى الػػداات
المختل ػة ػػاختالؼ القػراء  ،وولنػػا يعلػػـ أف لوػؿ واتػػب أسػػالي ه الخا ػة وأدواتػػه والياتػػه لػح العمليػػة الوتا يػػة

وقد ا تؿ ت ليؿ النص ي اًز و ي اًر ومواناً مرموقاً لح المنالن التح ظفرت عػد ال نيويػة اواذا وػاف للواتػب
دورت ليم ػ ا سػ ػ ؽ م ػػف الد ارسػػات المعرلي ػػة والنقدي ػػة أ ػ ػ م للقػػارئ أيض ػػا دور مف ػػـ لػػح اللع ػػة الاقاليػػة وم ػػا
يػػتمخض عنفػػا مػػف ايػػدولوجيات يتضػػم دورلػػا لػػح العمليػػة ا نتاجيػػة للن ػػوص  ،ولػػذا يتطلػػب منػػه ػ أ

القارئ ػ در ة عقلية ولورية للت رؼ الن وص المقروءة لالنص ملن ال جوات التح يتطلب ملؤلػا إجػراء
عملية إدراوية لل فـ مف خالؿ التوالؽ الػذ سػيؤد إلػى إنتػاج ن ػوص متعػددة والوقػوؼ عنػد القػارئ لػو
إعطػػاء س ػػمة تمييػ ػزت ع ػػف طريػػؽ جمالي ػػات القػ ػراءة ومقدرت ػػه ا داعي ػػة لخلػػؽ ن ػػوص أخػػر م ػػف ال ػػنص
اء ػػلح للمؤلػػؼ إف التوجػػه إلػػى سػػلطة القػػارئ مػػا لػػو إا م اولػػة للوقػػوؼ علػػى الق ػػدية لػػح العمليػػة
التنويلية والتريث لػح إيجػاد العالقػة مػا يف الػنص والقػارئ وا شػؾ أف المنػالن التػح ظفػرت عػد ال نيويػة

قد أولت القارئ اءلمية العظمى لح الولوج إلى عالـ النص
 قسم المغة اإلنكميزية/كمية اآلداب  /جامعة الموصل.
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يتجاذب ال ث قسماف :لنمػا اءوؿ لفػو ماليػة القػراءة النقديػة وأمػا الاػانح لفػو :القػارئ اايجػا ح

أو الخالؽ اـ الوقوؼ على الخاتمة

المبحث األول  :ماهية القراءة النقدية :
القػ ػراءة :ل ػػح طريق ػػة معالج ػػة الن ػػوص  ،ووش ػػؼ خ ايال ػػا ومعرل ػػة م ػػا يف اءس ػػطر اس ػػتن اط

اء وػػاـ النقديػػة ومػػا ت ملػػه تلػػؾ العمليػػة مػػف نتػػا ن تتمظفػػر ليمػػا عػػد مػػف خػػالؿ وض ػ

ليػػات وأدوات

نقدي ػػة يمتلوف ػػا الق ػػا رئ ((ل ػػالقراءة و ػ ػ فا عملي ػػة ل ػػؾ وتو ػػويف موض ػػوع ولفم ػػه،تتطلب مراق ػػة اليامض ػػة
والملت س ػػة ػػيف ال اع ػػؿ والموض ػػوع ال ػػذ يػ ػراد ن ػػاؤت وت فم ػػه اواذا وان ػػت القػ ػراءة وم ػػطلم نق ػػد اواج ار ػػح
م تا اً للية ال ورية والم فومية والمعرلية ال الية لإف العالقة الت ليلية يف القارئ والمقػروء تتعقػد وتتػداخؿ
إ ااتفا ومرجعياتفا

وتعنح عملية القػراءة لػؾ شػ رة الموتػوب أو المنسػوخ أو المقػروء الليويػة والجماليػة

وال وريػػة و ػ فا مسػػا اًر تنا ػػياً واجتماعيػاً يجتمػ داخلػػه سػػياقات إنتػػاج خارجيػػة أد يػػة اقاليػػة و يديولوجيػػة
لػػح ت ار طفػػا وتنايراتف ػػا لػػح ظػػروؼ التلق ػػح والق ػراءة
والقراءة تتطلب اخت ار الواتػب

ي ػػث يتواشػػن الػػنص اعت ػػارت موضػػوع القػ ػراءة (

1

ػا ب الػنص  ،الػذ مػف الم تػرض أف ناػؽ ػه و مقدرتػه ا داعيػة علػى

إاراء ال ور النقػد  ،لػالنص لػح لػذت ال الػة م عػـ اء وػاـ النقديػة  ،ولوػف لػيس اسػتطاعتنا ػؿ شػ رات
(الػػنص إا مػػف خػػالؿ الق ػراءة ال ػ ي ة التػػح ػػدورلا ا تسػػتطي توضػػيم الن ػػوص وت سػػيرلا مػػف لنػػا
نجػػد أف((الق ػراءة لعػػؿ جمػػالح وليسػػت مجموعػػة مػػف الق ػراءات ال رديػػة المنعزلػػة ،ولػػح

ػػيلة أو ملتقػػى

تػنويالت وعػػا ح وداات تنػػدرج لػػح نسػػؽ قيمػػح ومعيػػار وت ػػور لجماعػػات اجتماعيػػة معينػػة ،تجمعفػػـ
عالقػػات تلػػؽ أد ػػح واقػػالح مشػػروطة ظػػروؼ تاريخيػػة معطػػاة  ،تجيػػب عػػف انتظػػارات جمفػػور قػػارئ أو

جماعػػات لػػح مر لػػة تاريخيػػة معينػػة ( 2لػػالقراءة النقديػػة المتمرسػػة ا توقعنػػا لػػح متالػػات عش ػوا ية عنػػد
اانتفاء منفا لذا مف جفة ومف جفة أخر نجد أف النص الموتػوب أو سػلطوية المؤلػؼ ت ػاوؿ أف تعمػـ
عض الظوالر النقدية على النص و دورت ي رضفا على القارئ ولح تختلؼ مف مؤلػؼ إلػى خػر مػف لنػا

تػػنتح م اولػػة القػػارئ اعتمػػاد ليػػة تسػػعى إلػػى قم ػ ت ػػرد اءنػػا المتعاليػػة للمؤلػػؼ سػػلطة الػػنص والقػػارئ
يسػػعى مػػف خػػالؿ عملػػه ل ػػذا إلػػى لػػؾ اارت ػػاط أو اانػػدماج ال ا ػػؿ مػػا يف الػػنص و ػػا ه م ػػف دوف

( 1نظريػػة الق ػراءة وتلقػػح الػػنص اءد ػػح :د شرشػػار ع ػػد القػػادر ،مجلػػة الموقػػؼ اءد ػػح  ،ات ػػاد اءد ػػاء والوتػػاب العػػرب ،
master-lettressrsbe.blogspot.com

دمشؽ ع( 367تشريف الاانح 2001،

( 2المرج ن سه
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إسراؼ أو لجوء إلى العمليات التعس ية لح لفـ النص ونجػد((أف المؤلػؼ مالػه ماػؿ الناقػد لػـ يوػف يتعامػؿ
المن اقػة مػف الرؤيػة القا لػة إف النتػاج المعرلػح لالوتابللػه نيػة معرليػة وليويػة من
م لوػرة النقػد ال

ػلة عػف

شػػخص منتج ػػه ولفػػا ظرولف ػػا الخا ػػة وعوام ػػؿ إنتاجفػػا المعين ػػة ( 1لالناقػػد ل ػػو القػػارئ ووػػؿ قػػارئ ل ػػه
معجمه الخاص ه سيعمد إلى العمليػة التنويليػة لػح إيضػاح الن ػوص ومػف خػالؿ القػراءات التػح سػتؤوؿ

إليػػه مػػف لنػػا يموػػف أف نعػػد الخطػػاب النقػػد منج ػ اًز(( نػػاء ،ػػيف ي نػػح لػػذا المنجػػز علػػى مػػتف مقػػروء ،
مرتو اًز على سنف مفنية موضوعية لح ت ليؿ المقػروء ول ػص مرتو ازتػه ،غيػر أف ذلػؾ الخطػاب ا يمونػه

ػناً نيػات أخالقيػة ري ػة متشػامخة علػى الفمػوـ الشخ ػية

اء إف لػـ يوػف أيضػا  ،م
أف يووف منتجاً و ن ً
الضيقة والمنال ال ردية ( 2والمواجفػة أ ػ ت تميػة وا منػاص منفػا لػح الػنص ،وا ػد للػنص أف
يمتلػؾ عػض الايمػات النقديػة التػػح سػيرتوز عليفػا القػارئ ،لػيس لػػذا ل سػب ػؿ أف التػراوـ المعرلػح الػػذ

اليعػػد المخػػزوف الاقػػالح للقػػارئ سػػيؤار لػػح العمليػػة الق ار يػػة للػػنص والقػػارئ ((لػػو ذلػػؾ الشػػخص أو تلػػؾ
ال عالية التح تعمؿ على لؾ ش رات النص وت قيؽ نوع مف التوا ؿ الجمالح أو السػيوولوجح أو المعرلػح
3

إف القارئ لح ظؿ لذت التوجفػات النظريػة

معه ،أو استامار معطياته ومموناته اواعادة نا ه اوانتاجه (
المعطى مف الػنص لػو نيػة لل فػـ ا د اروػح مػف اجػؿ
ال دياة قد أعطى النص سمة للتوالؽ والتالؤـ ولذا ال
القياـ عمليات إج ار ية ت دث لح النص أاناء عملية التلقح لفذت ا عػادة ا نتاجيػة عػف طريػؽ الت اعػؿ مػا
ػيف الػنص والقػارئ سػيلد مػف ر مفػا الػنص الجديػػد(النص المقػروء

نعلػـ أف الػنص لػو عمػؿ مػف إنتػػاج

الوات ػػب  ،ولو ػػف ل ػػذا التوا ػػؿ ا يس ػػتمر ط ػػويالً ،ل مج ػػرد دخ ػػوؿ الط ػػرؼ اءخر(الق ػػارئ عل ػػى ال ػػنص
الموتػػوب للمؤلػػؼ اء ػػلح ينقط ػ ات ػػاؿ المؤلػػؼ م ػ الػػنص ،و ػػدوف لػػذت العمليػػة ا ي

ػؿ أ إنتػػاج

لق ػراءات من اقػػة مػػف الػػنص ،لإنتػػاج الن ػػوص ومػػا يػػر رواف ػػارت:لو الض ػري ة أو الػػامف الػػذ تتطل ػػه

وادة القارئ للن وص المقروءة( 4إف القارئ لو لػح قيقتػه المعرليػة مسػتودعت للتراومػات الاقاليػة التػح
اوتسػ ػ فا م ػػف المرجعي ػػات الت ػػح أ اط ػػت ػػه ول ػػح ماا ػػة قػ ػراءات س ػػا قة علي ػػه و إموانػػه توظي فػػا خ رت ػػه
( 1خطػػاب اءخػػر خطػػاب نقػػد التػػنليؼ اءد ػػح ال ػػديث أنموذجػػا :د ع ػػد العظػػيـ رليػػؼ السػػلطانح ػلي يا  ،نيػػاز ،دار

اء الة والمعا رة ودار الوتب الوطنية  ،ط( ،2005، 1ص104

( 2المرج ن سه :ص114

( 3م فوـ القارئ ولعؿ القراءة لح النقد اءد ح المعا ر :د م مد خرماش ،مجلة اءقالـ،ع(، 1999 5ص20

