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 بعنوان: مداخلة الملتقى الدولي األول في اللسانيات
 النص التعليمي والمتلقي المغاربي في ضوء مستجدات الدرس اللساني 

 2019فيفري  27 /26يومي 
 
 

 تعليمية النص األدبي في الجامعة دراسة في ضوء نظرية التلقي.عنوان المداخلة: 
 
 

 تمهيد:
بل العملية التعليمية ككل، فهو ، السواء على مواملعلّ  ماملتعلّ  عليها يستند ودعامة أساسية ركيزة يعّد النّص عامة   

وحدة تعليمية جتمع يف طياهتا معارف عديدة: لغوية وتربوية ونفسية واجتماعية وثقافية... ليصري بذلك النص 
ويعّد النص التعليمي زمان واملكان، وحدة معرفّية تتفاعل يف رمحها معارف لسانية وغري لسانية، تتمّيز خباصية ال

ة تعليمية اقاعدة أساسّية يف الدرس اللغوي وآلية مساعدة على التحصيل اللغوي عن طريق القراءة اليت هي أد
 . تعلمّية يتحقق من خالهلا النقل التعليمي الديداكتيكي للمعارف

وللنص التعليمّي أمهية يف دراسة األدب وتربية ذوق املتلقي/املتعّلم األديّب وتعرّفه على ممّيزات اللغة وخصائصه    
ائد تدخل ضمن ما يسمى بالتعليمية، وباعتبار النص وكل هذه الفو وتنمي ثقافتهم األدبية وتزودهم بثروة لغوية 

منظومة معرفية تتأسس على املعرفة هذه الوحدة التعليمية داخل ميثل  النّص األديبّ عامة وحدة تعليمية، فإّن 
يأيت االهتمام بتعليمية النص األديب يف املرحلة اجلامعية باالستناد إىل املرحلة من هنا و . والعاطفي واجلانب النفسي

 تعثرا يعرف مازالتدريس النص األديب فيها يف وقتنا احلاضر غري أّن إعداد طالب الغد  هتا، فهي مرحلة مهمة يفذا
   املنهجية. ومقاربته املصطلح حتديد يف وغموضا والتبليغ، التوصيل مستوى علىوديداكتيكيا  بيداغوجيا

مفهوم النص األديب وإشكالية تعليمية النص مفهوم التعليمية و يف  وعلى هذا األساس تبحث هذه الدراسة   
امتالك مدى فاعلية الطالب/املتعّلم/املتلقي يف  األديب يف مرحلة اجلامعة يف ظل املناهج الكثرية اليت عرفها، وما

جمال يف يف دراسة النص األديب  هج البديلالفنية؟ وما هو املن ومجالياته وسائل خرق واقتحام خبايا النص األديب
  .؟دراسة األدب والنص األديبتعليمية النصوص عامة واألدبية خاصة؟ وما مدى فاعلية نظرية التلقي يف 
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 مفهوم التعليمية:  -1
 لغة:   -أ     

وتَ َعلََّمُه: "... َعِلْمُت الشيَء أَْعَلَمُه ِعْلماً: َعَرفْ ُتُه... وَعِلَم اأَلْمَر  جاء يف لسان العرب البن منظور           
 (.1أَتْ َقَنُه")

  اصطالحا: -ب   
 ؛ غري أّّنا تشمل " كلمن الصعب تقدمي مفهوم جامع مانع للتعليمّية إذ لكل عامل نظرته يف هذا العلم          

 تعلق املدرس أم يستعملها اليت واخلطوات األمر بالطرائق والتقنيات تعلق سواء والتعلم التعليم عملية سري ميس ما
(. أّما موضوعها فيتمثل 2سريها") قنوات رسم وحتاول التدريس عملية حتاور اليت والتوجيهات والنظريات باملفاهيم

 التعليمي وارتباطه الفعل التعّلمي... وتتمركز حول/التعليمي النشاطني بني املوجود التفاعل يف عملية البحث "عن
 وتبليغ اكتساب دراسة آليات "يف )التعليمية( موضوعها حصر ميكن كما  (.3هبا") املتعلقة ومفاهيمها باحملتويات

 الصعوبات املدرس ملواجهة هبما يقوم تفكريا وممارسة واحد آن يف متثل معني، فهي معريف مبجال املعارف املتعلقة
 (.4مادته") تعليم يف يالقيها اليت

