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 بعد شكر الملك الرّحمن ملك األكوان، 

 أتقدّم بجزيل من الشكر والعرف ان،

 إلى األستاذة الف اضلة ''مداني ليلى''شاكرة أي ّاميا

قدّمتو لي حتّى زالت العقبات والصّعاب ىان على ما  

 جزاك اهلل خيرا وزادك في اإلحسان

 كما أشكر كل أساتذتي عبر ما سبق من الزمن وفي كل مكان

أشكر األساتذة المناقشين وكل من ساىم في صنع ىذا البحث  كما  

من قريب أو بعيد   

 

 



 

 إلى من ال يزال حّبيما يبحث عن مفردات تترجم بّشدة  

 ويظلّ برّىما مفتاًحا ألبواب الخير في الّدارين

سورة االسراءإلى من ق ال اهلل فييما:} الليّم ارحميما كما ربّياني صغيرا{  

الرّجل الذي عّلمني فن الحياة أبي... حبيبي الغالي  إلى  

 إلى المرأة التي عّلمتني فن الحكمة، معلّمتي: أّمي... حبيبتي الغالية

 إلى من ىم وأنف اسي سواء أختاي الرّائعتين

 جميلتي الّساحرة ''رتيبة'' وأميرتي الّصغيرة ''أمال'' 

نبي ويقف،، إلى الذي وقف إلى جاإلى من عّلمني معنى الوف اء  

 إلى من سيق اسمني ىذه الحياة  

 زوجي الحنون: محمد رضا... سندي الرّوحي
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ة:ـمدّ ـمق

الحمدهللوالّشكروالّثناءالجمٌلعلىتوفٌقهومنهوعطائه،والّصالةوالّسالم 

ائهعلىخاتم ٌّ محّمدوعلىآلهوصحبهأجمعٌن.أنب  

-أمـّابعـد–  

ٌّة ٌّةجاءتالحركاتالّنقد القدٌمةمتضّمنةلبحوثودراساتحولعناصرالعمل

ٌّةفقدجاءتهذهالّدراساتمرك  ٌسّمىبالمبدعوالّنص،متجاوزةبذلكمازةعلىاإلبداع

ٌّة،والمتمثّاألهمالعنصر ًهذااألخٌرظلالعنصرالغائبلفًالمتلقّفًحرمالعملٌةالنقد

ٌّة،إذلمتول  ٌّةاإلبداع ٌّةأوالمناهجالّسابقةفًالعمل ٌّةأٌةأهم ا عتبار،والمتمّثلةفًالسٌاق

ٌّةالقدٌمةبشقّللقارئ،ر  ٌهاالغربًوالعربً،ألّنفكرةغموجودمالمحهفًالّدراساتالّنقد

 القارئهًفكرةقدٌمةحدٌثة.

ٌّةعلىهذهالحالإلىأنظهرتفًالسّتٌناتظلّو والّسبعٌناتمنتالّدراساتالنقد

القرنالعشرٌننظرٌاتومناهج،عالجتقطبالمتلقًواهتمتبالقارئوعملٌةالقراءةبل

ٌّةوفًتلقّ ٌّة.وجعلتمنهالعنصراألساسًفًالعملٌةالنقد ًاألعمالاألدب  

ٌّةالتلقّ ٌّاتالتًركزتعلىهذاالعنصربالّذات،ًاأللمانٌّوتعدنظر ةمنأهمالنظر

ٌّة،وبالتالًأّدتإلىتوّجهجدٌدالم بمثابةًفعّدتالمتلقّ ٌّةاألدب ٌّةاإلبداع رتكزلهافًالعمل

 فًالمساراألدبً.

ٌّةشعًراونثًرا،وعالجتهاقصد ٌّةطبقتعلىنصوصعرب ستنطاقهاا وهذهالّنظر

ٌّة،ومنأجلمعرفةمدىقدرةهذهوا  ٌّةعلىمقاربةكتشافأبعادهاالجمالٌةوالفن الّنظر

ٌّة،ا رتأٌتتطبٌقهاعلىالّشعر.ومنهناكانموضوعبحثًهو:  الّنصوصالعرب

لقيّفيّديوانّالبكاءّبينّيديّزرقاءّاليمامة ''.''ّالت   

ٌّةعلىالّشعرالدّوبغٌةتطبٌقبعض نقلًوجدتنفسًأقفعندمفاهٌمهذهالّنظر

ٌّات ٌّةالتّجملةمناإلشكال ً؟ومالقّوالّتساؤالتمنها:ماذاٌقصدبالّتلقً؟مامفهومنظر

ٌّة؟وكٌفكانتلقًّ ٌّةالتلقًفًظلالّنصوصاألدب ٌّةالتًطرحتهانظر ٌّاتاإلجرائ اآلل

 القّراءلشعر''أملدنقل''؟.
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لبحثومنأجلتحقٌقأهدافالبحثولإلجابةعلىالتساؤالتالمطروحةقمتبتقسٌما

حولإلىخاتمةوباإلضافةإلىمقدمةومدخلوفصلٌن،فصلنظريوفصلتطبٌقً،

 مجملالّنتائجالمتوصلإلٌها.وتعرضتللمدخلالمعنونب:

لالموسومسبةللفصلاألوّابالنّة،أمّفًمفهومالنظرٌّةًلغةواصطالحاوقراءتعرٌفالتلقّ

مباحث،المبحثاألّولبدأتفٌهٌثوفٌهأربعةالقدٌموالفكرالحدًمابٌنالفكربالتلقّ

بمفهومالتلقًعندالٌونانحٌثكانمتمّثالفًآراءأرسطوولونجٌنٌوسومبحثثان

رعبدالقاهستقراءآراءًعندالنقادالعربالقدامىوذلكمنخاللا جعلتهلمفهومالتلقّ

األصولنهذاالفصلوخصصتالمبحثالّثالثموأبوالهاللالعسكريالجرجانً

ٌّة ٌّةوالفلسف ٌّةالتلقًمبتدئةبالظاهراتٌةالمعرف وجعلتالمبحث،الهٌرومٌنوطٌقالنظر

ٌّةالتلقًّعندمدرسةكونستانسحٌثعرضتجهود'' هانسروبرتٌاوس''الرابعلنظر

ٌّةآفولفغانغو'' .ٌزر''فًهذهالنظر  

ٌنٌديزرقاءموسومبقراءاتفًدٌوان''البكائٌّأّماالفصلالّثانًللجانبالّتطبٌقً،ال

الٌمامة''ألملدنقلوفٌهأربعةمباحث،تمّثلالمبحثاألّولفً''الّتعرٌفبالّشاعر''

ٌٌّنبٌنٌدي تعلّقزرقاءالٌمامة''،وفٌماٌومبحثثانتناولتفٌه''الّتناصفًدٌوانالبكائ

الثتعّرضتفٌه''ألسالٌبالّتضادفًدٌوانالبكاءبٌنٌديزرقاءالٌمامة''بالمبحثالثّ

ٌٌّنٌديزرقاءالٌمامة''.  وٌنهضالمبحثالّرابعالمعنون''بالمفارقةفًدٌوانالبكائ

مالإلٌها،كأهّمالنتائجالمتوصّوختمتالبحثبخاتمة،جمعتفٌهاخالصةالّدراسة،و

احتوىبحثًعلىمجموعةمنالمصادروالمراجع،وذلكإلثراءموضوعبحثًهذا.

 وفهرسٌحتويعلىرقمصفحاتماجًءفًالمضمون.

نظرالطبٌعةدراسةبحثًفقداعتمدتعلىمنهجوقراءات،فقداتخذتالمنهج

فًدٌوانالبكاءبٌنالوصفًواعتمدتعلٌهفًمحاولةفهمالتلقًوآلٌاتهوقراءةتحلٌلٌة

 ٌديزرقاءالٌمامةل''ألملدنقل''.

فمنخاللدراستًهذهكانترحلةبهاصعوباتعلىالمستوٌٌنالنظريوالتطبٌقً،

فٌماٌخصالمستوىالنظريفكانتصعوباتتتمّثلفًقلةالمصادروالمراجع،أّمابالنسبة

إلىفاهٌمنظرٌةالتلقًمنإطارهاالّنظريللمستوىالتطبٌقًفكانمنالّصعبتحوٌلم

ةلالستعانةبها.التطبٌقً،وذلكفًندرةالدراساتالتطبٌقٌّ  
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وفًاألخٌرالٌسعنًإالّأنأتقّدمبجزٌلالشكروالعرفانألستاذتًالفاضلة''مدانً

ٌّنفًفلقدكانتبمثابةاللٌلى''التًأشرفتعلىهذهالّدراسة،ووّجهتنًإلٌها، مرشدالمع

 بحثًهذه.

وأّنًآملأنأكونقدأصبتبعضالّتوفٌقفٌماقصدتإلٌهمنهذهالّدراسة،وإالّ

الّتوفٌق. ًّ  حسبًأّننًحاولتوهللاول
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ات.ـمفاهيم والمصطلحـراءة في الـدخل: قـم  

 ودالالته. التلقً مصطلح -

 ً لغة.التلقّ  -         

 ً اصطالحاً.التلقّ  -        

ٌّةمفهوم  -  .التلقًّ نظر

ٌّة اإلبداعٌة. -  عناصر العمل

 المإلّف.مرحلة  -       

 مرحلة النص. -       

 مرحلة القارئ. -      
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ل:ـدخـم  

الوقوف عنده، هو ذلك المصطلح الذي ٌستخدم عنوانا لهذه     ٌستدعًأول ما  لعلّ                 

سواء كان فً  النقاد نجد  فإننابمعنى نظرٌة االستقبال   ‘’Réception theory’’ ٌّة  النظر

لهم. بالنسبةرق أو فً الغرب غٌر معتادٌن علٌه، كما أّنه غٌر مؤلوف الشّ   

 ه:ـتصطلح وداللي  ـالم 

فالن ٌتلقى فالن أي ٌستقبله جاء فً لسان العرب:  التلقي لغة: -
1

وٌقال: تلقاه أي  

 ً هو االستقبال.ستقبله، والتلقّ اِ 

'' أي Réceptionnisteوٌقال:'' '' أي استقبال أو تلقً receptionوٌقال فً االنجلٌزٌة ''

 أي متلقً أو '' Réceptive متلقٌة تستقبل الوافدٌن فً مكتب أو مإسسة أو فندق. ''

مستقبل
2 . 