( 4ينظر :موت المؤلؼ نقد و قيقة /رواف ارت  :ترجمة وتقديـ إ ارليـ الخطيب  ،الشروة المير يػة للناشػريف المت ػديف ،
الدار ال يضاء الط عة اءولى  1985ص20
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ومقدرته لح التعامؿ م تلؾ الن وص المقروءة مف لنا يموننا أف نعد القارئ ذا خا ية تعامله مػ مػا

يق ػ أر مػػف ن ػػوص ومػػا ينػػتن عنفػػا ػ أ الق ػراءات ػ مػػف أ وػػاـ معرليػػة وذوقيػػه(

1

لػػالقراءة لػػح عمليػػة

ممارس ػػة عقلي ػػة ولني ػػة م ػػا و ػػاف لف ػػا أف ت ػػؿ إل ػػى ل ػػذا التوج ػػه العلم ػػح ال ػػدقيؽ ل ػػو ل ػػـ تالػ ػ ف عل ػػى أس ػػس
إسػػتراتيجية ل فػػـ لػػذت الممارسػػة ا داعيػػة والتروي يػػة لػػح ال عػػؿ( 2نسػػتخلص مػػف ذلػػؾ أف القػػارئ يمتلػػؾ

الموانة ال عالة لح ناء النص المقروء ا ؿ لو المووف الاانو للنص  ،ولذا يتطلب منه د اريػة ت

ػية

للتوا ؿ الن ح للخطاب النقد  ،لفذت العالقة الجدلية القا مة اتسمت فا القػراءات النقديػة المعرليػة التػح
أخذت تتجه مف المؤلؼ إلى النص ،ومف النص إلى القػارئ  ،لالنقػد ال ػديث أو لنقػؿ علػى وجػه الدقػة إف

المنػػالن النقديػػة ال دياػػة عػػد ال نيويػػة  ،أخػػذت ت تعػػد شػػي اً لشػػي اً عػػف المؤلػػؼ تػػى تالشػػت لػػح ن ػػه ،
لالنص لـ يعد مملوواً ل ا ه المؤلؼ اء لح اوانما تعدات إلى قراء ا يموننا أف ن

يفـ عدداً

لالقارئ تجاوز المؤلؼ واخذ يسفـ لح إنتاجيػة الػنص عػف العمليػات ا نتاجيػة وولمػا وانػت اقالػة
القػػارئ متعمقػػة لػػح الػػنص وانػػت النتػػا ن أواػػر نضػػجاً((وقد أوػػد أ ػ اب نظريػػة اات ػػاؿ والتػػناير والتػػنار
مشاروة القػارئ لػح إنتػاج مع ي
ػاف جديػدة  ،وتتشػوؿ تلػؾ ا نتاجيػة مػف خػالؿ الخػزيف المعرلػح الػذ يمتلوػه
لذا القارئ وستعمؿ تلؾ ا نتاجية على تميز قارئ عف خر ،لولما زادت رقعة الاقالة والمعرلػة وااطػالع

زادت ال

يلة ا نتاجية الجديدة للنص مف ق ؿ القارئ (

3

لالقارئ لح العملية ااستق ار ية يوػوف وجفػاً

المنتن مف القػراءات المتعػددة  ،ولوػف لػؿ يموػف
لوجه م النص وي م ال ؤرة التح يتمروز ولفا النص ال
للقارئ أف ينظر إلى النص معزواً عف الن وص المتراومة لح اقالته المعرليػة التػح ق أرلػا منػذ زمػف عيػد
ولػػؿ أ ػ ت اءداة التػػح يمتلوفػػا القػػارئ لػػح مواجفػػة الن ػػوص ال دياػػة المقػػروءة ت ومػػه لػػح الل ظػػة

اآلنيػػة للق ػراءة نقػػوؿ إف القػػارئ الػػذ يعتمػػد المن ػػالن النقديػػة ال دياػػة  ،أ ػ م عن ػ اًر لعػػااً ومش ػػارواً
ومسالماً لح العملية النقدية لح م اولة استوشاؼ ليات للقراءة يت اعؿ معفػا مػف اجػؿ خلػؽ نػص جديػد

م دع  ،وا يموننا أف ن خس دور القارئ لح الوشؼ عما ي دث مف تطورات نظريػة وأد يػة دياػة  ،ولػذت

( 1ينظر :لح غي و ػة الػذور د ارسػات لػح ق ػيدة ال دااػة :د

 ، 2009ص113

ػاتـ ال ػور ،دار ال ػد  ،د ػح الط عػة اءولػى ديسػم ر

( 2ينظر :جمالية اءل ة النص ومتق له لح التراث النقد  :شور الم خوت ،تونس  ،يت ال ومة الط عة اءولى 1993 ،ص63

( 3ما وراء النص دراسات لح النقد المعرلح المعا ر:د م مد سالـ سعد اهلل ،اازدف  ،عالـ الوتب ال دياة،جدا ار للوتاب
العالمح ،الط عة اءولى ، 2008ص88
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النظريػػة ألس ػ ت المجػػاؿ للقػػارئ الػػذ لػػو لػػح ال ػػلب العمليػػة النقديػػة وجعلتػػه ا ػػد العنا ػػر المفمػػة لػػح
التخاطب والقارئ اليعد((م و اًر ر يساً لح الم اليـ النظرية وا ج ار ية لح اتجالات نقد اسػتجا ة القػارئ أو
اتجالات ما عد ال نيوية والت ويوية والتنويلية والسيميولوجية والقراءة والتلقح وشولت لاعلية القػراءة المفمػة

المروزيػػة للنقػػد المتم ػػور ػػوؿ القػػارئ و ط يعػػة ال ػػاؿ ا تشػػوؿ ااتجالػػات المختل ػػة التػػح تنطػػو ت ػػت

ػػاب نقػػد اسػػتجا ة القػػارئ نقػػداً مو ػػداً مػػف النا يػػة الم فوميػػة ػػؿ تماػػؿ مجموعػػة مت اينػػة لػػح المنطلقػػات

والمنػػالن واءدوات إا أنفػػا توػػاد تجتم ػ لػػح ااعت ػراض علػػى ال ػ أر القا ػػؿ إف المعنػػى وػػامف لػػح الػػنص

اءد ػػح  ،وتػػرلض
(

1

ػػر المعنػػى ػػالنص وتميػػؿ إلػػى ااعتقػػاد ػػاف القػػارئ لػػو الخػػالؽ ال قيقػػح للمعنػػى

لإنتاجية النص قا مة على معرلة إستراتيجية توسي نطاؽ لفػـ الػنص

المعنى المق ود لح النص مف لنا أ

لػح م اولػة لاللت ػاؼ علػى

م((القارئ لو الفدؼ المختار وعح مف طرؼ المؤلػؼ لػا جراء

اءسلو ح مؤلػؼ طريقػة ا يموػف معفػا للقػارئ أف يمػر جان ػه وا أف يقػرؤت أيضػا دوف أف يسػوقه إلػى مػا
لػو جػولر

( 2ولوػف امػة سػؤاؿ يطػرح ولػو  :ويػؼ تػتـ عمليػة إنتػاج الن ػوص عػف طريػؽ القػراءة أو

القارئ لإلجا ة على لذا السؤاؿ سنقؼ قليالً عنػد أر

يػزر الػذ يؤوػد علػى أف ت اعػؿ القػارئ مػ الػنص

قػػا ـ علػػى أسػػاس العالقػػة الجدليػػة المسػػتمرة( 3لفػػذا ال ػراع القػػا ـ مػػا يف الػػنص والقػػارئ قػػد ي ػػؿ إلػػى
أ داث شرخ لح العالقة ينفما وا ين يح لنا أف نن از إلى القارئ لنا لوونه موضوع ال ػث ولوػف نػذلب
م ػ الػػذيف ((يػػروف أف الػػنص نػػاء متوامػػؿ ذاتػػه،والمعنى نيػػة منج ػزة لػػح داخلػػه ،والقػػارئ لػػو الػػذ يقػػوـ
ػػإخراج ل ػػذت ال ني ػػة المس ػػتترة م مل ػػة إش ػػارات ال ػػنص ن س ػػه ( 4ل ػػالنص ي م ػػؿ داات و ني ػػات ض ػػمنية

يسػػعى القػػارئ إلػػى إظفارلػػا اواخراجفػػا مػػف ودقتفػػا المتخ يػػة والمتسػػترة لػػح الػػنص ،وا شػػؾ أف القػراءة لنػػا

(المؤلػؼ ييػة الو ػوؿ إلػى ألػؽ توقػ القػارئ أو عمليػة انتظػار
المنجػز أ ػال مػف الػنص ال
تتطلب معرلة ال
القػارئ لِمػػا سػي رزت الػػنص إف لػذت اان تا ػػات داخػؿ الػػنص لػح عمليػػة جماليػة وت سػػيرية لِمػا وراء الػػنص
والمؤلؼ قد ا يعطح الضرورة وؿ شاردة أو واردة إلى القارئ على ط ؽ مف ذلػب اوانمػا يػدخؿ معػه لػح
ت ػ يػد ل ػػرض إيػػديولوجيات الػػنص علػػى القػػارئ والقػػارئ يػػدخؿ لنػػا لػػح منازلػػة م ػ النص(المؤلػػؼ ظفػػار
( 1الق يدة والنقد ،سلطة النص أـ سلطة القارئ :لاضؿ اامر ،اءقالـ،ع( 1يداد ،1988ص12

( 2معايير ت ليؿ اءسلوب :ري اتير ،ترجمة عيد ال مدانح،دار ساؿ،الميرب،الط عة اءولى،ص35
( 3ينظر المعنى اءد ح وليـ أر  :ترجمة يو يؿ يوسؼ عزيز  ،يداد ،دار المنموف ،ص43

( 4اء ػػوؿ المعرليػػة لنظريػػة الق ػراءة  :نػػاظـ ع ػودت ،مجلػػة اءقػػالـ ،السػػنة(، 28ع( 11،12تش ػريف الاػػانح ،وػػانوف اءوؿ
 ،يداد ،1993ص 73
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راعته لح وشؼ المسووت عنه لح النص عند ال دء العملية الق ار ية ،مف لنا يعمد المؤلػؼ إلػى (( ػ س
عض المعلومات عف القارئ ووجود لراغ مق ود وسػيلة ناجعػة لػح رمجػة مسػالمة القػارئ اايجػا ح لػح

تنويػػؿ الػػنص ( 1ولػػذا ال ػ س أو ال ػراغ ل ػو لػػح قيقػػة اءمػػر (ال جػػوة التح تن ػػب لػػح

ػػميـ عمػػؿ

القارئ لتيطيػة الايػرات التػح قػد تظفػر لػح الػنص لالقػارئ لنػا يتقن ػفا قراءتػه الذلنيػة العقليػة والمنطقيػة

السليمة مػف اجػؿ الو ػوؿ ػالنص إلػى ػر اءمػاف اوتمػاؿ اسػتونات معانيػه ،ولػذا يعنػى أف الػنص ي تػو

ػؿ

الم
على جماليػات للمعنػى و ػلة القػارئ ػالنص تومػف لػح توجيػه دلػة القػراءة إلػى داات مختل ػة و ال
منفا يموننا أف نعدت ماا ة العمليات ا نتاجية المؤجلة لح النص ولذا ا يعنػح أف الػنص لػيس ليػه إنتػاج
 ،ولوف لذا ا نتاج غير موتمؿ مف لنا ينتح القارئ لقراءة النص مف جديد  ،اواعادة إنتاجه

