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اظعالضة مبني ماظؼارئ مواظـصقص ماألدبقة ماإلبداسقة مواظدؼـقة مسؾك ماخلصقص،م
وظقسمذظؽ عدساةمظالغؿؼاصمعـمضقؿةماظرجؾ،مذظؽمأنماظلقاقماظؿارخيلمطانم
ؼؼؿضل ماحلرص مسؾك مسدم مجتاوز ماحلدود مسي ماظؿأوؼؾ مواحلػاز مسؾك مثؾاتم
ادلعـك مظؿؽرؼسمصؽرةماإلسفازماظؼرآغل،م وإنممشؾمتطؾقؼمػذهماظػؽرة/اظؿصقرم
طؾمتأعؾمسيماظظاػرةماألدبقة .م
ؼؤطد ماجلرجاغل مسي م"دالئؾ ماإلسفاز" مسؾك محضقر مدؾطة مادلؿؽؾؿم
وضصدؼؿف ،ألغف مػق ماظذي محيدد مععاغل مطالعف مدؾػا ،وؼرتتب مسـد مذظؽ مأنم
ادلؿؾؼلمظقسمظفمدورمسيمإضػاءمادلعـك،موؼؾؼكمسؾقفمأنمؼؾقثمسـفامعـمخاللم
اظؾػظمذاتف،م"صقؿكموجقدماظؿكقؾمسيماظشعر،مملمؼؽـمظقؿـعماجلرجاغلمعـم
االحؿػازماظدائؿمحبضقرمادلؼصدؼةمسيماظؽالمماالبؿدائل،مصاظؿشؾقفمواالدؿعارةم
طؾفا متلؿدسل متأوؼال مال مؼؼقد مإدي مابؿؽار مادلعاغل ماخلاصة مباظؼارئ مبؾ مإديم
ادؿكراج مادلعاغل ماظيت موضعفا مادلؿؽؾؿ موراء مأظػازف" مسؾك محد متعؾري مريقدم
حلؿداغل.4موػؽذا مؼؿؾنيمأنماجلرجاغلمؼعطلمظؾؿؿؽؾؿمدؾطةمأطـرمعـماظؼارئم
ألغف معصدر ماحلؼقؼة ،موػذا مؼـلفؿ معع ماظـظرؼة ماإلسفازؼة ماظيت مطان معـم
اظضروريمتطؾقؼفامسؾكماظؼرآنماظؽرؼؿ .م
وظعؾ ماالخؿالفماحلاصؾمبنيماظـظرؼةماظعربقةموذياظقةماظؿؾؼلمادلعاصرةم
ؼؽؿـ مأدادا مسي ماسؿؿاد ماألخرية مسؾك ماظـصقص ماألدبقة ماظؾشرؼة م(صاألدباءم
باسؿؾارػؿ معؿؽؾؿني مال مميؽـ مأن مؼعؿرب مطالعفؿ متعؾريا مسـ محؼائؼ معطؾؼة)،م
وظذظؽممتماظؿؿققزمبنيمعامؼلؿكمضصدؼةماظػعؾ ،وعامؼلؿكمضصدؼةماظؿؾؾقغمطؿام
ؼؼقل مإؼزر  ،حقث متؿدخؾ مسقاعؾ مسدؼدة مسي مدريورة ماإلبالغ معـفا ماظشرطم
اظزعاغل موادلؽاغل ،موعـفا معؤػالت مادلؿؾؼل مورؾقعة متؽقؼـف موضدراتف ماظعؾؿقةم
واألدبقة ،مباإلضاصة مإدي م"أن ماظؽؿابة ماإلبداسقة مال متع ي مأن مظـا مدوعا مأصؽارام
واضقةموحمددةمضؾؾممماردة ماظؽؿابة،مصؿفربةماظؽؿابةماإلبداسقةمسـدمععظؿم
مادلرجعماظلابؼ-.مص125.