ً ٌكمن فً طبٌعة االستعمال اللة بٌن مفهوم االستقبال ومفهوم التلقّ ماٌز فً الدّ التّ  لكنّ      

ٌّة، فالكثٌر الغالب فً عند العرب وفً مجرى األلف والعادة بالنسبة لألذن  األجنب

ٌّة هو استخدام مادة ''التلقً'' بمشتقاتها مضافة  ص أكان خٌرا أم النّ  إلىاالستعماالت العرب

حدٌثا أم شعراً 
3

ٌّة . وهنا نستشهد بالقرآن الكرٌم حٌث اعتمد مادة ''التلقّ  ً'' فً أنساقه التعبٌر

وإِنَّك لَُتلَقى القرآن ِمْن لَُدن َحِكٌم علٌم{ بدل مادة ''االستقبال'' إذ ٌقول هللا عّز وجّل:}
4

ومنه   

َفَتلَقَّى آدَم من ربِّه كلمات فتاب علٌِه{قوله تعالى:} 
5

وقوله تعالى:} إن َتلَقَّْوَنُه بؤلسنتُكم{ 
6
 

وقوله تعالى:} إْذ ٌتلَقَّى الُمتلقٌِّان عن الٌمٌن وعن الشِّمال قعٌٌد{
7

فداللة االستعمال القرآنً  

ٌّة لماد ة التلقً مع الّنص تنّبه إلى ما قد ٌكون لهذه المادة من إٌحاءات وإشارات إلى عمل

التفاعل النفسً والّذهنً مع الّنص، حٌث ترد لفظة التلقًّ مرادفة أحٌانا لمعنى الفهم والفطنة 

وهً مسؤلة لم نغب عن بعض المفّسرٌن، وقد وردت هذه اللّفظة كذلك عند رّواد الّتراث 

                                                                 

.352، ص5002، 5جمال الّدٌن أبو الفضل محمد، لسان العرب. مادة لقا، دار الكتب، بٌروت، ج - 1  
.532، ص6663، 5إنجلٌزي، دار المالٌٌن، بٌروت، ط -روحً البعلٌكً، المورد، قاموس، عربً - 2 

ٌّة الحدٌثة وتراثنا النقدي، دراسة : ٌنظر -5 محمود عباس عبد الواحد، قراءة النص وجمالٌات تلقً بٌن المذاهب الغرب

.6، ص6665، 6مقارنة، دار الفكر العربً، القاهرة، ط  

.3سورة النمل، اآلٌة  - 4  
.54سورة البقرة، اآلٌة - 5  
.62سورة الّنور، اآلٌة  - 6  
.64سورة ق، اآلٌة  - 7  
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وجعلوها فّنا عندما فرقوا فً استعماالتهم بطرٌقة غٌر مباشرة بٌن إلقاء الّنص النقدي 

وبصفة خاصة فً مجال الّنص الخطابً
1
. 

مٌن تختلف تمام االختالف مع المتكلّ  القضٌةبغٌر العربٌة فان  بالمتكلمٌنأما فٌما ٌتعلّق      

ت اللغوٌة وبٌن المصطلحات، ٌعٌرون اهتماما لفكرة التماٌز بٌن الدالال فإّنهمة، بالعربٌّ 

قوالب وتراكٌب لتخدم اآللة متؤثرة بذلك بفعل الّثورة  أصبحتخاصة فً لغاتهم الحدٌثة التً 

ٌّة،  ٌّة  غرٌبا عنومن هنا كان مصطلح ''االستقبال'' العلم  األفو ألنهمالّناطقٌن باالنجلٌز

استعماله فً موضع آخر
2
. 

ٌّة،       إن مصطلح التلقً ٌتقاطع مع كثٌر من المصطلحات مثل:) االستجابة، التؤثٌر، الفاعل

التلقً بمفهومه الجمالً، ٌنطوي " ٌعرف التلقً قابال:ٌاوس"التقبل، االستقبال( حٌث 

 ٌنتجههما األثر الذي على بعدٌن: منفعل وفاعل فً آن واحد، إنه عملٌة ذات وجهٌن أحد

ٌّة استقبال القارئ لهذا العمل استجابتٌهقاالعمل فً ال رئ واآلخر كٌف
3

ً ، إذاً مفهوم التلقّ 

لدى ''ٌاوس'' له معنى مزدوج األول ٌتمّثل فً أثر العمل والّثانً هو طرٌقة استقبال وتلقً 

 هذا العمل من قبل القارئ.

ٌّة التلقّ  التلقي اصطالحا: - ٌّة أي نظر وهً  ًٌدخل هذا المصطلح تحت صفة الّنظر

مجموعة من المبادئ واألسس النظرٌة التً شاعت فً ألمانٌا على ٌد مدرسة ''كونستانس''، 

ٌّة للقارئ ة والوصفٌّ البنٌوٌّ  تهدف إلى الثورة ضدّ  ٌّة الّنقد ة وإعطاء الدور الجوهري فً العمل

منشؤ حوار مستمر مع القارئ األدبًعتبار أن العمل باِ 
4

الجامع  لعلّ  ، إّنها توجه نقدي 

المطلق بالقارئ والتركٌز على دوره الفّعال  االهتمامإلٌهما هو الذي ٌوحد بٌن المنتسبٌن 

ٌّة لها نصٌب األسد من الّنص وإنتاجه وتداوله وتحدٌد معانٌه كذات واع
5
. 

ومن هنا كان مصطلح التلقًّ أو تلقً النص ٌستتبع االهتمام بالقارئ وبتحدٌد معنى      

 والوصول إلى نتابج ٌكون القارئ أو هوٌته هما محورهما.النص وتؤوٌله 

                                                                 

ٌّة الحدٌثة  وتراثنا الّنقدي، دراسة  :ٌنظر -6 محمود عباس عبد الواحد، قراءة النص وجمالٌات التلقً، بٌن المذاهب العرب

.61مقارنة، مرجع سابق، ص   

.62المرجع نفسه، ص ٌنظر: - 2  
( المجلس أٌزراسة فً نظرٌة التلقً عند هانز روبرت ٌاوس وفولفانغ ، جمالٌات التلقً )درإسماعٌلسامً  :ٌنظر -5

 .55، ص5005األعلى للثقافة،

.55المرجع نفسه، ص ٌنظر: - 4  
ٌّة للدراساتلمبارك، استقبال النص عند العرب، محمد ا :ٌنظر -6 ، 6666، 6والنشر، عّمان، األردن، ط المإسسة العرب

.50ص  
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سٌواجهنا أٌضا فً تحدٌد واإلشكال الذي سبق وأن واجهنا فً تحدٌد مفهوم المصطلح،      

ٌّات والمناهج  ٌّة التلقً تتقاطع وتتداخل مع كثٌر من الّنظر ٌّة، إذ نجد نظر مفهوم الّنظر

ٌّة والتً تناولت هذا الّركن األسا ٌّة )المتلقًّ( ومن ذلك نذكر الّنقد ٌّة اإلبداع سً فً العمل

ٌّة ''نقد استجابة القارئ'' التً ظهرت فً أمرٌكا، حٌث نجد ''روبرت هولب'' فً كتابة  نظر

ٌّة التلقً ثمرة جهد جماعً، فً  ٌّز بٌنهما فً ثالث نقاط: األولى هً نظر ''نظرٌة التلقً'' ٌم

ٌّاتهم ومناهجهم، والنقطة الستجابة محٌن كان نقاد نظرٌة القارئ  فرقٌن متباٌنٌن فً نظر

ٌّة تتمّثل فً أن أصحاب الّنظرٌٌن لم ٌحدث بٌنهم أي تواصل علمً فّعال، أما النقطة  الّثان

ٌّة للغاٌة وتجرٌد ٌةالثالثة فتتمّثل فً كون وجوه التماثل تبقى سطح
1
 . 

ٌّة الّتلقًّ، إالّ أن  االلتقاءرغم وجود بعض نقاط       ٌّات ونظر واالشتراك بٌن هذه الّنظر

السٌاسً والفكري  هذه األخٌرة لها خصابص ومبادئ تمٌزها عن غٌرها فً أن مفهومها

ٌّة مع الّنظام الماركسً  الذي صاحبها منذ نشؤتها مرتبط بالّصراع الذي واجهته ألمانٌا الغرب

ٌّة والذي ٌهتم بمنجز العمل )المبدع( أكثر من الذي كان مهٌمنا على تفكٌر ألمانٌا الشر ق

 إهتمامه بمستهلك هذا المنتوج )القارئ(.

ٌّة، ووجهوا إلٌها       وبهذا كانت المعسكرات الماركسٌة من أشد المعارضٌن لهذه الّنظر

فرواد نظرٌة  رستٌن بٌن رّواد المدكثًٌرا من المآخذ فً حوار طوٌل ومناقشات حاّدة 

ا القارئ فكرًٌ  ، وفً انحرافاألدبالتً حدثت فً  األزمةة تبعة على الماركسٌّ  التلقً ٌلقً

ٌّة تدل  ٌّة التلقًّ بؤّنها محاولة برجواز ٌّة ٌصفون نظر فً تعامله مع الّنص. ونقاد ألمانٌا الّشرق

ٌّة إٌجادعلى إفالس رّوادها فً   البدابل للمعالجة الماركس
2
 . 

ٌّة تعلً من شؤن المجتمع وتلغً دور القارئ الفرد، فهذا ٌعنً  وبما أنّ       ٌّة الماركس الّنظر

ٌّة باعتبارها ألغت جانبا مهّما فً تكوٌنها ٌتمّت أن هناك قصورً  ا فً هذه الّنظر

ٌّة ٌختلف فٌها عن مجتمعه فً بعض المواقف واآلراء ٌّة وجوانب ذات ٌّات فرد بخصوص
3
. 

نظرٌة التلقً تإكد على حرٌة القارئ من منطلق الثورة على وعلى العكس من هذا نجد      

القٌود التً كّبل بها النقد الشٌوعً عملٌة اإلبداع، والتً فرضت على القارئ التعامل مع 

                                                                 

ٌّة، القاهرة، مصر،  روبرت هولب، ٌنظر: -5 ٌّة( ترجمة، عز الّدٌن إسماعٌل، المكتبة األكادٌم ٌّة الّتلقً )مقّدمة نقد نظر

.6، ص5000، 6ط  

سابق.المرجع ال، 50راءة النص وجمالٌات التلقً، صمحمود عباس عبد الواحد، ق - 2  
ٌّات القراءة فً الّنقد المعاصر، منشورات دار  -5 ، 5004، 6، وهران، الجزابر، طاآلدابٌنظر، حبٌب مونسً، نظر

.5ص  
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ٌّنة  إٌدٌولوجٌةالنص وفهمه فً حدود  ٌّة القارئ فً سبٌل خدمة المذهب. وهذا مع تلغً ذات

ٌّن على الق ارئ الكشف عنه، وبهذا تكون القراءة مقٌدة ٌعنً أن للنص معنى واحد ٌتع

فهً ال تحلم بزعزعة أفق تتجاوز معٌار، بل ترضى من خالل  ومحددة المعالم سلفا 

مالمستها للكابن أن تكرر ذواًتا سابقة علٌها
1
. 

ٌّة، التً توصف بؤّنها مجتمعات ٌتمتع فٌها الفرد بنوع من       أّما فً المجتمعات الّرأسمال

ٌّة  إلىففٌها ٌفسح المجال  الحرٌة القول بتعدد المعانً، وعلى هذا األساس تكون هذه الّنظر

وبهذا المفهوم السٌاسً تمّثل صراعا بٌن نظام دٌمقراطً ونظام شٌوعً، فاألّول ٌتمّتع فٌه 

ٌّة مصونة من جبرٌة الطبقة، أّما الّثانً فٌتحدد فٌه نشاًطا طبقا لجبروت  الّنشاط الفردي بحر

ة أو سٌاسٌة الحزبالطبق
2
. 

تعتبر حربا مناوبة لهذا الّنظام الذي أحكم قبضته على القارئ ووفقا لهذا فنظرٌة التلقً      

ٌّات التً لم تعن بالقارئ  وجعله موجها بهذه الجبرٌة فترة طوٌلة، وجاءت لتدحض كل الّنظر

ٌّة التلقًّ.  على اعتباره المحور األهم والمقّدم فً عمل

ٌّة التلقً إلى تحول هام من صاحب الّنتاج إلى الّنص والقارئ، ألّنها       تشٌر نظر

ة القارئ قدي لتعود به إلى قٌمة النص وأهمٌّ الفكر النّ  حركة لتصحٌح زواٌا انحراف

رتٌب القارئ ومن هنا كان الّتركٌز فً مفهوم االستقبال على محورٌن فقط هما على التّ 

والنص
3
. 