إف المؤل ػػؼ ي ػػاوؿ أف يف ػػرب م ػػف ق ض ػػة الق ػػارئ ،ولو ػػف ل ػػيس أ ق ػػارئ ،اوانم ػػا الق ػػارئ الم ػػدع
الخالؽ الذ يقؼ وجفه المر اد ليتلقؼ أ لورة ر ما تيالػؿ عنفػا المؤلػؼ ولػـ يولػؽ لػح عرضػفا مػف
لنػا ي مػؿ القػارئ ((علػػى عاتقػه مفمػة اوتشػاؼ لػػذا الػنص الػذ يماػؿ نسػػيجاً ملت مػاً مػف أنسػجة أخػػر ،

لي ا وؿ القػارئ وػؿ مػرة أف ي ػؿ لػذا النسػين واف يقػوض أروػاف و نػى الػنص علػه ي ػؿ إلػى قيقتػه التػح

اتت لح اءخر أم اًر نس ياً،لي اوؿ القارئ عند ذ العودة إلى وػؿ نػص ووػؿ م ػدر ان عاػت منػه إشػارات

النص الموتوب وت قيؽ نتاجية النص ػدؿ اسػتفالوه ( 2والمعنػى الػذ يسػعى القػارئ إلػى تخريجػه
مف النص است طاف أ وله الاقالية والمعرلية ((وا نػزاع لػح أف لعػؿ القػراءة لػو عمليػة شػا وة ،ومعقػدة

تجسدلا عوامؿ ن ية وخارج ن ية؛ ولذا يعنح أف الجزء اليسير جداً مف الذاتية يموػف اف يسػفـ لػح لفػـ

النص ،وتقويمه (

3

المبحث الثاني :القارئ االيجابي (الخل ق) :
ي

سنقؼ لح ال دء عند م طلم القراءة ا نتاجية لنقوؿ  :إنفا مجموعة مف العمليػات الذلنيػة التػح

ؿ عليفا القارئ عند قيامه انجاز عمؿ ق ار ح ما وا نتاجية((لح عمليػة اسػتفالؾ قػوة العمػؿ ،وخلػؽ

( 1نظريػػات الق ػراءة والتنويػػؿ اءد ػػح وقضػػايالا  :د

،2005ص69

سػػف م ػػط ى س ػ وؿ  ،منشػػورات ات ػػاد الوتػػاب العػػرب  ،دمشػػؽ

( 2ال قيقػػة الشػػعرية علػػى ضػػوء المنػػالن النقديػػة المعا ػرة والنظريػػات الشػػعرية د ارسػػة لػػح اء ػػوؿ والم ػػاليـ :د شػػير
تاوريريت ،أر د ،عالـ الوتب ال دياة ،ط(،2010 ، 1ص241

( 3دراسات لح ال الغة العر ية والنقد اءد ح المعا ر:د عزيز عدماف اءردف،ار د،عالـ الوتب ال دياة ط( 1ص138
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وسػػا ؿ ا نتػػاج ،وخلػػؽ أدوات ااسػػتخداـ الشخ ػػح الضػػرور لوجػػود المجتمػ وتطػػورت ،وعمليػػة ا نتاجيػػة
لح شرط مستمر وط يعح لل ياة ا نسانية  ،ولح العنا ر اءساسية لح وػؿ عمليػة إنتػاج ،ولػح النشػاط

1
المس ػػلمات
الف ػػادؼ للن ػػاس وموض ػػوع العم ػػؿ ووس ػػا له ( وق ػػد يقت ػػرب م ػػطلم القػ ػراءة ا نتاجي ػػة م ػػف ال

المادي ػػة وننن ػػا أم ػػاـ م ػػن

نت ػػاج أدوات ملموس ػػة ولو ػػف تس ػػمية الم ػ ػطلم لن ػػا ت ػػنتح ػػداات الذلني ػػة

وال وريػػة والعقليػػة ومػػا سػػوؼ ت ػػرزت لػػذت الػػداات مػػف نتػػا ن عػػد اانتفػػاء مػػف عمليػػة الق ػراءة التػػح لػػح
ط يعتفػػا مؤجلػػة ل ػػيف اانتفػػاء مػػف عمليػػة القػراءة إف((القػراءة المنتجػػة ال عالػػة التػػح تنطلػػؽ مػػف الخ ػرات

المرش ػػد إل ػػى لض ػػاء ل ػػص موون ػػات
المس ػػدد لمس ػػار القػ ػراءة و ال
الق ار ي ػػة الموتسػ ػ ة س ػػا قاً ًه  ،يوجفف ػػا ال ع ػػؿ ال
النص ،واليات اشتياله  ،ولعؿ المق ود ال ياد أو ال راءة لح مجاؿ القراءة النقدية لو التعامؿ النزيػه مػ
الػػنص ػػروح نقديػػة عاليػػة مػػف الاقػػة لػػح الػػت وـ لػػح الوسػػا ؿ ا ج ار يػػة والمنفجيػػة أانػػاء متا عػػة المسػػار

المنطقح للنص؛ عيداً عف ا ساءة إليه وسوء ال فـ

(

2

واالػػر ال ػػديث عػػف الق ػراء وط ػ ار قفـ لػػح تنػػاوؿ الن ػػوص المقػػروءة لوننػػا سػػنتناوؿ لػػذا الػػنمط مػػف
الق ػراء أا ولػػو القػػارئ اايجػػا ح الػػذ سػػيار العمليػػة ا نتاجيػػة للن ػػوص إف المن ػػة التػػح أالعطيػػت
للقػارئ جعلتػػه يت اعػػؿ مػ الػػنص ليشػوؿ الرويػزة المنفجيػػة التػػح سػػتتولد منفػا الن ػػوص الق ار يػػة ليمػػا عػػد،
والتػح ػػدورلا سػتار اء وػػاـ النقديػػة ال ػادرة والمسػػتن طة مػػف العمليػة الق ار يػػة مػػف لنػا سػػن اوؿ الوقػػوؼ

عنػػد الق ػراءة الم دعػػة التػػح تتجػػه ن ػػو القػراء الم ػػدعيف والمتمي ػزيف والػػذيف لػػـ علػػى درجػػة عاليػػة مػػف الدقػػة
وتوخح المنفجية والتننح لح تروين اء واـ المعرليػة والنظػر عػيف لا

ػة لػح ت ليػؿ الخطػاب مػف أجػؿ

الو ػوؿ إلػى ال لػورة الشػػاملة للقػراءة لػح العمليػػة الت ليليػة ((والواقػ إف لفػـ الناقػػد للػنص ،اواد اروػه لمعانيػػه
يسػػتوجب جػػودة ال وػػر ،ومعرلػػة عميقػػة لتل ػػاظ ومرات فػػا علػػى ن ػػو يػػؤد إلػػى ق ػراءات أواػػر انسػػجاماً م ػ

ل ػػو الخطػػاب ،وا س ػ يؿ للناقػػد إلػػى الػػدخوؿ لػػح عػػالـ الػػنص إا التض ػ ية عالمػػه الػػذاتح ( 3ومػػا أف
سػػلطة الػػنص مػػف جفػػة وط يعػػة عمػػؿ القػػارئ مػػف خػػالؿ المنجػػز الليػػو سػػت رض علػػى القػػارئ ط يعػػة

إجراءات الت ليؿ الليػو وموضػوعفا علػى ن ػو يقيػد ػدود القػراءة الذاتيػة التػح سػتتملص مػف أ خضػوع
( 1اءسػػس ال لس ػ ية لنقػػد مػػا عػػد ال نيويػػة  :د م مػػد س ػالـ سػػعد اهلل أطرو ػػة دوتػػورات ،جامعػػة المو ػػؿ، ،وػػانوف الاػػانح،

، 2003ص313

( 2دراسات لح ال الغة العر ية والنقد اءد ح المعا ر، :ص75
( 3دراسات لح ال الغة العر ية والنقد اءد ح المعا ر :ص84
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معيارية أو قياسية(

1

م.د .إبراهيم وونس حممود

ومف المسا ؿ الواجب تولرلا لح القراءة لح القارئ ال طف الػذ يمتلػؾ أدوات الػر ط

ال اومػة لػح القػراءة وواللمػا(القراءة والمتلقػػح يومػؿ عضػػفـ عضػاً لػػح عمليػة اءخػػذ والعطػاء و((نظريػػة

القراءة التح استمدت رو فا مف نظرية التلقح مف شننفا أف يوػوف لفػا ن ػ لػح طػرح مجموعػة أسػ لة علػى
النقد العر ح عامة وذلؾ تم أ ػواب ظلػت مو ػدة لػح وجػه تراانػا النقػد القػديـ

مػف ذلػؾ الوشػؼ عػف

ال لة يف الشاعر والنص والقػارئ اواظفػار موقػ القػارئ مػف العمليػة ا داعيػة ولػو اءمػر الػذ يعػد لػح

ع ػرنا لاجس ػاً مػػف لػػواجس الق ػراءة والنقػػد وعػػامالً مػػف عوامػػؿ ت ويػػؾ نيػػة الػػنص الوتا يػػة وشػػرطاً مػػف

ش ػػروط تنويلف ػػا (

2

لالد ارس ػػات النقدي ػػة ال ديا ػػة تمي ػػؿ أوا ػػر م ػػا تمي ػػؿ إل ػػى إق ػػاء المؤلػػؼ ع ػػف ال ػػنص

وين ػػب الجػػؿ التمػػاـ لػػؤاء النقػػاد ػػالنص دوف اللجػػوء إلػػى عمليػػات اق اميػػة لعوامػػؿ خارجيػػة مػػؤارة لػػح
الػنص مػف لنػا((إف القػراءة دليػػؿ ال يويػة والتجػدد اوانفػا طريػؽ مفػػـ مػف طػرؽ العنايػة ػالنص ( 3لسػػعة
ػػدد القػػارئ وتنوعاتػػه نقػػوؿ :إف

النظػػر وقػػدح القػراءة والا ػػات توقػػد الػػذلف لػػح العمليػػة الق ار يػػة ومػػا دمنػػا

القارئ قد يسن إلى النص وذلؾ مف خالؿ المرجعية التح يمتلوفا والتػح سػت نى عليفػا النتػا ن النفا يػة لػح
ال

ػػوؿ علػػى ال فػػـ لػػح القػراءة وقػػد الت ػػت ع ػػد القػػالر الجرجػػانح إلػػى قضػػية القػػارئ وعالقتػػه ػػالنص إذ

أر أف ((أوؿ موونػػات القػػارئ عنػػد الجرجػػانح لػػو تفيػػؤ ذاتػػح ءدراؾ المعػػانح وذوؽ وقري ػػة م ػ تو ػرار

النظػ ػػر لرؤيػ ػػة الت ا ػ ػػيؿ ولػ ػػو يػ ػػدعو إلػ ػػى نمػ ػػط جديػ ػػد مػ ػػف الق ػ ػراءة (
الجرجػػانح((ا ين

4

إف القػ ػػارئ عنػػػد ع ػ ػػد القػ ػػالر

ػػؿ عػػف نظريػػة النظـ،ومفمػػة القػػارئ لػػح مواجفػػة الػػنص والوشػػؼ عػػف القػػيـ الجماليػػة

ليه ،وذلؾ ي تاج إلى مقدار مف التنمؿ والتػد ر والتنويػؿ ،لضػالً عػف دورت ػ أ القػارئ ػ لػح إعػادة تشػويؿ