 مفهوم النص األدبي: -2
ولكل منهما مفهومه اخلاص به من الناحية اللغوية األدب، والنص  يتألف هذا املفهوم من عنصرين مها:    

 واالصطالحية. 
  :النص -1  

وذلك وفقا ملا جاء يف معجم لسان من الناحية اللغوية تدور داللته حول الرفع واإلظهار النص لغة:  -أ     
ُه نصَّا: رفعه. وكل ما أُْظِهَر فقد ُنصَّ "النّص َرفْ ُعَك الشيءالعرب البن منظور من أّن  ... ، ونصَّ احلديث يَ ُنصُّ

 (.5َأْي َرفَ َعُه... ") إىل فالن احلديث يقال نص
 تتابعفمن الناحية اللسانية هو " عّدد تعريفاته بتعّدد جماالت الدراسة من لسانية وتعليمية.تت :اصطالحا-ب    

(. ومن 6أخرى) لغوية وحدة أي حتت تدخل لغوية ال عالمات من مركبات أو لغوية عالمات من متماسك
 (.7املعارف اللغوية") فيه حمورا تلتقي متثل تعليمية الناحية التعليمية/البيداغوجية "وحدة
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 األدب:  -2
 لغة:  -أ     

ْرِس. واأَلَدُب:الَظْرُف وُحْسُن التَ َناُولِ جاء يف معجم لسان العرب      ْفِس والدَّ . وأََدٌب بالضم " اأَلَدُب: أََدُب الن َّ
 واألدب والظرف النفس األدب يف اللغة يدل على هتذيبهذا أّن معىن و  (.8فهو أَِديٌب من قوم أَُدبَاَء...")

  وحسن التناول.
 اصطالحا:  -ب

 أشعار حفظ ف     "هو خيتلف مدلول األدب يف االصطالح باختالف العصور التارخيية ما بني قدمية وحديثة     
ومن  (.9فقط...") متوّنا حيث من الشرعية العلوم أو اللسان علوم بطرف من كلّ  منها واألخذ وأخبارها العرب

شكل من أشكال التعبري عن النفس اإلنسانية من عواطف وأفكار، أو هو "التعبري باللفظ  ناحية أخرى هو
 حقل إطار يف وتبليغياً  تعبريياً  لغوياً  كال  مبعناه العام هو"وهبذا فالنص األديب (. 10)اجلميل عن املعىن اجلميل"

وعليه فالنص  (.11تعليمية...") أو ثقافية أو فنية أو علمية أو إبداعية أو فكرية أو لغوية ممارسة معريف حمدد، إنّه
 :باخلصائص التالية من الناحية اإلجرائية العمليةيتصف األديب 

  فنية جتذب القرّاء. يهتم بإيصال األفكار واملشاعر بطريقة ✓
 يعمل على التأثري يف املتلقي. ✓
 النص باعتبار التعليمية، العملية من مكونات أساسيا ، ذلك أّن النص "مكوناوحدة تعليمية تواصلية ✓

يعّد  النص األديبهبذا ف(. و 12للطالب") األستاذ إفهامه من يتطلب ولغوياً، معرفياً  مضمونا حيمل
ارسة الفعل التعليمي، غري أّن حقل تعليمية النصوص األدبية مازال جديدا واألحباث فيه فضاء ممّيزا ملم

ة خاصة فيما خيص اآلليات املنهجية واملعرفية يف حتليل هذه مغمورة ويشوهبا نوعا من الغموض والضبابي
  النصوص.

 إشكالية تعليمية النص األدبي في مرحلة الجامعة: -3
 قد بأّنا يالحظ اجلزائر يف ومرحلة اجلامعة اجلامعة قبل ما مرحلة يف األديب النص تعليمية لعملية ملتتبعاإّن       

 مراحل: بثالث مّرت
 أنّ  أساس "على املعارف تلقني مسار وإتباع الذهين برنامج التعليم لنظام وخضعت األول: المرحلة •

 (.13") املتعّلم إىل تُقّدم اليت اجلاهزة املعارف من كم طريق عن تتحقق الرتبية
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 بيداغوجية أساس على الذي يقومنظام املنهاج  إىل والتعليمي الرتبوي النظام فيها انتقل المرحلة الثانية: •
 فهم يف التعمق"الفعال، وكان من أهدافه العامة  ، ودور املتعلمالتعليم بدل مالتعلُّ  على الرتكيزاألهداف و 

