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Abstract 

The idea of the text has been considered as a great role in modern critical studies and 

this is due to its flexibility, uncertainty and stability avoiding limitations and 

controlling it theoretically. This has made the terms that deal with it seen as a hard 

issue and classify most of the critical efforts that may refer to the text and its 

mechanisms. This is to state that this research aims to prove the interactive relationship 

between the text and its product and the reading subject according to current reading 

theories in order to answer the questions required by the study objectives of 

contemporary reading of the text such as What is the concept of the text in 

contemporary reading, and the role of the reader in making the concept according to 

the mechanisms of the expressive logical approach to achieve the kind of reading 

which can enrich the text and converges on the concept of the expectation. 

Keywords: (text, product , the reader , communication , expectation) 

 

 امللخص:

يشغل مفهوم النص حيزا كبريا يف الدراسات النقدية املعاصرة، وملرونته وعدم استقراره وثباته ومتنعه عن احلدود، وضبطه 
االقرتاب منه ومن املصطلحات اليت تدور يف فلكه مسألة شائكة تسم جل احملاوالت النقدية ضبطا مفهوميا، جعل من 

 القائمة على النص وما حييل إليه وآليات التعامل معه.
تسعى هذه الورقة إىل تبيان العالقة التفاعلية القائمة بني النص ومنتجه والذات القارئة وفق نظرايت القراءة املعاصرة 

بة عن أسئلة تتطلبها أهداف الدراسة القراءة املعاصرة للنص وهي: ما هو مفهوم النص يف القراءة املعاصرة، حماولة لإلجا
ودور الذات القارئة يف تشكل املفهوم؟ ابالتكاء على آليات املنهج الوصفي التحليلي وصوال لقراءة تثري النص، وتقارب 

 من مفهوم أفق التوقع.

 أفق التوقع(.  –التفاعل  –الذات القارئة  –املنتج -لنصاالكلمات املفتاحية: )      
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 توطئة:

حيتل مفهوم النص حيزاً كبرياً يف الدراسات النقدية املعاصرة، ويعد أحد املفاهيم اللسانية اليت أوالها البحاث اهتمامهم  

بعديد الدراسات ومنها نظرية النص وسيمياء النص ودينامية النص وغريها، وهو ما فتح ابب التساؤل حول املفهوم 

 - تدين دحدود الثبات واالستقرار وكمكن أن نرجع لل  إىل سببني: )احلدود والوظائف( اليت ما فتأت تتغري وال

 عدم استقراره كمفهوم نقدي. األول:

، ويضيف قارة مصطفى نور الدين (1) حماولة كل حقل من حقول املعرفة استغالله ألهداف إجرائية منهجية والثاين: 

ختالف الذي يقدم مفاهيم خمتلفة ومتباعدة بسبب اسببًا آخر وكما يصفه " أكرب عمقا يتعلق ابالختصاص الواحد 

، وترأتي هذه الورقة الولوج لتلكم القراءات ابالقرتاب من أمهها عربيا وغربيا، ليكون احملور (2)املرجعيات واملنهجيات

الثاين عن دور الذات القارئة يف تشكل مفهوم النص، والسعي إلجابة تساؤالت مهمة عن مفهوم القراءة ومن هو 

لقارئ؟ وملالا أولت نظرية التلقي مكانة للذات القارئة يف جتدد قراءة النص، ويكون احملور الثالث: عن التفاعل النصي ا

 وجتاوز الذات القارئة لزمنية النص، يف قراءة ألفق توقع الذات القارئة يف )نص العراب( حملمد املاغوط.

 

 

                                                           
(1) khamri, husayn (2007 m) , nazariat alnas min binyat almaenaa 'iilaa simiayiyat alddal , t 1 , aljzayr: 

aldaar alearabiat lileulum nashirun , s 83. 

(2)nur aldiyn , qarat mustafaa (2009/2010 m) , ((alnusa al'adbiu min alnisq almughliq 'iilaa alnasi almaftuh)) 

, (bhutha dukturat fi alnaqd almeasr) , ashraf: 'ahmad yusif , kuliyat aladab wallughat walfutuwn , qism 

allughat alearabiat wadabiha , s 37. 
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 :املعاصرةمفهوم النص يف الدراسات النقدية  -احملور األول

النص عند ابن منظور هو " الِنُص رفَ ُع  الشيء نَص احلديث يَ ُنُصه نَصاً: َرفَ َعه وكل ما أُْظِهَر  النص يف اللغة: -

فقد ُنَص وقال عمر بن دينار: ما رأيت رجاًل أَنَص للحديث من الزُهري أي أرفع وأسند. ويقال : نصصت الشيء  

ونص السنة أي  ما دل ظاهر لفظهما عليه من األحكام " وهنا يرى ابن  حركته ، ومنه قول الفقهاء : نص القرآن

ويعرفه اخلليل بن أمحد الفراهيدي بقوله :َنَصصُت الشيء: حركته ، ، (3)منظور أن النص ما دل على الرفع واإلظهار

الرفع والتحري   ووَنَصصُت الرجل استَقصيُت مسألته عن الشيء يقال: َنُص كل شيء : منتهاه، فالنص عند اخلليل ه

ويعرف  املعجم الوسيط النص أبنه: صيغة الكالم األصلية اليت وردت من املؤلف ،وما ال حيتمل إال ، (4)ومنتهى الشيء

ويعرف حديثاً أنه " اجملموعة الواحدة من امللفوظات،  ،(5)معىن واحد أو ال حيتمل التأويل ومنه قوهلم ال اجتهاد يف النص

اضعة للتحليل، فالنص إلن عينه من السلو  اللساين، وهذه العينة كمكن أن تكون مكتوبة أو أي اجلمل املنفذة اخل

 . (6)حمكية"

ويعرفه الرويلي والبازعي من خالل تلقي القارئ له، فقد كتب حىت يستطيع القارئ يف كل قراءة أن يكتبه وينتجه، وهو 

 .(7) يقتضي أتويالً مستمراً ومتغرياً عند كل قراءة

دالليا يف نطاق العربية إبطالقها على الكتاب والسنة  (Text)تطورت كلمة نص النص يف االصطالح:  -

إمجاالً ، بغض النظر عن وضوح املعىن أو قطعيته، مث تطورت أيضا إبطالقها على كالم الفقهاء يف قوهلم:)نصت الفقهاء 

                                                           
(3) abn manzur , muhamad bin mukrim bin eali 'abu alfadl jamal aldiyn (t 711 h / 1311 m- 2008 m) , lisan 

alearab , t 1 , (th: khalid rashid alqady) , aljzayr: dar , j 3 , s 145. 

