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ػفم  العربي دلا نيب لؼراءة وتؾؼي الـص األدبيا ةورظن
 وادلػفم  الغربي احلدوث

مراشرش ؼادرالد عب

 ـــحـؾطصدلا

مادلصطؾقنيـؾؿعؿدا ماظػرغلقني ا مادلصطؾقني معؼابؾ ماظـص ماظؼراءة : 
:Lecture- texte حلرصقةمصقفؿامامثروأ اسقـاماحلرصقةمسيمترذيؿفؿا،رمثقحبم

مطؿا ماالغدثار مدمق ماظطرابؾللؿحممؼقلؼمعؿدرج ماهلادي ممب1د مادللأظةمأما. ن
مادللؾؽماظذيماختذتفمسيمجما ماظعربلماحلدؼثمدمق ملتؿففمسيمجمالماظـؼد

مزالمضائؿامسيمأذػانمبعضماظـؼادممدؼـظا بماظعراظغربل،مشريمأنماالظؿؾاسمعا
منمادلػفقم؟ذأامصؿ نمادلصطؾح،ذأامػذ اظـص،-اظؼراءة-حقلمعلأظةماظؽؿابة

  مفػدلا

رماظؼارئمباظـلؾةمظؾـصمدوامضقؾمسيمجمالماظؼراءةمواظؼصدموعمديإمغارظغماذإ
م موجدغا ماظؼدمية، ماظعربقة ماظـؼاصة مسي اظؼاػرممدؾسمىدظاألدبل

مأػـ251اجلرجاغل)م. مواظؿأعؾ،صؽ( مباالػؿؿام مجدؼرة ماصوخ ارا مطؿابفمة سي
ماحلدؼـةمفغأمريش *إلعجاز" ا لئالد" ماظـظرؼات معع متطابؼا متعؽس مال ا

مووادلعاصر ماصخة، ماظؿؾؼل.اظذية مظـقسقةمػاظمؾمتـمافـؽظومقة ماظعربل فؿ
                                                                                                                           

عشاركممبرطزماظؾقثمدابماظؾغاتمواظػـقنمجاععةموػران،مباحثمآلامةقؾطمافبدآوماظعربقةمؾغةاظؿمضل *
 سيماألغـروبقظقجقةماالجؿؿاسقةموماظـؼاصقة

ممهلاديامؿدحم ل،لاظطرابؾ  مشعاظ: مبنيماظؽؿابر مم-راءة.ظؼواة مبؽؾقة مادلـعؼدة ماظـدوة بماآلداأسؿال
 03ص.م-.1766واظعؾقمماإلغلاغقة،متقغس،م

 .0222 ت،وبري حتؼقؼمؼادنيماألؼقبل،م-اإلسفاز.ؾمئدالؼاػرم:مظامدؾلمساجلرجاغ

مقري ؿداغل،حل مد ماجلرجاغل.صدؼادل: ماظؼاػر مسؾد مسـد مادلؿؾؼل مودور مضسي -ؼة مادلضا: مسيمحؾطصؼا
 125ص. -.0222 األول،مصاس،ءمزاجل ة،غقدابمواظعؾقمماإلغلاآلا
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مبنيماظؼارئمواظـصقصماألد ماإلبداسقبقاظعالضة خلصقص،مامكؾسمةاظدؼـقومةة
عدساةمظالغؿؼاصمعـمضقؿةماظرجؾ،مذظؽمأنماظلقاقماظؿارخيلمطانم وظقسمذظؽ

ماحلدود مجتاوز مسدم ماحلرصمسؾك ممؼؼؿضل مثؾاتمسي مسؾك مواحلػاز اظؿأوؼؾ
ؾمتطؾقؼمػذهماظػؽرة/اظؿصقرممشنموإ سفازماظؼرآغل،ماإلةمؽرؼسمصرظؿؽمادلعـك

مطؾمتأعؾمسيماظظاػرةماألدبقة.
ماجل م"دؼؤطد مسي مادلؿؽؾؿمإلامؾئالرجاغل مدؾطة محضقر مسؾك سفاز"

مدؾػا،ػمغفأل وضصدؼؿف، مععاغلمطالعف ماظذيمحيدد مذظؽمأنممتبرتوؼ ق سـد
ملخالمـعمفاثمسـقأنمؼؾمادلؿؾؼلمظقسمظفمدورمسيمإضػاءمادلعـك،موؼؾؼكمسؾقف