 بعظمة واالعتزاز واألديب واللغوي الفكري األمة برتاث الصلة توظيفها وتثمني وإجادة وآداهبا، اللغة
 واالجتماعي الثقايف احمليط فهم يف والتعمق واألصالة، االنتماء روح التاريخ وترسيخ عرب إجنازها احلضاري

 جمال وتوسيع واخلربات، املعريف، الرصيد وإثراء إجيابيا تفاعال معه والتفاعل واالقتصادي، والسياسي
 منهجية وهتذيبه... وإكساب الفين الذوق وتنمية باجلمال اإلحساس واالهتمامات... وإذكاء األفكار

اليت  واملهارية والوجدانية املعرفية فرتاوحت ما بني األهدافأّما أهدافه اخلاصة  (.14والعمل...") التفكري
 أدوات للمتعلم، وإكسابه املعارف اللغوية دعماألديب من خالل  واجلانب اللغوي تركز على اجلانب

 يف العربية اللغة استعمال على والقدرة ،املوضوعي والنقد والتعليل والتفسري والتحليل الفهم وآليات
 .(15)...لألمة الروحية بالقيم األديب والتشبع الذوق امتالكو  ،والكتايب الشفهي التواصل

 على والتعرف العصور، خمتلف وتطوره... يف وأغراضه األدب فنون على وكذا "التعرف            
 من مناذج على واإلطالع املتميز، واألديب الفكري عصرها بإنتاجها طبعت وفكرية أدبية شخصيات

 ذوقه وملكة املتعلم اإلبداعية مواهب وتنمية والفكر، األدب يف الكتب وأمهات الكاملة، املؤلفات
 والبحث والتعبري والنقد التحليل يف وتوظيفها والفنية األدبية املصطلحات يف والتحكم األديب،

 (.16األديب")
بالكفاءات حيث أصبحت  املقاربة منهاجبالكفاءات/ املقاربة بيداغوجية إىلاالنتقال  الثالثة:المرحلة  •

 هتتم تعليمية "مقاربة بيداغوجي منظور من هي اليت النصية األديب تقوم على املقاربة النص تعليمية
 إن إذ اجلملة. دراسة إىل وليس ككل، النص مستوى إىل العناية تتوجه حيث ونظامه، النص بنية بدراسة

 تنصب مث ومن العناصر. منسجم األجزاء، متناسق خطاب هي حيث من معها التعامل هو اللغة تعلم
 بل اجلمل، من متتابعة جمموعة على متوقف غري النص علجت اليت واالنسجام ظاهرة االتساق عل العناية

 (.17املعىن") متوافق البناء حمكم نص إنتاج على املساعدة الشروط رصد حماولة إىل ذلك تتعدى
 يف جامعاتنا األديب يالحظ أّن الدرس اجلزائر يف اجلامعة مرحلة يف األديب النص تعليمية لعملية املتتبعكذلك       

 املنهج ولكن ...القارئ النص، املؤلف، اجلمال، الواقع، التاريخ، كالّذوق، أساسية نقديه مفاهيم ةقد عرف عدّ 
 األكادميي الدرس يف واملفضل السائد املنهج هو بقي الفنية، واملقاربة التارخيية القراءة بني جيمع الذي الالنصوين
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 عليه مرّ  نقديا منهجا وجامعاتنا مدارسنا يف يطبقون واملدرسون . وهكذا بقي الباحثونالثانوي والتعليم اجلامعي
 (.18اخلطة) ونفس املنوال بنفس الزمن من قرنان

خاصة يف مرحلة اجلامعة باعتبارها  القضايا اليت هتم منهجنا الرتبوي يف احلقول التعليميةوبالتايل احلديث يف     
 منها خاصة ما تعّلقتعديلها، النظر فيها وإعادة مهمة، وجب تعّد نقطة ، مرحلة مهمة يف إعداد املتلقي/املتعّلم

شمل يضعف وكل تعليمية األدب والنص األديب، باعتبار أن النص األديب حاضر يف مجيع األطوار التعليمية، ب
، واليت أدت عصرنا احلايلملتغريات املتعددة يف خاصة يف ظل ا .يف الوقت نفسه شمل النص األديبيمراحل التعليم 

وحتليله وقراءته، فهم النص األديب حول  وأدت إىل كثرة التساؤالتإىل انقالب يف طرائق معاجلة النصوص األدبية، 
ظهرت املناهج ف جديدة، بغية حتليل وفهم وتذوق النصوص األدبية.عن بدائل البحث أدى إىل األمر الذي 