الػػنص ،والتػػناير لػػح اسػػتن اط دالتػػه (

5

لفػػذت التفي ػػة التػػح ير ػػدلا ع ػػد القػػالر الجرجػػانح للقػػارئ

نجػػدلا ضػػرورة مل ػػة للخطػػوة اءولػػى لػػح الػػدخوؿ إلػػى الػػنص ((وذلػػؾ اف موقػػؼ المتلقػػح الجمػػالح عنػػد

الجرج ػػانح يتما ػػؿ تفي ت ػػه للت ػػدخؿ ل ػػح ال ػػياغة اواع ػػادة تش ػػولفا ،وت رو ػػه وراءل ػػا ،ومتا ع ػػة خيوطف ػػا ،
( 1ينظر :المرج ن سه :ص79

( 2تعػػدد الق ػراءات الشػػعرية لػػح النقػػد العر ػػح القػػديـ تػػى نفايػػة القػػرف السػػا للفج ػرة:د ناديػػة لنػػاو سػػعدوف،دار وموت ػػة
ال

ا ر للط اعة النشر والتوزي  ،ل ناف يروت ،الط عة اءولى ، 2011ص14

( 3القراءة ونظرية التلقح لح النقد العر ح  :م مد سف رضا ،أطرو ة دوتورات ،جامعة يداد ، 1994ص 306نقالً تعدد
القراءات الشعرية لح النقد العر ح القديـ تى نفاية القرف السا للفجرة :ص14

( 4تعدد القراءات الشعرية لح النقد العر ح القديـ تى نفاية القرف السا للفجرة :ص30
( 5ما وراء النص دراسات لح النقد المعرلح المعا ر :ص91
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والت ػراض ضػػور المتلقػػح لػػح العمليػػة النقديػػة الجماليػػة م ػػاو اًر ومتػػداخالً ومتا ع ػاً ،جعػػؿ مػػف الجرجػػانح
يتوجػه إلػى المتلقػح ووػػنف العالقػة ينػه و ػيف الػػنص ا توػوف إا مػف خاللػه  ،ومػػا أف العالقػة ػيف الم ػػدع

1
المؤلػػؼ
والمتلقػػح ا توػػوف إا مػػف خػػالؿ الخطػػاب ( إف القػػارئ الن ػػح اليعػػد ن سػػه جػػزءاً مػػف الػػنص ال
وقػراءة الػػنص لػػح أشػ ه الميػػامرة التنويليػػة التػػح تعتمػػد علػى المعرلػػة التػػح يمتلوفػػا القػػارئ لػػذا مػػف جفػػة

ػ اًر اوانمػػا يتخطػػى ػػدود الػػنص
ومػػف جفػػة أخػػر إف القػػارئ ا يريػػد أف ي ػػر ن سػػه لػػح ػػؤرة الػػنص
التح ي اوؿ المؤلؼ أف ي رضفا شريطة امتالوه القراءة ال وارية التح (( لفا شروطفا المعرليػة والاقاليػة ،
وتووف ناج ة قدر مفارات المتلقح الق ار ية وأدواته المعرلية وا ج ار يػة لالناقػد ال ػازـ لػو الػذ يقػ أر ولوػرت

مش وذ وذلنه غير شرود ،لالنص يشتمؿ على سػؤاؿ يوجػه إلػى القػارئ لي ػث ليػه يػرة وقلقػاً ليشػيؿ لػذا

اءخيػػر وػػؿ قد ارتػػه الاقاليػػة الدينيػػة ال نيػػة ووػػؿ مػػا يملػػؾ لػػي فـ ميل ػػات لػػذا الخطػػاب ويستوشػػؼ م ػواطف
ة وتضاريس شعورية متدلقة واتجالات إنسانية (

ال مت ليه ،وي يف ما ليه مف طاقات لورية خ

2

إف غايػػة القػراءة لػػح الت سػػير والو ػػؼ وتنويػػؿ الػػنص المقػػروء  ،ولػػح جميعػاً عمليػػة است ضػػار

المؤلؼ لقػراءة القػارئ لػح تنويػؿ للػنص ولػح لػح الوقػت ن سػه تنويػؿ
للجوانب واءلوار الوامنة لح النص ال
اػػاف للػػنص عػػد أف جل ػػه المؤلػػؼ أواً  ،والقػػارئ عنػػدما يقػػوـ العمليػػة ااسػػتق ار ية للػػنص إنمػػا يعمػػؿ علػػى
إمسػػاؾ زمػػاـ موضػػوعه  ،والتقوق ػ علػػى معانيػػه وت

ػػفا منفجيػػة علميػػة ومعرليػػة واقاليػػة دقيقػػة تنطلػػؽ

مػف الموضػوع والػى الموضػوع واختيػار ا سػتراتيجية المنفجيػة لػح مواجفػة الػنص  ،لنػا الي عػؿ دور القػارئ
والقػراءة لػػح لػؾ شػ رات الػنص مػػف خػالؿ لػػرض ليمنػة غيػػر دوتاتوريػة علػػى الػنص المقػػروء عػؿ القػراءة
ن سفا واف

ريات النص التح يقوـ فا القارئ ستشوؿ ع ػب الت ويػر الق ار ػح الػذ يسػعى القػارئ إلػى

خلقه وتشويله مف جديد  ،والن وص عموماً أش ه اء جار يعمد القػارئ إلػى ن تفػا اواخراجفػا تشػويالت
رية تسػر النػاظريف متعػددة واضػ ة المعػالـ عػد أف شػا فا اليمػوض وعػدـ وضػوح الرؤيػة وامػة شػروط

ا ػػد مػػف توالرلػػا اسػػتق اؿ الػػنص يقػػؼ العالمػػة ع ػػد القػػالر الجرجػػانح عليفػػا إذ يقػػوؿ((:ءف الم ازيػػا التػػح

ت تػػاج أف تعلمفػػـ موانفػػا وت ػػور لفػػـ شػػانفا ،أمػػور خ يػػة  ،ومعػػاف رو انيػػة  ،أنػػت ا تسػػتطي أف تن ػػه
السػػام لفػػا  ،وتال ػػدث لػػه علمػاً فػػا ،تػػى يوػػوف مفي ػاً دراوفػػا ،وتوػػوف ليػػه ط يعػػة قا لػػة لفػػا ،ويوػػوف لػػه
( 1المرج ن سه/ص90

( 2ال قيق ػ ػػة الش ػ ػػعرية عل ػ ػػى ض ػ ػػوء المن ػ ػػالن النقدي ػ ػػة المعا ػ ػ ػرة والنظري ػ ػػات الش ػ ػػعرية د ارس ػ ػػة ل ػ ػػح اء ػ ػػوؿ والم ػ ػػاليـ:
ص،226ص227
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ذوؽ وقري ة يجد لفما لح ن سػه أ ساسػاً ػاف مػف شػنف لػذت الوجػوت وال ػروؽ أف تعػرض ليفػا المزيػة علػى

1
اواذا وػػاف الجرجػػانح قػػد أوػػد علػػى ا دراؾ والػػذوؽ ال سػػح لػػح اسػػتق اؿ الػػنص لػػاف إيػػزر
الجملػػة (
يذلب إلى أف عملية التالقم ما يف القارئ والنص لح((:عمليػة شػاملة ومعقػدة تؤسسػفا مجموعػة عنا ػر

وم ػػددات ذاتيػػة وموضوعية،ن ػػية وخػػارج ن ػية ،يماػػؿ ليفػػا الواقػ الجمػػالح الػػدور الم ػػرؾ وال اعػػؿ لػػح
ػػن التجر ػػة الجماليػػة ووػػؿ ( 2وخيػػر مػػف يماػػؿ إنتاجيػػة الػػنص لػػح العمليػػة الق ار يػػة لػػح التػراث النقػػد

العر ػػح لػػو ع ػػد القػػالر الجرجػػانح ((وا ػػد مػػف امػػتالؾ المتلقػػح لملوػػة ااسػػتجا ة  ،دراؾ لطػػا ؼ الػػنص
ومقا دت الجماليػة والػذوؽ ال نػح والقري ػة الجماليػة لػح التػح تو ػؿ للمتلقػح عمليػة ا دراؾ ( 3لفػذاف
الشػػرطاف يجعػػالف مػػف القػػارئ أواػػر مالءمػػة لمواجفػػة الػػنص ووشػػؼ إسػ اررت أمػػا إيػػزر لالمتنمػػؿ لشػػروطه

يجػػد((أنفا ا تخػػرج عػػف السػػجية ال نيػػة التػػح يمتلوفػػا المتلقػػح دراؾ معنػػى النص؛ولعػػؿ القري ػػة الجماليػػة
التح أشػار إليفػا الجرجػانح ت تػؿ موقعػاً مروزيػاً لػح عمليػة القػراءة و ػ فا عن ػ اًر ،م ػدداً ذاتيػاً؛ ومػا أف
لفـ معػانح الػنص؛ وخ ايػات اليعػد مػف العنا ػر الموضػوعية ؛ وا تالػدرؾ م ارمػح التع يػر الليػو إا ن ػداث
التػػناير الجمػػالح لػػح القػػارئ ( 4لالجرجػػانح يػػر أف الق ػراءة ا تظفػػر علػػى السػػطم إا وجػػود الذا قػػة
الق ار يػػة لػػاف وجػػدت وانػػت لنالػػؾ تفي ػػة مػػف القػػارئ دراؾ الػػنص ومػػا أف الجرجػػانح يعػػوؿ علػػى القري ػػة
الذوقي ػػة ل ػػح اس ػػتدراؾ ال ػػنص((وا ج ػػرـ أف استوش ػػاؼ خ اي ػػا ال ػػنص ،وداات ػػه ي ػػتـ ع ػػر إ س ػػاس الق ػػارئ
ال روؽ الموج ة للمزية وال ضؿ لح التع ير ال الغح؛ وا ي دث لذا ا
لالسػػتجا ة (

5

سػاس لػح غيػاب التفي ػة الن سػية

وين يػػح علينػػا أف ن ػػرؽ ػػيف قػراءة القػػارئ للػػنص ن سػػه و ػػيف

ػرت إلػػى مػػا لػػو مؤوػػد لػػح

ي
ومعاف عيدة وؿ ال عػد عػف النص((لالقػارئ م وػوـ عالمػات الػنص وم دداتػه
النص وا نجنم إلى ألوار
الليوية  ،وا يمونه أف ي وؿ مسار القراءة إلى قراءة نوايػا الواتػب وم اومتػه ولػؽ

ػورة مسػ قة قػد توػوف

( 1دا ػػؿ ا عجػػاز لػػح علػػـ المعانح:ع ػػد القػػالر الجرجػػانح ،ق ػرأت وعلػػؽ عليفم مػػود م مػػد شػػاور ،موت ػػة الخػػانجيط(2
القالرة 1410لػ 1989ـ ،ص547

( 2الواق ػ الجمػػالح والياتلنتػػاج الواق ػ عن ػ د وولػػؼ غػػانز ايزر:ع ػػد العزيػػز طليمػػات ،مجلػػة د ارسػػات سػػيميا ية أد يػػة لسػػانية،
الميرب  ،لاس،ع(،1992 6ص 68نقالً عف دراسات لح ال الغة العر ية والنقد اءد ح المع ر:ص69

( 3دراسات لح ال الغة العر ية والنقد اءد ح المعا ر:ص68
( 4المرج ن سه:ص69

( 5دراسات لح ال الغة العر ية والنقد اءد ح المعا ر:ص69
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لالقراءة لنا موملة لمػا جػاء ػه الواتػب (المؤلؼ وت اعػؿ القػارئ مػ الػنص ينطلػؽ

