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 المستخمص
 تضمنت االطروحة ثالث فصول

خصص ىذا الفصل لتمقي السير والتراجم التي تمقاىا المقري وذكرىا في نفحو، ألنو ُعَد كتاب  الفصل األول :
 تراجم أدبية ، وتجسدت عممية التواصل والفيم واالستجابة لدى المتمقي لنصوص السيرة الذاتية والغيرية بإيجابية.

ثرًا، ووجدت لدى المقري صدى واستجابة أختص بتمقي تجربة المبدع الباث سواء أكان شعرًا أم نالفصل الثاني : 
 لعنصر االبداع فييا، فكان تمقي الشعر المبحث االول فيو وتمقي النثر المبحث الثاني.

فخصص لـتمقي النتاج االدبي والحكم عميو من خالل ما جاء بو أدباء النفح من آراء نقدية،   الفصل الثالثأما 
في اراء ادباء النفح النقدية والمبحث الثاني الذي جعمناه في اراء ذكرىا المقري في نفحو فكان المبحث االول 

 المقري ونظرتو النقدية في تمقيو النصوص االدبية.
 النتائج استخالص مجموعة من النتائج تتمثل فيما يأتي:

لقـــد أولـــر المقـــري عنايـــة بالغـــة بمـــا أورده مـــن اخبـــار ونصـــوص متمقيـــًا  ياىـــا بأشـــكال عدةومتنوعـــو فكـــان  -
قــي لنصــوص  يــره وكــان ناصــدًا فاحصــًا معبــرًا عــن الموصــط فــي تمقييــا ، واســت اع أن يعبــر عــن آراء المتم

أصـحاب نظريــة التمقــي ومســايرتيا كمــا عرفيــا التـراث العربــي القــديم (التمقــي والتأويــل  ولكــن بمصــ محات 
مـــال االراء عمـــر مغـــايرة التمقـــي واالبـــداع، فكانـــت  شـــارات تحيـــل  لييـــا النصـــوص ،  ذ بإمكاننـــا أن نســـب  ت

 المقري سواء كان صارئًا حقيقيًا فعميًا أم ضمنيًا، و بوصفو صارئًا مجردًا يحتل وجوده في كل زمان ومكان.
ــــي نفحــــو ، متخــــذًا  - ــــي أوردىــــا ف ــــب النصــــوص الت ــــي ا م ــــي االول يعــــد محــــورًا رئيســــًا ف  ن المقــــري المتمق

رت عنيــا نظريــة التمقــي، وصــد شــكل الميمــة االســتراتيجيات و الوســائل االجرائيــة واالســتراتيجيات التــي عبــ
المركزية التي تتمحور حول االىداط العامة التي أتر بيا أصحاب ىـذه النظريـة، عـن  ريـث االثـر الـذي 
يحدثو كل نوع من المتمقين ومساىمتو الفعالة فـي الكشـط عـن  ـوامن الـنص، ومـلء الفرا ـات الدالليـة 

قيو لمنصوص ايجابي بوصفو صارئًا مشاركًا في صنع المعنـر  الفار ة المتروكة عن حكمة وتدبر، وكان تم
الستجابتو وتفاعمو مع النص فمـم يعـد صارئـًا سـمبيًا اسـتيالكيًا ولـم تكـن اسـتجابتو عفويـة تسـعر الـر اشـباع 
ر بـــة االســـتيالال العـــابر بـــل عمميـــة تواصـــمية متحققـــة مـــن خـــالل تممـــس الـــنص النمـــوذج الـــذي افترضـــو 

 أصحاب نظرية التمقي .

 