اظؾػظمذاتف،م"صقؿكموجقدماظؿكقؾمسيماظشعر،مملمؼؽـمظقؿـعماجلرجاغلمعـم
ماالبؿدائل،مصاظؿشؾقفمواالدؿعارةم مادلؼصدؼةمسيماظؽالم االحؿػازماظدائؿمحبضقر

مادلعاغ مابؿؽار مإدي مؼؼقد مال متأوؼال متلؿدسل ماخلطؾفا مإديمل مبؾ مباظؼارئ اصة
مادل ماظيتموضعفا مادلعاغل موراادؿكراج مريقدممءؿؽؾؿ متعؾري محد مسؾك أظػازف"

رجاغلمؼعطلمظؾؿؿؽؾؿمدؾطةمأطـرمعـماظؼارئمجلاؼؿؾنيمأنممذاػؽ.مو4حلؿداغل
ماحل معصدر مةؼقؼألغف معـمو، مطان ماظيت ماإلسفازؼة ماظـظرؼة معع مؼـلفؿ ػذا
ماظؼرآنماظؽرؼؿ.مسؾكماظضروريمتطؾقؼفا

ماظؿؾاؼةمرالخؿالفماحلاصؾمبنيماظـظامؾعظو مةؼلمادلعاصرظعربقةموذياظقة
مؼؽؿ ماسؿادأدـ مسي مؿاا ماألخرية م)صاألدباءممكؾسد ماظؾشرؼة ماألدبقة اظـصقص

مطال مؼعؿرب مأن مميؽـ معؿؽؾؿنيمال معطؾؼة(،مؾعتمؿفعباسؿؾارػؿ محؼائؼ مسـ ريا
ؼةماظؿؾؾقغمطؿامدصضمكلؿؼاموع امؼلؿكمضصدؼةماظػعؾ،نيمعوظذظؽممتماظؿؿققزمب

مإؼزر محق ،ؼؼقل مسدؿتث مسقاعؾ مدريورةدؼدخؾ مسي معـفمة مرطاظشمااإلبالغ
ماظعؾؿقةمظزا موضدراتف متؽقؼـف مورؾقعة مادلؿؾؼل معؤػالت موعـفا موادلؽاغل، عاغل

ماظؽ م"أن مإدي مباإلضاصة مأصؽارامإلامةباؿواألدبقة، مدوعا مظـا متع يمأن مال بداسقة
اظؽؿابة،مصؿفربةماظؽؿابةماإلبداسقةمسـدمععظؿممةاردواضقةموحمددةمضؾؾممم
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معغاعر مػل ماظؿؾؼل محبثمواطؿشافمأعـظريمذياظقة مسمحبثموة ذات،ماظـ
مادلردؾم ممبعرصة معرػقغة ماظؿؾؾقغ مسؿؾقة متؽقن ماظضروريمأن وظذظؽمصؾقسمعـ

معرادػامبدضة."
ادلقضقساتقةمجتاوزتموادؿقسؾتمموأظؿقؿاتقة"م"اادلضؿقغقةمةءارؼظصاماذؽػو

واخؿزغتماظؼراءةماظلابؼةمسؾقفا،موػلماظؼراءةماظؾقؾققشراصقةمواظذاتقة،مطؿامأنم
دجمتماظؼراءةمادلضؿقغقةمطؾعدمعـمأبعادػا،ممقةقجقظؼدؼألامةمأواءةمادلارطلقاظؼر

مػذهماألذؽالماظػـقةمزقاػرماجؿؿاسقةمورؾؼقة،م سؾكمػذهماظرشؿمعـماسؿؾارػا
ققؼةماظؼراءتنيمععا،مبقـؿامحتاولماظؼراءةماظلقؿقائقةمـؾظاظؼراءةمامؾتوضدمادؿقس

رمعـففلموإجرائلمعؿؾؾقرمتؽقؼـمحتؾقؾمطؾلمظؾشعرمأومأدبقةماألدب،ممبـظق
مقرماظعؾقمماظؾغقؼةمواإلغلاغقةموحتؾقؾماخلطاب.طتمؿقفةغ

معراضارؼظاص مؼؿطؾب موصفؿف، معقضقع موتؽقؼـ مصّؽ مسؿؾقة مبقصػفا مةؾءة
ملةمبنيماظػاسؾموادلقضقعماظذيمؼرؼدمبـاءهموتػفؿف.ؾؿؾضةماظغاعضةموادلالعظا