(4) alfarahidiu , alkhalil bin 'ahmad (170 h / 786 m- 2003 m) , kitab aleayn , t 1 , birut: dar alkutub aleilmiat 

, j 4 , s 328. 

 (5) jamaeat mualifin (2001 m) , almaejam alwasit , t 1 , 'iistanbul almaktabat al'iislamiat , j 1 , s 926. 

(6) badis , muhamad (2016-2017m) , ((mfhum alnasi waqira'atah fi alfikr alerby)) , (rsalat dukturah) , 

jamieatan wahran 'ahmad bin blh , s .6 

(7) alruwiliu , mijan ; walbazieiu , saed (2002 m) , dalil alnnaqid aladby-almarkaz althaqafiu alearabiu , t 3 

, aldaar albayda' , (d.n) , s 274. 
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غريه و على كذا( ومن مث شاع إطالق كلمة )نص( يف أوائل القرن التاسع عشر ومستهل القرن العشرين على نص الشاعر 

من النصوص، ودخلت العربية مفاهيم خمتلفة للنص مرتبطة بتل  االجتاهات، ففي الوقت الذي يعرف النص أنه " وحدة  

كالمية مكونة من مجلة فأكثر ، حتقيقاً وتقديراً منطوقة ، أو مكتوبة ، هلا بداية وهناية تتجدد هبا وتتداخل مع منتجها 

ه إىل خماطب معني أو مفرتض ، وكمكن أن تصاحب تل  الوحدة الكالمية ولغتها يف عالقة عضوية اثبتة وهي تتج

نرى عبد املل  مراتض يرفض أن حيدد النص مبفهوم اجلملة ، (8) بعض اإلشارات السيميائية غري اللغوية اليت قد تؤثر فيها

اً قائماً بذاته الكالم نص وال مبفهوم الفقرة اليت هي وحدة كربى جملموع اجلمل ،فقد يتصادف أن يكون مجلة واحدة من

والنص عند مراتض لو وجود شرعي مستقل عن مؤلفه إىل حد بعيد على الرغم من أنه ينتمي إليه ، (9)مستقاًل بنفسه

،فالنص األديب ابلقياس إىل مبدعه يشبه النطفة اليت تقذف يف الرحم فينشأ عنها وجود بيولوجي ولكن الوليد على 

 .(10)ية ال حيمل ابلضرورة كل خصائص أبيه النفسية واجلسدية والفكريةشرعيته البيولوجية والوراث

وكمكن أن نعزو عدم التوافق على مفهوم حمدد للنص الختالف رؤية االجتاهات النقدية املعاصرة لثالثية املنتج النص 

ة وهناية عزل الشكالنيون اياملتلقي ففي الوقت اليت رأت املناهج النقدية الكالسيكية أن النص بنية مغلقة منتهية هلا بد

الروس والبنيوية النص عن سياقه االجتماعي والنفسي والتارخيي واندت مبيالد علم جديد أمسته )الشعرية( وموضوع هذا 

 .(11)العلم كما يقول رومان ايكبسون " ليس هو األدب وإمنا األدبية، أي ما جيعل عمل ما عماًل أدبياً"

ا " بدت املناهج يف حركتها حول النص وكأمنا تستدر  بعضها بعضًا يف حركة وقد فسرت بشرى موسى لل  بقوهل

لولبية مكوكية ال تتوقف فما وقعت فيه املناهج السياقية من إمعان النظر يف خارج النص ، جاءت املناهج الداخلية وال 

                                                           
(8) salih aldiyn , malfuf (2012 m) , )(mfihum alnasa fi almudawanat alearabia)) , mjilat alathr , eadad khasin 

, 'ashghal almultaqaa alwatanii hawl allisaniat walriwayat , s 133. 

 (9( salih aldiyn , malfuf, )(mfihum alnasa fi almudawanat alearabia)) , marjie sabiq,s 134 

)10 (mirtad , eabd almalik (d.t) , ((fi nazariat alns)) , (jridat almjahd) , eadad 1424 , s 57. 

 .alnas al'adbi min 'ayn 'ayn , aljazayir: diwan almatbueat aljamieiat , s 41 , (m 1993)ـــــــــــــــ )11) 
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لقي النص ومن مث حدثت ، ومتسيما البنيوية بتصحيحه يف مقاربة للنص تقصي اخلارج بضروبه املتنوعة انبذة املؤلف 

، وهنا أصبحت دائرة العمل الفين تشع من (12)املناقلة األوسع اليت حاولت إحكام الطوق حول بنية النص بذاتية املتلقي

خالل املتلقي وتولد مقاربة جديدة يف خريطة النقد األديب احلديث تبدأ به وتظهر من خالل هذه املقاربة عالقة حوارية 

 .(13)ة دحوارية العصر املعرفيةمع النص متأثر 

 :دور الذات القارئة يف تّشُكل مفهوم النص -احملور الثاين

شهدت الدراسات النقدية املعاصرة تغرياً يف زاوية الرؤية ألبوية النص وسطوته مفسحة جمااًل واسعاً لدور املتلقي كسلطة 

متنح النص دكمومته إبعادة جتدده مع كل عملية قراءة ، ولعل أوىل تل  اإلشارات إلعالء سطوة املتلقي على النص يف 

ح خارج املؤلف( اليت أطلقها روالن ابرت يف درسه البنيوي، فاملنتج أصب مقابل خفوت صوت املنتج كانت بعبارة )موت

دائرة االهتمام والبديل عنه االهتمام ابلنص والكتابة وحسب ابرت فإن املؤلف ال يعدو كونه أان من ورق، وكمكن أن 

مدرسة  مع  نعد تل  اإلشارات عن إقصاء املنتج ) املؤلف ( أحد روافد نظرية التلقي اليت ولدت الحقا 

األملانية املتمثلة يف أبرز أعالمها هانز روبرت ايوس، وفولفجانج آيزر اليت أعلت صوت  Constanceكونستانس

املتلقي وبسطت سطوته على النص مللء فراغ متخيل يتمم معىن النص وهو ما جعل من القارئ إحدى ركائز فهم النص 

 . )14(وتفسريه وإحياؤه بتجدد قراءته

 

 

                                                           
(12) musaa , busharaa (2001 m) , nazariat altalaqiy 'usul watatbiqat , aldaar albayda' - birut: almarkaz 

althaqafiu alearabiu , s 31.. 

