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فعل القراءة بين اإلجراء والتأويل
بقلم  :أ .بن الدين بخولة
جامعة الشلف
َّ
إن عملية القراءة عملية تفاعل توا صلية بين القارئ والنص ,فالقارئ
خالل هذ ا الافذذاعذذل بمذذذذذذذذاهل بميموعذذة نن الامليذذاد الذ هنيذذة والنص بقذ
نيموعة نن الاالناد تمثل أدلة وإشذذذذذذذاراد ونفاتيا تمرن القارئ نن ف ل
النص وتأوبله .تمثل عملية الوصذذذذذذذول إلى المانى اليلض والوا ذذذذذذذا للنص
الصيغة األولية واألساسية خالل عملية القراءة والف ل,
فالح بث عن القراءة والاأوبل فض النق األدبض الح بث بمذذال الوفو
عنذ تيذذاراد ونذ ارة مقذ بذذة نانوعذذة وتذذأخيراد نن ييذذة ن الفذذة وفض هذ ا
المياق الب نن اإلشارة إلى أخر الشرالمية الروسية وخاصة نا باالق بانصر
اإلدراك واألداة ونف و الاغربب خل نف و الاطور( )1األدبض وك لك اإلشارة
إلى نمذذذذذذذاهمة رونان إمراردن وخاصذذذذذذذة ا بثه عن بنية الالتح ب والاحقق
والايميل ونماهمة جورج كادانير  Georg Gadamer-وخاصة ا بثه
عن علل الاأوبل والمن يية وتاربخ علل الاأوبل واآلراء الممذذذذذذذأقة الاأوبلية
()2
والااربخ الفالض وأفق الف ل
وبناء تصورج ب لاملياض القراءة والاأوبل عن رواد مظربة الالقض بقاضض
رسل تصور نغابر لمف و تارب ية األدب ورسل الح ود بين المارفة اليمالية
والمارفة الاارب ية فاارب ية األدب امب باوة ال تن ض على عالفة
الاماسك القائمة بين الظواهر األدبية وإمما تقو على تمرة القراء أوال
باألعمال األدبية وب لك باحول نؤرخ األدب مفمه إلى فارئ فأل أن بامرن
()1الشكالنية الروسية  :تأليف فيكتور إرليخ ،ترجمة محمد الولي ،المركز الثقافي العربي الدار
.البيضاء ،الطبعة األولى2000 ،
-Hans George Gadamer. verite et Methode : les grandes lignes d une

()2

hermeneutique hilosophique.seuil.paris 1976
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نن ف ل طأياة الامل وتح ب ه تارب يا وبالاالض و ع ارمه من الململة
الاارب ية للقراء المااافأين وفض ه ا المياق برى باوة أن تاربخ األدب
()1
عأارة عن "عملية ج لية بين اإلمااج والالقض".
إن تح ب نف و الاأوبل عن باوة نرتأط بطربقة ف ل النص األدبض
وبطربقة تح ب ناناه أو نااميه الم الفة .وفض ه ا المياق لل بي ياوس ب ا
نن الاودة إلى آراء أسااذه كادامير وخاصة ا بثه عن نراال ف ل الامل
األدبض باعاأاره سيرورة هيرنينوطيقية.
برى كدامير أن فال القراءة باعاأارها سيرورة تأوبلية برتر على خالث
نراال :هض الف ل والاأوبل والاطأيق .وبانض بالف ل كل األارا الممأقة les
 préjugésالاض توج فض وعض المؤول وهو بص د نواج ة النص
لماالياه )2(.أنا الاأوبل فيانض به( )3ذلك الوجه اليلض أوالمحك الفالض ألمه
بطرح صالاية تلك األارا نع ناطياد النص أوع صالايا ا.
وف شذذذذغل نو ذذذذول الاأوبل فض الأحث عن المانى وحمو ذذذذه ونحاولة
كشف نا تحت المطا  .سطا النص الأصري – وتأينه وف ل دالالته الاض ف
ترون حائأة والاض ال تالن عن مفمذذذ ا نأاشذذذرة  .فقراءة النصذذذون هنا فراءة
داللية فض الممذذذاااد واألشذذذرال والأنى الاروبنية والاض تناظر نن القارئ أن
بماواض المانى وبؤوله .
فالاأوبل هوتو ذذذذذذذيا نرانض الامل الفنض كرل ونقاصذذذذذذذ ه ف و بنطوي على
شرح خصائص الامل وسماته وعناصره وبنياه .
إن ال يرنينوطيقا ) (Hermeneutigveهض مظربة الاأوبل ونمارسذذاه.
وال بوج نن ج تأوبلض نح د تؤطر نيال ه ا المصذذطلا سذذوى الأحث عن
المانى والحاجة إلى تو يحه وتفميره.وتضرب ج ور الاأوبل فض الاأوبالد
الرن بة الاض خضذذذذذذذات ل ا أشذذذذذذذاار(هونر) فض القرن المذذذذذذذادة ق .وفض
()1
تأوبالد الراب المق سة.