ٌّةة حاولت المناهج النقدٌّ لقد       ا على عنصرٌن تركز اهتمامً  نأعلى مر العصور  األدب

 جاءت مرحلة القارئ. أن إلىص ف والنّ ة هما المإلّ ة الفنٌّ فقط من عناصر العملٌّ 

وبذلك نجد  ولعل القارئ ٌستطٌع تلخٌص هذه المسٌرة الحافلة فً ثالث لحظات:     

العمر المنهجً الحدٌث ٌنطوي على ثالث لحظات: لحظة المإلف وتمثلت فً نقد القرن 

التاسع عشر) التارٌخً، النفسً، واالجتماعً( ثم لحظة النص التً جّسدها النقد البنابً فً 

سعٌناتلحظة )القارئ( أو )المتلقً( فً التّ  وأخٌراالستٌنات من القرن العشرٌن، 
4
. 

ٌّنه المراحل  وهذا ما  الكبرى فً النقد األدبً المعاصر. النقدٌةتب

                                                                 

ٌّات القراءة فً الّنقد المعاصر،  .- 5صحبٌب مونسً، نظر 1  
ف.، بتصرّ 64التلقً، ص وجمالٌاتمحمود عباس عبد الواحد، قراءة النص  - 2  
.سابقالمرجع ال، 60صٌنظر، روبرت هولب، نظرٌة التلقً، مقدمة نقدٌة،  - 3 

.56، ص5006، 6أصول وتطبٌقات، بٌروت، لبنان، ط بشرى موسى صالح، نظرٌة التلقً، - 4  
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 ف:ـرحلة المؤل  ـم -1

ٌّة ردحً       ص من، باعتباره منتج النّ من الزّ  طوٌالً ا بسط المإلف سلطته على الساحة النقد

اد اء والفهم والتفسٌر، ومن هنا كانت جهود النقّ ومبدعه ومالكه الحقٌقً، والموجة للقرّ 

صل بحٌاة ، فٌما ٌتّ اإلبداعًوجوهرها  األدبٌةاهرة البحث فً حقٌقة الظّ  علىمصوبة 

ٌّة المإلّ  ٌّات الخارج ف وما ٌحٌط به من بٌبات، وهنا دعوة صرٌحة إلى اإللمام بالمرجع

ٌّة األدٌبالمتعلّقة بحٌاة  ٌّة وأحواله الّنفس وظروفه االجتماع
1
. 

على ما ٌشبه سلسلة من  األدبًعمل ارٌخً مثال، ٌتكا فً تحلٌله للفالمنهج التّ      

براز للبٌبة، لثقافته، والثقافة إصورة  واألدبة، فالنص ثمرة صاحبه، المعادالت السببٌّ 

من خالل بٌبته، وربطا للعالقة القابمة  لألدبا قد تؤرٌخً ارٌخ، لٌصٌر النّ والبٌبة جزء من التّ 

 النص. تاجإنة التً عاشها المإلف ودورها فً بٌن الوقابع التارٌخٌّ 

فسً أن حلٌل النّ أنه ٌمكن للتّ  مإاداهاة، فسً ٌنطلق من فرضٌة أساسٌّ والمنهج النّ      

 عن معادن ودالالت ضمنٌة تقع فً المستوٌات التحتٌة للعمل، إبداعًعمل  أيٌكتشف فً 

 ٌّة قد النّ النّ  إن فسً ركز على تارٌخ حٌاة المإلف ومشاعره وعواطفه وسٌرته الذات

ٌّة، وتعامل مع النص على أّنه وثٌقة نفسٌّ    ةالباطن
2

. 

على المنهج االجتماعً، الذي وقع تركٌزه على العالقة بٌن ''األنا''  األمروٌنطبق      

ٌّةة و''النحن'' فً العملٌّ  ، أي االهتمام بالعمل من حٌث صلته بوضع اجتماعً، أو األدب

بالمحٌط االجتماعً، وما  األدبًربط العمل طرٌقة بشرٌة. بهدف الكشف عن الصلة التً ت

 األدبٌةٌترتب عنها من التزام المإلف بقضاٌا عصره ومجتمعه، وهكذا جاء تحلٌل الظاهرة 

 األدبمنصبا على فهم واقع العالقات االجتماعٌة المتحكمة بمبدع النص، أي ''تفسٌر 

 تهلكهماعن طرٌق المجتمعات التً تنتجهما وتتلقاهما وتس األدبًوالحدث 
3
. 

 نص:ـرحلة الـم -2

ٌّة الجدٌدة للنقد على أدبٌة النص، لتحصرهما فً       ، فً قراءتهلقد رّكزت المناهج الداخل

باعتباره نظامه المستقل وأسلوبه الخاص ونسٌجه المتمٌز وقٌمته الجمالٌة  التً صدر عنها، 

                                                                 

) المرجع السابق(.55ص بشرى موسى صالح، نظرٌة التلقً، أصول وتطبٌقات -ٌنظر - 1  
، 5005، 6، ط6أحمد ٌوسف، القراءة النسقٌة، سلطة البنٌة ووهم المحاٌثة، منشورات االختالف، الجزابر، ج -5

.645ص  

ٌّة، سلطة البنٌة ووهم المحاٌثة،أحمد ٌوسف، القراءة  - .سابقالمرجع ال، 646صالنسق 3 
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تربطهما صلة بؤي بٌبة أو مرجع، وٌتمثل فً  نفسه وبنٌة مستقلة، ال عالما مغلق على

مابً وغٌرها من قد السّ تطورت عنها البنٌوٌة والنّ  سة النقد الجدٌد والشكالنٌة التًمدر

ٌّةصوص ج داخلٌة تهتم بمقاربة النّ هقدٌة وهذه المناالمقاربات النّ  مقاربة محاٌثة تركز  األدب

على النص بوصفه بنٌة مكتفٌة بذاتها
1

ٌّات ، وهً دعوة إ لى فتح النص وغلقه أمام المرجع

ٌّة فهً   القات الداخلٌة المتشابكة، ومن ثمتنظر إلى النص على أنه نسٌج من الع الخارج

لغة المبدع على أنها نظام قابم  إلى، ونظرت بمدعٌهبترت النص عن كل عالقة تربطه 

 بذاته، ولٌس لغة خاصة بالكاتب
2
. 

 ارئ:ـرحلة القـم -3

ة ة والتفكٌكٌّ ة ومنها السٌمابٌّ بعد البنٌوٌّ جاهات ما وتتجسد هذه المرحلة فً ما ٌسّمى باتّ      

ونظرٌة التلقً، التً قٌل عنها أّنها جاءت لتصحٌح األخطاء التً وقعت منها الكثٌر من 

ٌّة  ٌّات التً رّكزت على بعد واحد من أبعاد العمل ٌّةالنظر ً لقّ ، بل انطلقت من بعد التاإلبداع

ٌّة االختزالٌة، كما أنها لم تقطع صلتها  الستٌعاب األبعاد األخرى، متجاوزة النظرة األحاد

 اإلثراءابقة أو المعاصرة لهل، بل تجاوزت معها بهدف جاهات السّ بالمنظورات واالتّ 

جاوزوالتّ 
3
. 

قد، ولم لٌس جدٌدا على موضوع النّ  اإلبداعة هذا االهتمام المتلقً ودوره فً عملٌّ  إنّ      

 ة التلقً دلٌالً ة، بل كان ظهور نظرٌّ هتمام نتٌجة لظهور هذه النظرٌّ ٌمن وجود هذا االِ 

الفنً ووجودها اإلبداعا على دوره البارز فً تحدٌد مسٌرة واضحً 
4

ا ال ٌنظم اعر قطعً ، فالشّ 

ص وٌلة كً تبقى بٌنه وبٌن رواٌته، وال وجود للنّ ٌسرد األحداث الطّ  لنفسه، والروابً ال

المبدع دون تفاعل بٌنه وبٌن قاربه، لتحقٌق غاٌة المبدع التً أبدع من أجلها، وإٌجاد دور 

 المتلقً فً استقباله للنص، وتحقٌقه للفهم المطلوب حسب طبٌعته وفكره.

امع فقط، بل وجدت بداٌته منذ القدم، ٌقوم به السّ  فعال الا باعتباره ً موجودً لم ٌكن التلقّ      

ً تفرض وجودهاوالمتلقّ  اإلبداعنجد العالقة بٌن  األرسطٌةطهٌر تّ فمنذ فكره ال
5

، وإذا 

ً بالمتلقّ نجد االهتمام  فإنناقد العربً القدٌم، فاصٌل، ووصلنا إلى النّ تجاوزنا كثٌرا من التّ 

                                                                 

.سابقالمرجع ال، 15ص ٌنظر، بشرى موس صالح، نظرٌة التلقً، أصول وتطبٌقات، - 1  
.15المرجع نفسه، ص - 2  
ٌّة لنظرٌة التلقً، دار الشروق، ط ٌنظر، ناظم - .66، ص6664، 6عودة خضر، األصول المعرف 3  
.66نفسه، صٌنظر، المرجع  - 4 

.605، ص5005، 6ٌنظر، علً جعفر العالق، الشعر والتلقً، دراسة نقدٌة، دار الشروق للنشر والتوزٌع، ط - 5  
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 الّشعري، اإلبداع)السامع( أمًرا ٌفرض نفسه منذ العصر الجاهلً حٌث كان ٌتذوق المتلقً 

 وٌحكم علٌه إما بالرفض وإّما بالقبول والّثناء.

كثٌرة،  اإلبداعً ودوره فً ً والمتلقّ ة التلقّ فً أهمٌّ ظر اد العرب التً تبّنت النّ وآراء النقّ      

نجدها منثورة بٌن ثناٌا الكتب النقدٌة فً مختلف العصور، حّتى أّنها شغلت مساحة واسعة 

ٌّن للجاحظ بحٌث ٌقول:فً بعض المإلّفات، كالذي نجده فً  مدار األمر كتاب البٌان والتب

والتفّهم، وكلما كان اللسان أبٌن كان أحمد، كما أّنه كلما  اإلفهامعلى البٌان والتبٌن، وعلى 

كان أحمد، والُمفهم لك والمتفهم لك والمفّهم عنك شرٌكان فً  استبانهكان القلب أشد 

الفصل
1

)إفهام  واإلفهامشدٌد االهتمام بقضٌة الفهم الجاحظ كان  أن. ومن ذلك نفهم 

ٌُدخل الُمخاطب )المتلقّ  ٌّة الّسامع وإقناعه(: لذلك فهو  ً( كعنصر فّعال وأساسً فً العمل

ٌّة.      البٌان

ٌّات التلقً فً حقبة  األساسً على هذا والمتلقّ       لٌس عنصًرا جدًٌدا عرف بظهور نظر

ٌّة منذ بداٌات  السّتٌنات، ٌّة والنقد الفّنً  اإلبداعبل هو موجود فً مضمار الّدراسات األدب

ٌّة، فإا ظهور العنذاته. أمّ  ن له أسباب عّدة ٌعٌدها البعض إلى اٌة به من خالل هذه الّنظر

ٌّة وجدت فً ألمانٌا منشؤ هذه النظرٌة،   ٌتضمنحٌث أصبح التلقً علما ظروف اجتماع

صةمصطلحات ومفاهٌم خا
2

من القارئ بإرة االستقصاء أو المركز الذي ، جعلت 

تتمحور حوله كل عناصر النص
3

ا فً معظم بعد أن كان المتلقّ   ًٌّ ً ٌمّثل دوًرا ثانو

ٌّات ٌّة، بالّرغم من أهمّ  النظر  إنتاجهاالفّنً والمشاركة فً  اإلبداعة ٌته فً دفع عملٌّ النقد

ص وٌمأل الفجوات الموجودة ٌفك شٌفرات النّ  بشكل غٌر مباشر، فالقارئ أو المستمع 

ٌفهم المعنى فقط بل علٌه أن ٌفهم وجهة نظر الكاتب، وبالتالً ٌشارك فً  فٌه، وعلٌه أن ال