 واملقاربة البنيوية واألسلوبية واأللسنية والسيميائيةك  غوية احلديثة النقدية احلداثية اليت ولدت من رحم الدراسات الل
أصبحت تشكل أزمة يف  غري أّن هذه املقارباتليت تناولت النص من زوايا متعددة، او ، ...التداولية والتفكيكية

نظرية التلقي كبديل منهجي ما أدى يف هذه الدراسة إىل اقرتاح وهذا  وتعليمه األديب بيان أثرها على دراسة النص
يف دراسة النص األديب وتعليمه خاصة يف مرحلة اجلامعة، حيث يعّد الطالب/املتلقي/املتعّلم العنصر األساس يف 

 العملية التواصلية حبيث يستقبل النص األديب ويقوم بالتفاعل معه والتأثر به.
 وإجرائي في تعليمية النص األدبي:كبديل منهجي والتأثر  والتقبل التلقي منهج  -4

بصورة عامة النص األديب إّن املتتبع لواقعنا التعليمّي يف اجلزائر يدرك أّن هناك بعض القصور الواضح يف تدريس     
، وهذا راجع إىل اإلسرتاتيجيات اليت تعاجل احملتوى القرائي املقدم للطلبة ،إضافة إىل الفهم صورة خاصةوالقراءة ب

، وعدم السطحيالفهم عند مستوى فهوم القراءة يف هذه املرحلة التعليمية املهمة واليت مازالت تقف اخلاطئ مل
األمر . الرتكيز على أمهية القراءة بوصها مهارة لغوية وأداة من أدوات التعليم اليت يعتمد عليها الطالب يف تعلمه

الواعية اليت تعمل على تطوير الذات املتعلمة مع الرتكيز على على أمهية القراءة  دالذي يبعث على ضرورة التأكي
  .فيها املتلقي/املتعّلم/دور القارئ

يف تنمية فالرتكيز على دور القارئ/املتعّلم يف نص القراءة من أهم األدوار اليت تعتمد عليها نظرية التلقي     
 ماسة إىل اعتماد هذه النظرية اليت أثبتت فاعليتها األدبية والنقدية نا حباجة يؤكد أنوهذا ما  ،مهارات القراءة الناقدة

وهبذا كانت جمال اللغة العربية من خالل طرحها لبعض احللول املنهجّية ألزمة البحث يف جمال الثقافة واألدب، ويف 
الدراسات العربية اليت أّن  غري، والفّنيةنظريّة التلّقي األمنوذج اجلديد الذي ميكن اعتماده يف قراءة األعمال األدبّية 

وهذا ما دفع هذه الدراسة إىل الرتكيز على تعليمية تكاد تكون قليلة  أو التعليمي  تضمنتها على املستوى الرتبوي
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من نظرية التلقي وتطبيقاهتا الرتبوية منطلقًا أساسيًا يف تنمية مهارات  هاذاختالنص األديب يف اجلامعة من خالل ا
اجلزائرية، خاصة وأّن الطلبة يف كلية اآلداب القراءة الناقدة لطلبة قسم اللغة العربية يف كلية اآلداب يف اجلامعة 

 .قراءة التحصيليةيفتقدون إىل مهارات القراءة الناقدة ذات الصلة بنظرية التلقي، ويركزون فقط على ال
التلقي والتقبل والتأثر يف جمال األدب عامة وتعليمية النصوص األدبية خاصة يركز على القارئ أثناء إّن منهج   

تفاعله مع النص األديب باعتباره هو املرسل إليه واملستقبل للنص ومستهلكه وهو كذلك القارئ احلقيقي له، ويعين 
  عن طريق القراءة اليت هي: هذا أن العمل األديب ال يكتمل إال

 
 معريف )ذهين(                                

 وجداين )عاطفي(         القراءة فعل               
 اجتماعي )ثقايف(                                    

 ستثمر فيه الثقايف والوجداين.األديب الذي يمعّقد ينجزه متلق/قارئ/متعّلم ملقروء هو النّص فالقراءة فعل معريف     
يف شكل ردود جتاه  وهذا جيعل النص األديب يرتكز على امللفوظ اللغوي )النص( والتأثري الشعوري )القارئ(

فاستغالل يتحقق النص بصريا وذهنيا عرب استيعاب النص وفهمه وتأويله. وعن طريق القراءة  محوالت النص.
باعتباره املعىن فهمه وتأويله ال يتم إاّل بوساطة الدور الذي ينهض به القارئ يف هذه العملية، النّص األديّب وحماولة 

