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، "عبد اهللا العشي " في شعر " جماليات التلقي " هكذا نصل إلى ختام بحثنا 

من " فولفغانغ أيزر " و " هانس روبرت ياوس " مؤكدين على أن ما أثاره رواد التلقي 

طروحات وآراء كان له الدور الفعال في تحويل عملية القراءة من آلية وإستهالك إلى 

ص األدبي بعدا جماليا متجددا مع كل مالمسة يبادر بها الحوارية والتفاعل مما منح الن

القارئ، ولعل ما زاد هذه المدرسة ثقال في مسار النقد األدبي، عدم تجاهلها لباقي 

العناصر اإلبداعية، خاصة النص باعتباره الوثيقة التي ينقش عليها المؤلف أفكاره 

داعية فرصة إكمال النص، وآراءه، تاركا للقارئ هذا الشريك الحقيقي للعملية اإلب

ونفض الغبار عن لحمته،وما هذه الفرصة إال داللة على تكامل أطراف العمل اإلبداعي 

من جهة، ومن جهة أخرى استرداد النص لبعده الجمالي من بعد  )مؤلف، نص، قارئ(

  .ما حول على يد بعض المناهج إلى بنية ميتة ال روح فيها 

فكار حاولنا الوصول إلى بعض المالحظات وفي ضوء ما قدمناه من آراء و أ

  :التي تعد بمثابة النتائج وهي

من أهم المناهج المتجهة نحو " الفينومينولوجيا " و " الهرمينوطيقا " كانت / 1

القارئ، فاغترف منها زعماء التلقي العديد من األفكار التي شكلت لهم قاعدة صلبة 

سعت إلى إعادة االعتبار إلى التاريخ من خالل فقد " الهرمينوطيقا " لبناء نظريتهم؛ أما 

الحوار األصيل بين الماضي والحاضر، باحثة عن القوانين والمعايير التي من شأنها 

إلى القضاء على " الفينومينولوجيا " الوصول إلى الفهم الصحيح، في حين دعت 

 الموضوع و األدبي العمل بين الفصل ثم من واالنشقاق بين الذات والموضوع،  

  .الجمالي، الذي يتم تحقيقه بواسطة عملية اإلدراك

 على دراسة تاريخ النص  " ياوسهانس روبرت " جماليات التلقي عند" تقوم / 2

  .األدبي إذ تاريخ قراءة النص هو تاريخ والدته

النص األدبي بنية مليئة بالفجوات، يقوم القارئ " آيزر فولفغانغ " عتبر ا/ 3

مجموعة " زر آي" ح القارئ دورا بالغ األهمية في بناء المعنى، كما قدم بملئها؛ فهو يمن

  . الضمني، القارئ الحقيقيمن القراء مثل القارئ
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أعمال عبد اهللا العشي تجربة نقدية شعرية في عالم الكتابة، وما يتبعها من / 4

  ".قصيدة الحداثة " مكابدات خالل مطاردتها لكائن مجهول هو 

عالم الواقع وما اتسم به من زيف إلى عالم القداسة " بة الشاعر تجر" تتجاوز / 5

  .والخالص حيث يتم الحلول والتماهي

 رفيعة للنقد المعاصر وعلى ااها خيوط بين ثنايتحمل هذه التجربة اإلبداعية/ 6

  ".الكتابة كمفهوم نقدي " رأسها، 

" عالم الحداثة " ق  أهله الختراية نقدعصا ل"عبد اهللا العشي " الشاعر امتالك / 7

  .واإلبحار في عوالمها الغامضة

كآلية للجنوح نحو العمق " التجربة الصوفية  " الشعريس الشاعر خطابه ألب/ 8

  .والغموض

، أثرت تجربته وزادتها كالدين واألسطورة تشرب الشاعر من منابع عدة / 9

  .ثقال، مما يدل على ثقافته الواسعة

  .ال في تفجير تجربة الشاعر وإحيائهار فعكان للقراءات السابقة دو/ 10

  .صورة فنية بحضوره المكثف" المرأة " شكل رمز / 11

وهذا يعود إلى رغبة الشاعر في الغموض والتعقيد ليثير القارئ ويستفزه، ومن ثم 

  .يتم الكشف عن أغوار النص
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