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 نظرية التمقي في ضوء النقد األدبي )دراسة موجزه واستنتاجات(
 م.م. محمد احمد زكي  أ.م.د. طالب خميف جاسم السمطاني 

 جامعة بابل/كمية التربية ألساسية/قسم المغة العربية
 

 المقدمة :   
في البداية البد لنا من القول انو من الصعب االحاطو بتفرعات ىذه النظرية وتشعباتيا؛ وسبب الصعوبة يرجع إلى          

عدم ثبات نقاط التركيز واتساع مساحة االىتمامات التي تؤسس طروحات ىذا التوجو النقدي؛ ويعد االىتمام المطمق بالقاارئ 
نتاجااو وتحديااد معانيااو  ىااو الجااامع الااذي يوحااد بااين والتركيااز عمااى دوره الف عااال  كااذات واعيااة ليااا نصاايب اصسااد ماان الااند واا

المنتسابين إلااى نظرياة التمقااي  وليسات مصااادفة هن تبارز هىميااة القااارئ فاي تمااي المرحماة التاري يااة  إذ هن النظرياة اصدبيااة  ااد 
عمميااة الفنيااة هي عمااى العماال اصدبااي نفسااو هو عمااى حاولاات عمااى ماار العصااور هن تركااز اىتماميااا عمااى واحااد ماان عناصاار ال

مؤلفو هو  ارئو ولكان المتمقاي يتناازل عان دوره بشاكل دائام هماا لماند هو لماا يبارزه الاند كمؤامون هو لممؤلا  حتاى يساتفيد 
ظريااة القاارئ ماان عبقريتاو ؛ولقااد بارز دور القااارئ كعنصاار فعاال فااي تنااول الااند وعمميااة التحميال والت وياال عنادما تطااورت الن

الحديثاااة كاصلسااانية والبنيوياااة  وميماااا يكااان مااان همااار فاااان االىتماااام باااالمتمقي هو القاااارئ جاااا  كااارد فعااال عماااى إىماااال الساااياق  
القااارئ ليقمااب المقولااة تمامااا  ةال ااارجي واالىتمااام بااالند ذاتااو وىااي ماان مقولااة  النقااد الجديااد   فجااا  نقااد التمقااي هو اسااتجاب

التي تفؤي إلى إنتاجو هو استقبالو هو تمقيو ؛ومن ىنا كان تمقي الند يساتتبع االىتماام ويركز عمى سيا ات الند المتعددة 
الحقيقااي والقااارئ  ئىنااا يمكننااا تصااني  القاارا  إلااى صاانفين ىما القااار  نبااالمتمقي هو القااارئ والقاارا ة وت وياال معنااى الااند؛ وماا

 المفترض.
ذا القااارئ يصاابن اننسااان الحقيقااي  مجاااال جدياادا لمنقااد فالقااارئ الحقيقااي  ىااو الشاا د الااذي يشااتري الااند  ويقاارؤه ومااع ىاا

اصدبي وىكذا تبده حدود الند وبنيتو باالنييار إذ ي رج الند والنقد معا إلى فؤا  الثقافاة عاماة  الفكار والمجتماع والتااري  
ىاذا  وق وممارساوعمم النفس وغيرىا  ومع انفتاح النقد عمى المجال الثقاافي يصاعب تحدياده وعزلاو عان غياره كت صاد م ما

النقااد هنفساايم ي تمفااون فيمااا بياانيم نظريااا ومنيجيااا ب صااود دراسااة اسااتجابة المتمقااي واسااتقبالو لمااند .وماان ىنااا فاانحن همااام 
 جممة هسئمة  يمكن طرحيا ؛منيا  مثال 

نتاجااو فااي ىاال يقااوم القااارئ هو المتمقااي باالىتمااام بااالند هم هن الااند نفسااو يفاارز فااي القااارئ ىااذا االىتمااام  وىاال المعنااى  واا
 الند هم لدى القارئ هم عند المؤل  هم  ارج الجميع في الفؤا  الثقافي هم في الم ة كمؤسسة اجتماعية 

 واستنادا لما تقدم نقول هن ىناي اتجاىان         
ا كااان اتجاااه يتنااازل لمااند لاايحكم عمااى تمااي اصساائمة ؛واالتجاااه ال اار ىااو المؤاااد والااذي يقاايم المتمقااي حكمااا ومنتجااا لكاال ماا

لماند سااابقا ويكاون بااين االتجااىين هصااحاب التادا ل النصااي هو النصاود الااذين ياذىبون إلااى هن المعناى يناات  عان تفاعاال 
 جميع اصطرا  اصدبية وغير اصدبية .           