مػػف أف الق ػراءة الفادلػػة ا ػػد لفػػا أف تتوالػػؽ ولػػؽ شػػروط منفػػا((:التزاـ الناقػػد ػػا تراـ الق ػ ارءة ومقا ػػدلا
وألػػدالفا وغاياتفا،وعػػدـ ااعتػػداء علػػى رمػػة الممارسػػة الق ار يػػة وت ريػػر الناقدػ ػ مػػا أموػػف ػ مػػف سػػيطرة

الفواجس اءيديولوجيػة والمشػارب ال وريػة  ،ولػو ت ريػر ي ضػح إلػى إضػعاؼ عالقػة التػناير المت ادلػة ػيف

اايػػدولوجيا  ،واء وػػاـ المس ػ قة  ،وػ م جمػػاع التنويػػؿ اءيػػديولوجح لػػح ق ػراءة الػػنص  ،لعج ػزت عػػف ت قيػػؽ
المعنى ،واستونات داات النص (

2

ا نػزعـ أف ال ريػة لػح التنويػؿ التػح يتمتػ

فػا القػارئ لػح مواجفػة

الػػنص تجعلػػه يايػػر أمػػو ار خػػارج النص((و مػػا أف المتلقػػيف غيػػر متسػػاويف لػػح لػػذت القػػدرة التنويليػػة إذ يػػؤوؿ

وػػؿ وا ػػد مقػػروءت الطريقػػة التػػح اسػػتطاعفا واطمػػنف م عولفػػا  ،والتػػح تختلػػؼ اختالل ػاً معين ػاً عػػف طريقػػة
تنويػػؿ قػػارئ خػػر لػػاف وػػؿ ق ػراءة تػػر أف الػػنص نػػاقص لػػح جانػػب معػػيف تريػػد إتمامػػه؛ أ تضػػيؼ إليػػه

أشػػياء جديػػدة (

3

إف القػػارئ الموضػػوعح يلجػػن إلػػى إخضػػاع الظػػروؼ وال يايػػات المعرليػػة الم يطػػة

ػػالمنجز الخطػػا ح للمؤلػػؼ  ،خا ػػة إذا مػػا علمنػػا ػػنف لػػذا الخطػػاب ي مػػؿ لػػح طياتػػه تراومػػات اقاليػػة ،

لالقػػارئ يسػػعى إلػػى إيجػػاد نػػوع مػػف الػػتالؤـ والتطػػا ؽ مػػا يف الخطػػاب المقػػروء وخطا ػػه وػػؿ مػػا ي ملػػه مػػف
ت ػػديات متعػػددة لػػح الخطػػا يف اوا ػػداث رويػػة وت اعػػؿ عػػف طريػػؽ ال ػوار والنقػػاش م ػ تلػػؾ الخطا ػػات
المنتجة  ،و عمله لذا لفػو يؤوػد علػى ديمومػة وتوا ػلية الخطػاب ونضػجه لفػو ا الي قيػه علػى الػه اوانمػا
ال
يسػػعى إلػػى إتمامػػه وال ػػث عػػف ت ا ػػيؿ لػػـ يتطػػرؽ إليفػػا المؤلػػؼ اء ػػلح شػػحء مػػف التوضػػيم والتنويػػؿ
ولػػح ليسػػت دعػػوة إلػػى شخ ػػنة الخطػػاب قػػدر مػػا لػػح إيجػػاد طريقػػة نقديػػة أواػػر دقػػة لػػح ق ػراءة الػػنص ،

خا ة تلؾ القراءات التح تسمو الطا

ال لس ح والتح تووف ليفػا اآلراء ولفػا مطرو ػة علػى الطاولػة لػح

م اولػػة ل ػػرز تلػػؾ اآلراء ومعرلػػة أيفمػػا اقػػرب إلػػى الػػنص المقػػروء إف لػػذت العمليػػة تتطلػػب ألػػؽ تطلعػػات

القارئ ال طف الذ يمتلؾ ليات ق ار ية معتدلة ا تن از إلى النص المقروء وا إلى القػراءة ن سػفا والقػارئ
يت ػػرؼ ل ػػح ال ػػنص المق ػػروء ولو ػػف ض ػػمف ػػدود ال ػػنص ل ػػال يمون ػػه التج ػػاوز عل ػػى ال ػػنص اواق ام ػػه ل ػػح
المسػوغة والػدخوؿ إلػى لوػر
منفجيات لح أ ال غير موجػودة لػح الػنص واا تعػاد عػف اانزيا ػات غيػر ال

المؤلػػؼ وتقويلػػه لشػػحء لػػـ يقلػػه ووػػاف عيػػداً وػػؿ ال عػػد عػػف الػػنص و((قػراءة الػػنص معػػزؿ عػػف أ ان يػػاز
( 1المرج ن سه73:

( 2المرج ن سه:ص93

( 3النص اءد ح لح التراث النقد وال الغح :ص 148
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إل ػػى المؤل ػػؼ أو ض ػػدت اواق ام ػػه وس ػػيلة أو ػػنخر لي ػػه يجعلن ػػا نقػ ػ أر ش ػػوؿ مختل ػػؼ يو ػػوف أوا ػػر يادي ػػة
ومنطقية وعداً (

1

مف لنا سن قؽ قػدر المسػتطاع قػراءة إنتاجيػة مامػرة تاػر الػنص اء ػلح للمؤلػؼ

وتوس ألؽ تطلعات القراء لتزيد مف اقالتفـ المعرلية للنص المقروء
ومما ا شؾ ليه أف امة شروطاً مػف الضػرور توالرلػا للقػارئ الػذ يسػعى إلػى مواجفػة الػنص

منفا الو اءة المعرلية والنقدية واف يووف عارلاً الموونات اءد يػة وذلػؾ مػف خػالؿ العػودة إلػى المرجعيػات

الاقاليػة المتراومػة،وا يعتمػد أو يسػػتند إلػى ال سػاطة لػػح ت ليػؿ شػ رات الن ػػوص ،وأف يمتلػؾ سػاً لوريػاً

متعاليػاً ومعقػػداً عنػػد اانتقػػاؿ مػػف الػػنص إلػػى القػراءة(

2

إف القػراء الػػذيف يت ػػدوف للن ػػوص وايػػر مػػنفـ

القػػارئ الم ػػدع والقػػارئ المعتػػدؿ والقػػارئ السػػل ح( 3وأيضػػا ((القػػارئ النمػػوذجح والقػػارئ السػػط ح والقػػارئ

الماػػالح والقػػارئ الم ػػدع (

4

ووػػذلؾ القػػارئ الضػػمنح والقػػارئ االت ارضػػح أو القػػارئ الم سػػوس( 5لقػػد

اختل ػػت المسػػميات مػػف ناقػػد إلػػى أخػػر ولوػػف مػػا يعنينػػا لنػػا لػػو القػػارئ الم ػػدع الػػذ أطلقنػػا عليػػه تسػػمية
القػارئ اايجا ح،وعمػؿ القػػارئ يقػوـ أساسػا علػػى ليػة تقػويـ الػػنص مػف خػالؿ التو ػػؿ إلػى اءاػر الػػذ ا

يظفر إا عد العملية الق ار ية وما ي تويفا مف متعػة لػح لػذت المنازلػة والقػارئ يعتمػد علػى الل ظػة اآلنيػة
الم ػدر اءوؿ للمعنػى لػح الػنص وامػة إجػراء خػر
للقراءة الم دعة أو ال نػاءة مػف لنػا أ ػ م القػارئ لػو ال
أا ولو ترويز((دراسة التلقح على ل ػص العالقػات ػيف ألػؽ توقػ العمػؿ وألػؽ توقػ الجمفػور ،ولػح لػذا
الس ػػياؽ يوتس ػػب أل ػػؽ التوقع ػػات مي ػػز جدي ػػداً  ،لف ػػو يش ػػمؿ و ػ ػ ه ني ػػة ت ػػورية اجتماعي ػػة ،ا عل ػػى
المعػػايير والقػػيـ اءد يػػة ل سػػب  ،ػػؿ علػػى الرغ ػػات والمطالػػب والطمو ػػات (

6

سػػنقوـ الػػدخوؿ إلػػى

العمليػػة ا نتاجيػػة للن ػػوص و ػ فا سػػمة مػػف سػػمات اسػػتجا ة لتوقعػػات القػػارئ لػػح العمليػػة الق ار يػػة إف
لذا القارئ يمونه أف يلعب دور ال طولة لح استامارات العملية ا نتاجية للن ػوص ولػذت الن ػوص علػى

( 1لمػف الػػنص اليػوـ للواتػػب أـ للقػػارئ :سػف غ ازلػػة ،مجلػػة عالمػات لػػح النقػد ،جػػزء ،39المجلػػد العاشػر ،النػػاد اءد ػػح

الاقالح جدة ،الننلوة العر ية السعودية ،ذو ال جػة1421ل ػ مػارس2001ـ،ص ،137نقػالً عػف د ارسػات لػح ال الغػة العر يػة
والنقد اءد ح المعا ر:ص74

( 2ينظر :م فوـ القارئ ولعؿ القراءة لح النقد اءد ح المعا ر :د م مد خرماش ،مجلة اءقالـ،ع(، 1999 5ص20
( 3ينظر :تعدد القراءات الشعرية لح النقد العر ح القديـ تى نفاية القرف السا للفجرة، :ص5
( 4ما وراء النص دراسات لح النقد المعرلح المعا ر :ص88

( 5ينظر :م فوـ القارئ ولعؿ القراءة لح النقد اءد ح المعا ر :د م مد خرماش ،مجلة اءقالـ،ع(، 1999 5ص19
( 6نظرية التلقح والنقد العر ح ال ديث :غساف السيد ،اءقالـ ،ع( 4أب،أيلوؿ،1998،ص17
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مػػا ي ػػدو أنفػػا ملي ػػة ػػال جوات التػػح يسػػعى القػػارئ إلػػى ردمفػػا ولػػذا ي

ػػؿ نتيجػػة الت اعػػؿ ال ا ػػؿ ػػيف

الق ػػارئ وال ػػنص ،وق ػػد نت ػػؽ عل ػػى أف الق ػػارئ اايج ػػا ح ل ػػو(( الق ػػارئ الما ػػالح أو الق ػػارئ النم ػػوذجح

ػاء عل ػػى ت دي ػػد الوظي ػػة المرتق ػػة ل ػػح وي ي ػػة أو م ػػد
 ARCHILECTURول ػػو مقول ػػة ذلني ػػة تنش ػػن ن ػ ً
ػاء علػػى ت ػػور القػػدرات المعرليػػة للتعامػػؿ م ػ جمي ػ مموناتػػه،والقارئ
ااسػػتجا ة لمقتضػػيات الػػنص ،و نػ ً
الما ػػالح

ينش ػػن ل ػػح ذل ػػف الوات ػػب ويو ػػوف م ػػا اً لوعي ػػه ،ليض ػػمنه ني ػػة ن ػػه

( 1لفػػذت العملي ػػة

ا ستراتيجية لح استق اؿ النص وقراءته توس ألؽ تطلعات لذا النوع مف القراء مف اجؿ الو ؿ إلػى قمػة

الفػػرـ الق ار ػػح ولوػػف لػػيس القػراء علػػى درجػػة وا ػػدة ومتسػػاوية لػػح تلقػػح الػػنص والػػوعح مونوناتػػه معنػػى
خػػر أف الػػنص المختػػار قػػد يوػػوف نموذج ػاً اري ػاً ي تػػذ