ادلرجعماظلابؼ-.مص 126.م
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عـظري مذياظقة ماظؿؾؼل مػل معغاعرة محبث مواطؿشاف مأو محبث مسـ ماظذات،م
وظذظؽ مصؾقس معـ ماظضروري مأن متؽقن مسؿؾقة ماظؿؾؾقغ معرػقغة ممبعرصة مادلردؾم
عرادػامبدضة ".م
وػؽذا مصاظؼراءة مادلضؿقغقة"اظؿقؿاتقة"مأو مادلقضقساتقةمجتاوزتموادؿقسؾتم
واخؿزغتماظؼراءةماظلابؼةمسؾقفا،موػلماظؼراءةماظؾقؾققشراصقةمواظذاتقة،مطؿامأنم
اظؼراءةمادلارطلقةمأوماألؼدؼقظقجقةمدجمتماظؼراءةمادلضؿقغقةمطؾعدمعـمأبعادػا،م
سؾكمػذهماظرشؿمعـماسؿؾارػامػذهماألذؽالماظػـقةمزقاػرماجؿؿاسقةمورؾؼقة،م
وضدمادؿقسؾتماظؼراءةماظؾـققؼةماظؼراءتنيمععا،مبقـؿامحتاولماظؼراءةماظلقؿقائقةم
تؽقؼـمحتؾقؾمطؾلمظؾشعرمأومأدبقةماألدب،ممبـظقرمعـففلموإجرائلمعؿؾؾقرم
غؿقفةمتطقرماظعؾقمماظؾغقؼةمواإلغلاغقةموحتؾقؾماخلطاب .م
صاظؼراءة مبقصػفا مسؿؾقة مصؽّ موتؽقؼـ معقضقع موصفؿف ،مؼؿطؾب معراضؾةم
اظعالضةماظغاعضةموادلؾؿؾلةمبنيماظػاسؾموادلقضقعماظذيمؼرؼدمبـاءهموتػفؿف .م
وإذا مطاغت ماظؼراءة مطؿصطؾح مغؼدي موإجرائل معػؿاحا مظؾغة ماظػؽرؼةم
وادلػفقعقةموادلعرصقةماحلاظقةمصإنماظعالضةماظؿقؾقؾقةمبنيماظؼارئموادلؼروءمتؿعؼدم
وتؿداخؾ مإحاالتفا موعرجعقاتفا.وتع ي مسؿؾقة ماظؼراءة مػاػـا:صؽ مذقػرةم
ادلؽؿقب مأو مادلـلقخ مأو مادلؼروء ماظؾغقؼة مواجلؿاظقة مواظػؽرؼة مبقصػفا معلارام
تـاصقا مواجؿؿاسقا مجيؿع مداخؾف مدقاضات مإغؿاج مخارجقة مأدبقة مثؼاصقةم
وأؼدؼقظقجقةمسي مترابطفاموتأثرياتفامسيمزروفماظؿؾؼلمواظؼراءةمحبقثمؼؿقاذجم
اظـص مباسؿؾاره معقضقع ماظؼراءة موؼؿػاسؾ موؼؿـاص معع مغصقص ماظؼراءة ماظؼؾؾقةم
طؾـقاتمخطابقةموظغقؼةموذياظقة .م

حلؿداغل ،حمؿد م :ماظقاضعل مواخلقال مسي ماظشعر ماظعربل ماظؼدؼؿ -.اظؾقضاء ،معطؾعة ماظـفاحم
اجلدؼدة-.1775،مص12.
بؾقلـ،مسؿارم:مضراءةماظؼراءة ،عدخؾ مدقدققظقجل ،خمربمدقدققظقجقةماظؿعؾريماظػ ي -.دصرتمرضؿم
 ،1اجلزءماألول ،جاععةموػران-.1770 ،مص00.
