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''رــــار الشعــعی''اب في ــــالمتلقي بین التجلي والغی

ا ــــاطبــــن طبــــالب





»...وقلیل من عبادي الشكـــــــــــــور« : قال تعالى 

إنھ لمن الوفاء واالعتراف بالجمیل أن نزف تحیة شكر وعرفان

لكل من اعطانا ید المساعدة في انجاز ھذا البحث 

...المتواضع سواء من قریب أو من بعید

جزیلالذي لھ" الوافــــي سامــــــــي"أستــاذناونخص بالذكر 

في إشرافھبذلھاالشكر على المجھودات الجبارة التي 

بخل علینا بتوجیھاتھ المثمرةیعلى مراحل بحثنا ولم 

...التي أنارت لنا الطریق للوصول إلى ھاتھ المرحلة

تذة كلیة اآلداب واللغات والعلومدون أن ننسى كل مجھودات أسا

اقم اإلداري الساھراالجتماعیة واالنسانیة األفاضل و الط

وجمیع من كان لنا معیناوعمالھ المتفانین

.ولو بجزء بسیط النجاز ھاتھ المذكرة



أ

:ـــــــــــةمقدمـــــــــــــــــ

ة نظریات نقدیة سعت إلى وصف ومقاربة النص  ظهرت نظریة جمالیة التلقي، بعد ظهور عّد

ة ثائرة على المقاربات السابقة، فقلب هذا التوجه الجدید موازین العملیة برمتها  األدبي من زوایا عّد

والتأسیس آللیات قراءة '' هانس روبرت یاوس''وفتح المجال إلرساء دعائم تأریخ جدید لألدب مع 

.''آیزرفولفجانغ'' جدیدة للعمل األدبي مع 

جراءات هذه النظریـــــــة حظها الوافر من مفـــــــد نالت مدوناتنا النقدیـــــــوق ٕ ة حیث تجتمع ـــــــاهیم وا

ه ـــــــة الكتمال آلیاتمن منظورات عدّ ا النقدي بالمتلقي، وذلكـــــــادر على اهتمام تراثنـــــــلمصمعظم ا

.ورـــــــر العصـبــــــة عـــــــالقرائی

بحث بدخل في غمار تجربة التلقي في التراث العربي القدیم نالعزم أن ناومن هنا فقد عقد

.''البن طباطبا " عیار الشعر"المتلقي بین التجلي والغیاب في '' موسوم بــ 

: اــــــــــــــــــــاالت أبرزهــــــــة مجدّ ــــــــة في عــــذه الدراســــهة ــــل أهمیــــوتتمث

.تقدیم بحث عن التلقي من خالل التركیز على األسس المنهجیة-

.كشف المستور مما ورد في تراثنا النقدي متعلقا بمسألة التلقي قراءة وتأثرا-

.ة بعض فصول النقد العربي القدیماالستعانة بالجهاز المفهومي لنظریة التلقي في قراء-

.الحرص على حصر العمل في میدان نقد النقد بقدر اإلمكان-

تأكید السبق في هذه المسألة أو نفیه أو على األقل التشكیك فیه لتخطي مرحلة -

.االنبهار التي تعترینا كلما ظهرت نظریة جدیدة عند اآلخر

:انـــــــار كـــــــذا اإلطـــــــهرَِح فيـــــــذي طُ ـــــــاؤل الـــــــوالتس

وعن أي متلق سأبحث؟–مسألة التلقي–ما حظ تراثنا العربي القدیم من هذه المسألة-



ب

هل هناك إقرار بالسبق العربي في موضوع التلقي؟-

؟اختراعههل المتلقي كان یساهم في اكتشاف المعنى المخبوء أم في إنشائه أو -

؟''عیار الشعر'' في كتابه '' ابن طباطبا '' التي تطرق لها ما هي أهم القضایا النقدیة -

ن ـــــــل وفصلیـــــــإلى مدخالبحثذاـــــــهناـــــــد قسمـــــــاؤالت قـــــــذه التســـــــة على هـــــــولإلجاب

.ةـــــــــــــــــــــوخاتم

: يتـــــــــــــــــــو اآلــــــــعلى النحةخطالاءت ــــــــد جــــوق

دــــــــــــوم التلقي والتلقي في النقــــــــــــمفه: ه مبحثینــــــــفینال تناولــــــــمدخ

.إرهاصات نظریة التلقي: بـمعنونوفصل نظري 

:ةــــــــــــاحث ثالثــــــــــــلمبناهوقسم

.دــــــــــــــــي النقــــــــــــــــي فــــــــــــة التلقــــــــــــــــجمالی-1

.يــــــــــــــة التلقــــــــــــاهیم نظریــــــــات ومفــــــــآلی-2

.مرجعیات نظریة التلقي في النقد العربي القدیم-3

راءة في كتاب ــــــق: عنواناء تحت ــــــــــــا إجرائیا وجــــــال نقدیــــــاني فقد كان عمــــــــــــا الفصل الثــــــأم

: و اآلتيــــــعلى النحةدراسهذه الوكانت '' اــــــاطبــــــن طبــــــالب'' ''رــــــار الشعــــــعی''

.ةــــــــــــــــــات النصیــــــــــــالعتب-

.في كتابه'' ابن طباطبا '' أهم القضایا التي ركز علیها -

.القیمــــــــــــــــةأحكــــــــــــــــام -

.ها في خاتمةناها البحث وأجمععنلجملة من النتائج تمخضناوأخیرا توصل



ج

في الفصل النظري االستعانة بالمنهج الوصفي التحلیلي الذي الدراسة هذه یناقد فرضت عل

.یقوم على دراسة الظاهرة النقدیة والنظریات الفكریة البن طباطبا

في هذه الدراسة على النسخة ناإذ اعتمد،آلیات نقد النقدنــــاتوسمأما الفصل التطبیقي فقد

.التي حققها الدكتور عباس عبد الساتر، وراجعها نعیم زرزور

تاریخ النقد األدبي '' إحسان عباس'' : من بینهاالبحث من كتب عدیدة في هذا ناكما استفد

'' فتحي أحمد عامر'' وم الشعر دراسة في التراث، وـــــمفه'' ورـــــد عصفـــــر أحمـــــجاب'' عند العرب، و

.، وغیرها من الكتبمن قضایا التراث العربي

صعوبات كأي باحث آخر في التوفیق بین التحلیالت المتعددة اومما ال شك فیه أنه واجهتن

.وصعوبة فهمها لدقة اللغة وصعوبتها، وعمق مضامینها

بل هناك دراسات تعرضت للكتاب لیست األولى من نوعها،"لعیار الشعر"اـــــــنإذ أن دراست

ة إال ــــال أجزم االبداع في هذه الدراسوأنا هذه الدراســــــــــــــات تناولت جانبا معینا قبل وكل واحدة من من 

.أنني حاولت قدر اإلمكان أن أضفي علیها طابعي الخاص

ي بالنصح لیل إلى أستاذي الذي لطالما أمدوال یسعني في األخیر إال أن أتقدم بالشكر الجز 

.والتوجیه سعیا منه إلخراج هذا البحث في أحسن صورة 

.ید المساعدة من بعید أو قریبليكما أتقدم بالشكر إلى كل من مد
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ماهیــــــــــــــــة التلقــــــــــــــــي: مدخــــــــــــــــل
مفهـــــــــــــــــــوم التلقـــــــــــــــــــي: المبحث األول

لغــــــــــــــــــــــــــــــــــة: أوال

تلقاه أي استقبله، وفالن یتلّقى فالنا، أي : لقا: العرب البن منظور عن التلقيجاء في لسان 
)1(.یستقبله، والرجل یلّقى الكالم أي یلقنه، فالمتلقي یعني المستقبل

)2(".تلقاه أي استقبله، والتلقي هو االستقبال، كما حكاه األزهري:"ویقال في العربیة

»: ةـــــــــــــویقال في االنجلیزی Reception ، ویق« »ال ــــــــأي تلٍق Receptive ق ــــــــــــأي متل«
»أو مستقبل، ویقال  Toreceire )3(".أي تلّقى، استقبل، أخذ«

)4(".لقي الرجل لقوة أصابته اللقوة: "في كتاب األفعال" ابن القوطیة"كما ذكر 

نْ : "یقول عز وجلاتة مرّ في القرآن الكریم عدّ "التلقي"كما وردت كلمة  نْ لَُّد ِٕنََّك َلُتْلقِّى الُقرْآنَ ِم وَا
ِلیمٍ  یمٍ َع ِك .06سورة النمل اآلیة ".َح

ُبوَنُه َهیًِّنا وَُهوَ : "ویقول أیضا عز وجل سِ َتحْ ْلٌم وَ ْم ِبِه ِع ا َلْیسَ َلُك ْم َم ُك َتُقوُلنَ ِبَأْفوَاِه ْم وَ َنِتُك َنُه ِبَأْلسِ ِإْذ َتْلقَّوْ

َد اللَّه ْن یمٌ ِع ظِ .15اآلیة : سورة النور". َع

ومن خالل كل هذه المفاهیم وباستقراء المعاجم اللغویة نجد أن علماء اللغة لم یطلقوا معنى 

نما على لقي مصدرها لقاء، وأیضا بمعنى أن " تفعل"التي هي على وزن " تلقى"االستقبال على  ٕ فقط، وا

ورا كبیرا ـــة مما یؤكد أن هذا المدلول اللغوي قد عرف تطـــــــأخذت دالالت متنوع" تلقى"ة ــــــــــأصل كلم

.في االستعماالت المتعددة

.39، صد ط،2011، مادة لقا، 13لسان العرب، دار صادر، بیروت، مج: ابن منظور-1
القاف والالم، ، باب 07أحمد عبد الرحمن مخیمر، دار الكتب العلمیة، مج: تهذیب اللغة، تح: أبو منظور األزهري-2

.276، ص1، ط2004بیروت، 
. 365، ص08، ط1996المورد، قاموس عربي، انجلیزي ، دار العلم للمالیین، بیروت، : روحي البعلبكي-3
.382، ص2، ط1993، "لقیت"علي فوده، مكتبة الخانجي، القاهرة، مادة : كتاب األفعال، تح: ابن القوطیة-4
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اصطالحـــــــــــــا: ثانیا

:أي نظریة التلقي وهي: یدخل هذا المصطلح النقدي تحت صفة النظریة

مجموعة من المبادئ واألسس النظریة التي شاعت في ألمانیا منذ منتصف السبعینات على ید "

عطاء الدور الجوهري في العملیة النقدیة  ٕ مدرسة كونستانش، تهدف إلى الثورة ضد البنیویة والوصفیة وا

)1(".العمل األدبي منشأ حوار مستمر مع القارئللقارئ، باعتبار أن 

.ى بشروط إنتاج األثروتعرف أیضا أنها استقبال الجمهور لألثر الفني، وهو یقابل الخلق الذي یعنّ 

من فكرة تؤكد دور القارئ الحیوي في إنتاج داللة النص، وتعتبر أن قراءة " التلقي"وتنطلق دراسة 

.تتأثر بالمكان والزمان اللذین تجري فیهمااألثر المكتوب هي إعادة خلق له، 

فكل قراءة هي عملیة اختیار متواصلة بین عناصر النص، وهي عملیة بناء خاضعة لصفات 

)2(.القارئ الشخصیة واالجتماعیة والثقافیة، بل هي نوع من االختیار النفسي الذي یكشف شخصیة القارئ

اه حسب وضعیته النفسیة، فالعوامل االجتماعیة وباألحرى فالقارئ هو من یختار النص الذي یتلق

.والثقافیة التي یعایشها تتدخل في بناء شخصیته، ومنه فمن هذا االختیار نستطیع كشف شخصیته

في المصطلح الحدیث استقبال القارئ للنص األدبي بعین الفاحص بغیة فهمه " التلقي"كما یعني 

فهامه، وتحلیله في ضـوء مرجعیاته الثقافی ٕ زل ــــــــــــــــة الموروثة والحدیثة، وآرائه المكتسبة والخاصة في معوا

)3(.عن المؤلف صاحب النص

، 01،ط2001قاموس مصطحات النقد األدبي المعاصر، داراآلفاق العربیة، مدینة نصر، : سمیر سعید حجازي-1
.145ص
-62، ص ص 01،ط2002النهار للنشر، معجم مصطلحات نقد الروایة، مكتبة لبنان ناشرون دار : لطیف زیتوني-2

63.
المرجعیات في النقد األدبي واللغة، مؤتمر النقد الدولي الثالث عشر عالم الكتبالحدیث : ماجد الجعافرة، أمجد طالفحة-3

.797، ص2010، 01للنشر والتوزیع، إربد، األردن، مج
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یصاله إلى ذهال ـــــــــــــــــي أن للقارئ دور مهم وفعّ ـــــــــــهذا یعنو  ٕ ن المتلقي ـــــــفي إبداع المعنى األدبي وا

فهامه ثم تفسیره بعیدا عن المؤلف ٕ .أو المستمع قصد اكتسابه وا

كما یعد المتلقي أحد األركان الرئیسیة في العملیة اإلبداعیة إذ یشكل الغایة والهدف من هذه 

م ــــــــــالمتلقي الذي یحكمنح یأتيــــــــــــــغیر ناجالعملیة، وأن الحكم على العمل اإلبداعي سواء أكان ناجحا أم 

.سلبا و إیجاباتقییما جیدافیكون هذا الحكم على العمل اإلبداعي 

: إذ نرى كذلك أن النقاد البالغیون العرب تناولوا أركان العملیة من خالل عناصرها الثالثة

النقد العربي القدیم، وقد نال المتلقي من االهتمام المبدع،النص والمتلقي في فترة مبكرة، من حركة تطور 

)1(.حظا أوفر من المبدع فهو غایة العملیة اإلبداعیة وهدفها

ل إلى النقاد العرب الذین اهتموا بقضیة التلقي وأسسوا لها، فتمثل قضیة التلقي عند كما یرجع الفض
ذهب إلیه النقد المعاصر بعده بأكثر من سبعمائة الغایة األساسیة للعملیة اإلبداعیة، وهو ما" حازم القرطاجني"

»عام، حیث أشار جاكبسون Jacobson إلى عناصر العملیة اإلبداعیة المتمثلة في المبدع والنص «
.مبرزا دور المتلقي الذي یشكل غایة المبدع وأساس النص اإلبداعي" القرطاجني"والمتلقي، وهو ما ركز علیه

التلقي ألنها تشكل محورا أساسیا، من محاور اإلبداع، وتلقي وقد وضع أصوال ضابطة لقضیة
قد ركز على المحاكاة والتخییل وعالقتهما المباشرة مع المتلقي، كذلك على البعد األسلوبي المتمثل " حازم"

في اللغة ومظاهر انحرافها، والغموض الفني، والغرابة، والصورة، وما لهذه القضایا من استقرار للمتلقي، 
)2(.المحاكاة والمتلقي، واألسلوب والتلقي: إشكالیة التلقي من خالل بعدین" القرطاجني"ه تناول ومن

»" بول فالیري"وكذلك الشاعر الفرنسي الشهیر  P.Valary ل "یقول « ألشعاري المعنى الذي تحّم
)3(".علیه

حمادة للدراسات الجامعیة والنشر والتوزیع، التلقي واالبداع قراءات في النقد العربي القدیم، مؤسسة : محمود دراسبة-1
.34، ص01،ط2010إربد، األردن، 

.46-45-44ص صص : المرجع نفسه-2
دار جریر للنشر والتوزیع، ،مستویات تلقي النص األدبي رحلة السندباد األولى، نموذجا: حسین أحمد بن عائشة-3

.49،  ص1،ط2012
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مجال التلقي، وال سیما عند آیرز بنیة تتشید بفعل من خالل هذا القول نستنتج أن المعنى في 
.التلقي بفضل العوامل الخارجیة

راف ـــــــــــــــــة التلقي قد جاءت كحركة تصحیحیة لزوایا االنحـــــــا سبق یتضح لنا أن نظریــــومن كل م

قصد العودة بالفكر في الفكر النقدي الذي كان منصبا حول صاحب العملیة اإلبداعیة أي المؤلف، وذلك 

النقدي إلى تناول قیمة النص وأهمیة القارئ وتأثیره في المتلقي الذي یشكل غایة المبدع وأساس النص 

.اإلبداعي
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في النقـــــــــــدالتلقـــــــــــــــــــي: الثانيالمبحث
عنــــــد الغـــــــــــــــــرب: أوال

وا بإنشائها، فقد ظهرت ـــــــــــــاألدبیة، فإن لنظریة التلقي روادها الذین ساهمكباقي النظریات النقدیة 

هانز روبرت "، على ید أشهر منظریها )20ق(في أواخر الستینات وأوائل السبعینات من القرن العشرین 

.األلمانیة" جامعة كونستانس"في " فولفانجآیزر"و" باوس

ل بینهما، واهتمت بالقارئ بوصفه متلقیا مساهما في إبداع فعنیت بعالقة النص بالقارئ، والتفاع

نجاح نظریة التلقي الحدیثة  ٕ النص األدبي من خالل آلیات التأویل والتذوق، والذي مهد الطریق إلظهار وا

)1(.هو االهتمام بالدراسات االجتماعیة لألدب والتي عنیت بدراسة عالقة األدب بالمجتمع

" یاوس"دورا فاعال للقارئ في دراسة النصوص األدبیة، فرأى " یزرآ"و" یاوس"لقد أعطى كل من 

ورأى آیزر بأن المتلقي هو الذي یمأل فراغات )2(أن القارئ هو المصدر النهائي للمعنى والتاریخ األدبي،

.النص

بتاریخ األدب واتصل نشاطه " یاوس" لقد اهتم كل منهما بإعادة تشكیل النظریة األدبیة، فاهتم

فقد برز نشاطه " آیزر"أما )3(ت لها طبیعة اجتماعیة وتاریخیة، كدراسته لتاریخ التجربة الجمالیة،بموضوعا

.في مجال النقد الجدید ونظریة النص، فغلب علیه االهتمام بالنص وبكیفیة ارتباط القراء به

أنه نشاط التفسیر على" یاوس"حول التفسییر والبحث عن المعنى، فقد فهم " آیزر"و " یاوس"ویتفق 

إلى أن المعنى یتحقق من خالل التفاعل بین القــــــــــــــــــارئ والنص " آیزر"القارئ في فهم النص، وذهب 

،ص 1، ط2000عزالدین اسماعیل، المكتبة األكادیمیة، القاهرة، : ، تر- مقدمة نقدیة–نظریة التلقي : روبرت هولب-1
.36- 24ص
.125- 116، ص ص2002المعاصر، افریقیا الشرق، الدار البیضاء، المغرب، مناهج النقد : صالح فضل: ینظر-2
ة التلقي، ـــــــنظـــــریات القراءة البنیویــــــة إلى جمالیـــــــ: نــــــــأرت. شویرویجین، م. ماهیـــــــو، ف. تودوروف، ر. بارث، ت. ر-3
.142-137،  ص1، ط2003الالذقیة، سوریا، عبد الرحمن أبو علي، دار الحوار للنشر والتوزیع، : تر
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والتفسیر ال یشترط الوصول إلى معنى محدد، فمهمة الناقد لیست شرح النص، بل شرح اآلثار 

.التي یخلفها النص في القارئ

بیرا، إذ یتمكن وتعتمـد نظریـــــة التلقي عـلى أحـــــــــد جمالیاتهـــــــا وآلیاتهـــــــا وهي التأویــــل اعتمــــــادا ك

ـــارئ القـــــــارئ من خاللـــــه أن یدخــــل إلى أعمـــــــــاق النـــــص ویتفاعـــــل معـــــه، فیكشــــــف غموضـــــه، وعلى القـ

معــــاني أن یتخیـــــــل أن كــــل سطــــــر یخفي داللــــة ما، فیظهــــر دور القــــــارئ ویبـــــرز في اكتشافــــه ل

یفهـــم النصـــــوص، وما تحجبــــــــه خلف إیحاءاتهــــــا اللغویـــــة وتراكیبهـــــا، فالقـــارئ المجـــــد المبــــدع هــــو الذي 

)1(.ســـــر النص بیــــــن طیاتـــــــــــــــــــــــــه

لى أهمیـــــــة القــــــــارئ فجعلــــــــــــوا القـــــــراء في درجــــــــات وقـــــــــــــد تنبـــــــه أصحاب هذه النظریـــــــة إ

ـــــــراء له ومستویـــــــات متفاوتـــــــــة، فنجد قارئا حقیقیـــــا، وقارئا مفترضــــــــا وهمیـــــــــا، وكــــل نـــــوع من هؤالء الق

.صفاتـــــــــه وممیزاتــــــــــه

هو قارئ مفترض یؤدي دورا فاعال في ملء فراغات النص، ویتمكن ": آیزر"القارئ الضمني عند ف

دائما من ملئها بنجاح، وهذا القارئ یؤدي دورا دائما، وال یمكن إدراكه منفصال عن فعل القراءة، فكأنه أثر 

)2(.لهذه القراءة یمكن ممارسته

حقیقي یمتلك قدرة إدراكیة عالیة على فهم النص، فهو قارئ ": ریفاتیر"أما القارئ المتمیز عند 

.ویمیز حقائقه األسلوبیة

هو القارئ المتقن للغة، العارف بدالالتها وبناها، القادر على فهم التجربة، ": فیش"والقارئ عند 

ـــاللوهذا القارئ إذا قام ببناء النص بنفسه وبقدراته الخاصة، فإن ردود أفعاله ستتابع بمرور الوقت من خـــ

سعید بنكراد، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، : التأویل بین السمیائیات والتفكیكیة، تر: امبرتوایكو: ینظر-1
.160،  ص1،ط2000المغرب، 

.333نظریة التلقي مقدمة نقدیة، المرجع السابق، ص: روبرت هولب-2
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)1(.معنى النصالقراءة، وهذا التتابع في ردود األفعال هو الذي یتولد منه 

هو قارئ وهمي یتشكل في ذهن المؤلف قبل وأثناء كتابة النص، وتختلف ": وولف"أما القارئ عند 

صوره تبعا الختالف النصوص والمؤلفین، وهذا القارئ یمكنه من تجسید مفاهیم الجمهور المعاصر 

تصویرها أحیانا، والتصرف وأعراقه، ورغبة المؤلف في االرتباط بهذه المفاهیم والتعامل معها عن طریق 

)2(.على أساسها أحیانا أخرى

و ــــــة التلقي، ال تنفصل عن مفهوم القارئ، فهــــــوبالتالي، فمفهوم النص، ومفهوم المعنى، في نظری

ال یتحقق فعلیا إال بقراءته، وكل قراءة تحقق إمكانا من إمكانات معاني اّلنص، ودالالته التي یزخر بها 

مكان من إمكانات معاني النصویظل المعنى ٕ .مجرّد احتمال وا

وما دام كل أدب جدید حامال لشكل المتغیرات االجتماعیة والثقافیة، فمن الطبیعي أن تقترن 

.التجربة الجمالیة بسیاق التحوالت التي تطرأ على المجتمع

تؤجج وتحرك والقراءة أصال هي تجربة جمالیة ولیدة تلك الصفات الالصقة بذات القارئ والتي 

)3(.متعة الفهم، ومتعة االستكشاف: سیال التساؤل الهادف إلى إحداث متعتین

.وهذه إذن نظریة التلقي التي عرفها النقد األدبي الغربي المعاصر

.36،دط،  ص2000عبد الوهاب علوب، المجلس األعلى للثقافة، العراق، : فعل القراءة، تر: آیزرفولفجانج-1
.39-38-37صص ص: المرجع نفسه-2
.239، ص2008، دط، الجزائر، 1فیصل األحمر، نبیل داودة، الموسوعة األدبیة، دار المعرفة، ج-3
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عند العـــــــــــــــــرب: ثانیا

:عند العرب القدامى-1

ا ـــــعرف التراث العربي القدیم التلقي ولكن بمصطلحات مغایرة، لكن كنظریة لها قواعدها وأسسه

فهي تعد ولیدة العصر الحدیث، وهذا ال ینفي وجود إشارات تحیل إلیه كالحوارات والنقاشات التي كانت 

: ین الشعراء، ونذكر بعضا من العلماء العرببتدور 

مدار األمر على البیان والتبیین، وعلى الفهم والتفهم، وكلما كان اللسان : "... حیث یقول"الجاحظ"

ان ـــــــــد، والمفهم لك والمتفهم عنك شریكــــــا أنه كلما كان القلب أشد استبانة كان أحمــــــــــأبین كان أحمد، كم

)1(...".في الفضل

في هذا القول إلى عالقة القارئ بالنص، وأنها تقوم على الفهم، والتفسیر، الذي " الجاحظ"یشیر 

إلى المعنى أفضل، والمعنى أو الفهم یأتي یبدأ بلغة اللسان، فكلما كان اللسان أبلغ وأفصح كان الوصول

من التفكیر والتأویل، وكلما كانت قدرة القارئ على التأویل أكبر كان ذلك أفضل، وقوله هذا یوحي بمكانة 

نتاج معان جدیدة  ٕ المتلقي عنده، واهتمامه به حیث جعل له دورا فاعال في صناعة النصوص، وتأویلها، وا

.لها

سبب الغرابة التي تؤثر في نفس المتلقي إلى التشكیالت اللغویة واألسلوبیة یرجع " ابن سینا"ولعل 

القائمة على التجاوز، واالستعارة، والتشبیه، والتناص، والتراكیب اللغویة الغریبة غیر المألوفة، التي تحدث 

)2(.في نفسه العجب، واالستثارة، واللذة

.11، ص1، ط1998، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، عبد السالم هارون: البیان والتبین، تح: الجاحظ-1
.203،دط،  ص1954محمد سلیم سالم، مطبعة وزارة المعارف، القاهرة، مصر، : الخطابة، تح: ابن سینا-2
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ة ـــــــــــــة التلقي الحدیثــــــــــــــوهذا یشیر أیضا إلى أحد المصطلحات األساسیة التي قامت علیها نظری

ة وغیر المتوقعة، فإن ذلك ــــــــــالجمالیة، فعندما یصطدم القارئ بالتشكیالت اللغویة الغریبوهي المسافة 

دث له كسرا في أفق التوقعات، وهو ما ینتج عنه المسافة الجمالیة القائمة على وجود غیر المتوقع، ـــــــــــیح

.وكسر أفق التوقعات لدى القارئ

: ىـــــــــــــل إلى المعنــــــــــوة التي یجدها المتلقي عندما یصــــــول عن المعنى والنشــــــــــیق" انيــــــــــــالجرج"أما 

ومن المركوز في الطبع أن الشيء إذا نیل بعد الطلب له أو االشتیاق إلیه، ومعاناة الحنین نحوه كان نیله "

به أضن وأشغف، ولذلك ضر المثل بكل أحلى والمزیة أولى، وكان موقعه في النفس أجل وألطف، وكانت 

)1(".ما لطف موقعه ببرد الماء على الظمأ

توصل في هذه العبارة إلى لذة الوصول إلى المعنى ومتعته، الذي ال یأتیك بسهولة، بل یحتاج 

ات التي تتبادر إلى ذهنك لتحصل ر ـــــــــــع التأویالت والتفسیــــــــــرك، والنظر في جمیـــــــــــــــــــــــــمنك إلى إعمال فك

ا ــــــــعلى المعنى، وهذا یتفق مع نظریة التلقي الحدیثة القائلة بأن المعاني المتوقعة لدى القارئ ال تثیر شیئ

طالة نظر فتكون غیر متوقعة لدى القارئ، ما یجعل  ٕ في نفسه، أما المعاني التي تحتاج إلى جهد وتفكیر وا

.وألطف، فتكون كمن وجد الماء البارد على الظمأوقعها في نفسه أجل وأعظم 

ول ــــــــــــــــــــــات التي تتولد منها شعریة القـــــــــــإلى بعض المصطلح" حازم القرطاجني"وقد أشار 

یقاع الحیل  ٕ دارا ـــــــــالسماع وعد الغرابة حذقا واقتبكالتمویه، االستدراج، واإللهام، واالستمالة، واالستلطاف، وا

)2(.من الشاعر

.203،  ص1،ط1991محمود شاكر، مكتبة الخانجي، القاهرة، : ر الجرجاني، دالئل اإلعجاز، تحهعبد القا-1
محمد حبیب بن الخوجا، دار الكتب الشرقیة، تونس، : مناهج البلغاء وسراج األدباء، تح: حازم القرطانجي-2

.71- 64، ص ص1،ط1966
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شارات فهذه العناصر التي بینها تشیر ٕ إلى إغوائیة اللغة، وذلك بما تمتلكه اللغة من إیحاءات وا

تجعل المتلقي یتطلع إلى عوالم جدیدة فیبقى في حالة من االستفزاز من أجل الفهم والوصول إلى المعنى 

لهامه، ومراوغته وتمنع النص علیه، والمراوغة مختزنة  ٕ غرائها للقارئ، وقدرتها على استمالته، واستدراجه وا ٕ وا

في اللغة، فالكلمة لها معنى بسیط في المعجم، ولها معنى آخر ال یظهر للمتلقي إال بإعمال الفكر 

)1(والمحاورة والمجادلة مع النص، وهذا یأتي من الغرابة التي تستثیر القارئ، فیلح على طلب المعاني،

.ویجد في ذلك فیشعر بمتعة البحث ولذة الكشف عن المعاني المستترة

العلماء العرب القدامى إلى جمالیة التلقي، وأشاروا إلیها بمصطلحات تحمل في طیاتها هكذا نظر 

معاني الجمال، المتعة، اللذة، التي تحصل للمتلقي عندما یواجه النص األدبي وما تحدثه اللغة وتشكیالتها 

ص، وما یجعل في نفسه من شعور بالعجب، واالستغراب، والرغبة في الكشف عن المعاني المحتجبة في الن

عمال الفكر والجهد في الوصول إلى المعاني والتأویالت التي یحیل إلیها النص، ومحاورتها  ٕ له من التعب وا

.   حتى یصل إلى المعنى والتأویل الذي تطمئن إلیه نفسه المتلقیة) 2(والنظر فیها،

، لمحمود درویش، مجلة "لماذا تركت الحصان وحیدا"قراءة في نماذج من دیوان . مراوغة اللغة: محمد خلیل الخالبلة-1
.31-30، ص ص 2004، 13، العدد 7جامعة عدن للعلوم االجتماعیة واالنسانیة، م

المتوقع والالمتوقع في شعر المتنبي، مقاربة نصیة في ضوء نظریة التلقي والتأویل، دار : مصطفى إبراهیم: ینظر-2
.19، ص1،ط2008جریر، عمان األردن، 
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:ند العرب المحدثینع-2

إن نظریة التلقي هي جزء ال یتجزأ من نظریة األدب، وسرعان ما خرجت من بین أحضان األدب 

.األلماني الغربي لتشق طریقها إلى آداب العالم األخرى باحثة عن مكان لها أمام نظریات األدب األخرى

رف ــــــــألدب العربي الذي عحیث أنه وبعد سنوات من ظهورها، وتطورها حطت رحالها بین ثنایا ا

