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 التقبلي/ في المسار اإلنشائي من تجليات القارئ ووظائفه

 وسائطّية/ دراسة سيميائية
 مراد بن عياد
 جامعة صفاقس

 

يمل(Parcours poético-réceptif) ضلتقبلنن مل/ يننض املضماننإلانشملئي ننن   نن      )  علننبملية ننيملّي

Structure médiatique)يمل نننن ملضمة نننن  مليضلنننن   مليضمل  ملالننننرملاناننننيملةشهنننننشملةّنّنننن  
 
لقنننننشهيملي نننن ملتتنننن ل

يإلانزلننيملواننناضحمليضمأ ننننيملةيملالننننمليإلاينننرملاطننن نبملع  ننيملي قننننحملضلننن    ململضل ننن ملي ننناشمل نننا مل

ننيمل غإلانشهنننمليع نناملالتنننبنن نمليإلانزلننيملضمسنننال يملضلتنن إلا نن يملالننرملغ نناملةشمليننكانملّلنن ملي نننمل  ننبمل ال ن   

يمليلمل ن  نملتخااململجإلا عننملل نبييملالنرملضلعنعننيملضمناضه نيململ عزلملةنملط فملالض نملعرمل ظ اييملضلبت 

( Relations interdépendantes )تجع هننننملغننن ملغنينننيملضلتإلانّننن مليايانننالانتيملبننن شملاعن ننننملاعتانننن ململ

نيمل  نبملبأن ملهنلملع نن ملالض ننملعلنبمليجنيملئبن ضاملبننملنعن يملّلن ملةشمل ئج ض  مليضلا  يشيملضم هالا  

نملنتنننع  نملعلننبمل ينن ض ملت يننءملوشهنننشمليضّننتجن ملضمأ نننيملضل نن مل نن ملعنناضتمل نن أ   ي نناشملتنن ي اضملتّا

تيّل ملضمتن  .شملي ال 

ملان  نننمليضلقنننشهملانلانننململعلننبملهننبضملضل أنناملالننرملضلنات نن ملب تنن نمل نننملّ نن ملضمة نن  ملةيصمليضلنن    ةال 

مل يعنن مليننيملةيلااننيملضمنبهاشملةيصملعلننبملضلاننني مليصملةهإلا ننيملضمنبهاشملان  نننملعلننبملضلانلن مل طنعنننمليننلملنعنن  

مليضلقنننننشهملالعنننننملانننن ط شملص النننن شمللق نننننتملضمة نننن  مل  ن نننننمل  ننننب ملضلننننن يملتإلانالنننننملالا إلانننننملنعت نننن املضلنننن   

مل  ن ننمل  نب ملضلنن ي ي نبل ملةياننملصململيضمة   مليضلقنشهملّاانملا ط شملّن يشا شمللض نا ملضلن   

مليالة ننن يمل يتبعننننمللنننبل ملثعنالنننلملانا  ننننمل. العننننومللاجنننااملعننننشهمليصملل عنننلملضلقننن ض يملالنننرملغ ننناملضلننن   

يململيعلننبملالبنن ةمل يملوطننال   ننع   يملضلاجنناامليضلت نننبكملغنن ملضلّا علننبملةّننندملالبنن ةملضمتنننيضيملغنن ملانن ع  

 .اض ملضلاظ   ضلت ناللملغ ملو 

ملالننننننرملجهننننننيملةهإلا    نننننننمل
 
ةالنننننننملت   ز نننننننملعلننننننبملت يننننننءملوشهنننننننشملضلاناننننننيملايشملّنننننناضهنملب نننننن  مل ص

نننتئ نن يملينلق نننندمل  نننبملغ اهننننملالنننرملغ ننناملةشملنعنننن ململّلننن ملغ نننن ملالقاالننننيملة ننن  مللهننننملالاععهننننمل ّا
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يانن ن نملغننن ملضمتننن  ململضلتننن إلا ن  ملينعتبننننش مل ظنالننننملتاضطنن  نملعنالننننملييتنننقنملالت ننننالنملغ ننناملال قنننا مل

أانململيالقنالهنملضلبنغ مليالنمل  بملّل هنلتنشملضل سا  نليمليع نن نملضلحنال يملّي نعهنملضل    ...نمليضلّ 

يملابي ملتننننلملالنننننمليننن شملضل نننن ب شمل/ ياخاننناملضمتنننننشملئي نننن   لنننن مللح  نننيملّنننن إلا نن   ضلتقب 

ننننشمل. ضمتاضطننن  شملة نننبضمليع نننن  يلنننكشملهننننشملضمة ننن  ملغننن ملظننننه ملوالننن ملهننناملضلنننبنملينننض املينا  ننن ملضلت 

ننننيمليةشملض ساا 
 
ننننلململهنننناملضلننننبنمليتننننا بملت ي يننننيملنس ننننيملبهإلاننننيمليت يا ننننيملبنننن شمليبننننوملضماضّننننعنيملضل  متقب 

يشملضمزايجملت   بنمليت ي  نمل ّمللن  ملضمة ن  مليقنناشملعلنبمل ضل  ب شملضمبهاشارملل نهانشملالعنملينل  

ننننننيمل ّننننننليملضمننننن ضاملتب  سهننننننمل صمليإلاننننننملي اننننن يملش ننننن  ملع النننننيملغننننن ملعإلا    ننننننشملّنننننإلارملضل   ت   ننننن ملضلت 

يملي  نناضيملالناض إلانن سننيملت ي نن ملّنننيقيملّننإلارملعنن ض ضيملخ ننن  
 
يملياشضيننيملينل  نناع   يمليالع بننيملالّا

 .ي إلانمليشض هن

نشمل صملي الملع شتنيملعلنبمل عننايمل يغ ملضمقنيلملل  ملضمتقبلمليإلاتت  املت ي  ملّل ملضلت 

ّننليملي  نا نننملالنرملج ينن ملي نن ملنتنل  ملب ننيمل  نبملت نن ملضم جع ننيملّضن ننملةيمل  ننبملالننمليقنش  نننمل   تننجملضل  

نننناع يملةيملضتننننن  ملّنننناض ملثع قنننن مليننننناض ءملضل  نننناضيملضلق ضن ننننيملضلتنننننيقيمليئمنننن نتملينمع بننننيملضمّا

سيملي  نينهنملي اشض يملمعني ملضل اشمليةّ ضش 
 
 .يإلا  مل حنطتيملينل 

ننن مليأننوملالنننملاضتمل أنناملنسنن يملعإلاننلملضلت ي نن مليضلت ياننلملهننبضملعإلانننمل يجني نننملي   يعلننبملهننبضملضل  

ننننليمليضلع نطننن ملضلتننن ة يملب  ننننملنعانننهنملعنننرمل ايشملضلقنننننءملينننيملصمليقتنننن ملعلنننبملعنننزلملال ا ننننيملضلّ 

الملنعاملينلملهناملنع
 
 ن ملي ن هننملعلنبمل أنامليأن خملالنرمل نلنيململتقنطعننيملع ين يملالل ننه يمليننل 

ملياننكالرمل  نننمل يضلعنن  ململيالل نننيييملالننرمليجهنن شملضا نن شملغنن ملةحنن هإلانملضعننناضفملي انن ن مليق هنننملضلنن   

مليالنرملاننءمل طننحبيمليغنن ملضلانني ملضعننناض ملعلنبملّنن ءملضلقن ءمليويلاانننيمل إلاننمليشاملت ت و نننملغن ملضلنن   

نن لمل النننمل  ننبمل عنننايملت ت و نننمليطنن نغ  نملالننرملج ينن ملي النننمل  ننبملضعننناضبملينن ضنلملة نن  ملعنن ملتننكانملينمتقب 

ي ملوهإلا   املالنملهنشملان اانململغ ملضلن ضشيمليجعلملالنملهنشملغ ملضلن  ضشيملان ان   .ّي

اضجننن ملبقننن ملطننننشملهنننلمليتنننومل بننن ّضملاأننن ملةشملجإلا ننناملةشهننننشملضلتاضطنننلملص النننيملضلحاننناشمليضلت 

نتجنييملمقتنن وملايانالانتملين /  ي ن   ل ملالأ االننملغن ملضلض نينيملن ن حملّا شملع نطن  مليمبن ةملتقب 

اضي ملضلةتق ملغ ملهلملالتنشمل ي ن  
 
ضكملهاملضلن تقبلن ململت ضي ننمل/ ضلت نبكملي شملةط ضبيملايشملال ض ملّي

نننطي  ّملنسنن يمل. لننءملييننرملالبنانن ضملغنن ملةنملحنننلملالننرملةحاضلننيمليقنن شملالنننملهنننشملعننإلانننملعلننبملةّننندملضلّا

يملّننإلارملينننومل نّنن   ملينن   ملالأ االنننملياضّنن يملب نناملةعنن  نملث نني لملت يننءملوطنن ضفملضلاناننيملّو هننل 
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ننيململالننرملهننبضملضلقب ننل ننل/ الة نن  ململ-1: ا نن ننيمليعنعنننيمل يج   ململ-2.التقب  ننل/  نن   ململ-3   .التقب  /  نن  

 .الة   

ملضلعنعنننننيملضل نننن ملثتننننااهنملصمليإلايننننرملةشملت نننناشملعنعنننننيملا نن ننننيمل ص     نننننمل  ننننبملحق قننننيملةش 

ننطيمليعلنبمليجنيملضلان يشيملبإلانرملجهنيملةي نبملينض امل نيملينلّا  طنعنمل إلاننملغن ملظنه هننملينلمل ن ملانا  

مليعنشنيملايشملا مليل  ملّل ملنعاامل  بملهناشملضمة ن  ملضمة   ملّي  نملي  شملوا مليالتقب يمليضل   

هننناملع نننيملواننن ملوي نننبملبأتننن مليقننن شملالننننملي جننناملت تننن ا مل  نننبمليجنننااملضبناضّننننيملهن ننن ملعاانننيمل النننرمل

ي نن ا    ننيمليضمنن ضشدملّو ال ناهنننملةشملغنن ملهننلململ-ظهاشهنننمليعنن مل بعنن ملالننرملنعنناملضلتاجهنننيملضل ق ي 

ضلنننيملعإلاننلملةا ننن ملعنالنننيمليعننن ضنرملغنن ملط اقنننيملو  نن نغيمل ننن مليإلانزلننيملضلبننننإلانيملضل   اض مليال ىنننبملضلن 

مل نيملطننحو نمليضمكاينيمل  نبمل ناطن نتيملضل  اينيملب ناصملالننملهننشملالنرملّلن ملضلعإلانلملضل ن ان  علبملهاا 

يمل-.يالرملجه ملطنحبيمليطننعيملضل ن    لمللنيملالنرملعنننشيملضل ين ململ–حت ملهب ملضل ّ   
 
يالننملتن ث

ملع  نيملغن مل اننش مليط ايملضلعبنشيملمنمليطلملطناتيمل  نبملضمهتإلان شملينيملينل ن لملضلنب نملين  ملينيمليضّنتق  

تننننمل  ااتنننيملينعتبننننش ملنعننن ضملان  ننننمل ملعلنننبملالة ننن  ملنع  نننيملايشملغ نننا ملالت أ 
 
ب إلاسننن  ملواننن ململينننبل ملاا

بنل نننع ض ملي نننبل ملضليتنننن ملةبننن ضاملالنننرمل" يخت ننن ملعنننرملضلا نننن يملضل  اينننيملغننن ملضلتننننشا مليضلاضعنننا

يملةيملينص تإلانننن مل  نننبملال إلا ينننيملضل نننع ملةيملضل نننندمليخت  ننناشملعنننرملغ ننناهءمليتعننننط ملوعنيانننلملضل نننع ا 

نننننعهءمل  نننننع ض ملةيمل تنننننن مل نننننعهءململ ننننن ب ضاملي اننننننفملّي ...( ضلننننناضا. ب) الإلا ينننننيملضليتنينننننييملبننننن  بملّي

نننطيملهه ننن يملضل نن امل-بإلاعنننوملضلّا ي  ننن ملعلننبملع ننندملضمتنننبيملضل نطنن يململ-الننرمليجهننيمل ظنن ملةّنن ا   