مطا ماوإذا مظؾغة معػؿاحا موإجرائل مغؼدي مطؿصطؾح ماظؼراءة ظػؽرؼةمغت
عالضةماظؿقؾقؾقةمبنيماظؼارئموادلؼروءمتؿعؼدماظنمصإظقةماوادلػفقعقةموادلعرصقةماحل

م ماظؼراءة مسؿؾقة موعرجعقاتفا.وتع ي مإحاالتفا مذقػرةمص:اـػاػوتؿداخؾ ؽ
معلارام مبقصػفا مواظػؽرؼة مواجلؿاظقة ماظؾغقؼة مادلؼروء مأو مادلـلقخ مأو ادلؽؿقب

موا مإغؿاسؿؿاجتـاصقا مدقاضات مداخؾف مجيؿع مثؼاصقةمقا مأدبقة مخارجقة ج
فاموتأثرياتفامسيمزروفماظؿؾؼلمواظؼراءةمحبقثمؼؿقاذجمبطترامةمسيقدؼقظقجأؼو

ماظؼ موؼؿػاسؾموؼؿـاصمععمغصقصماظؼراءة ماظؼراءة معقضقع مؾؾقةاظـصمباسؿؾاره
مطؾـقاتمخطابقةموظغقؼةموذياظقة.

                                                                                                                           

مؿحم ؿداغل،حل مد ماظؼدؼؿ.ضعقااظ: ماظعربل ماظشعر مسي مواخلقال مؾععطمء،ضاؾقاظ -ل ماظـفاحة
 12ص.م-.1775،ةدؼداجل

مضؿرمرتدص -. يػقدققظقجقةماظؿعؾريماظدمربخم قدققظقجل،دمخؾعد اءة،راظؼم:مضراءةمراؿؾقلـ،مسب
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مضرمؽذمالص معؿعددةممءتلاأن مدابؼة مضراءات مختػل ماظؼقس مالعرئ اآلن
ماجلاموعؿغرية موتلؿقسؾؾفؿـتؿ ،لؾػظؾشعر موتفا معؿا، مسيمبفؾ موبأغلاضفا ا

اجملاالتماظؼاعقدقةموادلرجعقةمواظدالظقة.

 شؽالقةإلا عضو

ألدبمواظـؼدماظعربلمساعةمأنمؼؿعاعؾمععمامخؼراتؽـمظؾؾاحثمسيمميػمطق
موادؿـؿاجاتم ممماردات معـ مسـف مؼـؿج موعا ماظؼراءة مظـظرؼة ماظـظري اإلجراء

مربقة؟وألاظؽماآلدابماسرصتمتطقرامسيمعل
وتصقراتمغظرؼةمخارجةمسـمصريورةمتارؼخممقةففعـواتمدثمبأإنماظؾق

ماإلبلؿقؿقظ مظؾؾعد مسؿقؼا مؼؿطؾبمإدراطا ماظعربقة مادلعرسيمظاوملجقععرصؿـا لقاق
معع مأغلاق مسي موإدخاهلا مادؿقضارػا مإدي مغفدف ماظيت األدبقةمماصؿـرظؾعؿؾقة

ُؼغ يمسادلـاماظـظريموادلـففلمؾمواظـؼدؼةمحبقثمؼؿؿمادؿقعابفامومتـؾفامبشؽ
مدبل.ألامـاصعؾمسي

ماػامناط مرقؼال،مددراظؿؿام مزعـا مادلؤظػ معػفقم مسؾك معـصؾا ماظـؼدؼة ات
رطزماظعؿؾقةماإلبداسقةمواظـؼدؼة،موحتقلمإديمعقجفمعمهراؾؿؼـظرمإظقفمباسنموطا

مسؾكم ماػؿؿاعفا ماظؽالدقؽقة موظذظؽمرطزتماظدراداتماظـؼدؼة مواظػفؿ، ظؾؼراءة
مواادلؤ ماظؿارخيقة مادلـاػج ماظؿؼت موػؽذا مـػلقظظػ، مواظـؼاصقةمالواة جؿؿاسقة
م.لؤل""دلا ةطؾساداتماظؾققشراصقةمحؿكمتردخمعامؼطؾؼمسؾقفم"راظدو