)13( yaqtin , saeid (1993 m) , tahlil alkhitab alrawayiyi , t 1 , (d.m) , almarkaz althaqafiu alearabiu , s 3. 

(14 ) barat , rulan (1993 m) , daras alsymwlwjia , (tr: binaebad alealm) , t 3 , aldaar albyda': dar twbqal , s 

86. rulan bart, naqud wahaqayqata, (tr: mundhir eayashy), markaz al'iinma' alhadarii, halib, ta1-1994ma, s. 
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 القراءة:مفهوم  -1

شغلت القراءة آبلياهتا والقارئ اهتمام الكثري من الدراسات النقدية املعاصرة " كالدراسات املبكرة لفرجينيا وولف عن 

القارئ العادي ودراسات االجتاه املعروف بنقد استجابة القارئ ودراسات االجتاه البنيوي الذي أهتم بعملية القراءة 

 . (15) ودراسات السيمولوجيني وال سيما أمربتوايكووالسيما )تودوروف وروالن ابرت( 

فالقراءة يف استعماهلا العادي خطية من جهة اهتمامها بف  ألغاز الصيغة اخلطية للمكتوب، وعمودية من جهة اخرتاقها  

، ويذهب (16)ألفق املنطق اخلطي، حنو منطق عمودي يقصد فيه إىل إدرا  الدالالت املنطوية واملتوارية يف ثنااي املكتوب

علي حرب إىل أن شرط القراءة وعلة وجودها أن ختتلف عن النص الذي نقرأه وأن تكتشف فيه ماال يكتشفه بذاته أو 

ما مل ينكشف فيه من قبل، وأن القراءة اليت تقول ما يريد املؤلف قوله، فال مربر هلا أصال ألن األصل أوىل منها، والقراءة 

  -عند حرب هي: 

 ص.قراءة تلغي الن -

 قراءة تلغي نفسها. -

وعة من تشغيل جمم-يف السيميائيات األدبية -، وتعين القراءة هنا (17) وال تعد القراءة قراءة إال إلا كانت فاعلة ومنتجة 

عمليات التحليل وتطبيقها على نص ُمعطى، وتقدم هذه القراءة نفسها كإنتاج مقابل للوصف أو الشرح الكالسيكي 

  .(18) قراءة الستقبال النص، أي للعمليات اليت تؤسسه كنص من النصوصللنص األديب، إهنا 

                                                           
(15)musaa , busharaa , nazariat altalaqiy 'usul watatbiqat , marjie sabiq , s 31. 

(16) marjie nafsih , s 33. 

(17) hamuwd muhamad (1993 m) , tadris al'adab alqira'at wal'iiqra' , aldaar albyda': manshurat didaktika , 

s 18. 

(18) harb , eali (1995 m) , naqudu alnas , t 1 , bayrut - aldaar albyda': almarkaz althaqafiu alearabiu , s 20. 
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راءة على ال تتجاوز حدود احملاكاة حيث يتم فهم املعىن وتعتمد هذه الق قراءة استكشافيةوقد قسم ريفاتري القراءة إىل:  

القراءة هو اجتالء وحدة الداللة الكامنة ، األثر النهائي هلذه (19)قراءة أتويليةوهي  اسرتجاعية الكفاءة األدبية. وقراءة

يف النص ويذهب حممد عبد املطلب متكئاً على تعريف بول هرياندي أن القراء الصحيحة صحتها تكون رهينة حتركها 

 -يف ثالث خطوات:

 القراءة التارخيية.  -

 القراءة االسرتجاعية التفسريية. -

 القراءة اجلمالية.  -

وكل قراءة هي امتداد للقراءة التالية هلا وجمرد حصر القراءة يف البنية النصية وحدها يؤدي إىل إغالق النص كما هو عند  

 .(20)البنيويني 

وولف غانغ آيزر Hans.Robert.Yauss هانز روبري ايوسوأتيت نظرية التلقي مبمثليها       

Wolfgang.Isere  ابلتوازي مع البنيوية وتتجاوزها وما سبقها من نظرايت حني تعيد بناء األدب جبعل القارئ

)متلقي النص( ركيزة العمل األديب، وأن عملية القراءة هي فعل خالق، أن القارئ وهو يقرأ خيرتق ويتجاوز لاته نفسها 

 . (21)مثلما يتجاوز املكتوب أمامه 

                                                           
)19 (muhamad almutqin , mafahim naqdiatan , mutbaeatan anafu , fas: almaghrib , t1-2013m , s 43. 

kadhalaka: hasan nazim1994m, mafahim alshaeriat, almarkaz althaqafii alearabii- bayruut, ta1-, s 137. 

(20) hamuwd , muhamad , tadris al'adab , marjie sabiq , s .18 

(21) eabd almatlab , muhamad (2004 m) , ((alnasu almaftuh walnas almghlq)) , majalat almawqif alearabii , 

dmshq: aitihad alkuttab alearab , shahr haziran e 398 



 12, 201, No: 6(JISTSR) Vo:  Journal of Arabic Language for Specialized Research 

"33- 54"   

41 
 

ري جلميع عمليات التأويل األديب وكون القراءة عنده هي عمليات أتويل فهي شرط مسبق ضرو  آيزروالقراءة عند  

 .(22)عملية تواصل بني النص والقارئ وهي تفاعل دينامي بني النص والقارئ

 :القراءة والقارئ يف ظل نظرية التلقي  -2

انطلقت نظرية التلقي من أساس فلسفي ديين يعرف ابسم اهلرمنيوطيقا أو التأويل مصطلح ليس ابجلديد وهو يعين "  

( يف Hermesأن يؤول املرء، أو ترجم للغته اخلاصة أمراً ليستوضحه، وجيعله قاباًل للفهم ويصوغه يف تعبري، واإلله )