ننن ملتقننن ةمللهنننبضملضل ننننع ملالننننملصمل
 
سنننيمل ظنالننننمليضليننننتمل  جنننن ضملةيملّننن  نملالنننرملّنن ي ملئ جنننن ملة 

 
ينن شملضل 

ننمللنءملتق   مللقن ض يملغ نا مليت نأ مللنيمللبّا ملليملالرملا يحملضلق ض يمليةايضن نملالنمللءملثع   ةمللس ا مليثع  

ننإلا مل تيننرملتأتنننجمل ل ننيملع نن ملعنن ض يملّنناض ملبنن ّضملض خ طنن ملغنن ملعنن ض يملاننع ملبنننشملياةينن ملع  ننيملّش

نن مل هالانننملالننرملبنن حملضلعنننايململي نن ض  ملول ننيمل بنن ّضملغ ننا يململ–ل  تنن مل طنننشضمليتب   نن ملةبقنننململيتا   

 نن
 
ننيملج ينن يملضحتجنن مل  ننبملةايضيملعإلاننلملضمقن ي مللننيمليه  ننتجنييمللتج  ننيملع ضن    مل  تنن ملع ننن ملّا

مل يملثتنتع   ة   مليشّإلا مل طنشضملج ي ضمليتب    ملةبقنملغ املضلبنملهنشملغ ملويليملبناضكملغ ملهنلملالن  

لالاهننننن ملع ض ننننن ملج يننننن مليتت هنننننلملتننننن شاج نملل نننننا ملالسنننننال يململة ننننن  ملالنننننرمللنننننبيملضلي ننننن مليتج يننننن مل

نننيملضمة ننن  ملضل ننن املئحتنننندمليتأ ننن شملضل نننعاشمليإلاننننمللنننءملنتنننبومللنننيمل ظ ننن ايمليلينننرمللنننكشملهن ننن ملهاا 

ننن   نمليصملّننن إلانملالنننرملجهنننيملالنننرملي  نننزملعلنننبملةّننن ا  يملضل ننن املبننن شمل ننن ملبّ  يإلاينننرملعبنننالملبي ن ننننمليتبن 

نطيملالرملهنبضملضلالان ن ملييبنوملهنبضملضم ظناشمللن  ملينتننملعنطعننمليصملن نن ننمليقن شملالننملهنامل تق ي ملضلّا
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شملوالنناشمليتاننب ملوانن ن ملال يضينننملضل نن ملالض نننملتقنن   نننمليجعننلملاعتبنننشملضل ننن مل نّنناملص ننتنفملضلز  إلا 

ننيمل نننطيمليإلايننرملتأااننلمليجهتننيملالننرمليننكشيملةّنن ا ملضل نن اململ  ننبملجهننيمل ل نننيملضل نط  ي ب عننيملضلّا

ننمل  نبمل ننطيمل صملالكايننملال هالا ننملي ج ضن   لملغن ملطب عنيملضلّا يظنه يملضلت نن مليالنرملانءملب ن  ملضلتأنا 

لمل  نن ملالنناض مللننيملالننرمليننكشيملاهتإلانننتملي ّنن ا  يملضل نن امل  ننبملاضننن يملضلع نيننيملنتنن إلا  ملتأننا  ن ملضلت ننن  

نننن ملوطنناضيملو نن  ملضل نن مليإلايننرمل ايشملانن ملبتتجلننبملحق قننيملضلت نعننلملينن شملطننايملضمة نن  ملّي

تنزي هنننننننملّننننننإلارملضلتنننننن ن ملئي ننننننن  ملّضتننننننيملّنننننناض ملالننننننرملجهننننننيملضلالاننننننة مليضل نننننن لملةيملالننننننرمل نح ننننننيمل

نيمل يملضل  ع   ن ململ( sous-code) ضمجإلااعيملضلت ة   ننشملضل سنانملضلعننتمليضل ن مل  ننمليتق   يمل  نبملضلت  ضم اناا 

مليغ  نءملئطننشملضلق ض ن ملضمنننءملل ب عنيمل.  طنشهننمليتأن  كملضل    نلمل  نبملّش يالننملهننشملضلقننشهملل تاط 

نننننيمل
 
ملضل عنننننلمللننننناصملة  شملوبنننننوملضلتقبلننننن ملضلنننننبنمليننننن ض ملال نّنننننبنملل تأننننن  كمليشا  مليصملل لبننننن   واننننن مليضلننننن   

ننننناع يملضل ننننن ملتإلا   ننننننملّننننناضي ملضلالانننننة مل نتنننننتع شملعلنننننبملّلننننن مله نننننيمليجإلا نننننيملالنننننرملضمع  ننننننيملضمّا

هننننيملةتنننبملالتنننن يملنعإلا  ننننيمليتأننن اهنملت ننن ملضمجإلااعننننيملض ننن ة يملضم اننناايمل اننننايملعلنننبملالاج  لت 

ي ظملي تنن ملضلعاضاللملضمقنال    .ضلت   

نينن  مل إلانننمليأإلا ننيملالننرملضلت 
 
يملةّنن ا ملضل نن امل   بنن ّضملاأنن ملةشملابننناض ملضمتع ننومليخناطنن  

مل ي نشمليضلت تن ملاض ننلملتاننب ملوطنناضيمليتإلانتض ننملبنن ش 
 
نننا ملياننا يملالننرملضلنب ن مل حننتملضل   ّي

اململتجإلا نناملالنننمليقالننيملضمة نن  ملضل نننطيملب ننيملالقتننن ضملعلننبملالجنن    نن املصمليإلايننرملةشملي نناشملعإلاننلملضلّا

املضلنا  ن مللنن نغنن ءمليضلت نن ومللعبننشضن ءمل ةب نشملضمة   شمل   ارملي شضا نءمليصملاليت  ننمليإلاجن  

نننيمل ننننطيملضلقال   إلاننننملتانننى ملتج  تنننيملغننن ملضلقنننالمليضلنننن نغيمليالسنال تنننيملضل نطنننيملغننن ملالجننننلملضلّا
 
ي  

ملب  ننننملوطننناضيملي  نننيملتنننن   ب ملي نننبل ملي  نننت ملالخنننزيشملضلنننبض  يملينننكشيملالأاشا  ت تقننن ملّنننإلاض نملضلننن  

ناشملضمخز  نييمل بنيملضلق ض ضيملضلتنيقيمليط  ملوطاضيملضم تق يمليظننلملضلن  يملعلبملتّ  ضل  اي 

يملالننرملطنناشمل نننطيملبع  ننيمليل تنن ملطنناشيمليانن    نننطيملضمة نن  ملّي ننندملتنننب ملّي يعلننبملهننبضملّو

ملالنننرملةشملثتتأاننن مللت  ننن ننننطيمل  ننن ملالنننرملهنننبضملضلاجنننيملصمليننن   بمليثتنننت  بمللتق ننن ومل  ننن ارملبّا

ننننتعن يمليننننيمل نننننطيملطننننايملو نننننملال ن  نننننملينّننننتعإلانلملطننننايمل  نننن مليّا نننن ملب  نننناشملانننن حملّي يثس  

يأ ننن ملصملي ننناشملطنننايمل  ننن ملغننبننننملتإلانالننننملبهنننبضملصمليجنننا مليصملحنّننن ضملحاننناشضملطنغ ننننملاله إلا ننننمل

لملالننرملةّنن ا  يملضل نن امل  ننبملّنن إلا ن ملضلت ننن  ملبنن شمل ضكملهنناملالعنننوملضلتأننا  يهننبضملصمليجننا ملةيانننملّي

نننيململيانننى ملضمة ننن   ننن ا  يملضل  اي  يملّو ننن  نملينّنننتأقن ملب ننن  ملالنننرملجهنننيملضل ناطننن   ضل ننن املّي

ننيمليصمل نن ملينماهبننيملضلتننإلانيايمليننلملالننرمل نح ننيملها ننيمليانن  املينن يشملهإلاننزيمل ضل نن مللننءملتيننرملةينن ضملة ل  
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مل ننيملياننء 
 
ضلاطننلملينن شملضلقنن ض ملالننرمليجننيمليةطنناضيملضمة نن  شمل  نن ارملالننرمليجننيملانننشمل انننايملعلننبملة 

نمل الامليضلتأاانننلمليضلتأننناا ملت ننن ملوطننناضيملجإلا عننننمل  نننبملطننناتيملّنننإلا  صمل علنننبملةّنننندملضلننننه مليضلننن  

علننبملالعنننوملضل قننلمليضلةاننامليضلتينن ضشملبنن ّضمليت نن ملوطنناضيملغنن ملحنننلملتانننب هنمليت نع هنننملتإلانن ملالننرمل

نإلا ا ملبننملتنننلملةطناضيمل  نن ارمل  نبملضلقنننشهمل ننلملطن ايملالنننملغن مل نننط  ملّي
 
النن نيملطناتيمليتتخ 

يمليعلنبملضل ن فملضمقنينلملالنرملّلن مل صملالرمل نلملطاتيمليصملثع نامل ل نيمل صملالنرملالع ناملشباتنيمليشبانن 

لمليمل ّمليننيمليتأقننوملضلت نننبكملغنن مل  ننن مل نن  نملةيانننملان  نننملعلننبملةي  ملضمت قنن ملّي ضمتنننشملضلتاضطننل ملنعنن  

لململ ناض شملضمة نااملغن ملهنلمليتنوملالنرملهنبضملضلقب نلمليع  نيملضمعنا  ضمت  ملضلت إلا ن  ملي يمليأنلملضلت 

أنناملض تإلانننلملضل نناحملغنن مل عنننايملتة نن  ملعإلا  ننيملئي ننن مليتأ انن ملوعنياننلملضل ننع ايمليابعهنننمل 

النننرملةعاضن ننننمليطننناشملالننننرمل( Agent) يتتننناااملضل عنننليمل  نننيملاننن حملالننننرملةي ننن ملاننن يطهنملةيملهننناملعنننناشمل

ملالة ننن  ملالنننرملةشملنتتأانن ملطننناشيملاننن اييملياتإلاا نننيملتإلانننانملّننننعيمل ملل نننل  جإلا ننيملةطاضشهننننمل ّملصمليننن  

يمل ل  ءملي  ان هنملي تقن ملي يننهء مليغن ملضلحق قنيمل ت ي  ملضلقالمليةشملي أ ملل  ندملطاشيمل  نمليتاج 

جملتبقلملال لمل  ن نملبنعنمليتتنا  وملبعلملضلتقب  لملضبناضّ يمليطاشتيملتق اأ يملح ومليتأق  نال ملضمتقب 

ننننيملغنننن مل يمليضحتإلانل   ال نننن يعنملعننإلانننننملبإلاقنش ننننيملضمة نننن  مللنننن ضن يملجإلاهنننناش مل شمل نننن مل صملالقنش ننننيملّننننإلا   

نننوملنتنننتق  ملواننن مليننن شملةيننن   ءملعإلاننننملالينننتإلان يلنننكشملطننننشملواننن مليضععننننملالننننانمليالاننننصمل. ن نينننيملوالننن ملح  

نملي  املة الن نيملع ة  
ن اضمليلبن   ةالس وملضل  ن مل ضننمليزيضلملطنحبيملال قا نملين قانن ملالخنطبنيملالتب 

يململّناض ملالننرمل ملضلن  مليبقننلملةعن  مل  نبملضم نن ي ملاحتإلانن  ملي  نبملضليحظننيملابناضّن   يظ يبنيملبن ش 

اململوطنننناضيمليت نع هنننننملالننننرمل نلننننيملةيملالننننرمل ننننيملعلننننبملضلبعنننن ملضلت نتنننن   مليثعنننن   جهننننيملحق قننننيملن ّا

تننننناملحتننننن مل نح ننننيملالننننننمليخ تنننننيملضمة ننننن  ملالنننننرمل
 
اضنننننن يملجإلاهننننناش ملي ننننن ملاضنننننن يملعننننن ملتاننننن ومليعننننن ملتل

ننن مليضلظنن يفملييبننوملضمقنالنننيمليالقتانن نيملوحنناضل ملغنن ملةطننلملضم هنناتمل. وّي يلننكشملهنننشملضلنن   

يمليئين ض ملالنرمليجني تق ضشمليضلابايملينعتبنشملاصلتيملعلبملضلتج    يعلنبململ-ياط نبملااملعلبملّا