هو اآلخر الكثیر من النظریات، والمناهج النقدیة التي سعى من ورائها أصحابها إلى اإلجابة عن األسئلة 

ة صحیحة ومقاربة سلیمة ـــــالكثیرة التي كان یطرحها النص األدبي، لكنها فشلت في الوصول ولو إلى إجاب

.التواصلیةال تغفل أي عنصر من عناصر العملیة 

وبهذا فكلما وصلت المناهج السیاقیة، وكذلك النصانیة من قبل فقد عرفت هذه النظریة كیف تصل 

هي األخرى إلى ساحة الدرس األدبي العربي، إذ تلقاها النقاد العرب كما تلقوا ما قبلها، لكن تلقیهم هذا كان 

ل من قبل أال وهو ــــــــــــانب طالما أهمیشبه نوع من الحذر اتجاه هذا الوافد الجدید الذي انطلق من ج

المتلقي، رغم وجود مالحظة عامة حول طبیعة تلقي النقاد العرب لالتجاهات النقدیة الوافدة إلیهم من الغرب 

دة "بصفة عامة، إذ لوحظ أنها ال تتعدى  تقدیم جملة من اآلراء النقدیة التي تنتمي إلى اتجاهات نقدیة ّع

ددة ومتباینة ــــــــــا التجاه محدد منها، أو ربما التعامل مع آراء تنتمي إلى اتجاهات متععلى الرغم من تبینه

)1(".في منطلقاتها في دراسة واحدة، وتقدیمها كما لو أنها منهجیة واحدة منسجمة

فعالج " نصر حامد أبو زید"الدراسة التي قام بها " الهرمینوطیقا"ولعل أول عمل أدبي تعرض لمفهوم 

.تعریف نظریة التلقي، أصولها، ومبادئها عند النقاد العرب مع تتبع تشكیل هذه النظریة عند الغرب: هافی

م، عالج فیه 1991سنة " إشكالیات القراءة وآلیات التأویل"بعنوان " ألبي زید"كتاب آخر وهناك

)2(.الكاتب إشكالیة القراءة بعامة وقراءة التراث بخاصة ورّكز على عالقة القراءة بالتأویل

،  1،ط2004األردن، اتجاهات النقاد العرب في قراءة النص الشعري الحدیث،عالم الكتب الحدیثة، : سامي عبابنة-1
.400ص
.239الموسوعة األدبیة، المرجع السابق، ص: فیصل األحمر، نبیل داودة-2
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ة ـــــــــــــبالحدیث عن نظریة التلقي وذلك في مقال نشرته مجلة المعرفة السوری" عبده بدوي"كما تعرض 

أكد من خالله أن منهج التلقي ال زال یعاني )1(؛1994لشهر كانون األول، دیسمبر من سنة 275في عددها 

فقرا في المصادر، والمراجع التي تقدمه بصورة جلیة للقارئ العربي المتلهف لكل ما هو -رغم وجود النقاد–

.جدید، إضافة إلى الضبط في المصطلح الذي من شأنه أن ینعكس سلبا على تلقي القراء العرب لهذا االتجاه

كنا قدیما : "هتماما خاصا بعنصر القارئ، وبفعل القراءة وهذا ما یوضحه قولهأبدى ا" عبده بدوي"فـ

نقول أن المعنى في بطن الشاعر غیر أن زماننا هذا سرق المعنى من بطن الشاعر، ووضعه نارا حارقة 

)2(".في بطن القارئ

دة ــــــــــــهي األخرى حاولت تطبیق هذا المنهج على نص شعري عربي هو قصی" أسیمة درویش"

".هذا هو اسمي"الموسومة بـ " أدونیس" "علي أحمد سعید"

ولعل الجدید في عملها هو استعانتها بمفهوم التأویل عله یساعدها في الوصول إلى قراءة صحیحة 

األولى كانت بمثابة مرحلة أولیة : للنص الذي نتعامل معه، حیث قسمت تحلیلها إلى مرحلتین اثنتین

تتبعت من خاللها التشكالت اللغویة والظواهر األسلوبیة في القصیدة، أما الثانیة فكانت وصفیة، ظاهراتیة 

)3(.دالئلیة اعتمدت على التأویل الذي استند بدوره إلى التشكیالت والظواهر أیضا

" أصول وتطبیقات: نظریة التلقي"في كتاب بعنوان " بشرى موسى صالح"كما نجد أیضا محاولة 

افة ـــــــــــفصلین، فصل لعلم اّلنص وفصل آخر عن نظریة التلقي في النقد الحدیث، إضوالذي احتوى على 

.إلى ستة فصول أخرى عن تطبیقات منهج القراءة المتعاضد مع نظریة التلقي

، مركز 1ىخیر البقاعي محمد، ط: بحوث في القراءة والتلقي، تر: میشرفیرناند، شویر فیجن فرانك، أوتانهالین-1
.31اإلنماء الحضاري، حلب، ص

، 1،ط1999تأنیث القصیدة والقارئ المختلف،المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان، :عبد اهللا محمد الغذامي-2
.147ص
.384اتجاهات النقاد العرب في قراءة النص الشعري الحدیث، المرجع السابق، ص: سامي عبابنة-3
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م، 2002سنة " - قراءة ما فوق النص–ة القارئ تمنع النص متع"في كتابه " بسام قطوس"أما 

والذي اهتم بقضیة امتداد نظریة التلقي إلى ما وراء النص، حیث أشار إلى أن القارئ العارف، المثقف هو 

ة ـــــــــــــــــــل من مجموعة من الرموز ویحتوي نسبة عالیــــــــــــألن النص یتشك)1(المبدع الحقیقي للنص األدبي،

. من الغموض فال یصل إلى جوهره غیر هذا القارئ العارف

المتلقي في صلب العملیة الفكریة واألدبیة، كما أكد أن الصورة الفعلیة " علي الشرع"كما وضع 

للنص األدبي ال تتشكل إال بتعاون كل من المؤلف والقارئ، یضاف إلیهما األعراف اللغویة واألدبیة لدى 

دراكه أیضاكل منهما، فالنص ال ی ٕ )2(.قوم على التجسید إال بجهد القارئ، ووعیه، وا

إلى جانب هؤالء النقاد نجد نقادًا آخرین أعدوا هم أیضا بحوثا ودراسات حول المفاهیم النظریة 

ال ــــــــــــــــكم"، "صالح فضل"، "احــــــــمحمد مفت"، "مصطفى ناصف"، ""وشـــــــــسعید عل: "لنظریة التلقي ومنهم

.، وغیرهم"عبد الفتاح كلیطو"، "أبو دیب

رغم كل تلك المالحظات واآلراء التي تعیق كتبهم بها تظل حبیسة التنظیر وهذا راجع النعدام 

، والتي نتجت بالضرورة عما یقوم "مجانیة التنظیر"مجاالت تطبیقها مما أوقع النقد العربي في أزمة تسمى 

ریات الغربیة دونما تغییر أو تحویر أو استفادة منها في قراءة النقاد به من نقل حرفي ومباشر للنظ

)3(.النصوص األدبیة العربیة

ولعل القارئ یجد للنقاد العرب عذرا في ذلك یتمثل في وجود اختالف كبیر في الظواهر األدبیة 

ي اإلقرار والثقافیة بین المجتمعات وخضوعها آللیات معقدة تحكم اتساقها، إضافة إلى ما یتطلبه ذلك ف

بنسبة صالحیة الظواهر للتطبیق لذلك ال ضیر في وجود كل تلك المشاكل التي تعاني منها هذه النظریة 

.بین ثنایا أدب العرب الغریب عنها من حیث لغته وطبیعته

.239الموسوعة األدبیة، المرجع السابق، ص: فیصل األحمر، نبیل داودة-1
.384المرجع السابق، صالموسوعة األدبیة، : سامي عبابنة-2
.400المرجع نفسه، ص-3
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إرهاصـــــــــــات نظریـــــــــــــــة التلقـــــــــــــي: الفصل األول
في النقــــــــد التلقـــــــــــــــــــيجمالیة: المبحث األول

األساسیة     على الرغم من المآخذ الكثیرة التي أخذت على النقد، فقد وجد باحثون في مقوالتهم 
ما یشجعهم على المضي بعیدا نحو فهم آخر لدور القارئ في التحلیل النقدي، واللجوء إلى التأویــل بحثـــا     

د االهتمام بالمؤلف أو ــــــــعن المعنى، وقد شاع بفضل ذلك المفهوم نوع جدید من النقد األدبي ال یعتم
نما اهتمامه كله نحو استجابة القارئ ٕ واالهتمام به كونه ثالث عنصر من عناصر العملیة )1(النص، وا

ة ساهمت : اإلبداعیة المتكونة من مبدع ونص ومتلقي، لیشكل بذلك اتجاها جدیدا یقوم على مرجعیات عّد
. في والدته ویتضمن بین طیاته إشكاالت كان لها دور التفاعل في تصمیم مفهوم لنظریة أو جمالیة التلقي

ــات حـــــــــول النظریـــــــــةإشكالیـــــــ: أوال

قد كان النزاع         "یعد الصراع بین المناهج النقدیة أحد أهم األسباب لظهور نظریة التلقي و
لقد كانت ... على التصور البنیوي من المنطلقات الرئیسیة التي أسهمت في تعاظم دور جمالیة التلقي

)2(".اعتراض على طبیعة الفهم البنیوي لألدبالظروف مالئمة لنشوء هذه النظریة، بوصفها 

إذا كانت نظریة التلقي صدى للتطورات االجتماعیة والفكریة واألدبیة في ألمانیا الغربیة خالل 
ات ـــــ، من خالل كتاب"جامعة كونستانس"وتطورت في نهایة الستینات وبدایة السبعینات في )3(الستینات

»" هانز روبرت یاوس" Hans Robert Juoss »" فولفانجآیزر"و« WalfgangIser )4(.وغیرهم«

ة تسمیات وأهم التسمیات هي نقد استجابة "، "نظریة االستقبال والتلقي: "فقد عرفت هذه النظریة عّد
ختلف ا تـــــ، فهل هي تسمیات لنظریـــــــــة واحدة، أو أن كل واحدة منها یمثل نظریــــــــــة خاصــــــــة بذاته"القارئ

في مبادئها وأسسها وروادها عن النظریة األخرى؟
النقد األدبي الحدیث من المحاكاة إلى التفكیك، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، عمان، : إبراهیم محمود خلیل-1

.117، ص2003، 1ط
، 1997، 1ردن، طناظم عودة خضر، األصول المعرفیة لنظریة التلقي، دار الشروق للنشر والتوزیع، عمان، األ-2

.121ص
.380إتجاهات النقاد العرب في قراءة النص الشعري الحدیث، المرجع السابق، ص: سامي عبابنة-3
.121األصول المعرفیة لنظریة التلقي، المرجع السابق، ص: ناظم عودة خضر-4
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التلقي ، یكمن في أن نظریة "نقد استجابة القارئ"، و"نظریة التلقي واالستقبال"إذ أن الفرق بین 

،أما نقد استجابة القارئ )1("آیزر"و" یاوس: "مثلت اتجاها موحدا في المدرسة األلمانیة بقطبیها المعروفین

فیعد اتجاها مثله عدة نقاد موزعین في أنحاء العالم ال تجمعهم نظریة، وهذا ما جعل آراءهم باهتة وغیر 

ف تعبر كل منها على ذاتیة صاحبها ورأیه مدونة وال منظمة، بل هي عبارة على مقاالت منشورة في الصح

)2(.الفردي

بِّر عنها بمصطلحین : ونظریة التلقي أو االستقبال هي نظریة ُع

»نظریة االستقبال والتلقي أو التقبل - Réception Theory ».

»نقد استجابة القارئ أو القراءة أو التأثیر- Reader ResponseCriticism ».

بِّر عن نظریة ا ن ُع ٕ ر عنها ــــــــلتلقي بهذین المصطلحین في االنجلیزیة، ففي اللغة الفرنسیة یعبوا

:على التوالي

»نظریة التلقي أو االستقبال - Théorie de réception ».

»استجابة القارئ - L’acte de lecture ».

»نظریة التأثیر الجمالي - Théorie de l’esthétique ».)3(

بِّر عن هذه  ن ُع ٕ فإن ) االنجلیزیة والفرنسیة(النظریة بمصطلحین أو ثالثة في اللغات األجنبیة وا

رــــــــالتلقي، واالستقبال، واالستجابة، والقراءة والتأثی: "الترجمات العربیة عّبرت عنها بستة مصطلحات وهي

".والتقبل

، الدار البیضاء، المغرب، بیروت، 1نظریة التلقي أصول وتطبیقات، المركز الثقافي العربي، ط: موسى صالحبشرى-1
.08، ص2001لبنان، 

.09ص: المرجع نفسه-2
، دار الشروق، عمان ، األردن، دار العالم العربي، 1قضیة التلقي في النقد العربي القدیم، ط: فاطمة البربكي-3

.41المتحدة، دبي، صاإلمارات العربیة 
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مرجعیـــــات جمالیـــــة التلقـــــي: ثانیــــــا

لكل نظریة من النظریات مرجعیات، ونظریة التلقي سبقتها العدید من الدراسات النقدیة والفلسفیة 

واإلهتمام -رغم ما جاءت به جمالیة التلقي من إضافات–التي اهتمت بالمتلقي، وكان تأثیرها فیها كبیرا 

م من خالل إهتمامه" السفسطائیین"بالمتلقي كان منذ عصور ما قبل المیالد، فقد ظهر هذا اإلهتمام عند 

)1(.باإلستجابة

حیث وجدت عندهم بعض اإلشارات التي یمكن إدراجها ضمن اإلرهاصات األولى لتیار التلقي 

»" لونجانیوس"وكان على رأسهم  Lon-ginus الذي تمكن من وضع نظریة تنطوي على قیمة جمالیة «

»" في السمو"خاصة من خالل كتابه  On the sublime عّد من أعظم المؤلفات النقدیة في األدب «

بل حیث یشیر إلى التأثیر الذي یحدثه الكالم الشعري في المتلقي فیجعله أكثر انفعاال وانجذابا )2(األوروبي،

معناه أن القارئ إذا صار جزءا  " لونجانیوس"مشاركا فعاال في الداللة على ما یقع حوله الحدیث؛ وكالم 

من الحدث، ووقع في تأثیر شراك اللغة فلن یكون ثمة حاجة للبحث عن المعنى أي إذا وقع التأثیر انتقلت 

)3(".الحاجة إلى التفسیر

الذي یحرص على تحقیق ) المتلقي(سا بالقارئ یهتم أسا" لونجانیوس"فالسمو الذي یصوره 

اإلستجابة منه بشكل یحقق له النشوة الجمالیة، لیصبح المتلقي عنصرا معبرا یجب العنایة به أثناء عملیة 

.الخلق األدبي

والذي یعد أحد أصول العملیة النقدیة، حول ما أسماه " فن الشعر"في مؤلفه " أرسطو"ولعل 

»بالتطهیر  Catharsis حیث نسب لألدب وظیفة تطهیریة ولذلك فإن الوضعیات التي یتم فیها التمویه «

، منشورات مخبر وحدة التكوین والبحث          -المفهوم واإلجراء–عبد الرحمان تبرماسین وآخرون، نظریة القراءة -1
.15ص، 2009، 02في نظریات القراءة ومناهجها، قسم األدب العربي، كلیة اآلداب واللغات، ع

.105، دت، ص1، ط2002في النقد والنقد األلسني، أمانة عمان الكبرى،عمان، : خلیل إبراهیم-2
.117النقد األدبي الحدیث من المحاكاة إلى التفكیك، المرجع السابق، ص: إبراهیم محمود خلیل-3
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)1(.مع العمل الدرامي) المشاهد(تعد ذات شأن في تحقیق اإلندماج التام للمتلقي 

العالم (وهي المماثلة التي أقامها بین المحاكاةإلى طریقة في تحقیق اإلبهام،" أرسطو"استند وقد 

)2().العالم الطبیعي(والطبیعة ) الرمزي

المبدع، النص، والمتلقي، ولكل عنصر : في عملیة التلقي بعناصرها الثالثة" أرسطو"ولقد اهتم 

التلقي بین المقدرة الفنیة لدى الشاعر وأحوال المتلقي دوره في إطار هذه العالقة، ولذلك ربط في عملیة 

ومعتقداته، فال یجب أن یكون موضوع النص مستحیال في رؤیة الجمهور، إال إذا كانت براعة الشاعر 

أما إذا أدخل الشاعر األمر : " وملكاته الفنیة قادرة على تجسید المستحیل ممكنا لدى الجمهور؛ فیقول

)3(."ي علیه مظهرا من الحقیقة، فله ذلك على الرغم من استحالتهفضالالمعقول، وعرف كیف ی

»نفسه في محاورته المسماة " أفالطون" و Ion یحاول إقناعنا بأن اإللهام ینتقل من ربة الشعر «

إلى المتلقي عبر وسیط هو الشاعر مشبها هذه التأثیرات بتأثیر المغناطیس في قطع متعددة من الحدید 

)4(.تصبح الثانیة منها قادرة على جذب قطع أخرى بسبب تأثرها بالقطعة األولى

التقعید لنظریة التلقي، إذ لم یغفل روادها لهم ید في" لشكالنیون الروس"مما ال شك فیه أن ا

االستفادة من اإلرث الذي خلفه أصحابها، حینما كانوا بصدد صیاغة منهجهم الجدید، خاصة مع تواؤم 

وأصحابه الذین ركزوا على العالقة بین النص والقارئ، بدل التركیز        " شكلوفسكي"أفكارهم مع آراء 

.قبلهم، وفي عصرهم أیضاعلى النص وحده كما كان سائدا 

ة في فكرهم النقدي استقطبت انتباه  : وغیرهمـــــــــــا" آیزر"و" یاوس"والحقیقــــــــــة أن هناك نقاط عّد

.12األصول المعرفیة لنظریة التلقي، المرجع السابق، ص: ناظم عودة خضر-1
.13المرجع نفسه، ص-2
.57، ص2001، 1لنهضة، مصر، طالنقد األدبي الحدیث، دار ا: محمد غنیمي هالل-3
.118- 117النقد األدبي الحدیث من المحاكاة إلى التفكیك، المرجع السابق، ص ص: إبراهیم محمود خلیل-4
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توسیعهم مفهوم الشكل وعالقته باإلدراك الجمالي حیث إن االستعمال المتمیز لألشكال األدبیة هو الذي ''

)1(.''یشكل الفن

باألشكال العادیة بل باألشكال الفنیة وغیر المألوفة والتي تحمل غرابة، هذه " الشكالنیون"ولم یهتم 

وكلما كان العمل الفني غریبا بحیث یعلق "الغرابة التي تحقق تأثیرا في المتلقي، وبالتالي تحدث استجابة 

ناجحا فیه إدراك المتلقي ویصعب فیه فهمه، ویخرج من كل األشكال المعتادة المألوفة، كان هذا العمل

)2(."وحّقق تأثیره المرجو لدیه

وهذا التأثیر یكون عن طریق إحداث المتعة الجمالیة، حیث إن هذه المتعة تتحقق من خالل 

اإلدراك الجمالي، واإلدراك ال یكون من خالل األشكال العادیة المألوفة، بل من خالل األشكال الغریبة التي 

.تثیر فهم المتلقي

»" جان موكاروفیسكي"من أبرز منظریها ، و "بنیویة براغ"أما  Jon Makowski وتلمیذه «

»" فیلیكسفودیكا" Felix Vodicka عن نظریة " موكاروفیسكي"إیحاءات «فقد كان تأثیرها في أن «

االستقبال واضحة حین یفصل مفهومه عن الفن كنظام داللي دینامیكي، وبناء على هذا الفهم، فإن كل 

ن ما تتم اإلشارة إلیه هو ما یتفوق علیه ویالزمه في خالصته، وهكذا فإن عمل فردي فني هو بنا ٕ ء، وا

مشكلة وتقررها سلسلة من األطوار، كما أنها غیر محدودة في الحجم لمستقلة عن التاریخ، ولكالبنى غیر 

)3(.»واألفق

(Perception)واإلدراك (Défamiliarisation)على ما یسمى بالتغریب " البنیویة"فركزت 

)4(.»أداة رئیسیة إلزاحة إدراك المتلقي عن وضعه العادي والمألوف«والتغریب 

.70نظریة القراءة المفهوم واإلجراء، المرجع السابق، ص: عبد الرحمان تبرماسین وآخرون-1
.71- 70المرجع نفسه، ص ص-2
.46، المرجع السابق، ص- مقدمة نقدیة–نظریة التلقي : روبرت هولب-3
شكالیة التلقي، روایات غسان كنفاني، نموذجا، عالم الكتب الحدیث، : المصطفى عمراني-4 ٕ مناهج الدراسات السردیة وا

.45، ص2011، 1إربد، األردن،ط
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وكانت التفكیكیة من المدارس التي اهتمت بالتلقي، إذ نادى روادها بموت المؤلف وأعلنوا بذلك 

، حیث انتقل القارئ 1968ره سنة ــــــفي مقاله الذي نش" ن بارثروال"میالد القارئ، وكان على رأس هؤالء 

من دور التبعّیة إلى االستقالل لیعیش "-على وجه الخصوص" روالن بارث"وعند –في النقد التفكیكي

العشق والجمال بعیدا عن كل إكراه، وتحرر من قید لیبني عالمه الخاص به من خالل ما یبوح به لحظات 

)1(.النص له

رات ـــــــــــــــــــفأصبحت السلطة سلطة القارئ، والمعنى هو الذي یوجده القارئ بما أوتي من خی

كما لم یعد االهتمام –ومعارف؛ وُأزیح بذلك المؤلف عن السلطة التي كان یمارسها مع المناهج السابقة 

تاریخ كتابته، بل أصبح االهتمام منصبا على ما أراده المؤلف أو ما عناه، وال بالبحث عن عقده وبیئته، وال 

ر كل طاقات القارئ ومعارفه، وبذلك تصبح القراءة التفكیكیة إبداعا ثانیا، بما  ینحصر في النص الذي یفّج

.یضفیه القارئ على النص من فن وذوق

»" دریدا"والقارئ في النقد التفكیكي لم یعد یهتم بالمعنى المباشر أو المدلول، إذ یؤكد  Jaques

Derrida »على مقولتي االختالف والتأجیل « Trace et Différance حیث إن المدلول التفكیكي :")2(«

دة من خالل المراوغة والتأجیل ــــــــفي حالة مراوغة دائمة للدوال، ویتم تولید الدالالت والمعاني الجدی

ر ـــــــــــداللة تحیل على مدلول یراوغها، ویشیر هو اآلخل ــــــــــة، وما دام أن اللغة جملة من الدوال فكــــــالدائم

)3(".إلى مدلول ثان، فیتحول بذلك إلى دال وهكذا دوالیك

فالنص واحد إّال أن المعنى غیر ثابت ومؤجل، والقارئ مبدع ثان، والقراءة تختلف باختالف القراء 

النهائیة المعاني من خالل اللعب الحر الذي ومستویاتهم مما یجعل التلقي في النقد التفكیكي منفتحا على 

.یمارسه القارئ على النص
التفكیكیة في الخطاب النقدي المعاصر،دراسة في األصول والمالمح واالشكاالت النظریة والتطبیقیة، : بشیر تاوربریت-1

.47، ص1،2006دار الفجر، قسنطینة، الجزائر، ط
.55المرجع نفسه، ص-2
.46نظریة القراءة المفهوم واإلجراء، المرجع السابق، ص: رونعبد الرحمان تبرماسین وآخ-3
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وكذلك سوسیولوجیا األدب ساهمت في تشكیل أسس نظریة التلقي من خالل تركیزها على األثر 

ال ــــــــــن ممن یدركون قیمة األعمـــــــفي نفوس المتلقی-في أزمانهم وفي المستقبل–الذي یحدثه األفراد 

أي لم یعد المؤلف وعمله األدبي یحتالن _ سیتتبع تحوال جذریا عن مركز االهتمام المعتاد األدبیة، وهذا 

.والظروف االجتماعیة التي یتم فیها االستهالك) المتلقي(وصار أولى بذلك المستهلك -مكان الصدارة

یا قبل الحرب وسیسیولوجیا األدب هو أحد فروع الدراسات األدبیة، ولم یكن متطورا بشكل كبیر في ألمان

العالمیة الثانیة، لذا لیس من المستغرب أن رواد التوجیه السیسیولوجي لنظریة التلقي كانوا قلة نادرین، یؤكد ذلك 

ال السابق لهذا في هذا المجال كانت تتعلق باإلهمـــــــــــأن الفكرة تكررت في بضع مقاالت أو كتب، كتبت

)1(.فسه، دعوة ألبحاث أكثر في موضوع التأثیر األدبي عامة وفي التلقي خاصةال، وكانت في الوقت نــــــــــــالمج

ویظهر تأثیر سیسیولوجیا األدب في نظریة التلقي خاصة من خالل إیضاح العالقة التي تربط بین 

.المتلقي والظروف االجتماعیة التي یحصل فیها التلقي

فالسفة بالتأثیر وبالمتلقي، وكان لكل اتجاه أما في العصر الحدیث فقد اهتم العدید من النقاد وال

»" فرید"بدایة من –بصمته الخاصة  Freud " روبیر اسكاربیت"الذي اهتم بسیكولوجیة القارئ، مرورا بـ «

« Robert Escarpit )2(.الذي اهتم هو اآلخر بالقارئ من الناحیة السیسیولوجیة«

عرفتا في ألمانیا كان لها الفضل في التأصیل هذا وقد أفاد أصحاب نظریة التلقي من فلسفتین 
بها ارتباطا وثیقا، لتكون أغلب مفاهیم هذه الفلسفة تالمعرفي لجمالیة التلقي وأولهما الظاهراتیة التي ارتبط

األسس النظریة والمفاهیم اإلجرائیة التي جاءت " رومان انغاردن"و" هورسل"الذاتیة التي جاء بها كل من 
.ي في وقت الحقبها نظریة التلق

.وأبرز المفاهیم الظاهراتیة المؤثرة في اتجاه جمالیة التلقي مفهوم المتعالي والقصدیة

، مجلة القادسیة »ثنائیة المرسل والمتلقي مقاربة في ضوء مرجعیات نظریة التلقي«: هاتف بریهي شیاع-1
.31_30، ص ص2013، 4، العدد16للعلوماإلنسانیة، المجلد

شكالیة التلقي، المرجع السابق، ص: المصطفى عمراني-2 ٕ .34مناهج الدراسات السردیة وا
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حول تلقي األشیاء من خالل الفهم الذاتي أو التلقي الذاتي بدأت " هوسرل"فاألفكار التي صاغها 

)1(.الشيء) الماهویة(تتحول حقائق ملموسة تحاول أن تستند إلى المكونات األساسیة 

"       انغرادن"والذي یرى " هورسل"أول من عدل في مفهوم المتعالي عند استاذه " انغرادن"ویعد 

ا ـــــــــــــأن المعنى الموضوعي أي الخالي من المعطیات المسبقة، ینشأ بعد أن تكون الظاهرة معنى مخصص

)2(.ليفي الشعور، أي بعد االرتداد من عالم المحسوسات الخارجیة المادیة إلى عالم الشعور الداخ

هو خالصة الفهم الفردي -معنى أي ظاهرة خارجیة في الوجود–وهذا یشیر إلى المعنى 

.الخالص، وهذه العملیة تسمى المتعالي

: تنطوي باستمرار على بنیتین-وهو یطبق ذلك على العمل األدبي–أن الظاهرة ": "انغاردن"ویرى 

وهي تشكل األساس األسلوبي ) مادیةیسمیها (وهي أساس الفهم، وأخرى متغیرة ) یسمیها نمطیة(بنیة ثابتة 

للظاهرة، بل إن المعنى ) الثابتة(للعمل األدبي، حیث إن المعنى أیة ظاهرة ال یقتصر على البنیة النمطیة 

)3(."صیلة نهائیة للتفاعل بین بنیة العمل األدبي وفعل الفهمهو ح

مرتكزا أساسیا لكل االتجاهات التي تنضوي تحت رداء " انغاردن"وتعد هذه الفكرة التي طرحها 
ومرتكزا هاما لعدد من االتجاهات النقدیة كاتجاه جمالیة ...) هیدغر، سارتر، غادامیر: مثل" (هوسرل"

جعلت من المتلقي ركنا أساسیا في إدراك العمل األدبي، وأعطت " انغاردن"ینولوجیة التلقي، ذلك أن فینوم
لهذا اإلدراك أساسا موضوعیا، فالمتلقي یمأل فراغات النص األدبي الموجود فیه، ألن إدراك الظاهرة األدبیة 

وغیرهم " انغاردن"و"هورسل"ال تحقق عیانیا إال بوجوده، وبالتالي ساهمت جهود الفینومینولوجیین من أمثال 
)4(.في تأصیل ونشوء نظریة التلقي كما ظهرت عند نقاد مدرسة كونستانس األلمانیة

.75األصول المعرفیة لنظریة التلقي، المرجع السابق، ص: ناظم عودة خضر-1
.75المرجع نفسه، ص-2
.75المرجع نفسه، ص-3
في النقد العربي، مداخلة ضمن ) األلمانیة(التلقي استقبال المقاربات النقدیة الغربیة تأثیر جمالیة : علي بخوش-4

.03المحور، كلیة اآلداب والعلوم االنسانیة واللغات، جامعة محمد خضیر، بسكرة، الجزائر، ص
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فقط ما ساهم في تأصیل أسس جمالیة التلقي وبناء افتراضاتها، فرواد " الفینومینولوجیا" ولم تكن 

نده ـــــــــــــــالذي ارتبط أصل التأویل ع" هانس جورج غادامیر" " مونیطیقاهیر "هذه األخیرة أیضا اعتمدوا على 

حیث كان یرى أن تأویلیة "، )خاصة النصوص المقدسة(باكتشاف المعنى الصحیح للنصوص ممع االهتما

)1(". األدب اإلنساني والثوراة: تطالب بالكشف، بتقنیات خاصة، عن المعنى األصلي في كال التقلیدین

في نظرته إلى التأویلیة وعمل الفهم –" غادامیر"استفاد أصحاب نظریة التلقي من الفیلسوف 

عادة االعتبار للتاریخ ٕ عادة إنتاج المعنى وبناءه-وا ٕ .وا

أحد المهتمین بدراسة الفهم والتأویل دراسة -"غادامیر"وهو أحد مصادر فلسفة –" دلتاي"ویعد 

، فالعملیة "األنت"في " األنـــــــا"عمل العقل البشري أو إعادة اكتشاف عملیة؛ ویعني الفهم لدیه النظر في 

اط حیاتنا الباطنیة الخاصة بنا ــــــــــــــــــــــــــــذوات هي اسقــــــــــــــــــاللها یتوقف إدراكنا كله للـــــــاألساسیة التي من خ

)2(.على موضوعات من حولنا كي نشعر بإنعكاس التجربة فینا

اول أن ــــــــكقوة في عملیة الفهم والتأویل، ویح) القارئ(یركز على الذات " غادامیر"مما یعني أن 