دائرة  لبشر، ويرجع الفضل إىل )فريدريش شيلر( يف نقل املصطلح مناألساطري اليواننية يقوم بتأويل رسائل اآلهلة ل

 . (23)االستخدام الالهويت والديين؛ ليكون )علما( أو )فنا( لعملية الفهم وشروطها يف حتليل النصوص

أدموند  / كما تعود األصول املعرفية هلذه النظرية إىل الفلسفة الظاهراتية املعاصرة )الفينومولوجيا( مع أبرز أعالمها   

اليت استندت أال وجود للظاهرة خارج حدود الوعي هبا R. In gardenرومان أنغاردن و E.Husserl هوسرل

، ومن أبرز مفاهيم الظاهراتية املؤثرة يف (24) أي ال سبيل إىل اإلدرا  والتصور املوضوعي خارج نطاق الذات املدركة

 : التعايل والقصديةمجالية التلقي مفهوم 

عند هوسرل: أن املعىن املوضوعي ينشأ بعد أن تكون الظاهرة معىن حمضاً يف الشعور، أي بعد االرتداد  فالتعايل -

، أي أن املعىن يستند على الفهم الفردي، (25)من عامل احملسوسات اخلارجية املادية إىل عامل الشعور الداخلي اخلالص

ا منطية وهي التعايل ينطوي على بنيتني: اثبتة: ويسميهعلى العمل األديب أكد أن  مفهوم التعايل انغاردن وحني طبق

                                                           
(22)  ' awshan , eali ayat (2000 m) , alqamash walnasu alshaeriu min albinyat altahtiat lilqira'at , t 1 , aldaar 

albyda': dar althaqafat lilnashr waltawzie , s 102 

(23) almubarak , muhamad (2013 m) , aistiqbal alnasi eind alearab , dmshq: manshurat alhayyat alsuwr'at 

llkitab , s 65.  

(24) musaa , busharaa , nazariat altalaqiy 'usul watatbiqat , marjie sabiq ,    s 34. 

(25) muhamad , samah rafie (1991 m) , alfinwmynwlwjia eind hwsrl , bghdad: dar alshuwuwn althaqafiat 

aleamat , s 43. 
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: وهي تشكل األساس األسلويب للعمل األديب، فاملعىن عنده هو حصيلة التفاعل بني بنية العمل ومتغرية أساس الفهم،

 . (26) األديب وفعل الفهم

زائه وقد القصدي اآلين إب: أو الشعور وهو يعين " أن املعىن يتكون من خالل الفهم الذايت والشعور القصدية -

، ينطلق آيزر (27) غدا مفهوم القصدية فيما بعد املفهوم املركزي ملا يعرف مبقاربة )التفاعل األديب( يف اجتاه مجالية التلقي

 من رؤيته للقراءة أبن لألدب قطبني:

 فين هو النص الذي أنتجه الكاتب.  األول:

 رئة للنص.مجايل هو نتاج عملية تلقي الذات القا الثاين:

وهذا يعين أن اإلنتاج األديب ال يتطابق مع النص األصلي وال مع القراءة ، وإمنا هو األثر الذي حيدث نتيجة تفاعل   

نه حالة أب ايوس ، واألثر هو فعل التحاور بني النص واملتلقي)الذات القارئة( الذي أشار إليه(28)القارئ مع ما يقرأه

االنتقال من حالة اإلمكان إىل االحنياز ، فال وجود ملعىن جاهز أو هنائي للنص، وإمنا هو يتوالد معناه من التفاعل بني 

ام من ثنائية قد عمل على نقل االهتم ايوسالنص والذات القارئة ، وبني بنيته وخربات الذات املرتاكمة ، وبذل  يكون 

 -:أهم ركائز نظرية التلقي وأفق االنتظار، وبناء املعىن،  القارئ، ويعد (29)لنص/ القارئالكاتب / النص إىل جدلية ا

 هو من كمنح النصوص دكمومتها وحيويتها وهو حمور تدور حوله العملية األدبية يف تلقي النص.  لقارئا -

 نسيج ما هو إال أيكو هو إسهام الذات القارئة يف ملء فجوات وبياضات النص، فالنص حسببناء املعىن  -

 من فضاءات. 

                                                           
(26) musaa , busharaa , nazariat altalaqi 'usul watatbiqat , marjie sabiq , s .35. 

)27 ( musaa , busharaa , nazariat altalaqi 'usul watatbiqat , marjie sabiq, sa35. 

(28) kharmashu , muhamad (22/7/1998 m) , ((fiel alqira'at wa'iishkaliat altlqy)) , muqadim alnaqd al'adbii , 

arbd: jamieat alyarmuk , s 62. 

(29) 'iismaeil , sami (2002 m) , jamaliat altalaqi. dirasat fi nazariat altalaqiy eind hanz rubirt yaws , 

wafualfajan 'iizr , alqahrt: almajlis al'aelaa lilthaqafat , s 75. 
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 :يتفق أعالم النظرية على أن أفق توقع القارئ هو حمور أساس، فاملرجو من قراءة النص هو  أفق توقع القارئ

ما الذي يتوقعه القارئ؟ وهو مبثابة حجر الزاوية يف نظرية ايوس اليت استهدفت جتديد اتريخ األدب، الذي مل يكن 

نفسها بقدر ما كان يستند إىل ما تكون حوهلا من آراء،  أو أحكام لدى األجيال املتعاقبة، يستند إىل الوقائع األدبية 

وهي أحكام قد تكون انجتة عن املتلقي للعمل األديب مبا يشبه التوارث خلف عن سلف، وما قيل عنه أبفكار وتفسريات 

يها املتكونة ت أو أفق انتظار كما يسممتشعبة ، لذل  فتاريخ األدب حسب ايوس هو يف األغلب اتريخ لتل  التلقيا

من ثالث عناصر  ايوسأو ) التوقعات ( عند  أفق االنتظار، ويتشكل (30)ا للنصوص األدبية دحد لاهتاوليس اترخيً 

  -أساسية:

ها أو مجاليات اجلنس األديب الذائعة مبعىن الضوابط اليت حتددها اخلربة السابقة، واليت اكتسب املعايري املعهودة: -

 مهور عن اجلنس األديب الذي ينتمي إليه العمل.اجل

 اليت تتناول البيئة التارخيية واألدبية يف أشكال وموضوعات األعمال العالقات الضمنية ابألعمال األدبية: -

 السابقة اليت يفرتض اطالع مجهور القراء عليها.