املوطننناضيململ  ننناحملضلةانننمملضمأينننءمليننننل المليضلعننن  ملب  نننيملالنننرملجهنننيملضع تبننننشملضلت نننن ململيثعننن  

ملةعنننن  مل  ننننبملضلالانننن لمليضلتأنننن  كملي  ننننبملو ننننبمليضلع ننننن مليضلننننبهن مل يت نع هنننننملالننننرمل نلننننيمل  إلانننننملنعنننن  

ننننننتق ضشمليتبنننننن يملوالنننننناشملالقتننننننااليملينننننن شملجإلا نننننناملوطنننننن ضفملينلعنننننن لمل يئيننننننن ملال ننننننيمل  ننننننبملّلنننننن ملّا

نننن ا  نننن إلا ململ-نعاننننيملل  نننن امل-يضلقتنننن نديملبنل سننننيململليالاإلانعننننيمليّو ملضبناضّننننيمللننننيملّي  شملصننننف 

أتيمل ل ننيمليالعظإلاننيملال نن ملاننن املالتنن ضيلمليالنن اياملال ننناكملينن شملةيل نن ملضمة نن  شملضلننبيرملينن يشمليتنن

فلألثررر  (  Productivité)   عإلا هنننءملغننن ملب ننن ملالتقننننش ملالنننرملضلالانننة مليضل ننن لمليضلسننن  ملةالننننملئ تنج ننني
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نمليرتننهإلانشملغنن ملضطنن ضامل إلانا نننمليإلاقنن ضشملالننرملضلتنناض شمل ننلملّنناا  ملالعنننمليل ن عهنننملضمة نن  مليضمتقب  يضلنن   

 .نيضلت نبكملي ض إلا

 :البنيوي  –املّد ألاسلوبي : الوساطة بين القارئ املخبر والقارئ الخبير -2

ملعننننن ملضّنننننتاج ملضّنننننل ناملضلننننن شدململ ننننن ا    أ  نننننلملّو ننننن  نملغننننن ملضلت  نننننلملينلقننننننشهملّي  ّ  شملضلتا

مل  ننبملالبن ةملضعتبنننشملضلتاضطنلملينل نع ملّنن  نملالنرملّنن ي ملضلتاضطنلملضلعنننتملايشمل ملضلبة نان  ن ا    ّو

ننننننيململ( M.Riffaterre )شا نتنننننننشمل. ت" انننننن ملعلننننننبملةشمل ننننننيملضلتاضطننننننلملضلعنال  يملالننننننرمل نننننننلملضعتإلانننننننا مل ظ ا 

مليضلقنشهملغ ملضشتبننحملةحن هإلانمل زملضهتإلاناليملعلبملضل   
 
يضّتعن تيمليإلان يحنن نملي ج ض ضن نملع ملش 

ننننيملوشهنننننشملييظنن هنننننملغنننن ملضمخ نننن مل نملالقنيننننلملضلتق نننن  ملالننننرملةهإلا ننننيمليق   ينلاننننني ملضشتبنطنننننملعانننناا 

شمل. رملحتنننننييضلتاضطننننل ملالننننرملغ نننناملةشملي س  نننننملتإلانالنننننملةيملنتننننق هنملالنننن ضّننننل ناضمل  ننننبمل" شا نتنننننش" ياقنننن  

ننمل ملينلقننشهملة مناملالإلا  يملثتتانملغ ملعنعنيملضلن    ملضلظنه يملضل ع ا  أ  لملةش  ال هالايملضل يل ملغ ملضلت 

يمليإلا أنن يململغن مل. ثتتق ءملغن ملعنعتنيملينننحبيملةيملغن ملطن تيمليننلاضعا ب  تن ملضلظننه يملضل نع ا 

ملعلنننبملالننننمللنننيملالنننرملةهإلا نننيملغننن ملضحتاننننن نملي ياضا ننننملينننلمل ننن ملت تجنننني  مل  نننبملضلقننننشهملي  نننبملشاياملضلننن   

يمل  ن ننمل صملي ن ملت أانومل ننه يملضل نع ا 
 
ملبننملتتجلنبملضلظ بع يملضمأتإلا يمليضم تظ يملال يملتجنن ملضلن   

ن  ململغن مل مل انشملوطاضيململضل ع ايمليعن ملت   
 
يملب ّضمللءمليبوملل ي نمل ص الرملالبنا يململضلقنشهملل    

ننبملةصننحن  نملي نننايضملبقنن ملت  نن  نملالننرملّنن يشيملضل
 
نن ملينننم ا   شملضلبنننع  شمل ناطننهنملنعنن ملةشملي  تإلات 

مليضلقننننشهمل نملغننن ملالتننن  ملضلتاضطنننلمليهإلاننننملضلننن    نننبيرمللهإلاننننمليجنننااملالننننا 
 
: 1811هننننملط ضي سننن  مل. ت) ضل 

امل( 18 ض مليثعن   اململضلقن   امليتجن   عيملالرمليعننيملضلحناللمليضلاني ملالتج   ملغ ملالّا ويلملاني ملالتتق  

إلانشمليقننيمليضّتإلا ضش ملال ملا ع يمليجاا ملّي ملضل    إلانملنتتإلا  
 
ن  ملضلتقنن ملضلق ض ضيملي   رملضلّا

 (Médium )رمل التإلانننانملغننن ملواضيملضل ننن ملتننننا يملالنننرملضلتنيننن  مليضلق ننننيملضل ننن ملتأ نننظملالقنننن  مليتنننكال 

ن  ملضلأ ن نململ ض ملضمبنان ارململ(Médiateur) يطاليمل  بملالبتسن مليالنرملضلّا نإلانملغن ملةيل ن ملضلقن   التجت 

ننن ا  ملصمل. لنننيمليضمتننن ضيل شملع  نننيملعلنننبمليجنننيملضلتعنعننن مليضلنننناض ء نننلملّو
 
ننننملهننننشملضمأ 

 
ي   نننوملالنننرمليم

ملالبنا يمل إلانملي   وملالرملوح نتملضل  مليب   نملضلقنشهملتجنهيمل" ضل   
 
شا نتننشمل. ت] ننا مل( بقن ) ي  

ن ا  مليأ ن ململ(Lecteur / informateur) ينعتإلاناملعنشهملالخ ناململ[  نتق ض ملّو ي ناشمليإلاانينيملالنن شملّا

نهنننملّنن  نملالنن ننيملالعت نناضمل ي  ملالنننملي  قننيملضمخ نناملالننرملةح نننتملالع نشا  ننلملهننل 
 
نناملضمأ  ننتجنينيمليجإلا  رملّا

ننيملبنن شملش  هنننمل ننيملّضت   يمليلننكشملهن نن ملت نن ملوح نننتملتق  إلا    تجنن ملعننرملال و  نننيملالت ت ننيملالننرملضلنن   

نا  مليهناملعإلانلمل نيملغن ملي ن ن نملهناملعإلانلملالّا يمليصملضعتبنط   بنن نملينعتبنشملةن نملصملت اشملع اا  يإلاتأ 
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نيي يمليت اي ملت  ملوح ننتملالنرملضلاجهنيملضلالاإلانل   ملضلبت  لملّو ا  ملضلبنملصمل  تء 
 
ن.  )     ضمأ   التن  

 ملالنرمل( 12: 1881يمل18: 1811
 
نلملةشملينتخ 

 
ب ّضملطنشيملض  بنعنيملضمخ امليةح ناليمل  ملضل  ملتلن  ملل إلاأ 

ملضمننن الالملالنننرمل نننيملبنن ش  يملضلع إلا   ننناع   نننال يملل إلاّا خنننبضملال ننيملالننننمليي ننن ملالننرملضمتننننبيملضلا  ملالت  ضلنن   

ضث ملّننعيملضلتأ  نليمليالنرملانءمليإلا
 
نا  ملينلنب ظ ملةصملي تنأ ملضمّا سن  ملضلقننشهملهبضملئج ض ملضلتأ  

ننن ا  ملالنننرملح ننن مل نننلملّو
 
ننننمليةاضيملعإلانننلملييّننن  يملتقننن ي ملينلةتنننبيمل  نننبملضمأ  ننن  نملال هالا   ضمخ ننناملّي

نننننتجنينيملّنننننإلارملضمتننننننشملضلتننننن اه   نننننيملالنننننرملشطننننن ملضلعنعننننننيملضلقننإلانننننيمليننننن شملضم و  ننننننيمليّا
 
/ يإلاي

نني" ضل  سنن  ملضلننبنملج تننيمل ننيملضلتنن ا  يملضلب  نب اشا  نن ا  مليإلايننرملةشمل"ضل ظ ا  ملضمأ ننلملّو يملعلننبملةش 

ملالننننرملهننننب مل/ املينننن يشملضلقنننننشهمليانننن   ضمخ نننناملالننننرملغ نننناملةشملي نننناشملهنننناملضمخ نننناملضلاح نننن ملي  إلانننننملنعنننن  

املعاشملالرملي شملّنن ملوعاضش  .ضل نح يملالج  

مل  ننننبملضمخ ننننايرملالننننرمليجهننننيمل ظنننن مل نننن ا    ملضلبة ننننيمل" شا نتنننننش. ت"يالإلانننننمليأنننناجملضلبنحنننن ملّو ةش 

نهننمليات ق  هننمليضمخ نايشملهنء ومل صملغ مل اشضكملالنرمليت ق 
نلململضم   يململململصملتتأق 

 
يشملضمأ  ضلنبيرمليإلان  

ملبنننن  ءمل نتنننننن ملا  عنننننصيملي إلاخت نننن ملا  بنعنننننيمليئانننننشضيملضلاج ض  ننننيملضل نننن مليزشعهنننننملضلنننن   

يضمأ ننلملي طنن ملشاياململبع هننءملعننرملهننلملجننز ملالننرملضلنن  مليرتننل  مل ل  نننملينعتبنشهنننملعنالنننيملعلننبمل

مليصملل ننننن( 138: 1881طنننإلااامل. ب) ضلبة ننيملضم  ننن يمل ننن ا ملضلننن    ن مليثعبننننمللنننبل ملبننننملحق قنننيملّو

نننننننمليالننننناننملل ننننننلملتأ  نننننلملةّنننننن ا  مل
 
واننننن مل ننننننشجملاضننننننن يملا  بنعننننننيمليوح نننننننتملضل ننننن ملينتننننن ملالأ 

ا  ملبنلعناليملالرملهب ملضل نح يملعنالتننش مل: يال   قنملل لملتق ي ملالّا  نيملغن ملضلن   
 
عنالنيملالتج 

يملغ ملضل    مليضلحنلملةن إلانملل تنتنملالنرملجنة مليضحن مليمليلينرمللن  ملالنرملال نلملةي ن مل ية   ملّإلا   

ملالننرملضل نن    ننيملالبنننيرمللننيمليالخت نن ململيصملةال 
 
ضلننبنملي نناشمللننيملي  نن ملوانن ملغنن ملينن   مل  نن ململيضلحنننلملة 

ننيملغنن مل/ ع ننييملعلننبملةشملضلقنننشهمل ننيملياطنن يمليننكشيملالأاشا  ضمخ ننامللننكشملهنننشمليأظننلملي ننلملهننب ملوهإلا  

نطيملب  يملصملنتت  اململةشمليتأ  كملغن ملح انيملال  قنيمليلن  مللنيملةشمليخت ناملض  بنعنتنيمل اضن يملضلّا

إلانننمل
 
 ننوملي  

 
مليشاياملةبعنلننيمل إلانننملضت

 
ننءملحنن ياهنمل ص ملي نن ملاضننن يملصمليّ  هننامليتأنن  كملغنن ملاضننن يملضلنن   

ننهنملع  ننيمل ّملهننامل ننيملي ننناملي ّ 
 
شملي   مللننيملّنن  ن نملعلننبملضلقنننشهمللنن  مل  نن   ملّضتننيملوش  يبنننومل" ضلنن   

يملت ي ييملهاملي  تيملبنملتبقلمللقنشنيملح ايمل ب ايملغ ملضلت  يانل هننمل.ت" ) يناشيملي ضع ملب  نملعإلا   

 (.     28:1811:ط ضي س  

مل/ ضلقنننشهململيلننكشملعنن    ننلململئج ض نن ملبنننملينن    ّ مليضلتا نن ملضمض ّنن    ّ ضمخ نناملطنناشضملهنالنننملغنن ملضلتا