یجعل من هذه العملیة موضوعیة بحتة، وهذا ما یتضح أیضا في فهمه للتأریخ للماضي، فهو یخضع 

.تأثیرات الماضي لفهم الذات

.03المرجع نفسه، ص-1
.39نظریة التلقي أصول وتطبیقات، المرجع السابق، ص: موسى صالحبشرى-2
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مفهــــــــوم جمالیـــــــة التلقـــــي: ثالثـــــا

ة ـــــــاأللمانیة تعتبر جامعة لكل المناهج والمدارس الداعی" كونستانس"إن جمالیة التلقي أو مدرسة 

العاملین على نشر أفكارهم ومبادئهم النظریة إلى اإلهتمام بالمتلقي أو القارئ بفضل جهود روادها

اتجاهین مختلفین مؤتلفین مكونین لجمالیة التلقي " آیزرفولفجانج"و" هانز روبرت یاوس"والتطبیقیة ویمثل 

نظریـــــــة "في " آیزر"، واتجاه "االستقبال"أو " نظریة التلقي"في " یاوس"اتجاه : اتجاهینالمنقسمة إلى

ال یحیل على نظریة موحدة بل تندرج ضمنه نظریتان " جمالیـــــــة التلقــــــــــــــي"مفهوم «یث  إن، ح"رــــالتأثی

)1(.»"التأثیرنظریة"و" نظریة التلقي"مختلفتان یمكن التمییز بینهما بوضوح رغم تداخلها وتكاملها هما 

وضع "كمن من خالل أن ویتضح االفتراق بینهما من خالل التسمیة والرواد، أما االئتالف فی
تصورات معینة بشأن التلقیات المتنوعة والمتتالیة للنص یتطلب تحلیل بنیات النص التأثیریة التي تستدعي 

)2(".استجابة معینة

ن كان التلقي والتأثیر اتجاهین مختلفین، فإنه من المستحیل الفصل بینهما إذ أن التأثیر یخص  ٕ وا
لتقاء النص والقارئ هو الذي یخرج العمل األدبي «ي یخص المتلقيالنص، والتلقي یخص القارئ،والتلق ٕ وا

)3(.»إلى الوجود، وهذا التالقي ال یمكن تحدیده أبدا على وجه الدقة

وال یمكن تجمیع المعنى الذي یشترك القارئ في تكوینه إال من خالل تفاعل هذا القارئ مع دالالت 
من القارئ إلى النص ومن النص إلى القارئ في إطار عملیة النص المفتوحة والمتعددة؛ فیكون االتجاه 

وهذا التفاعل بالضبط هو الذي منع جمالیة التلقي أن تكون نظریة للتلقي الخالص أو نظریة «التفاعل
للتأثیر الخالص، ومنعها من التركیز على النص وحده، أو التركیز على المتلقي وحــــــــــــده، فكانت في الوقت 

،الدار -دراسة تحلیلیة نقدیة في النظریات الغربیة الحدیثة–من فلسفات التأویل إلى نظریات القراءة : عبد الكریم شرفي-1
.143، ص2007،  1العربیة للعلوم، بیروت، لبنان، منشورات االختالف، الجزائر العاصمة، الجزائر ،ط

.144ص: المرجع نفسه-2
، 5نظریة التأثیر واالتصال، فصول، مجلة النقد األدبي، الهیئة المصریة للكتاب، مج: القارئ في النص: إبراهیمنبیلة-3
.106، ص1984، 1ع
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)1(.»نفسه تنطلق من النص ومن المتلقي وتحاول اإلمساك بالتفاعل القائم بینهما؛ أي بین التأثیر والتلقي

)   الفهم(التي خلقتها البنیویة على مستوى التأویل إن فهم جمالیة التلقي من خالل المشكالت 
وعلى مستوى بناء المعنى وصلة البنیة باإلدراك، هو خطوة منهجیة في المقام األول، ألن اتجاه جمالیة 
التلقي هو االتجاه الذي ظهر في أعقاب البنیویة فهو اتجاه من اتجاهات ما بعد البنیویة أي أن هذه 

.وطرح مشكالت األدب من خالل مشكالت التلقي)2(عملیة فهم النص،النظریة تحاول أن تعید

، -دراسة تحلیلیة نقدیة في النظریات الغربیة الحدیثة–من فلسفات التأویل إلى نظریات القراءة : عبد الكریم شرفي–1
.149المرجع السابق، ص

.121األصول المعرفیة لنظریة التلقي، المرجع السابق، ص: عودة خضرناظم–2
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آلیات ومفاهیم نظریة التلقي: المبحث الثاني

یمر درس نظریة التلقي الحدیثة باسمین بارزین كان لهما الدور األكبر في نشوء هذه النظریة 
دراسة مفاهیم هذین الناقدین حول ، ومن خالل "آیزرفولفجانج"و" هانز روبرت یاوس"باعتبارها علما، هما 

: النظریة یمكن أن یشكل القارئ فهما لها، ویالحظ أنها نشأت على أنقاض مدارس أخرى في النقد الحدیث
كالشكالنیة والتفكیكیة وغیرها، وتداخلت أیضا مع نظریات الجمال المختلفة التي تناولت األعمال األدبیة 

والتي شكلت –آللیات والمفاهیم التي جاء بها هذین الناقدین األلمانیینبالتذوق والعنایة الخاصة، وأهم هذه ا
:نذكر–المفاهیم األساسیة لنظریة التلقي

:أفــــــق التوقعــــــات أو أفــــــق االنتظـــــــار: أوال

ورة أو إطار ذو أن المتلقي یتوقع من المبدع نتاجا أدبیا معینا، له ص" یاوس"یعني هذا المصطلح عند 

خصائص وتقالید فنیة محددة، رسمت في ذهنه سابقا، وعلى المبدع أن یخاطب متلقیه بهذه الممیزات 

قعات واالفتراضات األدبیة والسیاقّیة، التي تكون )1(المرسومة في أفق انتظاره، وهو مفهوم یضع منظومة التوّ

بة في ذهن القارئ حول نص ما  وهي فروض وتصورات قد تكون فردیة )2(-النصقبل الشروع في قراءة–مترّس

د، وقد تكون تصوّرات یحملها جیل أو فئة من القرّاء، د حول نصّ محّد فالمتلقي في العصر )3(لدى شخص محّد

ر ـــــــــا، یبدأ بالبكاء على األطالل، وذكـــــــــــــــــــــــالجاهلي مثال كان ینتظر من شاعره نموذجا تقلیدیا واضح

.لمحبوبة، ووصف الرحلة، إضافة إلى صور شعریة وسمات غنائیة خاصة، كان قد وضعها في ذهنه مسبقاا

بمن سبقه من المفكرین األلمان عندما وضع هذا المصطلح، حیث استخدمه " یاوس"وقد تأثر 

)4(".مكارل مانهای"و" كارل بوجر"قبله في كتاباته الفلسفیة، إضافة إلى استخدامه من قبل " غادامیر"

.43، ص1،1999استقبال النص عند العرب، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، ط: محمد مبارك-1
، 1، ط1994القصیدة والنص المضاد، المركز الثقافي العربي، بیروت، الدار البیضاء، : محمد عبد اهللا الغذامي-2

.164ص
.164ص: المرجع نفسه-3
.43العرب،المرجع السابق، صاستقبال النص عند : محمد مبارك-4
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د هذا األفقالذي نسج  تكامل التاریخ وعلم الجمال، أو الماركسیة «حوله نظرّیته" یاوس"ویجّس

، الذي ینتج في اّللحظة التاریخیة «ویقصد به)1(،»والشكالنیة نسق اإلحاالت القابل للتحقیق الموضوعّي

تمرس الجمهور السابق بالجنس األدبي : عوامل أساسّیة، عن ثالثة -أي التلقي األول–التي ظهر فیها 

الذي ینتمي إلیه العمل، ثم أشكال وموضوعات أعمال ماضیة تفترض معرفتها في العمل، وأخیرا التعارض 

)2(.»...بین اللغة الشعریة واللغة العملّیة

أریخ ــــــــقد والت، أن اعتماد هذا المفهوم في الن"أفق التوقع"في حدیثه عن " یاوس"وبهذا یؤكد 

األدبیین، من شأنه أن یدفع إلى تخلیص التجربة الفنیة للمتلقي من النزعة النفسانیة، كما یمّكن من تحدید 

القیمة الجمالیة للعمل الفني واألدّبي؛ دون أن ننسى أّنه یسمح من خالل إعادة صیاغته وبناءه كما كان 

قد إقترح إجابات لها عندما تّم تلّقیه ) الّنص(لك العمل سابقا، بطرح األسئلة نفسها التي یفترض أن ذ

ل وبهذه الطریقة یتم تبیین الكیفیة التي فهم بها قارئ ذلك العمل في الفترة األولى من تلّقیه، والوقوف )3(،األوّ

.على األثر الذي أحدثه فیه

:مفهــــــــوم تغـــــــــییر األفـــــــــق_1

هذا المفهوم عند التعارض الذي یحصل عن عدم استجابة النص النتظار المتلقي، إذ یخیب یشكل

.ظنه في مطابقة معاییره السابقة مع معاییر العمل الجدید

وهذا األفق هو الذي تتحرك في ضوئه االنحرافات واالنزیاح عما هو مألوف، لذلك فلحظات الخیبة 

فیها تأسیس األفق الجدید مما یسهم في تطور الفن األدبي مهمة جدا بالنسبة للمتلقي، حیث یحدث 

)4(.باستمرار

.157، المرجع السابق، ص_مقدمة نقدیة–نظریة التلقي : هولب روبرت-1
رشید بنحدو، المجلس األعلى للثقافة، : جمالیة التلقي، من أجل تأویل جدید للنص األدبي، تر: هانس روبرت یاوس-2

.44، ص2004، 1القاهرة، ط
.44المرجع نفسه، ص-3
.47نظریة التلقي أصول وتطبیقات، المرجع السابق، ص: بشرى موسى صالح-4
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استغل مفهوم أفق االنتظار لتحدید عملیة تطور النوع األدبي، وما طرأ علیه من تغییرات " یاوس"فـ

ه ــــــــوافق سماتفي الشكل والصورة، التي رسمت له في ذهن المتلقي، فإذا تناول المتلقي نصا أدبیا ما لم تت

حیث یخیب ظن المتلقي  «مع صورته الفعلیة المألوفة في ذهن المتلقي، فإنه یصطدم حینئذ بلحظة الخیبة 

)1(.»في مطابقة معاییره السابقة مع المعاییر التي ینطوي علیها العمل الجدید

األدبي، أو أن یعید وبالتالي إما أن ال ینسجم مع النمط الجدید، ویفقد حلقة اتصاله مع النص 

تغییر أفق انتظاره بإیجاد االنسجام بینه وبین النمط الجدید، والعمل على فهمه والتواصل معه، وهنا تبرز 

قدرة المتلقي على فهم نماذج اإلبداع الفني بتطوراتها المختلفة، وعلى هذا األساس فإن المتلقي هو المتحكم 

.مبدع كما هو مألوفاألول بعملیة تطور العمل األدبي، ولیس ال

إذا كنا ندعو المسافة الجمالیة المسافة الفاصلة بین «: عن هذه المسألة بقوله" یاوس"ویعبر 

االنتظار الموجود سلفا والعمل الجدید، حیث یمكن للتلقي أن یؤدي إلى تغییر األفق بالتعارض الموجود  

ألول مرّة تنفذ إلى الوعي، فإن هذا الفارق مع التجارب المعهودة، أو یجعل التجارب األخرى المعبر عنها

) 2(.»الجمالي المستخلص من ردود فعل الجمهور وأحكام النقد، یمكن أن یصبح مقیاسا للعمل التاریخي

:مفهــــــــوم إندمــــــاج األفـــــــــق_2

العالقة القائمة بین االنتظارات األولى التاریخیة لألعمال «هذا المفهوم لتوضیح " یاوس"استخدم 

فعند تلقي نص ما أنتج في فترة زمنیة بعیدة یحتاج المتلقي لمعرفة )3(،»األدبیة واالنتظارات المعاصرة

الظروف التي أحاطت بذلك النص عند بزوغه، والتعرف على أفق توقعات متلقیه األول، لتحقیق اإلنسجام 

لى النصبین أفقي ا ٕ .لماضي والحاضر، ودمجهما معا في النظرا

أن تاریخیة القراءة ال تعني تاریخ إنجازها، أو الظروف المحیطة بهذه العملیة «ومن هنـــــــــــــــا نعلم 

.140األصول المعرفیة لنظریة التلقي، المرجع السابق، ص: ناظم عودة خضر-1
.89، ص1999، 34، ج09، عالمات في النقد، مجلد »التلقيمدخل إلى نظریة «: علوى حافیظ اسماعیلي-2
.90ص: المرجع نفسه-3
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ولكنها تعني خصوصیات هذه القراءة، أي مجموع اإلضافات، أو أنواع الحذف، أو التحویالت 

)1(.»مقارنة مع القراءات السابقة التي تمت بالنسبة للنص

عامال مساندا للقراءات التالیة حیث تساعد وبالتالي فإن القراءة األولى للنص عند انتاجه تكون 

المتلقي على رسم صورة واضحة للنص المقروء لیرسم أفق التوقع واضح المعالم یمكنه من ممارسة قدراته 

.التواصلیة مع النص األدبي

ا لم  إن موضوع الدراسة الحقیقي واألهم هو أن نعرف كیف أجاب األثر األدبي في قراءة ما، عّم

.راءات السابقة المتداولة عبر التاریخ من قضایاتجب عنه الق
:المسافـــــــــــــة الجمالیـــــــــــــة:ثانیا

الفجوة الموجودة بین النص «في كتاباته على أنها تلك " یاوس"وهي إحدى المفاهیم التي طرحها 
إذا سمینا «: بقوله" االنزیاح الجمالي"أو " المسافة الجمالیة" "یاوس"، حیث عرف »وأفق انتظار قدیم

المسافة الجمالیة تلك الفجوة الحاصلة بین آفاق االنتظار الموجودة سلفا والعمل الجدید الذي یمكن أن یؤدي 
یعبر عنها ألول تلقیه إلى تغییر في األفق، وذلك بالسیر عكس التجارب المألوفة، أو یجعل تجارب أخرى 

أي )2(؛»مرّة، تقفز إلى الوعي، عن هذه المسافة الجمالیة تقاس وفق سلم ردود فعل الجمهور وأحكام النقد
أنها مرتبطة باألفق وكیفیة تلقي هذا العمل من قارئ إلى قارئ آخر أو كیفیة قراءة النص من فترة إلى فترة 

.عال القراءةأخرى قد تقصر أو تتسع هذه المسافة حسب ردود أف
فالعمل الترفیهي مثال یتمیز بجمالیات تلق غیر مستعدة لتغییر في آفاق توقعاتها، ألنها مشبعة 

من بناء معنى لنص ال یحتوي على أفق -في ظل هذه الظروف–بمعاییر سابقة، بحیث تمنع المتلقي 
ما قبل في العمل الفني ؛ أي تكرار )الترفیهیة(مخالف وجدید لما عنده، فیركز في قراءة استهالكیة 

.الترفیهي، وهنا تضیف المسافة الجمالیة

، 2001، مجلة فصلیة، سبتمبر 41، ج11، عالمات في النقد، مجلد»متخیل النص وعنف القراءة«: حسین خمري-1
.355ص
النص وتفاعل المتلقي في الخطاب األدبي عند المعري، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، : سمیر حمید-2

.31، ص2005،  1سوریا،ط
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: ویسمح مفهوم المسافة الجمالیة بأن نمیز بین ثالث حاالت
تحدث هذه االستجابة حین تتالءم مقاییس العمل األدبي بما كان یتوقعه : االنسجام مع أفق االنتظار-

.المتلقي، ما یؤدي إلى حصول نوع من الرضا واالرتیاح الناجم عن لذة المتعة الجمالیة المحققة
في هذه الحالة یصطدم العمل الجدید بأفق إنتظار محدد لدى الجمهور، ما ینتج : خیبة أفق االنتظار-

.نشوء حاالت متفاوتة من الرفض وعدم تقبل هذا العمل
تتجسد هذه االستجابة، حینما یكون العمل األدبي الجدید مختلف عن آفاق : تغییر أفق االنتظار-

ه ـــــــــه، فیرّسخ معاییره ومقاییســــــــــالجمهور غیر أنه یتمكن من فرض نفساالنتظار المحدد مسبقا لدى 
)1(.ویثبتها، كما یؤسس بدوره أفق انتظار جدید

وبهذا یتضح أن هناك عالقة وثیقة بین مفهوم أفق االنتظار ومفهوم المسافة الجمالیة، فقراءة 
.ل السابقة، مستنتجا بذلك درجات التفاوت بین العملینالعمل الجدید تجعل المتلقي یقارن بینه وبین األعما

فاللذة الجمالیة هي لذة خاصة كاإلحساس باللغة والجمال إْذ أن اللذة أمر طبیعي ألنها مرتبطة 
فكلما اتصل المتلقي بالنص أدرك أن هناك أشیاء " المفاجأة"بالحدس أكثر من العقل، ویسببها عنصر 

ة ال تحدث ـــــــــــــــــر سوى بالتذاذ المتلقي، وهذه المباغتـــــــــــــــــرة وال یمكن أن تفسة ظاهـمباغتة ال تربطها عالق
إال من خالل أدوات النص اللغویة، واالبتعاد عن المألوف، والبحث عما هو غریب ومفاجئ، ومثیر 

)3(.ومدهش وكلما توفرت هذه العناصر في النص حقق لذته المرجوة

ناجمة عن استخدام القارئ قدراته اإلبداعیة وهذا یصنع متعة القراءة، وفي الوقت ذاته فالقراءة متعة
یصبح العمل األدبي معتمدا بصورة مباشرة على التلقي في تجسید الواقع؛ فعند القراءة یوظف القارئ مهاراته 

دراكاته، وهذا ما یؤدي به إلى إنتاج عمل یتوافى وقدراته وفي الوقت نف ٕ سه یصنع ما یسمى بمتعة وقدراته وا
.القراءة التي تتوافق والواقع الذي یعیشه المتلقي

.31ص: المرجع نفسه-1
مكونات اإلبداع في الشعر القدیم ابن طباطبا نموذجا، عالم الكتب الحدیث، : رانیة محمد شریف صالح العرضاوي-2

.381، ص2011،  1إربد، األردن، جدار للكتاب العالمي، عمان األردن،ط
382ص: المرجع نفسه-3
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القـــــــارئ الضمنـــــــي: ثالثا
تعد قضیة القارئ من القضایا المعاصرة التي جاءت للتساؤل عن ذلك الدور الذي یضطلع      

به المتلقي في اإلبداع األدبي، وعن مكانته في إثراءاته وعن عالقته بعملیة القراءة، فانطلقت من مرجع    

رف األول هو نص ـــــــــــي واآلخر جمالي، فالطـــــــفنهمـــــــــــــاحدأن ــــــــدبي یشتمل على طرفیأن العمل األ

یرى أن القراءة عملیة منتجة، وذات " آیزر"المؤلف، واآلخر المنجز من قبل القارئ دون أحدها، حیث نجد 

له النص أو یحضر ملكاته وقدراته فعالیة ولیست مجرد استجابة، ومتعة القارئ تبدأ عندما یتیح 

مفهوما جدیدا للقارئ یختلف عن المفاهیم التي كانت معروفة في النقد آنذاك " آیزر"حیث أوجد ،)1(الخاصة

فقرة هامة من فقرات هذا الكتاب عام " فعل القراءة"وهو القارئ الضمني، حیث خصص له في كتابه 

یحمل نفس االسم، أال وهو القارئ اص له كتابخص1947بالتحدید في عام و، وقبل ذلك1978

.الضمني، وهذا الكتاب عبارة عن مجموعة مقاالت عن فن القص النثري

ه من أكثر مفاهیمه إثارة ـــــــــــأحد كتب" آیزر"وم الذي خصص له ـــــــوهذا یدل على أن هذا المفه

»" وین بوث"للجدل، فقد نسخه من مفهوم  Wayne Booth عن المؤلف الضمني على نحو ما عرضه «

)2(.1961عام " بالغة الفن القصصي"بتوسع في كتابه 

في مدخله التفاعلي إلى إنتاج المعنى، فإن مصطلح القارئ " آیزر"كذلك عندما نمضي مع 

ما قبل بناء النص -لحظة–الضمني ال ینتمي إلى النص وال إلى القارئ بل إلى كلیهما، إذ یجّسد كال من 

" آیزر"التي تسمح أو تسهل إنتاج المعنى، ولحظة تحقیق القارئ للمعنى الممكن في أثناء عملیة القراءة، و

هنا یحاول أن یمیز القارئ الضمني من األنماط المتعددة للقارئ المستخدمة في نقد استجابة القارئ، فهو 

علي أو التجریبي اللذین تقررت یرید أن یعّلل حضور القارئ لكنه یسعى إلى تجّنب كّل من القارئ الف

د ، أدبّي محّد )3(.مؤهالتهما قبل مواجهتهما أّي نصّ

.83- 82اتجاهات النقاد العرب في قراءة النص الشعري الحدیث، المرجع السابق، ص ص: سامي عبابنة-1
.124، ص2002،  1جمالیات التلقي، المجلس األعلى للثقافة، القاهرة،ط: سامي اسماعیل-2
قراءة اآلخر قراءة األنا، نظریة التلقي وتطبیقاته في النقد األدبي العربي المعاصر، الهیئة العامة : عزالدینحسن البنا -3

.35-34، ص ص2008، 1لقصور الثقافة، مصر، القاهرة، ط
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بما أن هذا القارئ یجسد كل " فیتومینولوجي"نموذج متعال أو " آیزر"وهكذا فالقارئ الضمني لدى 

)1(.للتعامل مع نص معطي بعیدا عن التدخل التجریبيقابلیة ضروریة 

إلى البحث   " آیزر"ولعل قضیة التفاعل بین النص والقارئ كانت أحد أهم األسباب التي دعت 

فهم التأثیرات التي تسببها األعمال األدبیة، والتجاوبات «عن قارئ ذي صلة وثیقة بالنص تكون وظیفته 

)2(.»التي  تثیرها

من الدمج بین معنى النص والقارئ الضمني من جهة أخرى، وجعل " آیزر"هوم تمكن وبهذا المف

تصورا یضع القارئ في مواجهة النص في صنع موقع نصي «القارئ الضمني أساسا لعملیة التواصل و

)3(.»یصبح الفهم بالعالقة معه فعال

ص في األساس، وأن هذا ویظهر من خالل هذا أن فعل التلقي یدور حول عملیة الفهم العمیق للن

الفعل یتطلب وجود متلق من نوع خاص وقدرة فائقة، واندماج تام مع العمل األدبي، وربما یتمثل هذا القارئ 

لم ال تفهم ما أقول، فالشاعر ها هنا أراد    : لم تقول ما لم یفهم، فأجاب: فیما أراده أبو تمام عندما سئل

دة وأن یغیر أفق توقعاته لتلتقي مع التطورات الجدیدة ویمكن القول من القارئ أن یفهم صوره الشعریة الجدی

دث ـــــــــــــــإن هذا الخبر یعد نوعا من التأكید على وجود فهم لعملیة التلقي منذ أقدم العصور األدبیة، وما ح

اس في في الستینات هو ترجمة لكل هذه الحقائق العملیة للتلقي، لتصبح نظریة تمنح المتلقي حقه كأس

.عملیة االبداع الفني

ة ـــــوالقارئ له دور في فهم األدب، بعد أن یتخلص من الدالالت المثالیة الصرفیة أو الواقعی

الصرفة، فهو یسعى إلى اإلمساك بالتصورات العامة التي تجعل من الملفوظ ما یحقق استجابات مستمرة 

)4(.لتجربته ویضعه في دائرة التواصل

.35ص: المرجع نفسه-1
.95مدخل إلى نظریة التلقي، المرجع السابق، ص: علوي حافیظ اسماعیلي-2
.163األصول المعرفیة لنظریة التلقي، المرجع السابق، ص: ناظم عودة خضر-3
. 163، ص1سعید الغانمي ، دار الشروق، عمان، ط: النظریة األدبیة المعاصرة، تر: سلدان رامان-4
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مدرجا داخل النص، ولكنه دور مكتوب في كل            فالقارئ الضمني لیس شخصا خیالیا 

نص ، ویستطیع كل قارئ أن یتحمله بصورة انتقائیة وجزئیة وشرطیة، وهذه الشرطیة ذات أهمیة قصوى 

لتلقي العمل، لذلك فإن دور القارئ الضمني یجب أن یكون نقطة ارتكاز لبیان استدعاء االستجابة 

)1(.للنص

.163ص: المرجع نفسه-1
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التفاعـــــل بیـــــن النـــــص والقـــــارئ:رابعا
ضمن هذا المفهوم قضیة المعنى التي تتأتى من العمل األدبي فهو یرى أن المعنى  " آیزر"یعالج 

ال ینتج إال من خالل عملیة تفاعل تحدث بین النص والقارئ، فبناء أي نص أدبي یتضمن مجموعة فجوات 

اإلبهام واستجابة «وهذه الفراغات تحتل موقعا في تأمل آیزر حیث أن مقالته )1(وفراغات یقوم بسدها،

، إذ أن معنى الفراغ لم یتم »بقعة اإلبهام«" انجاردن"قد اعتبرت كمثل مقالة »القارئ في خیال النثر

)2(".آیزر"مقصودا من قبل تحدیده على وجه الدقة، ویستطیع المرء تخیل أن انعدام التعریف هذا 

ال تثیر عملیة التخیل التي یقوم بها القارئ، بناء         «أیضا أن هذه الفراغات " آیزر"ویرى 

على شروط یخضعها النص، وأن هذه الفراغات تترك الربط بین أبعاد النص مفتوحا، وبهذا یحث القارئ 

راءة فعال قائما على الفهم واإلدراك وتبادل التأثیر بین مما یجعل عملیة الق)3(؛»على تنسیق األبعاد والنماذج

.النص والقارئ

یرفض فكرة وجود معنى خفي في النص إذ یقوم المتلقي " آیزر"واألساس في هذا المفهوم أن 

بالبحث عنه بل إن المعنى ینتج من خالل التفاعل بین النص والقارئ، ألن العمل األدبي لیس نصا 

)4(.س ذاتیة القارئ، ولكنه تركیب وانسجام بین االثنینبالكامل، كما أنه لی

وهذا الفهم للقراءة یثري النص المقروء بعدید من األفكار والتأویالت التي تنتج من اختالف وجهات 

النظر في القراءات المختلفة، حیث یختلف كل قارئ في سد فراغات النص كل حسب ثقافته، وعصره، 

.وطریقته في تناوله للنص

.158األصول المعرفیة لنظریة التلقي، المرجع السابق، ص: ناظم عودة خضر-1
، دار الحوار للنشر والتوزیع، 1رعد عبد الجلیل جواد، ط: ، تر-مقدمة نقدیة–نظریة االستقبال : روبرت سي هول-2

.111،112، ص ص1992، 1الالذقیة، سوریة، ط
.158األصول المعرفیة لنظریة التلقي، المرجع السابق، ص: عودة خضرناظم-3
.41استقبال النص عند العرب، المرجع السابق، ص: المبارك محمد-4
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مرجعیات نظریة التلقي في النقد العربي القدیم: المبحث الثالث

فكار      إن البحث عن جذور التلقي في الفكر العربي القدیم، لیس بالهین ذلك ألن مجمل األ

إذ اهتم )1(جاءت بصورة ضمنیة؛ أي متعلقة بمواضیع معرفیة متعددة،-التلقي–التي تتعلق بالنظریة 

العرب بجمالیة التلقي، وأوجدوا له في نقدها مرتبة مرموقة شأنها في ذلك شأن من تقدمها من األمم العریقة 

ذا تصفحنا ما تركه األسالف من تراث في هذا المجال وجدنا مادة  ٕ التي بصمت تاریخ األدب ونقده، وا

)2(.بحسب بیئات النقاد ومرجعیاتهمغزیرة یصعب حصرها، وقد تنوع االحتفال بالمتلقي وأشكال التلقي

ازل ـــــــــــــــــه في منزلة مهمة من منـــــم بالمتلقي سامعا وقارئا، ووضعـــــــــفاعتنى النقد العربي القدی

األدب،  فهو الغایة التي یقف عندها األدب، وكیفیة تلقي وأثر النصوص في نفوس متلقیها هو جوهر 

ألدب، فالنص مواضعاته وللمتلقي مواضعاته وطرقه في فهم النص، واتخاذ موقف القضایا النقدیة وجوهر ا

منه، وله استعداد نفسي إن قل أو ضعف قل التأثیر أو انعدم، لكن كال من الشاعر والمتلقي یضمهما نظام 

)3(.بیاني واحد هو البیان العربي الذي یجعل أحدهما في حوار دائم مع اآلخر

دامى بجمالیات التلقي مبثوثا في جملة أحكام بقضایا النص عبر حقب زمنیة فلقد اهتم النقاد الق

، حــــــازم القرطاجني )هـ231ت (، ابن ســــــالم الجمحــــــي )هـ255ت (الجــــــاحظ : مختلفــــــة، من أمثــــــال

ممن شكلوا تطورا وغیرهم ) هـ322ت (، وابن طباطبا )هـ471ت (، وعبد القاهر الجرجاني )هـ684ت (

لحركة الفكر النقدي العربي بشكل عام، وكانوا طفرة هائلة فیما یتعلق بجمالیات التلقي، وبخاصة في رحاب 

.تلقي القرآن الكریم والشعر العربي

لم یغفل الدراسون العرب قدیما موقف المتلقي وذلك التفاعل الذي بینه وبین المبدع، وعالقتهــــــــــــــــــا 

ثیقـــــــــــــــــــة التي تسهم في إضفاء شرعیة فهم النص وتحدید فضاءه، وأصفى ما نقدمه شاهدا على ذلك هو    الو 

، 1، إربد، األردن،ط1جمالیات التشكیل اللوني في القرآن الكریم، عالم الكتب الحدیث، ط: ابتسام مرهون الصفار-1
.09، ص2010

، عالم الكتب 1لدى حازم القرطاجني من خالل مناهج البلغاء وسراج األدباء، طالتلقي : محمد بنلحسن بن التجاني-2
.375، ص2011، 1الحدیث للنشر والتوزیع، إربد، ط

.366البیان والتبیین، المرجع السابق، ص: الجاحظ-3
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م أن علم النحو العربي قد أقیم صرحه على دراسة دور المتلقي، ألن هذا األخیر یعد عنصرا رئیسیا في فه
ه إلیه كي یفهمه ویتبین دالالته المختلفة)1(مـــــا ینشأ؛ .وألن النص موّج

وال یمكن الحدیث عن عملیة التلقي في المنظومة العربیة بشقیها الملفوظ والمدون، دون الفهم 
الصحیح لطبیعة التراث األدبي عند العرب واالطالع على أهم ممیزاته ومكوناته، وخصوصا منه ما تعلق 