لقارئ إبمكانية إدرا  العملية مما يسمح لأي بني الوظيفة اجلمالية للغة ووظيفتها  التعارض بني اخليايل والواقع: -

العمل اجلديد يف ضوء أفقه األديب الضيق ، كما كمكنه لل  يف ضوء أفقه األوسع الذي متنحه إايه خربة احلياة ،حيث 

ى ليتوجب على القارئ إدرا  الفرق القائم بني التجربة الواقعية والتجريب النصي ، بني اللغة الشعرية واللغة العملية ..وع

هذا تتم عملية بناء املعىن وإنتاجه داخل أفق التوقعات من خالل التفاعل القائم بني اتريخ األدب واخلربة اجلمالية اليت 

                                                           

(30)'iismaeil , sami , jamaliat altalaqi. dirasat fi nazariat altalaqiy eind hanz rubirt yaws , wafawalfajan 'iizr 

, marjie sabiq , s 76. 
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( خيبة االنتظارومن مفهوم ) Gadammer( عند غادامري األفقوقد مجع ايوس بني مفهوم )  ،(31)يكسبها القارئ

املطبقني يف فلسفة العلوم والتاريخ دحيث قارب بني كليهما ملفهوم أفق توقع القارئ ،  Popper.Karlعند كارل بوبر

 .وتلقيه يف فهم األدب واترخيه

 عند آيزر: :The Implied Rfader) مفهوم )القارئ الضمين -3

ءات قراوميز بينه والقراء اآلخرين الذين حددهتم ال  The Implied Rfader)القارئ الضمين مفهوم ) آيزرأبتدع 

 البنيوية واألسلوبية اليت سبقته كالقارئ املثايل ، والقارئ املعاصر، والقارئ اجلامع ، والقارئ املخرب ، والقارئ املستهدف

ياليا مدرجاً داخل ( ال بوصفها شخصا خالذات القارئة ليشري به إىل املتلقي ) القارئ الضمين ، يتبىن آيزر مفهوم(32)

، ويذكر (33)مكتوابً يف كل نص ويستطيع كل قارئ أن يتحمله بصورة انتقائية وجزئية وشرطيةالنص، ولكن بوصفه دوراً 

نوعني من  القراء )حقيقي و افرتاضي( نتعرف على احلقيقي من خالل تفاعله وردود أفعاله على النص ، أما  آيزر

 -من القراء :االفرتاضي فنعرفه من خالل إسقاط فهمنا للنص عليه ، وكمكن حتديد ثالثة منالج 

 قارئ حقيقي اترخيي مستخلص من الواثئق املوجودة. -

 قارئ افرتاضي مكون من املعرفة االجتماعية والتارخيية للفرتة املعينة   -

 .(34)قارئ افرتاضي مستنبط من دور القارئ املرسوم يف النص -

                                                           
 (31)eiat , 'iinas (2000/2001 m) , ((marhalat altalaqiy al'adbii fi alfikr risalatan mutasilat almeasr)) , (majstyr 

fi alnaqd waqadaya aladb) , ashraf: eadab alhamid burayu , jamieat aljazayir , kuliyat aladab wallughat , 

qism allughat wal'adb alearabii , s 310. 

)32 (musaa , busharaa , nazariat altalaqiy 'usul watatbiqat , marjie sabiq , s 51. 

)33( tumbkinz jym. b. (1999 m) , naqidu aistijabat alqara' min alshuklaniat 'iilaa albiniwiat , (tr: husayn 

nazim , waeali hakm) , (d.m): almajlis al'aelaa lilthaqafat , s. 213. 

 

(34) ayazir , fwlfghangh (1995) , faeal alqura'at: nazariatan jamaliat altajawub , (tr: hid lihmidani) , fas: 

maktabat almunahil , s 22. 
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ن تتقدم بدون إدخال دبية ال كمكنها أويرى آيزر يف عرضه لقارئه الضمين أنه من البديهي أن أي نظرية هتتم ابلنصوص األ

القارئ الذي بدأ اآلن وقد ترقى إىل مستوى اإلطار املرجعي اجلديد كلما وقعت إمكانية النص السيميائية والتداولية 

 .(35) حتت الفحص الدقيق

يل، لكي خوكمكننا إدرا  أن ال وجود حقيقي لقارئ آيزر الضمين " فهو جيسد جمموع التوجهات الداخلية لنص الت 

يتيح هلذا األخري أن يُتلقى وتبعا لذل  فإن القارئ الضمين ليس معروفاً يف جوهر اختباري، بل هو مسجل يف النص 

 .(36) بذاته

  (Unbestimmtheisstellen) :مواقع الالحتديد -1

رئ مبواقع  الالحتديد، القايرى آيزر أن الفراغات والبياضات داخل النص واليت تعيق استمرارية القراءة ترت  عمدا  ليمألها 

لل  أن النصوص األدبية مملؤة ابالحنرافات والتحوالت غري املتوقعة ، وأيضا إبحباط لتل  التوقعات، وهو ما يسمح 

، وألن عملية فهم النص ال تتم دفعة واحدة، بل من خالل انفتاحه (37)للقارئ إبظهار قدراته اخلاصة مللء الفراغات

إل كمحى شيئا فشيئا لل  االنفصال بني الذات واملوضوع حيث كمثل القارئ  نقطة لرؤية متحركة تدرجييا أمام القارئ، 

، (38)داخل بنية النص وكمكنه لل  من حتقيق حضوره اإلجيايب إبدراكه للمواقف والتأويالت املتعددة للموضوع الواحد

وهو : فراغ يدعو  (الفراغ الباين)آيزر عليه ويتجلى تفاعل الذات القارئة مع النص يف أتثيث الفراغات وهو ما أطلق 

القارئ ملأله واالنتفاء وهو حالة حث القارئ للتفكري والبحث عن العناصر الغائبة و افرتاض املعىن ، فالقراءة عند آيزر 

 هي فعل له دكمومته .

                                                           
(35) nafsih , s 29.. 