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صال مذؽ مأن مضراءتل ماآلن مالعرئ ماظؼقس مختػل مضراءات مدابؼة معؿعددةم
وعؿغرية مظؾشعر ماجلاػؾل ،تؿؿـؾفا موتلؿقسؾفا ،موتعؿؾ مبفا موبأغلاضفا مسيم
اجملاالتماظؼاعقدقةموادلرجعقةمواظدالظقة.

وضع اإلشؽالقة
طقػمميؽـمظؾؾاحثمسيمتارؼخ ماألدبمواظـؼدماظعربلمساعةمأنمؼؿعاعؾمععم
اإلجراء ماظـظري مظـظرؼة ماظؼراءة موعا مؼـؿج مسـف معـ ممماردات موادؿـؿاجاتم
سرصتمتطقرامسيمعلاظؽماآلدابماألوربقة؟ م
إنماظؾقثمبأدواتمعـففقة موتصقراتمغظرؼةمخارجةمسـمصريورةمتارؼخم
ععرصؿـا ماظعربقة مؼؿطؾب مإدراطا مسؿقؼا مظؾؾعد ماإلبلؿقؿقظقجل مواظلقاق مادلعرسيم
ظؾعؿؾقة ماظيت مغفدف مإدي مادؿقضارػا موإدخاهلا مسي مأغلاق مععرصؿـا ماألدبقةم
واظـؼدؼةمحبقثمؼؿؿمادؿقعابفامومتـؾفامبشؽؾمؼُغ يمسادلـاماظـظريموادلـففلم
سيمصعؾـاماألدبل .م
طان ماػؿؿام ماظدرادات ماظـؼدؼة معـصؾا مسؾك معػفقم مادلؤظػ مزعـا مرقؼال،م
وطانمؼـظرمإظقفمباسؿؾاره معرطزماظعؿؾقةماإلبداسقةمواظـؼدؼة،موحتقلمإديمعقجفم
ظؾؼراءةمواظػفؿ،موظذظؽمرطزتماظدراداتماظـؼدؼةماظؽالدقؽقةماػؿؿاعفامسؾكم
ادلؤظػ ،موػؽذا ماظؿؼت مادلـاػج ماظؿارخيقة مواظـػلقة مواالجؿؿاسقة مواظـؼاصقةم
واظدراداتماظؾققشراصقةمحؿكمتردخمعامؼطؾؼمسؾقفم"سؾطة ادللؤل"" .م
ظؼد مدعك مأطـر معـ مغاضدموصقؾلقفمسيماظؼرنماظعشرؼـم–اظذي مؼعؿربمسصرم
تعددمادلـاػج-مإديماظؿأطقدمسؾكمسدممحصرمأغػلفؿمسيمعـفجمبعقـف،مبؾمػـاكم
عـمؼرصضمادؿعؿالمعصطؾحم"عـفج"مسيموصػمررؼؼةمحتؾقؾفمظؾـصقصمعػضالم
ادؿعؿال معصطؾح ماظؿفربة ماظذي مؼضػل مسؾك مادلؿاردة ماظؿقؾقؾقة مضقؿ ماظؿـقعم
واخلصقصقة مواالخؿالف .وؼؽػل مأن مغذطر مػـا مشادؿقن مبالذري موإدشارم
بق محلـ ،أريد م :مغظرؼة ماظؿؾؼل مواظـؼد ماألدبل ماظعربل ماحلدؼث مسي مغظرؼة ماظؿؾؼل -.إذؽاالتم
وتطؾقؼ،مطؾقةماآلدابمواظعؾقمماإلغلاغقة ،اظرباط -.1771 ،ص.10.
اإلدرؼلل،مرذقد م:مدقؿقاءماظؿأوؼؾ مضراءةمسيمعؼاعاتماحلرؼري -.درادات معغاربقة ،عؤدلةمادلؾؽم
سؾدماظعزؼزمآلمدعقد،مظؾدراظلاتماإلدالعقةمواظعؾقمماإلغلاغقة ،سددم -.1775،4-3ص04.