ؿربمسصرمعؼميذظا–غاضدموصقؾلقفمسيماظؼرنماظعشرؼـممـعمرـأطمعكدمدؼظ
ـاكمإديماظؿأطقدمسؾكمسدممحصرمأغػلفؿمسيمعـفجمبعقـف،مبؾمػم-تعددمادلـاػج

ؾـصقصمعػضالمظمؾفؾقةمحتؼؼرصضمادؿعؿالمعصطؾحم"عـفج"مسيموصػمررؼمعـ
مطعصملادؿعؿا مضقؿ ماظؿقؾقؾقة مادلؿاردة مسؾك ماظذيمؼضػل ماظؿفربة ؿـقعماظؾح

مؽػوؼ ؿالف.خالاومةواخلصقصق موإدشارمل مبالذري مشادؿقن مػـا مغذطر أن

                                                                                                                           

محلـ،ب مريأ ق مد مرؼغظ: ماظؿؾؼل.ة مغظرؼة ماظعربلماحلدؼثمسي ماألدبل مواظـؼد تمالؽاإذ -اظؿؾؼل
 .10ص. -.1771 ،اطرباظ اإلغلاغقة،مقمعؾاظاآلدابمومةقؾطم،ؼقوتطؾ

ادلؾؽمةمدلعؤ عغاربقة،ماتاددر -ضراءةمسيمعؼاعاتماحلرؼري.م:مدقؿقاءماظؿأوؼؾمدقذإلدرؼلل،مرا
 04ص. -.4،1775-3دمسد ظؾدراظلاتماإلدالعقةمواظعؾقمماإلغلاغقة،قد،مسؾدماظعزؼزمآلمدع
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مأغفمأمفؿطؾ ؛ إؼؽقمتقربأع احمطقؾقرق،ػؿعقران،مجاكمدرؼدا،مسؾدماظ ذيعقا
م.بعبمإجيادمتصقرمثابتمظؾؿـفجمصقؿامخيصماألدؼص

مطؿ مادؿقاظةموجقدمعـففقةمطتؤا ماألدبقة ماظؿأوؼؾمواهلرعقـقؼطؼا دمغظرؼة
زةموضابؾةمظؾؿطؾقؼمبشؽؾمآظل،مػاجمتاصػحموحؼقؼة،موعـمثؿمصفلمالمتؼرت
 كمعقػؾةموجتربةموثؼاصةماظػردماحملؾؾ.ؾسمبؾمترىمأنماظؼراءةمصـمؼؿقضػ

موػ ماظذيمؼاإلق مإؼؽق"جراء م"أعربتق مسؾقف مؼفثمحق ؤطد مباؿؿ مألودياظدرجة
ريورةماظدالظقةمظؾـص،مؼعؾؿماظؼارئمطقػمخياربماظـص،موطقػمميؿزجمظصبا

ماظدالالتمادلؿقازؼة.مجاؿغإمبفمظقـزعمسـفمطلؾف،موؼؾدأمسي
ماصطؾحمسؾقفم"مجردـؼ ماظؿقؾقؾلمضؿـمعا التؾؼي"،  ةقلاؿجبمنقذجمإؼؽق
ذماظؼارئمخأمثقح(مL’Œuvre ouverteادلػؿقحم)مػؿؿمسيمأحباثفمباألثرامؽظذظو
ماؽادل مظذان مػذهمطاي مظدى ماظشعار موأصؾح مظؾـص، ماظؾـققؼة مختصصف غت

مظؼارادلدردة:"ا مشري مذلء موال ماظؼارئ مطؾ مئراؼظائ مشريم، ماظـص بدل
م"اظـص.
ماالطغاو مأشػؾف ماظذي مادلؽقن مػذا معـ ماظؾـققدلضا ماألودي،مبميـفج صقغؿف

مـؼذؾظام(Machine paresseuse)اسؿؾارهم"آظةمطلقظة"مباإلضاصةمإديمصؽرةماظـصمب
 اظـشاطماظؿأوؼؾلماظذيمؼؿطؾؾفماظـص.كمفؾؼؿ لممنقذجمإؼؽق،دتاسضمـالنمي
ماظيتمميـغادلوا ماظؿأوؼؾقة مظؾـلظابمافؾعرة طؾمغشاطمضرائلم.صاظـصمحلبممفة

طكمشريمتام،مععطكمؼـؼصفماظؽـري،مععممسؿؼفسيمغفأل ػذاماظرأيم"آظةمطلقظة،
بمادادلـمائفمسؾكمعـارؼمشريمحمددة،متـؿظرماظؼارئؿقحوال بقاضات،مظؿضؿـف