.راث الشعري، الذي كان یشكل القسم األكبر من ثقافة العرب وهویتهمبالت
فهل أدرك العرب القدامى مفهوم نظریة التلقي؟ وكیف كانوا ینظرون إلى هذا المتلقي؟

انطالقا من هاذین التساؤلین نذكر على سبیل المثال ال الحصر أهم من عني بالنظریة في النقد 
.العربي القدیم

عند محمد ابن سالم الجمحيالتلقي : أوال

وأشاد النقاد )2(هو أول ناقد نرى البدء به ههنا، ألنه أول من نص على استقالل النقد األدبي
دون المادة النقدیة السابقة، وجمع شتاتها ووضعها  «حیث )3(.بفضله في جمع الشعر وانتقائه وتصفیته

)4(.»فكار النقدیة تتنظم وتتحددفي قالب تألیفي منظم فبدأت الحقائق تتضح وتبرز واأل

، تتصل بمجال التلقي الشعري، ذلك أنه نبه "ابن سالم الجمحي"إذ نرى أن أول صیحة أطلقها 
وفي الشعر مصنوع «: على ما أصاب الشعر العربي من انتحال وتلفیق، ذهب بجمال الشعر وبریقه، یقول

أدب یستفاد، وال معنى یستخرج وال مثل مفتعل، موضوع كثیر ال خیر فیه، وال حجة في عربیة، وال 
)5(.»یضرب، وال مدیح رائع، وال هجاء مقذع، وال فخر معجب وال نسب مستطرف

)6(.»صناعة وثقافة یعرفها أهل العلم كسائر أصناف العلم والصناعات«ویقول أیضا أن للشعر 

الشركة المصریة العالمیة للنشر، مصر، ، 1نظام االرتباط والربط في تركیب الجملة العربیة، ط: مصطفى حمیدة-1
.21، ص1،1998ط
من خالل مناهج البلغاء وسراج األدباء، المرجع السابق، . التلقي لدى حازم القرطاجني: محمد بنلحسن بن التجاني-2

.400ص
.78، ص1983، 4، دار الثقافة، بیروت،ط4تاریخ النقد األدبي عند العرب، ط: احسان عباس-3
ة،ط: ابن سالم الجمحي-4 .4، ص2000، 1طبقات فحول الشعراء، قراءه وشرحه محمود أحمد شاكر، دار المدنى، جّد
من خالل مناهج البلغاء وسراج األدباء، المرجع السابق، . التلقي لدى حازم القرطاجني: محمد بنلحسن بن التجاني-5

.400ص
.5طبقات فحول الشعراء، المصدر السابق، ص: ابن سالم الجمحي-6
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لشعر یحتاج إلى نظریة، وكل نظریة تحتاج إلى مبادئ وقواعد یعرفها أهل العلم     إذ أن فهم ا
)1(.من خالل اإلحاطة بهذا المجال

.وبهذا یمكننا القول أنه نقلة نوعیة في حقل نظریة النقد العربیة
إلى إحاطة الشعر بسیاج وقائي للحفاظ على جمال الشعر وروعته، من هنا " ابن سالم"لقد سعى 

إذا أجمع أهل العلم والروایة –ولیس ألحد «: في جیده وردیئه إلى العلماء به بقولهتأناط مهمة الب
العلمـــــــــاءة وال یروى عن صحفي، وقد اختلفـــــــــــــأن یقبل من صحیف- الصحیحة على إبطال شيء منه

.»فأما من اتفقوا علیه، فلیس ألحد أن یخرج منه... في بعض الشعر
أمر الشعر ألهله العالمین أسراره، وینادي عموم المتلقین لاللتزام بإجماع العلماء " ابن سالم"وأوكل 

وبهذا التصریح یجعل لتلقي الشعر قانونا من شأنه أن یحمي المتلقي من الوقوع فریسة الشعر )2(المثقفین،
.ءه دائما على صاحب العمل األدبيالفاسد، فالمتلقي لكل عمل أدبي یخلق لدیه نوع من االهتزاز یقع عب

الذي یعد حلقة أساسیة في تاریخ " طبقات فحول الشعراء" "ابن سالم الجمحي"إذ كشف لنا كتاب 
لتوثیق ) الشاعر الفحل(منهج النقد العربي القدیم، إذ یشكل مرحلة نقدیة حاسمة أعطت للمبدع اهتمام بالغا 

)3().لقیهت(النص، ومن ثمة الحكم على جودته وتصنیفه 

حیث یعد مفهوم الطبقات عنده أنه مرتبط بكیفیة تحقیق اإلبداع عند الشاعر والتحقیق من سالمة 

.النصوص لیصبح مطلبا أمام المتلقي المنتج أي أنه یخصص التلقي بالمتلقي الناقد

وقد تداوله قوم من كتاب إلى كتاب...«فیبین لنا عیوب التلقي إذا لم یكن من مصادر جیدة، 

)4(.»على العلماءهیعرضو لم یأخذوه عن أهل البادیة ولم

یرید المحافظة على جمال الشعر وروعته، موكال هذه المهمة " ابن سالم"ونفهم من هذا القول أن 

للعلماء من أهل الشعر العالمین به من أجل نقله وبثه، فراح یقنن لكیفیة التلقي الجید للشعر، فالمتلقي الجید 

.118، ص1994، 1نظریة النقد األدبي الحدیث، دار األمین، القاهرة، ط: یوسف نور عوض-1
التلقي لدى حازم القرطاجني من خالل مناهج البلغاء وسراج األدباء، المرجع السابق، : محمد بنلحسن بن التجاني-2

.401ص
.03طبقات فحول الشعراء، المصدر السابق، ص: ابن سالم الجمحي-3
.15ص: السابقالمصدر-4
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.في نظره هو متلق نموذجي، ألنه الوحید القادر على تقویم الشعر، وفهم خبایاه
جودة الشعر ال تظهر إال للذین توفرت فیهم صفة الخبرة والمعاینة وكثرة المدارسة، ومن هنا «فإن

)1(.»تصبح األدبیة أقل استعصاء، ألنها صارت في متناول الناقد

.ن الشعر هو إبداع وتلقیه وتمییز جیده من ردیئه هو صناعة وثقافةوبهذا یمكننا القول أ

التلقــــــي عنـــــد الجـــــــاحظ: ثانیـــــا

لعنصر التلقي حقه من الدراسة والعنایة، وعیا منه بأهمیة هذا البعد في العملیة " الجاحظ"أعطى 

.اإلبداعیة وقد نالت هذه المسألة مساحة كبرى من مصنفاته

وقال موسى صلى اهللا علیه «" البیان والتبین"في الصفحات األولى من كتابه " الجاحظ"حیث یقول 

دُِّقِني«:وسلم ًءا ُیصَ ي رِْد ِع ْلُه َم سِ اًنا َفَأرْ نِّي ِلَس ُح ِم ونُ ُهوَ َأْفصَ ي َهارُ .34سورة القصص اآلیة »»وََأِخ

اِني«:وقال َطِلُق ِلَس رِي وَالَ َیْن ْد یُق صَ َیضِ رغبة منه في غایة اإلفصاح ،12ورة الشعراء اآلیة س»وَ

.لتكون األعناق إلیه أمّیل، والعقول عنه أفهم، والنفوس إلیه أسرع... بالحجة

لقوله عز وجل، انصرف إلى المتلقي، حیث إن ناقدنا یدرك معنى قوله " الجاحظ"نالحظ تفسیر 

ى اآلیات الكریمة من خالل وعیه لألثر الذي ألنه فهم معن... تعالى من خالل األثر الحاصل في المتلقي

یمكن أن یحدثه سرد األعضاء السریعة التأثیر، والتي تتحقق فیها االستجابة، وهذا اإللحاح على أثر التلقي 

.نلمسه في كالمه عن البیان، حیث جعل ذلك الكالم مدخال في مصنفه

بعض جهابذة األلفاظ ونقاد «: لبین الملقى والمتلقي في تمهیده للبیان قا" الجاحظ"إذ فرق 

المعاني قائمة في صدور الناس، المتصورة، في أذهانهم والمتخیلة في نفوسهم ال یعرف : )3(المعاني

نما... اإلنسان ضمیر صاحبه ٕ خبارهم عنها، وعلى قدر وضوح الداللة وا ٕ یحیي تلك المعاني ذكرهم لها، وا

)4(.»یكون إظهار المعنى، وكلما كانت الداللة أوضح وأفصح كان أنفح وأنجح 

.25، ص2،1987مفهوم األدبیة في التراث النقدي إلى نهایة القرن الرابع، الدار البیضاء، ط: توفیق الزیدي-1
التلقي لدى حازم القرطاجني من خالل مناهج البلغاء وسراج األدباء، المرجع السابق، : انيمحمد بنلحسن بن التیج-2

.411ص
. 412ص: المرجع نفسه-3
.08البیان والتبین، المصدر السابق، ص: الجاحظ-4
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یعتبر الكتاب وراح یستشهد على منزلته في القرآن الكریم الذي" البیان" "الجاحظ"كما عرف 

م لدى المقدس .المسلمینالمقّد

ا «:وقال اهللا تبارك وتعالى«:عند اهللا عز وجل قائال" البیان"ویستمر في حدیثه عن منزلة  َم وَ

ي، ِلُیَبینَ َلُهْم  ِم انِ َقوْ ُسولٍ ِإالَّ ِبِلَس نْ رَ ْلَنا ِم َس ْ )1(".البیان والتبین"، ألن مدار األمر على »أر

لذا مهد إلنجازه بجملة مهمة من االستشهادات غایة یرومها، " البیان والتبین" "الجاحظ"لقد جعل 

عنده، وال یخفى الصلة المتینة بین مفهوم البیان كما یصفه الجاحظ " البیان"القرآنیة التي تعضد منزلة 

.ومفهوم التلقي

الداللة الظاهرة على المعنى الخفي هو البیان الذي سمعت اهللا عز «:على أنه " البیان"فعرف 

)2(.»إلیه ویحث علیهوجل یمدحه، ویدعو 

رجاعه لذهن  ٕ خراج المعنى الخفي، وا ٕ فالبیان هنا القدرة وحسن التعبیر عما یكمن في النفس، وا

.السامع

له رؤیة نقدیة كاشفة عن وعیه بالتلقي واألثر الحاصل للمتلقي من خالل " الجاحظ"وبهذا یتبین أن 

كما          )3(ل واإلبالغ للسامع أو المتلقي، الذي قلنا أن غرضه التوصی"البیان والتبین"تنصیصه على 

أن حرصه على وضوح المعنى نابع من حرصه الشدید على إیصال المعنى للقارئ والسامع من أقرب 

.الطرق

عن إحساسه بجمال البیان المتضمن في أحسن " الجاحظ"انطالقا من فكرة التوصیل فلقد عبر 

عرضه كالم الفصحاء وانتقائه خطب البلغاء، فآراء الجاحظ أوسع الكالم، لذا لم یخف انفعاله لحظة تلقیه و 

.من أن یحیط بها وصف وجیز

التلقي لدى حازم القرطاجني من خالل مناهج البلغاء وسراج األدباء، المرجع السابق، : محمد بنلحسن بن التیجاني-1
.412ص
.11البیان والتبین، المصدر السابق، ص: الجاحظ-2
التلقي لدى حازم القرطاجني من خالل مناهج البلغاء وسراج األدباء، المرجع السابق، : التیجانيمحمد بنلحسن بن -3

.416ص
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التلقــــــي عنـــــد عبد القاهر الجرجاني: ثالثــــــا
إلى مصطلحات مثل البالغة والفصاحة، وهو ینبه " عبد القاهر الجرجاني"منذ اللحظة التي نظر فیها 

المخصوصة للتلقي، فیراه تعامال مع المستتر، وترویضا للعصي الدفین، وذلك من أسس مفهومه إلى الطبیعة 

.للمتلقي الذي یكشف الستر، ویطلب المخبوء، مستدال باإلشارة واإلیماءة إنه متلق فوق الوضوح أو الشروح

ولم أزل منذ خدمت العلم أنظر فیما قاله العلماء في معنى «":عبد القاهر الجرجاني"یقول 
الفصاحة والبالغة وفي بیان المغزى من هذه العبارات وتفسیر المراد بها فأجد بعض ذلك كالرمز واإلیماء 

)1(.»واإلشارة في خفاء، وبعضه كالتنبیه على مكان الخبيء لیطلب، وموضع الدفین؛ لیبحث عنه فیخرج

بین المبدع والمتلقي، كلما أوغل " شفرة" "عبد القاهر"یصبح النص عند «هوم ووفق هذا المف
األول في تعمقها، كان اآلخرأمكن في فكها وفهمها حین یوظف خصیصة التلقي لدیه، فالبالغة  ال تحصل 
وال تتسنى معرفتها حتى تفصّل وتحصّل، وتضع الید على الخصائص التي تعرض في نظم الكلم، وتعدها 

)2(.»ة واحدة، وتسمیها شیئا فشیئا، وتكون معرفتك معرفة الصنع الحاذقواحد

دها ـــة وحـــــون في تالئم الحروف والظواهر الصوتیــــاحة تكــــــأن البالغة والفص" الجرجاني"ا یرى ــــــــــــــــكم

إن المعنى إذا أتاك ممثال فهو في األكثر ینجلي لك بعد أن یجوبك إلى طلبه «:دون الداللة والمعنى حیث یقول

باؤه أظهر واحتج ٕ ابه ـــــبالفكرة وتحریك الخاطر له والمهمة في طلبه، وما كان ألطف كان امتناعه علیك أكثر وا

.ومغزى كالمه أن المعنى كلما كان بعیدا كانت به النفس أشغف وأرغب)3(،»أشد

ا ــــــام المعاني ووضوحهـــــــــــام في النص من انسجـــــــــــــأنه ال یستحق االنسج" الجرجاني"رى ــــوی
رف ـــــــــــفحسب، بل من اختالفها وغموضها أیضا، وأن هذا االختالف دلیل على حذق المنشئ الذي یتص

یات عدیدة نطق بها العرب، وأن في المادة اللغویة والتي تتغیر بفعل المجاز والتركیب الذي یخضع لكیف
ویمكن تمثل هذا الفهم بالشكل التالي)4(المتلقي یجتهد في إیجاد وحدة وألفة بین المختلفات والمتنافرات،

، نقال 43، ص1991، 1، مكتبة الخانجي، ط1محمود محمد شاكر، ط: دالئل اإلعجاز، تح: عبد القاهر الجرجاني-1
، 03عند عبد القاهر الجرجاني، كلیة اآلداب، جامعة الملك سعود، السعودیة، صالمتلقي: عن ماجد بن محمد الماجد
www.iugaza.edu.PS.

82ص: المرجع نفسه-2
.118، القاهرة،دط ،ص1984محمود محمد شاكر، دط، مكتبة الخانجي،: أسرار البالغة، تح: عبد القاهر الجرجاني-3
مفهوم التلقي في التراث العربي، جامعة وهران، الجزائر، دوریة دراسات وأبحاث، جامعة الجلفة، : ملیانيمحمد -4

.92، ص2013، دیسمبر 13الجزائر، العدد
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وعــــــــــي المتلقي یقابلــــــــــــــــــــه  وعــــــــــي المنشئ 

خراجــــــــــه ٕ استنبــــــــــاط المعنــــــــــى وا

ویعتبر كل نص تواصال بین المنشئ والمتلقي، والوسیط النوعي بینهما هو اللغة، ویقتضي هذا 

اتفاقا ضمنیا، یهیئ مجاال لنمو النص في ذهن المتلقي، وبالتالي فهم ) المنشئ والمتلقي(التواصل منها 

لیاته واكتشاف أسراره والوصول إلى دالالته وتحدید إیحاءاته الفكریة، وتعد هذه الحقیقة التواصلیة أساسا آ

.ومنطلقا لمجال واسع من الفهم والتلقي

إذا كان النص تواصال بین المبدع والمتلقي، وكانت اللغة هي الوسیط النوعي بینهما، فإن العملیة 

دو ـــــــــــالفهم فإن اللغة ال تعــذاوفي ضوء ه)1(بین المبدع والنص والمتلقي،اللغویة كلها تعد حوارا متصال 

.أن تكون نصا مهمته التواصل والفهم

عن إمكانیة تلقي معنى كثیف بلفظ قلیل، وكأنه یومئ إلى تعدد " الجرجاني"كما تحدث أیضا 

.ي نظریة جمالیة التلقي المعاصرةمعروف ف-الیوم–القراءة واختالف التلقي من متلف إلى آخر كما هو 

إلیصال المعنى إلى السامع، وجود صورة خارجیة للمعنى غیر لغویة    " الجرجاني"كما یشترط 

هو الحكم بوجود المخبریة «: في ذهن المرسل لیبلغ السامع بصدق وجود المعنى المخبر عنه حیث یقول

ك من ذلك ـــــــم بعدمه إذا كان نفیا، واللفظ عندما ال ینفــــــــــوالحكه إذا كان الخبر إثباتا، ـــمن المخبر عنه أو فی

)2(.»وال یخلو منه

.فالداللة تتوقف على أمر خارجي غیر لغوي یرجعه إلى قصد المتكلم من إعالم السامع

.92ص: المرجع نفسه-1
.438دالئل اإلعجاز، المصدر السابق ، ص: عبد القاهر الجرجاني-2
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بالنظر إلى النصوص، فإنه یقرن بین فعل من المبدع واألثر الذي یتركه    " الجرجاني"ویباشر 

في المتلقي، وبغیر ذلك ال یتم المراد، فالمبدع ال یعیب في استعادته وال یستكمل معانیه إال إذا وقعت    

.هذه االستعادة في قلب المتلقي، ولم تطلب نفسه زیادة في تلك المعاني

بدع هو الذي ینجز النص وینظم تراكیبه، فإن المتلقي هو الذي یوظف خبرته اللغویة فإذا كان الم

وال ومدلوالتها ویتوصل إلى مقاصد الّناظم ویصیر للفهم والتأویـــــــل  وغیر اللغویة مستكشفا العالقات بین الّد

)1(.شأنهما البالغ حینها

ال للتلقي        ـــــا ینشئ تصورا متكامــــــــــــــــم إنمـــــــا عن النظـــــــــــه التي كتبهــــفي نصوص" الجرجاني"وبهذا فـ

ن المتلقي الذي ظل حاضرا على الدوام في ذهن  ٕ ، فهو القسم الموضوعي للمبدع، بحیث "الجرجاني"وا

.یمكننا القول أنه كان یبدع نظریة في التلقي إلى جانب نظریته في االبداع المعروف بالنظم
التلقــــــي عنـــــد حــــــازم القرطــــــاجني: رابعــــــا

اور ــــــــــة التلقي، ألنها تشكل محورا أساسیا من محـــــــــا محكمة لقضیــــــــوضع القرطاجني أسس

تأثیرها        اإلبداع، لذا نجده قد اعتمد على المحاكاة والتلقي، والتخییل والتلقي، والعالقة القائمة بینهما ومدى

على المتلقي، كما أشار أیضا إلى الشعر وعالقته بالتلقي والبعد األسلوبي المتمثل في اللغة ومظاهر 

.انحرافها والغموض الفني، وتأثیر هذه القضایا على قطب المتلقي

وعلیه دراستنا لمفهوم الناقد العربي حازم القرطاجني لنظریة التلقي ستكون من خالل بعدین 

.المحاكاة و التلقي وكذا التخییل و التلقي: سیینأسا

.225ص: المصدر نفسه-1
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:المحاكـــــــــــاة والتلقـــــــــــي-1
للشعر على أساسها فهي ركن هام    " حازم القرطاجني"تتجلى قیمة المحاكاة في نهوض تعریف 

المحاكاة هي كل شيء من الموجودات «:المحاكاة بقوله" القرطاجني"كما عرف )1(إلى جانب التخییل،

)2(.»التي یمكن أن یحیط بها علم إنساني

فمن خالل هذا التعریف للمحاكاة یتضح أن العمل األدبي هو محاكاة للواقع وذلك من خالل 

.تجسید المبدع لتجارب الواقع في قالب فني یجعل المتلقي یستجیب لها

)3(،»ولیس الوزن أو القافیة أو المعنى«حقیقة الشعركما أفاض في التوكید على أن المحاكاة هي 

اطلع " حازم"معنى هذا أنه یؤكد على أن جودة الشعر ترتبط بالمحاكاة وقوة الشهرة، وهذا دلیل على أن 

على شعر الشعراء القدماء وحكم بین جودة الشعر وردائته من خالل ثقافته كناقد والتي اكتسبها من خالل 

.الذین سبقوهاطالعه على أعمال 

لهما الصّورة البیانیة أو البالغیة    " القرطاجني"وقد تناول  المحاكاة من خالل عنصرین اثنین أوّ
، فنلقي  ، استعارٍة وتركیبٍ مناهج البلغاء وسراج "یقول في مؤلفه " حازم"وما تتضمنه من تشبیٍه ومجازٍ

اة من حسن موقع من الّنفوس من جهة بقي أن تبسط الكالم في شيء، في تبیین ما للمحاك«"األدباء 
یغ المستحسنة البالغیة )4(.»اقترانها بالمحاسن التألیفیة والصّ

یدرك بأن قول الشعر ال یمكن أن یكون ممیزا إالّ إذا أثر في متلقیه وهذا " القرطاجني"ونرى أن 
تجعل المألوف مستغربا التأثیر یصنعه الشاعر من خالل حسن هیئة المحاكاة إلحداث الهزة الجمالیة التي 

.ومؤثرا بالنسبة للمتلقي

التلقي لدى حازم القرطاجني من خالل مناهج البلغاء وسراج األدباء، المرجع السابق، : محمد بنلحسن التیجاني-1
.206ص
.46التلقي واإلبداع قراءات في النقد العربي القدیم، المرجع السابق، ص: محمود درابسة-2
التلقي لدى حازم القرطاجني من خالل مناهج البلغاء وسراج األدباء، المرجع السابق، : محمد بنلحسن التیجاني-3

.206ص
.47التلقي واإلبداع قراءات في النقد العربي القدیم، المرجع السابق، ص: محمود درابسة-4
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: وللمحاكاة انقسام بحسب تنوعها إلى المألوف والمستغرب، فیحصل عن ذلك ستة أقسام«:فیقول
رب ـــــــمستغ-4ادة، ـــــــــــمحاكاة معتادة بمعت-3اة مستغربــة، ــــمحاك-2محاكاة حالــة معتادة، -1"

)1(.»"ومستغرب بمعتاد-6ومعتاد بمستغرب، -5بمستغرب، 

في المحاكاة یحقق أكثر من هدف، فهو ذو تأثیر جمالي في إنهاض النفوس        فاالستغراب
إلى االستغراب أو االعتبار فقط، وهو ذو غرض توجیهي تربوي یتجسد في حمل النفس على طلب الشيء 

)2(.وفعله أو نقیضهما

ة عمله بالن" حازم القرطاجني"وقد أدرك  سبة لعصره وزمانه من خالل وعیه العمیق ونظره الثاقب جّد

)3(.عموما ال سیما وسط أجواء فسد فیه الذوق وتراجع التلقي

یطالب المبدع بمراعاة مقومات األسلوب من لغة وتألیف وتناسب " القرطاجني"ومن هنا نجد أن 

ة والغرابة لما تضفیه  هذه لتكون أكثر قدرة للتأثیر في المتلقي، أما ثاني عنصر فهو یتمثل في الّطراءة والجّد

المبدع لمراعاة هذه الشروط       " القرطاجني"العناصر من مفاجأة ودهشة في نفس المتلقي، لهذا یدعو 

.في محاكاته للتأثیر في المتلقي
:التخییــــــــل والتلقـــــــــــي-2

ري ـــــــــدور العمل الشعـــــــــا حیث ال تلقي إال بعد صـــــــــــــــــــــــان المبدع هو أساس العملیة برمتهـــــإذا ك
)4(.عن صاحبه، فال مناص من البدء بالتخیل أوال باعتباره نشاطا باعثا على اإلبداع

فاللغة هي المادة األساسیة في العمل اإلبداعي وال شك أنها الوسیط الوحید بین المبدع والقارئ   
لغة جمیلة وموحیة یكون لها أثر كبیر في التأثیر       وال وجود لفعل القراءة إّال من خاللها، وبالتالي فكل 

 ّ على القارئ وجعلـــــــه أسیر العمـــــــل اإلبداعي، وهـــــــذا التأثیر الذي یمارســـــــه النص على القارئ ال یتـــــــأتى إال

اج األدباء، المرجع التلقي لدى حازم القرطاجني من خالل مناهج البلغاء وسر : محمد بنلحسن التیجاني-1
.207السابق،ص

.208المرجع نفسه، ص-2
.187ص:المرجع نفسه-3
.193ص : المرجع نفسه-4
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)1(.من خالل األسلوب الذي یستفز القارئ ویدهشه فیجعله یمأل تلك الفجوات والثغرات المتواجدة في النص

قضیة التخییل وعالقتها " مناهج البلغاء وسراج األدباء"قد بّین في كتابه " حازم القرطاجني"كما نجد 
نظرا لفعالیته في رسم " حازم"یتبوأ هذا المصطلح مكانة سامیة في الخطاب النقدي لدى «بالمتلقي والذي 

)2(.»ا على التخییلالنظریة النقدیة التي أراد لها ناقدها أن تكون قائمة في جانب مهم منه

ل ــــــــــالمخیع من لفظ الشعر الشاعرــــــــــــالتخییل هو أن تتمثل للسام«: حـــــــــومن خالل هذا یتض
أو معانیه أو أسلوبه أو نظامه، وتقوم في خیاله صورة أو صور ینفعل لتخیلها و تصورها،أو تصور شيء 

)3(.»االستنباط واالنقباضآخر بها من غیر رؤیة إلى جهة من 

والتخاییل الضروریة «: عن هویة التخاییل الضروریة والمستحبة بقوله" حازم القرطاجني"كما أفصح 

هي تخاییل المعاني من جهة األلفاظ واألكیدة والمستحبة تخاییل اللفظ في نفسه، وتخاییل األسلوب وتخاییل 

)4(.»األوزان والنظم، وأكد ذلك تخییل األسلوب

كما یضعنا التخییل في صلب العالقة بین المبدع والمتلقي ألن الخطاب موجه من لدن الشاعر 

إلى السامع، ویروم إثارة انفعال المتلقي، وذلك عن طریق ما یستدعیه العمل اإلبداعي من صور في ذهن 

.المتلقي تجبره على التأثر من غیر تفكیر

ني في االتجاه الذي یقتضیه ذلك الدور الذي المحرك األساس للسلوك اإلنسا«فالتخییل هو 

فالتلقي لذلك العمل یتم دون وعي ألن المتلقي یتبع )5(،»یفترضه للشعر أن یؤدیه في المجتمع اإلنساني

.تخییالته حتى لو أنها مناقضة للحقیقة والواقع الذي یعیش فیه تكون عملیة التخییل تسیطر على كامل العقل

اعتمد فیها على بعدین أساسیین هما المحاكاة والتلقي " حازم القرطاجني"في طرح وبهذا فلنظریة التلقي 

.، وما ینبغي أن یتوفره من شروط وقواعد بغیة التأثیر في المتلقي ةوالتخییل والتلقي، موضحا كل بعد على حد

.52التلقي واإلبداع قراءات في النقد العربي القدیم ، المرجع السابق، ص: محمود درابسة-1
التلقي لدى حازم القرطاجني من خالل مناهج البلغاء وسراج األدباء، المرجع السابق، : محمد بنلحسن التیجاني-2

.200ص
.201ص: المرجع نفسه-3
.201ص: المرجع نفسه-4
.80ص،2013، 4التلقي في النقد العربي في القرن الرابع الهجري، وزارة الثقافة ،دمشق،ط:مراد حسین فطوم-5
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التلقــــــي عنـــــد ابــــــن طبــــــاطبــــــا: خامســا
من أوائل نقاد القرن الرابع الهجري الذي " عیار الشعر"صاحب كتاب " ابن طباطبا العلوي"یعتبر 

منظرا في فن الشعر «إذ أنه حاول فیه أن یكون - عیار الشعر–عني بالتلقي في كثیر من فقرات كتابه 

.»اقدا تطبیقیا ألحد الشعراء مبتعدا عن االنغماس في قضایا النقد األدبي وصناعته أكثر من أن یكون ن

هو ذلك الذي امتلك القدرة الثقافیة والنفسیة التي تكفل   «ویتوجه إلیه " ابن طباطبا"فالمتلقي الذي یقصده 

بالقــــراءة صداها حین تتحــــولله التواصــــل مع النص فهـو ال یعبـــأ بمتلقي سلبي ال تهـــزه الكلمــــــات، وال وقع

ار ــــــــر هي التي تحقق عیــــــــــمن صور رمزیة بصریة إلى صور ذهنیة، إذ العالقة بین المتلقي والشاع

)1(.»الشعر، لذا ینبغي النظر إلى عیار الشعر من زاویة جدیدة هي التفاعل بین أطراف العملیة اإلبداعیة

كان واعیا بالتلقي " صاحب العیار"إذ أن )2(إسهاما بارزا في مجال التلقي،'' البن طباطبا''كما كان 

فإذا اتفق لك      «: فاستعمله مصطلحا في كتابه، فیقول في األوصاف والتشبیهات والحكم عند العرب

في أشعار العرب التي یحتج بها تشبیه ال تتلقاه بقول أو حكایة تستغربها فابحث عنه ونقر عن معناه   

)3(.»فإنك ال تعدم أن تجد تحته خبیئة

والمحنة على شعراء زماننا، ألنهم قد سبقوا إلى كل معنى «ویقول أیضا في بیان محنة شعراء زمانه 

)4(.»وحیلة لطیفة وخالبة وساحرة فإن أتوا بما یقصر عن معاني أولئك وال یربي علیها لم یتلق القبول... بدیع

وكذلك ... مختلف كاختالف الناس في صورهم وأصواتهم وعقولهم'' ابن طباطبا''فالشعر عند 

ومواقعها من اختیار الناس إیاها كمواقع الصور الحسنة عندهم ... األشعار هي متفاضلة في الحسن

.واختیارهم لما یستحسنونه منها، ولكل اختیار یؤثره، وهو یتبعه وبغیة ال یستبدل بها وال یؤثر علیها

ینظر للشعر على أنه مختلف باختالف الناس، وأن المتلقي إنما یأخذ '' اطباابن طب''فنالحظ أن 

.في المفاضلة بالرأي الذي یوافق میوله وهواه

.153استقبال النص عند العرب، المرجع السابق، ص: محمد المبارك-1
األدباء، المرجع السابق، التلقي لدى حازم القرطاجني من خالل مناهج البلغاء وسراج : محمد بنلحسن بن التیجاني-2

.419ص
.420ص: المرجع نفسه-3
.420ص: المرجع نفسه-4
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ه ــــــــإذ كما أشار أیضا إلى قضیة التفاعل بین النص والقارئ وذلك من خالل المعاني وما تمارس