ػػه لػػح الد ارسػػات النقديػػة والمعرليػػة ولوػػف القػػارئ

يعجػػز عػػف مواجفتػػه مػػف لنػػا أرتنينػػا إلػػى تسػػمية القػػارئ الم ػػدع أو القػػارئ ال ػػؽ الػػذ يضػ ح إلػػى الػػنص
موونػػات إ داعيػػة ؛ ءنػػه ين ػ الػػنص وياػػر المعلومػػات المتيليلػػة لػػح الػػنص لال ػػديث لنػػا عػػف الػػنص

النمػوذجح وين يػػح علينػا أف ا نػ خس دور القػارئ لػػح العمليػة الت ليليػػة للن ػوص لالقػػارئ قػد يقػػؼ ػػا اًر
لح تلؾ الن وص م اولة منه عطاء تلؾ الن ػوص الضػعي ة شػرعية لػح القػراءة  ،لػإف أ ػاب القػارئ

لله اواف اخطن أو أخ ػؽ لػح العمليػة الق ار يػة لػال ضػير لػح ذلػؾ ولػه ؛وذلػؾ ءف الػنص المقػروء ر مػا لػيس
ػ ػ ة الاقال ػػة الت ػػح يمتلوف ػػا م ػػف جف ػػة
لي ػػه وع ػػح وعم ػػؽ ل ػػح المعرل ػػة ،يضػ ػ الق ػػارئ ل ػػح اخت ػػار لم ػػد
ويمارسػػفا علػػى الػػنص مػػف جفػػة أخر ((ويلتقػػح القػػارئ ػػالنص عنػػد الق ػراءة ال اعلػػة والمتننيػػة ؛أ الق ػراءة
الخالقػػة وقػػد اسػػتطاعت نظريػػة الق ػراءة أف تقػػوـ نقػػؿ مروزيػػة الػػنص مػػف

ػػان الػػنص إلػػى الػػنص ذاتػػه،

لمروزية المؤلؼ لـ تعد لفا ألمية و يرة  ،ءنفا ليست لح التح تل ػت انت ػات القػارئ وتشػدت إليفػا  ،ػؿ الػذ

ػػياغة الػػنص،

ين عػػؿ ػػه القػػارئ وي قػػى لػػح ػػدودت ،اوانمػػا لػػو مروزيػػة النص إنفػػا عمػػؿ إ ػػداعح يعيػػد
الميي ػػة
وػوف القػارئ يضػ ح عليػه شػعورت وخ ارتػه وتذوقػه ،وي ػػذؿ وػؿ مػا وسػعه مػف أجػؿ الظ ػر المػداليؿ ال
وراء نيتػه السػػط ية ( 2والقػراءة لػػح إعػادة إنتػػاج للمعنػػى لػػح الػػنص ،ول رلػة مػػف الػػزمف سػػيقؼ القػػارئ
عػػاج اًز عػػف مواجفػػة الػػنص ولػػذا العجػػز أ يانػػا لػػـ يوػػف القػػارئ لػػو المسػ ب اءوؿ ليػػه اوانمػػا يعػػود إلػػى أف
النص ليه واير مف الفوات الم فمة التح ا يموف للقارئ ا مساؾ فػا اواعػادة إنتاجفػا مػف جديػد ،والقػارئ

( 1م فوـ القارئ ولعؿ القراءة لح النقد اءد ح المعا ر :د م مد خرماش ،مجلة اءقالـ،ع(، 1999 5ص20
( 2الػ ػػنص اءد ػ ػػح لػ ػػح الت ػ ػراث النقػ ػػد وال الغػ ػػح :د إ ػ ػراليـ
،ص123
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لػػح الن ػػوص الضػػعي ة ((ا يسػػتطي أف ي ػػاور الػػنص ػوا اًر م اش ػ ارً ييطػػح ال ارغػػات واانوسػػارات التػػح

تعرقػػؿ الت ػػالـ أو التوا ػػؿ الوام ػؿ ومػػا لػػو الشػػنف ػػيف النػػاس وانػػه يجػػد لر ػػته لػػح ال ياضػػات أو مواق ػ

الالت ديد التح يفي فا النص ويتدخؿ وشػريؾ للمؤلػؼ لػح تشػويؿ المعنى ولػذا التػدخؿ يوػوف العمػؿ علػى
س ػػد الايػ ػرات وتو ػػويف ال ق ػػؿ المرجع ػػح وت وي ػػؿ مواقػ ػ الالت دي ػػد للش ػػحء ال ػػذ يرس ػػـ وجفػػة النظ ػػر ول ػػؽ

متييرات النظاـ التوالقح للنص وولؽ ت ار ط سلسػلة ال ارغػات ال انيػة ػ المتناو ػة ولػذا مػا يعنػى أف القػارئ
واف لـ يوف مستجدياً للػنص لقػط ،لفػو مرلػوف اسػتراتيجياته التػح ت رضػه علػى ال عػؿ لػح اتجػات معػيف
( 1ولذت ا جراءات التح يقوـ فا القارئ الم دع ستؤد لح نفاية المطػاؼ إلػى خلػؽ ج يػو مػف التوالػؽ لػح
مؿء ال جوات والايرات التح ستظفر عند التقػاء الػنص قار ػه  ،ولػذا النػوع مػف القػراء يختلػؼ عػف القػارئ

ال قيقػػح ؛وذلػػؾ مػػا يمتلوػػه مػػف تقنيػػات تمونػػه مػػف العاػػور علػػى اءجػزاء المت اعػػدة لػػح الػػنص التػػح سػػتاير

اسػػتجا ة القػػارئ ،إذ تال ا ػػز القػراءة الذلنيػػة المتعمقػػة لػػح القػػراءة التنويليػػة( 2وانطالقػاً مػػف لػػذت التقنيػػة التػػح
ع د طريقفػا القػارئ اايجا ح(الم ػدع نجػد أف القػراءة ق ػؿ وػؿ شػحء لػح مول ػة واقالػة غيػر متول ػة ولػذا
النمط مف القراء يتجاوز الن وص الموتو ة مف المؤلؼ ليوشؼ ذاته ما لـ توش ه مف ق ؿ قػراءات لعالػة

منتج ػػة ي ػػة متش ػػا وة ال ػػداات متع ػػددة المس ػػتويات(

3

عل ػػى أف ا تو ػػوف القػ ػراءة لن ػػا عشػ ػوا ية التوج ػػه

والت وير ولذا يتطلب مف القارئ أف تووف قراءته سليمة التوجه مػا تملوػه مػف خ ػرات ووي يػات لػح ت سػير

الػنص المقػػروء لضػالً عػػف الليػػة الشػار ة اعتمػػاداً علػػى ال فػػـ والػػذوؽ المعرلػح خا ػػة ليمػػا يتعلػػؽ ليػػات

الم سر لح النص القرنح( 4اواذا وانػت القػراءة فػذا
اللية والاقالة ،والقارئ لح مواجفته م النص يشا ه ال
ال ػ ػػنمط والمعرلي ػ ػػة الم رمج ػ ػػة ل ػ ػػح متا ع ػ ػػة لي ػ ػػات القػ ػ ػراءة ل ػ ػػاف النت ػ ػػا ن س ػ ػػوؼ تنم ػ ػػاز الدق ػ ػػة المنفجي ػ ػػة
،والقارئ((يستطي أف ي دد منطلقه لح دراسة الػنص ،لقػد يختػار منفجػاً مال مػاً لقػراءة الػنص ،وقػد يختػار
منفجيػة لػو لقػراءة أ نص،وقػد تجتمػ لديػه منػالن مختل ػػة يػر أنفػػا تتضػالر إلػى جانػػب معػارؼ أخػػر

( 1م فوـ القارئ ولعؿ القراءة لح النقد اءد ح المعا ر :د م مد خرماش ،مجلة اءقالـ،ع(، 1999 5ص25

( 2ينظ ػ ػ ػػر :الناق ػ ػ ػػد ميخا ي ػ ػ ػػؿ ري ػ ػ ػػاتير ال ع ػ ػ ػػد اءد ػ ػ ػػح لعالق ػ ػ ػػة الق ػ ػ ػػارئ ػ ػ ػػالنص :ترجم ػ ػ ػػة م م ػ ػ ػػد درو ػ ػ ػػح  ،اءق ػ ػ ػػالـ

،ع(،1999 1ص،46ص47

( 3ينظر :نظرية القراءة وتلقح النص اءد ح  :د شرشار ع د القادر ،مجلة الموقػؼ اءد ػح ،ات ػاد الوتػاب العػرب ،دمشػؽ
master-

ع( 367تش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػريف الاػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػانح 2001
lettressrsbe.blogspot.com

( 4ينظر :جماليات التلقح لح الرواية العر ية :إ راليـ السعاقيف ،مجلة ل وؿ،مجلد(، 6ع( 3القالرة،ص93
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لتقػػديـ ألضػػؿ ق ػراءة ممونػػة للػػنص ( 1لفػػذا الت ػػوؿ جعػػؿ مػػف العمليػػة الق ار يػػة ممارسػػة إ داعيػػة عػػد أف
وانػػت مفمشػػة ا تػػتموف مػػف الت ػػد لِمػػا لػػو موجػػود لػػح الػػنص مػػف راء وألوػػار مختل ػػة((إف إشػػوالية
العالقة يف القارئ والنص ومػا تت ػد لػح ذلػف القػارئ المس ِ
ػتق ؿ لػح إشػوالية تنويليػة  ،تسػعى إلػى تاميػر
ال
رغ ة القارئ لح اختراؽ ال ال الجب الن ية ومواجفة ط قات النص ال اطنيػة واوتشػاؼ ونػوزت الداليػة  ،يػث
تػػتموف الرغ ػػة م ػػف ت
و

تفا وسالمتفا (

2

ػػيؿ الل ػػذة الم تي ػػاة م ػػف ل ػػرح الو ػػوؿ إل ػػى درج ػػة ال رلن ػػة عل ػػى

ػػدؽ ال ػػروض

إف الخطا ػات التػح سػػتتمظفر واسػطة القػػارئ المتميػز أو اايجػػا ح أيػاً وػػاف نوعفػا ا تػػتـ إا إذا

ت قؽ الو اؿ المتجذر ما يف القارئ والنص ليت قؽ ذلؾ الت اعؿ الجمالح  ،والنص يولػد مػرتيف ،اءولػى
علػػى يػػد

ػػا ه اء ػػلح (المؤلػػؼ والاانيػػة علػػى يػػد القػػارئ إذ أف المشػػاروة ال عالػػة تعيػػد ال يػػاة للػػنص

وتا ػػت ليػػه إ ػػداعات جمػػة وممػػا ا شػػؾ ليػػه أف الق ػراء يت ػػاوتوف لػػح اسػػتق اؿ الن ػػوص مػػف يػػث لفػػـ
الدالة عندلا سنووف أماـ ألؽ وجيه نتاج ن وص إ داعية أخر جديدة مف ر ـ الػنص اءوؿ أو نػص
المؤلػػؼ لت ػ م((العالقة ػػيف الق ػراءة والػػنص عالقػػة ت ادليػػة إنتاجفػػا و يػػة لػػح وارلػػا ،قا مػػة علػػى ليػػة
الت ػػناير والت ػػنار ،إذ يوا ػػؿ الق ػػارئ تقدم ػػه ل ػػح الوش ػػؼ المس ػػتمر ع ػػف إش ػػوالية المعن ػػى الن ػػح وعوالم ػػه