مدل موجفة موتقجقففا مؼرتكمتأوؼؾؽفا مأن مؼرؼد مإؼؽق:" مؼؼقل مطؿا ؾقة.صاظـص
ماجةمإديمعلاسدةمضارئمعامظؽلمؼعؿؾ."حسيممظؾؼارئمادلؾادرةماظؿأوؼؾقة،مصفق

                                                                                                                           

 05-04ص.ص.م-اظلابؼ.معجردلا

 06ص. م-اظلابؼ.معجردلا

بقمأأغطقانمة:مذيتر -.سيماحلؽاؼةماظؿعاضدماظؿأوؼؾلمسيماظـصقصماحلؽائقةمرئؼااظ:ممقتربعأمق،إؼؽ
 06ص.م-.1774 اظـؼاسيماظعربل،مطزرادل ؼد،ز

 .07-06ص.ص.م-سيماحلؽاؼةم..،معرجعمدابؼ.مرئؼااظ:ممقتربعإؼؽق،مأم

 .12ص.م-ابؼ.دمجععر اظؿأوؼؾ،مءاقؿقد

 .12ص.م-اؼة.ؽسيماحلمئراؼظا
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مإؼؽق،ظاماعأ مؼؿقدثمسـف ماظذي مصف ؼارئ م)اظق ماظـؿقذجل مLecteurؼارئ

modèleذنمإم،مصفقـصاظمػلفمباسؿؾارهمجزءامسيمبـاءغمدمؼؼ ادلؤظػ،مفعضقؿؼ(م
مادرتاتقفقةمعؾـقثةمداخؾماظـص،موظقسمباظؼارئماظؿفرؼيب.

مادلارؼظاص متؿفاوز ماخلالضة موادلـطقؾسمصقصـءة مابـمبمققف، مضرأ مػؽذا ف،
مدؼؽارتم مصقطق معقشال مأؼضا مضرأ موػؽذا مععف، ماظـصمادلؼدسموتعاعؾ سربل

ماظق ماظدؼؽارتل،صؽشػ مظؾعؼؾ ماآلخر مطؿ جف محربؼؼا مسؾل مرطصش. قل
أنمختؿؾػمسـماظـصماظذيمتؼرأه،موأنمتؽشػمصقفمعاممػاقدوجسؾةموظؼراءةما

مؼرؼدمظاماعأوالمؼؽشػفمبذاتمأومملمؼـؽشػمصقفمعـمضؾؾ. ؼراءةماظيتمتؼقلمعا
مأصادلؤظػمضقظف،مصالمعربرمهل  ال،مألنماألصؾمأوديمعـفا،موؼغ يمسـفا.ا

ءةمراؾلمحربمبنيمأغقاعمظؾؼراءةم؛مصـؿةمضراءةمتؾغلماظـص،متؼابؾفامضسزمقومي
مغػغتؾ ملفل مصفلممػلا ماحلقة، ماظؼراءة مأعا مادلقؿة، ماظؼراءة مباظالضراءة، أذؾف

مفمأومظف،مسؾكمحدمتعؾريه.بومصـظاصاسؾةمعـؿفة،مسيماالخؿالفمسـم
م"سمىرؼو ماظؼراءة مإعؽان متؿقح مال مػـاكمغصقصا قصمصاظـطؾلمحربمأن

ما ماظؿصذات مإعربؼاظقة مادلعـك، مأحادؼة ماظقاحد، ماخلقرظؾعد مصقحده مباط،
اظدالالت،مادلؿعددمادللؿقؼاتمػقماظذيمؼؿقحماظؼراءةمؽمابؿش،مادلغادلؾؿؾسمادلراو

م".ةءاراحلقةماظؽاذػة،موؼلؿدسلمأطـرمعـمض

ممستانس وأثرها يف ترمجة أهؿقة الؼارئ:ك ةسردم

ظيتمأبرزتمأػؿقةماظؼارئمسيمادلدارسمامؿػأمـع"مConstanceةم"رددعمدعت
ؼديمكمسؾتمزفرمسؿؾقةماالتصالموتأوؼؾماظـص،مذظؽمأنمذياظقةماظؿؾؼلماظيت

                                                                                                                           

مأنماظـصماألدبلمآظةمطلقظةمطؿمؼبالظاعمجردلا مطانمعؤطدا م:مإذا ؿقفةمظذظؽمغمغفوأ ،ؼرىمإؼؽقا
معؽاغا، مظؼارئف مغـصإ ؼرتك مسربما مبادلرور مإال ماإلعلاكمبف مظف،والمميؽــا موجقد مضارئممنقذجلمال بإزاء

طؿامجلمذمنقإعؽاغقةموجقدمضارئممـ،وظعؾمػذامعامدصعماظـاضدمآالنمعاكمإديماظؿلاؤلمسرؼيباظؼارئماظؿف
 .12ص.م-تصقرمإؼؽق.