من تأثیرات في المتلقي، بحیث تجعله یشارك المبدع ویتعاطف معه، وال یتحقق هذا التفاعل إال من خالل 

زازا ــــــــــات في الشعر وأشدها استفـــــــومن أحسن المعاني والكلم«:ستهالل الجید، أو االبتداء الحسن، فیقولاال

لمن یستمعها االبتداء بذكر ما یعلم السامع له إلى أي معنى یساق القول فیه قبل استمامه، وقبل توسط 

)1(.»العبارة

رشـــــــــــــة بین النص والقارئ ومــــــــــــــــــالعالق'' ابن طباطبا''كما یؤكد  ٕ اداته ـــــــــا حدیثه عن المبدع وا

)2(.إالّ في سبیل الحدیث عن النص الجمیلله،

ومن خالل هذا یتضح أن هناك عالقة واضحة بین النص والمتلقي، إذ أنه ال یتم التواصل بینهما 

.لمتلقيإالّ إذا كان النص قد المس ذوق ا

أن القارئ ال یقبل أي عمل إبداعي إالّ إذا كان یتمتع بالمتعة الجمالیة '' ابن طباطبا''ویرى 

.المحضة، وهذه هي المیزة األساسیة في استقبال النص الشعري

هو لذة النص بمعنى أن النص بمكوناته الجمالیة تجعـــــــــل القارئ '' ابن طباطبا''إذ أن المتلقي عند 

وینجذب نحوه من خالل العناصر المؤثرة الموجودة فیه، فالمتلقي یتأثر نفسیا لكونه )3(.یتلذذ بهذا العمل

حساس، والعمل األدبي یعبر على ما هو داخلي ویجسده الفنان المبدع في شكل جمالي  ٕ إنسانا له شعور وا

اإلحساس في نفسیة المتلقي یسعى من خالله رصد ما بداخله سواء أكان خیالي أو حقیقي فقد ینطبق هذا

.فیجعله یعیش ما عاشه المبدع

كما أكد ابن طباطبا صراحة أن البعد الجمالي من أهم مستلزمات العمل الشعري وأبرز غایاته، 

والعلة في «:واشتراطه لعنصري االعتدال والموافقة ال یدع مجاال للشك أمام القارئ، یقول في هذا الصدد

أن كل حاسة من حواس البدن إنما .. ونفیه للقبیح منه، واهتزازه لما یقبله... قبول الفهم الناقد الشعر الحسن

العملیة اإلبداعیة بین إنتاج النص وتولید المعنى لدى القارئ، مجلة العلوم االنسانیة، جامعة : عبد الناصر مباركیة-1
.222، ص2009، مارس 16بسكرة، الجزائر، العدد 

.51التلقي في النقد العربي في القرن الرابع الهجري، المرجع السابق، ص: مراد حسن فطوم-2
.51ص: المرجع نفسه-3
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تقبل ما یتصل بها مما طبعت له إذا كان ورودها علیها ورودا لطیفا باعتدال ال جور فیه وبموافقة ال 

)1(.»مضادة معها

شروطا یجب توفرها في كل من المبدع والمتلقي من أجل إعطاء صورة '' ابن طباطبا''كما یشترط 

منهج لذة النص الناتج عن وقوعه «جمالیة لذلك النص المبدع، وأن منهج القراءة عنده هو و معرفیة 

وأثــــــــره 

نص الجمیل القادر على ممارسة في السامع، وهي فكرة جدیدة وتقدمه زمانیا، أرغمته على وضع مقاییس ال

)2(.»هذا الفعل

ة في تاریخ النقد العربي ــــــحلقة قیم'' ويـــــــالبن طباطبا العل'' ''عیار الشعر''وبهذا یبقى كتاب 

ام بالمتلقي كمحور قار ــــــــعموما، ونظریة الشعر على وجه الخصوص، وهو نقلة نوعیة في مجال االهتم

.لعربیةفي البنیة النقدیة ا

آخر المحطات التي نزلنا إلیها في جولتنا في إرهاصات '' ابن طباطبا''لتكون محطة التلقي عند 

ل ـــــــنظریة التلقي في النقد العربي القدیم حیث أرجأناها لألخیر على اعتبار أنه الناقد موضوع أو مح

یغب في أطروحات نقادنا العرب بالرغم دراستنا، ولقد أیقنا من خالل هذه الجولة أن االهتمام بالمتلقي لم 

من حداثة طرح جمالیة التلقي إالّ أننا ال یمكن أن نتقى الحضور البارز والواضح للقارئ في أبجدیات النقد 

.القدیم

التلقي لدى حازم القرطاجني من خالل مناهج البلغاء وسراج األدباء، المرجع السابق، : محمد بنلحسن بن التیجاني-1
.422ص

.56التلقي بین النقد العربي في القرن الرابع الهجري، المرجع السابق، ص: مراد حسن فطوم-2
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البــــــن طبــــــاطبــــــا'' عیــــــار الشعــــــر''قــــــراءة في كتــــــاب : الفصــــــل الثــــــاني

ه ــــــي منهجـــــــر فـــــــنقدي آخر، فینظاب ــــیقوم على خطاب نقدي ــــــــــــإن نقد النقد هو خط

جراءاته النظریة، والعملیة، ٕ فهو یهتم بدراسة األعمال النقدیة التي أنجزت حول أعمال )1(ومصطلحه، وا

ا من خالل مالحظة طبیعة المنهج، وتحدید خصوصیاته وآلیات عمل المنهج على النصوص ـــــــأدبیة م

)2(.اإلبداعیة

أن تحدید مفهوم نقد النقد لیس باألمر الهین، خصوصا في سیاق ال یزال '': یقول"فسامي سلیمان"

)3(''.مفهوم النقد لم یتحدد فیه بما یكفي

ألن ،هذا رأي صائب لكون خطاب نقد النقد لم یحظ باالهتمام الذي لقیته بقیة الدراسات النقدیة

.العجمقراءة كتاب على كتاب ال تستهوي القراء كثیرا من العرب و 

عیار ''النقدي '' ابن طباطبا''ومن هنا حاولت في الفصل الثاني أن أستقرأ أهم ما جاء في كتاب 

الذي حاول فیه أن یؤسس لنظریة في الشعر تصلح في عصره وفي العصور الالحقة، وهو شاعر '' الشعر

اعر ـــــــتكون ناجحة للخروج بالشةــــــــــــــعرف محنة الشعراء المحدثین فحاول تقدیم حل بوضعه معاییر نقدی

.إلى عالم شعري أكثر اتساعا

:فقسمت الفصل التطبیقي الخاص بالدراسة إلى

عتبة المؤلف، عتبة العنوان، عتبة المقدمة، منهج الكتاب، المصادر (عتبات النصیة سة الدرا
.القضایا النقدیة في الكتابأهم ودراسة المتن ثم بعد ذلك تطرقت إلى ،)والمراجع، وأهم المصطلحات

، 2، مجلدوالحضاریة والتاریخیةللدراسات االنسانیة121األسس النظریة لنقد النقد، مجلة مركز بابل : رشید هارون-1
.11، ص2012، حزیران 1العدد

: نقال عن، 37، ص2012لغة النقد األدبي الحدیث، عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع، األردن، : فتحي بوخالفة-2
.49، ص2002والنشر، الجزائر، ، دار هومة للطباعة1نظریة النقد، ط: عبد المالم مرتاض

، 2009مداخیل في النقد األدبي، دار الیازوري العملیة للنشر والتوزیع، الطبعة العربیة، عمان األردن، : طراد الكبسي-3
نقد النقد وتنظیر النقد العربي المعاصر، منشورات كلیة اآلداب والعلوم االنسانیة، :يدغوممحمد ال: ، نقال عن76ص

.  276، ص1999الرباط، 
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ةـــــــات النصیـــــــة العتبـــــــدراس: المبحث األول

.النصیةهعتباتانطالقا من إن عملیة دراسة أي كتاب تستوجب دراسته 

ه ـــــــتق لدى المتلقي رغبات وانفعاالت تدفعـــــــــفهي تخلفالعتبات هي عالمات لها وظائف عدیدة، 

فالعتبات النصیة عالمات داللیة تشرع أبواب النص «إلى اقتحام النص برؤیة مسبقة في غالب األحیان

)1(.»وتشحنه بالدفعة الزاخرة بروح الولوج إلى األعماق) القارئ(أمام المتلقي 

:اآلتیةوسأتطرق في فصلي هذا إلى العتبات 

ؤلفــــــــــة المــــــــــعتب: أوال

ل ـــــوازي، فهي من الوحدات الدالة على تشكیــــتعد عتبة المؤلف من أهم ملحقات النص الم

وجعله یلج عالم النص لیستنطق ماذا یقول ،شده و جذبهلالخطاب، من خالل محاورتها القارئ في محاولة 

دراك فحواه الحقا إنه یمنح النص وجودا '' المؤلف''یساهم في إضاءة جوانب صاحبه، إن اسم المؤلف ٕ وا

دهـــــــمن خالل رصیبهة ــــــــال علیه، فالمعرفة القبلیـــــــــــه وتحقیق اإلقبـــــــــــــا، قد یسهم في استقطاب قرائیشرع

من خالل إثارة فضول القراء الذین یسعون دائما ،من األعمال تزكي العمل وتساهم في توثیقه ورواجه

ه هذا إن كانوا لهم معرفة مسبقة بذلك المؤلف، فإن لم یكن القارئ ــــبعینلالطالع على مستجدات مؤلف

.ومعرفة المزید عنهعلى سیرتهاول االطالعــــیحسهیعرف

.ن رؤیة مبدئیة عنه لتتسنى له قراءته واستنطاق دالالت كتاباتهلیكوّ 

ــــــــــــــــــــــــــــــهتـــــــسیر -1
ت ــــــاش في وقــــــرنین الثالث والرابع الهجریین، عــــــاد القــــــا ناقد من نقـــــاطبـــــن طبـــــن ابـــــــو الحســـــأب

الذین فتح لهم الخلیفة المعتصم الباب العباسیة منحى جدیدا، وتضعضعا على ید األتراكة ـــــعرفت فیه الدول

، یوم www.startimes.com:العتبات النصیة قراءة في عناوین الدیوان الشعري المغربي المعاصر: حسن الرموتي-1
.سـا2015،18:19مارس 10
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)1(.على مصرعیه فشهدت الدولة العباسیة صراعا مریرا

:ومن أبرزهمءوهذا كله لم یمنع من أن یكون هناك علماء كبار وأدبا

بن أبن عليه إلى الحسینـــــــــــع نسبـــــــــ، یرج''بن طباطبا العلوي''م ـأبو الحسن محمد بن أحمد بن ابراهی

إذأنه كان یلثغ بالقاف فیجعلها )2(هي الصفة التي لحقت ابراهیم بن اسماعیل العلوي،'' طباطبا''الب، وـــــأبي ط

ه ولد بأصبهان ونشأ فیها، ولم ر المترجمون إلیها، وكل ما یعرف أنّ ــــفلم یش'' ابن طباطبا''أما والدة ، طاء

)3().هـ3(یغادرها إلى غیرها، وقد كانت والدته على األرجح قبل النصف الثاني من القرن الثالث الهجري 

د، فهو لیس شاعرا صاقمشهورا بالذكاء والفطنة، وصفاء القریحة وصحة الذهن وجودة المكان

.دراسته وتأملهكب علىه الناقد البصیر العلیم بأسرار الشعر، الذي انموهوبا فحسب بل إنّ 

عالقات حمیمة مع أكثر أدباء عصره، واشتهر بصفاء القریحة وجودة ''ابن طباطبا''وقد أقام 

یاقوت ''و'' اغب األصبهانيالرّ ''و'' الثعالبي'': أن دیوانه لم یصل إلینا، ولكن العلماء أمثالالنظم، إال

)4(.ا بها خاصّ نها دیوانا شعریّ قد ذكروا كثیرا من أشعاره في كتبهم، وقد جمعها أحد الباحثین وضمّ '' الحمويّ 

ضت للشعر في الغالب سبعة وتعرّ وراءه كتبا وشعرا، فالكتب بلغ عددها '' ابن طباطبا''ف ولقد خلّ 

:رت عنهیأثالتيعر، ومن بین ها في الشّ خمسة كتب من سبعة كلّ 

.عیار الشعر-

.كتاب في العروض-

ى من الشعر- .كتاب في المدخل في معرفة المعّم

.كتاب في تفریط الدفاتر-

.تهذیب الطبع-

.115، ص12،طالقاهرة، دتتاریخ األدب العربي العباسي الثاني، دار المعارف، : شوقي ضیف-1
.129ص، 1ط، 2013النقد العربي القدیم، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، عمان، : سامي یوسف أبو زید-2
عباس عبد الساتر، مراجعة نعیم زرزور، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، : عیار الشعر، تر: ابن طباطبا العلوي-3

.07ص، 2ط، 2005
.08ص: المصدر نفسه-4
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) هـ322(وهذا سنة اثنین وعشرین وثالثمائة هجري '' أصبهان''أما وفاته فكانت في مسقط رأسه 

علماء وأدباء ونقباء )1(:ا فیهما كثیرً بً قِ عَ *بعد حیاة ملیئة بالجد والنشاط في رحاب األدب، مخلفا وراءه 

.ومشاهیر

:مكانتـــــــــه األدبیـــــــــة-2

اعر ـــــــعر، فهو شا األدب وخاصة في مجال الشّ ـــــــل مكانة مرموقة في دنیـــــــــفهو أدیب ممیز احت

ٌ ، وناقدٌ فذٌّ  ٌ «عر، وفي هذا قال عنه الحمويُّ للشّ ، وجامعٌ مبدعٌ وعروضيٌ كبیر ق محقِّ ، وعالمٌ قٌ دِ غْ مُ شاعر

ِ لشّ اعُ شائِ  ِ یه الذّ ، نبعر نشاده، ولوال هذا المبلغ )2(،»كر ٕ وهذه إشارة إلى كونه قد بلغ مبلغا كبیرا في درسه وا

.األدباء الدارسون هذا االهتمام البالغ حدیثا وقدیماهُ الَ وْ لما أَ 

.ابن المعتز والمرزباني: وكان اهتمام القدماء به یظهر بصورة جلیة وخاصة عند معاصریه أمثال

الكتــــــــــابعتبــــــــــة : ثانیا

ي ــــــر العربــــــــف أن یتناول نماذج من الشعـــــــــاول فیه المؤلـــــــــــــكتاب ممتع ح'' عیار الشعر''كتاب 

اعد ــــــــتستبین لنا كل األدوات التي)4(عد وثیقة نقدیة،إذ یُ )3(أدركها تناوال نقدیا،في مختلف مراحله التي

تقانعلى صناعة الشعر  ٕ فهو من أهم الكتب التي كتبت في ذلك العصر، فقد تمیز )5(ضروبه المتنوعة،وا

ه ــــــه ومعاناتــــــــوء تجربتــــــــر على ضـــــــــــــــبثراء العطاء النقدي الصادر عن رجل متخصص تحدث عن الشع

.في اإلبداع الشعري على عكس باقي نقاد عصره

نما هو كتاب في النقد النظريلیس- عیار الشعر–فكتابه  ٕ تطبیقیا یرتكز على النقد الموضوعي، وا

.2310، ص1،1993طإحسان عباس، دار الغرب اإلسالمي، بیروت، : معجم األدباء، تح: یاقوت الحموي-1
.2310معجم األدباء، المرجع السابق، ص: یاقوت الحموي-2
.03عیار الشعر، المصدر السابق، ص: ابن طباطبا العلوي-3
، النادي األدبي الثقافي، عالمات »نظریة االتصال في الخطاب النقدي دراسة في المفهوم«: مراد عبد الرحمان مبروك-4

.79، ص2013، نوفمبر 77، ع 20في النقد، جدة، المملكة العربیة السعودیة، مج 
.03السابق، صالمصدر: ابن طباطبا العلوي-5
.وتالمیذهمعناه أنه خلف وراءه أبناءه : عقب*
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، فهو یعني بتحدید أصول الفن توضیح قواعده وبالتالي تحدید ''جابر عصفور''كما الحظ ذلك الدكتور 

.معیار للقیمة، فهذا الكتاب أجاب عن المسائل النظریة التي تتعلق بالمفاهیم

فما قبله وعیار الشعر أن یورد على الفهم الثاقب،«:بقوله'' عیار الشعر''عرف '' طباطباابن''فـ

رد ـــــــــة في قبول الفهم الناقد للشعر الحسن الذي یه ونفاه فهو ناقص، والعلّ واصطفاه فهو واف، وما مجّ 

هه لما ینفیه أن كل حاسة من البدن إنما تتقبل ما یتصل بها علیه، ونفیه للقبیح منه واهتزازه لما یقبله، وتكرّ 

ة معها، فالعین ال جور فیه، وبموافقة ال مضادّ یفا، باعتدالروده علیها ورودا لطمما طبعت له، إذا كان و 

)1(.»...المرأى الحسن، وتقذي بالمرأى القبیح الكریهتألف

واحدا من النقاد الجمالیین، ووجد أن '' ابن طباطبا''فعّد ''إحسان عباس''وقد لفت هذا الموقف الدكتور 

ویحلل لسخائمالأن یس«ویكون أثر الشعر الجمیل عندئذهذه المتعة الجمالیة أصبحت عنده وسیلة أخالقیة،

ع الجبان دور ویقرب هذا الفهم لدور الشعر في النفس من قول أرسطو في)2(»العقد وُیسخي الشحیح ویشّج

.إذ یرى أنها تطهر النفس عن طریق تخلیصها من األحاسیس واالنفعاالت الضارة)3(المأساة في النفس،

على الدراسة الموضوعیة التي تهدف إلى التعرف على ماهیة في عیاره''طباطباابن ''وقد اعتمد 

ظره ال یقتصر نظمه على امتالك الموهبة فحسب بل یجب أن الشعر، حقیقته وجوهره، ألن الشعر في ن

غیره ع الجمیل، فهو كــــــــتردف تلك الموهبة أیضا أدوات كثیرة تهذبه وتصقله وتسمو به إلى ذرى الفن الرائ

)4(.من الصناعات التي تتطلب جهدا كبیرا

بناءفإذا أراد الشاعــــــر بناء قصیدته فخص المعنى الذي یرید«:الشعر صناعة فیقولأنرىإذ یــــــ

النقد التطبیقي الجمالي واللغوي في القرن الرابع هجري، الكتب الحدیث للنشر والتوزیع، إربد، : أحمد عثمان رحماني-1
.19، ص1،2008طكتاب العالمي، للنشر والتوزیع، عمان، األردن، اللاألردن، جدار 

.135النقد العربي القدیم، المرجع السابق، ص: سامي یوسف أبو زید-2
.136ص: المرجع نفسه-3
.03عیار الشعر، المصدر السابق، ص: ابن طباطبا العلوي-4
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لفاظ التي تطابقه والقوافي التي توافقه والوزن الذي الشعر علیه في فكره نثرا وأعد له ما یلبسه إیاه من األ

)1(.»یسلس له القول علیه

فمفهومه هذا موجه للشاعر في نظمه لعقیدته، فیرصد له الخطوات التي یسیر علیها بقصد 

تعلیمي، فهو یتبع المقصدیة التعلیمیة، أي أنه معلم للشعراء أصول الصنعة الشعریة، وقد جعل تجربته 

الشعراء الذین یعلمهم إلى إحكام صنعتهم من خالل االمتثال '' العلوي''وتلقیه، ودعا إلنتاجهمعیاراالشعریة 

.الشعري الجیداألداءلسلطة الرقیب اللغویة والجمالیة بغیة امتالك كیفیات 

ره ـــــوتأثیئهة بناـــري وكیفیـــــــیرصد آلیات التلقي من خالل سرده لغرض النص الشع'' طباطباابن''فـ

في المتلقي من خالل المعاني اللغویـــــة، فهو یرى أن امتالك الشعـــــر الجید المتبع لسنن األقدمین ال یتأتى 

بأیام الناس وأنسابهم ومناقبهم ومتاعبهم والوقوف و،بالتوسع في علم اللغة والبراعة في فهم االعراب«إال

وسلوك مناهجها في صفاتها وحكایاتها ... صرف في معانیهعلى مذاهب العرب في تأسیس الشعر والت

)2(.»وأمثالها والسنن المستدلة منه

فمن «:كما أنه وضح أثر النص الشعري على المتلقي وأنواع الشعر وتأثره على السامع فیقول

مزخرفة ومنها أشعار مموهة... األشعار أشعار محكمة متقنة أنیقة األلفاظ حكیمة المعاني عجیبة التألیف

عذبة تروق األسماع واألفهام إذا مرت صفحا، فإذا حصلت وانتقدت بهرجت معانیها وزیفت ألفاظها ومحیت 

)3(.»حالوتها

اعدة ـــــفي كتابه هذا جمع مختلف األدوات المس'' أبا الحسن''ول أن ـــــــــــع أن نقـــــــومن هنا نستطی

ل ــــــذى من قبل كسائد في عصره لیجعل منه مرجعا یحــــــتاألدبي اله ضمن الذوقـــــعلى نظم الشعر وبنائ

.من یحاول خوض هذه الصناعة حتى یجنبه العیوب والسقطات التي أعاب النقاد فیها الكثیر من الشعراء

.80، المرجع السابق، ص»نظریة االتصال في الخطاب النقدي دراسة في المفهوم«: مراد عبد الرحمان مبروك-1
.80ص:نفسهالمرجع-2
.13ص: نفسهالمرجع-3
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ح الذي ــــــــوحقا فإن عیار الشعر جهد كبیر وعمل جد رائع عرفنا على الذوق األدبي للسلف الصال

بة اال نستطیع تجاهله كحلقة من الحلقات لنمو ذوقنا النقدي ونكبر فیه المنطلقات الطیبة التي فتحت البو 

.لتطور النقد العربي عبر العصور

عتبــــــــــةالمقدمــــــة: ثالثا

ذلك أنها على مستوى ؛مفارقة عجیبة قد ال تتسم بها غیرها من النصوصتقوم المقدمة على

)1(.المكان تعتبر أول مكتوب، لكنها على المستوى الزمني تكون آخر ما یكتب

بالعمل األدبي ة من أهم العتبات والمصاحبات التي تحیط بالنص أوـــــــوبهذا تكون المقدم

ي ـــــل اإلبداعـــــــة في مستهل العمـــــاالبداعي، إلى جانب اإلهداء والعنوان، والهامش، وغالبا ما تكون المقدم

أو األدبي أو الوصفي، فهي من تدبیج الكاتب أو التفریظ، فتسمى مقدمة أو توطئة أو افتتاحیة أو تمهیدا 

)2(.ابة من قبل اآلخرین، فتسمى تقدیما أو تفسیرً أو استهالال أو تصدیرا، أو تكون مكتو 

فالمقدمة هي العتبة التي تحملنا إلى فضاء المتن الذي ال تستقیم قراءتنا إال به، إنها نص جد 

یدیولوجمحمّ  ٕ )3(.تخزن رؤیة المؤلف وموقفه من إشكاالت عصرهيل ومشحون، إنها وعاء معرفي وا

عمل األدیب أو المبدع، فتبین فنیاته الجمالیة، ثم فهي عبارة عن دراسة نقدیة توضح دالالت

تشرح دوافع الكتابة، ونشأتها، ومراحلها المتعاقبة، ومختلف أدوارها، وقد تكون تلك المقدمة بمثابة خطاب 

مواز أو مصاحب، یشرح فیها المقدم إیجابیات العمل داللة وصیاغة، أو یقدم فیها المقدم بعض التوجیهات 

)4(.لنصائح التي تسعف الباحث في تطویر كتابته في الحاضر والمستقبل معاالتقویمیة أو ا

، الدار الغربدراسة في مقدمات النقد العربي القدیم، إفریقیا الشرق–مدخل إلى عتبات النص : عبد الرزاق بالل-1
.42ص، 1ط، 2000البیضاء، المغرب، 

.11:56، الساعة 2015مارس 26: ، الیومwww.doroob.comالخطاب المقدماتي، : جمیل حمداوي-2
.53-52المرجع السابق، ص ص: عبد الرزاق بالل-3
.المرجع السابق: جمیل حمداوي-4
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فالمقدمة لها أهمیة كبیرة في تحلیل األثر األدبي، وتأویله، وتفسیره من الداخل والخارج، ورغم تلك 

التي تضطلع بها في سیرورة التلقي وضمان القراءة الجیدة، فهي تستدرج المتلقي لكسب موافقته األهمیة 

دعامه ثم انقیاده وذلك ألن إیمان القارئ  ٕ للتصدیق بالحكم وقبوله، لتنتهي في األخیر بمحاولة إخضاعه وا

)1(.بحسن نیة المؤلف شرط أساسي لنجاح منهجه وبث خطته

إن الكاتب الذي ال یوجد قبل متن كتابه، ال «:قوله'' موریس بالنشو''عن ''جیرار جنیت''وقد نقل 

زنه ــــــــوال إلى كشف ما تختـــــــ، وهذا ما یحتم التعامل مع نصوص المقدمات تعامال خاصا وص»یوجد بعده

)2(.من قضایا تتعلق بإشكالیات عدیدة

عام، هو أنه كان یجمع في ذات الوقت ومشروعه النقدي بشكل '' ابن طباطبا''وما یمیز مقدمة 

بین نظم الشعر ونقده، مما یجعله كناقد یستفید ال محالة من قدرته، وموهبته كشاعر، ویضفي على مقدمة 

)3(.مشروعه النقدي عامة طابعا تعلیمیا

.مقدمة ومتن: إلى قسمین''عیار الشعر''إذ قسم كتابه 

وفنون الشعر وصنعة الشعر،تعریف الشعر،: هيفالمقدمة تدور حول أربعة موضوعات رئیسیة و 

)4(.جیده أو ردیئهعلىالعربي وأسالیبه، ثم عیار الشعر أو الوسائل التي یمكن التعرف بها 

عالج قضایا الشعر في عصره، دون أن یجد حرجا في ذلك، كما كان علیه حال ''ابن طباطبا''إذ أن 

النقد من قبل، لكن ذلك ال یعني أن مشروعه كان في أحسن أحواله، بل لقد كان یعیش هو اآلخرمحنته التي ال 

.تقل خطورة عن محنة الشعر المحدث الذي تولى البحث في أصولها واألسباب الموصلة إلى حلها

یكتب مشروعـــــه استجابــــة لرغبــــة شخص ذي مكانــــة اجتماعیــــة سامیــــة، كمــــا یفهم '' طباطباناب''فـ

.42، صالمرجع السابقدراسة في مقدمات النقد العربي القدیم، –مدخل إلى عتبات النص : عبد الرزاق بالل-1
.53ص: المرجع نفسه-2
.79ص: المرجع نفسه-3
.129النقد العربي القدیم، المرجع السابق، ص: زیدسامي یوسف أبو-4
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على أنه وجه إلیه خطابا یسأله فیه اطالعه على علم الشعر واألسباب الموصلة إلى نظمه فكان من كالمه

ُل به ـــــما سألت أن أصفه لك من علم الشع- حاطك اهللا–فهمت «:رده علیه قوله صَ ر، والسبب الذي ُیَتوَ

ُسرَ منه ـــــــإلى نظم ه علیك، وأنا مبین ما سألت عنه، وفاتح ــــــــــوتقریب ذلك إلى فهمك والتأتي لتیسیر ما َع

)1(.»ما یستغلق منه إن شاء اهللا تعالى

.ومن هنا نستنتج أن المقدمة جاءت مطابقة لمحتوى الكتاب

.09عیار الشعر، المصدر السابق، ص: ابن طباطبا العلوي-1
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عتبــــــــــةالعنـــــــوان: رابعا

تختلف العتبات والنصوص تبعا لمقاییس متعددة یتبناها كل مؤلف ومبدع فهذا األخیر یرسم هیكل 

نصه وفقا لما یریده هو، وكذا وفقا لطبیعة الموضوع الذي هو بصدد الكتابة عنه والتعامل معه، غیر أن 

بداعه، ومن أهم تلك المصاحبات تبقى ثابتة ال تتغیر " هیكلة النص"هناك عناصر في  ٕ رغم تمیز المؤلف وا

.نظرا لكونه أهم مدخل في عملیة القراءة" العنوان"النصیة 

ا یذهب ـــــــإذ تتعدد وظائف العناوین بتعدد سیاقاتها ومجاالتها، حیث نستطیع دراسة العناوین كم

إلى اعتبار «:''جیرار جینیت''حیث تحدث عن النص الموازي لدى '' جمیل حمداوي''إلى ذلك الدكتور 

العنوان مظهرا وقسما من األقسام النصیة یعتبر بمفرده جنسا أدبیا مستقال كالنقد والتقدیم، وهذا یعني أن له 

لذات، منسجما یحقق مجموعة من األهداف اه التكوینیة وممیزاته التجنیسیة، فالعنوان صار مكونا قائم ءمباد

في نفس المتلقي الذي الذي یحدثهبالتأثیر ما بینه وبین خطاب النص، أو والوظائف سواء تعلق األمر ب

عطائه دالالت وأبعاد سعیا وراء فهمه واستیعاب ٕ )1(.»هیحاول فك شفراته وا

فالعنوان هو مقطع لغوي من الجملة، یمثل نصا، أو عمال فنیا، وقد تكون جملة أو أكثر، والعنوان 

عنوان نظرا للوظیفة التي یؤدیها، ألنّ )2(ثمین لتفكیك النص ودراسته،یحتل أهمیة كبیرة حیث یمدنا بزاد 

ا في كشف غرض مؤلفه، وقدیما الشيء دلیله ووضعه أن یكون في بدایة المؤلف، ألن خیر ما یساعدن

في القدیم كانت ال تطبع ولما طبعت وعنونت، جعل القائل ألن الكتب)3(العنوان مشتق من العنایة،«:قیل

)4(.»عنى بهذا الكتاب؟ ولقد عنى كتابهیقول من

جمالیة اإلبداع في عناوین بعض األعمال الشعریة لوفاء عبد الرزاق، –قراءات نقدیة : عبد السالم فزازي-1
www.almothaqaf.com16:45: ، الساعة2015.04.07:، الیوم.