()1

نفسه ،ص 59

Verite et Methode p104-107

()2

()2
()1

نفسه ،ص107-104

الرويلي  ،ميجان وسعد البازاغي  ،دليل الناقد األدبي  ،ط ، 2المركز الثقافي العربي ،
الدار البيضاء  ، 2000 ،ص47
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والاأوبل بشاغل على ن الف األوجه المارفية والمن يية ( الف ل – المشاركة
– الحوار) ف و باماع بقوة تط ير بة تيا له بحقق وب ح د المانى فض اللحظذة
الراهنة
()2
بأسذذذذاليب أكثر ايوبة وتموبه الحقائق عأر تأرب ه الماأاثر والماشذذذذظض.
فاملية القراءة الاض ت رج النص نن االاه الميردة إلى االاه الملموسذذذة أي
باحقق بصذذذذذذذربا وذهنيا عأر اسذذذذذذذايااب النص وف مه وتأوبله .وبقو الاأوبل
ب ورن ل فض اسذذذذذا الن صذذذذذورة المانى الما يل عأر سذذذذذأر أحوار النص
واسذذارناه دالالته والأحث عن الماامض ال فية والوا ذذحة عأر نلء الأيضذذاد
والفراحاد للحصذذذول على نقصذذذود النص وتأوبله امطالفا نن تيربة القارئ
ال يالية والوافاية .وبيال الاأوبل نن القراءة فاال ا خيا ممذذذذذذذأيا ال ب عض
اناالك الحقي قة المطل قة أو الوا ي ة الما اال ية عن ال نان والم ران .وبا أارة
أخرى فإن "النصذذذذذذذون تمثل على اخاال أمماط ا طرفا (أو فطأا) واا ا
نن أطرا الاالفة الاض تناق أخناء عملية الاواصذذذذذذذل .فال خائر (الماطياد)
واالسذذذذذاراتييياد ترافض نن النص برسذذذذذل خطوطه الاانة وإفانة هيرل فواه
الراننة .والقارئ هووا ه ال ي بمذذذذذذذاطيع تحقيق كوانن النص وتحيين ا فض
وفائع ول لك فإن بنية النص وعملية القراءة بارانالن فض تحقيق الاواصذذذذذل
باحقق الاواصل عن نا برتأط النص بوعض القارئ"(.)1
ـ فض ه ا اإلطار ولم ب نن تاميق اإلشرالية ماماءل :
ـ نا ال ي بأحث عنه القارئ (المؤول) أو بنأغض أن بأحث عنه؟
 - 1هل بأحث عن نانى خفض وراء الاأارة أوالصذذذذذورة األدبية نانى أخفاه
المؤلف عن طربق اإللغاز(سذذذذذذذواء فض صذذذذذذذور النص الأالحية أو فض بنياه
كرل) .ه ا الاصذذذذذور با وه إيزر إلى القرن الااسذذذذذع عشذذذذذر وبربطه بمف و
لألدب بياله نطلقا وذا طأياة كومية فض طرح األسذذذذذذذملة الاميقة فض الوجود
اإلممذذذذذذذذامض وربمذذا ادعى ااى اإلجذذابذذة عن ذذا وهونذذا دعذذاه إب "جمذذاليذذة
ناافي بقية" فض اا شية سابقة ()2وعلى ه ا األ ساة فإن القراءة الاأوبلية هض
()2