نن مليملبنن ّضمل  ّ نننطيمليملضلتا لملغنن ملالتننتا مل  نن ملالننرملضلّا الننرملةشملي عإلاننيملضلقنننشهملضل ب نناملضلننبنمليتنننز 
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ملضلانني ملعنناشملعلنبمل يملب ش  لملييت  ملي ح نتملضلق إلايملةنمليإلانال ملضشثتنال   تأاانلملةح ننتمل" هنشملوي 

ننطيململوي نبململ  نبململ(M. Riffaterre 1971:42) يجااملضلق إلايمل  بملةح نتمل لململالنرملالتنتا ملضلّا بننلتأا 

ننطيملهنامل ن  يمل" التتا ملانشملالنرملضلّا ن ا ملالنرملحينءملّضثن ملبن انمل  نبملّي لملا  عننلملينّو تأنا 

يملعناشيملعلبملثع  شملضلااضي مليشض ملض تنفمل شض مليمليوح نتمل اع   بن ّضملهننشمل( ش.ت) تأ  لملالّا

نننن ا مليهنننناملغنننن مل" يالنالنننن ملوانننن ململيشض ملضلتقنننننحملحتنّنننن نيملضلنننن     ننننا  مليإلااننننلملّو الاجننننااملالّا

قنننننننمل نملالتأق  لملةانننننن ضملةّنننننن ا    نننننن ململيةتظنننننن ملةشمليتأننننننا  بنننننن شمل( 138: 1881بملطننننننإلااامل) حنلننننننيمل إلانننننناشمليت ه 

ض  بنعننننيملضمخ ننناملضل ننن امليشاياملةبعنلنننيمليإلاينننرملةشملتننن عإلاهنملض  بنعننننيملالخ نننايرمل  ننن ارمل اننننايمل

مل  نننننملضم ننننيملضل نننن مليإلانننن   ننننيملضلتج  ننننيملا  بنع   نننن ا  ملّضتننننيملبب  إلانننننملييت نننن ملويلملعلننننبملةهإلا   ننننلملّو
 
أ 

نن نننمليةطاضشهنننمل ننب ملح ئ   ملضلانني مل  ننبملطنناشملتق نن شململضلتج  نيملّي يتج  نيملضل ننعاشمليئحتننندمليإلانن  

ننن ا  مليإلاننن ح ت شملهننننالت شملال ح نننيملض ل ننننفمل ملالنننرملةشمليإلاننن ملضلتأ  نننلملّو يتبعننننمللنننبل ململلننن  ملةعنننل 

ع( Phase Heuristique) ضلظناضه مليثع  ض ننمل : تملشمل) ( Phase herméneutique) ب نامليال ح نيملضلت يانلمليضلت 

شضملال ننننيمل( 121-121 يأ نننن ملت نننناشملوي ننننبملةلنننننوملينننننل  مليةل ننننومليننننيملي  إلانننننملت نننناشملضلان  ننننيملة منننناملتأنننن  

 .يضّتقنصملع ي

موذجي/ الوسيط بين القارئ  -2
ّ
موذج والقارئ الن

ّ
 :املّد السيميائي: الن

مل ننن ا    نننلملّو
 
ملضمأ  نننلملشضي ننننملال همل-يبنننوملالننننملّنننبوملي ن نننيمل– ش 

 
نملييّننن  نملل إلاا ننننملعاننناا  الا  

ملالنننرملجهنننيململيالننننمليننن شملضلقننننشهملضلعننننانملياطننن يملالتننن    نمل بننننعنمليننننلملالننننمليننن شملضمخ نننايرمليضلننن   

نننننملالنننرملجهنننيملان  نننييمل عنننني ضملةيملالتنننبيعنملل  نننع مليضلقننننشهملضلعننننلءملينعتبننننش ملينحاننننملالت   ننننمليالتإلاأ 

 
 
لملهنج ملا ابنحمليااضي ملضلع ءمليصملالنزضتملينلح نامل إلاننملهناملضل ن شملينلة تنبيملب   مللألي 

املئحتنندمل لمللنيملتجنني ملالجن     بملضلاني ملضلبنمليإلات  ململالرملضل شضييملينل ع مليضل  ايملينيملالننمليخنا 

 ملال نننالرمل
 
يملالننرملانن ن نملةشملثانن  ننيملالت شجننيمليشيضينن ملّننبأ   " يا  عنننلمل  ننبملي ننن ملال ضتنن ملعق   

يمل نننيمل" ضلهنننز  حتننن ملضّنننتعإلانصيملضلالا جنننني ململ–يالننننمل  نننبملّلننن مل" ضل ننن  " يمل" يالتنننبضّ" " يوشاأ  

ملهننننلملت نننن ملضلحنننننصيملضل نننن ملثعنننننانملضلنننن   مل  ننننبملالنننننمليتنننننلمل  نننننملالننننرمليضلحنننننت م مليةالانلهإلانننننمليةشملينننن ا 

نيملالننملثعناامل  نبملهناشملت ن مل ملالنرملضلعاضننوملئج ضن نيمليضلعقبننيملضم هالا   الا اضيملغ ملضلن   يملعلنبملةش 

أقنننننوملغننننن ملجإلا نننننامل نننننيملغننننن ملجإلا ننننناملوحننننناضلمليصمل ننننن مليإلاانننننإلاا يملضلت  يملل تننننن مل ل   يضي ملضلتنننننبأ   ضلننننن  

نننيملغننن مل( I:88/ 2818: ينننرملع ننننا. ت) ضماضّنننامل باإلانننيملالنننرملةّننننل  ملواننن ملالننننملت  بننناملضشثتننننالنتيملضلالاإلانل  

ننومل  نننملالننرملظنناضه ملي ننبل ملعنن مل
 
ضلنن   ملالننرملغ نناملةشملتجنن ملغنن ملضلنن  ملضمنن شيدملالنننمليإلايننرملةشمليتع 
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يملصملتجنن ملغنن ملضلنن   ملالنننملي  ملغنن ملضلنن  ملظنناضه ملةّنن ا   
 
ننومل  نننملالننرملض  بنعننننيملتتنناب

 
إلايننرملةشمليتع 

ض مل[ شا تننننننش. ت] ي أنننننرمليعتقننننن ملةشملالتننعنننننيململ(  IV: CERES 1811 :218/228ط ضي سننننن  مل. هنننننن.ت) منالننننن ملضلقننننن  

لننيملالننرملشطنن ملعإلاننلملضلقنننشهملضمخ ننامل نننعهءمليال ننن لهءمليالخت نن مليظنننن هءململيتأا  يضّننتق ض  ملوّي

ن   إلاننمليإلاانلملّلن مل( 118-131: 1811طنإلااامل) ضلالاإلاناململ–يالض إلاننمل  نبملعإلانلملضلقننشهمل"   بملضلقننشهملضلّا
 
  

نن ا   ننيملض تقنننصملالننرملالاعنناملضلتأ  ننلملّو
 
لملالننرململه  يمل ّملهنننشملضلتأننا    ننبملالنزلننيملضلح  ننيملضلتنن إلا نن  

طنن ملالننرملضل ننن ملغننن مل إلانننملهنناملابنننامللح  ننيملضل  
 
جمل  ننبملالنننننفملعنننشهمل إلاننّا  مل   يننكشيملعنننشهمل إلاننّا

نيململغن ملالتنتا ملضلقننشهملوالانليملي ّمللنءملنعن ملهنب ننمليصمل التتا ملضلقنشهملضمانلمل  بملضلقنع يملضلعنال 

يمل ن  تملتنزينننلملت ننن ملالق عننننملثاننن   ملةّننن ا ملضل ننن املينعتبننننش ملحنلنننيملانننع ا 
 
طنننيملهننننشملالنننرملضلنننن

مل نتق ض  ملالنرملضل نن   لململّا مليمليلن  ملضلتأنا  تنوملضل نع نملضلعننت 
 
ضلحنليملضل  اييملالنزل  نملالرملضلة

ننل    ملّا ملالبناشيملّ إلا ننيملت قبملينلتأ  لملّو ا  مل  نبملالنننفملضلعإلانلملضلت  يلن  مل:   بملضلعنت 

نني ملالنرململ" ضلتن إلا ن " ّلن ملعلنبمل
 
ننلملضلاجنيملضلا

 
] غن ملتقنن ي مل" نتن إلاالاج نا"نعزانزملالننملاضالن ملتإلاا

 .(CH.Sanders Peirce)[ ياشد.د.ش

إلاننننننمل ننننن ململ
 
إلانننننّا  مل   جمليضلقننننننشهململضل   إلاننننّا ننننننطيملضلقننننننشهملضل    شملضمتنننننبيملضل نطننننن يمليننننن شملّي

ننيملضلقننن ض يملحنننلملظهننناشململالبنعنن يملينننش يمليننن شملضم ح ننيملضلتنشاخ نننيمل التنننبيململالعت ننايملغننن ملشطنن ملعإلا   

ال  يملضل  ملية مليضل نايملضلز  نزملضمبنعن يململضل  ملة تاملب  نملضل    تناململح  
 
تم مل ل  ننملضلقننشهيملببقن شملالننمليل

جمليقنننناشملعلنننبملتنننبل لمل إلانننّا ءملقالانننءملضم نشعنننييمليالنننرملانننءملب ننن  ملضلقننننشهملضل  
 
ب شمليتجننن  يننن شملضل ننن  

ننن ن ملغننن مل ق نننيملا  نننن ململي ظ نننا ملغننن ملالتنننتا مل ق نننيملضلاطنننالملياشةمل ضل ننننش مليننن شملضمتنننتا ملضلت 

إلاننّا  ملعلننبمل ّلنن مليلنن  ملضلقنننشهملضل إلاننّا  ملي عنن شملضلهننايملضلقننإلاننيملي ض إلانننملالاننلملعنن شيملضلقنننشهملضل  

ناملل ينيململالنرمل نننلمل  ملب يملالرملا يحمليالنملتجإلا 
 
الرمل ظ ا مليصملي ج شملال يمل صملالرملالاعاملالنملتاب

نن ة يمل  ننبملال ضحننلملتنشاخ ننيمل ّننيملي نننا مل ا ننايملالتعنعبننيمليال تإلا نيملة ظإلا  نننملضلت  النرملةي نن هنملتإلا  

ظنتملضلت  ن ملض  ملث تإلالملع  يمللسيملضلعن   .التبنع يمليالخت  يملعرملضل  

نننيملضلاضّنننعيمليالنننرملضمهننننشضيململيعلنننب إلانننّا  ملالنننرملضم  ننننيملضلتقب    أننناملب  قننننشهملضل   ّلننن ملضل  

مليطننإلااا ملغننن مليجننيملضلنننزالرمل ضلت  ي  يننيمليضلت يا  ننيملضل نّنننعيملالنننملينننيملتقننندملاشجنننيمل  ننااملضلننن   

نبنمل
 
لملط ضننوملت ي ينيملبنل ناململضلتننشمليتبن   يالنملييملنتنت  املةشمليخننا ملضلعنننوملضملتنأ  ملب نيملثس  

يملير يملضم ب  ننشملي تق ملبعنل   ملّي يملين شملّننشملضلن     نيملالهإلانملهننشملنعن ملضل نق  تتج  ملليحتنّ  
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نننمل ننشملضل ننع نملياطن يملّننة نملب ع   رملالننرملضلت 
 
إلانننملهناملّضكملضمتإلانن  دملي سنيملضل ننع ملضمنتإلاي

 
عنشننيمل  

سانملضلعنت
 
نشملضل   .ال تإلا نمل  بملضلت 

ي والقارئ املجّرد -1  : املّد ألاصوليّ : الوساطة بين القارئ الحس ّ

ننن ملضلقنن ض يملال ح نننيملّي ننناض شمليننن شمل ش  نناضافمليح نننظملضلت 
 
يملاع قننيملال ننناحمل  ننننملتأق نننوملضلن     

هنننيمل" ضلقنننشه " يالقالننيمل" ضمة نن  " القالننيمل ننإلارملتاج  ننيملّي ق يننيملضلح ياننيملنعنال  تنننيملضل   غنن ملضمّك