 

تطاور شايئا ولقد تطر نا إلى نظرية التمقاي فاي ؤاو  النقاد اصدباي ذلاي هن مفياوم النقاد اناتظم فاي ثاالث اؤاا ات ولقاد       
فشيئا واست دم في مجاالت محددة كإ امة العدالة واست دميا هرسطو في القرار القؤائي الاذي يبات فاي همار  صاومة ماا ثام 

اكتسابت مفاردة النقاد  دولقا ,Criticalاست دم النقد كمفيوم طبي ويعني المحظة الحرجة هو لحظة التحول في مرحمة المارض 
 ثيمة  في العصر الييميني وىكاذا اكتسابت مفاردة النقاد موروثاا مان ثالثاة حقاول؛ الماورو معنى  دراسة النصود اصدبية القد

 القانوني والطبي والم وي الفيمولوجي   دراسة ل ة النصود القديمة .
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نمااا يصااب           وماان حااالل مااا تقاادم فسااو  نتحاادث عاان نااوع جديااد ماان النقااد ال يعتمااد االىتمااام بااالند هو المؤلاا  واا
استجابة القارئ هو المتمقي وىو نقاد وثياق الصامة بالنظرياة الكالسايكية فاي اصدب فا فالطون وهرساطو ومان جاا  اىتمامو نحو 

 Onفاااااي الساااامو  Longinusبعاااادىم همثاااااال ىااااوراس  اىتماااااوا كثيااااارا باسااااتجابة الجمياااااور لااااا دب ذلااااي هن لونجااااااينوس 

TheSublime يجعمو مشاركا فعاال في الداللة عمى ما يقع حولو يشير إلى الت ثير الذي يحدثو الكالم الشعري في المتمقي ف
ماا هرساطو فقاد رباط معياار جاودة  الكالم  وىنا يكمن دور القارئ في تكوين النظرياة النقدياة كماا ياذىب لاذلي جاين تاومكنز  واا

ماا هفالطاون فيعبار عان إيماناو بقادرة التعبيار الشاعري عماى توجياو الساموي اننسااني وا لتا ثير عمااى الشاعر ببراعاة التصاوير  واا
 الحياة .
ولقاد ا تمفاات ليجااات النقاااد فااي منا شااة مفياوم التمقااي منااذ بااروز النقااد الشااكمي حياث تاا ثر ذلااي باابعض العواماال ومنيااا        

 االنفصام الواؤن بين اننتاج اصدبي والحياة السياسية.
يث يارى فاي الشاعر  االد اننساان بماا فياو لقد درس النا د البريطاني ريتشاردز استجابة القارئ دراسة هكاديمية  ح        

من ت ثير يؤدي إلى ؤبط ت ثير العواط  واالنفعاالت في الو ت الذي ينفي ت.س.اليوت عن الشعر ميمة التا ثير العااطفي 
اوالمتمقاي  ئبتوكيد  درتاو عماى دما  التجاارب المساتمدة ولقاد عادت  مدرساة كونساتانس االلمانياة هول تجماع نقادي يياتم بالقاار 

ؤا عن الند الذي يعد في نظرية المدرسة البنيوية بنية م مقة مكتفية باذاتيا  ومان ىناا هطماق ىاانز روبارت يااوس عماى عو 
التمقي التي تعتمد هسساًا محاددة ساو  نتطارق إليياا  االل حاديثنا عان الموؤاوع  وماع  كال ذلاي فاال  تىذا النقد اسم جماليا

 هن ىذه النظرية  د وجدت صداىا في النقد العربي الحديث .  ت مو نظرية التمقي مآ ذ وسمبيات عمى الرغم من
دور القارئ في التحميل النقدي والمجو  إلى الت ويل بحثا عن المعنى وطبقاا لياذا المفياوم فقاد  نلقد فيم بعض الباحثي        