السيميا ية مف جفة ،ويطور مػف جفػة أخػر مػف إمواناتػه الق ار يػة  ،وي سػف مػف طريقتػه لػح القػراءة ع ػر
ا ضػػالة النوعيػػة التػػح تػػنعوس علػػى تعميػػؽ النظػػر لػػح أغ ػوار ن سػػه ،ووشػػؼ المزيػػد مػػف أس ػرار وجدانػػه،

وت قيؽ أطاللة أخر لح مناطؽ وانت غامضة لػح شخ ػيته ( 3يتوسػـ القػارئ لػح العمليػة ا داعيػة

الق ار ية الوشؼ عف مسػا ة او ػر لػح لفػـ الػنص شػريطة تػوالر ااسػتقاللية التامػة لمواجفػة الػنص اواعػادة
ا نتػػاج الاقػػالح للػػنص المقػػروء مػػف لنػػا ي

ػػؿ ال نػػاء التوػػاملح عنػػدلا تت ػػوؿ ((الق ػراءة عػػؿ خضػػوعفا

لجفػػد تنظيػػر منفجػػح مواػػؼ لػػح سػػياؽ نظريػػات القػراءة والتلقػػح إلػػى نشػػاط إ ػػداعح خػػالؽ ا يقػػؿ ألميػػة
عػػف نشػػاط الوتا ػػة ذاتفػػا ،ا ػػؿ أ ػ ت ش ػريواً مروزي ػاً لػػح إنتػػاج الػػنص اءد ػػح اواي ػػاله إلػػى التػػناير

( 1جماليات التلقح لح الرواية العر ية :إ راليـ السعاقيف ،مجلة ل وؿ،مجلد(، 6ع( 3القالرة ص 93
( 2شػ رة أدونػػيس الشػػعرية سػػيمياء الػػداؿ ولع ػػة المعنػػى  :د م مػػد
ااختالؼ ط(، 2009 1ص22

( 3المرج ن سه ، :ص22
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م.د .إبراهيم وونس حممود

القراءة عملية إنتاجية مؤجلة

العميؽ لح ال لب ال ضارة ا نسانية ( 1إف لذا اان تاح على النص ا يعنى إلياءت اوانمػا التيليػؿ ليػه
والقػػارئ أالعطػػح السػػلطة ولػػو يمتلػػؾ الم ػػاتيم التػػح سػػي تم فػػا ميػػاليؽ الػػنص الم ػراد قراءتػػه لػػح م اولػػة
اسػػتن اط م ػا تمخض ػػت عنػػه وتا ػػة المؤلػػؼ ي ػػض النظػػر عمػػا تمال ػػه الق ػراءات م ػػف اتجالػػات مختل ػػة
والقػ ػػارئ اايجػ ػػا ح لػ ػػو الػ ػػذ يمتلػ ػػؾ م ػ ػػادرة تجمي ػ ػ اآلراء المت عا ػ ػرة لػ ػػح الػ ػػنص ومػ ػػا أنػ ػػه لديػ ػػه القػ ػػدرة

على((الق ػراءة ال ػ ي ة التػػح تلػػن الػػنص مػػف وا ػػة اان عػػاؿ

ي ػوات التشػػويؿ الن ػػح الدا مػػة ا غ ػراء

وا دلاش والت د ،ولح تن تم ر ا تفا ومرونتفا على توطيد لعؿ ال ب المت ػادؿ ػيف الطػرليف لػال قػراءة
لاعلة وعميقة وجولرية ومنتجػة مػف دوف اارت ػاع رغ ػة القػارئ إلػى م ػاؼ ال اجػة الماسػة ن ػو معانقػة

الجسػػد الن ػػح ومداع تػػه وترويضػػه ،اوااػػارة مومػػف اللػػذة ليػػه واستشػػعارلا ،والتلػػذذ تموجاتفػػا وتمظفراتفػػا
واستنطاؽ أسرارلا ،واا تفاج ريؽ ونوزلا العميقة الدلينة ( 2لت

م وػؿ قػراءة للػنص اء ػلح إنتاجػا

لن ػػوص جديػػد معػ ي
ػاف متعػػددة  ،ولونفػػا ت قػػى مسػػتو اة مػػف الػػنص اءوؿ و ػػذلؾ ت المػػدنا نتاجػػات غزي ػرة
ػدلا مػف الػنص
نشيطة وذوية لفح عمليػة ق ار يػة اوانتاجيػة للمعػانح العميقػة لالقػارئ لنػا ومعانيػه التػح
ينمػػاز ػػالتمرس النشػػيط القػػو الػػذ ا تو ػػه قػػوة شػ رات الػػنص ولػػذت العمليػػة الت اوريػػة ت ػػاوؿ أف تمػػت

تلؾ ال راغات وال جوات والنتيجة لػح إاػراء الػنص وجعلػه يزخػر ػداات ا

ػر لفػا ،وممػا نل ظػه((إف

القارئ الوا د يختلؼ عػف غيػرت لػح الاقالػة والتطلعػات والت ويػر والت سػير و تػى لػح الشخ ػية ذاتفػا ،ومػا
يموف أف يختلؼ تى م ن سه ليعارضفا ويناقضفا أ ياناً ،وينتن عف وػؿ ذلػؾ قػراءات مختل ػة ومتعػددة
ووايرة للخطاب الوا د الشحء الذ يجعله دا ماً م طة لل ث والتنقيب يية الو وؿ إلى ال قيقة (

3

إف الػوعح جدليػة العمليػػة الق ار يػة يجعلنػا ن وػػر مػ ار اًر وتوػ ار اًر لػح أ عػاد تلػػؾ القػراءة اوادراؾ الػػوعح
المس ػػتخلص منف ػػا مم ػػا يقتض ػػح الت ػػننح ل ػػح إنت ػػاج الن ػػوص المق ػػروءة ول ػػذا م ػػا ذل ػػب إلي ػػه رواف ػػارت
ال
قولػػه((:إف نػػص اللػػذة  :لػػو الػػنص الػػذ يرضػػح ،لػػيمت ،ليفػػب الي طػػة انػػه الػػنص الػػذ ين ػػدر مػػف

الاقالة ،لال ي دث قطيعػة معفػا  ،ويػرت ط ممارسػة مري ػة للقػراءة وأمػا نػص المتعػة  :لفػو الػذ يجعػؿ

مػف الضػياع الػػة  ،ولػو الػػذ ي يػؿ ال ار ػػة رلقػاً

( 4إف القػارئ ا يػػؤد وظي ػة القػراءة ل سػب اوانمػػا

( 1ش رة أدونيس الشعرية سيمياء الداؿ ولع ة المعنى :ص29
( 2المرج ن سه :ص26

( 3ال قيقة الشعرية على ضوء المنالن النقدية المعا رة والنظريات الشعرية دراسة لح اء وؿ والم اليـ :ص231
( 4لذة النص رواف ارت :ترجمة منذر عياشح ،دار لوسو  ،اريس ،ط( 1992 1ص39
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ي ولفػا إلػى ليػة منفجيػة اواسػتراتيجية معنػى أف مػا ينتجػه القػارئ لػيس م ػض قػراءة اوانمػا التنسػيس علػػى
العػػد خطػػا ح جديػػد ولوػػف لػػيس واسػػطة الوتا ػػة اوانمػػا عػػف طريػػؽ القػراءة لفػػذت الرغ ػػة الجام ػػة لػػح اختػراؽ
النص سينتن عنفا خطا ات نقدية متطورة عد أف تـ إدخالفا إلى م ن تفي ة القارئ لفػح نػاتن المؤلػؼ

والقارئ وما سي ا فا مف أ واـ متطورة تاريخيػاً واقاليػاً(( اواذا مػا وجػد القػارئ ذاتػه الق ار يػة وقػد أ ػ ت

لػػح خضػػـ ال ضػػاء التشػػويلح للػػنص اءد ػػح لػػاعالً ومػػن عالً ،وجاذ ػاً ومجػػذو اً ،ولػػح ػوار وظي ػػح يتنوػػب

ألػػدالاً ا ػػد مػػف العمػػؿ المجتفػػد انجازلػػا ،لانػػه ا ػػد مػػف أف يت ػػوؿ إلػػى جػػزء مػػف ويػػاف لػػذت العالقػػة

المزدوجػػة وا شػػوالية التػػح ا يسػػتمر القػػارئ ليفػػا السػػعح ال ايػػث إلػػى إخضػػاع ش ارسػػة الػػنص لمنطقػػه
سػػب ،ػػؿ يمػػنم ن سػػه المقا ػػؿ آلليػػات التوا ػػؿ ذاتفػػا وين ػػتم علػػى مقػػوات الػػنص ( 1إف الػػنص لػػو

ع ارة عف مجموعة مف التسػاؤات التػح يطر فػا المؤلػؼ علػى القػارئ والػنص لػح ضػوء الد ارسػات النقديػة
ال دياػػة ((لػػيس لػػه وجػػود إا عنػػدما يت قػػؽ ولػػو ا يت قػػؽ إا مػػف خػػالؿ القػػارئ ،ومػػف امػػة توػػوف عمليػػة
القػراءة لػػح التشػػويؿ الجديػػد لواقػ مشػػوؿ مػػف ق ػػؿ لػػو العمػػؿ اءد ػػح ن سػػه (

2

ل ػػح ظػػؿ لػػذا الت ػػور

أ ػ م القػػارئ معيػػداً نتػػاج الػػنص مػػف جديػػد والق ػراءة ت ػ م وتا ػػة اانيػػة  ،وػػؿ مػػا ت ملػػه مػػف ان ااقػػات

جماليػػة ولػػذت العمليػػة تتطلػػب قػػارئ لػػذ ممارس ػاً ا ػػداعياً لق ػراءة الن ػػوص التػػح تشػػترط س ػاً لني ػاً وللس ػ ياً

يمونه الت وؿ إلى جماليات النص اواس اررت الخ ية و و لة النتا ن المرجوة مف القراءة((إف و ػاءات القػارئ
واستعداداته ومزاجه الق ار ح اعتمادلا على العادات الاقالية والنماذج الاقالية المتداولة لح مجػاؿ القػراءة ،
والوي ية التح تجر ليفا لعاليات القراءة ننشطتفا والة و تمايلفػا للم تػو الوػامف لػح ػؤر المقا ػد مػف

شانفا جميعاً أف تدل القراءة إلى إلراز جماليات خا ة تماؿ عنوانفا ومنفجيتفا وغايتفػا المعرليػة  ،علػى

الن ػػو الػػذ يتػػداخؿ ليػػه عن ػػر ا نتػػاج الق ار ػػح لػػح سػػياؽ تشػػويؿ المعنػػى م ػ الجماليػػات النوعيػػة التػػح
تنتجف ػػا القػ ػراءة (
نسػػتطي

ػػن

3

م ػػف لن ػػا نج ػػد أف للق ػػارئ إيديولوجي ػػة ل ػػح جمػ ػ اءنظم ػػة واآللي ػػات الوشػػ ية ل ػػال

ػػاؿ مػػف اء ػواؿ إنوػػار دور القػػارئ أو الػػتملص منػػه لػػح العمليػػة ا داعيػػة ؛ءنػػه العن ػػر

اءسػػاس الت ػػاعلح لػػح تشػػويؿ لعػػؿ الق ػراءة  ،وممػػا ا شػػؾ ليػػه إف ت ػوالر الا ػراء الاقػػالح للقػػارئ اليمونػػه مػػف
ضخ داات إنتاجية متراومػة لػح الػنص المقػروء وا ػد مػف ((التفي ػة الن سػية للمتلقػح ،وقا ليتػه لالسػتجا ة