نننننشضيملضمع بنننيملو  هنننيمل ل  ننننمليالت ت نننيملالنننرملنعننناملضلت   يملضل ننن ملعقب  ننننمل قننناامليضحنننناض ضيملالاج  ّننن ا   

نيمل نيململيننشر ملضلت ب ق   مل(L'école appliquée de Paris) ضلتن إلا نن يمليصملّن إلانملالننمليشاملالض ننملغن ملال ّش

) جملع اإلانندمل.ة' يعن مليجن  نملغن ملنعنامل تنيننيململ( le collège de France) "ضل ناصجملايملبن ضي "يغن مل

A.J. Greimas)ال  نلملةشا ننململ" يململ (M. arrivé)نيملينعتبننشملج ةن ننملغن ململ ثعق بننيملصملتخ ناملالنرملوهإلا  

ننننن ا  يمل يملوبننننن ضامليعننننن ملهننننننشململّو نننننوملالض ننننننملي ّننننن ا   
 
نننننيملالننننننملثع  يملي نط  ننننن ا     قننننناملضمبنننننناهملّو

سننننيملعلنننبملغننن ضشملالننننملض تهالانننيمل
 
يملضل  " غننن مل ننننا ململ(Ch.Bally)  " اننننشلملينننن  " ضلالاإلانعننننيمليةّننن ا   

يملض ننننرملالننننرمل نلهإلانننننملةالانننننلملةيل نننن مل" ل سننننيملضل  يتنننن يةّنننن ا   
 
ملالتننننناضحنمليالت  تنننننململتإلاي النننننملعنننن  

يملغننن مل حننن ضخمل ضاملالنننرملضلتننن إلا نن   شملئبننن  املالنننرملضلبأننن ملعنننرملضلبننن ضنلملضل ننن ملشةيهننننملّننن يشا  ضلننن ي 

نيملةّنننل  ملوبنن ضامل  ننبمل ننيملالننرمليننكشيملضل أنن ملعننرمل ناطنن   ق ننيملئج ضن   لملضمبنن   مليضل   ضلتأننا 

يملانننإلا نننن ملةجهنننزيمليتنننق   نننيمل ي ننننن ياضنننن يمل ّش يملية ظإلانننيملعنال   ع ضن نننيملالت نب نننيمليالت ننننظ ييمل/ ال  

شدملضل تنني ملضلعننتملينن ةمل
شضّننيملضلتنن إلا نن يملالاطناليمليل ننال ملضلنن  

شملضل   يهينبضملب ن ملّننا ملت نا 

نننيملضلقننن ض يمل لملغننن ملطننناشتيملضلحتننن يململضمبناننن يململالقنا ننننملي ل  
 
لملالننننمليننن ةمليل ننن  يإلاع نهننننمل" ضلقننننشهملةي 

وملضمن تب ملينّننتخ ضتملحنّنيملضلبنن ملي  مل  نبملثت تننلملضلان   الننزملضل  ن   تاظ نن ملال ينيملتأاانلملضل  

ي.  " ) ع ننننناملضلننننننايمل(  يةاض ننننن مل) ةاضثننننن مل تنننننق مل( 38:1881التننننن ن 
 
بننننننلق ض يملالنننننرملهنننننبضملضم ظننننناشملضلة

اضطنل ململيشضي ننملعاناانملين شملضم ينيمل الننيملضمتننشملضلت  ننملالنرملالقا  الننململهنال  ضمت ش جملينتن ملث ن لملالقا 

ي ن شمل( تننعنيملينلبنن مليضلتإلاتإلانيملينل ن ت شهنم) ضم ش يمليالنمليتننلمل  ننململالنرملضلالاناضشبملضلعاناايمل

نملعبنلملةشمليتن ش جمل ملالنرمل نح نيملتاطن  يملتاطن  نملالبن ن   ننملعلنبملوعنل  ملياطن يملبانن ضملالناي  ضل   

ايمليةغننناضش ملضلعإلا قننني مليض  نعننننملالنننرملضلقنعننن يمل نتنننيملضمجننن   قننن ي مل أنننامل     
ضمننن  ملغننن ملالنننننفملضلت 

ملضلن  ملينلةتنبيمل  ن ييملنعن   نّ   يملّو يمليضلبة يملضمناي  بملعنشننيملّض ن يململضطن  نع يملتننيفملضلحت  

ننملين شمل ن  نمليظ     نيملّي يمل نط  يمليعا نمللهنمليتض اململضلالانشحنيملضلبنن ا  ضالت ضاضملل بض  يملضل ب ع  

ملضمب نننننا ملةيملضمخ ننننناحملضلنننننبنمليأ نننننظمل ننننن يملّننننننعيملضلقننننن ض يمليضلتأنننننن لمليضلننننن    ضم ينننننيملضمأن 
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ج ننننن ملضل  نننننامليا قنننننلملضل  نننننايملالنننننرملج نننننلمل  نننننبملج نننننلملي انننننلملئ نلنننننيملياننننن ي  ضل ننننننن يملململضمع االنننننيمليااأ 

ملّل مليجعلملالنملهننشملغن ملضمنين  ملضلبع ن ملالننانمل يا    نملغ ملالخت  ملضلعناشمليوالننشيمليغ ملهل 

 .ي شملي نملضلقنشهمللحظيملضلق ض يمل إلانمللاملهنشملجز ضملالرملحنّ  ملضل  ضهر

ننن إلا نن يملةي نننبملت هنننءملضلقننن ض يملعلنننبملةن ننننمل نننندمليملب ننن ملالقنش نننيململلتنننن  يملّي يعلنننبملهنننبضملّو

الا ملضل   يملالخ اطيملهن ن ملةيملال باعنيملالتنشمليض املية نحملالانع ملهاملضلتع   فملعلبملضل  

يمل  ظ نيمل/ ياط هنملت ا ملعنرملجإلا نيململضلاحن ضيملضلننات  
 
ناتإلا يمليضلاحن ضيملضل  نيمل/ ضلن   ظإلا  

 
ضل 

تننننننن  ملغننننن ملبانننننن ملضلت تننننن يململ–انننننءملاهتننننن ض مل ننننن ملضلت 
 
غننننن ملّننننناا نمل  نننننبملالننننننملي  ننننن  ملض تظنالهننننننملضل  

 نحملضلق ض
 
ييملي  ملةشملهبضملضمتتا ملالرملتأ ي ملضلة  ظ  

 
 ن مللن  ملهنب ننمل صملغن ملةعنلملالننمليإلاينرملضل 

ملح ة نننبمل  ملالنننرملاننن يحملئ جنننن ملبننننمليننن  
 
النننرملةشمليننن عءملّلننن ملي ننننحمل  ننن مليانننكض ش ملغننن ململ–ةشمليتننناب

ننن مليإلااجننن ملعننن شن نملعلنننبملضلالاإلانننامليننن شمل لملغننن مل طننننشملضم ينننيملضلق ضن نننيملضلعنشبنننيملضل  
التنننتا ملاننننشمليتننننز 

ال نننن ملينننن شملضعت ننننلململيانننن حملضل  ننننايمل  إلانننننملثتنننن بمل  ننننبملضمن الننننيمليضلت  نننناتملانننن حملضلتعق  اننننن ضيملّش

نيملضلتنننيقيملضل ن ملي ال ن ننيمل نننتيملضلق ضن   ضلن   مليالتنت زالنيمل  ننايملضلقننشهملضمناض إلاننيملي انلملالإلانّش

ننتعن يمل  نننملع نن ملضلحنجننيمليضّتأانننشهنملغنن ملهننلملظنن فملع ض نن ملج ينن  ي ّمل  تنن نملضلقنننشهمل  ننبمل. ّا

لمل ملبهنننامليأنننا  يضلملغننن ملةع ننننفملضلننن    ض تظننننتملضمننن لاصيملالنننرمل ننننلملضمتننن مليخننن  ملض تظننننتململضلننن  

ننيململّ تنن يمل  .A.J. Greimas et J) ال تظإلاننيملالننرملضلعنالنننيململ( syntagmatique) ول ننناملض ننبملت   أ  

Courtès 1979: 206)  إلاننننملوالننن ملال ننناحمل
 
ننن ملت ينننءملضلعنالننننيملغننن ملّضن ننننملي  

 
يلينننرملصمليي ننن ملةشملت ي

ملض تظنالهننمليمليلنن  ملالنرملضلحنطننلمليصملالننرملضمانإلااشملةشملي نناشملاهتن ض مل  ننبملّلنن مل ين ل ننفملّنن  

يمليننلملتأتنننجملضلقنن ض يملالقتننن ضملعلننبملضمتنن نن ملوبقنن ململغنن ملضياننالاناليملالنناملضمتننعننيملضلبننن ا 
 
نشملضل  

مل  ننبملتنن ي  ملتال  نننيملغنن ملضلعإلاننوملتتجننني ملضمتنن  ملضل  نن مل ننيململغنن ملال نننينملضلنن   
 
ننيملضمتاغ  ضل ظنال  

نن ى مل ّنن اململضلت  ت نن مل  ننبملالتنننل ملة نن  ملع ينن يملالتاضلالاننيمليالل نننيييمليأ نن ملتخنننا ململضلر    ضل  

يملل  احملضل  يملب  ت ملضلق ض يملضل   نع   نيمليالّا نيملّضيملضمتن  ملويحن ملّنا ملعن ض يملةيل     

مل ملالت نالنملجنالعنملي شململةنعنناملضلن   
 
يملينعتبنشهنمل ن تقننن يمليضل إلاال   الرملعإلا  يملضلق ض يملّا

يمله هن  .ضله  ّ  

ملبعننلملئاشضكمليضلتأننن لملضلننبنمليتأنن  كملالننرملضلالاز نن مل   ننبملضليلنن مليال ننيمل  ننبملضلالاز نن مل"  ش 

بب  إلاننننمل. قنننيملّلننن ملضلبعننن ملوبقننن ملضلنننبنملضمع ننننمل ل نننيململ   ننننالننرملج يننن ملصمليي ننن ملغننن مل  جنننن  مليتأق 

 مليصملّن إلانملغن ملحننلملضالتن ضاملضلن  ملبن شمل
 
تكانملضلق ض يملضل   يملضمتتننعيمل  بملضلل ظ مليضلل ل
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إلاننملن تن نمل
 
نعاامليا أ ضشننمل   عنالن مليضلن  ييملغ ملضمقنيلملنمل ّملثعتإلا ملضلتقننطامليضلت  ضلق ض يملضلت ل    

نننننننيململ " ) ه ننننننن ع " . يململ(W.Dilthey) " اي  ننننننن مل. ي" ع ننننننن مل( cercle herméneutique) ينلننننننن ضن يملضلت يا   

.Heidegger)رملّن  نملالنرململ لملّإلارملال تبيملالتق اليمليالتب اشيملالرملضلقن ض يملون  ننملتنكال  ت  ملضل  ملتتنز 

أ كملي شملّي ن ملضلق بن شمليحإلانلملةحن هإلانملعلنبمل ظ نا مليأ ن ملصمل ضلتسبييملضل  ضجعيململغ ملةا ن ملضلت 

مليتأ يننننن ملةجزضنننننن
 
مل ص مليتاج نننننيملالنننننرمل اشضكملضل نننننليمليالننننننمليأنطننننن ملضل نننننل 

 
يمليصملتانننننب ململوجنننننزض مل ص

تملغن مل يأ   ملضلقنشهملالرملهبضملضلقب لملنتتع شملييملعلنبملت اانوململّضكململيالأنطن تيملبإلاننمل شمليتقن  

لملالننرملبهإلاننيمل مليننيملبنن ّضملهناملنعنن   ضلقن ض يملانناطنملح ننوملتن ض ملي ضجنناملغنن ملّنا ململّلنن ملالنننملّننبوملةشملالن  

لملل إلاق ي ملالتل  اضمليإلانملتانب ملالرملت ينءملضمع  ن مل. نيملح نوملين ث ملع  نيملالت ننبنمليالتاضل ننوي   ش 

حنلنننيملضل قننن شملةيملالننننملن نننبيملضل قننن شملضل ننن مليب سهننننملضلقننننشهملحننننلملال ننننشبتيمل ننناضت ءملضلننن  مللننن  مل

نننناشيمل خإلاننن شملضل نننن ملثعناينننيملغننن مليننناض  املالبنانننن تيمللنننيمليلننن  ملض تإلاننننلملضلن  مليضلت   أنلتنننيململالنننرملضلظنننر 