غادامير  ،هانس غيورغ  ،التفكيك وفن التأويل  ،ترجمة  ،محمد شوقي الزين  ،مجلة فكر
ونقد الدار العربية للعلوم  ،ص99
L’Acte de lecture, p.197

()1

L 'acte de lecture, Théorie de l'effet

()2

انظر الفصل األول من كتابه( :
esthétique

68

مجلة الحكمة للدراسات األدبية واللغوية
المجلد ، 2العدد) ،4جوان (2014

ISSN : 2353-0464
EISSN : 2600-6421

الاض ترفع امغالق النص وت بل الااليق ال ي بطال إاالة النص على عالمه
ال ارجض  .ه ه اإلنرامية هض الاض تش ذ لرل الوج ة الحقيقية لفال القراءة ألم ا
هض الاض ترشذذذذذذذف عن الطأياة الحقيقية للااليق ال ي بم اركة النص فض
اتياه ال اللة .وب ا المانى فإن األشذذذذياء الاض بقول ا النص ال تنرشذذذذف عأر
فراءة وصذذفية ال تاياوز ا ود المذذطا ونا هوناطى بشذذرل نأاشذذر بل عأر
ار ذذذذة عن المقصذذذذود
سذذذذأر أحوارامأنائه وأممذذذذافه وتاالقاته وهض فراءة نن ل
والنيذذاد وناي ذذة كمذذا بقول ريكور Paul Ricœurمحو نذذا بقولذذه النص
ومحو الاالل ال ي بنفاا عليه أي محو ذذذرب وجودي آخر حير ه ه القصذذذود
وهذ ه النيذذاد أي محو اإلنرذذان أو الوجود الممرن  (.أن مقرأ نانذذاه أن مناج
خطابا ج ب ا وأن مربطه بالنص المقروء ه ا االرتأاط بين فال القراءة وبين
ال طاب المقروء برشف داخل تروبن النص ذاته ف رة أصيلة على اسااادة
ال طاب ذاته بشرل ناي د ه ه االسااادة هض الاض تاطيه خاصياه المفاواة
الميمذذذ ة واالسذذذااادة الماي دة ل ا االرتأاط
على ال وا  .والاأوبل هوالنايية
َّ
( )1
)
إذ أن « ف ل مص نا هو أن مرون نماا بن لاركه بقول شيما نا ألن الوعض
المشرل فض الاأوبل بيب أن برون نفاواا بم ولة على تغابر النص وتا ده
بانض أن مضذذذذذذذع فض اعاأارما أمنا نمذذذذذذذأوفين برون النص ذاته بار فض
تغابره وبمالك ك لك إنرامية ناار ذذذذذذذة اقيقاه الاميقة »( )2إذن فالنص
باحول إلى “كائن بقول” وك ا باأر عن كينوماه ال اصذذة وهض كينومة الاالل
ال ي تحمله لغاه فاالرتأاط وخيق بين الاالل واللغة ايث ال بمرن امل الاالل
إلى الف ل والاأوبل إال وفق ن الف الصذذذذذذيب الااأيربة الصذذذذذذادرة عن ا فلف ل
الاالل بيب ف ل اللغة أوال وإذا كامت اللغة هض إمااج ذاتض فإن األنر بما عض
ف ل الاالفة الممرنة بين ال اد والل غة وعليه فإن نقاربة الاالل هض نقاربة
اللغة الاض تفاحه واالهاما بالاأوبل مابع أساسا نن كومه بمثل تقاطع الامثالد
الاض بروم ا الاالل عن مفمذذذذذذذه والامثالد الاض تروم ا ال اد عن ه ا الاالل
وبالاالض فإن المحاوالد الاض أرسذذذذذذت نف و الاأوبل نن خالل الأنى ال اخلية
Paul ) Ricoeur ( : Du Texte à L’action2 Page :15