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عقران،مجاكمدرؼدا،مسؾدماظػؿاحمطقؾقرق ،أعربتق مإؼؽق ؛ طؾفؿ مأذيعقامأغفم
ؼصعبمإجيادمتصقرمثابتمظؾؿـفجمصقؿامخيصماألدب .م
طؿامتؤطدمغظرؼةماظؿأوؼؾمواهلرعقـقؼطؼاماألدبقةمادؿقاظةموجقدمعـففقةم
حؼقؼة،موعـمثؿمصفلمالمتؼرتحموصػات مجاػزةموضابؾةمظؾؿطؾقؼمبشؽؾمآظل،م
بؾمترىمأنماظؼراءةمصـمؼؿقضػ مسؾكمعقػؾةموجتربةموثؼاصةماظػردماحملؾؾ.
وػق ماإلجراء ماظذي مؼؤطد مسؾقف م"أعربتق مإؼؽق" حقث مؼفؿؿ مباظدرجة ماألوديم
باظصريورةماظدالظقةمظؾـص،مؼعؾؿماظؼارئمطقػمخياربماظـص،موطقػمميؿزجم
بفمظقـزعمسـفمطلؾف،موؼؾدأمسيمإغؿاجماظدالالتمادلؿقازؼة .م
ؼـدرج ممنقذجمإؼؽقماظؿقؾقؾلمضؿـمعاماصطؾحمسؾقفم"جبؿالقة التؾؼي"،
وظذظؽ ماػؿؿمسيمأحباثفمباألثر مادلػؿقحم()L’Œuvre ouverteمحقث مأخذماظؼارئم
ادلؽان ماظذي مطاغت مختصصف ماظؾـققؼة مظؾـص ،موأصؾح ماظشعار مظدى مػذهم
ادلدردة":اظؼارئ مطؾ ماظؼارئ موال مذلء مشري ماظؼارئ ،مبدل ماظـص مشريم
اظـص " .م
واغطالضا معـ مػذا مادلؽقن ماظذي مأشػؾف مادلـفج ماظؾـققي مبصقغؿف ماألودي،م
باإلضاصةمإديمصؽرةماظـصمباسؿؾارهم"آظةمطلقظة"م()Machine paresseuseماظؾذؼـم
ميـالن مضاسدتلممنقذجمإؼؽق ،ؼؿفؾكماظـشاطماظؿأوؼؾلماظذيمؼؿطؾؾفماظـص.
وادلغاعرةماظؿأوؼؾقةماظيتمميـؾفا مباظـلؾةمظف مطؾمغشاطمضرائلم.صاظـصمحلبم
ػذاماظرأيم"آظةمطلقظة ،ألغفمسيمسؿؼفمععطكمشريمتام،مععطكمؼـؼصفماظؽـري،م
ظؿضؿـفمبقاضات ،والحؿقائفمسؾكمعـارؼمشريمحمددة،متـؿظرماظؼارئمادلـادبم
دلؾؽفا موتقجقففا موجفة متأوؼؾقة.صاظـص مطؿا مؼؼقل مإؼؽق ":مؼرؼد مأن مؼرتكم
ظؾؼارئمادلؾادرةماظؿأوؼؾقة،مصفقمسيمحاجةمإديمعلاسدةمضارئمعامظؽلمؼعؿؾ ".م
ادلرجعماظلابؼ-.مص.ص05-04.
ادلرجعماظلابؼ-.م ص06.

إؼؽق ،مأعربتق م:ماظؼارئ مسيماحلؽاؼةماظؿعاضدماظؿأوؼؾلمسيماظـصقصماحلؽائقة -.ترذية:مأغطقانمأبقم
زؼد ،ادلرطزماظـؼاسيماظعربل-.1774 ،مص06.
مإؼؽق،مأعربتقم:ماظؼارئمسيماحلؽاؼةم،..معرجعمدابؼ-.مص.ص.07-06.
دقؿقاءماظؿأوؼؾ ،عرجعمدابؼ-.مص.12.