باخلطاب، فهو متلّقي النّص، وهو الذي يضيء أبعاده وعتباته من خالل الوقوف على قيمته ودالالته بقراءاته 
خالل اكتشافات جديدة لكونه منتجًا ثانيًا له، وهو ال تنتهي، من تأويلّية الواعية اليت متنح النّص أبعادًا وآفاقًا 

الذي يفتح آفاقًا هائلة أمام عملّية القراءة اليت تعترب شكاًل من أشكال احلوار بني القارئ والنّص، ونشاطًا منتجاً 
ة القدمية اليت مل يكن جيعل القارئ/املتلّقي شريًكا يف عمليَّة اإلنتاج. وهو ما ميّيز القراءة اجلديدة من القراءة التَّقليديَّ 

القارئ فيها منتجًا للمعاين بقدر ما كان مستهلكًا هلا، فقد اّتسمت بالتكرارية واآللّية العقيمة اليت تنحصر يف 
 .(19) املعىن القائم يف ذهن الكاتب/املعّلم، ممّا جعل القراءة األدبّية تواصلية استهالكية وليست إنتاجية

وبالتايل تركيز االهتمام املطلق لّقي أن يكون القارئ/املتعّلم حرًّا يف استقبال النص. لقد كان هدف نظريّة الت   
وبالتايل عندما نتكّلم عن   .على الدور الفعال للمتلقي /املتعّلم كذات واعية هلا نصيب األسد من النّص وإنتاجه

ماره يف  ما خيدم النص التعليمي باعتباره أداة كيفية تطبيق إجراءات نظرية التلقي يف تعاملها مع النص وكيفية استث
إّن ميدان تعليم نقول:  الوسيلة. النص مع املتعّلم تفاعل بينها واليت من التعليمية العملّية إجناح يف فاعلة وظيفّية
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 الذي ظل القراءة قد شهد تغرياً كبرياً يف مفهوم القراءة، فلم يعد مفهوم القراءة ينحصر يف املفهوم التقليدي القدمي
سائدا يف كلّيات اللغة واألدب العريب، والذي كان فيه املتعّلم جمرد مستهلك مخول، فقد تغرّي هذا املفهوم حبيث 

 شريًكا يف عمليَّة اإلنتاج. املتعّلم/، ونشاطاً منتجاً جيعل القارئ/املتلّقيعقلية متنوعة متعددةالقراءة عملية أصبحت 
 وقد انعكس هذا التغيري يف مفهوم القراءة على طرق تدريس املهارات اللغوية واألدبية على السواء. 

ويرجع هذا التغيري إىل ظهور تيارات جديدة غرّيت النظرة للغة والقراءة وطبيعة عمل الذهن فيها ودور القارئ،    
ومن بني هذه التيارات/النظريات اليت كان هلا دور مؤثر يف تطوير القراءة والرتكيز على دور القارئ نظرية التلقي، 

. وقد (WOLFG ANG. ISER)وفولفغانغ إي زر (H. R. Jauss)واليت من أبرز ممثليها هانز روبريت ياوس
ظهرت نظرية التلقي كنتاج لتفاعل العديد من النظريات املعرفية واألفكار الفلسفية والتصورات اليت مّيزت املناهج 

 النقديّة والفكرية اليت عنيت بقضية الفهم واالستيعاب والتأويل وخاصة ما يتعلق منها بالنصوص األدبية، وبتحويل
االهتمام من املؤلف والعمل األديّب إىل النّص والقارئ/املتلّقي لتؤكد على أن  التلقي ليس سلبيًا أو آلياً، كما أن 

فالنّص يف ذاته جمّرُد إمكانّية ال تتحقق إاّل باملشاركة الفعالة  القارئ ليس جمرد مستهلكًا وإمنّا منتجا ثانيا للنص.
ّص وتتعدد معانيه حبسب طبيعة األسئلة اليت ينطلق منها فعل القراءة، كما أّن للقارئ، وبتجدد القراءة يتجدد الن

 النّص ال يكتسب مدلوالته إالّ من خالل تفاعله مع قرّائه أثناء عملّية القراءة. 