(36) khadir , nazim eawda (1997) , al'usul almaerifiat altalaqiy , t 1 , eaman: dar alshuruq lilnashr waltawzie 

, s 163. 

(37), ealiat , safia,  (2010 m) ((al'alyat al'iijrayiyat linazariat altalaqiy al'almaniata, majalat eulum allughat 

alearabiat wadabiha , jamieatan likhadr bialwadi , e 2 , s 31. 

(38)ealiat , safia, ((al'alyat al'iijrayiyat linazariat altalaqiy al'almaniata)), marjie sabiq ,s31. 
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 (Esthetique Distance) :املسافة اجلمالية عند ايوس -2

اجلمالية من بني أه م األدوات اإلجرائي ة املعتمدة يف نظريته، ويعين به لل   مفهوم املسافة(Jaous)لقد عد ايوس  

البعد الق ائم ب ني ظه ور األث ر األدب ي نف سه وأف  ق انتظاره، حيث كمك ن احل صول عل ى ه ذه امل سافة م ن خ الل اس تبيان 

لقة عليها, ال ينفصل مفهوم املسافة اجلمالية عن رد ود أفع ال الق راء على األثر، أي من خالل األحك ام النقدية املط

مفهوم التوقع حيث عرب عنها ايوس ب  تغي ر األفق أو بناء األفق اجلديد، واملش كل ابكتساب القارئ لوعي ج ديد، لل  

سري ف ي املمانع ة  أنه العم  ل األديب الراقي عنده هو الذي ال يرضي آفاق توق عاته، وال يل يب رغب ات ق رائ ه املعاص رين بل ي

(39) واالنته ا  الس تجابة الق ارئ الرتيب ة، فيخت رق مع ايريه الفني ة ويعارضها
.

 

 التفاعل النصي وجتاوز الذات القارئة لزمنية النص: -احملور الثالث

أهم مفاهيم نظرية التلقي اإلجرائية فمن خالله كمكن  (Horizon D'attente)أفق االنتظار أو التوقع يعد )  

قياس دور القارئ وجتربته يف فهم العمل األديب وتطوره ، فهو كمثل االفرتاض الذي يبدأ منه املتلقي متكئًا على جتاربه 

ة وثقافية ياملاضية ، كون كل قراءة هي اتلية لقراءة سابقة هلا، فاجلمهور القارئ مهيئا من قبل من مرجعيات اترخي

واجتماعية يعيشها يف حياته اليومية، فيتحمل املتلقي توقعا جيعله يف حالة انفعال وإقبال على العمل األديب، مما جيعل 

وإلا كان املفهوم العام )ألفق  .(40)هذا التوقع ينتهي إىل مصري ال يتحدد إال بتفاعل القارئ والنص وبداية عملية القراءة

 يؤ القبلي )املسبق( للقارئ، أو ما جييء به من توقعات، وميول واعتقادات يف إطار املرجعياتالتوقع( يتجلى يف الته

                                                           
(39), marjie nafsih , s 26. 

(40) zayd , hafizat ; wabushlalq , hakima (2010 m) , ()astiratijiat 'ufuq alaintizar waliat bina' almaenaa fi 

qasidat blqys)) , majalat qara'at , s 2. 
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الفكرية والفنية اليت يلم هبا، لل  أن كل عمل أديب جديد يدعوه إىل استحضار مجلة من األعمال السابقة من نفس 

 .(41) معينةاجلنس لتهيئته لهنياً ونفسياً الستقباله، مما أيخذ به إىل خلق توقعات 

، يصطدم بعدم توافقه وما حيمله من دالالت (42) (هذاين يف الرعب واحلرية –سأخون وطين فالقارئ حني يقرأ )

الوفاء واحملبة واألمان(، املاغوط هنا يقدم العنوان كصيد كونه" عالمة لغوية تعلو النص لتسمه، وحتدده  –مغايرة )للوطن 

والعناوين حسب ابرت: عبارة عن أنظمة داللية سيميائية حتمل يف طياهتا قيما أخالقية ، (43)وتغري القارئ بقراءته"

، وهي جمموعة من الدالئل اللسانية كمكنها أن تثّبت يف بداية النص من أجل تعيينه أو (44) واجتماعية وأيديولوجية

 (45) اإلشارة إىل مضمونه اجلمايل من أجل جذب اجلمهور املقصود

ان هو أوىل عتبات النص ومفتاح دالالته فإن عملية قراءة النص بدءاً من عنوانه ال تتم بعيدا عن سياقاهتا وإلا كان العنو 

االجتماعية والثقافية والتارخيية ، فالعنوان يعمل على احلفاظ على اهتمام القارئ عن طريق أتمني كمية كافية من اإلعالم 

الن  على تفكي  الكمية اإلعالمية هذه ، وحتويلها إىل عناصر ، فإن نوعية االتصال ، وجنسية العمل ، سوف يعم

( خترتق املستوى السطحي لتبين نصية العنوان يف  Transtextualitتفاعالت نصية أو متعاليات نصية ) 

ويتمثل أفق توقع القارئ يف إجابته عن عدد من األسئلة عن  بواعث النص، ومقاصده، وظرف ميالده،  (46)العمق

 تدفعه لتحري  النص ومنحه دينامية ال تنتهي بقراءة أوىل .إجاابهتا 

                                                           
)41) biluhiun , muhamad (d.t) , ((jmaliat altalaqiy eind madrasat kuntans shishywsh wjhwd yawsr)) , majalat 

eamman al'urdun , tishrin al'awal , e 113 , s 82.. 

 (42) almaghut , muhamad (2004 m) , sa'akhun wataniin hadhian fi alrueb walhuriyat , nas aleiraf , t 4 , dar 

almadaa lilthaqafat walnashr (d.m) , s 17,21. 

 (43) aleayfawiu , nadiaan , eabasiat , hanan -symya' (2017-2018m) , ((riwayat tilk almahabat lilhabib 

alsayh)) , )mudhakirat majstyr( , qism allughat alearabii wal'adab alearabii , jamieat alearabii bin muhidi , 

'uma albawaqi , s .15 

 (44) al'ahmar , faysal (2010 m) , mueajam alsiymiayiyat , t 1 , (d.m) , manshurat alaikhtilaf , aldaar 

alearabiat lileulum nashirun , s 226 

) 45) al'ahmar , faysal (2010 m) , mueajam alsiymiayiyat , marjie sabiq , s 226. 