()1

Gadamer (Hans –George( :Vérité Et Méthode les grandes lignes

()2

d’une herméneutique: philosophique”, Trad. pierre fruchon Edit, Seuil,
Paris, 1996 , P,290,
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للنص اسذذذاطاعت أن تمذذذاثمر طافاد المرجاية المارفية الاض ت ص كل نن
القذذارئ والمقروء أي الطذذافذذاد الاض تؤسذذذذذذذ للفاذذل الاحربضذذذذذذذض للقراءة
والطافاد الاض تمذ ل فض بناء الرةبة الي ب ة للنص نن خالل إعادة تفايل كل
المفذذاهيل المارفيذذة الم ا مذذة فض الواذ اد المرجايذذة بطربقذذة ايذذادبذذة تذ عل
النَفَ الاأصذذيلض لالك الوا اد وتشذذي رةبة تأوبلية تمذذاح ث نفاهيل نارفية
تمذذذذذذذ ل فض تشذذذذذذذريذذذل ال وبذذذة المارفيذذذة للنص المن اَج.
والاأوبل ب ا الماصذذذذذذذور بفار القراءة المذذذذذذذطحية نلغاة ألم ا ت رج
باألدب إلى اي الااربخ .ولما كان الف ل مفمذذذذذذذه نمذذذذذذذان ا إلى لحظة الاأوبل
ناول ا نن ا فإمه بالاأاية ال بمرن أن بنأنض على فراءة سذذذذذذذطحية با ها هو
ب وره نلغاة فالنص األدبض ال بمرن أن برون ذا وظيفة نرجاية أو أن برون
نحيال على الوافع إال إذا تمذذذذذذلل ف مه عأر المظان األدبية واليمالية الراننة
فيه( )1شرط ا الا ول نن أفامين القول المألوفة.
وإذا كان الاأوبل عن هام روبرد باوة اسانأاطا للمانى نن خالل الاالنة
األسذذذذذلوبية المشذذذذذحومة جماليا فإمه بقيل رأبه ه ا بم الفة نقولة نن نقوالد
أرسذذذذذذذطو النق بة فوان ا أن كل فول أبا برن موعه با تأوبال بقطع النظر
عن شذذذذذحن الاالنة شذذذذذحنا نيازبا أو عن إبقائ ا فض نمذذذذذاوى درجة الااأير
الصذذذذذذذفربة أو الحيادبة فميرد الالفظ بالاالنة عن ه تأوبل .ذلك أن الاالنة
اللغوبة تقاضض عالفة اعاأاط نع األشياء الاض ترن إلي ا فض الوافع .ونن خل
كا مت الاال نة اللغو بة تحرب فا للوافع وزب غا ع نه أي فض م ا بة األنر هض
تأوبل له إذ تحاول أن تاطض نانى ألشذذذذذذذياء الوافع الاض تاأبى على الاح ب
الحقيقض بمفاول االعاأاط .فالاالنة اللغوبة أصذذذالة هض الاض تحمل الاأوبل
ولي شذذذذحن ا األسذذذذلوبض هو الحانل للاأوبل )2(.والتأويل :هو تح ب الماامض
اللغوبذذة فض الامذذل األدبض نن خالل الاحليذذل وإعذذادة صذذذذذذذيذذاحذذة المفرداد
والاراكيذذب ونن خالل الااليق على النص وه ذ ا برك على نقطوعذذاد
حانضذذذذذة أو نيازبة باا ر ف م ا .وهو :تو ذذذذذيا نرانض الامل الفنض كرل

()1

عبد اهلل الغذامي  :الخطيئة والتكفير( ،قراءة نقدية لنموذج لساني) ،النادي األدبي الثقافي،
جدة ،السعودية ،ط ، 1ص .75