 .   1   او الندوال ييتم بالمؤل ,Reader Recepounseشاع نوع جديد من النقد اصدبي ييتم باستجابة القارئ 
ويمكااان القاااول هن موؤاااوع نظرياااة التمقاااي او االىتماااام باااالقرا  واساااتجابة الجمياااور ىاااو نقاااد مااارتبط تماماااا بالنظرياااة          
في اصدب و ير مثال عمى ما نقول هن هفالطون وهرسطو ولونجانيوس وىوراس  د اىتموا كثيرا باساتجابة المتمقاي  ةالكالسيكي

لمشااعرا  فااي جميوريتااو المثاليااة لوجااود  طاار فااي شااعرىم الممحمااي وال نااائي إنمااا يعباار  ااي ذلااي عاان لاا دب فإبعاااد هفالطااون 
 إيمانو بقدرة ل ة الشعر الكبيرة عمى الت ثير عمى الحياة و توجيو اننسان وسموكو.

شاعرا  الكومياديا عناد وىذا االعتقاد بقوة التعبير الشعري في نفس اننسان ىو الذي دعاا ارساتوفانيس وىاو احاد              
. وهفالطاون ي برناا هيؤاا  2 االغريق إلى دعوة ماؤلفي التراجياديا  الماساي  نبادا  النصان مان اجال إعاداد ماواطنين صاالحين

بان انليام ينتقل من ربة الشعر إلى المتمقي عبر الوسيط وىو الشاعر مشبيا ىذه العممية  Ionفي محاورتو المسماة  ايون  
 . 3 ه رىالحديد وتؤثربعؤيا عمى جذب  طع  ني يؤثر في جذب  طع متعددة مبالم ناطيس الذ

ولقاد  ااام اصدب بالادور اص ال ااي فاي عصاار النيؤاة اصدبيااة فكانات االسااتجابة اصدبياة اصساااس فاي النظريااة النقديااة         
ولياذا فقاد انحصار تقاويم الشاعر عناد  . 4 فكانت محاسن القصيدة الشعرية تقاس بمدى ت ثيرىا في المتمقاي والساامع او القاارئ

 . 5 الكثير من اصدبا  والنقاد في معيار واحد ىو مدى منفعتو هالجتماعيو
الااذي اتياام اصدب بالتاا ثير Jonsonواساتنادا لمااا تقاادم فقااد انقساام اصدباا  إلااى ه سااام ماانيم الممتزمااون همثاال جونسااون          

 . 6 ه رىورون إلى ان الشاعر ىو الذي يصنع طبيعة اص ال ي الؤار بينما ذىب آ رون وىم المتن
 وفي هوائل القرن الثامن عشر تم التركيز عمى الت ثير الكبير لشعر اليجا  في الرهي العام والسموي الفردي.        
تطيع ان وبيذا فان اصدب يعد ذا اثر كبير عمى مجرى اصحداث نحاو اصفؤال هو االساوا ومان ىناا فاان المتمقاي يسا         

يحدد طبيعة النشاط اصدبي  وهما النا د فساو  يحادد ان كانات اساتجابة المتمقاي جاز  مان المعناى وىال ان المعناى كاامن فاي 
 الند نفسو هم انو كامن في المتمقي هو القارئ  
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المتمقاي والمؤلا  فؤاال ان اتساع دائرة القرا ة نتيجة النتشار الطباعة هدى إلى ت يير نمط العال ة  باين القاارئ او          
 عن ان ا تال  ل ة النقاد في منا شة مفيوم التمقي منذ بروز النقد

 . 7  د ت ثر ذلي بعامل االنفصام الواؤن بين اننتاج االدبي والحياة السياسية  Form Criticimالشكمي  
طبع نتاجاتو ونشرىا بإعداد كثيرة من  إن عال ة المؤل  بالقارئ حدث فييا ت يير نوعي نتيجة العتماد المؤل  عمى        