ننننمل  نننبمل قنننامل نننن مل ال  نمليتننن يانملاملاضع ننننمل ي 
 
ننناشيملوي نننبملي حننننلململطننناشيملئاشض  نننيملبهإلاننننمليتإلانننا ضلن 

ننننوملثتننننتق ملعلننننبمله نننن يملن نن ننننيملةيملاننننبيمل نننننمل  ننننبملت ق أهنننننمليثعنننن ي هنملينّننننتإلا ضشملح   هنننننملي ال 
 
ة نننن  ملالأ 

مليإلايرملةشملتقن  ملح  يملضلق ض يمليننحو نملالنرملوجنزض مل  نبملضل نلململ يمليالرملاء  مل(M.centrifuge )ن نن  

الننننيملضل هنننءمل  نننبملت ت ننن ملال ا  ننننيملضلننن   ( M.centripète) يالنننرملضل نننلمل أننناملوجنننزض مل نننيمليالقا  صل    ملضل  

نننيمليئاشض  نننيمل يضلتإلاانننلمليضلت يانننلملب نننيملت ت بننننمللننن  ملينلاننن يشيملالاضبقننننمللتتنننن بملضمع  ننننيملضل صل  

ناتمل مليصهاملينم نّ ملضعتانن مللنات ن ملّش هنململضل ظنتملضل   ملضلتعنعب ملغ ملية يملضل    ضل  ملي ّ 

. ش" ةشملينننبه ململضلعقنننلملع ننن ملالة ننن يملحننننلمل ي ننننني ملي  نننن ملعلنننبملّلننن مللنننءملنعننن ملالنننرملضمتنننتس  

نزملين شمل ناع شمل( R.Barthes) " ينشح ملي عنايمل  تنجملليمليةشمليإلا   ض بملضعتبنشملضلق ض يمل ي ن ضمل   ملل    

ءملضلق ننننامل  نننبملعنشننننيملطاعننننملب سننن يملنتننن اضمل: النننرملضل ننننا مل
 
ملالبنننبيلمليالبتنننبلمليالتبنننبلملنتننن   ننن  

ملالخننن ملل قنن ض يمليعنيننلمل عنننايملئ تنننجملالنن ننيملانن ن  مليالإلات ننامليلي   ملالتنن    ملع نن    ناضتملط عنننملي نن  

اضمل يةتظنننن ملالننننرملعنشنننننيملثعني نننننمليال نننننش يمليجعن ننننيملجنننن ي ضملينننن شملي قننننبمل  ننننبملالتننننتا ملتة نننن تيملالجنننن  

ننننطيمل يملالنننرمليجنننيمليالنننرملعب نننلملضلّا ننننطيملئي ننننن   ب تنننتانملضل  بننننشمليات نبننن شملالنننرملجهنننيملضلّا

شملالنملة تا يملضل  ملغ ملضمقنيلملتأي ملالنملةي   مليتأ    .ضلق ضن  

ملضمأتننادملي  تنن يملغنن ملةيبننومليالننرملجهننيملة نن  مليننض املضلقنننشهملضلع ننن   نجملعنن ض يملثا  ننن  

يملغ ملعإلااتملّل ملي ناطيمليختنشملل  تنيمليجهنيمل ضلحنصيملةيملالجنشايملل   مليالأنّييملليمليلي  

امليالقنيل ضمل  نملّإلارملالت  ملالأ   نمل ل  نمليالعت   يمليب يمل إلانمللاملهنشملال إلا    ّل مللنكشملين ضململ-ع ضن  
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نننن" شا نتننننش. ت" ضلقننننشهملضل إلانننّا  ملغننن مل ظننن مل  ننننملالنننرمل ظننننتمللسنننيملضل نننع ملال إلا 
 
ننننشململالتإلاي ي ننناضش ملضلت 

عنالنننلملالننناململ-ب  نننن نننيملل ت  ننننشاا ملالتبنعننن ضملهنلنننبنمليبننن نملضّنننتع ضاضمليطاضع  
الهإلاننننملهننننشملقالاإلاهننننملضلت 

ننيملثعنننالنملع ضن نننمل ننن بنملغنن ملعننن  نملهننبضملينننل غءملالننرمل نن ناليملضل نننش ملينن شمل ضلقننن  يملضلالانه   

ضهرملبن شملّلنن ملضلقنننشهمل نيمليطب عتننيملغن ملضلاعنن ملضلنن   سنانمليضل ننع نملغنن ملضلالانه   
 
طب عنيملضلتنننشملضل 

إلانّا  ملغن ملتقن ي ملضل ملّضتنيمل ّملU. Eco] ]"   ي نا. ة"    ملةشمل" لن  ملّنا مل تنننجملل ن    ي ال ننشملضلنن   

نني نننملعننناشضملعلننبملئت نننشمليتخإلا  نننيملغ نناملن نن   ج   شملعنشننننمل إلاّا ي  إلانننملضلقنن ضهملضمأتننادملصمل".يتنننا 

املعننننناشمل ةيململ(Agent) نعنننن يملةشملي نننناشملع   نننننيملالننننرملضلتننننننشا ملةيملالننننرملضلاضعنننننامليصمليتجننننني ملها نننننيملالجنننن  

جمل نننلمل إلانننّا
 
إلانننّا  ململ(Echantillon représentatif) الإلاا نننيملضلقننننشهملضل   مل اع   ينننض امليتخإلا  ننننيملتخننن  

ننننننننيملضلنننننننن     ب نننننننننيفمليننننننننبل ملع ننننننننن ضملضّننننننننتق ضن نملح ننننننننومل ّضملتجإلاعنننننننن ملضلع نطنننننننن مل" ضلننننننننبنملي ّ 

إلانننّا  مل ننننمل  نننبملّنننب ملالنالنننن ملضلقننننشهملضل   يملجإلا نننيملغننن يملال  ننننبضملع إلا   نننتق ضن   غننن ملضمتننننتا مل" ّا

مليملي  ناملنع نبمل خ ن املضلت ل   ملل     نيمل  نبملهناشملضلقننشهملضل إلانّا  مللن  ملالجن  
 
 ملالنرملّلن مله 

ننننيمل إلانننننمللنننناملة ننننيملعننناشملنتننننتعنشمليإلا  نتننننيملغنننن ملالخت نننناملالننننرملالخت نننناضيمل" طننن  ملّنملالننننكهنيملتإلاا    

سننننانمل
 
نمل.  " ) ضلبأنننن ملضل   انننننايملعلننننبملّلنننن ملال نننناضلملعنننننتململ–ي  إلانننننملهنننناملغنننن ملضلض  نيننننيمل( 18:1881التنننن  

ي ملالرمل  نطيملضل  ملضلت إلا نن   امليالظه ملهنت   .يه  لملالج  

ململ" ملضط نبمل( Intentio opéris) ي ّضملهن  ملعن ييملضل    تيإلانرملةّنّننمل"  ي نا.ة" علبملح  

ملهنبضملضلقننشهملبن شملالبناشتنيملتتإلاانلمل غ مل  تنجملعنشهمل إلاّا  ملعناشملعلنبملئت ننشمليتخإلا  ننيملتخن  

شمل يمل" ضل نت ملضمأتاد"  إلاّا  ملصملن بيملغ ملي   مل" هنت " غ ملتنا  ينلمليت ننيوملالناملضّنناضت ج  

مل  (11:  2888. ي ي ضا. ثعن" ا ي .ة" ) ضل   

ملياطنن هإلانملهنننن  شملتنننشاخ   شمل مليضلقنننشهملضلحسنن    يعلننبملهننبضملضل أننامليتقنيننلملضمة نن  ملضلحسنن   

قننغ مل
 
تن اململاجتإلانن  مليضلا

 
ن مل  نبملضلة

 
شمليال ننظ ضشملعلنبملةّنندملض تإلانا إلاننملضل عل ةيمل  ن  شمليضعع ن  

ننننزملضلاننننني مليل نننننظ ملضمة نننن  مل نننننن  ململي  إلانننننملغنننن مل  ننننن ملضلح   إلاننننّا  مليضلقنننننشهملي  ننننبملضل اننننن ملضلّا ضل  

نملينعتبنشملضلتقنا إلانملغ ملالتتا مل   ملالرملضلاجااملضلت إلا ن     إلاّا  ملّاا   .ضل     ملضمأني / ضل  

 في املّد الوجودي: الوساطة بين القارئ الّصريح والقارئ الّضمني -5

نننننطيملضلننننبنمليانننن  امليننننيمل ملايشملضلّا نننن ا مل"  ش  ملالبنانننن مل" ضلقنننننشهملضلن  إلانننننملهنننناملايشملبعلنننن  
 
  

ننومل  ملب ننيملالننرمليتنننشاا ملالتأق 
 
ملالنننمليةب نن ملةشمليتنناب يلننءملييننرملّلنن ملةالنن ضملنتنن اضمليصملنتنن  نمليننلملةعننل 

نننوملالعننننوملضم  ننناامليتأ   نننيمل مليةه ضبنننيمليالاضطننن نيملضلقننن ض يململيغنينن ننننملهننناملتأق  اننن يحملضلت  قننن  
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غنننن ملةايننننلملانننن يطيملهنننناملضلي  ننننلملينننن شملييتنننن ململ-علننننبملينننن نملضلقنننننشهمليننننن يملةيملينننن    يملبنلقنننننشه 

نملالنمله يمليإلاسزض ملةي  أ لمل ل يضم  ااملالع ن ملياتاج   .نشملّل ملي   إلانملهن  ملضلت 

نن ا مل" يتبعنننمللننبل  مليهنناملهننننرمل" هنناملّلنن مل" بنلقنننشهملضلن  ضمخنطنن ملضلاضعننامل نننشجملضلنن   

ننع ايملعلننبملض تنبهنننملتجنننش مليغنن ملضل نننا مل
 
نننشا مليضمجتإلاننامليجنناامليالنناملوعنياننلملضل 

لننيملغنن ملضلت 

ن ا ملهناملضلنبنمليج[ ضلقننشهمل]ي ّضملهنشمل(   13:1883البخايمل.ان"    )  شض   ناملالننمل إلانرملغن ملوعنيانلملضلن 

ضلنيملعلنبملض  عنلنيمل  نن يملضل   "... ضمخ   يملالرملع ءمليجإلانلملع املة إلانحمل اشض يمللهنمليضلن  ملضلتقااإلا  

مل"  ضلاإلان ململالنالملغ ملّهرملضمة   مل الرملئي ن ملنعق ملليملحبن ملضل   نن ملضلنبنملصمل[ ضلقنشهمل]ب ش 

نإلان( 13: ش.ت"  ) يخ جملع  يملضل   يمليملي  بضملضمعننوملي ناشملضلقننشهملضلا  مليننلقا   ملحنّن ضملغن ملضلن   

يمليلنننن  ملل إلاة نننن   ملالننننرمل عبننننلملحانننناش ملينل عننننلمليالاجننننااضملب ننننيملينلس ننننن ملعبننننلمليجنننناا ملضلع ننننن  

ملةشمليانننناملعنشنننننيمل ننننن ملع ة ننننيملّنننننعيملئي ننننن ملبقنشنننننيملالننننرملهننننب مل
 
ّننننأ لملغنننن ملهننننب ملضلحنلننننيململ ص

ملاض نننلملئطننننش 
 
ملغننن ملّنننإلا ا ملييع نننيمليصملاننن لمللنننيمل ص

 
نننيمللنننيمليصمليجننناامل ص ضيانننيململال ننننا ملصملهاا  ملضلز 

إلاننننملي أننن ملضمة ننن  ملطننناشيملطننننحبيملالنننرملطننناشملع يننن يملّنننننيقيمل
 
ضلنننبنملب نننيمليل ننن لملضلقننناليملي  

ملغننن ملةشملضلقننننشهملضلانننإلان ملالنننرملهنننب ملضل نح نننيمل  إلاننننمل نننيمليصملاننن   الناض إلانننيملينننناض ءملضلتجننننش ملضلق ضن  

نن ب شملضمتاضطنن  شمل
 
نناض شملضمة نناامليضلت  نننظ ملضمعنن ياملينن شملضل  ع نن ملغنن ملتأق ننوملضلت  يننض املينن يشملضل  