اظؼارئمسيماحلؽاؼة-.مص.12.
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أعا ماظؼارئ ماظذي مؼؿقدث مسـف مإؼؽق ،صفق ماظؼارئ ماظـؿقذجل م(
)modèleمؼؿقضعف مادلؤظػ ،ؼؼدم مغػلفمباسؿؾارهمجزءامسيمبـاء ماظـص،مصفق مإذنم
ادرتاتقفقةمعؾـقثةمداخؾماظـص،موظقسمباظؼارئماظؿفرؼيب .م
صاظؼراءة ماخلالضة متؿفاوز مادلـصقص مسؾقف ،موادلـطقق مبف ،مػؽذا مضرأ مابـم
سربل ماظـص مادلؼدس موتعاعؾ مععف ،موػؽذا مضرأ مأؼضا معقشال مصقطق مدؼؽارتم
صؽشػ ماظقجف ماآلخر مظؾعؼؾ ماظدؼؽارتل ،طؿا مؼؼقل مسؾل محرب  .صشرطم
اظؼراءةموسؾةموجقدػا مأنمختؿؾػمسـماظـصماظذيمتؼرأه،موأنمتؽشػمصقفمعام
المؼؽشػفمبذاتمأومملمؼـؽشػمصقفمعـمضؾؾ.وأعا ماظؼراءةماظيتمتؼقلمعامؼرؼدم
ادلؤظػمضقظف،مصالمعربرمهلامأصال،مألنماألصؾمأوديمعـفا،موؼغ يمسـفا.
وميقزمسؾلمحربمبنيمأغقاعمظؾؼراءةم؛مصـؿةمضراءةمتؾغلماظـص،متؼابؾفامضراءةم
تؾغل مغػلفا مػل مأذؾف مباظالضراءة ،ماظؼراءة مادلقؿة ،مأعا ماظؼراءة ماحلقة ،مصفلم
صاسؾةمعـؿفة،مسيماالخؿالفمسـماظـصموبفمأومظف،مسؾكمحدمتعؾريه .م
وؼرى مسؾل محرب مأن مػـاك مغصقصا مال متؿقح مإعؽان ماظؼراءة م"طاظـصقصم
ذات ماظؾعد ماظقاحد ،مأحادؼة مادلعـك ،مإعربؼاظقة ماظؿصقر ،مصقحده ماخلطابم
ادلؾؿؾسمادلراوغ،مادلؿشابؽماظدالالت،مادلؿعددمادللؿقؼاتمػقماظذيمؼؿقحماظؼراءةم
احلقةماظؽاذػة،موؼلؿدسلمأطـرمعـمضراءة" .م
Lecteurم

مدرسة كمستانس وأثرها يف ترمجة أهؿقة الؼارئ :م
تعد معدردةم""Constanceمعـ مأػؿ مادلدارسماظيتمأبرزتمأػؿقةماظؼارئمسيم
سؿؾقةماالتصالموتأوؼؾماظـص،مذظؽمأنمذياظقةماظؿؾؼلماظيتمزفرتمسؾكمؼديم
ادلرجعماظلابؼ م:مإذامطانمعؤطدامأنماظـصماألدبلمآظةمطلقظةمطؿامؼرىمإؼؽق ،وأغف مغؿقفةمظذظؽم
ؼرتك مظؼارئف معؽاغا ،صإغـا مبإزاء مضارئممنقذجل مال موجقد مظف،وال مميؽــا ماإلعلاك مبف مإال مبادلرور مسربم
اظؼارئماظؿفرؼيب،وظعؾمػذامعامدصعماظـاضدمآالنمعاكمإديماظؿلاؤلمسـمإعؽاغقةموجقدمضارئممنقذجلمطؿام
تصقرمإؼؽق-.مص.12.
حرب ،سؾل م :مغؼد ماظـص -.بريوت-اظدار ماظؾقضاء ،مادلرطز ماظـؼاسي ماظعــربل ،ط-.1773 ،0.م
ص.01.