()2

ميجان الرويلي وسعد البازعي :دليل الناقد األدبي ،المركز الثقافي العربي ،بيروت ،ط2
2000م ،ص47
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ونقاص ذ ه باسذذا ا وسذذيلة اللغة وهو( )1برك على شذذرح خصذذائص الامل
وسذذذذذذذماته نثل النول األدبض ال ي بنامض إليه وعناصذذذذذذذره وبنياه وحر ذذذذذذذه
وتأخيراته.
حيرأن (روالن بارد) بقول باا د القراءاد وذلك باوال الرااباد َّ
ألن "تا د
الرااباد بؤسذذذذذذذ أدبا ً ج ب ا ً بالق ر ال ي ال بأارر ه ا األدب لغاه إال ليرون
نشذذذذروعا ً فيصذذذذأا األدب أطوبيا اللغة"( )2كما بصذذذذأا األدب مص وفارئ
ولرن النص وجود نأ ل كحلل نالق وال باحقق هذذذ ا الوجود إال بذذذالقذذذارئ
وهنا تأتض أهمية القارئ وتأتض خطورة القراءة كفاالية أسذذاسذذية لوجود أي
أدب .وعليذذه فذذالقراءة فض مظر بذذارد "عمليذذة تقربرنصذذذذذذذيري بذذالنمذذذذذذذأذذة
للنص" (.)3
أنا الأااث األلمامض (إيزر) فيا القراءة عملية "ت خل فض دبنانيرية الأحث
َّ
عن ن لول نن أجل مصذذية ال بمرن أن توج نن حير الأحث الممذذامر للقارئ
أي إذابة مظربة للنص هض مظربة القراءة" )4(.وهر ا تاح د عملية القراءة
ل ى (إيزر) كافاعل بين النص والقارئ وتغ و عملية الراابة فاالً كارتأاطٍ
جل ي وكالهما فاالن باطلأان ش صين مشيطين بشرل ن الف هما المؤلف
والقارئ.
فالقراءة مشذذذذاط نرثف وفال ناحرك وتولي بحاول ناه القارئ اسذذذذارشذذذذا
وسذذذذذذذأرأحوار النص وهض تمذذذذذذذير فض اتياهين :نن النص إلى القارئ ونن
القارئ إلى النص وبق ر نا بق النص للقارئ بضذذذذذذذفض القارئ على النص
أباادا ج ب ة ف ال برون ل ا وجود فض النص وعن نا تنا ض الاملية بإاماة
القارئ باإلشأال النفمض والنصض وباالفض وج اد النظر بين القارئ والنص
عن ئ ترون عملية القراءة ف أدد دورها ال نن ايث إن النص ف اسذذذذذذذاقأل
()1
()2

نفسه  ،ص47 ،

روالن بارت :الدرجة صفر للكتابة ،ترجمة محمد برادة ،الترجمة المغربية للناشرين
المتّحدين ،ط  1985 ،3م ،ص 102

()3

عبد اهلل الغذامي  :الخطيئة والتكفير( ،قراءة نقدية لنموذج لساني) ،النادي األدبي الثقافي،
جدة ،السعودية ،ط ، 1ص .75

()4

ينظر خالدة سعيد  :حركية اإلبداع ،دراسات في األدب العربي الحديث ،دار العودة،
بيروت ،ط 1979 ،1م ،ص 139
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بل نن ايث إمه ف أخر فض القارئ وتأخر به على ا سذذذذواء( .)1وه ا ناناه أن
ب ناء المانى ماتج عن ت خل ال قارئ ا ل ي هو "بن ية تير ب بة" نوجودة فض
النص أصال .لرن ه ا الا خل ال بال إال نن خالل تشغيل باض الميرامي ناد
النصذذذذذذذية نثل "المذذذذذذذيل" و"االسذذذذذذذاراتييية" و"نوافع الالتح ب " و"بناء
اإلطارالمرجاض".
وعلى كل اال فالقارئ الرفء هوالوربث الشذذذذذذذرعض للنص والنص هو نا
باشذذرل فض ف مه ووعيه ونن خل فاملية القراءة الأناءة هض عملية اسذذارشذذا
وتحاوروتاار وتحربك لإلمااجية واإلب ال نن خالل الافاعل الاولي ي بين
إنرامياد النص وف راد القارئ وناارفه.
إن عملية القراءة تمذذذذذذذير فض اتياهين ناأادلين نن النص إلى القارئ ونن
القارئ إلى النص فأق رنا بق النص للقارئ بضذذذذذذذفض القارئ على النص
أباادا ً ج ب ة ف ال برون ل ا وجود فض النص وعن نا تنا ض الاملية بإاماة
القارئ باإلشأال النفمض والنصض وباالفض وج اد النظر بين القارئ والنص
عن ئ ٍ ترون عملية القراءة ف أدد دورها"( .)2أنا رالة الأحث عن المانى
داخل النص فا ضذذع لايربة القارئ أبضذذا "إن المانى فض النص األدبض ال
بارون نن نو ذذذذذول نح د بل هو فض ا ذاته عملية نمذذذذذامرة ونصذذذذذااأة
لايربة القارئ الماطورة نع النص وبناء على ه ا فإن القارئ ال بأحث عن
نانى بل عن تفمذذير نوجه للمانى .ولرض بصذذل القارئ إلى نرالة الافمذذير
فإمه بيري عملياين أسذذاسذذياين :الاملية األولى هض صذذياحة المانى فض إطار
تروبن النص والاملية الثامية هض تحوبل المانى إلى أفرار تقأل المحاورة
كما لو كان المانى حيرنح ود ووا ذذذذذذذا فض ذاته .وب لك مقارب نن جوهر
الامليذذة اليمذذاليذذة"( .)1خل تطورد النظرة أكثر فذذأكثرواتي ذذت محو القراءة
بوصذذف ا فاالً " تحرك سذذلمذذلة كانلة نن األمشذذطة تاام على كل نن النص
وعلى نمارسة باض الملراد اإلممامية األساسية فالنص بمثل تأخيرا ً نحامالً