 ظر هذهوجهة النّ 
4

وٌصل إلى دوره الحقٌقً عن طرٌق تحوٌر طبٌعة النص باستمرار  

ومتحّوالً مع كل قراءة  وتجدٌده مع كل ممارسة قرابٌة، حتى ٌصبح معنى النص متجدًدا

ٌّةة جدٌدة ٌكون فٌها المتلقً محور العملٌّ  ة بٌس فٌها وتكون القراءة عملٌّ والمإّثر الرّ  اإلبداع

 ص.ً والنّ تفتعل بٌن المبدع والمتلقّ 
                                                                 

ٌّة الّشعر عند العرب فن  -6 ، دار الغرب 5م، مجلد65ه/4إلى القرن  األصولأحمد الوردنً، قضٌة اللفظ والمعنى ونظر

.462صم، 5001ه/ 6151، 6، بٌروت،طاإلسالمً  

.، مرجع سابق66المعرفٌة لنظرٌة التلقً، ص األصول، خضر ناظم عودة ٌنظر، - 2  
.، مرجع سابق26صمحمد المبارك، استقبال النص عند العرب،  - 3 

.11المرجع نفسه، ص - 4  
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 الفصـل األّول: التلـّقً مـابٌـن الفكـر القدٌـم والحدٌـث

التلقً فً الفكر الٌونانً. األّول: المبحث  

التلقً عند أرسطو. -                

نوس.ٌالتلّقً عند لونج -                

التلقًّ فً الفكر العربً القدٌم. الّثانً: المبحث  

ً عند عبد القاهر الجرجانً.التلقّ  -                

التلّقً عند أبو الهالل العسكري. -                

ٌّة التلّقً. الثالث: المبحث ٌّة لنظر ٌّة والفلسف األصول المعرف  

ٌّة. -           الّظاهرات

ٌّة( -           الهٌرومٌنوطٌقا )التؤوٌل

ٌّة التلّقً عند مدرسة كونستانس. الّرابع: المبحث  نظر

 جهود هانز روبرت هانز ٌاوس )أفق االنتظار(. -

 جهود فولفؽانػ آٌزر. -
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      ٌونانً:ـفكر الـً فً التلقّ ـالل: ث األوّ ـالمبح

أرسطو: -أ(  

ًٌّّا من الفكر الٌونانً الذٌن كانوا سّباقٌن فً االهتمام  "أرسطو"ٌمثل       نموذجا حٌا، وواقع

بجمالٌة التلقًّ، بحٌث أ، النقد الٌونانً لم ٌهمل المتلقً للعمل األدبً، إذ جعله فً صلب 

ال وجود لها إالّ باألثر الذي تحدثه فً متلقٌها. المؤساة، ٌرى أرسطو أن اهتمامه  

تام فً ذاته له طول معٌن، فً لؽة  جاءفالمؤساة إذن محاكاة لفصل  ‹‹قول "أرسطو":ٌ     

نفراد فً أن ٌرد على إزٌٌن، كل نوع منها ٌمكن التّ  مشفوعة بكل نوع من أنواعممتعة ألّنها 

تثٌر  وبؤحداثالمسرحٌة، وتتم هذه المحاكاة فً شكل درامً ال فً شكل سردي  أجزاء

1.››شفقة، والخوؾ وبذلك ٌحدث الّتطهٌرال
 

 شرناأرسطو كما أعند ً فكرة التلقً بفكرة التطهٌر، فمفهوم التلقّ  "أرسطو"وهنا ربط      

 سابقا جاء مرتبطا بفكرة التطهٌر، وهو مصطلح ٌعنً بلفظه الٌونانً Catharis* وبالتالً

 ففكرة التطهٌر عند أرسطو جاءت موازٌة لفكرة التلقً.

طهٌر، والتً االنفعال الذي ٌحرر من تطرق لفكرة التّ  أّولكان  "أرسطو" أنبحٌث      

.، ''علم البالؼة'' ''السٌاسة''ارة، وذلك فً كتبه ''فن الّشعر''النفس من المشاعر الضّ 
2

 

ٌّةة كتشاؾ الجمالٌّ ا   "أرسطو"كما نالحظ محاولة        النصوص، ستقبالمن خالل ا   األدب

، وأّن بالجمهورص هتمام بحد ذاته بعالقة النّ ا  عر هو بالشّ  "أرسطو"الحدٌث عن اهتمام  الن

نقطة  ابةكانت بمث وأنها، "أرسطو" إلٌهانتهى التً ا   األحكاما لمعظم هذه العالقة كانت أساسًّ 

التحول بٌن الفكر األفالطونً واألرسطً
3

و بحث فً عر هبحث أرسطو فً الشّ ، وبالتالً ف

ا على  العالقة القابمة بٌن القارئ والنص، وما ٌإكد بحثه فً هذه العالقة هو تركٌزه أساسًّ

 '' األدٌب''، ''المإلؾ''،''األدبًعناصر عملٌة التلقً والمتجسدة فً الّنص ''العمل 

                                                                 

.99األنجلو المصرٌة، صعر، ترجمة: إبراهٌم حمادة، مكتبة أرسطو: فن الشّ  -1  

 *Catharis: تحمل معنى التنقٌة والتنظٌؾ.
، 2009، 1وآخرون، نظرٌة القراءة المفهوم واإلجراء، منشورات المخبر، بسكرة، ط تبر ماسٌنٌنظر، عبد الرحمان  -2

19ص  

..16ٌنظر: المرجع نفسه، ص -3  
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الفة الذكر دورها الذي تتفاعل به، كل من العناصر السّ  أعطىالمتلقً، وقد  باألحرىأو 

.اٌة المرجوة من هذا التفاعل هً ''إدراك جمالٌة النص'' و''رسالة األدٌب''والؽ
1 

هً إدراك  اإلبداعًإن الؽاٌة المرجوة من هذا التفاعل الحاصل بٌن المتلقً، والعمل      

ة فً عملٌّ  "أرسطو"ربط  >>ص المستهدفة، ومن أجل الوصول لهذا الهدؾ ة النّ جمالٌّ 

أن  "أرسطو"ً ومعتقداته، فال ٌنبؽً عند اعر وأحول المتلقّ الفنٌة لدى الشّ ً بٌن المقدرة التلقّ 

.<<الجمهورفً رإٌة  ٌكون موضوع النص مستحٌالًّ 
2 

ٌّة وهً فً فً عملٌة التلقّ  "أرسطو"رّكز       ً على العناصر الثالثة المكونة لهذه العمل

المرجوة، والهدؾ المسّطر هو _ تجسد الؽاٌة  عالقة التفاعل فً عملٌة التلقً أي اعتقاده _

األخٌرة تظهر مقدرة الجمهور فال ٌوجد  هذهٌة النص، وإدراك رسالة األدٌب بلوغ جمالّ 

."أرسطو" نظرموضوع مستحٌل فً   

معقول وعرؾ كٌؾ ٌضفً الالّ  األمراعر أما إذا أدخل الشّ >>فً ذلك:  "أرسطو"ٌقول      

<<استحالةا من الحقٌقة فله ذلك على الرؼم من علٌه مظهرًّ 
3
محمود عباس عبد "ٌقر  .

تنزع إلى قناعة  "أرسطو" دقد العربً، ولكنها عنأن هذه المسؤلة مؤلوفة فً النّ  "الواحد

 ة ترتبط بفكرة نظرٌة المحاكاة.خاصّ 

ٌّة، كتوظٌؾ األسطورة الالّ  األمورفتصوٌر       كانت  فإذامعقولة أمر معٌب فً المسرح

َه علٌه من الالّ  أنهااألسطورة من األمور المستحٌلة عقالًّ فً ذاتها، أي  معقول الذي نبَّ

ٌّة "أرسطو"قناعة  إلىعر من عدمه مرده ستخدامها فً الشّ الفضل فً ا   نّ "أرسطو"، فإ  بؤهم

تفاعل بٌنهما لهذا جعل الحكم فً المسؤلة رهنا ً، وضرورة الّ نص والمتلقّ بٌن الّ العالقة 

بواقع الجمهور ومعتقداته
4
أمر  األسطورةمعقول فً توظٌؾ وبالتالً فقضٌة المعقول والالّ  

 راجع لقدرة الكاتب فً توظٌفها ومدى قابلٌة الجمهور المتلقً لذلك.

تضاد الؽاٌة  ألنهاؼٌر المقبولة،  األمورا لتوظٌؾ نفٌا قاطعًّ  "أرسطو"وٌبقى نفً  >>     

 <<من المحاكاة
5

 . 

                                                                 

، ص محمود عباس عبد الواحد، قراءةٌنظر:  - ًّ .45وجمالٌات التلق 1  
.38ناظم عودة خضر، األصول المعرفٌة، ص - 2 

.38المرجع نفسه، ص  - 3  
.46ٌنظر: محمود عباس عبد الواحد، قراءة وجمالٌات التلقً، ص - 4 

.57، ص1997جالة، القاهرة، نقد األدبً الحدٌث، نهضة مصر، الفمحمد ؼنٌمً هالل، ال - 5  
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ٌّة االنفعال، الذي ٌحدث فً نفوس أرسطو بالمتلقّ  هتماماإن       ً هو اهتمامه بقض

فس من المشاعر الضاّرة، فقد  الجماهٌر. واالنفعال كما سبق لنا القول ٌساهم فً تحرٌر النّ 

'' كؽاٌة للتراجٌدٌا من حٌث تؤثٌرها على الفرد، وٌنتج هذا االنفعال االنفعال'' "أرسطو"حّدده 

ٌر المؤساوي للبطل.عن متابعة المص  

ٌّة، وتفرٌػ  "أرسطو"التطهٌر عند ٌرتبط       شحنة بمشاهدة العنؾ، وٌإّدي إلى عملٌة التنّق

ٌبدو مما ، العنؾ الموجودة عند المتفرج بحٌث ٌحّرره من أهوابه، وٌهّذبه من جهة أخرى

ٌّة التطهٌر هو تفرٌػ  "أرسطو"سبق أّن هدؾ  ٌّة،  الجمهورمن عمل من الّشحنات الّسلب

تهذٌبه ومن ذلك تجاوز الفكرة األهواء إن صّح لنا القول.ووتنقٌته   

       ّطهٌر هو هذا المتلقًّ، الّذي ٌتلقّى العمل إّن المستهدؾ، بل المعنً بالخوؾ والت

هنا ٌقّدم عناٌة خاّصة بالمتلقًّ من منظور كونه منفعالًّ  "أرسطو" أن المسرحً، والشكّ 

ٌّة، أو كلّها، ٌبدو  باألثر فالسفة الٌونان لم ٌكن أقالّ  اهتمام أنالذي تحدثه أجزاء المسرح

ٌّة  اإلبداعٌةقٌمة فٌما ٌتعلّق بما تتركه اآلثار  ٌدهم تؤك فً نفوس المتلقٌّن، وهذا ما ٌجّسدهالفن

ٌرحداث الّشفقة، والفزع فً المستمع لتنزع إلى التطهعلى أّن المحاكاة ترمً إلى إ
1
هذا  .

من خالل دورة االنفعال، ومساهمته فً إحداث  "أرسطو" إلٌهذهب  الحدٌث ٌإّكد ما

 الّتطهٌر.

فكرة االنفعال، المتؤمل لما جاء به أرسطو ٌلحظ تالزما، وارتباطا عمٌقا بٌن  إن     

ٌّة فحسب، بل تتجاوزوالتطهٌر. ففكرة   النفعال ال تقتصر على التخلّص من الّشحنات السلب

 ذلك إلى إحداث اللّذة والمتعة.