وهذا يعين أّن العمل األديّب يتموقع يف الوسط بني النّص و القراءة من خالل التفاعل احلميمّي والوجدايّن    
 (:20تصايّل بني الّذات واملوضوع، أي النّص والقارئ كما توضح اخلطاطة التالية )اال

 القراءة       العمل األديّب                              النّص                            

 العمل األديّب < النّص     

 بنائّية نصّية وبنائّية قرائّية         العمل األديّب < القراءة      

  القارئ       النصّ     

 القراءة = النّص + القارئ     

 العمل األديّب       خطاب لغوّي قابل للقراءة + خطاب فيّن قابل للتأويل.    
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القارئ حمكوم بالنّص وهذا كله نسفًا ملا جاءت به البنيويَّة، اليت اعتربت النّص بنية حمّددة ومغلقة، وأّن      
ووظيفته ال تتجاوز الكشف عن "شفرة" النّص وأنساقه املختلفة، وما القراءة إاّل نشاط يهدف إىل الكشف عن 

عّدت أفكارهم ومقرتحاهتم على مشارف السبعينّيات تأسيسًا لنظريّة "وبذلك  أسرار النَّص ونظامه املكون له.
بديل منهجّي ومنعطف جديد حنو  كونسطانس األلمانية""فكانت بذلك مدرسة  (21)"جديدة يف فهم األدب

تأسيس أفق مغاير يف جمال القراءة والتأويل، فمعها بدأ تعبيد الطريق حنو تكريس احلضور األكرب للقارئ وملسألة 
 التأويل.

حم  وراً م  ن حم  اور نظري  ة الق  راءة، واحلقيق  ة ال  يت تش  ري إليه  ا  ( Reception Theory) متث  ل نظري  ة التلق  ي      
وهب  ذا حاول  ت نظريّ  ة التلّق  ي م   ن نظري  ة التلق  ي أن الرتكي  ز عل  ى الق  ارئ ه  و تركي  ز عل  ى ال   نص أو م  ن أج  ل ال  نص، 

 ح ي   اوسخ   الل أب   رز علميه   ا أن تق   ّدم جمموع   ة م   ن املف   اهيم النظريّ   ة واإلجرائيّ   ة البديل   ة للمف   اهيم البنيويّ   ة. فق   د ط   ر 
أص  بح ه  ذا املفه  وم حيت  ل موقع  اً و ، أفققا التوع"قق "" أو "أفققا انتظققار القققار مفهوم  اً إجرائيّ  اً جدي  داً أطل  ق علي  ه اس  م "

مفه    وم مج    ايّل يلع    ب دوراً م    ؤثراً يف عمليّ    ة بن    اء العم    ل الف    يّن واألديّب، ويف نوعي    ة "مركزي    اً يف نظريّ    ة التلّق    ي، وه    و 
انطالقاً من فكرة أن املتلّقي يقبل على العمل وهو يتوّقع أو ينتظر شيئاً م ا. ف أفق  االستقبال اليت يلقاها ذلك العمل

االنتظار أو التوّقع ميثل الفضاء الذي تتّم من خالله عملّية بناء املعىن ورس م اخلط وات املركزيّ ة للتحلي ل ودور الق ارئ 
 .(22")نظرية التلّقي يف إنتاج املعىن عن طريق التأويل األديّب الذي هو حمور الّلذة لدى

" باكتساب وعي جديد يدعوه بناء األفا الجديد" أو "تغي"ر األفاعلى مفهوم " وفضاًل عن هذا نبَّه ياوس    
أي املسافة الفاصلة بني االنتظار املوجود سلفًا والعمل اجلديد، حيث ميكن للتلّقي أن " المسافة الجمالي"ةب  "

وخييب ظن املتلّقي يف مطابقة معايريه السابقة مع  بالتعارض املوجود مع التجارب املعهودة،يؤدي إىل تغيري األفق 
معايري العمل اجلديد، وتتّم عملية بناء املعىن وإنتاجه داخل مفهوم أفق االنتظار فيه يتفاعل تاريخ األدب واخلربة 

 (.23)اجلمالّية بفعل الفهم عند املتلّقي

إيغااًل يف إشراك الذات املتلقّية يف بناء املعىن بوساطة فعل اإلدراك. رأى أّن الفهم خطوات أكثر  وخطا إيزر   
تفاعل بني النّص "احلقيقّي للنّص ينطلق من القارئ الذي هو املنتج احلقيقّي للنّص عرب عملّية القراءة اليت هي 