()1

حافظ إسماعيل علوي :مدخل إلى نظرية التلقي ،عالمات في النقد ،النادي األدبي الثقافي،
جدة المملكة العربية السعودية ،مج  ،10ج  ،34ص .97 - 96

()2

نبيلة إبراهيم ،القارئ في النص ،فصول ،المجلد الخامس ،العدد األول ( أكتوبر /نوفمبر/
ديسمبر) ص.101

()1
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بال الاوصذذذذذذذل إليه نن خالل عملية القراءة"( )2وهر ا تلاب القراءة دورا ً
ن ًما فض الحصذذذذذذول على المانى با أن كامت بحثا ً عن المانى داخل النص.
وأايل القارئ فض ه ا المذذياق إلى دراسذذة وليم راي ( )3الاض رص ذ د المانى
فض النظربذاد األدبيذة الحذ بثذذة على اخاال نذ اهأ ذذا باذ الحرب الاذذالميذذة
ايث تنأرزه ه ال راسة اقيقة ننرة بالنمأة ألصحاب ه ه النظرباد وهض أمه
ال بمرن االعاماد على المانى األدبض نن نيرد اإلشارة إلى نصطلحض الأنية
والح ث .وتوصذذذل صذذذااب ال راسذذذة إلى اقيقة أكثرنرارة وهض فشذذذل ه ه
المذذذ ارة الماصذذذذذذذلذذذة فض ن ج الاطأيق الاملض بذذذالنظري فذذذ أدى إلى
ظ ورار كة نا ب ا الأنيو بة فض الن ق األدبض وتطرق " راي" مفمذذذذذذذه إلى
ن اجمة تفريرية درب ا وع ها تطرفا ً أدبيا ً ألم ا تماى إلى اليمع بين تاربفض
الأنية والح ث لاصذذذذذوم نن ما نف ونا ً نحيرا ً بصذذذذذاب تصذذذذذ بقه فض باض
األايان .وبؤك فض خاتمة دراساه أهمية الحقيقة الاارب ية فض الحصول على
نانى بوصف ا سحرا ً اين بما ج الااربخ والنظربة بالاأوبل على محواماقائض
فض ال راسذذذذذة األدبية وال ب ال القارئ بالمذذذذذيطرة على الحقيقة بق ر اهامانه
بطافاه فض إخارة ل ة األفرار الي ب ة.
بقول ميشااااو أو ن وهو بصذذذ د الح بث عن سذذذيميولوجية القراءة «:إذا كان
النص ال بوجذ إال بوجود القراءة وإذا كذان الاذذأوبذل بأذ أ عنذ نذا بمذذذذذذذاحوذ
القارئ على النص فإمه بصذذذأا نن الامذذذيرج ا أن ماح ث عن النص خارج
القراءة الاض هض نن ماائيه .وأحلب المالاظاد الاض سنحاول افاراا ا اول
النص هض إذن نالاظاد تاحقق بفضل الاأوبالد »(.)1
فض مف المذذياق برى إبروأن القوامين ال اخلية للنص وإن كامت تفاا إنرامية
الاأوبل إال أم ا ال تفاح ا بصذذذذذذذورة ال م ائية كما أن الاأوبالد المقاراة
ليمذذذذذت نفرو ذذذذذة نن طر القارئ ولرن ا ماتية عن الاااون ال ي بح ث
()2