حين ل ر وبيذا فقد كثر في النص  الثاني من القرن التاسع عشر اصدب القاائم عماى م اطباة هحاسايس القاارئ هو المتمقاي 
ذي ال  صلبعيدا عن الت ثير ب ي توجيو يمقيو عمى كاىل الذوق اص ال ي هو التقاليد السائدة وكل ذلي ىو نتيجة لمت يير  الح

 . 8 يتمثل في تحرير عممية اننتاج اصدبي من تبعات هي سيق اجتماعي يربط المتمقي هو القارئ باصديب
 . 9  اؤعا لمتحميل اصكاديمي والعممي Objectواستنادا لما تقدم فقد هصبحت عممية التمقي موؤوعا 

العاطفية ل دب ول ة الشاعر فكاان يارى ففاي الشاعر  بدراسة االستجابةRichardsولقد  ام النا د اننكميزي ريتشاردز         
 . 11  الد اننسان بما فيو  الت ثير يؤدي إلى ؤبط ايقاع االنفعاالت والعواط 

فينفاي عان الشاعر ميماة التا ثير العااطفي فالشاعر يوفاق باين انفعااالت الشااعر   Eliotوهماا الشااعر ت س الياوت   
 Objective Crrelativeىن عاان طريااق المعااادل الموؤاوعي والحقاائق ال ارجيااة هي بااين التجربااة والااذ

. وىااو تكثياا   11 
لتجارب عديادة لايس ال ارض منياا التعبيار عان انفعااالت الشااعر بقادر ماا ىاو التيارب مناو. ومعناى آ ار ان الشااعر ت س 

ل اة الشاعر ول اة العمام  اليوت يؤمن همانا  اطعا بالفصال ماا باين الشااعر والقصايدة  وكاان مان نتاائ  الت كياد عماى الفارق باين
عنااد النقاااد الجاادد ان ل ااة الشااعر ت تماا  عاان الم ااة العمميااة ماان ناحيااة المؤاامون هو المحتااوى  كااا تال  مؤاامون اصسااموب 
العممااي عاان اصدبااي .ومااا عمااى النا ااد إال ان يعاار  ؤااوابط القاارا ة التااي تنبااع ماان دراسااة الشااكل الم ااوي التااي تعتمااد التفسااير 

 . 12 تجربةوكذلي النا د صاحب ال
  Textual Anylysisولقاد بارز ناوع مان اصدب يعتماد هساساا عماى اساتجابة القاارئ وىاو تياار التحميال النصاي             

 متجاوزا الحواجز التي وؤعيا النقد الجديد في طريقو. 
و ا  القاارئ او المتمقااي ويادعو ىاذا التياار النقادي إلاى االفاادة مان مشااعر القااارئ ومان عماوم االنساان ودافاع عان م         

 واىميتو في تحديد معنى الند .
فالقصيدة الشعرية واستنادا لمفيوم التحميل النصي بما يؤيفو إلييا المتمقي والقارئ من تجاربو ال اصة وليشت ىي          

ئ الذي يمثل الدور غرض في حد ذاتيا  وبيذا فان  صائد او سمات القصيدة تكمن فيما تقولو القصيدة او يقولو ليا القار 
 الرئيس في التحميل النصي.

لما تقدم فقد ظير النقد المسامى  جمالياات الاند  وكانات مدرساة كونساتانس االلمانياة هول مدرساة تياتم  اواستناد           
يا بعيادا عاان بياذا النقاد الااذي يياتم بالقااارئ والمتمقاي بادال ماان الاند الااذي عاده البنيوياون بنيااة م مقاة عمااى نفسايا مكتفياة بااذات

احاد الميتماين بت ويال الاند    Hans Robert Jauss. وتقاوم جمالياات التمقاي عناد ىاانز روبارت يااوس  13 المبادع والقاارئ
الااذي تجنااب طريفااة روالن بااارت البنيوبااة تناات   اارا ة ال ىااي تاري يااة وال جماليااة حيااث هكااد عمااى جممااة همااور منيااا مااثال؛ ان 

ى تشكيل المعنى اصدبي لمند وليذا فان العمل اصدبي يتشكل من  االل القارا ة  فالتفاعال لمقارئ مرجعياتو التي تساعده عم
الدا مي يولد المعنى والجوىر كما ان اصثار اصدباي يتؤامن رماوزا ودالالت تاؤثر فاي القاارئ فتثيار فياو نشااطا إباداعيا ياوازي 