ن مجّرد فكرة تكوّ  أنتعدو  طهٌر الفكرة التّ  أنهو  وما ٌإّكد الموقؾ الّسابق      

ٌّة بل تتجاوز ذلك إلى إلى جانب ذلك االنفعال الذي ٌولد تحقٌق المتعة لدى المتلقً  عالج

 التطهٌر تتولّد واللّذة والمتعة
2
. 

ٌّة التطهٌر، وهذه  المتلقً ''الجمهور''مشروعه حول  "أرسطو"ٌقٌم       على أساس عمل

ٌّة نابعة من ذلك األثر أو بمعنى آخر من تلك اال   األخٌرة ستجابة التً تتركها اآلثار األدب

ٌّت ب   من لدن أرسطو كالتوّتر، وٌدلل  نٌات االستجابة فً العمل الفّنً بعناٌة كبٌرةبحٌث حظ
                                                                 

ٌّة، منشورات اتبوجمعة بوبعٌو، آلٌات  -1 ، 2009حاد كتاب العرب، دمشق، التؤوٌل وتعدٌدٌة القراءة مقاربة نظرٌة نقد

.83ص  

ٌّة القراءة: المفهوم واإلجراء،  تبر ماسٌنعبد الرحمان  - .، )المرجع السابق(17صوآخرون، نظر 2  



ثــم وانحديــر انقديــن انفكــابيـقّي مــانته                                      م األول       ــانفص  
 

 

16 

ٌّة أن دارتالتً  باألحداثذلك  تٌجونا* التً وجدت نفسها تقؾ فً وجه مراسٌم فً مسرح

فً  الخطؤوكان البد لها من الوقوؾ فً وجه تلك المراسٌم، وبالتالً فان جسامة  مدٌنتها،

 البنٌة الفنٌة للمؤساة كانت تإّدي وظٌفة االستجابة بوصفها مثٌر ؼٌر اعتٌادي
1
. 

ثر أو االنفعال فً معناه الحقٌقً بة، أو األستجاٌعنً باال   "أرسطو" أنومجمل القول      

ٌّة  ٌّةوٌعتبر االستجابة جزء أساسً فً العمل ستجابة مرتبطة بتحقٌق ومنه، إن اال   األدب

 المعنى األدبً.

بط بٌن المحاكاة فً الرّ  "أرسطو"لتؤكٌد ما سبق الهتمام  "عبد هللا إبراهٌم"ٌذهب      

ٌّن أن المحاكاة لٌس مجّرد محاكاة لفعل واالستجابة ''االنفعال'' من طرؾ  الجمهور حٌث ٌب

تام، بل هً أٌضا محاكاة أحوال الناس، من شؤنها إثارة الخوؾ والرحمة بحٌث ٌهتم 

ٌّر الذي هو الشكل وهذا األخٌر له وظٌفته فً المستمع أو المشاهد عن طرٌق التطهٌر  بالمتؽ

. أو اللّذة
2

 

:لونجٌنوس -ب(  

مو؛ حٌث وضع '' ٌقتضً استقصاء نظرٌته فً السّ لونجٌنوسلقً عند ''إّن مفهوم الت     

ٌّة فً السّ  ة خاصة، تتضّمن أنماطا خاّصة متعددة مو وتنطوي على قٌمة جمالٌّ نظر

ٌظهر على نوع ملموس فً العمل األدبً،  األول والسمو عنده له معنٌان:  لالستجابة.

ٌّة فهو ا   فهو صدى لروح متٌاز خاص وبراعة فً التعبٌر. والّثانً فٌه مسحة أفالطون

دون النطق بكلمة واحدة، وذلك  اإلعجابتثٌر  األحٌانن الفكرة فً بعض عظٌمة، لذلك فإ

 تضّمنته من عظمة فً الّروح بسبب ما
3
. 

ٌّاز تعبٌر، وذلك من فً الّ  األدبًمو الذي ٌظهر فً العمل وٌتجّسد السّ       خالل االمت

 إٌحابٌةر على تكوٌن صوّ  القدرةالمختلفة التً لها  األشكالالخاص، والبراعة فً اختٌار 

 مإّثرة.

Sublimity'' بؤنه نوع من سمو الحدٌث وتفّوقه؛ حٌث ٌعّده  مو أو ''الجالل فهو ٌعرؾ السّ 

الذٌن ٌستطٌعون بشكل بارع وساحر عراء وكتاب النثر، الشّ  ألعظمالسمة الممٌزة  

                                                                 

ٌّات سوفوكلٌس، وأنتٌجونا بنت أودٌب.أنتٌجونا: *  إحدى مسرح  

ٌّة التلقً،  ناظم ٌنظر: - ٌّة لنظر .(سابقالمرجع ، )ال47صعودة خضر، األصول المعرف 1  
ٌّة، منشورات ا ٌنظر: - .48، ص2005، 2الختالؾ، الجزابر، طعبد هللا إبراهٌم، التلقً والسٌاقات الثقاف 2  
ٌّة  - .51صة التلقً، نظرٌّ لناظم عودة خضر، األصول المعرف 3  
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إلى عوالم الخٌال  -على الّرؼم منه أحٌانا –سحر بٌانهم إلى وجدان المتلقًّ، ونقله  إدخال

 الملهم.

عن طرٌق الّصنعة والفطرة معاًّ؛ ذلك أّنه ٌرفض  ٌتمّ  أنوٌرى أّن سبٌل الّسمو ٌجب      

الفطرة ٌمكن أن ٌتم عن طرٌق ؤثٌر فً المتلقً بوجه خاص الفكرة التً تذهب إلى التّ 

وحدها، دون عون من الّصنعة، وعلى الّرؼم من ذلك فإّن أهم مصدر للّسمو الفنً هو 

ٌّة التً تمنع موهبة إدراك األفكار العظٌمة، وقوة تولٌد واستلهام العاطفة العظمة الفطر
1
.  

شّدد على االهتمام ذلك أن الجالل هو أثر من آثار العقل الجلٌل والساّمً، ولهذا فهو ٌ     

ٌّة الكاتب ) الّشاعر أو الخطٌب أو ؼٌره من المبدعٌن( وٌإّكد وجوب استخدامه  بشخص

واإللهامالدابم للؽة الحماسة 
2
واصل فً أسمى مظاهره. ٌحقق التّ  المتلقً، وبالتالً حتى ٌثٌر 

الّروحٌة، على حد تعبٌر''  اإللهالجلٌل )الّسامً( ٌرتفع بالمتلقًّ تجاه عظمة  فاإلنسان

  لونجٌنوس''.

وقوته،  اإللهأو منظر بركان تجعله ٌتؤمل عظمة  -مثال –إذن إن رإٌة بحر عاصؾ      

والتعظٌم  اإلجاللتجعل المتلقً فً جو من  شالللامنظر  أورإٌة منظر الؽروب  أنكما 

لمبدع هذا الجمال
3
.  

، وما ٌصعب بل ٌستحٌل صرؾ اإلٌحاءبكل حافل  امً )الجلٌل(، حسبه، فالسّ      

ا ولمّدة طوٌلةاّ االنتباه عنه، وما ٌبقى فً الذ ًٌّّ  << كرة قو
4
الذي ٌحوي  األدبًفالعمل  .

هتمامه، وما دام ؤثٌر، هو ذلك الذي ٌخلد فً ذاكرة المتلقًّ وٌستحوذ على ا  عناصر التّ 

ا بالّسمو الحقٌقً، فتسمو ماهو سام وجلٌل فان روحه  بكلالمتلقً مؽرم  ًٌّّ  تتؤّثر ؼرٌز

معه، ثم تحلّق بكبرٌاء، وهً تفٌض بالسرور بالزهو، وكؤنها هً التً أنتجت ما 

سمعته
5

. 

ٌّاز الخاص والبراعة، اللّ       ٌّة على وجه ذلك أّن االمت ذان ٌظهران فً األعمال األدب

ستجابة ٌتحّوالن إلى بنٌة ا  فً الّسمو الخاص بالكاتب، ثم أن الخصوص، إّنما ٌظهران 
                                                                 

ٌّة التلّقً،  . - ٌّة لنظر 51صناظم عودة خضر، األصول المعرف 1  
ٌّة النص األدبً، دار العلم واإلٌمان للنشر  -3 ٌّد الّدسوقً، جمالٌات التلقً وإعادة الداللة: دراسة فً لسان محمد الس

.33، ص1والتوزٌع، ط   
33المرجع نفسه، ص - 3  
ٌّة التلّقً،  ناظم - ٌّة لنظر .(سابقالمرجع ، )ال53صعودة خضر، األصول المعرف 4  
55المرجع نفسه، ص -2  

: مإرخ رحالة وٌونانً لقب ب ''أبً التارٌخ''.* Herodotos هٌرودتس 
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، تتؤّثر بالّسمو تسعد به كؤّنما "لونجٌنوس"ّقً، ألن روحه كما ٌرى المتل الّسمو عندلتحقٌق 

 هً التً أنتجته.

On the sublime'' لوجدناه ٌقّدم بوضوح طرٌقة  األسلوب ولو تصفحنا كتابه ''فً سمو   

ٌّزة فً الّصٌاؼة والتؤلٌؾ والكتاب  سوؾ تبحر من مدٌنة ة تإّثر على الّسامع المتلقً: متم

 '' إلٌفاتٌن Elephantine'' صاعدا، وعندها تصل إلى سهل منبسط، وبعد عبور هذا 

ستقل سفٌنة أخرى وتبحر لمّدة ٌومٌن، ومن ثّم تصل إلى مدٌنة عظٌمة الّسهل سوؾ ت  

ً كٌؾ ٌقودك خٌالك عبر المكان بواسطة ''، أال تالحظ ٌا صدٌق Meroاسمها ''مٌرو 

التعبٌر الذي علق علٌه ''لونجٌنوس'''' وهو صاحب *'' Herodotos هٌرودوت'' 

 وٌجعلك ترى ما تسمعه
1
. 

تالحظ ٌا صدٌقً( تضع  أالوأفعال الخطاب الشخصً المباشر فً مثل هذه الحاالت )     

المستمع فً المجتمع المجسد، حٌث ٌظهر وكان هذا الحدٌث موجه نحو شخص واحد ولٌس 

ا جعل مستمعه ش إلى''لونجٌنوس'' ٌسعى  أنذلك للجمٌع،  ا ٌقظًّ ا  وأكثرخصًّ حماسةًّ وحضورًّ

موّجهة إلٌه  كلماتومشاركة، حٌث ٌحرص على لفت انتباهه حٌث ٌخاطبه باستخدام خطاب 

ٌّا بالمشاركة الفعالةشخ ا، مما ٌجعل المتلقًّ ٌشعر شعوراًّ حقٌق ًٌّّ ص
2
.  

 إلىمنه للمتلقً الّسامع، إشارة مهّمة دالّة على االهتمام به، فهو ٌمٌل  اإلشارةهذه  إن     

ٌّة تجعله )المتلقّ  ا ومشاركة.استعمال كلمات جلٌلة سام ً( ٌقظاًّ وأكثر حماسة وحضورًّ  

ٌّة فً أعادة بناء العمل الفّنً، وإّنما  بٌد      أن المشاركة التً ٌقصدها لٌست المشاركة الفعل

 مشاركة البطل أحداثه أو مشاركة المإلّؾ قّصته، وحضوره أثناء تواصله مع العمل األدبً.