فولفجانج إيزر ،فعل القراءة ،ترجمة عبد الوهاب علوب ،المجلس األعلى للثقافة ( القاهرة
)( .2000م) ص 3

()3

وليم راي ،المعنى األدبي من الظاهراتية إلى التفكيكية ،ترجمة يوئيل يوسف عزيز ،دار
المأمون للترجمة والنشر ،وزارة الثقافة واإلعالم ( بغداد – العراق ) الطبعة األولى
(.1987م).ص25 ،

()1

ميشال أوتن:سيميولوجية القراءة ،ضمن كتاب :نظريات القراءة :من البنيوية إلى جمالية

التلقـي ص59
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بين النص والقارئ فض إطار نا بمذذذذذذميه إبروبـذذذذذذذذذذذذ " الاشذذذذذذارك النصذذذذذذض"
( ) textuelle Coopérationأي لحظذذة الافذذاعذذل بين النص والقذذارئ
وتحذذ بذذ ا بين النص وفذذارئذذه النموذجض ) Modéle Lecteur( :فذذالنص
بفار فارئه كشذذرط اامض لق رته الاواصذذلية الملموسذذة ولرن أبضذذا بقوته
ال اللية ال اصذذذذذذة .وباأارة أخرى إمه نناج لواا فادر على تحيينه  -وااى
()2
إذا كنا ال مأنل (أوال مرب ) أن برون ه ا الواا نوجودا نادباا»
بقول" ج ب ساااااااار ر"  ":إن الفال اإلب اعض لحظة حير نراملة فض الامل
األدبض  ,ألن عمليذذة الراذذابذذة تفار عمليذذة القراءة كاالز ج ذ لض .و ه ذ ان
()3
الفاالن المارابطان باطلأان فاعليْن ن الفيْن هما المؤلف والقارئ
" إن القراءة إذن ع بلة الراابة فض إمااج النص و تفايله  ,وربما زادد علي ا
فض اسذذاشذذفا نرانيه وتحقيق أبااده عأراألزننة المااافأة والثقافاد الماأابنة
ألم ا تشذذذذذذذرك نارفة القارئ بمارفة الراتب  ,وتمذذذذذذذقط خأراد األول على
تيارب الثامض فا ن َحصذذذذذذذل تحقيقا دبنانيريا إلمااجية ج ب ة وناي دة  .وعليه
فالقراءة لـذذذذيـذذذذمـذذذذت هـذذذذض نـذذذذا بيود به المراوب فقط  ,وإمما هض توساة له
وام باح عن ارفياه ونالاقة لما بن ة تحت خناباه وعأرفضاءاته .
فالقراءة إذن تنشيط إلمااجية النص وف ح ل ماده اإلب اعض وتحقيق لا او
لياه نن خالل ام راط القارئ فض فال القراءة ونالنماه لمماوباد النص
()1
اللغوبة واألسلوبية وتياوزاكراهاته الأنائية وفك سننه ونارفة سيافاته.
وتأسيما على نا سأق بظ رأن النص بحااج كثيرا إلى نماع ة القارئ والى
ت خله النشيط ااى بامرن نن نلء فراحاته ونناطق التح ب ه وال روج نن
صماه وتحقيق جمالياه نا دا النص آلية بطيمة (افاصادبة) تاي على فائض
فيمة المانى ال ي ب خله فيه المالقض )2(.أكثر نن ذلك ال برافض النص
()3
باماظاره ا الا خل فحمب وإمما بامل نن ج اه على خلقه وإبياده
Umberto Eco : Lector in Fabula , op. cit p 64

()2

- J P sartre : qu’est ce que la littérature ? cité par W . ISER : l’acte

()3

de lecture p 199
()1

الجاحظ البيان والتبيين تحقيق عبد السالم هارون لجنة التأليف والترجمة
والنشر ( 203/1دط)1948