ني إلاننملان طهنملضلب نننشململينعتبننشملةشملعإلا   
 
امللعبنيملالس اننيملةيملالتن  يملي    ي نن ملوعنياننلملل تن ملالجن  

نناملانن  نملالننرملحق قننيملهنناشمل أ نن شيمليضعتبنننشملهنناشملضل نن لملهنناملضم  ننا ملغنن ملت نن ملضلعإلا  ننيملصملنس   يضلت 

اضطنلمليان يطهنملضل ن مل اضطل ملايشملا ملت  بنوملع  نيملةح ننتملضلت  ضل ع ملّ  نملالرملضلة نحملضلت 

عنننيشمل ملع  ننيململ( Coopération) ينننيملالننرملةي نن هنملضلت  بنن ّضملينمة نن  ململ( Grice) " عنن ضن " يبننوملالنننمل نن  

غننن ملةا نننن ملّلننن مليجننن مل  تنننيمل نّنننعنمللاننن ي ملالنننرملئ ننن ض ملييجنننا ملالنننرملئلنننزضتملالنننرملاننن ن نملةشمل

يمليضلع نننن ملي  نننبملضلعتننن مليضمعن ننننيملبنننناض ملنتننن بملغننن ملعإلا نننيمل  نننبملضماض النننيمليننن شمل تننن باملينننيمل  نننبملضم نننق 

ا  اضبنويملبزاننايملعلنبملالننملغن ملةا ن مل  ن  نملصملتقبلملضماض النيملي  نبملضلت  ل ن ملين شملالقتان نيملتن  لملضلت 

نبيمل  نبملالننمل اضي ملي نّ  اضال  مليضلا  سيملالرمل   ضهنيملالت ت يملالرمليط يملضماضّعيمليع  ملضل  
 
ضل 

نننننع نملةيانننننننمل
 
اضطنننننل مليخانننننناملئي نننننن ملضل  نننننإلان ملضلب نننننني مليضلت  شملالنننننرملال ضعننننننيملضم اننننننن ملضلا  يتعننننن  

نناضي ملضلعنعننيملضلت   ننيملينن شملوطنن ضفملضمتاضطنن يمليالننرمللاننساحملضلالاننة مليلنناض تملئيقننن ملّي عنع ي 

مل نملغنن ملالجنن  ملضلت نننب يمليصملانن   هنننشمليشبنناملضلتأنن   يمل  ننبمل تنن ملضل   ملتنن  بملوطنناضيملضل ننع ا  اننء 

ملوطاضيملتلتنيومليةشملالنملّنبوملالض ننملغن ملالجننلملضلتج  نيملعن ملنتنت ا ملي ال ن ننيملغن ملضلقنالمل غ ملةش 
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نيملالننمليي ملالنرملح ا  مل بنن ملضلالانة مليتأن   يلناصملالننملهننشمل. حنوملالض ننيالجنصيملب يملالرملا ن نملةشملثتن  

سننننيملل إلاة ننن  ملينننننل غءملالننننرملع ااهنننننمل
 
ننننيملضل ننن ملتل أهنننننملضل  النننرملّننننعيملةبننننوملضلالانننة مليهنننناضالحملضلح ا 

ملضلالانننننة ملضل نننننع نملصمليت  نننننيمل  نننننءمل حقننننن شملاننننن  ن مليالا إلاننننننملةش 
 
ضلنننننننشاليملمننننننملتننننن كملضلتننننننيقاشمللن

 يملب ننننيملالتنننننحنيمل
 
ملضلنننن  مل ننننبل مل ّضملتنننناب وطنننناضيمليصملثتننننل    مل مننننايملالنننننملةط ننننوملالض نننننملبنننن ش 

نننننن ململضمتنحقننننننيملصملالإلاتنننننن يملالنننننن ملعإلا  نننننننيملضلت ق  رملا  تنننننننبملعلننننننبملطنعنننننننيملضلقنننننن ض يمليضلت ياننننننلملبنننننن ش 

ثتن   ييمليصملتض يننيملينلملينننلعي ملتزان  ملعننايمليال نعنيمليتإلا أننيملالنرملضلمنناض مليضلعإلانوملالنننملينيملينننإلا مل

ه يمليابقننننلملضمة نننن  ملال نننن ياضمل  ننننبملع بنننن شملالاتنننناشارملالتجنننننّي ش ع نننن ملئي ننننن مل: غنننن مليجننننيملضلنننن  

عب نننامليع ننن ملئينننننلمليضلتننن ا ننن ململيضلت  نننيملع  نننيمل  ننن  ملضشمليقن  لمليعنننن ملهإلا   املبننن ّضملضّنننتجن مللنننألي 

نلمل ل ن ملة نيملايشملانن انملّنع  مل ن  يملئعننتملغن ملضل نع ملالهإلاننمل    ) غ ملتب  ن ملطناتيملوشملايشملّي

مل( 1811ط ضي سنن  مل. هننن.ت ننيملصمليإلايننرملةشمليتنينن وملةيملياننإلاألملينن نملانن لملالننرملوانن نليمليننلمللعننل 
 
ب  

مليننن شملي ننا ملغننن ملضل نننع ملياجننيمل نننن ملي غنن ملوا ملن ننن لملعنننتيملي نننبل مل شملهننناملّلنن ملضلننن يشملحنن ن 

ننيملئيننندمليئبننناي فملالننرملةشملي اتننيململ-تإلاتنن مليإلاهإلا  اضطننلململضلعنننانملتخننا   إلانننملهنناملضل نن شملغنن ملضلت 

جااننن مليضلت  نننا مليضلتأ  نننوملبهننننامليننن شملّننن يشت شملالتق ننن مليالتننناج   ّنننن يشيمل: ش ننن ملضلالاننناايمليضلت 

ننننتجنييمللنننن يض  ملضمتعننننيمل يمليّا اضطنننن    يضل ننننعاشملالننننرملئبنننننايمليئحنطننننيملالننننرملجهننننيملضلحنجننننيملضلت 

 (.13:1888ضّإلانع لمل.  ) جهيملضلحنجيملضلالاإلانل يمل

 .الفينومينولوجي/ املّد الظواهري : الوساطة بين قصدّية النّص وقصدّية القارئ  -6

ملض تننننن ملضلقننننشهملحيإلاننننملبنطننننملغننن ملاننن شململ- يمل] ش  مل[   انننع ا  ( 11:1881.التننن ن.  ) ضلننن   

مل ل نننيملينعتبننننش ملضلقننننابمللتننن ضجمل يملض]النننرملجهنننيمليض لتنننن ملضلننن    النننرملجهننننيمل( 11: تملشمل[  ) ل نننع ا 

نننإلايملضم إلاننن ملئي نننن  ملغنننن مل شملالنننرملواننن ملضلننننبنمليّ  مليإلانننن  ملالننننمليتعننن   ان  نننيمليضشن ننننشملانننع ايملضلننن   

 نننملعلننبملانن حمل نعننناملضمة نن  مليتجنهننلمل
 
ننيملالتاع

 
إلانننملهنننشملّلنن مله 

 
تي" يج ض ننيملياننعاش مل   " عننن ي 

يملتجنهنمله  نملالقنيلملت ننال ملج يملواي   يملضلقننشهملململململململغ ملطاشملهنتملالرملةطاضشملضلت إلا نن   نيملعنن ي   ل  

 (Intentio lectoris)ململ يملضل    مل" بن( Intentio opéris )يعن ي     مليإلايرملضلاطنالمل  نبملحن دمل نن  

يمل ملضلتنننننأ لملضلاح ننننن يمل  نننننبملّلنننن ملتتإلاانننننلملغننننن مل  انننننن ملهنننننب ملضلقنننننن ي  مليهنننننلمل ش  يملضلننننن    يقننننن ي 

ملالةانننننالاإلان
 
يملالنا نننننيمليالع نننننلملي ة ننننن(  18. 2888.ي يننننن ضا.  ي ننننناملثعنننننن. ة/ ) لتننننن  يملضلننننن  ملينعتبننننننش مل نننننن

نننبسيملئجبنشانننيمللي   ننننيمل ملعنننن ييملضلقننننشهملغننن ملّننننا ملضلن  نملّننننعيملضل أننن مليهننننلمل ش  ننناع   الّا

ننيمليإلااجنن ملاثتننن ملضلنن ض ل ملل نن    ملي  إلانننملثتننتاج مل يمل نن ملعننن ييملضعتانننن يملحتإلا   ضل ننن  
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نمليننننن شمل ننننناض شملّننننن يشا  ملي" هنننننب ملضللتننننننبصيملةشملي نننننتإلا ملضمننننن  ملالقننننن ضشضملالنننننرملضلت  يملضلننننن    " عنننننن ي 

يملضلقننننشه  ملالنننرملشعنينننيملنتننن  هنملعلنننبملعنشننننيمليال ضعننننيملغننن" عنننن ي   ملوي نننبململضعتبننننشملمننننمليإلاا نننيملضلننن   

ل  تنننيمليالتننننش مليغننن ملضلان  نننيملتقننن ي ملمتننن ايملضلقننننشهملضلا نننن يمليل  تنننيملغننن ملضلقننن ض يمليالتننننش مل

تي  .ضلق ض  ملي ال 

مليضلقننننشهملعننإلانننيملعلنننبمل اننن نلملظننناضه نملحق قننن ملالتننن يملالنننرملها نننيملصململ-  شملا نن نننيملضلننن   

ننننننململال  قننننننملالنننننرملايشملال ضجعنننننيملضل ننننن فملضلانننننني مليإلاينننننرملاعتننننن ضاملي حننننن ملضل ننننن ب  شملضعتننننن ضاضملتنال 

مل
 
ق ان ملين شملضلناجهت شملي ص ملالنرملضلت  ل جناملييملب ّضملهنشملل لمليضح ملالض إلانمليجهيمل ظ ملبننملين   يّا

تنننوملضل  ننن   
 
ملصمليإلاينننرمل. ضلق ض ننن ملالنننرملةّنّننني/ تقنننا  ملضلة يال جننناملّلننن مل  نننبملةشملعنننن ييملضلننن   

مليإلاعإلانننش 
 
ننلملالع ننلملن نن نننملةيملالتننتقن

 
نطنن   يملضمأنياننيمليننلمل  ننيمليأنننلملةشملتإلاا  ملضمس ننوملي   تننيملضلت 

ننننتقنلمل ش ملينننننل غءملالإلاننننملنسنننن نمليننننيملالنننرملانننن حملّا الأ ننناتملغنننن ملالجإلااعنننيملي باننننيملضلقنننننشهمليتننننا 

إلاننننمل
 
خإلاننن شمليضلحننن دملبأتننن ملي   يطنن يملضمأنيانننيمليلننن  ملنعنننااملّلننن مل  نننبملعنن شيملضلقننننشهملعلنننبملضلت 

مليحن هنملعلنبملةّنن ن ملي سنيملضلن    نيمل  نبملها نيملصملنتنت  املةشمليتق   دملةن ننمليتنوملالنرملي افمل نط 

نننن ملةشمليخانننناملضلقنننننشهملل عبننننيمل
 
ضلقاضعنننن مليضلانننناضي ملعننننننءمليبضتننننيملبنننن شملهنننننشملالننننرملضلانينننن ملضمت  

ملض  تننننننننبملال  نتنننننننيمل نننننننيملبننننننن ش  ظنال   ننننننناضي يملضل   نننننننيملّي ملضل أاانننننننيمليال ا نتنننننننيملضمنالاإلا   عاضعننننننن ملضلننننننن   

نملينمع بننيمل مليبقننلململغنن ملضلحق قننيملال تب نننملضشتبنطنننملعانناا  ننيملعلننبملعنننلءململضلنن    ئاشض  ننيمليضلتإلاا   

سنننيملع ننناملضما 
 
نننيملضل ننن ملة تج  ننننملضمجإلااعنننيملضمتنننتعإلا يمللت ننن ملضل  يملي  شطننن يملضل  نننايملضلالاإلانل   ّننناع  

إلاننمليقبنلملع  نيمليهننامل
 
هرملي  

 
مليهناملغ نلمليصملي ت نيمل نن  ملضلننب تنشاخهننيملبنلقننشهملصمليّن  مل  نبملضلنن   

ملياأإلا هنملضلقنشهمليجهنملياجي يملضل  ملتأإلا هنمللسيملضل    إلانيملضلاقنب يمليضل ي ا   .الاحاشملينلت 