ادلرجعماظلابؼ-.مص.02.
ادلرجعماظلابؼ-.مص.02.
حرب،مسؾلم:مغؼدماظـص-.مص02.
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باحـني مأعـال م"جقس  Jaussو مإؼزر م Iserمادؿػادت معـ مأصؽار موأرروحات"م
احلؾؼة ماظؾلاغقةمظرباغ"،موأصؽارمادلدردةماظشؽالغقةماظيتمطانمؼرىمأصقابفام
أنماظـصمؼؿفاوزمرؤؼؿفمطقحدةمصؽرؼةموأؼدؼقظقجقة ،صفقمشريمضابؾمظالضؿصارم
واالخؿزال ،وال مميؽـمعطابؼؿفمأوممماػاتفمعع متػلرياتفموتأوؼالتفماظيتمتعقدم
إديمغؼادهموضرائف،موظذظؽمؼعؿربمأتؾاعمػذهمادلدردةم"طقدؿاغس"مادلؤظػماألدبلم
زاػرةمدقؿقائقةمتشؿؾ :م
مأ -سالضة معادؼةموظغقؼةمعؿعددةمادلعـك،مإحيائقةمتؿفاوزمواحدؼة ماظدالظةم
إديمتعددؼؿفا .م
بم -معقضقسا مذياظقام؛مميـؾمعلارموإغؿاجمضراءاتموتأوؼالتموتػلرياتم
ػذهماظعالضة مادلادؼةمواظؾغقؼةمعـمررفموسلمذيعلمألراءمجمؿقسةماجؿؿاسقةم
حمددة .م
صاظؼراءةمصعؾمذياظل ،وظقلتمجمؿقسةمعـماظؼراءاتماظػردؼةمادلـعزظة،
وػل محصقؾة مأو معؾؿؼك متأوؼالت مععاغل مودالالت متـدرج مسي مغلؼ مضقؿلم
وععقاريموتصقريمجلؿاساتماجؿؿاسقةمععقـة،مجتؿعفؿمسالضاتمتؾؼلمأدبلم
وثؼاسي معشرورةمبظروفمتارخيقةمععطاة ،جتقب مسـماغؿظاراتمذيفقرمضارئم
أومذياساتمسيمعرحؾةمتارخيقةمععقـة .م
وتأدقلامسؾكمعامضدعـامؼؾدومأنمطؾمذياسةمصؽرؼةمتـؿج :م
 -1عقضقسفاماجلؿاظل،مورؤؼؿفاماظؿأوؼؾقةمواظؿػلريؼةمظؾـصماألدبل .م
 -2تربطمتػلرياتفاموتأوؼؾفامظؾـصممبصاحلفاماظرعزؼةموادلادؼة .م
 -3تػرز مضراءة موتصقرات مغؼدؼة موإؼدؼقظقجقة مظـصقص مأدبقة معغاؼرةم
وخمؿؾػة.
وػلماخلالصةماظيتماغؿفتمإظقفامأؼضام"جقنمعاريمجقظقعق"( Jean Marie
)Goulemotمسيمعؼاهلامادلقدقم :الؼراءة كؿـتج لؾؿعـى ( De la lecture comme
 .)production de sensم
بؾقلـ،ممسؿارم:مضراءةماظؼراءة ،عدخؾمدقدققظقجل-.م ص.5.