(46)eabd almatlab , muhamad (1996 m) , fi munawarat shaeriat , (d.m): dar alshuruq , s 78. 
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ما  الشامل وعناوينه اجلزئية إىل عامله بيسر، فيبدو مؤشر التوقع حنو اخليانة هو املاغوط حييل عنوان سأخون وطين()  

الستنفار لاكرته،  ييقود القارئ لفهم أعمق للمعىن )السني( تشي أبن الفعل مل يتم بعد، وأن الكاتب يرسل إشارة للمتلق

فالعنوان هو أول اتصال نوعي بني املرسل )الكاتب( واملرسل إليه )املتلقي( ومن هنا على املتلقي أن يقرأ العنوان من 

 - مستويني:

 : مستوى يُنظر فيه إىل العنوان بوصفه بنية مستقلة هلا اشتغاهلا الداليل اخلاص. املستوى األول -

 فيه اإلنتاجية الداللة هبذه البنية حدودها متجهة إىل العمل ومشتبكة مع مستوى تتخطى املستوى الثاين: -

أن األثر األديب يتجه إىل قارئ مدر  تّعود على التعامل مع ايوس  ، ويرى(47)دالئيلية دافعة وحمفزة إنتاجيتها اخلاصة هبا

المات والدعوات، يتجسم يف تل  الع اآلاثر اجلمالية، وتّكيف مع التقاليد التعبريية فيها، فكان أفق االنتظار عنده

 .(48) واإلشارات اليت تفرتض استعدادا مسبقا لدى اجلمهور لتلقي األثر

يواجه القارئ العنوان أبفقه اخلاص وما حيمله من صورة منطية للخائن، وفعل اخليانة وهو يعيد  (سـأخون وطين)      

ن جهة ارية بني القارئ من جهة ، والبياضات احملتملة مأتثيث النص مبلء فراغاته اليت تقصدها الكاتب، خللق حو 

أخرى، فمنذ تشكل النص، وبدء رحلة البحث عن اكتماله كان القارئ هو املرفأ الذي كمنح النص حيويته وديناميته 

ته افوهو الفعل الغري متوقع والغري املقبول يف معجم املتلقي وثق -الالهنائية ، املاغوط حني خصص اخليانة للوطن 

لكاتب أراد أن خيلق حالة توتر يف فهم املتلقي إبضافة )ي(، ليواجه املتلقي قصدية ا -االجتماعية والتارخيية واألخالقية 

 لفعله وهوماً يغاير أفق توقعاته، عن الكاتب احلامل لقضااي الوطن .

                                                           
(47) aljazar , muhamad fikri (1998 m) , aleunwan wsymywtyqa alaitisal al'adbiu , (d.m): alhayyat almisriat 

aleamat lilkitab , s 8 

(48)ealiat , safia, ((al'alyat al'iijrayiyat linazariat altalaqiy al'almaniata)), marjie sabiq, s5 
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ى خوض تستدعي قارئ قادر عل فإلا كانت حيوية النص وديناميته تتم موازاة مع تغري زمين، فإن الفضاءات        

صراع البحث عن الدالالت الالمتناهية للنص، وبفهم يضمن أتويالت مفتوحة ال تنتهي أيضا، يفتح العنوان الشامل 

ت القارئة (، حيث تتلقى الذاالعَرافلكتاب املاغوط الباب لقراءة نصوص جتمعت حتت داللته سأختار منها نص )

اته من الثقافة اجلمعية )املتنبئ ابملستقبل اجملهول( )املنجم ابلغيب( ولكن هل هو ل يف العَرافالنص ابستحضار صورة 

 تصدر النص؟ 

حنن إزاء عنوان ال حيدث توتر يف فهم املتلقي كما فعل عنوان الكتاب، وال يثري تساؤالت تعيد ترتيب أفق توقعات  

تلقي وقلقه جتاه جييد بث اإلشارات ليتعاىل توتر امل املاغوطاملتلقي إلا هل يتوقف إنتاج داللة النص من عتبته األوىل؟ 

 بصوت الدهشة يف السؤال أتيتما هذا؟ النص، وال يتوقف عن دعوة املتلقي مللء الفضاءات فحني يقول متسائالً  

 الكاتب، وأتيت بصوت العراف، وأتيت بصوت املتلقي حني يقرأها فأي صوت هو ابث السؤال؟

مع  العنوان إشارة لتماهي الكاتبالعراف  فإلا كانما هذا؟ اع الفهم الذي دفعه إليه السؤال يدخل القارئ يف صر  

 املتنبئ لآليت، فإن السؤال يشي بعجز العراف أمام شيء ما حيدث!

وهو ما يضع القارئ )املتلقي( للنص أمام ضجيج األسئلة، وحيفز أفق توقعه مللء بياضات متخيلة يف النص بعد أن  

 ما هذا؟شاهد الصورة اليت أاثرت دهشة الكاتب العراف تتحر  م

 أمة بكاملها حتل الكلمات املتقاطعة 

 وتتابع املبارايت الرايضية، أو متثيلية السهرة، 

 والبنادق اإلسرائيلية مصوبة إىل جبينها 

 .وأرضها وكرامتها وبرتوهلا 
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الصورة كاملة عن  المباالة األمة، وغيبوبتها عما حيدث، دور  القارئ هنا هو أتثيث  الفضاءات إبضافة صور أخرى  

حلالة الرتاخي الذي تعيشه األمة، والبنادق اإلسرائيلية موجه إىل جبينها، فإل ما صنف القارئ كاتب النص للتوجه الثوري 

ما نص يثري قلق متلقيه عند ختيله للمشهد متكامال ومن خلفه كاتبا مستسل الرافض وهو ما خزنته الذاكرة، فإننا إزاء

أن النص   يكوأ متجها لفعل اخليانة، وهو ما يدفع قلق القارئ إلعادة رسم أفق توقعه بقراءة أخرى للنص،  فكما يشري

ا يقدمه القارئ  حييا مب" نسيج فضاءات بيضاء ينبغي ملؤها، إنه عبارة عن آلة كسولة أو مقتصدة لات طابع اختزايل