مملؾس ب،رح مغؼ: م-توبري -ـص.اظد مضظؾقااظدار ماظعــربل،مطزرادلاء، م-.1773 ،0ط. اظـؼاسي
 .01ص.

 .02ص.م-اظلابؼ.مجعرادل 

 .02ص.م-اظلابؼ.مجعرادل 

 02ص.م-:مغؼدماظـص.ملؾب،مسرح
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م"جقس موأرروحاتداػؿدامIserمرزؼإمو Jauss باحـنيمأعـال مأصؽار "متمعـ
قةمظرباغ"،موأصؽارمادلدردةماظشؽالغقةماظيتمطانمؼرىمأصقابفامغالؾظامؾؼةاحل
مربؾمظالضؿصاضامشريقمصف ةموأؼدؼقظقجقة،صمؼؿفاوزمرؤؼؿفمطقحدةمصؽرؼـاظمنأ
وتأوؼالتفماظيتمتعقدمفماتريتػلمعؽـمعطابؼؿفمأوممماػاتفمعميموال االخؿزال،و

ؿاغس"مادلؤظػماألدبلم"طقدمإديمغؼادهموضرائف،موظذظؽمؼعؿربمأتؾاعمػذهمادلدردة
مزاػرةمدقؿقائقةمتشؿؾ:

اظدالظةممادؼةموظغقؼةمعؿعددةمادلعـك،مإحيائقةمتؿفاوزمواحدؼةعمةضالس -مأ
مإديمتعددؼؿفا.

ذياظقام؛مميـؾمعلارموإغؿاجمضراءاتموتأوؼالتموتػلرياتمماسقضقعم -مب
ادلادؼةمواظؾغقؼةمعـمررفموسلمذيعلمألراءمجمؿقسةماجؿؿاسقةممضةالظعذهماػ

محمددة.
مصعؾمءارؼظاص مادلـعزظة،تمقلوظ ،لظاذية ماظؼراءاتماظػردؼة  جمؿقسةمعـ
مودالحصقموػل مععاغل متأوؼالت معؾؿؼك مأو مضؾة مغلؼ مسي متـدرج لمقؿالت

ملوععقاريموتصقريمجلؿاساتماجؿؿاسقةمععقـة،مجتؿعفؿمسالضاتمتؾؼلمأدب
ـماغؿظاراتمذيفقرمضارئمسمقبجت رورةمبظروفمتارخيقةمععطاة،عشماسيوثؼ
مساتمسيمعرحؾةمتارخيقةمععقـة.ذيامأو

متـؿج:ةمامسؾكمعامضدعـامؼؾدومأنمطؾمذياسةمصؽرؼلقدأتو
مؼؿفاماظؿأوؼؾقةمواظؿػلريؼةمظؾـصماألدبل.اجلؿاظل،مورؤمافعقضقس1- 
مة.دؼاادلؼةموزػلرياتفاموتأوؼؾفامظؾـصممبصاحلفاماظرعتمبطتر2- 
معغاؼرةمرضمزرػت3-  مأدبقة مظـصقص موإؼدؼقظقجقة مغؼدؼة موتصقرات اءة
 .وخمؿؾػة

 Jean Marieتمإظقفامأؼضام"جقنمعاريمجقظقعق")فؿغاميتاظمصةوػلماخلال

Goulemot)ة كؿـتج لؾؿعـى ءارؼلا: هلامادلقدقماؼعمسيم(De la lecture comme 

production de sens.)م

                                                                                                                           

 .5ص. م-جل.ققدققظدمخؾعد اظؼراءة،ةماءضر:ممراؿؾقلـ،ممسب

 Goulemot, Jean Marie : De la lecture comme production de sens.- In. Pratique de 

la lecture sous la direction de Roger Chartier, Paris, Editions Rivages, 1985.- 

p.p.116-123. 
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مر:اأفق االنتظ -ئالؼار