، عالم الكتب الحدیث للنشر "نموذجا"في النقد اإلسالمي الحدیث، نجیب الكیالني قضایا المصطلح: محمد أمهاوش-2
.112، ص1،2010طلكتاب العالمي للنشر والتوزیع، عمان، ا لوالتوزیع، إربد، األردن، جدار 

.56، صالسابق، المرجع - دراسة في مقدمات النقد العربي القدیم–مدخل إلى عتبات النص : عبد الرزاق بالل-3
.56ص: رجع نفسهالم-4
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فهو موضوع للتعبیر عن قصد النص أو عن فكرته یشكل عنوان النص مفتاحا مهما له،

ولكنه ،إن العنوان هو المحرك األساسي للتطور النصي إنه لیس نتیجة ولیس منتوجا محددا«األساسیة،

)1(.»ولذلك فإن العنوان یملك وظیفة التأشیر على بدایة النص،وسیلة أو جهاز إلنتاج المعنى

فالعنوان یعد أحد المؤشرات التي ترتبط مباشرة بالمتلقي، فهو المسؤول عن لفت انتباه هذا األخیر 

ومحاولة فك ،واستقطاب فضوله، ومن ثم الدفع به إلى المشاركة الفعالة واإلیجابیة في خلق العمل األدبي

التي یقدمها العنوان، فهو أول ما یصطدم بالقارئ حین تعامله مع النص، كما یعتبره شفرات النص 

یكو'' ٕ مفتاحا تأویلیا كاشفا، تبقى أیة دراسة نقدیة للنص اإلبداعي ناقصة من دون معاینته «:''أمبرتوا

إذ یملك العنوان تلك القوة التوجیهیة الكبرى والسلطة النافذة )2(،»والنظر إلیه بجدیة توازي النظر إلى النص

العنوان یقدم«إلى اعتبار أن'' محمد مفتاح''لتأثیره، هذا ما أدى بـ هالتي یمارسها على المتلقي، فیخضع

المحور الذي یتوالد ویتنامى ویعید إنتاج سجام النص وفهم ما غمض منه، إذ هونلنا معونة كبرى لضبط ا

، فمهمة العنوان األولى هي ضمان انسجام عناصر »إنه إذا صحت المشابهة بمثابة الرأس للجسد،سهنف

أول شفرة رمزیة یلتقي بها القارئ، فهو أول ما یشد «كیف ال وهو بمثابة،النص لضمان فهم ما یقدمه

)3(.»بوصفه نصا أولیا یشیر أو یخبر بما سیأتي،انتباهه، وما یجب التركیز علیه وفحصه وتحلیله

فالعنوان بمثابة مفتاح أولي یستعین به المتلقي في قراءته النص األدبي، وهو أول العتبات التي 

.تالقي القارئ والتي یستعین بها

على الفهم دَ ورَ عیار الشعر أن یُ «، یرى أن''عیار الشعر''في عتبة عنوان كتابه '' طباطباابن''فـ

ة في قبول الفهم الناقد للشعر الحسنه ونفاه فهو ناقص، والعلّ الثاقب، فما قبله واصطفاه فهو واف، وما مجّ 

، ، أنوال الثقافي، مدیریة الثقافة، المغرب»داللة اسم العلم في الروایة، ملحوظات نظریة«: عبد الفتاح الحجمري-1
.09، ص1988، 435، 82ع
، مجلة الموقف األدبي، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، »إشكالیة العنونة بین القصد وجمالیة التلقي«: محمد صابر-2
.34، ص2002حزیران ، 374ع
.53ص،1ط، 2001سیمیائیة العنوان، وزارة الثقافة، عمان، األردن، : بسام قطوس-3
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البدن إنما ة من حواسّ إن كل حاسّ هه لما ینفیه،الذي یرد علیه، ونفیه للقبیح منه، واهتزازه لما یقبله، وتكرّ 

)1(.»...تتقبل ما یتصل بها مما طبعت له إذا كان وروده علیها ورودا لطیفا

: اییلــــور، فالمعیار من المكــــــــم لسان العرب البن منظــــــــــفي معج'' عیار''ة ــــــــوقد ورد تعریف كلم

عایرت به : ح تام واف، تقولــــرت به المكاییل، فالمعیار الصحیـــــــــلعیار ما عایا: ر، قال اللیثــــــــــــا عیّ ـــــــــم

یته، وهو العیار والمعیار )2(.أو سوّ

ور ـــــــقول مؤلف من أم: والشعر هو كالم موزون مقفى قصدا، أما في اصطالح المنطقیین

مسجوع یجري على منهج الشعر في التخییل تخییلیة، یقصد به الترغیب أو التنفیر، وهو أیضا كالم بلیغ 

)3(.والتأثیر دون الوزن

إذا هو میزانه الذي به یوزن الشعر، وتقاس به جودته من رداءته، وهو السمات التي : فعیار الشعر

الوسائل والمقاییس التي ینبني «لوبة، كما یعني كذلكیجب توافرها حتى یكتسب الشعر شروط التأدیة المط

.فعل التلقي أو حكم المتلقي على الشعرأي)4(،»النقديعلیها الحكم

ر من الالشعر، وبحث ـــــــــبعیار الشعر البحث في الوسائل التي تمیز الشع'' ابن طباطبا''ویقصد 

صورة كما تحفظ له االستمراریة والتعاقب، وهذا االلتفات في المعاییر التي تحفظ للشعر تقلبه في أحسن 

)5(.في تاریخ النظریة الشعریة العربیةإلى تأسیس عیار الشعر یعد مهما وجدیدا 

ویتضح من جل ما سبق أن العنوان هو العتبة األولى وهو أول ما یستقبله المتلقي، فتجاوز هذه 

إلى فضاء النص، وهو ما یشبه الفخ الذي یمارس غوایته على القارئ قصد توریطه في الفعليالعتبة یفض

.20عیار الشعر، المصدر السابق، ص: ابن طباطبا العلوي-1
.350، دط، ص10، مجلد )عّیر(لسان العرب، دار صادر، بیروت، لبنان، مادة : ابن منظور-2
، مادة 1جالمكتبة اإلسالمیة للطباعة والنشر والتوزیع، اسطنبول، تركیا،المعجم الوسیط، : ابراهیم مصطفى وآخرون-3
.484ص، )الشعور(
.19صدط،، 1990دراسة في التراث النقدي والبالغي، مطبوعات فرح، . مفهوم الشعر: عصفورأحمد جابر -4
.19قراءة جیدة في نظریة قدیمة، المرجع السابق، ص. في الشعریة العربیة: طراد الكبیسي-5
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واالغراء باإلثارةالقرائي، وهذا كله یتوقف بطبیعة الحال على مدى مهارة الكاتب في تفخیخ العنوان وشحنه 

.ألنه مفتاح النص التأویلي العاكس لهویته،والغرابة

جـــــــــــــــــــالمنه: خامسا

اختص في نقد الشعر وهو كتاب '' عیار الشعر''إال كتاب '' ابن طباطبا العلوي''لم یصلنا من كتب 

وحده، وقد عده الدارسون المحدثون من أندر الكتب وأحسنها في هذا المجال، إذ اعتبره النقاد حلقة وصل 

اریخ النقد األدبي عند ـــة في تهامة بین نقد القرن الثالث والرابع هجري، ویعد عیار الشعر قضیة هام

ابن معتز ونقاد : واصلة بین نقد معاصریه أمثالم لما جاء به ابن قتیبة، وحلقةفهو عمل متمّ العرب،

)1(.النصف الثاني من القرن الرابع كالجرجاني والعسكري والباقالني

النضج والتكامل لم تتوفر في الكتابات السابقة «احتل الكتاب منزلة بلغ بها درجة من 

.السابقة له والمعاصرةواختلف في نهجه وطریقة عرضه في بعض موضوعاته عن الكتب النقدیة)2(،»علیه

فكتاب عیار الشعر یمتاز عن غیره بطابعه الخاص، ومنهجه المتجدد الذي یختلف عن كتب 

.معاصریه التي ظهرت معه

إذ اعتمد في حدیثه على أكثر من منهج من مناهج الدراسة العلمیة الدقیقة، ففي حدیثه عن الشعر 

اهج النقد ــــــإذ یعد من أخص من؛ج الفنيــــــــــلمعنى اعتمد المنهل، واللفظ واـــــــوالقریحة، والعق.. وأدواته

.األدب وبیان عناصره وأسباب جودته وقوتهاألدبي، وأوالها بمن یرید، فاهتم بطبیعة

في المنهج الفني یواجه العمل األدبي بالقواعد واألصول الفنیة، ویتصل به اتصاال مباشرا والناقد

)3(.لمعرفة خصائصه الفنیة وقیمته الذاتیة بصرف النظر عن صاحبه وعصره

.80، ص1994، 4، مجلة بناء األجیال، العدد »صناعة الشعر عند ابن طباطبا«: محمد علي دقة-1
.29مفهوم الشعر دراسة في التراث النقدي، المرجع السابق، ص: جابر أحمد عصفور-2
.277، ص2،1972طفي النقد األدبي، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، : عبد العزیز عتیق-3
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یها وفي حدیثه عن طریقة العرب في التشبیه وعن المثل األخالقیة عندهم، وبناء المدح والهجاء عل

اعتمد على المنهج التاریخي، وهذا األخیر یدرس اللغة المعنیة دراسة تاریخیة من حیث مفرداتها، وقواعد 

التنظیم فیها، واتجاهات أسالیبها، فیتبع اللغة منذ عصرها الطفولي، وما تال ذلك من عصور مالحظا أن 

)1(.یتناول البحث الوصف الدقیق لكل مرحلة من المراحل، ونتاج ذلك كله

كما اعتمد المنهج النفسي في حدیثه عن أثر الشعر الجید، إذ یعتبر المنهج النفسي بحث لدى 

نما یعمل على ربط المبدع ٕ عما یمكنه أن یشرح بنیة ونشأة العمل األدبي، فهو ال یقوم بتشخیص مرض، وا

أن سهامه متجهة دائما إذا فقد االتصال مع أحدهما، غیر الصلة بین العلم والفن، وسیكون مصیره االخفاق 

)2(.نحو الفن

متلقیا جیدا بتوظیفه األشعار التي خدمت آراءه النظریة، فوفق بین الجانبین '' ابن طباطبا''إذ یعتبر 

.النظري والتطبیقي

ا حتى ــــــوبهذا جاء الكتاب عبارة عن خطة دقیقة تجعل الناظم یتحكم في القصیدة من بدایته

م ــــــة التعلیـــــطغى على مدونة هذا الكتاب هو المنهج التعلیمي بكل ما تحمل كلمنهایتها، ولعل أهم منهج 

من معنى، وقد رأینا هذا المنهج التعلیمي عند بعض العلماء أو النقاد، ولكن لیس على الوجه التفصیلي 

ا من األلف ـــــــــدة وكیف یؤلفهــــــــــــوغ القصیـــــصر كیف یــــــــــــار الشعر، إذ یعلم الشاعــــــــــفي عیهُ أر ـــــــــــقْ الذي تُ 

)3(.إلى الیاء، ویعلمه كیف یصنع التجربة، ثم كیف ینقحها، وكیف یبدأ وكیف ینتهي

.48، ص1999، 1المدخل إلى البحث اللغوي، الدار الثقافیة للنشر، القاهرة، ط: محمد السید علي بالسي-1
، 02تحلیل الخطاب السردي، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سلسلة الدراسات في مناهج : عمر عیالن-2

.173، دط، ص2008
.61ص،3،ط1981أبو هالل العسكري ومقاییسه النقدیة والبالغیة، دار الثقافة، بیروت، : بدوي طبانة-3
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اتالمصطلــــــح: سادسا

یوظف الناقد منذ البدایة العدید من المصطلحات التي تحظى بالكثیر من االهتمام من قبل القارئ 

معجم مرادف في عملیة القراءة لرفع إلى والتي تبدو له طالسم مبهمة تجعله في أمس الحاجة ) الملتقي(

.اللبس عن هذه المصطلحات، ویضع النقاط على الحروف لتتجلي المعاني بوضوح

عیار ''في كتابه '' ابن طباطبا''بین هذه الكلمات المفتاحیة أو المصطلحات التي استعملها ومن 

ذوق ــــــالعملیة االبداعیة، المحنة، المخض، اللذة، التأمل، الفهم الثاقب، الشعر، ال-: ما یلي'' الشعر

رص على توضیحها والطبع، النظم، والنسیج، ومبدأ الصعنة، المتلقي، وغیرها من المصطلحات، إذ ح

.داخل اإلجراء النقدي لمحتوى كتابه

ن له مرجعیة دینیة تتعلق بإعجاز وركّ '' ظمالنّ '': فالناقد تناول مصطلح ٕ ز علیه في بدایة كتابه؛ وا

كان متأثرا بالجو الذي ساد في القرنین الثالث والرابع هجریین والدراسات التي قدمت ''طباطباابن''القرآن و

نما وازدهر في بیئات «هؤالء الدارسین للنظم بإعجاز القرآن، والمصطلحرآن، حیث ربط حول إعجاز الق

)1(.»المعتزلة على لسان الجاحظ

ح أن ــــــن الواضــــــع بین األجزاء، لكــــــا یعني الوزن الموسیقي الذي یجمــــــوالنظم یعني النظام، كم

لم یعن بالنظم الوزن العروضي فقط، بل عنى به سمة بالغیة تدل على التماسك والتالحم''ابن طباطبا''

.بین أجزاء القصیدة، ومكوناتها، وهي سمة ممیزة للشعر والنظم في اللغة

إذ نالحظ أنه اهتم بهذا المصطلح اهتماما كبیرا، إذ أنه عنى به ضمنیا طریقة بناء الجملة العربیة 

أحاطك –فهمت «:ث هي مجتمعة إلعطاء داللة خاصة ومعینة في بدایة كتابه بقولهتناسق الكلمات حیو 

)2(.»ما سألت أن أصفه لك من علم الشعر، والسبب الذي یتوصل به إلى نظمه-اهللا

.07صدط،، 1999رؤیة الناقد القدیم، مكتبة األنجلو المصریة، القاهرة، - نظریة الشعر: أحمد یوسف علي-1
.09عیار الشعر، المصدر السابق، ص: العلويابن طباطبا -2
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.فالنظم هو الطریقة التي یتوصل بها إلى قول الشعر، والعروض جزء منه

یجعلنا نفهم أن هذا الناقد أقرب إلى النقد االنطباعي منه إلى النقد : ''الذوق أو الطبع''ومصطلح 

ا للذوق ــــــــباعتباره كذلك إال في إطار فهمنالعلمي الذي یعتمد القواعد، ولكن مع ذلك فلن نسمح ألنفسنا 

ال فكیف '' بالذوق المدرّ ''على أنه هو  ٕ الذي طبع على الفنون العربیة وحذق أدواتها حتى صارت كالطبع، وا

عر أدوات موضوعیة یجب وللشّ «:عر إذ یقول في هذا الصددر حرصه على األدوات الموضوعیة للشّ نفسّ 

یثار الحسن واجتناب القبیح، ووضع األشیاء في موضعها...ف نظمهتكلّ و إعدادها قبل مراسه،  ٕ )1(.»، وا

فكل هذه األدوات التي ألزمها للشاعر هي نفسها التي یستعملها الناقد لیفك العملیة االبداعیة 

.ویحللها إلى عناصرها األولیة

العلة قبول الفهم للنص و عر، لعیار الشّ امصدر '' ابن طباطبا''اقب اعتبره الفهم الثّ : أما مصطلح

:األدبي أو نفیه له یرجع لعاملین أساسین وهما

البدن تقبل ما یتصل بها مما طبعت له إذا ة من حواسّ ألن طریق اللذة، إذ أن كل حاسّ : النص

)3(.»ة كل قبیح منفي االضطرابة كل حسن مقبول االعتدال، كما أن علّ ألن علّ «)2(ورد علیها باعتدال،

وحش ـــــــــواب، والجائز المعروف المألوف ویستأن الفهم یأنس من الكالم بالعدل الصّ إذ : العقل

.وینفر منهمن الباطل 

فالفهم الثاقب هو النافذة التي ینفتح منها النص على المتلقي، ولذلك فإن تأثیر مكوناته یكون 

.استجابة الوعي والفهم

.09السابق، صعیار الشعر، المصدر : ابن طباطبا العلوي-1
.20النقد التطبیقي الجمالي واللغوي في القرن الرابع هجري، المرجع السابق، ص: أحمد بن عثمان رحماني-2
ص: ابن طباطبا العلوي-3 .21عیار الشعر، المصدر السابق، ً
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ة عنده استخدمه لیعبر عن االدراك الجمالي الذي یصاحب عملیة الذوق، واللذّ : ةومصطلح اللذّ 

ة ة كل حاسّ ، وبالتالي لذّ للحواسة متصلة بالجمال االدراكية الحسیّ ة عقلیة، فاللذّ حسیة، ولذّ ةلذات، لذّ 

ة التركیب ــــــــة الخفیــــــــــــوم المركبــــــــــكمواقع الطع«ا اهللا علیها ــــــــــا الذي فطرهـــــــــمرتبطة بمقتضى طبعه

الفائحة المختلفة الطیب والنسیم، وكالنقوش الملونة التقاسیم واألصباغ، ذة المذاق، وكاألرابیحـــــــاللذی

)1(.»ة الحسّ وكاإلیقاع المطرب المختلف التألیف، وكالمالمس اللذیذة الشهیّ 

لیوحي بأن عملیة االبداع هي عملیة '' ابن طباطبا''فهو مصطلح نقدي استعمله : أما المخض

د، معنى ه معنى معقّ علیه النص لیس مستباحا وال موجودا، إنّ يینبندة وصعبة، فالمعنى الشعري الذي معقّ 

اح النص ــــــــــه یقول بانفتل هذا المعنى، وكأنّ ـــــــــد أو یحمر عنه أصعب من أن یوجد لیحدّ ال المعبّ هارب، والدّ 

.د بالكتابةد معناه في ذهن صاحبه قبل أن یقیّ من خالل تعدّ 

ال تخرج عن نطاق ''ابن طباطبا''عظم المصطلحات التي تناولها وما نالحظه في األخیر أن م
.النص بصفة عامة، والشعر بصفة خاصة

.21صعیار الشعر، المصدر السابق، : ابن طباطبا العلوي-1
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المصادر والمراجع: سابعا

على مجموعة هائلة من المصادر والمراجع في كتابه عیار الشعر، إذ بلغ ''ابن طباطبا''اعتمد 

دیوانا، وتمثل معظمها مصادر ألمهات الكتب ) 31(منها واحد وثالثون ) 82(وثمانون كتابا اثنانعددها 

لعبد القاهر '' أسرار البالغة''للجاحظ، و'' الحیوان''و'' البیان والتبیین''ابي ــــــــــتكت: العربیة ومن بینها

جمهرة أشعار ''البن حجر، و'' تهذیب التهذیب''، صبهانيألبي فرج األ'' األغاني''الجرجاني، وكتاب 

طبقات فحول ''البن قتیبة، و'' معاني الشعر''و'' الشعر والشعراء'': للقرشي، باإلضافة إلى كتابي'' العرب

'' لــــــــــــــــــالكام''ري، وــــــــألبي هالل العسك'' اعتینــــــــاب الصنـــــــــــــــــــكت'' سالم الجمحي، والبن'' راءــــــــــالشع

ى، دیوان ــــــــدیوان امرئ القیس، دیوان األعش: ن نجدــــــــــالبن جني، ومن الدواوی'' الخصائص''للمبرد، و

وان النابغة الذبیاني، دیوان عمرو ــــــــــــــــة، دیوان ذي الرمّ ــــــــدیاء، دیوان الفرزدق، ــــــــــــــوان الخنســـــــــــــجریر، دی

ة، دیوان كعب بن الزهیر، دیوان عنترة بن شداد، دیوان زهیر بن أبي ــــــــــــــــبن قمیئة، دیوان أبي العتاهی

.سلمى، دیوان المعاني ألبي هالل العسكري

في كتابه عیار الشعر على ''ابن طباطبا''صة، ولم یعتمد وفي األخیر نالحظ أنها كتب عربیة خال

.الكتب األجنبیة أو المترجمة مطلقا
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اإلجـــــــــــراء النقـــــــــــدي: المبحــــــــث الثــــــــاني

أهم القضایــــــا النقدیــــــة في الكتــــــــــــاب: أوال

هـــــــــــر وأدواتـــــــــــوم الشعـــــــــــمفه: القضیة األولى

في طرح تصوره لعملیة التلقي بإجراء توضیحي حدد فیه مفهوم الشعر، ومیز '' ابن طباطبا''شرع 

بائن عن المنثور الذي كالم منظوم-أسعدك اهللا–لشعر ا«: بینه وبین سائر فنون األدب المنثور، إذ قال

األسماع، وفسد *تهبما خص به من النظم الذي إن عدل عن جهته مجّ یستعمله الناس في مخاطباتهم،

على الذوق ونظمه معلوم محدود، فمن صح طبعه وذوقه لم یحتج إلى االستعانة على نظم الشعر 

ه ومن اضطرب علیه الذوق لم یستغن من تصحیحه وتقویمه بمعرفة العروض نبالعروض التي هي میزا

)1(.»المستفادة كالطبع الذي ال تكلف معهوالحذق به، متى تعتبر معرفته

ه أداة ــــــــــوللشعر أدوات یجب إعدادها قبل مراسه وتكلف نظمه، فمن تعصت علی«:ویقول أیضا

من أدواته لم یكمل له ما یتكفله معه، وبأن الخلل فیما ینظمه ولحقته العیوب من كل جهة، فمنها التوسع

في علم اللغة والبراعة في علم اإلعراب، والروایة لفنون اآلداب، والمعرفة بأیام العرب وأنسابهم، ومناقبهم 

والوقوف على مذاهب العرب في تأسیس الشعر، والتصرف في معانیه في كل فن قالته العرب *ومثالبهم

ن المستدلة منها وتعریضها فیه، وسلوك مناهجها في صفاتها، ومخاطباتها وحكایاتها وأمثالها والسن

یجازها ولطفها وخالبتها وعذوبةوتصریحها، ٕ طالتها وا ٕ طنابها وتقصیرها، وا ٕ ألفاظها، وجزالة معانیها وحسن وا

لباسه ما یشاكل ٕ یفاء كل معنى حظه من العبارة، وا ٕ رز ــــــــه من األلفاظ حتى یبـــــمبانیها، وحالوة مقاطعها، وا

والمعاني المستبردة، ،یشینه من سفاسف الكالم وسخیف اللفظفي أحسن زي وأبهى صورة، واجتناب ما 

، حتى ال یكــــــــون متفاوتا*ــــــــةوالتشبیهات الكاذبـــــة، واإلشارات المجهولة، واألوصاف البعیدة، والعبارات الغثّ 

.09، صعیار الشعر، المصدر السابق: ابن طباطبا العلوي-1
.بمعنى قذفته واستكرهته: مجته األسماع*
.العیوب والنقائص: المثالب: مثالبهم*
.الهزیلة، المستقبحة: الغثة*
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ابق معانیه ـــــة المفرغة، والوشي المنمنم والعقد المنظم، واللباس الرائق، فتســـــــمرقوعا، بل یكون كالسبیك

لفظه، وتكون قوافیه كالقوالب لمعانیه، وتكون *السمع بمونقألفاظه، فیلتذ الفهم بحسن معانیه كالتذاذ 

ق ــــــــة إلیه، فتقلـــــــــا إلیها، وال تكون مسوقــــــــــو فوقها، فیكون ما قبلها مسوقـــــــــــقواعد للبناء یتركب علیها ویعل

یر مستكرهة، وال متعبة، لطیفة في مواضعها، وال توافق ما یتصل بها وتكون األلفاظ منقادة لما تراد له، غ

یثار  ٕ الموالج، سهلة المخارج، وجامع هذه األدوات كمال العقل الذي به تتمیز األضداد، ولزوم العدل وا

)1(.»الحسن، واجتناب القبیح، ووضع األشیاء مواضعها

یبین یشیر إلى المتلقي بشكل صریح وهو یقدم مفهومه للشعر، وهذا ما '' ابن طباطبا''وبهذا نجد 

ورهــــــــــة، ونستشف تجلي ذلك المتلقي وحضــــــــأولى مالمح اهتمامه به وشعوره بوجوده في العملیة اإلبداعی

).السمع والذوق(من خالل اللفظین 

ا ـــــــــالتي تصل بواسطته'' األذن''ي وهي ــــــــــــیشیر إلى القناة األساس للتلق'' السمع'': المعنى األول

)2(.لتأثر واالستجابة وتكفل لها التواصل األدبيإلى ا

ن لم '' الذوق'': أما المعنى الثاني ٕ الذي هو المنبع في االلتذاذ بما حصل علیه عن طریق السمع، وا

)3(.یتحقق ذلك كان التلقي ناقصا، وبالتالي لم تحدث استجابة السامع

األدوات التي تمكنه من قرضه، ثم للشاعر جملة من وبعد أن وضع تعریفا دقیقا للشعر راح یبین 

أردفها بطائفة من المتممات التي تخضع لها صناعة الشعر، خاصة بالنسبة للشاعر المحدث الذي اختل 

لهذا ینصحه بأن ال یباشر عملیة الصناعة هذه إال بعد إدراكه التام لألشیاء '' ابن طباطبا''طبعه في نظر 

ة ــــــــــــسر الطریقیراب وتـــــه وتزیل ما به من اضطــــــــــقي الطبع وتنمیالتي أرشده إلیها والتي تدخل في صمیم ر 

.09عیار الشعر، المصدر السابق، ص: ابن طباطبا العلوي-1
قراءة في بعض فصول مدونة النقد العربي القدیم، إشراف األستاذ أحمد . المتلقي بین التجلي والغیاب: بوخال لخضر-2

- 2011ماجیستیر في مشروع الدراسات األدبیة بین القدیم والحدیث، جامعة تلمسان، الجزائر، دفعة دكار، مخطوط 
.67، ص2012

.67ص: المرجع نفسه-3
.جمیل ورائع: مونق*
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یبقى في حاجة ماسة إلى شهادة علمیة تثبت كفاءته وترفع من مقدرته النظم، ألن مضطرب الذوق في 

ن رغب في لٍ جْ لیضع أول رِ  ٕ بعلوم اللغة مَّ لِ أن یكون شاعرا فحال فعلیه أن یُ «في رحاب العملیة اإلبداعیة؛ وا

)1(.»وعلوم أخرى كثیرة-بعد وجود الموهبة–واآلداب والتاریخ 

القصیدة قُ لُ خْ تَ ال تأتي هكذا عبثا وبصورة عشوائیة فَ '' ابن طباطبا''فعملیة الصناعة هذه في رأي 

تامة ألول وهلة، بل اشترط فیها شروطا وحدد لها قواعدا یجب التقید بها، حتى یحصل للقصیدة الكمال 

.الذي ینشده كل شاعر، ویبلغ ما بلغ أسالفه من الفحول

وكیفیة المالءمة بین األلفاظ والمعاني حتى فنصح هذا األخیر بإدراك ماهیة صناعة الشعر،

ثم یؤكد بعد ذلك على أن هذا لن یتحقق إال لمتلق ذي عقل ذكي متفتح، عقل ینفر یتماسك البناء الشعري،

.من القبیح وینجذب للجمیل

الخصیصة «أن النظم هو : أنها جاءت بمعاني متعددة منها) النظم(والمالحظ في تكراره لفظة 

الشعر في السمع وتأثیره السبب في حسن وقع «وأن النظم هو )2(،»الجوهریة التي تمیز الشعر عن النثر

)3(.»في الذوق

ن ورود لفظ  ٕ وأن نظم الشعر معلوم ومحدود عند العرب، وأن العروض هو میزان نظم الشعر، وا

النظم بهذه الوظائف والمعاني یجعله یتجاوز المعنى التقلیدي الذي كان یشیر عادة إلى العروض، ویؤكد 

ق ــــوأحسن الشعر ما ینتظم القول فیه انتظاما یتس«: كتابهفي موقع آخر من'' ابن طباطبا''هذا الفهم قول 

)4(.»به أوله من آخره على ما ینسقه قائله

.41صدط،، 1997ابن طباطبا الناقد، النادي األدبي بالریاض، : محمد بن عبد الرحمان الربیع-1
، مجلة »خالل كتاب عیار الشعرنظریة تلقي الشعر عند ابن طباطبا من قراءة في التراث النقدي «: حسن مزدور-2

.2009كلیة اآلداب والعلوم االنسانیة، جامعة عنابة، الجزائر، جامعة بسكرة محمد خیضر، بسكرة، جوان 
.المرجع نفسه-3
.131عیار الشعر، المصدر السابق، ص: ابن طباطبا العلوي-4
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محدد، بحیث تتلقاها والعبارات في إطار وزني فالنظم ال یكتفي باالنتظام الخارجي للكلمات 

نما یحتاج فضال عن ذلك إلى وجود الطبع والذوق عند الناظم  ٕ األسماع تلقیا حسنا كما سبق وأشرنا، وا

إنّ ، أي وجود استعدادات فطریة إبداعیة متمیزة وفي حالة وجود هذه االستعدادات والقدرات، ف)الشاعر(

عدادات والقدرات أو ضعفها فإن الشاعر ملزم الشاعر یستغني عن العروض، أما في حالة غیاب هذه االست

.بحذق العروض حذقا یعوض ملكة الطبع الضعیفة أو المفقودة عنده

أن مفهوم النظم الذي فسر به '' ابن طباطبا''وبناء على ما سبق یمكننا أن نستخلص من كالم 

:الشعر یعني به أمرین

ظاما موافقا للوزن والذوق معا؛ أي النظم صفه نعتا للشعر، أي انتظام عناصره انتو النظم ب: األول

.هنا وصف للشعر ذاته

صفه عملیة نظم الشعر، وما یلزمها من استعدادات نفسیة وذوقیة وطبیعیة و النظم ب: الثاني

.ضروریة للشاعر، والنظم هنا وصف للشعر في أثناء إنتاجه؛ أي وصف لعملیة االنتاج

، ألن التركیز علیه الذي یخدم غرضه في بیان ''ابن طباطبا''والمعنى الثاني هو أكثر إلحاحا على 

)1(.نظم الشعر لیساعد الشعراء على تجاوز أزمة اإلبداعالوسائل واألسالیب الموصلة إلى 

شروط اإلبداع وشروط الصنعة بطرحه قضیة التخطیط «قد حدد '' ابن طباطبا''ویتضح أن 

للقصیدة، ثم یعقبها بقضیة التنفیذ فأشار إلى أهم العناصر التي تشكل األدوات الهامة في عملیة النظم 

اللفظ والمعنى، والوزن والقافیة، ومدى تطابق هذه العناصر بعضها مع البعض اآلخر، إلعطاء عمل : وهي

)2(.»إبداعي متناسق البناء شكال ومضمونا

مجلس النشر ، حولیات اآلداب والعلوم االجتماعیة، »العلوي والتصور التداولي للشعرابنطباطبا :هنوش«عبد الجلیل -1
.17، ص2001- 2000، 21العلمي، جامعة الكویت، العدد 

.51، ص1995الشعریة العربیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، : نور الدین السید-2
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ــــــدةبنــــــــاء القصیــ: القضیــــــــةالثانیــــــــة
قضیــــــة اإلبــــــداع الفنــــــي-1

عن نظم الشعر یجده یجعل منه صناعة تستثني ''ابن طباطبا''إن ممعن النظر في حدیث 

التجارب المتحمسة األولیة التي ال یحكمها فن إبداعي متوازن، وكذا تلك النماذج اإلبداعیة التي ما زالت 

هذا '' الصناعة''في طور النمو والتطور، إذ نجده یركز في حدیثه عن بناء القصیدة على مصطلح 

عراء عنده یصنعون الشعر صناعة تؤدي إلى االهتمام به وتنقیحه بالعقل، فالشالمصطلح الذي یرتبط 