 .   في املد الداللي:النّص بين التوّحد والتعّدد وساطة -7

يمليلينرملغ نامليضعن يملوشمل ل ت ملضلق ض يملضلاضح يملغ ملضلحق قيملّا ملع ض يمليضاقنيمليالعتن  

نننإلايململلنننيمل  ّ إلاننننملي جنننزملع ض تنننيملّنننإلارمل ننن ملالتنننتق ءمل إلاننننمللننناملهننننشملجن الننننملغننن ملت 
 
إلا ننن مل   ضلقننننشهملضل  

بيمل ين يملبهلمليإلايرملل إلا  مل تنامل صمللقن ض يمليضحن يملةشملي إلانكشمليأننلمل  نبملهنيثعق 
 
ململصمليل اشملضلن   

مل ليملين نن يملغن ملتخن ااملالع نن مليشطن ملالناضطرملضلالاإلاننلمليضلحتنرملب نيملةتمل ش  ت اشملحنّإلايملغ ملت ي 

ايمل ننننيملضلقنننن ض يمل(Lectures multiples) ضلنن  ململصملينن ملالننرملةشملي  ننت ملعلننبملعنن ض ضيملالتعننن   اي  )  ةيملثع  

lecture plurielle)ملتقنن ي ملينننشحململ
ملا ننتنفملينن شململ(:889Greimas et Courtès 1979) علننبملحنن   علننبملةش 

ايملتنننننض املعلنننننبملةّنننننندملا  نننننننلمليضلتبنعننننن ملياك نننننبمل ضمتنننننتاا شمليض نننننفيملبننننننلق ض ضيملضمتعننننن  
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ننناض مل
 
اينننيملضلقننن ض يملعلنننبملضعتبننننشملضلم ملعنننرملنعانننهنمل  ننن ملي  إلاننننملتةبنننن ملثع   نعانننهنملعلنننبملة نننيملالتنننتقل 

املضمعنننوملصمليإلايننرملةشملي ننا  مليصملن نيننيملبنن ّضمليضلعإلاننومليت نالننلملونعنننا ملي نن ملةشملثعنن   شملالننرملغ نناملحنن  

ملعنن ملتبنن نملالننرملاالت ننن مليضلعننن نشمليالننرملضلسإلاننا مليالتبننندملالنننمل هن نن ملنعنناملالقنننطاملضلنن   

نب هنملي انلمل ضن يملّي املليملاضن يملضلتخإلا شمليضلح دمليضلت يالملبننملين ملالنرملال ضعبنيملت ن ملضلن   تلت 

مليض تظنننننتملجهننننن   ملال نبأننننيملنعنننناملضمقنننننطامليوجننننزض مليبعاننننهنمل  نننن ملغنننن ملّننننا ملتإلانّنننن ملضلنننن   

ملالبننن مليي   ننيملتجعننلملع ض تننيمل نّننعيمللانن  ملالننرمل نن ن مليمليحنن يملي  تننيملضلعنال ننييمل ّملضلنن    ضلت 

ه شملضا ن شمليقااض ننيملغن ملعإلا  ننيمل اج نيمليضلح نزيمليغنن ملهنبضملئطنننشمليجن ملضلقنننشهمل  تنيملين شملالنناج  ضلت 

ي: ضلق ض ي اع   ملّضتيمليالنملي ث ملييملضلقنشهملالرملاقنبتيملضمّا يمل ظنتملضل     .النملي ّ 

  :الخاتمـة -1

امل انننن  مل ل  إلانننننململيهيننننبض إلاننننّا  مليضلقنننننشهملضمجنننن   مل  ننننبملحق قننننيملهنننناشملضلقنننننشهملضل     إلاننننكش 

إلاننمل ن ملتتقننش مليتل ننييملالنرملجهنيملهان ننملت تقن ملجإلا عننملغن ملالتنتا ملضلتج ان مل
 
نإلان مل   ضلقنشهملضلا 

ننننمليتجنننيملالنننرملالاعننناملضل ننننا مل  نننبمل نننتخن ملئجإلانننن  ملالإلا  نننتق ض  مليّا ظننن نمليضل نننإلاالملّا ضل  

ننإلاالملةنملالننرملالتننتا 
 
ننيمل  ننبملالتننتا مل" ضلقنن ض يملضلع   نني"  ملالتننتا ملضلعإلانناتمليضل  يضلقنن ض يملضلع ة  

تننننوملضلالاإلاننننن  مل
 
ظ اننننيملضلعإلا قننننيملضمتننننتاب يملل نننن يحملضلالاهننننن ملضل   نننن  مليضلة ننننيمليضل   ق ي  ضلقنننن ض يملضل  

نننملالننرمل ناطنن يملضلتج  ننيمل تننيمليرتننتاج ملتأق ننوملت نن ملضل  ننايملا تقنننلملةطننال نمليال هالا   ي ال 

ظنننننتمل نننن ا  يمللنننن  ملوبنننن ضاملالننننرملوع نننننشمل  ننننبملعإلانننناتملضل   نننناعنملّو ضلتنننن إلا ن  مل شملينعتبنننننش ملالّا

 .الاطابنملةيملياط يملجهن ضمليضط ن

املهناملتق ابنننملالننملي نّن ملضل نننش مل لملينن شملضلقننشهملضلحسن   مليضلقنننشهملضمجن   ملضل ننش ملضمانالا   ش 

إلانننننّا  ملي نننننبل مليننننن شملضلقننننننشهملضلعننننننانمليضلقننننننشهمل جمليضلقننننننشهملضل   إلانننننّا ضل نطنننننلمليننننن شملضلقننننننشهملضل  

ننننطيململضلحنننن  ملةيمليننن شملضلقننننشهملضمخ نننامليضلقننننشهملضل ب نننا  ي نننبل ملةياننننملالننننملي ننناشملغننن ملالجننن  ملّي

إلا ملياإلايرملةشمل ي ن ملعنرملّننن ملهنب مل اتملضل   إلا  ملي ظ ا ملضم نش مللّ  ضلت  ق  ملي شملضلقنشهملضل  

 نننننحملضلق ض نننن مل
 
ننننإلاهنملينمتنننننبنيملضل نطنننن يململينننن شملضلقنننننشهملياطنننن يملع   ننننيملالننننرملضلة ضل نننن ي ملي جت 

مليضلقننننننننشهملينعتبننننننننش مل  ن ننننننننمل ظ انننننننملالتعنل ننننننننمل صملتننننننن شكملحق قنننننننيملت ينننننننءملي مل(Transcendantal)ضل علنننننن  

يملضمعتإلانن يملغنن مل ن ا    لمل ل نننيملضلقنن ض يملالنرملال تبننيملضمنالنن ملّو ضمتننبنيملضل نشعننيمل صملي اننلملتأنا 

ننننني نننننناضت ج يملضلعنال  مليضل نننننننن ملضلتعب اينننننيملضل  اينننننيململب نننننيمل  نننننبملالنننننننفملّا مل. ضلننننن    يالنننننرملانننننء 

ننننتق ض  ملغنننن ملوانننن مل  ننننبمل يملالننننرملالتننننتاضهنملّا لملضلقنننن ض يملينعتبنشهنننننملح  ننننيملتننننننع ي  طننننع  ملتتأننننا 
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نيملي  ننبمل
 
مل  ن ننملةيغنبمليةانإلالملالننرمل ظ نا ملغن ملوان يملو  ملعلنبملةّننندملةشملل ن    تج ان نملغن ملضلن   

الننرملّننإلانيمل انننشملي ننننن ملةّنننل  ملوبنن ضاملالنننملي أنن مليننيملي ننن  ملياتنن ي  ملالننرمل نلننيمل ظنالننيمل

ن  ملّلن مليإلااننلملضلعنعنيملضلقننإلانيملين شمل نملعلنبملتّا ضلقنن  يمل" ي يملتيتإلالملطاشتييملبن ّضملضّنتع  

ننيملضلق  قنننملالننرملجهننيملي ظنننتملضلع     نملالتأق  نننمليبعنننمل ي نننن   تقننن  مل" يإلاننيملينعتبنشهنننملال جننزضملع ة  

شمل" ضلقنننن   قنننناملضلقننن ضاللملالنننرملجهنننيملان  نننيملبننن شملتننننا  غننن ملهنننبضململU. Eco]]"   ي نننا.ة" غننن ملعننن فملضل  

لملل إلانن  ملثتننااتيملالننرمل
 
يملعنن ملتتنن ث نن إلا نن   ملضلت  يملضلنن    اتجننن ملي  نن ملينن شملاهتنن ض مل  ننبملضّننناضت ج  

عننننن  ملعلننننب قنننن مل  نننننمل  ننننبملالننننننفململ نننننلملضلت  لملالننننرملضل ننننع ض مليضل   يمللألبنننن ضاملضل ننننز  نننن ا    ضمنالنننن ملّو

اضال  ملضمتأيإلايملغ مل ل نيملتقنن  ملضلقنن   ظننتملضلعإلاناانمل" ضل   ايملل    ناضي ملضمتن   يجإلا نيملضلا 

هننيملضلقنننن ملضلع   نيملضلق يإلانيمل نيملالنرملةال  إلاننّجملضلع ة   ننيمليضل   ي ّ  مليضمتال يملعض نملت ن ملضلع   

 ملي    نننننيمل ج ضنننننيملةيمل ننننبل ملغنننن ملّنننناض ملغنننن ملالتننننتا ملالقنننن النن
 
   ننننيملةيملغنننن ملعتننننءملضلننننتخ 

 
 نملضل 

        .التتا مل  جن ملضلس  ملو  ا

 قائمة المراجع
تنشملضلع      -1

 
 ينل 

ننننا : ضلتنننن إلا نن ني" -ي ينننن ض ملّننننع  ة.   نننن يمليضمّا
 
ننننيملعنننننلءملضل ينننن : ضلة

 
ضمج نننن ملضلنننناطن ملل اقنبننننيمليضل  نننناشملي اض مليملايلننننيمل" الج 

 2881النشدمل/ يملي ني 3يملضلع امل31ضل اا ململضمج  مل

 2888    يالملي شملضلتإلا نن نيمليضلت ي ي ي نتضل:  ال اتامل ي ا" ثع ا مل تن ململ- 

ننيملغنن ملوا ملضلع  نن ملضلقنن يء(: " النن ضا) يننرملع نننامل.  يملضلتاضطننل :الننرملضلاّنننن ملئج ضن  
 
غنن ملالج نن يرمليملالة نناشضيمل" يأنن ملغنن ملّنن إلا نن

يملينننننننن نع يملجنالعنننننننيملطننننننن نع ي نننننننيمل اض مليضلع ننننننناتملئيتنننننننن    ننننننن ملينننننننن نع يملضلالاإلاهاشانننننننيململه    تننننننن  املضل ن 
 
تننننننناي يملال بعنننننننيملضلل

 .I  :2818الج  ململ-: ضلتايت ي

ح  مليمل: القنلملحال مل-  تني مليالجنصيملئ تنجملضلص 
 
اضطلملي شملضلحقلملضل  نننلمل"  ظ ايملضلت 

 
ايت يمللع ناتملئت العهن مل" ضمج يملضلت 

 .1882نتإلا املا/ جاا  يمل22ضلصحنبيمليع اتملو بنشمليتاي يملضلالاإلاهاشايملضلتايت يمليملضلع امل

سننيمل  ننبملضليتنيننيمل  ننبملضمعنننو: " القنننلمل-ج
 
ننيمل" عنن ض يملغنن ملضلاّنننن ملئج ضن ننيمليالتنننبنيملضلت ياننلمل: الننرملضل  الج ننيملضلق ننءملضليالا ننيملضلاقنب  

 ضلالاهاايملين نع يملضلالاإلاهاشايملضلتايت ي

 2888ش  اململ3ضلع امل: ضلقتءملويل مل-

 2888ط  ململ1ضلع امل: ضلقتءملضلاني مل-

يملضمتنشملض" القنلململ-ا يمليملتاي يملضلع املح     شملضلناضث مليئ جن ملضلح ضث ملالج يملئّضعنيملضلع      .2888: 1لاّنن  ملي شملضلتنا 

 