مصؼماالغؿظارمظدىمضارئمععنيمبأربعةمسقاعؾ:أمددقؿؼ
مةمأومأدؾقبمطاتبمععني.ؽؿابابؼةمظدمةصرعع1-  

معلرحقة(م-ذعرم-جـسمأدبلمعام)رواؼةمععمبةجتر م2-
مخربةمضرائقةموادؿفالطقةمثؼاصقةمععقـة.أدبقةموذياظقةمساعة،مأوممةصاؼثم3-

مت.فاباؿػلقةمواجؿؿاسقةمحمؽقعةمبعاداتمورؼقسموادغماةحق4-  
م" معؤظػموؼؿقدث موأدؾقب مطؿابة مبني ماظؿػاوت مأو مادللاصة مسـ جقس"

مؼ ماظؼارئ،موذظؽمعا معـمؼأرمّقنمسيؽععنيموأصؼماغؿظار فمعلاصةمذياظقةمتربز
دؿفاباتمامالمخترجمسـمثالثمخالهلامردودمصعؾماظؼارئمجتاهماظـص،موػل

مممؽـة:
حمؿقؼمارئ،ممماظةمتطابؼماظؽؿابةموادلقضقعماغؿظارماظؼاحملػو:ماضرلا1-   

مراءة،موحيؼؼماغلفاعامورضامذياظقا.اظؼممتاػلماظؼارئمععمعقضقع
مطانمضعومالؽسيمالمتطابؼماظؽؿابةم)ذمدلفؿتوم:ةبقخلا 2- ؿقغا(مععمعا

مؼـؿظرهماظؼارئ.
ماظؽاتبمتغقريمأصؼماغؿظارمحلاملػو:مريقغتلا 3- ماظيتمؼلؿطقعمصقفا اظة

م فاربمؿاظمسيمظؽدثمذحاظؼارئموحتقؼؾفمعـمضقؿةمذياظقةمإديمأخرى،مطؿا
موراءمترضقةماظؼارئم اظروائقةماجلدؼدةماظيتمشريتمعـمتؼـقاتماظؽؿابة،مدعقا

مف.وتطقؼرمذوض
مادلـطؾؼمتذػمـعو مؼلفؾماالغؿؼالمعـماظـصربؿعا عقضقعم-ماظؼراءةمعػفقعا

مواظلقؿقائقني،م-اظدرس ماظؾـققؼني مرووز سـد ماظدراداتمف م)سي إغؿاجف
مباظؼارئ ماالػؿؿام مإدي ماظـص.مءػاضمإسيمططرفماظلقاضقة( مسؾك مادلشروسقة

                                                                                                                           

 12ص.م-.اظؼراءةةماءضر:ممراؿؾقلـ،ممسب

م مامؾـميو ماظؼراء معـ مطؾري مضلؿ مبرصض ماظؼراءة مهلذه مبؾقلـ مرذقدممرؼنيئزاجلسؿار ظرواؼات
ماحلداثة،درقجب ماظروائقني معـ مواظؼاعقدوشريه ماظـرؼة ماظؾغة مبلؾب موقني ماألدؾقبلمقة ماظشغب طـاصة

ماظـص مسي مؼقجد مواألؼدؼقظقجل،اظذي ماظقاضحممهجتامواظلردي ماظشػاصة،واألدؾقب ماظؾغة ضقؿ
موا مطاظدؼـ موأؼدؼقظقجقة معضؿقغقة مضقؿ ءة،عدخؾماظؼرامةـس..اخل.ػاغظر:ضراءجلواظقاضعل،وجتاه

 ؼ11دقدققظقجل،ص.

مغظرؼاتماظؼلري،محزي م: ماظـصماألدبل.ـ متؾؼل مو مم-راءة مسدد ماإلغلاغقة، ماظعؾقم ،م10جمؾة
 152ص.م-.1777
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ماألغظؿارظؼصا مخالل معـ مؼقاجفف مبؾ مووحقدا، ماظـصمععزوال مؼقاجف مال مةئ
وسقفموعـمخاللمذطرؼاتفماظؼرائقة.ممالةمادلرتدؾةمسيقصـظا

                                                                                                                           

ترذية:محمؿدماظعؿري،مدراداتمدال،مصاس،مسددمم-ظؾؿؾؼل.مةاظقارم:مدمقمذيؿدمناوبلؽل،مج
 16ص.م-.1770،م4