وتهذیبه، فهو بذلك قد أهمل مطلقا الصور االنطباعیة العاطفیة ولم یعط الخیال االهتمام الضروري في هذا 

والصور الصناعیة ال تفارق «: عنه إذ یقول'' إحسان عباس''المجال الشيء الذي یصدق قول الدكتور 

نساج الحاذق، وتارة كالنقاش الدقیق الذي یضع طبا في عمل الشعر، فالشاعر تارة كالخیال ابن طبا

األصباغ في أحسن تقاسیم نفسه ویشبع كل صبغ منها حتى یتضاعف حسنه في العیان، وتارة هو كناظم 

)1(.»نظما وتنسیقا شین عقوده برص الجواهر المتفاوتة الجواهر یؤلف بین النفیس الرائق، وال ی

أقرب ما تكون تحلیال لهذه العملیة الشعریة، فقد استطاع أن '' ابن طباطبا''فالعملیة اإلبداعیة عند 

فإذا أراد الشاعر بناء قصیدة «: یصف هذه العملیة وصفا مفصال من خالل فهمه صناعة الشعر، إذ یقول

ه إیاه من األلفاظ التي ـــــــــعد له ما یلبسره نثرا، وأـــــــــــد بناء الشعر علیه في فكـــــــمخض المعنى الذي یری

سلس له القول علیه، فإذا اتفق له بیت یشاكل المعنى الذي تطابقه، والقوافي التي توافقه، والوزن الذي

في شغل القوافي بما تقتضیه من المعاني على غیر تنسیق للشعر وترتیب لفنون یرومه أثبته، وأعمل فكره

القول فیه؛ بل یعلق كل بیت یتفق له نظمه، على تفاوت ما بینه وبین ما قبله؛ فإذا كملت له المعاني، 

ه إلیه وكثرت األبیات وفق بینها بأبیات تكون نظاما لها وسلكا جامعا لما تشتت منها؛ ثم یتأمل ما قد أدا

)2(.»منه، ویبدل بكل لفظة مستكرهة لفظة سهلة نقیةىطبعه ونتجته فكرته، یستقصي انتقاده، ویرم ما وه

.138، ص4،1983طتاریخ النقد األدبي عند العرب، دار الثقافة، بیروت، لبنان، : إحسان عباس-1
.11ص: المصدر نفسهعیار الشعر، : ابن طباطبا العلوي-2
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في حدیثه یهتم بالشعراء الصانعین الذین یصنعون الشعر صناعة تؤدي ''طباطباابن ''وهنا نجد 

نما یركز في حدیثه على الشعراء  ٕ إلى االهتمام به وتنقیحه، وال یعني بتاتا أولئك الشعراء المطبوعین، وا

ة بینها لكي الذین یهتمون بالتوقف والتأمل، لتثقیف الشعر وتنسیق األبیات، مراعاة لحسن تجاوزها، والمالءم

.تنتظم لهم معانیها وتستقیم أنغامها

ده قد استبطن نفسه كشاعر، وحاول ــــــــــــیج'' ابن طباطبا''والمتتبع لمراحل عملیة اإلبداع في نظر 

ا عنده، فهو ـــــــــــة، ورصد لنا عملیة االبداع في نفسه وقیمتهضأن یفحصها، وعكس لنا تجربته الذاتیة المح

ذلك ألنه یعبر عما یحسه بالفعل، وبذلك فهي ال تمثل قاعدة عامة تستوجب تطبیقها، على كل صادق في 

عمل إبداعي، نظرا الختالف وتعدد التجارب، تبعا الختالف وتعدد النفوس االنسانیة المتباینة في التعبیر 

.عن ذواتها

مانا یؤكد اقتناعه بفكرةفي القصیدة إیةقد آمن بمسألة الصناع'' ابن طباطبا''القول أن ومجمل

متعاقبة في اكتمال البناء الفني للقصیدة بشكل واضح جلي، یحكي به تجربته الذاتیة الخاصة به المراحل ال

في الطریقة المثلى لنظم الشعر في نظره، ولیست الطریقة الوحیدة إلبداع الشعر، لذلك قد ال یمر بها كل 

.شاعر مبدع

:ــــــــــــــهمراحلـــــــــــــــــــــــ-2

ّ ''ابن طباطبا''یرى  بأربع مراحل، ترتبط فیما بینها ارتباطا وثیقا وألزم أن اإلبداع الشعري یمر

الشاعر باتباعها على ترتیبها ألنها تكمل بعضها البعض، وقد اعتبر أن اإلخالل بواحدة منها هو إخالل 

مه یجب علیه بالقصیدة كلها، خاصة عند الشاعر المحدث الذي خانته الموهبة واضطرب طبعه، وحتى یقوّ 

:اعة، وهذه المراحل هيأن یلتزم بقواعد الصن

ا ــــــا حتى تتبلور وتتضح ویتهیأ لهــــــبهن واالنفعالــــــرة ومخاضها في الذهــــــن الفكتكوّ ة ــــــمرحل-أ
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اء بناءه، إذ التي یباشر بها البنّ بمثابة اللبنة األولى '' ابن طباطبا''وهذا االستحضار یعتبره )1(الذهن،

یسویها ویضع الحجر علیها، والشاعر بدوره ملزم بتقلیب المعنى وتمخیضه في شكل یستحضرها ویقلبها ثم 

أما المرحلة األولى فإن الشاعر «نثري إلى أن تتضح معالمه، ویكتمل نضجه، معتمدا على الذهن الواعي و

)2(.»والوضوح والتجدیدیقلب المعنى وینثره في ذهنه الواعي فترة من الزمن حتى یصل إلى درجة النضج 

التي یبلور فیها فكرته، وهي مرحلة تالیة لألولى ومتفرعة : مرحلة اختیار الصورة الشعریة-ب

الصورة الشعریة من خالل اختیار األلفاظ والوزن الشاعر تجربة اإلخراج، أي اخراججه عنها وفیها یوا

نسجم مع المعنى، ألن القافیة واختیار القافیة التي توائم الفكرة والوزن واأللفاظ والوزن والقافیة وتالمالئم 

.تمثل اإلیقاع في اللحن وهو الذي یبلور األنغام التي تدغدغ الشعور وتحدث التأثیر واالنسجام

أبیات )3(وهو یراها في صیاغة المعاني التي دارت في ذهنه: مرحلة صیاغة القصیدة-ت

اد الترتیب ـــــــــــــموجودة في أرض الواقع، منظومة وفق ما اتفق له، مشغوفة بقواف متوافقة دون اعتم

بل یعلق كل بیت یتفق له «والتنسیق، فكلما تم له بیت أثبته غیر مبال بالتفاوت الموجود بین األبیات، 

)4(.»نظمه، على تفاوت ما بینه وبین ما قبله

یوفق بینها مع مراعاة النظام الرفیع الذي یجمع بینها ویربط بعضها ببعض بحیث ال تكون بینها ثم

.ثغرات وفجوات

هذه هي المرحلة النهائیة، وتتمثل في النظر في األبیات التي : مرحلة التثقیف والتهذیب-ث

جالة النظر فیها بالتهذیب والحذق والتطعیم والتعدیل والصقل، ٕ ثم إعداد بیت أو أبیات نظمها وجمعها، وا

حساسه  ٕ تجمع بینها، ثم إذا انتهى منها وفق بین األبیات وناسب وناسق، وأعلى من ذوقه وذواته وشعوره وا

ن ارتباطا واتفاقا، وتآخیا وتآلفا بین األبیات في وحدة نفسیة وتناسق حتى تصیر كالعقد المنظوم ما یكوّ 

ل في هذه المرحلة ثم یتأمل ما قد أداه إلیه طبعه، ونتجتـــــــهالماهر، إذ یقو ئغید الصاالذي یخرج من تحت

www.iugaza.edu.psعیار الشعر  : محمد بن أحمد بن طباطبا-1
.43، ص2000، مركز الحضارة العربیة، القاهرة، 1الصنعة الفنیة في التراث النقدي، ط: يو حسن البندا-2
www.iugaza.edu.psالمرجع السابق،  : محمد بن أحمد بن طباطبا-3
.43المرجع السابق، ص: حسن البنداوي-4
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ن ىما وهفیستقصي انتقاده، ویرمّ فكرته، ٕ منه، ویبدل بكل لفظة مستكرهة لفظة سهلة نقیة، وا

للمعنى األول، وكانت تلك ى آخر مضادّ واتفق له معنّ اتفقت له قافیة قد شغلها في معنى من المعاني،

القافیة أوقع في المعنى الثاني منها في المعنى األول نقلها إلى المعنى المختار، الذي هو أحسن، وأبطل 

)1(.»...وطلب لمعناه قافیة تشاكلهبعضه ذلك البیت، أو نقض

قد عرف التنقیح «یستند إلى السنة العربیة في قرض الشعر، فإن الشعر '' ابن طباطبا''هنا نجد 

في الجاهلیة مدرسة زهیر والحطیئة، وأضرابهما معروف *وأمر مدرسة الشعر المحكك... منذ أقدم العصور

)2(.»مشهور

یرید التأكید بأن الشعر ال یكون شعرا حقیقیا بمجرد االنتهاء من نظمه، وال "بابن طباطبا"وكأني 

بعد أن یمعن النظر في إنتاجه متتبعا مواطن اإلخفاق فیه، باحثا عن اإلساءة في یتم له الكمال المنشود إالّ 

ن وجد لفظة مستكرهة بدله ٕ صالحها، وا ٕ ا بأخرى ــــــــثنایاه مستقصیا انتقاده، ویشرع في تهذیب ألفاظه وا

ي معنى آخر نقلها إلیه ف قافیة تكون فمقبولة، كما یستوجب علیه النظر في القوافي، فإن وجد نفسه قد وظّ 

.وأبطلها في البیت السابق أو بحث له عن قافیة تشاكل معناه لینتظم وتستقیم أنغامها

ال مكان للطبع في هذه وفي هذه المرحلة یكون العمل عقلیا خالصا بعكس المراحل السابقة، إذ 

.المرحلة الحاسمة

حس بأزمة الشاعر المبتدئ، فراح یقدم له الحل لیصنع عمال أدبیا أقد ''ابن طباطبا''ویبدو أن 

لیس كل -1«: في تعقیبه في كتابه عن هذه المراحل یقول'' محمد الربیع''یحظى بالقبول، غیر أن الدكتور 

.منهم ال یهذب شعره ویثقفه، بل یرسل الشعر على سجیته وال یعود إلیهالشعراء یمرون بهذه المراحل، فالبعض

.11ابن طباطبا العلوي، عیار الشعر، المصدر السابق، ص-1
.98، ص2،1982ط، دار األندلس،2، ط)في ضوء النقد الحدیث(بناء القصیدة في النقد القدیم : یوسف حسن بكار-2
.الشعر المنقح: الشعر المحكك*
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ال فإن الشاعر الحاذق تتكون في ذهنه القصیوفي-2 ٕ دة هذه المرحل تقسیم صناعي للعملیة الشعریة، وا

)1(.»...متكاملة فتأتي ألفاظها ووزنها بشكل طبیعي، ال تصنع فیه

ه ــــــــبنظرته هذه یقدم نصیحة للشاعر الذي یرید النظم، وخاصة إذا كان مبتدئا فعلی"فابن طباطبا"

.الطریقةأن یتبع هذه 

ي ــــــــــــــأخرى متعددة تتظافر بعضها مع بعض الكتمال البناء الفنوال شك أن هناك عناصر

ال لها ــــــــللقصیدة، فالشاعر یبني على أساس اللفظ والمعنى، والتعبیر، والشعور كلها تشكل وحدة ال انفص

دون إنكار وجود عناصر أخرى كصدق في العمل األدبي، ضف إلیها الوزن، والقافیة التي تكون لباسا 

متقطع یمر بمراحل، ومهما یكن فهو من أوائل ''ابن طباطبا''الشعور، والصورة الشعریة، فعمل الشعر عند 

النقاد في مراعاة الجانب النفسي، ألنه یغطس في أغوار ذاته، ویعبر عن دواخله بكل جرأة ووضوح، ولذا 

ا ــــــــر عمـــة هذه التجربة في صدق التعبیـقیمداع النفسي التي تظهر اإلباع أن یرصد لنا عملیة ـفإنه استط

.في داخله

قضیــــــة وحــــــــدة القصــــــــیدة-3

في نقده للشعر قضیة وحدة القصیدة، هذه القضیة '' ابن طباطبا''من بین القضایا التي تطرق إلیه 

.بمعزل عن هذه اآلراء'' العلوي''النظر، ولم یكن التي تشعبت حولها اآلراء وتعددت فیها وجهات

زاء، سهل المخارج، فتعلم بذلك أنه قد أفرغ أجود الشعر ما رأیته متالحم األج«:یقول"الجاحظ"فهذا

)2(.»...وجرى على اللسان كما یجري الدهان،إفراغا واحدا، وسبك سبكا واحدا

: أنا أشعر منك، قال«: ، حین قال ألحد الشعراء"عمرو بن لجأ"حینما تحدث عن "ابن قتیبة"وذاك 

)3(.»ألني أقول البیت وأخاه وتقول البیت وابن عمه: وبم؟ قال

.40ابن طباطبا الناقد، المرجع السابق، ص: محمد بن عبد الرحمان الربیع-1
.67ین، المرجع السابق، صیالبیان والتب: الجاحظ-2
حسن تمیم، راجعه وأعد فهارسه الشیخ محمد عبد المنعم العریان، دار الشعر والشعراء، قدم له الشیخ : ابن قتیبة-3

.41، ص1987، 1إحیاء العلوم، بیروت، لبنان، ط
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ة ـــــون القصیدة متالحمـــــــوغیرهما من النقد على أن تك"ابن قتیبة"و"الجاحظ "وهنا یصر كل من 

ال مباشرا یجعلها بمثابة السبیكة الذهبیة التي األجزاء، غیر مختلة فنیا ومنطقیا، وأن تتصل أجواؤها اتصا

م البیت بما سبقه وبما یلیه لتحقیق جودة الشعر، ألن تنافر حأصبحت قطعة واحدة مفرغة إفراغا، یمتن التال

"الجاحظ"اه هنا أن ـــــــــــــــاألبیات یفضي إلى تنافر المعنى فیعیب الشعر ویخل بمكانة الشاعر، وما یثیر االنتب

ه شيء من الغموض المؤدي ـــــــــــام الذي یشوبــــالم النظري العــــــــــــــاء لجأوا إلى الكـــــــــــــــــــــــوغیره من النقاد القدم

ة، فالجاحظ لم یفصح بطریقة علمیة واضحة كیف تكون هذه الوحدة، وصلتها بالرؤیة الفنیة ر إلى الحی

.تحقیقهاللقصیدة، وتفاوت الشعراء في 

ولم یطبق مفهوم هذه الوحدة على شاعر ما، أو على قصیدة بعینها مما یجعل المساحة واسعة 

جعل الوحدة سببا في جودة الشعر، ورغم ما یفهم من روایته عن وحدة '' ابن قتیبة''للتخمین واالستنتاج، و

حدیث عنها، وبالتالي فإننا القصیدة تبقى هذه الوحدة في مقیاس متذبذب، ومفهوم متأرجح نظرا لعموم ال

.بحاجة للمزید من التدقیق لضبط هذه القضیة
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یبقى في طلیعة النقاد العرب الذین أولوا عنایة كبرى '' ابن طباطبا''وقد اجتمع النقاد على أن 

واحدة، وهذا للبناء الفني للقصیدة، كما حدد جملة من المعاییر التي تجعلها متجانسة متناسقة وكأنها كلمة 

ال یكاد المرء یظفر في التراث النقدي قبل ابن طباطبا «: ''كوباعلي الع''الرأي نفسه قال به الدكتور 

... «'' الطیب شریف''وهذا الطرح نجده أیضا عند الدكتور )1(،»حداموّ صفها كالّ و بتصور بناء القصیدة ب

وأوالها من العنایة ما جعل تناوله '' عیار الشعر''الموسوم بـ ز على هذه القضیة في تضاعیف كتابه ـــــــــقد رك

)2(.»لها أفضل ما تنعكس فیه نظریة الوحدة العضویة ألرسطو في النقد العربي القدیم

إذا أول من فصل في الوحدة العضویة ورسم الخطوط العریضة لها، واتجاهه هذا '' ابن طباطبا''إن 

مبدأ الصنعة الذي تبناه، فالشاعر المحدث صانع حاذق وحرفي مجرب لم یأت من فراغ، بل جره إلیه جرا

ضفاء التجانس والتآلف علیها، مثلما یفعل الحرفي الذي إ بصیر بصنعته، وهو ملزم بإتقان صنعة الشعر، و 

*هــــق وشیه بأحسن التفویق ویسدیالحاذق الذي یفوّ ویكون كالنساج«ال یجد الخلل إلى منتوجه طریقا 

م ــــــن تقاسیـــــــــق الذي یضع األصباغ في أحســــــــــه، وكالنقاش الرفیـــــــــــره، وال یهلهل شیئا منه فیشینـــــــــوینی

)3(.»...نقشه، ویشبع

دون شك إلى أن الحدیث عن الوحدة الفنیة ال تقضي بالقارئ'' عیار الشعر''إن نظرة فاحصة لـ 

ه قد نبّ '' ابن طباطبا''یتخلل الكتاب من البدایة حتى النهایة، ویظهر جلیا أن یوجد في موضع بعینه، بل 

:منذ الوهلة األولى إلى تبني هذه الوحدة لیستقیم قول الشعر، واعتمد لتحقیقها على مبدأین هما

.197، ص1،1997طالتفكیر النقدي عند العرب، دار الفكر، دمشق،: عیسى علي العاكوب-1
.30، ص1961، 2، مجلة اآلداب، العدد»ابن طباطبا ووحدة القصیدة العربیة«: شریف الطیب-2
.11ابن طباطبا العلوي، عیار الشعر، المصدر السابق، ص-3
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الذي یحقق للقصیدة المستوى المطلوب من الجمل والتناسب، ویكون بین : مبدأ التناسب-أ

الكلمة وأختها المجاورة لها، حیث ینسجم اللفظ مع ما قبله وما بعده انسجاما یتناغم مع المعنى المطلوب 

وال فال یباعد كلمة عن أختها،«: وهذا المبدأ یتعلق بالمفردات التي تتكون منها الجملة، یقول ابن طباطبا

)1(.»یحجز بینها وبین تمامها بحشو یشینها، ویتفقد كل مصراع، هل یشاكل ما قبله؟

قد أولى الوحدة أهمیة خاصة تؤثر تأثیرا كبیرا في تماسك '' العلوي''هذا النص یتضح أن من خالل

بناء القصیدة الذي یختل بمجرد ذكر كلمة ال یحتاجها النص، فیؤدي ذلك بالضرورة إلى عدم انتظام 

ءة ذكیة القصیدة في وحدة تألیفیة منسجمة مع بقیة األلفاظ، وهذا عیب واضح في الشعر وبناءه، وبإیما

القصیدة، وهو النظر إلى الهیكل العام لبناء القصیدة، الذي یتشكل من خالل تألیف أجزاء'' العلوي''یلفت 

انسجام الشطر مع أخیه، والبیت مع بقیة أبیات القصیدة، وكما أشار إلى ذلك صراحة، بأن تكون مرتبة 

بیات بتقدیم بیت على آخر، أو حذف شيء ترتیبا دقیقا، بحیث ال یتأتى لمن أراد أن یخالف بین نظام األ

كیانا مترابط '' العلوي''من هذه األبیات، ألنه سوف یظهر الخلل جلیا في كل بناء القصیدة التي تمثل عند 

المشید األجزاء ترابطا یؤدي إلى تشكیل معنى جمیال في نص مكتمل بناءه الفني، حتى یخرج كالبناء

وأحسن الشعر ما ینتظم فیه القول انتظاما یتسق به أوله مع آخره «: باتشییدا قویا وجمیال یقول ابن طباط

على ما ینسقه قائله، فإن قدم بیت على بیت دخله الخلل كما یدخل الرسائل والخطب التي نقض 

)2(.»تألیفها

ویسلك منهاج أصحاب الرسائل في بالغاتهم وتصرفهم في مكاتباتهم، فإن للشعر «: ویقول ایضا

)3(.»...الرسائلفصوال كفصول

تخدم مبدأ تعدد '' ابن طباطبا''إن فكرة مبدأ التدرج المنطقي عند : مبدأ التدرج المنطقي-ب

األغراض في القصیدة، التي هي عنده كیان نثري ثم ینسج شعرا فیما بعد في تدرج صناعي خالص، كمــــــــــا 

.129ص: المصدر نفسه-1
.131ص: المصدر نفسه-2
.12ص: المصدر نفسه-3
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فیحتاج الشاعر «الثوب مع الحذق في الربط عند االنتقال في داخل القصیدة من غرض إلى آخر، ینسج

ومن الشكوى إلى االستماحة، ومن وصف الدیار ... فیتخلص من الغزل إلى المدیح... إلى أن یصل كالمه

والرواد، ومن وصف واآلثار إلى وصف الفیافي والنوق، ومن وصف الرعود والبروق إلى وصف الریاض 

)1(.»...الظلمات واألعیاد إلى وصف الخیل واألسلحة

بألطف تخلص وأحسن حكایة بال انفصال للمعنى الثاني عما قبله، بل یكون «:إلى أن یقول

)2(.»متصال به وممتزجا معه

الشاعر االنتقال زاء، وأن یجیدــــة مترابطة األجــــــه أن تكون القصیدة متناسقــــــــفابن طباطبا یهم«

من غرض إلى غرض، فالقصیدة عنده متعددة األغراض والربط بین األجزاء عمل عقلي صناعي یعمد إلیه 

)3(.»الشاعر كخطوة من خطوات العمل الشعري

ادة ـــــــعن بناء القصیدة من البدایة إلى النهایة جعله ینفرد باإلبداع واإلج''ابن طباطبا''إن حدیث 

القضیة، وهي خطة رسمها إلنتاج النص الشعري وربما ال یزید النقاد المحدثون عن هذه الخطة في هذه 

.وهي خطة وضعها للقارئ الضمني الذي یصنعه في ذهنه أثناء الكتابة)4(،»شیئا

.12ص: المصدر نفسه-1
.12ص: المصدر نفسه-2
.34السابق، صابن طباطبا الناقد، المرجع : محمد بن عبد الرحمان الربیع-3
.100صدط،، 1986، مصر، القاهرةأسس النقد األدبي عند العرب، دار نهضة، : أحمد أحمد بدوي-4
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قضیــــــــة اللفــــــــظ والمعنــــــــى: القضیــــــــة الثالثـــــــة
أنصار : شغلت بال النقاد منذ القدیم، وانقسموا حیالها إلى ثالثة أقسامإن قضیة اللفظ والمعنى

اللفظ وأنصار المعنى، والفریق الثالث یرى أن التكامل بینهما هو األمر الواجب والمطلوب في النص 

.األدبي

لیكم تصوره لهذه القضیة في عیاره '' ابنطباطبا''و ٕ وللمعاني ألفاظ «ینتسب إلى هذا الفریق وا

تشاكلها فتحسن فیها وتقبح في غیرها، فهي لها كالمعرض للجاریة الحسناء التي تزداد حسنا في بعض 

برز فیه، وكم من معرض حسن قد ن بمعرضه الذي أُ المعارض دون البعض، وكم من معنى حسن قد شیّ 

)1(.»ذل على معنى قبیح ألبسهابتُ 

یدفع إلى القول بأنه ربط بین اللفظ والمعنى ولم یرهما '' ابن طباطبا''إن التمحیص في قول 

منفصلین، وجعل العالقة بینهما في أعلى درجة من الحیویة، یؤثر كل منهما في اآلخر وال یمكن أن 

ة الوثیقة بین ــــــــه فیما بعد یؤكد هذه الصلـــــــــــه انفرد به كما سنوضحـــــــــیستغني عنه، وما عقده من تشبی

: ''ابن طباطبا''ه، یقول ـــــــــــــام عناصره ومالءمة مبانیه لمعانیــــــــــــــــــللفظ، والمعنى، فیرد حسن الشعر إلى انتظا

السامع له فواجب على صانع الشعر أن یصنعه صنعة متقنة لطیفة مقبولة حسنة، مجتلبة لمحبة«

)2(.»...والناظر بعقله إلیه، مستدعیة لعشق المتأمل في محاسنه

بین اللفظ والمعنى هي كلمة بخصوص هذا الترابط '' ابن طباطبا''ولعل أصدق كلمة قیلت في حق 

وة ــــــــة بین اللفظ والمعنى خطــــــــة العالقـــــفابن طباطبا قد خطا بحیوی«'' عبد الحفیظ عبد العال''الدكتور 

كبیرة، أساسها التآزر الحیوي بین العنصرین، بحیث ال یمكن الفصل بینهما، وبحیث یتأثر كل واحد منهما 

ن أمكن بعد ذلك التعبیر عن معنى بعبارتین، أما  ٕ بصاحبه قوة وضعفا، دون تمییز ألحدهما عن اآلخر وا

أول متوصل إلیــــــــه ''ابن طباطبا''فكان '' سدالروح والج''الربط بین العنصرین بهذا الشكل شكل العالقة بین 

.14عیار الشعر، المصدر السابق، ص: ابن طباطبا العلوي-1
.126ص: المصدر نفسه-2
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)1(.»من النقاد، إذ ال نكاد نعثر على هذا التشبیه قبله

في هذا الربط بین اللفظ والمعنى قرنه بجملة من الشروط والمقاییس التي یجب توفرها '' ابن طباطبا''فـ 

فإذا اجتمع للفهم مع صحة وزن «فیهما، حتى یكون البناء الشعري تاما، ومن هذه الشروط صحة المعنى، 

)2(.»الشعر صحة المعنى وعذوبة اللفظ، فصفا مسموعه ومعقوله من الكدر ثم قبوله له واشتماله علیه

اه وكان ـــــــــال یتم قبوله واالعتراف بجودته إال إذا صح معن-هــــــــــــحسب–فالشعر إذا صح وزنه 

مقبوال، ألن ال جور وال خلط فیه، ولفظه حلو عذب سلس، حسن الوقع في األذن والنفس معا، وهذه المیزة 

یعتبرها ابن طباطبا میزة أساسیة إذ بها تقاس درجة التلقي، فكلما اهتم بها الشاعر إال وزادت درجة قبول 

و اللفظ، التام البیان، المعتدل الوزن، مازج فإذا ورد علیك الشعر اللطیف المعنى الحل«شعره عند المتلقي 

)3(.»...الروح والءم الفهم، وكان أنفذ من نفث السحر

للكالم جسد وروح «: فالكالم الذي ال معنى له كالجسد الذي ال روح فیه، كما یقول أحد الحكماء

إذا لم تعبر عن معنى والجسد تنتهي وظیفته بخروج الروح وكذلك األلفاظ)4(،»فسجده النطق وروحه معناه

بین اللفظ والمعنى، فالمعنى الجمیل حتى یبدو '' ابن طباطبا''جید ودقیق، وهذا ما یؤكد حتمیة العالقة عند 

وأن تشاكل األلفاظ المعاني بمعنى أن یتأنق الشاعر «قویا، ویكون أشد تأثیرا، ال بد له من معرض حسن 

وهذه الفكرة لها ارتباط وثیق بمبدأ الصنعة )5(،»قویة رائعةفي اختیار ألفاظه حتى تبدو المعاني في صورة

.قیمة لها وزنها في المنهج الفني، كما تعد نظرة ذوقیة ''العلوي''یها التي دعا إل

نقد الشعر بین ابن قتیبة وابن طباطبا العلوي،  دار الفكر العربي، دت، : عبد السالم عبد الحفیظ عبد العال-1
.249صدط،

.21عیار الشعر، المصدر السابق، ص: طباطبا العلويابن -2
.22ص: المصدر نفسه-3
.17ص: المصدر نفسه-4
.55، ص1996، 77العدد الكویت، ، مجلة العربي، »ابن طباطبا«: أحمد أحمد بدوي-5
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ه ـــــــــــلعنصري اللفظ والمعنى، ال تخلو من تقریر ووصف نابعین من ذوق''ابن طباطبا''ونظرة 

ن ـــــرة یرتكــــــــــة التي بنى علیها العرب أشعارهم، وهو في هذه النظـــــــــــــومن استیعابه لألسس الشعریالرفیع، 

ر والنقد ـــــــرة قد أعطت تعلیال ذوقیا رفیعا أفاد منه الشعــــــإلى مقومات المنهج الفني، وال شك أن هذه النظ

.معا وأعطت مسوغات إلحكام المالءمة بینهمااللفظ والمعنىت معا، ألنهـــــــــا أجلّ 

ومهما یكن فإن درجة المشاكلة بین اللفظ والمعنى قد تختلف من شاعر إلى آخر، وهذا ما ینتج عنه 

ن كانت متشابهة، وفي هذا قال  ٕ والشعر على تحصیل «: ''ابن طباطبا''تفاوت األشعار في الحسن حتى وا

ومعرفة اسمه متشابه الجملة، متفاوت التفصیل، مختلف كاختالف الناس في صورهم وأصواتهم جنسه

ة ــــوحظوظهم وشمائلهم، وأخالقهم، فهم یتفاضلون في هذه المعاني، وكذلك األشعار هي متفاضل)1(وعقولهم،

ة عندهم ــــــع الصور الحسنـــــــــــكمواقا من اختیار الناس إیاها،ـــــــــن، على تساویها في الجنس، ومواقعهــــفي الحس

ُ ثِ ؤْ ى یتبعه، وبغیة ال یستبدل بها، وال یُ واختیارهم لما یستحسنونه منها، ولكل اختیار یؤثره، وهوّ  )2(.»سواهار

هما اختالف المنظوم المتساوي في الجنس : نـــــــــه هذا یقر قضیتین هامتیــــــفي نص'' ويــــــــالعل''فـ 

واختالف أحكام الناس علیه، فالشعراء حسبه مختلفون في األمزجة واألذواق، متفاوتون في العقول 

واألخالق، وبالضرورة فما یبدعونه سیختلف بدوره ویتفاوت تبعا لذلك، ضف إلى ذلك فإن هذا التفاوت 

ألهواء والمیول، وهذا سیؤدي بالضرورة اس یتفاضلون في اـــــــد المتلقي، فالنــــــــــــورة أوضح عنــــــــیتجلى بص

'' ابن طباطبا''إلى االختالف في األحكام التي یصدرونها باالستحسان أو االستهجان، وهذا بعینه ما دفع 

إلى الحث على االهتمام باللفظ والمعنى، ألن كلما اعتنى الشاعر بألفاظه ومعانیه إال وكانت األحكام 

هُ مُ ظُ نْ تزم بقواعد الصناعة الشعریة وتوخاها وهو یبني شعره كان كل ما یَ إن الالصادرة متقاربة، فالشاعر

فمن األشعار أشعار محكمة متقنة أنیقة «لب نثرا حافظ على هذا الرقي راقیا جید محكما متقنا، حتى أنه إن قُ 