( 1ش رة أدونيس الشعرية سيمياء الداؿ ولع ة المعنى :ص26

( 2القارئ لح النص :ن يلة إ راليـ ،مجلة ل وؿ،عدد خاص اءسلو ية،مجلد ( 5ع( 7القالرة ، 1984ص111
( 3ش رة أدونيس الشعرية سيمياء الداؿ ولع ة المعنى :ص53
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ال نية مف عوامؿ إدراؾ لطا ؼ النص ومقا دت الخ ية؛ لي ػدث الت اعػؿ ػيف الػنص ومتلقيػه؛ ياف ذلػؾ أف

ااقت ػػار علػػى الػػنص ال علػػح ،دوف ت اعػػؿ المتلقػػح م ػ
إدراؾ معػػانح الػػنص (

1

نيتػػه الػػنص ي ضػػح إلػػى غيػػاب أاػػر القػػارئ لػػح

لانعوػػاس ال الػػة الن سػػية للقػػارئ علػػى الػػنص تتطلػػب إ ضػػار قا ليػػات القػػارئ

العقلي ػػة والذوقي ػػة وال س ػػية  ،ول ػػذا ا يعن ػػح أف الق ػػارئ س ػػوؼ يش ػػطم ع ػػف ال ػػنص المق ػػروء و((ا يمو ػػف
الو ػػوؿ إلػػى معرلػػة دور القػػارئ إا مػػف خػػالؿ نيػػة الػػنص ذاتفػػا ،و واسػػطة الت قػػؽ الػػذ يػػتـ علػػى يػػد

القارئ ،وعليه؛ لاف نيػة الػنص و نيػة لعػؿ القػراءة مت ار طػاف شػوؿ وايػؽ (

2

إف الػنص يمتلػؾ ويميػؿ

إلػػى عػػدة معػػاف ي ػػاوؿ وػػؿ معنػػى أف ي ػػرض أريػػه علػػى القػػارئ وعنػػد نضػػن لو ػرة المعنػػى لػػح الػػنص يػػتـ
إ ضػػارلا واسػػطة القػػارئ  ،مػػف لنػػا لػػاف ن ػػوذ المؤلػػؼ لػػـ يعػػد لػػه قػػوة لػػح الػػنص ،والػػنص لػػح قيقتػػه

مجموعػػة مػػف الن ػػوص المنسػػوجة ولػػؽ ليػػة خطا يػػة ي ػػاوؿ المؤلػػؼ اقت اسػػفا وتضػػمينفا مػػف عػػدة ألوػػار
ومف تراومات اقالية متعددة ولذا يعنح إنفا ت مؿ عدة معػاف

ومػا أسػل نا سػا قاً

ممػا يولػد تعدديػة لػح

اءلوػػار ا نجػػد لػػذت التعدديػػة لػػح نػػص المؤلػػؼ ،أمػػا القػػارئ لفػػو ال ضػػاء الػػذ تالوتػػب ليػػه وػػؿ الن ػػوص
المت از مػػة (المتراومػػة والمتراميػػة ا ط ػراؼ والتػػح تجتم ػ لػػح الػػنص الوا ػػد(التناص وعلػػى لػػذا اءسػػاس
ل ػػاف ال ػػنص ا يمونن ػػا اوتش ػػاله إا م ػػف خ ػػالؿ وج ػػود نش ػػاط إنت ػػاجح ل ػػه ،لالن ػػوص قا م ػػة عل ػػى تالق ػػم
الخ ػرات وان ػػفارلا عضػػفا م ػ الػ عض اءخػػر وخ ػرة القػػارئ لػػح التػػح سػػتظفر يانػػات تلػػؾ الن ػػوص،
ولذا القراءات لح قراءات م تو ة غير منعزلة عف القراءات اءخر وا يمونفا التوقػؼ عنػد ػدود معينػة
تى واف رسمفا((ومفما اوؿ القارئ ا

اطة وؿ جوانب النص المقروء وت ديد إي اءاته وظاللػه ،لانػه

ي قػػى دا م ػاً خاضػػعاً ا تمػػاات أخػػر  ،يسػػتطي قػػارئ أخػػر أف يال ظفػػا ويس ػ ر أغوارلػػا اػػـ يػػنتح خػػر
ويعلف معانح أخر

ولوذا و ذلؾ ت قى وؿ داية ليه داية وي قى النص غيػر منتػه اف وػؿ قػارئ يسػقط

ذاته عليه وؿ مووناتفا لتت ايف اآلراء وتتعارض أ يانا وقػد يتجػاوز الت ػايف وااخػتالؼ ػيف القػراء إلػى

القارئ الوا د

(3

( 1دراسات لح ال الغة العر ية والنقد اءد ح المعا ر:ص68
( 2المرج ن سه :ص68

( 3النص اءد ح لح التراث النقد وال الغح :د ا راليـ

دلة ،اءردف ،ار د،عالـ الوتب ال ديث ،ط(، 2011 1ص107
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الخاتمة :

لػػـ ي ػػظ المؤلػػؼ لػػح المنػػالن التػػح ظفػػرت مػػا عػػد ال نيويػػة التمػػاـ و يػػر والػػذ وػػاف عليػػه مػػف

ق لفا ولـ يعد يتمت

السلطة والسيادة التح وانت ممنو ة له ق ؿ أف يػنتح القػارئ ليسػتل فا منػه والػذ اخػذ

علػى عاتقػه إرسػاء ل ِنػات الػنص لن ػ م القػارئ لػو ن سػه منتجػاً للػنص عػد أف وػاف يقػؼ موقػؼ المت ػػرج
علي ػػه  ،وأ ػ ػ م ال ػػنص ا يمون ػػه ال ض ػػور إا ع ػػد مس ػػالمة الق ػػارئ ،والياي ػػة م ػػف ل ػػذت العملي ػػة الق ار ي ػػة

المؤل ػػؼ إل ػػى ن ػػص إ ػػداعح تتع ػػدد لي ػػه الموض ػػوعات المعالج ػػة ل ػػه س ػػب
المتوا ػػلة ل ػػو ت وي ػػؿ ال ػػنص ال
وجفػػات نظػػر القػػارئ  ،والقػػارئ ط يعتػػه ا يسػػتقر عنػػد ق ػراءة وا ػػدة  ،لفػػو أش ػ ه المػػادة الز قيػػة التػػح ا

يموننا ا مساؾ فا و ط يعة ال اؿ إف ان تاح النص لـ ينت مف النص ن سه اوانما مف القػارئ  ،اوالسػاح
المجاؿ أماـ القارئ سيعمؿ على إظفار الجوانب المظلمة مف النص لينيرلػا ت ليلػه وتسػليط الضػوء علػى
الجوانػػب المخ يػػة ليفػػا  ،ومػػا أف تلػػؾ الق ػراءات سػػتينح الػػنص المعػػانح والػػداات ولػػذت ااسػػتنتاجات لػػـ

توف ن ػاؿ مػف اء ػواؿ مػف ا توػار الواتػب واخت ارعػه اوانمػا لػح عمليػة خلػؽ جديػدة مػف القػارئ ولػنوف
أوار يادية  ،نقوؿ :إف القراءة ا داعية ا تتنتى مف نص لزيؿ وم فـ اوانما مػف الن ػوص التػح ت مػؿ
أوجف ػاً داليػػة متعػػددة عنػػدلا ي ػػدأ القػػارئ ػػاختراؽ الػػنص ووشػػؼ م ارمػػة اواعطػػاء عمليػػة توالػػد للػػداات

المختل ة  ،وا يموننا إنتاج ن وص إ داعية جديدة إا وجود نص نعمد إلى تشظيه لػح مختلػؼ الاقالػات
 ،وعمؿ القارئ يقوـ اساساً على أف النص يمتلؾ ألقاً م تو اً ومتيي اًر ومتجػدد ليمػا ي ػا ه مػف اسػتم اررية
ق ار يػة توسػ مػف ااػػر لػذا الػنص ،ل عػػد إق ػاء سػلطة المؤلػؼ امتلػػؾ القػارئ ال ػؽ لػػح التػدخؿ لػح الػػنص

عد أف واف أسي اًر مو الً القيود ،ولح ليست دعوة إلى التو د م الػنص اوانمػا اان تػاح المعرلػح للو ػوؿ

إلى النتاج وما يوتنزت لذا المنتوج مف إ داعات اقالية ونستخلص مف ذلؾ إف القػارئ لػو الػذ يعيػد إنتػاج
الػػنص مػػف جديػػد  ،والق ػراءة لػػح عمليػػة إ داعيػػة ق ػػؿ وػػؿ شػػحء ؛وذلػػؾ ءنفػػا سػػتووف القاعػػدة اءساسػػية

ان ااؽ القيـ الجماليػة والمعرليػة التػح سػيرتوز عليفػا الخطػاب الاقػالح والنقػد ال ػديث أف القػراءة ال ػرة
التح أرسى قواعدلا القارئ اايجا ح ا تتقيد السػياؽ الن ػح ،ولػذا ممػا يػولر للقػارئ ال ريػة لػح توضػيم
الشػ رة لػػح م اولػػة ا يجػػاد مػػا ي ػػث عنػػه لػػح الػػنص  ،ذلػػؾ أنفػػا مسػػنلة ذاتيػػة تعوػػس ط يعػػة القػػارئ لػػح
الػػنص وػػؿ انط اعاتػػه الشخ ػػية ،ولػػذت الق ػراءات لػػح و ػ ية  ،ووػػؿ ق ػراءت ت مػػؿ عػػدة ا تمػػاات  ،وا
ػيالً وقػراءات أخػر

نستطي أف نقوؿ إف لنالؾ قػراءات خاط ػة جملػة وت
انعواسية ليما لو لح النص وما تتوالؽ معه مػف أذوؽ القػراء وأمػزجتفـ والقػراءة الناجعػة لػح التػح يػتموف
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ػ ي ة ؛وذلػؾ ءنفػا قػراءات

 إبراهيم وونس حممود.د.م
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أللفػػا مػػف ت قيػػؽ ال ػػس ال نػػح وال لسػ ح إف القػػارئ اايجػػا ح يسػػعى إلػػى معانقػػة الن ػػوص سػواء أوػػاف
 والقراءة مف وجفة نظر لذا النوع مف القراء لػح قػراءة و ػ ية جماليػة، على ال عيد المنفجح أو النظر

ا تعرؼ الفدوء أو السػوينة وا تتوقػؼ وا تعػرؼ معنػى الا ػات ؛وذلػؾ ءنفػا م اطػة ػالتييير لفػح إعػادة
توويف للنص المقروء والقواعد المناطة إلى لذت القراءة لح عمليػة تعريػة الػنص اواعػادة اوسػا ه لػح الوقػت

ن سه لالقارئ يدخؿ إلى أ راش النص واف لـ يوػف متسػل اً ندواتػه الق ار يػة لانػه سػيقؼ عػاج اًز أمػاـ الػنص

المقروء

Reading as Deferred productive process
Lect .Dr. Ibrahim Younis Mahmoud

Abstract
The research aims at giving obvious indications to the role of
the reader as compared with the author post- constracuralism doctrines.
The reader is given much bigger role , in these trends , in decoding the
text and in elaborating it. In doing so , the reader becomes a creative
entity that helps opening closed entries to the secrets or hidden aspects of
the text , a role which has not been assigned to so earlier . The overall
process requires two basic elements to be found , a creative text and a
creative reader . Reading post constrcuralism is a positive participation
in rebuilding the text in aesthetic descriptive way . It is given a dynamic
notion which aims at engaging into the text using special tools to
parenthesize and deconstruct it then giving it a new form and decoration
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