يقارا الاند فاي  إطااره التااري ي فؤاال عان ان العمال  النشاط الذي هثاره في نفس منتجاو هو كاتباو  ولياذا فمايس ؤاروريا ان
اصدبي يتحقق من  الل التفاعل ما بين مادة الاند والقاارئ ولياذا فاان الاند اصدباي ىاو ناد مفتاوح  اؤاع لمقارا ة مارات 

ي هو القاارئ عدة وىذا التعدد في القرا ة يحصب الند ويزيد من  يمتو اصدبياة والفنياة ماع اص اذ بعاين االعتباار مقادرة المتمقا
 . 14 فقد ي تم  النظر إلى الند اصدبي بحسب  ارئو إذا كان نا دا هم عارفا هم إنسانا عاديا
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  Horizon  Of  Attentionان هصحاب نظرية التمقاي يسات دمون مصاطمن االنتبااه او هفاق االنتظاار هو التو اع 
ظير فيو وانتمى إليو هول مارة  ومان  االل ىاذا المعناى  ويريدون من ىذا الند المقرو  عن تاري  تمقيو واصفق اصدبي الذي

يتحقاق لناا كساار حااجز التو اع فااإذا جاا  الشاااعر او الفناان بابعض النتااائ  التاي ت ااال  ماثال تو اع المتمقااي هو القاارئ فسااو  
 . 15 يحدث الدىشة عنده وىذا يعد انزياحا جماليا ومن باب كسر تو ع القارئ

التمقي تفتن الباب همام القارئ لكي يتصر  بعاني النصود اصدبياة وفاي التفساير  ومن كل ما تقدم نجد ان نظرية
والت ويل وليذا فان النقاد التابعين لنظرية التمقي ييتمون بالمعنى وت مب عمى مالحظااتيم التاويال او االىتماام بوصا  الاند 

الذكر احد الميتمين بتاويال الاند وجاا  بعباارة ياوس المار  تاالدبي وصفا عمميا بعيدا عن هي ت ويل. ولقد كان ىانز روبر 
ىاذه المساافة يتطماب ان ينصاب االىتماام عماى  ز هفق التو ع  ويقصد فياو المساافة القائماة باين القاارئ والاند ذلاي ان اجتياا

لمااام عمميااة التمقااي باادال ماان المؤلاا  او الااند او هي تاا ثيرات هدبيااة جانبيااة فااالتمقي ال يتحقااق فااي مفيومااو إال ماان  ااالل ان
 . 16 بت ويمو الجماعي من هجيال القرا  المتتالية

ان إشاااكال التفاعااال باااين المتمقاااي وباااين الاااند االدباااي تكمااان فاااي انعجااااب والتعااااط  والتاااداعي والتطييااار وانحسااااس      
اصنماااط  بالمفار ااة هو التنااا ض الظاااىري  وبيااذا فااال يعاادو الت يياار الااذي يحدثااو الااند فااي ذىاان القااارئ او المتمقااي عاان ىااذه

 . 17 ال مسة التي ذكرناىا
ولكن وعمى الرغم من االنتقادات هلموجيو إلى نظرية التمقي  فقد وجدت ىذه النظرياة مكانياا فاي النقاد العرباي الحاديث       

كتور همثااال الااد  18 فاااىتم بياااالكثير ماان النقاااد ماان الااذين  ااد ا ااذوا يعياادون النظاار فااي تراثنااا االدبااي نعااادة تقييمااو ماان جديااد
ولقاد وجيات لنظرياة التمقاي   21  ارىوكاذلي فاي بعاض الدراساات اص  19 مصطفى ناص  في كتابو  را ة ثانياة لشاعرنا القاديم

ومنياا عماى سابيل المثاال  انيااال تزودناا با ي معاايير تساتند إليياا   21 الكثير من االنتقادات وسجمت عميياا الكثيار مان المآ اذ
عمااى عمميااة التمقااي بالنجاااح او الفشاال فؤااال عاان هنيااا تسااتعمل مصااطمحات النقااد الجديااد فااي تقااويم الااند االدبااي او الحكاام 