واستجابة كبرى تتحقّق  اعتبارهطبق ''لونجٌنوس'' فكرة الّسمو فً مٌدان األدب على      

ؤثٌر التام الذي ال تتلفة فً الّتعبٌر األدبً، وتمتلك القدرة الكبٌرة على إحداث الـبؤشكال مخ

تقنع المستمعٌن ولكنها  اللؽة الرفٌعة ال  أنذلك  ؛اإلقناعٌقاوم، والذي ٌتجاوز حجة 

نفوسهم، وفً كل وقت، وعلى كل حال، ٌتؽلب الكالم المإثر بسحره  إلىتدخل الطرب 

السٌطرة على  نإ. واإلرضاء اإلقناع إلىٌره من الكالم الذي ٌهدؾ الذي ٌؽمرنا به على ؼ

                                                                 

مرجع ، )ال33صمحمد الّسٌد الدسوقً، جمالٌات التلقً وإعادة إنتاج الّداللة: دراسة فً لسانٌات النص األدبً،  -3

.(سابقال  

.34، صمحمد السٌد الّدسوقً، جمالٌات التلقً وإعادة إنتاج الداللة - 2  
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ال ٌقاوم وقوته عنٌفة تسٌطر على  فؤثرهماهو سام فً بلؽته  أماممكن عادة،  أمرقناعاتنا 

المستمعٌن أفبدة
1
. 

ٌركز على السامً باعتباره ٌإّثر فً المتلقً، ال بقّوة حجته وبرهانه، إنما  -إذن–فهو      

فً الحٌاة، وٌصنع نوعا من  ٌتؤّثر بكل ماهو سام اإلنسانبسموه وجالله وتعالٌه، إذ أن 

ٌلمح فٌه سموًّ وجالالًّ، مما ٌحدث فً ذات المتلقً نوعاًّ من  أمرعلى كل  واإلجاللالهٌبة 

وٌستمّر ذلك مّدة من الّزمن.الّرهبة واالنبهار،   

التً تتحقق بواسطة اللؽة الرفٌعة، حٌن  كانت اللؽة عنده شكالًّ من أشكال القّوة،     

ذلك إالّ من  ٌتؤتى فً المتلقً، وال والتؤثٌرٌفترض فٌها امتالك قوة وقدرة على االستجابة 

مو هًخالل خمسة مصادر للس
2
:  

متؤصل فً الكاتب، أو من براعة  ن بلالعظٌمة، وتتؤتى إما من  األفكارالقدرة على خلق  -1

 فً اصطفاء وتنسٌق المواضٌع ذات التؤثٌر البلٌػ.

العاطفة المتؤججة الملهمة. -2  

ٌّة. -3 ٌّة والبالؼ حسن استخدام المإّثرات والمجازات األسلوب  

.اللؽةوجمال  األلفاظاختٌار الكلمات ودقة  -4  

لّرفٌعة والجلٌلة.ا اإلنشابٌةالمقدر  -5  

ٌّز بها اللّ  انبؽًوهذه المصادر الخمسة، التً       ؽة لتجسٌد الّسمو، تعمل مجتمعه، أن تتم

ا على ا التؤثٌرحٌث ٌحرمه على أن تحقق التناؼم والتالحم حتى تكون لها قدرة  لجمهور تؤثٌرًّ

ا، إ ًٌّّا وحاسمًّ تحقٌق المقدرة على خلق االستجابة، لذلك. قٌمة لها إذا حالت دون  ذ القو

 "حذؾ االنفعال العاطفً من هذه المصادر، فقال:" ال شك انه  ألنهانتقد "سٌسلٌاس

ظن  أوسمو البالؼة واالنفعال العاطفً وحدة كاملة.  أنمخطا إذا فعل ذلك". معتمدا على 

هناك بعض االنفعاالت التً تبعد  أنذ اآلخر، إاحدهما عن  أليواحد، النفصال  أمر أنهما

ا عن الّسمو، وهً من طبقة أدنى، مثال ذلك الرأفة والحزن والخوؾ، ومن ناحٌة  ا شاسعًّ بعدًّ

ٌّة مستقلة عن  أخرى ٌّة االنفعاالتتوجد أمثلة عدٌدة على بالؼة سام العاطف
3
. 

                                                                 

34، صمحمد السٌد الّدسوقً، جمالٌات التلقً وإعادة إنتاج الداللة ا - 1  
نبٌل خالد أبو علً، أصول النقد األدبً ومباحثه بٌن الٌونان والّرومان ، الجامعة اإلسالمٌة، ؼزة، فلسطٌن،  ٌنظر: -3

.19، ص2008ٌونٌه   

.، مرجع سابق20، صنبٌل خلٌل أبو علً، أصول النقد األدبً ومباحثه بٌن الٌونان والرومان - 3  
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ا، فثّمة انفعا      ا سموًّ  أنالت ال تحققه، ذلك ٌتضح مما سبق، أن االنفعال عنده ال ٌمثل دومًّ

ٌحسن اختٌار االنفعاالت التً تسهم فً خلق السمو البٌانً  أنالسمو مقدرة، وعلى الكاتب 

ا طرفًّا فً مقٌاسه.  عند السامع الموجود دومًّ

تمٌز  أنوالى ابعد مدى تستطٌع  ففً تعلٌقه على فكرة منسوبة ب ''هومٌروس'':     

مري، دق وهو جالس على صخرة بحر حال ك خ  عٌنا رجل، عبر ضباب البحر، لرجل ٌح

واحدة عالٌة الصهٌل بقفزةتثبت خٌول الخالدٌن طاوٌة هذا المدى 
1
ه ٌجعل نّ أ :ٌقول 

ا لقفزتهم.  سمو هذه الصورة طاغ لدرجة تجعلنا نطلق صٌحة  إنمن اتساع الكون مقٌاسًّ

تجتاز  إالمرتٌن متتابعتٌن  اإللهٌة الحٌادتعجب بشكل طبٌعً متسابلٌن: ترى لو قفزت هذه 

.حدود هذا الكون
2
والتساإل؟ وذلك منه فً  فهو ٌعقب على المقطوعة السابقة والتعجب 

السامع حٌن ٌطرح على نفسه  أنالمإّثرة فً المتلقً، حٌث  اإلٌحابٌةالصورة  تبٌان قوة

معنى من جهة، وٌسهم فً قراءة تؤوٌلٌة  إنتاجمرتٌن فهو ٌسهم فً  الجٌادقفز هذه  إمكانٌة

ا  ا ومنتبهًّ ا وحاضرًّ  قراءة العمل. أثناءبسٌطة للنص من جهة أجرى، مما ٌجعله مشاركًّ

روري نه من الضّ أ  -العمل الفّنً إلىمن أجل جذب الّسامع  –إلى جانب ذلك ٌرى      

ا  أن العناصر  ألهمظم السمو، وهذا المصدر هو االختٌار المن لهذانجد مصدراًّ واحدًّ

 تكوٌن ما ألجلالموجودة، وجعلها فً شكل منسجم متسق، وهو حسن التركٌب، وكل هذا 

القدرة على  أن، كما األفكارفاالختٌار المنظم ٌجذب السامع بحسن انتقاء  ٌدعً بجسم واحد؛

العواطؾ   ، فمثالًّ تختار سافو* المختارة األشٌاءالتركٌب تجذبه فً جمعها لهذه 

ٌّة، ولكن ت رى ال ٌظهر  أٌنمالزمة لالنفعاالت المحمومة فً كل مكان من حٌاتها الواقع

أكثر الحاالت االنفعالٌة  بإحكامامتٌازها األسمى؟، إنه ٌظهر فً مهارة اختٌارها وربطها 

ا لألنظار، .وأشدها عنفًّا لفتًّ
3

 

امع وتلفت فً السّ  أثرهااالنفعاالت التً تحقق السمو هً تلك التً تترك  أنبمعنى      

ا نظره وتشد ا   كانت هذه االنفعاالت تلقً الّرهبة فً القلوب أو تنتهك  إنهتمامه، ولٌس مهّمًّ

تخلق استجابة وتؤثٌراًّ عند المتلقً. وهذا ما ٌحرص علٌه. أنالمهم هو  إنماحرمة الّشعور،   

                                                                 

ٌّة - .57ص، لنظرٌة التلّقً عودة ناظم خضر، األصول المعرف 1  
.57المرجع نفسه، ص - 2  
.58عودة ناظم خضر، األصول المعرفٌة لنظرٌة التلّقً، ص - 3  
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سعٌها لتمكٌن  تتلخص فً -إجماال –نظرٌة السمو عند '' لونجٌنوس''  أنوهذا ٌعنً      

ٌ صبػ أنٌقً فً ثوب المعنى الفنّ   باعتمادبهالة من الجالل والسمو  األسلوب، حٌث 

عور بالعظمة هبة والشّ خصابص لؽوٌة وأسلوبٌة متنوعة، لجعل المتلقً فً حالة من الرّ 

تجاه ما ٌسمع، فال ٌجد مناصا من قبول التؤوٌل والفهم الذي رسمه المبدع، فٌتمّكن المعنى 

  ، وٌستسلم لسمو العمل وجالله فتتحقق ؼاٌة هذا الفكر.نفسه

القدٌم الفكر العربًالمبحث الّثانً: التلقً فً   

لقد حظٌت قضٌة التلقً باهتمام كبٌر لدى النقاد والدارسٌن العرب منذ القدم، حٌث كان      

ٌّة التً جماهٌرٌاالشعر العربً القدٌم  ، ٌلقى شفاهة فً المحافل والمجالس واألسواق األدب

على الّسامعٌن  اإلبداعٌةاّتخذ منها الّشعراء مكاناًّ خصباًّ ٌعرضون من خاللها أعمالهم 

)المتلقٌن(. وهنا ٌؤتً دور المتلقً فً الحكم على الّشعر، حسب ذوقه وثقافته الخاصة فٌحكم 

ٌّز وتارة أخرى بالّردا ءة.علٌها بالتم  

ولقد تطّرق النقاد القدامى وعلى رأسهم ''عبد القاهر الجرجانً'' و''حازم القرطاجً''      

المبدع كما تكلّموا عن الّسامع ومن ثمة انتقلوا للحدٌث عن  إلىو''أبو الهالل العسكري''، 

ا وهذا من خالل ما أطلقوا علٌه ًٌّّ ا أم سواء كان شعرًّ  األدبًالكالم  الّنص باعتباره عمالًّ فن

ا وقد اهتّموا النقّاد العرب بالمتلقًّ، عندما القوا علٌه لفظ الّسامع وهذا هو الوصؾ الذي  نثرًّ

ٌّة ونجد هذا المصطلح فً قول ''الجاحظ'':  ارتكزت علٌه الدراسات أثناء تؤصٌلهم للنظر

 واإلفهام لفهمالقابل والسامع إّنما هو ا إلٌهاوالؽاٌة التً ٌجري  األمرن مدار أل
1

 . 

( األوصاؾالنقاد العرب القدامى قد استعملوا هذه المصطلحات ) أنومن هنا نجد      

نجد له مقابالًّ فً النقد العربً الحدٌث متمّثالًّ  التالٌة: المتكلم، الكالم األدبً والّسامع وهذا ما

 فً المبدع، الّنص والمتلقًّ.