U. Eco: Lector in Fabula P 74

()2

IBID P 76

()3
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بارتب عن ه ا الاحرك النشيط لأناء صورة نح دة للقارئ أن كاابة النص
وفراءته وتأوبله تال من إطاراساراتييض باوفع فيه الراتب فارئه وبارفب
فيه ردود أفااله الممرنة ليماأق ا أو بؤخرها نااق ا أن الق راد الاض تمنا
()4
كلماته ناناها هض مف الق راد الاض سيليأ إلي ا القارئ أخناء عمله الاأوبلض
وه ا القارئ ال ي بماى المؤلف إلى بنائه (القارئ النموذجض) لي
ذاتا فردبة وإمما هو إساراتييية مصية أي سلملة نن الاملياد النصية
المرتقأة الاض بااين القيا ب ا كض"بال تحيين تا للمانى الرانل للنص".
وخالصة القول مقول لق أ حى الاأوبل هاجما مق با ذا م عة عالمية سواء
نن ايث رواف ه الاأنلية والفلمذذذذفية أ نن ايث اتمذذذذال وتنول اسذذذذااماالته
الاض تاا ى ا ود النص األدبض إلى نياالد فرربة وجمالية ن الفة  .ك لك
بامي الاأوبل بممذذذذذذألاين جوهرباين ف و نن مااية بقو على فواع ننطقية
صارنة وبمان نن ج ة أخرى إلى إشرافاد صوفية .وخالصة ذلك هض
أمنا بإزاء ” تصذذذذذوربن ن الفين للاأوبل  .فاأوبل مص نا امذذذذذب الاصذذذذذور
األول بانض الرشذذذف عن ال اللة الاض أرادها المؤلف أوعلى األفل الرشذذذف
عن طابا ا المو ذذذذذذذوعض وهونا بانض إجالء جوهرها الممذذذذذذذاقل عن فال
الاأوبل .أنا الاصذذذذذذذور الثامض فيرى على الار نن ذلك أن النصذذذذذذذون
تحامل كل تأوبل”( )1وتأرزأهمية الاأوبل إذن فض الطافة ال هنية والق رة
على إدراك الاالنة واتمذال أفق المؤول واخاال نقاصذ ه ونحاولة ربط
أفق النص بأفق القارئ والمذذذذذذذياق والمرجع .ولال تفاعل كل ه ه الاوانل
نن شذذذذأمه أن بناج رةبة تأوبلية نفارفة وبإنران ه ه الرةبة أن تواجه باض
المايقاد.
فالاأوبل باطورباطور فال القراءة ون ما ترن اإلجراءاد أوال طواد الاض
باأا ذذذا ف و بمذذذذذذذا ذذذ اسذذذذذذذا الن المانى الذذذ ي هوال طوة األولى
محوالف ل وبناء المرجاية ال ي هوال طوة األولى للافمذذذيروالاراوح بين الف ل
والافمير هو الحركة ال ائأة للاأوبل فض جميع األوساط والمياالد.

25 IBID P 81

()4

()1

امبرتو إيكو:التأويل بين السيميائيات والتفكيكية ،تر سعيد بنكراد ،المركز الثقافي العربي

ط 2000/1ص 117
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وإذا كان نن شذذذأن المؤول فض لحظة باين ا أوفض نوفف باينه أن « ب َنمذذذ لي َج »
النص نن أجل الوصذذذول إلى ناناه أو إلى نانى فيه فإن نن شذذذأمه ك لك أن
باابع اركة امفاااه وأن بيال نن الحوارالنصذذذذذذذض ونن الحواراول النص
ج ءا ً ال باي أ نن اإلب ال اا ذذذذذرا واسذذذذذاقأاال ونن هنا فالقارئ بلاب دورا
كأيرا فض تفايل النص اينما ب لص الا فض تح ب المذذياق وفض اسذذا الن
المانى ال ي باود به إلى الاالل الماحرك وعليه ترون مقطة الامفصذذذذذذذل بين
سميولوجية القراءة وآلياد الاأوبل ننأثقة نن الماض محوتح ب المانى وتح ب
المرجاية األسذذاة أومحو نارفة الممذذانأت الفنض والممذذانأت الثقافض لاشذذريل
النص.ولق ااولت ال رنينوطيقا الح بثة أن تا طى الطربق الممذذذذذذذ ود ال ي
وصذذذلت إليه خنائية ال اد والمو ذذذول فض فلمذذذفة المارفة بإنرامية اليمع بين
نذذذذذذقذذذذذذولذذذذذذاذذذذذذض الذذذذذذاذذذذذذفمذذذذذذذذذذذذيذذذذذذر.
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