  Organic  Unityوالوحادة العؤاوية   Ambiguityوال موض اواالبياام   Paradoxوالتنا ض الظاىري   Irnyكالمفار ة 
ئ العماادة  كاال ذلااي يجعاال ماان والقااار  Implcit Readerوغيرىااا عاادا اسااتعماليا لمصااطمن هفااق القاارا ة هو القااارئ الؤاامني 

 . 22 القول ان النقد التطبيقي الذي كتبو رواد مدرسة التمقي لم يؤثر في النقد الحديث  وال  ريبا من الوا ع
 

 خاتمة البحث

لقد تطر نا في بحثنا إلى نظرية التمقي في ؤاو  النقاد االدباي الحاديث تثام تحادثنا عان مفااىيم النقاد ونظرياة التمقاي او        
ستجابة القارئ وهوؤحنا اىتمام بعض النقاد بياذه النظرياة همثاال هفالطاون وهرساطو وىاوراس وريتشااردز ولونجااينوس إذ بيناا ا

 مجال اىتماميم في النظرية.
وتحاادثنا عاان عصاار النيؤااة وعاان دور اصدب اص ال ااي ودوره فااي اسااتجابة القااارئ حيااث  ظماات االسااتجابة محااور        

الرغم من ا تال  النقاد في تفساير مفياوم التمقاي إذ بارز التياار النقادي النصاي الاذي يادعو إلاى انفاادة النظرية النقدية عمى 
من عموم االنسان ومن مشاعر وهفكار القارئ الذي سمي فيما بعد بالتحميل النصي ولقد بينا مزايا ومآ ذ ىذه النظرياة بشاكل 

 فتكمن فكما يمي  موجز توهما النتائ  التي توصمنا إلييا من  الل البحث
 

إن نظرية التمقي او استجابة الجميور وثيقة الصمة بالنظرية الكالسيكية في اصدب من  الل كتاباات هفالطاون وهرساطو  .1
 ولونجاينوس وىوراس.

 لقد برز تيار جديد ييتم بالتحميل النصي ويدافع عن مو   القارئ ودوره في تحديد معنى الند. .2

لقرا ات التي بدورىا ت صب الند وت نيو وىنا تمتقي نظرية التمقي مع المني  التفكيكاي ان الند االدبي يسمن بتعدد ا .3
. 
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 العر  هو العادي. ئت تم  مستويات القرا  طبقا إلى نظرتيم إلى الند فمنيم القارئ النا د ومنيم القار  .4

 مناسب. لبالموؤوعية ليتمكن من اعادةبنا  الند بشك عالبد لمقارئ من التمت .5

 نظرية التمقي بالمقاييس الفكرية السابقة التي تؤثر في تفاعل القارئ مع الند. نال تؤم .6

يجب اص ذ بنظر االعتبار إلى ان نقاد نظرية التمقي يكونون عمى مجموعتين اصولى/تيتم بوص  الند االدبي وصافا  .7
 عمميا بعيدا عن هي تاويل .والثانية /تيتم بالمعنى وي مب عمييا النظر التاويمي.

هشاكال التفاعاال بااين القااارئ وبااين العمال االدبااي  وميمااا يكاان الت يياار الااذي يحدثاو الااند فااي فكاار القااارئ ال يتجاااوز ان  .8
 اصشكال ال مسة التية  التداعي وانعجاب والعاطفة والتطيير والمفار ة  التنا ض الظاىري .

ي او الحكااام عمياااو بالنجااااح او الفشااال او ال تزودناااا ىاااذه النظاااري بالمعاااايير التاااي تساااتند إليياااا فاااي تقاااويم الاااند االدبااا .9
 ان فاق.