ٌّة  المتكلم أووٌعتبر المبدع       . ولقد ركز النقّاد العرب على اإلبداعٌةأول ركن فً العمل

والتؤثٌر.  اإلبداعالمبدع من خالل االهتمام بالكشؾ عن موهبته وثقافته وبٌبته وقدرته على 

ٌّة  ٌّة  اإلبداعٌةوالّنص هو الّركن الّثانً فً العمل ٌّة راق حٌث ٌنبؽً أن ٌكون مكتوبا بلؽة أدب

ٌإّدي دوره فً التؤثٌر فً المتلقًّ. تعّبر عن عمل فّنً حتى  
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القدامى الّنص من خالل بنٌته اللؽوٌة المكونة من تناول النقّاد  األساسوعلى هذا      

ت ناته. األلفاظ والمعانً ولذلك نّبه النقّاد إلى حسن التؤلٌؾ وم   

فٌه الّن الؽاٌة  ذلك أّن مراعاة هذه النقاط كفٌل بتحقٌق االستجابة لدى المتلقًّ، والتؤثٌر     

 -فً نّصه–من النص عندهم هً حمل رسالة المتلقًّ وأّكدوا على ضرورة مراعاة المبدع 

ٌّة.  لجمهور المتلقٌن من حٌث المستوى الثقافً والناحٌة النفس

ٌّة       فهو الؽاٌة التً أنشا  اإلبداعوٌعد السامع )المتلّقً( أحد األركان الّربٌسٌة فً عمل

، وتفاعله لتؤثرهوفقا  ٌؤتًمن أجلها الّنص، كما أّنه المتكفّل بالحكم على النص وهذا الحكم 

مع النص وثقافته، ولقد اشترط النقّاد العرب القدامى فً المتلقًّ أن ٌكون من أهل الّذوق 

ول للمبدع. ٌق اإلبداعٌةوالمشاركة فً التجربة  اإلبداعًوالمعرفة حّتى ٌستطٌع تقّبل العمل 

واعلم أّنه  ال ٌصادق القول فً هذا الباب موقفًّا من  ''الجرجانً '' فً هذا الخصوص: 

.ٌجد لدٌه قبوال حّتى ٌكون من أهل الّذوق والمعرفةالّسامع وال 
1

 

 ً ومعنى المعنى عند عبد القاهر الجرجانً:التلقّ  .1

ٌّة الّنظم التً توّصل إلٌها لقد شّكلت  دالبل  –( فً كتابه ـه471عبد القاهر الجرجانً )نظر

ٌّة من أجل إدخال الّنحو العربً  -اإلعجاز ٌّة  إلىأكبر تحد فً العرب حقل الدراسات الدالل

 عبرالسامع )المتلقً(  إلىحٌث أصبح الّنحو وسٌلة فاعلة لنقل المعنى من المتكلم )المبدع( 

 )الّنص(. اإلبداعًالعمل 

ظم ضمن علوم البالؼة، ذلك أّنه ٌسعى إلى ترتٌب الكلمات وإجادتها لقد صّنؾ النّ      

ٌّرها وتؤلٌفها وهكذا اعتبر النظم من  التً ٌحسن فٌها الكالم باستعمال  األسالٌبوحسن تخ

ٌّة. ٌّة والمجاز  المعانً الحقٌق

ٌّة اللفظ والمعنى –لقد اّتخذ الجرجانً موقفًّا جدٌدا        حً ثار ضدّ  -فً معالجته لقض

وأعلم  الذٌن فصلوا بٌن االثنٌن وضّد الذٌن انحازوا إلى جهة اللفظ دون المعنى ٌقول: 

أّن الّداء الدوي والذي أعٌا أمره فً هذا الباب ؼلط من قّدم الّشعر بمعناه وأقل االحتفال 

باللفظ
2
. 
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ٌّة اللّفظ والمعنى، وأّنه ال ٌمكن أن ٌكون هناك لفظ من       ٌإّكد الجرجانً هنا على ثناب

 دون معنى وبالتالً فالذٌن ٌقّدمون المعانً على األلفاظ هم مخطبون حسبه.

ٌّة هامة تتعلّق بما أصبح ٌسّمى معنى المعنى، حٌث   ’’الجرجانً’‘كما تحدث      عن قض

ابة الؽشاء الذي ٌحٌط بالمعنى، وبالّتالً فالمعنى األّول هو المنفذ هً بمث األلفاظٌرى أن 

المعنى  إلنتاجالذي ٌبرز من خالله المعنى الّثانً، فالمعنى األّول ٌشّكل الخطوة األولى 

فإذا  >> من خالل المعنى األّول، ٌقول:الّثانً، وبهذا ال ٌكون للمعنى الّثانً وجود إالّ 

لٌة علٌها، وٌجعلون المعانً كالجواري  المعانًٌنة رأٌتهم ٌجعلون األلفاظ ز  واأللفاظوح 

كالمعارض لها، وكالوشً المخبر واللباس الفاخر والكسوة الّرابعة إلى أشباه ذلك مّما 

ْنب   ٌَ ٌَشر ؾ<<ٌقحمون به اللّفظ وٌجعلون المعنى  ل به و
1
. 

ًّ الذي       ٌتضح من حدٌث الجرجانً أن المعانً ال تتضح إالّ من خالل األلفاظ، فهً الحل

ٌّنها وهذا تؤكٌد على ضرورة  مالزمة  فاعلم أّنهم ٌضعون >>األلفاظ للمعانً، وٌضٌؾ: ٌز

ا قد ٌفخمون به أ الذي أعطاك المتكلم أؼراضه فٌه من  المعنىاللّفظ وٌجعلون مر كالمًّ

 ووضع كلّنى وعرض ومّثل واستعار، ثم أحسن فً ذلك كلّه وأصاب، طرٌق معنى فك

ن مؤخذه  شًء منه فً موضعه وأصاب به شاكلته، وعمد فٌها كّنى وشّبه ومّثل، لما َحس 

ودّق مسكنه ولطفت إشارته، وأّن المعّرض وما فً معناه لٌس هو اللّفظ المنطوق به ولكن 

<<انًمعنى اللفظ الذي دللت به على المعنى الثّ 
2

لمعنى الّثانً الذي قصده إذن فا 

ٌظهر من خلل االستعارة والكنٌة والتشبٌه، حٌث انه المعنى الذي ٌحرك الخٌال  "نً"الجرجا

 ومشاعر المتلقً، وٌستفّزه، وٌحّثه على مواصلة البحث عن المعنى.

 ألولا) مستوٌٌن(،  أوقسمٌن  إلىٌنقسم  الجرجانًالمعنى حسب  أن إلىوٌشٌر هنا      

 األلفاظ إلٌهااللؽوٌة، بٌنما ٌتؤلؾ الثانً من المعانً والدالالت التً تشٌر  األلفاظمن  ٌتؤلؾ

والتً تنبع من االستمارة والكناٌة والمجاز، وهذا هو المستوى االنفعالً الذي ٌجعل المتلقً 

لأللفاظ السمعً  التصورمختلفة عن  ذهنٌةٌشكل صورا 
3
.   

ٌّة الّنظم مسؤلة اللؽة من خالل ارتباطها بالّسٌاق، ذلك        أنلقد وّضح الجرجانً فً نظر

للمتلقًّ، كما وّضح فكرة المعنى  واالنفعالٌةهو الذي ٌعطً الدالالت المعنوٌة  األخٌرهذا 

                                                                 

.719احمد الوردنً، قضٌة اللفظ والمعنى ونظرٌة الشعر عند العرب،ص -1   
.720ص المرجع نفسه، - 2 

.721صالمرجع نفسه،  - 3  



ثــم وانحديــر انقديــن انفكــابيـقّي مــانته                                      م األول       ــانفص  
 

 

24 

الذي  لأللفاظعادة من القصد اللؽوي المباشر  ٌتؤلؾ األولومعنى المعنى حٌنما بٌن المعنى 

من المجاز  -الذي ٌمّثل البعد الجمالً –ؼٌره، فٌما ٌتؤلؾ المعنى الّثانً  أود ٌعنً الصدق ق

 واالستعارة.

الؽرض بداللة  إلىتظل فٌه  أنتالكالم على ضربٌن، ضرب  >>ٌقول ''الجرجانً'':         

زٌد مثال بالخروج عن الحقٌقة، فقلت: خرج زٌد  تخبر عن أن أردت إذااللفظ وحده، وذلك 

التصل  أنتوباالنطالق عن عمرو فقلت: عمرو منطلق، وعلى هذا المقٌاس. وضرب آخر 

الؽرض بداللة اللفظ وحده، لكن ٌدلك اللفظ على معناه الذي ٌقتضٌه موضوعه فً  إلىمنه 

على الكناٌة  األمرذا الؽرض وه إلىاللؽة، ثم تجد لذلك المعنى داللة ثانٌة تصل بها 

.<<واالستعارة والتمثٌل
1
  

ا نظرٌته المتعلقة بالمعنى ومعنى المعنى،  "الجرجانً" إلٌهلعل ما ذهب       بوضع تمامًّ

ٌّنا فً لؽة المباشر، ثم ٌثٌر هذا المعنى  أنحٌث  ثان انفعالً،  مهنًالمعنى ٌثٌر مضمونا مع

المتلقًّ وٌجعله ٌتفاعل مع الّنص حسب  وهو المعنى األدبً الجمالً، الذي ٌحّرك خٌال

فٌها هنا عبارة عرفت هذه الجملة  وإذا>>اّصة واستعداده الّذهنً. ٌقول: ثقافته الخ

تقول: المعنى ومعنى المعنى، تعنً بالمفهوم من ظاهر اللفظ والذي  أنمختصرة، وهً 

معنى  إلىذلك  بك ٌفضًفظ معنى تعقل من اللّ  أنتصل إلٌه بؽٌر واسطة، وبمعنى المعنى 

<<آخر
2
فظ وحده بؽٌر بداللة اللّ  إلٌهقد تصل  األولالمعنى  إن "الجرجانً"ٌ فهم من حدٌث  

 –فان معنى المعنى المعنى الّثانً فاّنه ٌدرك من خالل المعنى األّول، وبالتالً  أّماواسطة 

 واإلحساسٌتؤلؾ من كل ما ٌنشؤ عن النظم والصٌاؼة، بل هو الفكر  -حسب الجرجانً دابما

الالت من خالل نظرٌة تفاوت المعانً والدّ  إبرازوالصورة، وهذه الصٌاؼة لهل القدرة على 

 الّنظم.

ٌّة المعنى ومعنى إن الدّ       ٌّان فً قض اللة بمستوٌاتها األول والّثانً هما المحوران الّربٌس

خالل الّتفاعل الحاصل المتلقًّ من  إلٌهاٌصل  األولىالمعنى عند الجرجانً، ذلك أّن الّداللة 

الكالم وإٌماءاته، هناك أٌن  اللة الثاّنٌة من رحمبٌنه وبٌن ألفاظ الّنص، فً حٌن تتشّكل الدّ 
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ٌّة  عبٌراتوالتّ توجد الّصور  وبالّتالً تتسع دابرة التؤوٌل التً تنجم عن تلك الّصور المجاز

ٌّة المجاز
1
. 

الّنظم وفق  إلىفظ والمعنى من خالل انتصاره لقد عمل الجرجانً على حل مشكل اللّ      

تكون إالّ من خالل تجاوزها مع ؼٌرها من  طرابق النحو، وأّكد على أن قٌمة اللفظة ال

األلفاظ وبروزها من خالل سٌاق خاص، لذل فان المعنى المتولّد من ارتباط الكالم بعضه 

ى المتلقًّ جراء تشّكل لدوالصورة التً ت واإلحساسببعض ما هو فً الحقٌقة سوى الفكر 

 تفاعله مع الّنص.