ومهما حاول القارئ كشف أبعاد  الذي حيتوي على إمكانات داللّية والقارئ الذي حيمل الكفاءات التأويلّية.
، وهو ما يربز العالقة القويّة بني القراءة ذاهتا (24)"النّص وداللته، فإّن ما يتوصل إليه جمرد صورة من صور القراءة

وبني ما ميلكه القارئ من مكّون ثقايّف، إذ ال ميكن للقارئ أن يلج أعماق النّص ما مل يكن مؤهاًل معرفّيًا ألّن 



9 
 

خربة حمّددة يف إدراك شيء ملموس يف العامل " ست جمرد تلك الثنائّية القائمة بني النّص وقارئه، وإمّنا هيالقراءة لي
    .(25)"اخلارجّي وحماولة التعّرف على مكوناته وفهم هذه املكونات ووظيفتها ومعناها

األدبّية مرتبط بطبيعة حتديد املعىن يف النّص األديّب. إّن الرتكيز على عنصر الذات القارئة يف التعامل مع الظاهرة    
والذي حيدد إمكانات تأويل تلك املعاين هو القارئ اعتمادا على جمموعة من القرائن النصية اليت متنح القارئ حرية 

قراءة كل  أكرب يف حتديد املعىن أو املعاين اليت يتضمنها النّص، أو خلق معاٍن أخرى بطرق خمتلفة. ما يهم إيزر يف
 عمل أديّب هو التفاعل بني بنية النّص ومتلّقيه.

إاّل حماولة لتصميم نظرية يف القراءة باعتبارها شرطا (L'acte de lecture) وما كتاب إيزر "فعل القراءة"    
 النّص مسبقا ضروريا جلميع عمليات التأويل اليت تكمن أمهيتها يف تفجري الطاقات الداللية االحتمالية الكامنة يف

 . (26) الذي هو عند آيزر مرتبط مببدإ النّص املفتوح على آفاق رحبة بفضل املشاركة الفعالة للقارئ،

د قراءات املتلّقي الواحد وتباينها تبعا للشروط والقوانني اليت ختضع هلا املمارسة التأويلية وهذا ما يفسر تعدّ    
مبعىن أّن فعل القراءة هو الذي جيعل النّص مفتوحاً، قاباًل إلعادة اإلنتاج، ميلك قدرة أصيلة على استعادة "برمتها. 

وهو بذلك حياول أن يسلك مسلكا ، (27)"ذاته بشكل متجدد؛ وذلك من خالل عملييت التفسري والتأويل
يهدف إىل نوع من التقارب بني الذات واملوضوع، بني القارئ والنص، ألّن املعىن يف نظره نتيجة التفاعل بني 

 الطرفني، بني النّص والقارئ خالفا للتأويل التقليدّي الذي يركز اهتمامه على توضيح املعىن اخلفي يف النّص.

نيها إيزر هي تلك اليت ال تنظر إىل التواصل على أنّه عالقة ذات اجتاه واحد، من النّص إىل ّن القراءة اليت يعإ   
القارئ، بل تنظر إىل التواصل يف اجتاهني متبادلني من النّص إىل القارئ ومن القارئ إىل النّص يف إطار عالقة 

 تفاعلّية كما يلي:

 إنتاجيةعالقة تفاعلّية    

 النص                                   القارئ                                  

كذلك اهتّم إيزر بقضّية بناء املعىن، وطرائق تفسري النّص من خالل اعتقاده أّن النّص ينطوي على عدد من      
الفجوات اليت تستدعي قيام املتلّقي بعدد من اإلجراءات لكي يكون املعىن يف وضع حيقق الغايات القصوى 

أساسيا من وجوده إّّنا ماثلة فيما يطلق  لإلنتاج، وهو يكشف بذلك، عن أّن النّص يتضمن حتمّية تشكل ركنا
الذي هو جمموع التوجهات الضمنّية أو البنية النصّية املوجودة داخل النّص (28) "القار  الضمنييزر "إعليه 
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كان البحث عن كيفية أن يكون للنّص معىن لدى القارئ، معىًن وهبذا    (29).واليت حتّدد أدوارًا ألّي قارئ فعلي
نتيجة للتفاعل بني القارئ والنّص باعتباره أثرا ميكن ممارسته نقطة انطالق عند إيزر الذي كانت مشكلة ينشأ 

 املعىن لدى القارئ هي املنطلق احلقيقي الهتماماته. كان دائما يتساءل:هل مثّة معىن حقيقّي للنّص؟، وهو هبذا
أن يوضح املعىن املخبئ يف الّنص، فرأى املعىن يف حاول أن يقدم رؤية تتعارض مع التفسري التقليدّي الذي حاول "