)3(.»تفقد جزالة ألفاظهانیها ولم اعلت نثرا لم تبطل جودة معحكیمة المعاني، عجیبة التألیف، إذ انقضت وجُ األلفاظ

.13عیار الشعر، المصدر السابق، ص: ابن طباطبا العلوي-1
.13ص: المصدر نفسه-2
.13ص: المصدر نفسه-3
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أشعار مموهة، مزخرفة عذبة، تروق األسماع واألفهام إذا أمرت صفحا، فإذا «ومن األشعار 

)1(.»ولم یصلح نقضها لبناء یستأنف منهت حالوتها، جّ حصلت وانتقدت بهرجت معانیها، وزیفت ألفاظها، وم

ــر سیئــــــة براقة المظهـــــــان من األشعار أشعار مموهة زائفـــــوهذا القول فیه إشارة إلى نوع ث ة ـــ

، ولم یلتزموا بتقلیب المعنى ''ابن طباطبا''المخبر، ألن أصحابها حادوا عن مبدأ الصنعة الذي نادى به 

عداد اللفظ المناسب له، ألن هذه الفكرة بالنسبة الشعري في أذهانهم نث ٕ خطوة أساسیة تحدد '' للعلوي''را، وا

قیمة الشعر، فالشاعر إن شكل معنى شعریا في قالب نثري جید سیكون أجود عند إخضاعه على إثرهــــــــــــــا

ُد إلى أصله النثري یكون قد د وبالتالي إذا رُ ،للعروض كما نعلم قد جعل النثر عیارا إلى الجودة، فهو ر

.یتكئ علیها الذوق الفني في بناء الشعر

ن  ٕ أشعار : هذه إلى اللفظ والمعنى والتي دفعته إلى تبني نوعین اثنین للشعر'' العلوي''نظرة وا

محكمة متقنة البناء متماسكة اللفظ والمعنى، وأشعار مموهة زائفة، براقة المظهر، سیئة المخبر، لم یمنعه 

خرى، خاضعة بدورها إلى التفاوت الحاصل بین قیمة كل من اللفظ والمعنى، ونشیر فرعیةأحدید أقسام من ت

:على سبیل المثال فقط إلى بعض هذه األقسام الفرعیة التي تطرق لها

.وهو ما جاءت فیه ألفاظ مستكرهة، وعبارات قبیحة: )2(الشعر المتفاوت النسج-

.وهو شعر بالغ الشاعر في المعنى الذي أراده: )3(معانیهوالشعر الذي أغرق قائلوه في -

ة ومعان باردة، ونسج ل على ألفاظ غثّ ــــوهو ما اشتم: )4(ف النسجالمتكلّ والشعر الغثّ -

.ف، وقواف مضطربةمتكلّ 

وهو ذاك الشعر الذي ضم حكمة عجیبة، ومعنى : )5(اغةالصیّ والشعر الصحیح المعنى الرثّ -

.معرضا سیئا، فذهبت حالوتهرض أنه عُ جید، إالّ 

.13ص: المصدر نفسه-1
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وهو ما كان معناه حسنا جید وعرض في أبهى : )1(والشعر البارع المعنى الحسن المعرض-

.حلة وأرق لفظ، فاكتنفه الجمال من كل جانب

وهو الشعر الذي أتاه الخلل بسبب قوة : )2(الذي زادت قریحة قائلیه على عقولهموالشعر-

.الشعور وفیض العاطفة، واستبعاد العقل عند نظمه

وهو ذاك الشعر الذي ال یتماشى لفظه ومعناه مع الغایة : )3(والشعر القاصر عن الغایات-

.التي أرادها الشاعر

یؤكد على الصلة الوثیقة بین اللفظ '' ابن طباطبا''أن وخالصة القول في هذه القضیة نصل إلى 

.والمعنى، فیرد حسن الشعر إلى انتظام عناصره ومالءمة مبانیه لمعانیه

.92ص: المصدر نفسه-1
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قضیــــــــة عیـــــــــار الشعـــــــــر: القضیــــــــةالرابعــــــة

، إذ جعلها أهم ''عیار الشعر''في كتابه هي قضیة '' ابن طباطبا''أهم قضیة تحدث عنها إن 

مبحث في كتابه بل أكثر من ذلك عنونه بها، فماذا یعني بذلك؟

وعیار الشعر أن یورد على الفهم «:عن هذا السؤال تكمن في قوله'' ابن طباطبا''إن اإلجابة عند 

هفماالثاِقب،  ، وما مّج ونفاه فهو ناقص، والعّلة في قبول الفهم الناقد للشعر الحسن قِبله واصطفاه فهو وافٍ

ا  ه لما ینفیه، أن كل حاسٍة من حواسّ البدن، إنّم الذي یرد علیه، ونفیه القبیح منه، واهتزازه لما یقبله، وتكرِّه

وده علیها ورودً  فقة ال اا لطیًفا باعتدال ال جور فیه، وبمو تتقبل ما یتصل بها مما ُطبعت له، إذا كان ورُ

ة فیها )1(.»مضاّد

كِّنُ من الحكم الجید على الشعر من ردیئه، أال '' ابن طباطبا''یبین  في هذه الفقرة، المقیاس الذي ُیَم

عمق ، الفهم المدرب الخبیر والذكي القادر على الَنَفاْذ في ُظلمة األشعار، والتغلغل في ''الفهم الثاقب'' وهو 

رِ أغوارها الستخراج مكنوناتها الدفینة، فهم من یا ترى؟ ْب المعاني وَس

فهم المتلقي طبعا ألنه جوهر العملیة اإلبداعیة، فقد تجلت اإلشارة إلیه بصور متعددة في هذا 

ُج والَنْفي واالهتزاز لألشعوااللتذاذواالصطفاءالقول بثُلٍَّة من أفعاله أثناء القراءة كالفهم  .راوالُم

نصه، في المبدع بالقواعد األسلوبیة التي یراعیها التزاموال تحقق هذه اإلثارة في المتلقي إال بعد 

وراح ینسج الصور المؤثرة في ذوقه وسمعه، ألن الشاعر الستمالة المتلقي الذي رسم له صورة في ذهنه،

ّنما للقراء والمتلقین ٕ االستهجان وباألحرى باالستحسان أوالذین یحكمون على فنه الفحل ال یكتب لنفسه، وا

أو االندثار، وهذا ما یمكن أن یتوصل إلیه كل من استقرأ قوله السابق وباألحرى، فالفهم الثاقب باالستمرار 

لیس فقط عند المتلقي، بل أیضا للمبدع الذي فهم ما یمكن أن یؤثر في هذا المتلقي الذي جعل منه ناقدا 

َح عنده زِناد الفهر،ـــــــــــــــبصیرا بالشع َقِد ا بأسراره ال مجرد قارئ لم َیْن ثاقبا، فیرتفع م لیصیر ـخبیرا بفنونه، عالًم

.20ص: المصدر نفسه-1
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َتَقاُة، ولیكشف ما خفي من أسرارها،آفاق إلى ْن ویقف على محاسنها وعیوبها، ألن مدلوالت األلفاظ الُم

ا '' ابن طباطبا''المتلقي الذي یریده  ا صحیًح صاحب قدرات َفذَّة یستطیع أن یحكم على األشعار حكًم

ه من مراعاة ـــــه ضروري، لیمكنــــــــــاج عملـــــــموضوعیا، فمن المؤكد حضور المتلقي في ذهن المبدع أثناء إنت

یحضر لبه عند كل مخاطبة ووصف، فیخاطب الملوك بما «لِــ '' ابن طباطبا''المقام الذي ُیِلُح علیه

َطَها على مراتبها، وأن یخلطها بالعامة، كما یتوقى أن یرفع  یستحسنونه من جلیل المخاطبات ویتوقى َح

ون االستفادة ــــــــة ما یشاكلها، حتى تكـــــــــــــالعامة إلى درجات الملوك ویعدُّ لكل معنى ما یلیق به، وكل طبق

بداع نظمه ٕ )1(.»من قوله وضعه الكالم مواضعة، أكثر من االستفادة من قوله في تحسین نسجه وا

مرات عدیدة وهو یتحدث عن عیار '' مــــــــــــــــــالفه''قد استعمل مصطلح '' ابن طباطبا''ولذا نجد 

ته عند المتلقي خصوصا لیؤهله ذلك إلصدارالشعر، وكأنه بذلك یصر على أن یبلغ هذا الفهم أسمى درجا

.األحكام الجمالیة الصائبة على ما أبدعه المبدع

َتد بالعقل ویعتبره أول مقیاس یقاس به '' العلوي''كما یتبین من هذا اإلصرار على الفهم أن  َیْع

م ــــــرُ علیه مرّة أخرى في الحكــــــــم، ها هو ذا ُیصِ ـــــــــالنظفي ه، وبعد أن اعتمد علیه ــــــــــالشعر فتقدر قیمت

ُه شأنه في ذلك شأن بقیة  علیه، فالشعر إذا ُیقاس بمیزان العقل فما تماشى معه قبله، وما خالَفُه رفضَ

، ویرفضُ كل  ل یلتذ ویتقبل ما َیرُد علیه من شعرٍ جمیلٍ د أن العْق الحواسِّ حسب صاحب العیار الذي أّك

ا تلتّذ الح ، مثلَم ، وكأّنه حاسَّة تختصُّ قبیٍح ، وتعزفُ عن كّل ذمیمٍ ُل ما تتحّسسه من أشیاء جمیلٍة واسُ وتتقّب

 ِ ، یستعمُلَها اإلنسان لتقدیر قیمة الّشعر )2(.بالعمل الشعريِّ

ل القول فیما یقبُلُه العقل ویأنس به، كان الكالم الوارد فإذا«وال یكتفي صاحب العیار بهذا بل یفصّ

ِد ـــــــــــــعلى الفه ا من أوَ ًم ، مقوّ رِ العيِّ َد نْ َك ا مصًفى ِم ا من جورِ الخطأم منظوًم اِلًم وًنا الّتألیفواللحن، َس وزُ ، َم

.12ص: المصدر نفسه-1
.234دت، صدط،، منشأة المعارف، )الشعر والشاعر(من قضایا التراث العربي : فتحي أحمد عامر-2



المتلقـــــي بیـــــن التجلـــــي والغیــــــاب                            فــــي "عیــــار الشعــــــر" البــــن طبــــاطبـــــا

86

ذا بمیزان الصّواب لفًظا ومعًنى  ٕ ، وا َعتْ ُطرُقُه، وَلُطَفتْ موَالجُه، َفَقِبَلُه الفهم وارتاح له وأنس بِه وتركیًبا اّتَس

فة، وكان باطًال محاًال مجهوًال، استن َد علیِه على ضدِّ هذه الصّ دت طرُقُه، ونفاُه واستوحشَ عند حسِِّه ــــــوَرَ

، كتأذي ساِئرِ الحواسِّ بما یخ ئ له، وتأّذى ِبِه ، وصِد َناهُ بِه رَحْ )1(.»الفها على ما َش

واب ــــوزن، وصـــــالاعتدال: ر التي یقبلها الفهم، وهيـــــــوفي هذا القول إشارة إلى میزات الشع

في نظر اس به الشعرـــــــــتهي المقیاس الصحیح الذي یقالمعنى، وحسن اللفظ، هذه الخصائص الثالث

، وهذه الخصــــــــــإذا توفـــ، ف''ابن طباطبا'' ن انعدمت رُِفضَ ٕ ، وا ون ـــــــــائص یجب أن تكــــــرت في أي نظم ُقِبَل

ُل تفاوتٌ بینها في القیمة ألن ذلك یحدث اضطرابا في هذا  في اعتدال وانسجام في أي إبداع فال ُیْقَب

، كما أنّ عّلة كل قبیح«اإلبداع، فیلحق به سمة القبح و سنٍ مقبولٍ االعتداُل منفيٍّ االضطرابُ علة كل َح

ا یخالفه، ولها أحواٌل تتصرّف بها، فإذا ورَد علیها في حالٍة  والّنفس تسكن إلى كّل ما وافق هواَها، وتقلُق مّم

، فإذا ورد علیها ما یخالفها َقِلَقتْ واستوحشت،  َثتْ لها أریحّیٌة وطربٌ َد من حاالِتَها ما یوافُقَها اهتزت وَح

رِ الموزونِ إیقاعٌ  ، فإذا اجتمع وللشِّْع ، وما یرُد علیه من حسنِ تركیبِه واعتدال أجزاِئِه یطربُ الفهم لصواِبِه

ُه ومعق ة المعنى وعذوبة الّلفظ فصَفا مسموُع ّح رِ صِ ِة وزنِ الشِّْع دَ و للفهم صّح رِ تمَّ قبوله، واشتماله ُلُه من الَك

ن ٕ زٌْء من أجزاِئهِ علیه، وا ، كان المعنى، وحسن اللفظلوزن، وصوابُ اعتدال ا: التي یعمل بها وهينقصَ ُج

رِ نقصانِ أجزائِ ــــار الفهــــــــــإنك َناُء الُمطربُ الذي یتضاعفُ ــــــــم إّیاه على َقْد ، ومثاُل ذلك الِغ له طربُ ِه

وَاه فناِقصُ  نِ من ُدونِ ما سِ ، فأمَّا المقتصرُ على طیبِ الّلحْ ، المتفهِّمِ لمعَناه ولفظِه مع طیبِ ألحاِنِه ِه مستمِع

ا أو مجهوالً  ْفُهوًم ونِ َم رِ الموزُ ْع اُل الفهم فیما َیرُِد علیه من الّش ِه َح ، وهِذ )2(.»الّطرَبِ

بین النص الشعري ومقامه، وبین النص وقائلُه، ذلك ألن وأهم ما یكشف عنه قوله هذا هو التفاعل 

إّال إذا َتمتْ الموافقة والمالءمة بین المعاني ومقاماتها ، التأثیر الجید في السامع ال یتم بصورة مثلى

َتِلُج في نفســــــــــه من المعــــــــــاني واألحاسیس بصــــــــــدق، وُنسجل هنا أن  خصوصا إذا كشف الشــــــــــاعر عما َیخْ

.20عیار الشعر، المصدر السابق، ص: ابن طباطبا العلوي-1
.21ص: المصدر نفسه-2
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ر ـــــا من عناصـــــرًا أساسیـــــام والمستمع عنصـــــر والنص والمقـــــن الشاعـــــل الربط بیـــــد جعـــــق'' اــــــن طباطبـــــاب''

.رــــــــــــــــــــار الشعــــــــــــــــــــعی

أساس : للنص السابق فنفهم منه أن عملیة الفهم التي یقوم بها المتلقي َتِتُم على أساسیننعود

.تتداخل فیه المعطیات النفسیة القائمة على االعتدال، لیتم الحكم على الشعر بالقبول: جمالي

ن بین الشعر وبی'' العلوي''الذي یربط فیه : أما األساس الثاني فهو األساس التداولي المقامي

ل فیها، واشترط تمام الموافقة بینها حتى تتحقق القوة التأثیریة المطلوبة في المستمع قیاألحوال المقامیة التي 

).المتلقي(

تجعل الحكم الصادر تجاه ما '' ابن طباطبا''ولعل عملیة الفهم إذا تمت بهذه الصورة التي رسمها 

َم أقرب من الموضوعیة والسالمة .ُنظِ

قیّ '' بالذوق الفني''من خالل مؤَلِفِه هذا قد ارتقى '' العلوي''إن  ْم رُ ًا لم یسبق إلیه، فالشعر كان ُیَقوَّ

ا تأثیرًیا یخضع للنفس وذوقه قد قلب '' عیار الشعر''ه ـــــــــبكتاب'' العلوي''ا باألساس، غیر أن ـــــــــــــــتقویًم

إبداع الشاعر، ثم تأتي النفس في المرتبة الثانیة وجعل العقل في المقام األول في تقدیر وتقویمالقاعدة، 

كیه .لتكمل حكم العقل وُتزَ

ن بلورنا كل ما سبق إیراده في نقطة أساس في كتاب عیار الشعر تجلى المتلقي بشكل الفت  ٕ وا

الرديء ر التمییز بین الجید و ـــــــــفهو أساس العملیة االبداعیة والمتحكم الرئیس في معاییرها، فإلیه یعود أم

َعْتُه صاحب عیار الشعر  من الشعر، فهو صاحب الدرایة الفنیة والمتمكن من شروط اإلبداع الجمالیة، ألم َیْن

ُه دورًا فعاال في عملیة صناعة الشعـــــــــــــر؟''الناقد'' و'' بالثاقب'' َنحْ ، ألم َیْم
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أحكـــــــــــــــــــــام القیمــــــــــــة: ثانیا

في عصر امتزجت فیه العقلیة العربیة بالثقافات األخرى، الشيء الذي أدى '' ابن طباطبا''عاش 

إلى اختالف األذواق والمفاهیم في شتى أوجه الحیاة، وبناًء على ذلك تمیز عصره بنهضة شاملة بالحیاة 

یقته وجوهره بفعل ما الفكریة والعلمیة واألدبیة، بحیث تأثر النقد األدبي إلى حّد بعید بهذه النهضة في حق

تسرب إلیه من عناصر الثقافة األجنبیة والروح العلمیة، فلم یعد یعتمد على الذوق الفطري، بل أخذ یتجه 

.إلى االعتماد على المقومات المعیاریة في العمل الفني، وهذا ما یالحظ جلیا في كتاب عیار الشعر

ه ـــور كثیرا، ال من حیث شكلــــــــنراه یتطولهذا «: وهذا ما أشار إلیه عبد العزیز عتیق بقوله

ة التي بدأت تتسرب ــــــة األجنبیـــــــــــه وجوهره، وذلك بفعل العناصر الثقافیــــــــومنظره، ولكن من حیث حقیقت

)1(.»إلیه، والروح العلمیة التي تحركه وتسیِّره، وتباین أمزجة المشتغلین به واختالف ثقافاتهم

روح ــــة، ولم یستغن عن القدیم على الخصوص في الــــتأثر بالمعارف األجنبی'' طباطباابن''فـــ 

كتاب في النقد النظري یهتم بتجدید اصول الفن وتوضیح قواعده، وتحدید معیار '' عیار الشعر''فــ ، الفنیة

رْ النظری ُد النماذج وُیطنب في األمثلة، وُیَقرِ مع أننا نقف ا،ـــــــویتوسع في تفسیرهة ویشرحها ـــــــللقیمة، ُیعِد

على أمثلة لم َیقم مؤِلفه بتحلیلها، وكأّنه یقول لنا بتصرفه هذا بأن األمثلة كفیلة بالكشف عن المذهب، 

ى ْنَح .والداللة على الَم

، وهو...افتتاح قصائد المدیح بالبكاء ووصف اقفار الدیار وذم الزمان'' ابن طباطبا''كما استنكر 

.بذلك قد خالف القدامى رغم أنه بدأ بعض قصائده بالوقوف على األطالل وفي هذا بعض من التناقض

ي التجربة الشعوریة '' ابن طباطبا''جعل  طِ نصیبها الشعر عملیة عقلیة صناعیة، فهو بذلك لم ُیْع

.ة اإلبداع، وال یعترف باإللهام الشعريیفي عمل

.313، ص1986، 4األدبي عند العرب، دار النهضة العربیة، بیروت، لبنان، طتاریخ النقد : عبد العزیز عتیق-1
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بمكنون النفس، وهذه من األمور التي سبق إلیها النقاد نّبه إلى صلة القصیدة '' األصبهاني''فــ 

، أالعرب الذین َنوُّهوا باألثر النفسي في العمل األدبي، فهو الذي ربط الشعر بالقبول  ات وكأن لذّ والرّد

ه في أغوار ـــــــن غیر منقلبة تقلب القلوب وتقلب األحوال، ومع ذلك فإننا ال نداري بهذا تغلغلــــالمتلقی

دراكه لحقیقة حالة المتلقي النفسیة التي تؤثر في إقباله أو نفو  ٕ ره من العمل القصیدة، وصیاغتها الفنیة، وا

غیر أن هذا الحكم في نظرنا ال یكون معیارًا دقیًقا ) الحكم(، وینتقل بعد التذوق إلى التقدیر والتقییم الفني

.ا، والشاعر ال یختار قراءه حسب أهوائهم وأحوالهم التي تروُقهُ 

الشاعر الذي اضطرب علیه الذوق بمعرفة العروض، وهذا اإللزام ال نرى فیه ما '' ابن طباطبا''ألزم 

َقل الموهبة إن وجدت بالطبعیؤدي إلى خل .ق الموهبة الشعریة، وال ننكر أن ذلك قد َیصْ

خذ المعنى القدیم ویصوغه صیاغة جدیدة كالصائغ الذي یذیب یأفشبه ابن طباطبا الشاعر الذي 

من سرق واسترق فقد «:الذهب والفضة وُیعید صیاغتها بأحسن مما كان علیه، فیكون بذلك على رأي القائل

ال، ف»استحق ٕ فالیدعه، وكأن األفكار هو یوصي الشاعر الذي یستعیر معنى ُسبق إلیه بأن ُیحسن فیه وا

.لیست من حق الغیر

الحالة النفسیة للشاعر بالحالة النفسیة للمتلقي، وبین أن العامل النفسي '' ابن طباطبا''كما ربط 

.بینهما مهم جدا للوصول إلى عمل أدبي متمیز یحقق التفاعل التام

متى نجد دوما توافق األهواء واألحوال عند كل من المبدع والمتلقي، وما السبیل إلى تقریب لكن

زاحة التنافر الموجود باألصل، فیؤدي وقع النص المبدع على متلقیه إلى االلتذاذ والتأثر ،التباعد بینهما ٕ وا

یر الشعر التي قدمها لنا لن یكون هذا في نظري إال إذا كان النص مثالیا كجمهوریة أفالطون، ألن معای

وأعطى أمثلة علیها لنفهم مقصوده وهي الحواس '' ابن طباطبا''
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فالعینُ تألف المرأى الحسن، وتقذى بالمرأى القبیح الكریه، واألنف یقبل المشمَّ «: وذلك بقوله

، ویتأذى بالمنتن الخبیث، والفُم یلتذُّ بالمذاق الحلو،  ذن تتشوُق للصوت ویمجُّ البشع المر، واألالطیبَ

)1(.»الخفیض الساكن وتتأذى بالجهیر الهائل، والید تنعم بالملمس اللین الناعم، وتتأذى بالخشن المؤذي

ِ عْ ن العین قد ترى المرأى الحسن في الشَّ ــــــلك ِ األسود، وقد تراه عین أخرى في الشَّ ر ر ر ـــــاألصفْع

.وهلم جر

ذا كان  ٕ ح ـــــــرط في المعاني أن تكون صحیحة، ألن المعنى غیر الصحیـــــــتقد اشت'' ابن طباطبا''وا

ریني خطأ ما بعدها الحقیقة'' ره، علة من علل االضطراب، غیر أن في نظ كما یقول '' ما وراء جبال الِبْی

.أحد الفالسفة

رًا ه ــــــــل النقاد في القرن الرابع بكتابـــــــمن أوائ'' ابن طباطبا''إذ یعد  ْنظِ ا فیه ُم عیار الشعر الذي َبَد

مارسه النص بمختلف مكوناته، من خالل ولوجه ذي یالدور النوتبیا)2(ئق صناعته،وطرافي فن الشعر

ه نحو ـــــاللذین سینتهیان به بالقطع إلى تغییر سلوك)3(نفس المتلقي وروحه، من نافذة الوعي والفهم،

وأثرا سلوكیا عند المستمع أو المتلقي، فهو یزیل الشرور، ویفك العقد، بل األفضل، فالشعر وظیفة تطهیریة، 

.نراه یتعدى ذلك إلى تشجیع الجبان، وتسخیة البخیل، فعمل النص الجمیل كعمل السحر

.20عیار الشعر، المصدر السابق، ص: ابن طباطبا العلوي-1
.51صالهجري، المرجع السابق،التلقي في النقد العربي في القرن الرابع :مراد حسین فطوم-2
.54ص:المرجع نفسه-3
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:ا أنــــــــن دراستنــــــــا نستخلص مــــــــوختام

ه ــــــــا لیس ناقدا انفعالیا بالدرجة األولى بل هو ناقد ذوقي یستند إلى حاستــــــــناقدن-

.ةــــــــالجمالیة ــــــــوذوقه هذا قاده إلى ما یسمى بالقراءة األدبیة الفنیة، ــــــــالجمالی

بالد الفن أ في ــــــــه النقدي، َأَلْم ینشــــــــلم ینطلق من فراغ في إبداع'' ابن طباطبا'' أن -

ره، فقد تبنى نزعة تعلیمیة في كتبهــــــــارة یهتدي بها أهل عصــــــــحتى نضج وصار من!!!اء؟ــــــــوالعلم

ی ِج .رهــــــــراء عصــــــــَه شعـــــــرَاَم بها َتوْ

مّ ــــــــة معاییر للحكم على الشعر، إمّ ــــــــحدد بدق- ٕ ا بالرداءة واضًعا في سبیل ــــــــا بالجودة وا

ة القصیدة ــــــــر وأخضعه للوزن والطبع ثم تطرق إلى صناعــــــــا لإلبداع فعرّف أوال الشعــــــــذلك مخطط

ة مؤكدا على أن القصیدة ــــــــرق إلى الوحدة الفنیــــــــل دون إلغاٍء للطبع، وتطــــــــا إلى العقــــــــالتي أخضعه

ة المعنى واللفظ مشیرا إلى أن ــــــــا، وتعرض إلى قضیــــــــة واحدة في ترابط أجزائهــــــــون كتلــــــــیجب أن تك

د بالخضا مًعا، ویكون أــــــــر یقوم على جودتهمــــــــالشع اًء على ــــــــوع للمیزان العروضي الجید، وبنــــــــجوّ

.رــــــــام أخــــــــة تفرعت عنها أقســــــــار مموهــــــــة وأشعــــــــار محكمــــــــأشع: عر إلىــــــــم الشــــــــهذا قسّ 

ار إلیه بصورة ــــــــة، وأشــــــــاعیة االبدــــــــر العملیــــــــالمتلقي جوه'' ابن طباطبا'' جعل -

و ــــــــر اإلبداعي إلى القلب فهــــــــزاز إلى نفاذ الســــــــزاز واالستفــــــــذاذ واالهتــــــــمتعددة كالفهم وااللت

.هــــــــود النص أو تالشیــــــــاس في خلــــــــاألس

ه ــــــــد مرجعا نقدیا یتحد فیــــــــیع'' رــــــــــــــــار الشعــــــــــــــــعی'' ول أن ــــــــذا یمكن القــــــــل هــــــــوبك-

.ولــــــــة من القبــــــــة الكاملــــــــه حتى ینال الدرجــــــــار تلقیــــــــ، وعیار إبداع الشعرــــــــعی
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:الملخـــــــــــــــــــــــــــص

'' عیــــــار الشعــــــر'' في '' المتلقي بـــین التجلي والغیــــــاب'' موضـــوع هـــذه الدراســــــة هـــو 

ــــــاعالجها التيـــــراز أهم القضایـــة، تهدف إلى إبــــــــة نقدیــــــة تحلیلیــــــوهي دراسا،ــــاطبـــــن طبــــــالب

د على المنهج التحلیلي ـــــــبوصفه ناقدا اعتم'' رـــــــــــعیار الشع'' ه ــــــــفي كتاب'' ابن طباطبا'' 

العقلي، لیسلط الضوء على فهمه وذوقه الذي حلل به هذه القضایا المتصلة بصناعة الشعر 

إلیها أحد، فتمیز كتابه بثراء العطاء النقدي هوالحكم علیه، فأثار معاییر ومقاییس نقدیة لم یسبق

ة في ـــــــة المتغلغلـــــــالصادر عن رجل متخصص نقل تجربته الذاتیة في ضوء ممارساته اإلبداعی

ة ــــــــة النفسیـــــــــا الحالة النفسیة للشاعر بالحالــــــــــــن القصیدة وصیاغتها الفنیة، رابطـــــــــــمضامی

لقي، لما لهذه الحالة من تأثیر في اكتمال العمل األدبي المتمیز ومن تأثرٍ في إقبال المتلقي للمت

ة وأثر حسن، فكان بذلك السباق في البحث ـــــــــــــــــوما یتجلى من وراء ذلك من متعوره،ــــــــــأو نف

.الغربي الحدیثدــــر في النقـــــل أن تظهـــفي جمالیة التلقي والكشف عنها حتى قب

ة ــــر العملیـــــــــــه إیاه جوهــــوح وذلك بجعلــــــه عن المتلقي بوضــــد تجلى حدیثــــوق

ف إلى ذلك ــــ، ضوااللتذاذاقب ــــددة كالفهم الثــــور متعــــه بصــــه إلیــــال عن إشاراتــــة، فضــــاإلبداعی

ر اإلیجابي في سلوك المتلقي من جمیع النواحي ــــره وذلك بالتأثیــــة عن تأثــــتلك اآلثار المترتب

ل المشاكل ومحو ــــة وحــــاعي مثل بث الحماســــر االجتمــــة، دون أن ننسى التأثیــــة والنفسیــــالذهنی

.ادــــــــن واألحقــــــــالضغائ

.ر في المتلقيــــأثیر الشعــــان تــــة ترجمــــــــة هي بمثابــــات الطیبــــذه السلوكــــل هــــوك

'' ابن طباطبا'' ة المتلقي وفق رؤیة ــــن نرید أن نلفت النظر إلى حقیقــــة نحــــوفي الحقیق

اة ــــه مراعـه كما أوجب علیـالذي فرض وجوب حضوره في ذهن المبدع وهو ینظم قصیدت
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رة في المتلقي لكونه األساس في خلود ــــرة مؤثري بصو ـــه الشعـــة في نصـــالعناصر األسلوبی

.هــــه إیاه أو رفضـــه، من خالل قبولــالنص أو تالشی

ُققْ التلقي باالستجابــــوختام ان أي ـــــأو االستهج'' ولــــــالقب'' ة واالستحسان أي ــــا فإن َتَح

.رـــــــــــارًا في تقویم الشعــــة ومعیــــة محضــــة نقدیــــة عملیــــــ، فهذه العملی''ضـــــالرف'' 
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ص                                                                    ـــــالملخ

ي ـــالمتلق"تتصل هذه المذكرة بموضوع التلقي في التراث العربي القدیم ، والمعنونة ب
ي في ــــــالمتلقات دور وسعت إلثــــــــــــــــب،"باــــــإلبن طباط"بین التجلي والغیاب في عیار الشعر 
یات النص اإلبداعي ، بل وفي إمشائه ـــــوء بیین طــــــــــــــــــالمساهمة في إكتشاف المعني المخب

ختراعه أیضا ، وذلك لتأكید السبق العربي في موضوع التلقي أو على األقل التشكیك فیه  ٕ وا
كلما ظهرت نظریة جدیدة عند رة مناـــــــلتخطي مرحلة اإلنبهار االعمى التي تعتري ثلة معتب

.اآلخر

الكلمات المفتاحیة 
.اللفظ والمعنىالشعر ، النظم ،عیار نظریة التلقي ، العملیة اإلبداعیة ، الفهم الثاقب ،
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