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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الؼارئ -أفق االنتظار :م
ؼؿقددمأصؼماالغؿظارمظدىمضارئمععنيمبأربعةمسقاعؾ :م
 -1ععرصةمدابؼةمظؽؿابةمأومأدؾقبمطاتبمععني .م
-2م جتربةمععمجـسمأدبلمعام(رواؼة-مذعر-معلرحقة) م
-3مثؼاصةمأدبقةموذياظقةمساعة،مأومخربةمضرائقةموادؿفالطقةمثؼاصقةمععقـة .م
 -4حقاةمغػلقةمواجؿؿاسقةمحمؽقعةمبعاداتمورؼقسموادؿفابات .م
وؼؿقدث م"جقس" مسـ مادللاصة مأو ماظؿػاوت مبني مطؿابة موأدؾقب معؤظػم
ععنيموأصؼماغؿظارماظؼارئ،موذظؽمعامؼؽقّنمسي مرأؼفمعلاصةمذياظقةمتربزمعـم
خالهلامردودمصعؾماظؼارئمجتاهماظـص،موػل مالمخترجمسـمثالث مادؿفاباتم
ممؽـة :م
 -1الرضا:موػلمحاظةمتطابؼماظؽؿابةموادلقضقعماغؿظارماظؼارئ،مممامؼؿقحم
متاػلماظؼارئمععمعقضقعماظؼراءة،موحيؼؼماغلفاعامورضامذياظقا .م
 -2اخلقبة :موتؿفلد مسيمالمتطابؼماظؽؿابةم(ذؽال موعضؿقغا)مععمعامطانم
ؼـؿظرهماظؼارئ .م
 -3التغقري:موػل ماحلاظةماظيتمؼلؿطقعمصقفاماظؽاتبمتغقريمأصؼماغؿظارم
اظؼارئموحتقؼؾفمعـمضقؿةمذياظقةمإديمأخرى،مطؿامحدثمذظؽ مسي ماظؿفاربم
اظروائقةماجلدؼدةماظيتمشريتمعـمتؼـقاتماظؽؿابة،مدعقاموراءمترضقةماظؼارئم
وتطقؼرمذوضف .م
وعـ مػذامادلـطؾؼمتعؿرب ماظؼراءةمعػفقعامؼلفؾماالغؿؼالمعـماظـص-عقضقعم
اظدرس -مسـد ماظؾـققؼني مواظلقؿقائقني ،وزروف مإغؿاجف م(سي ماظدراداتم
اظلقاضقة) مإدي ماالػؿؿام مباظؼارئ مططرف مسي مإضػاء مادلشروسقة مسؾك ماظـص .م
بؾقلـ،ممسؿارم:مضراءةماظؼراءة-.مص12.
و مميـؾ مسؿار مبؾقلـ مهلذه ماظؼراءة مبرصض مضلؿ مطؾري معـ ماظؼراء ماجلزائرؼني مظرواؼات مرذقدم
بقجدرة،وشريه معـ ماظروائقني ماحلداثقني مبلؾب ماظؾغة ماظـرؼة مواظؼاعقدقة موطـاصة ماظشغب ماألدؾقبلم
واظلردي مواألؼدؼقظقجل،اظذي مؼقجد مسي ماظـص مجتاه مضقؿ ماظؾغة ماظشػاصة،واألدؾقب ماظقاضحم
واظقاضعل،وجتاه مضقؿ معضؿقغقة موأؼدؼقظقجقة مطاظدؼـ مواجلـس..اخل.ػاغظر:ضراءة ماظؼراءة،عدخؾم
دقدققظقجل،ص11.ؼ
زيري ،محلـ م :مغظرؼات ماظؼراءة مو متؾؼل ماظـص ماألدبل -.مجمؾة ماظعؾقم ماإلغلاغقة ،مسدد م،10م
-.1777مص152.
102

نظروة الؼراءة وتؾؼي الـص األدبي …

صاظؼارئ مال مؼقاجف ماظـص مععزوال مووحقدا ،مبؾ مؼقاجفف معـ مخالل ماألغظؿةم
اظـصقةمادلرتدؾةمسيمالموسقفموعـمخاللمذطرؼاتفماظؼرائقة.

وبلؽل،مجانمدؿارم:مدمقمذياظقةمظؾؿؾؼل-.مترذية:محمؿدماظعؿري،مدراداتمدال،مصاس،مسددم
،4م-.1770مص16.
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