  (.30) "إطار كونه نتيجة للتفاعل بني النّص والقارئ أي بوصفه أثرا ميكن ممارسته، وليس موضوعا ميكن حتديده

 ويّتضح من كل هذا أّن رواد نظريّة التلّقي، لعبوا دورًا جوهريًّا يف طرح بعض احللول املنهجّية ألزمة البحث يف   
القدمية اليت حتكم الّدراسات األدبّية والفنّية. وهبذا   قواعدجمال الثقافة واألدب، ودعوا إىل ضرورة إعادة النظر يف ال

كانت نظريّة التلّقي األمنوذج اجلديد الذي ميكن اعتماده يف قراءة األعمال األدبّية والفّنية وأداة إجرائية يف تعليمية 
ستهلكا فقط النصوص األدبية يف مرحلة اجلامعة باعتبار الطالب/املتعّلم/املتلقي هو منتج ثاين للنص وليس م

دور القارئ/املتلقي/املتعّلم يف النص األديب كمدخل  للمعلومات اليت يقّدمها املعّلم/املرسل. وبالتايل الرتكيز على
لتدريس األدب أو تعليمية النصوص األدبية، وهو مدخل جديد يتفق ونتائج الدراسات الرتبوية والنقدية، وهذا 

 مدخل التلقي.  املدخل اجلديد يف تدريس األدب يتمثل يف

وانطالقًا مما سبق خنلص إىل أّن نظرية التلقي ترتكز على جمموعة من األسس اليت ميكن اعتمادها كإجراءات     
 تطبيقية على تعليمية النصوص األدبية وتتمثل فيما يأيت:

عليها الطالب يف من أدوات التعليم اليت يعتمد دينامية الرتكيز على أمهية القراءة بوصها مهارة لغوية وأداة  •
عن طريق إثارة خرباته السابقة واملتعلقة باملوضوع، خاصة  ميارس صنع الداللة بنفسهومن خالهلا  تعلمه

 . أّن النص مهما كان نوعه ودرجة وضوحه حيتوي على ثغرات وفجوات ميلؤها القارئ من خربته السابقة
تطوير الذات املتعلمة مع الرتكيز على دور التأكيد على أمهية القراءة الواعية اليت تعمل على  •

 القارئ/املتلقي/املتعّلم فيها.
ترك احلرية للمتلقي/القارئ/املتعّلم يف استقبال النص. والرتكيز على دوره الفعال كذات واعية هلا نصيب  •

 األسد من النّص وإنتاجه. 
املعىن يكمن يف السياق اء املعىن، فأفق االنتظار أو التوّقع ميثل الفضاء الذي تتّم من خالله عملّية بن •

 .أثناء القراءة على النص املقروء العقلي للقارئ فهو الذي يضفي املعىن يف
 قراءة النص. أثناءالعناية بتحديد العمليات العقلية اليت يقوم هبا القارئ يف  •



11 
 

ملتعّلم الذي هو بل حتققه وإخراجه إىل الوجود يتّم على يد القارئ/ا، النص ليس منتجًا سابق التجهيز •
 قوة فعالة نشطة مشاركة مبدعة منتجة.

  .التجاوب بني القارئ واملقروء يظهر أثره يف فكر القارئ وعمله •

 الهوامش: 

 .870، ص1988دار لسان العرب، بريوت، لبنان، )دط(،  -ابن منظور: لسان العرب: مادة )علم(، تقدمي الشيخ عبد اهلل العاليلي، دار اجليل -1

، 2004مستواهم، اجلزائر، )دط(،  وحتسني الرتبية مستخدمي لتكوين الوطين باملعهد تأطري هيئة الثانوي: إعداد للتعليم العريب األدب تعليمية -2
 .45ص

 .128، ص2005، 1بالكفاءات، مطبعة ع/بن، ط التدريس هيّن: مقاربة الدين خري -3

، مارس، 02الوطنية، املرادية، اجلزائر، ع وزارة الرتبية للرتبية، اجلزائرية تفتحها، اجمللة اليت اآلفاق مفاهيمها،  محروش: التعليمية: موضوعها،  إبراهيم -4
 .06، ص1995

 .648ابن منظور: لسان العرب: مادة )نصص(، مرجع سابق، ص -5
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