 تجنن ىذه النظرية إلى جعل القرا ة النقدية  را ة ذاتية ال تحد من جموحيا الذاتي  وانين وال  واعد. .11

 وغيرىا. ىتتناول ىذه النظرية الكثير من المصطمحات النقدية الجديدة كالمفار ة وال موض وتعدد المعن .11

 
 الهوامش:

 فما بعد . 28م ,د1985اى  الدراسة اصدبية   حسين الواد تونس   را ات في من .1
 جاز  9دور القارئ في تشكيل النظرية اصدبية  جين تومكنز, ترجمة عبد الحميد شيحو, عالمات في النقد, مجماد / .2

 فما بعد . 191د  36,
 .198المصدر نفسو  د .3
 . 198م .ن د .4
 .211م.ن د .5
 فما بعد .. 212م.ن د .6
 .219تشكيل النظرية اصدبية  دور القارئ في  .7
 . 211م.ن د  .8
 .212م.ن د .9
 . 221م .ن  د .11
 .116م,د 1973, 1هبحاث نقدية ومقارنة  حسام ال طيب  دار الفكر  دمشق  ط .11
 فما بعد . 223دور القارئ في تشكيل النظرية اصدبية  د .12
 .197م,د 1998 السنة  43الند االدبي بين المبدع والقارئ  غسان السيد ,المجمة الثقافية ,عمان  العدد  .13
 . 67م  د 1998 السنة  43الند االدبي بين المبدع والقارئ  غسان السيد ,المجمة الثقافية ,عمان  العدد  .14
 . 385 د 36 جز   9القوام االيستمولوجي لجمالية التمقي  رشيد بن حدو  مجمة عالمات في النقد  المجمد .15
 .  342ى التجربة دىانز روبرت ياوس  من تو عات القارئ الى معن .16
 32 الجااز   8ىااانس روباارت ياااوس ماان تو عااات القااارئ ومعنااى التجربااة  عالمااات فااي النقااد  ف ااري صااالن  مجمااد .17

 فما بعد . 352م د  1999 السنة 
 م د. 1996 الكويت   1شعرنا القديم والنقد الجديد  وىب روميو  ط .18
 روت ,.د. را ة ثانية لشعرنا القديم د.مصطفى ناص   دار اصندلس ,بي .19



 م0202/حزيران                جامعة بابل /األساسية كلية التربية مجلة             3/ العدد

 45 

م د.وانظر نحاااو ماااني  لدراساااة ظااااىرة التمقاااي فاااي 1993جمالياااة المفاااة  شاااكري المب اااوت  بيااات الحكماااة  تاااونس  .21
.وانظار اساتقبال الاند 262 256م د1999/ 32/ج8التراث احمد عمي محمد  عالمات الفاي النقاد  المجماد / 

 متد. 1999ت1عند العرب د محمد رؤا مباري  دار الفرس لمنشر والتوزيع  عمان  ط
 .352ىانز روبرت ياوس  من تو ات القارئ الى معنى التجربة  د .21
 .227دور القارئ في تشكيل النظرية االدبية  د .22

 
 المصادر والمراجع

 م .1973تدمشق,1هبحاث نقدية ومقارنة  حسام ال طيب  دار الفكر تط .1

 استقبال الند عند العرب  د. محمد رؤا مباري ,دار الفارس,لمنشر .2

 م.1993صلفة  شكري المب وت ,بيت الحكمة,تونس ,ا تجماليا .3

 36الجز  / 9دور القارئ في تشكيل النظرية اصدبية  جين تومكنز,ترجمة عبد الحميد شيحو,عالمات في النقد,المجمد / .4
. 

 م.1996,الكويت,1شعرنا القديم والنقد الجديد  وىب روميو,ط .5

  36الجز / 9,مجمة عالمات في النقد ,المجمد/القوام االيستمولوجي لجمالية التمقي  رشيد بن حدو  .6
 م.1985 را ة في مناى  الدراسة اصدبية  حسين الواد,تونس, .7

  را ة ثانية لشعرنا القديم  د.مصطفى ناص  ,دار اصندلس ,بيروت ,د.ت . .8

 م.1998السنة  43الند االدبي بين المبدع والقارئ  غسان السيد,المجمة الثقافية ,عمان ,العدد/ .9

 م.1999, 32,الجز /8مني  لدراسة ظاىرة التمقي في التراث, احمد عمي محمد ,,عالمان في النقد ,المجمد /نحو  .11

 ,32, الجااز  /8  ف اري صااالن, المجماد /عالمااات  اي النقااد ,ن تو عاات النقااد الاى معنااى التجرباةىاانز روباارت يااوس ماا .11
 م.1999

 
 