 . (49)من قراءات، ودالالت وما كمأله من فضاءات بيضاء

 كيف أوقظها من سباهتا؟

 وأقنعها أبن حلم إسرائيل أطول من حدودها بكثري 

 وان ظهورها أمام الرأي العام العاملي هبذا املظهر الفاتيكاين املسامل 

 ال يعين أن جنوب لبنان هو هناية املطاف؟ 

 ال يتوقف املاغوط عن إاثرة املتلقي بطرح السؤال تلو السؤال ولكنه يف هذا املقطع يستعني بفهم املتلقي، بتوجيه السؤال 

ين كمارس املتلقي سطوته يف البحث عن كيفية ايقاظ األمة وأخبارها مبا حيدث، سؤال ينبكيف أوقظها من سباهتا؟ إليه 

يبدأ املاغوط يف خطواته ابستخدام أسلوب الصدمة للمتلقي ومن خالله األمة ، و عليه فعل الكثري واإليقاظ هو البدء

 النائمة. 

 لو أعطينا اليوم جنوب لبنان طوعا واختيارا  

 لطالبت غداَ بشمال لبنان حلماية أمنها يف جنوب لبنان 

                                                           
 (49)'awshan , eali ayat. albinyat altahtiat lilqira'at walnashat , marjie sabiq , s 108. 
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اي حلماية أمنها من ر ولو أعطيت كل لبنان لطالبت برتكيا حلماية أمنها من لبنان ولو اعكيت تركيا لطالبت ببلغا

 ... تركيا

مث  إننا نقرأ النص وننساب مع خطيته، " مرات متوالية يف توقعات يراها الكاتب ستقع 5 يف هذا اجلزءتتكرر )لو(   

فجأة نتعثر على شيء ما مزروعا فيها غري متوقع، فتحدث الرجة اليت تنبه القارئ وتنفض عن العقل خضوعه وختديره 

 .بـ )لو( وخز القارئ واألمة برمسه خارطة األطماع والتمدد بتكرار املثل الكاتب من خاللهو ما أراده ( 50)"

 ومألت حقائيب ابخلرائط واملستندات والرسوم التوضيحية                   

 وميمت شطر الوطن العريب أجوب أرجاءه مدينة مدينة وبيتا  بيت  

ي العملية القرائية إىل  وتنتهالسياسي  قاربة للنص من خمزونه الثقايفتتواىل اخلطوات والقارئ يستحضر مع كل خطوة م 

كشف مواطن اإلبداع واجلمال يف النص، ليس تل  اليت أرادها الكاتب وحسب، وال تل  اليت توصلت الذات القارئة 

، تتيح انفتاح النص أفقيا ةإليها فقط، بل جمموع العالقة التفاعلي ة ب ني ال نص والقارئ وما ينتج عنه من أبعاد داللية كثري 

، والكاتب ال يتوقف عن استفزاز أفق توقع القارئ ابخلطو ابلنص يف (51)وعموداي أي ابختالف زمن القراءة ومستواها

االجتاه املغاير لرؤية القارئ حني يرتدي وجوه عدة ليوقظ نيام األمة قبل أن يلتهمها العدو أبصوات ) التاريخ والفن 

بلغة الفالح والتاجر، بتوجه اليميين واليساري والعجوز والطفل ( وهنا يقف القارئ بذهن بعيد عن  والطب واألبوة ، 

كونه صفحة بيضاء ، فهو لهن حمشو جبملة من التمثالت والتصورات واخلربات املاضية اليت جتعله يدخل منذ الوهلة 

أن ) العراف وقراءاته ( كان رديف توقع الذات  ، وكمكننا القول(52)األوىل يف تفاعل مكثف مع النص املوجود بني يديه

                                                           
)50( munsi , habib (2007 m) , nazariat alqira'at fi alnaqd almueasir , wahran: manshurat dar al'adib , s 22. 

(51) dahw , husayn (2014 m) , ((mutghayir alnas min numtiat alqira'at 'iilaa sultat alfiel alqrayy)) , majalat 

maqalid , shahr juan , e 6 , s 20 

(52) aljabiriu , eabd allatif ; wa'akharun (2004 m) , tadris alqira'at alkuffa'at walaistiratijiat dalil nazariun , 

aldaar albyda': mutbaeat alnajah aljadidat , s 19. 



 12, 201, No: 6(JISTSR) Vo:  Journal of Arabic Language for Specialized Research 

"33- 54"   

52 
 

القارئة ملا حيمله من دالالت القراءة على مستوى املضي واحلاضر واملستقبل ، وأن الكاتب قد تر  بياضات تستدعي 

فهم القارئ املسبق ملا وراء النص وهو ما قلص سلطة الكاتب وبسط سطوة الذات القارئة يف تناغم حواري بينها وبني 

 ص.الن

 اخلالصة:

مل يستقر مفهوم النص يف املنظومة املفاهيمية لعصيانه عن التحديد، ومرونته ، ومراوغته ، مما جعله كمر مبراحل مهمة يف  

،  االجتماع ...(-جيااأليديولو -النقد املرجعي وفيه يقرأ النص مبؤثرات خارجية ) التاريخ  اتريخ النقد األديب املعاصر:

ه عملية قراءته فنيا ومجاليا من واقع جتربة فنية خالصة، والنقد التحليلي ويكون النص فيه حمورا تقوم عليالنقد النصي وتتم 

تفكيكه، إلعادة تشّكله من جديد، وألن كل نص البد أن يتأسس على ثالثة مرتكزات هي: اللغة والبعد اخلطي 

)جهد اءة  فعل متشاب  ومعقد، وهي نتاج تفاعل النصفالقر  ،والتواصل كانت  عملية القراءة جتاوزًا لقراءة سابقة هلا

الكاتب( والذات القارئة ، التفاعل الذي غري النظرة السلبية للنص كونه قد صيغ صياغة هنائية، إبعادهتا تّشكل هيكليته 

نتاجيته مع  إ مع كل قراءة مما كمنحه االستمرارية والدكمومة، وهبا حتول القارئ من متلق مستهل ، إىل متلق منتج تتزايد

 كل عملية قراءة، تتجاوز العمل األديب لتدر  الظروف احمليطة به، وال تتوقف عند تذوق النص هبدف املتعة.
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