 أبو الهالل العسكري وثقافة المتلّقً: .2

حسن  إلدراكوصور البٌان وسٌلة الكشؾ عن وجوه البدٌع  أنالهالل العسكري  أبوٌرى 

م الناس البالؼة لٌتكّون لدٌهم الذوق والفهم المسعفان ٌتعلّ  أنه ٌرٌد نّ ؤلٌؾ، أي أظم والتّ النّ 

الكتابة والّشعر('' ٌشرح وجوه البالؼة، )الصناعتٌن ''. فكان كتابه اإلعجاز إدراكعلى 

بحٌث سعى فٌه أبو هالل لتوضٌح األدوات التً تبنى علٌها الّصناعة الّشعرٌة، وتإدي 

ٌّة ش ا، ومن ثّم فهمها، فهو الوظٌفة المنوطة بالكتابة األدب ا ونثرًّ وا من النقّاد الذٌن أقرّ >>عرًّ

ٌّة، ال عرأن صنعة الشّ  ؼنى للكاتب  اكتساب ثقافً، لذا فهو ٌرى فً الشعر مادة ثقاف

.<<والخطٌب وكل متؤدب عن معرفتها ورواٌتها
2

 

كتابه بالحدٌث عن أهمٌة علم البالؼة لصناعة األدب  "أبو هالل العسكري"ٌفتح      

ٌّة "هالل العسكري "أباأٌضا، وهنا نالحظ  وقراءته ٌّة،  ٌقحم المتلقً فً صمٌم العمل األدب

ٌّة مع المبدع والّنص، من خالل ا   شتراكه مع المبدع وذلك عندما ٌضعه فً مواجهة ند

تعلم البالؼة. سواء كان هذا  إلى -عصرهفً –بحاجة المثقّؾ  "العسكري"بالّثقافة، فقد أحّس 

من الخاضعٌن فً علم الّنقد. أم ممن  أممعرفة إعجاز القرآن،  إلىالمثقّؾ مع المتطلّعٌن 

ٌرومون قرض الّشعر وتؤلٌؾ الّنثر، أم من الذٌن ٌقصدون تصنٌؾ الكتب وجمع 

االختٌارات للّشعراء
3
. 
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ٌّة، التً تإّدي به       ص، وهً ثقافة التلقًّ فهم النّ  إلىفالبالؼة هً أهم أدوات المتلقًّ الثقاف

المتلقًّ تجعله مشاركا  إلىهذه النظرة  أن، وهكذا نرى لإلبداعبالمقدار الذي تكون فٌه ثقافة 

ا على الحكم على األدبًفً العمل  ، وتجعل من أي قارئ مثقّؾ ٌمتلك أدوات البالؼة، قادرًّ

 فهم معناه والؽوص فٌه. إلىرفضه وتإهله  أوستحسانه النص من خالل ا  

ٌّة هً التً تساعده على  إن      إلى عالمه الّداخلً الّدخول تدعٌم ثقافة المتلقًّ البالؼ

ٌّد، وآخر رديء إذا ألنه>> ، ولفظ حسن، وآخر قبٌح، وشعر نادر، لم ٌفّرق بٌن كالم ج

ٌنشا  أراد أن ٌصنع قصٌدةًّ، أو إذا( أٌضا)وهو  وآخر بارد، َباَن جهله وظهر نقصه.

الوحشً ستعمل رسالة، وقد فاته هذا العلم، مزج الصفو بالكدر، وخلط الؽرر بالعرر وا  

.<<، فجعل نفسه مهزأة للجاهل وعبرة للعاقلرالعك
1

 

ومن خالل هذه الفقرة نالحظ تؤكٌد على وجود وحدة تجّمع بٌن المبدع والقارئ وهً      

 (. اإلبداع) ثقافة  علم البالؼة، أي ثقافة التلقًّ

 ألنهاة سمٌت البالؼة بالؼ>>ٌفّصل أبً الهالل العسكري فً وظٌفة البالؼة فٌقول:      

<<تنهً المعنى إلى قلب الّسامع
2
بمعنى أّن وظٌفة البالؼة تكمن فً أن تنتهً فٌها المعنى  

 إلى القارئ.

بحث فً مختلؾ  "أبا الهالل العسكري"أن  –فً كتاب الصناعتٌن  -ومن الواضح      

ٌّة، حٌث تراه ٌلج عالم النص قد المتداولة فً سوق السجَ قضاٌا النّ  متعّمقًّا فً االت الّنقد

ٌّة المتلقًّ،  مستوٌاته من األعم إلى األخص، كما أّنه ألقى الضوء على فعل القراءة وأهم

مستوى اللفظ  إلىنراه ٌهبط  عاّمة للمبدع والّنص والمتلقًّ، فبعد كالمه عن البالؼة كثقافة

ا جمالٌات كل منهما وأثرها فً المتلقًّ.  والمعنى مناقشًّ

الكالم أٌدك هللا، ٌحسن >> النص فٌقول:  إلىمن نظرة عامة  "هالل "أباٌنطلق      

سته، وسهولته، ونصاعته، وتخٌر ألفاظه، وإصابة معناه، وجودة مطالعه ولٌن مقاطعه. بسال

موافقة مآخره لمبادٌه. مع قلّة بهوادٌه و إعجازهواستواء تقاسٌمه، وتعادل أطرافه، وتشبه 

ور فً لفاظ أثر. فتجد المنظوم مثل المنثلها فً األ ٌكون ضروراته بل عدمها أصالًّ، حّتى ال

كان  فإذا  سهولة مطلعه. وجودة مقطعه وحسن وصفه وتؤلٌفه، وكمال صوؼه وتركٌبه.

                                                                 

المكتبة إبراهٌم، الفضل )الكتابة والّشعر(، تحقٌق علً محمد البجاوي ومحمد أبو  أبو هالل العسكري، كتاب الصناعتٌن -1

ٌّة، بٌروت، ط .10، ص1العنصر  

.10نفس المرجع، ص - 2  
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<<الكالم كذلك كان بالقبول حقٌقًّا وبالتحفّظ خلٌفًّا
1

هذا هو معٌار الجودة الذي ٌكاد ٌتفق . 

كان  فإذا>> وسالسته ونصاعته على المتلقًّ:له علٌه جمٌع النقاد، فالنص ٌإّثر بحسنه وجما

هولة، والرصانة، مع السالسة والنصاعة، واشتمل ، والجزالة، والسّ العذوبةالكالم قد جمع 

على الرونق والطالوة وورد على الفهم الّثاقب، قبله ولم ٌرده، وعلى الّسمع المصٌب، 

.<<استوعبه ولم ٌمّجه  
2

 

ٌّدة،  أنه ٌنبؽً نأ إلى "العسكري"وهنا ٌشٌر       ٌكون النص مكتوبا بلؽة أدبٌة راقٌة وج

ٌّة   فسالسةحّتى ٌإّد دوره فً التؤثٌر فً المتلقًّ، تعبر عن عمل فّنً ٌختلؾ عن اللؽة الٌوم

وجزالته وألفاظه الجمٌلة وؼٌرها من النقاط األخرى التً ذكرها العسكري كفٌل النص 

ا هو الذي ٌساعد على بتحقٌق االستجابة لدى المتلقًّ والتؤثٌر  فٌه، فصٌاؼة الّنص لفظاًّ ومعنًّ

قبل اللّطٌؾ وتنبو فالّنفس ت >>ص وٌزٌد من تفاعله معه، حٌث ٌقول:النّ  إلىشّد المتلقًّ 

تقلق من الجاسً البشع، والعٌن تؤلؾ الحسن وتقذى بالقبٌح والفهم ٌؤنس من على الؽلٌظ، و

وٌسكن إلى المؤلوؾ، وٌصؽً إلى الّصواب وٌهرب من المحال،  الكالم بالمعروؾ،

وٌنقبض على الوخم، وٌتؤخر على الجافً الؽلٌظ، وال ٌقبل الكالم المضطرب، إالّ الفهم 

<<المضطرب. والروٌة الفاسدة
3
ذا حال النفس التً تتؤّثر بالجمال، وهذا التقّبل إنما وه 

 أنإالّ فلٌس ٌطلب من المعنى >> على اللّفظ، معٌاره اللّفظ فالعسكري ٌحٌل جمال الّنص 

ا <<ٌكون صوابًّ
4
الخطب  أنٌدل على ذلك  وإنمافالمعانً معروفة ومطروحة للجمٌع،  

ٌّد منها ن الرّ أل>> المعنى،  إلصابةلم تجعل فقط  واألشعار دئ من األلفاظ، ٌقوم مقام الج

لفاظه وجودة مطالعه، وحسن صنعته، ورونق أ وأحكامفً اإلفهام وإّنما ٌدل حسن الكالم، 

مقاطعه، وبدٌع مبادٌه، وؼرٌب مبانٌه على فضل قابله، وأكثر هذه األوصاؾ ترجع إلى 

<<األلفاظ دون المعانً
5
. 

، فالجمٌل هو التالإم معٌارفظ والمعنى، من خالل للمصالحة بٌن اللّ  "العسكري"وٌعود      

ا،  إذاخٌر فً المعانً  وال>> المتالبم المنسجم.  ا، واأللفاظ إذا اجترت قسرًّ استكرهت قهرًّ

                                                                 

.(سابقالمرجع ، )ال128ص ، التلقً فً النقد العربً فً القرن الرابع هجري، مراد حسن فطوم - 1  
.(سابقالمرجع ، )ال11صأبو هالل العسكري، كتاب الصناعتٌن،  - 2  
.129الرابع الهجري، صمراد حسن فطوم، التلقً فً النقد العربً فً النقد  - 3  
.129المرجع نفسه، ص - 4  
.129صالمرجع نفسه،  - 5  
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إذا سخؾ معناه، وال ؼرابة فً المعنى أالّ إذا شرؾ لفظه مع وال خٌر فٌما أجد لفظه 

<<وضوح معناه
1
.  

ن الشؤن هو إصابة المعنى، نً وجمالٌتها، فهو الخطؤ فٌها، ألأّما أهم معاٌٌر المعا     

إلصابة المعنى وتصحٌح اللّفظ والمعرفة بوجوه  فال ٌكمل لصناعة الكالم إالّ من ٌكمل>>

ناقض والبعد عن . فالمعٌار األساسً لجمال المعنى هو الصّحة، وعدم التّ <<االستعمال

للتؤكٌد على أن من  إالّ هذا فكرة التفاضل فً المعانً، "العسكري"الخطؤ والكذب. وٌضٌؾ 

ٌفاضل  أنوأّن من شؤن المتلقًّ  شؤن المبدع أن ٌورد أفضل المعانً، وٌسعى للتجوٌد فٌها،

فمن المعانً ما ٌكون  >>بٌن تلك المعانً، لٌعطً الحكم الصابب فً الحسن والّرداءة، 

ا ؼٌر بالػ مبلػ الحسن ٌّدا، ومنها ما ٌكون مقصرًّ <<ج
2
إّن العسكري وضع الّنقاط التً  .

اًّ. ، والتً حصرها فً اللّفظ أّوال وفً المعنىجمالٌاتتدّل المتلّقً على  ٌّ  ثان

بشرح وجوه االستحسان  ٌبدأاألعمق للنص،  المستوٌاتفً  "العسكري"وعندما ٌؽوص      

والجودة والعٌوب الناتجة عن الخلل أو الخطؤ فً مكّوناته. وهنا نالحظ أّن فهم العسكري 

ٌّن األدوات التً تزٌد من فهم  ٌّة فً الّتلقًّ، وكذلك ٌب وظابؾ الّنص، ٌدّعم نظرته الجمال

ٌّن وجوه الجودة والحسن فً الّتشبٌه، الذي ٌزٌد المعنى وضوحاًّ وٌكسبه ا لمعنى، فهو ٌب

ا بل إّنه ٌدّعم المعنى بحٌث ٌنوب أحد الّطرفٌن عن اآلخر.  جع فهما والسّ  االزدواجأما تؤكٌدًّ

ا وجماالًّ،  ٌّنان الكالم وٌزٌدانه حسنًّ وال ٌحلو حتى ٌكون فال ٌحسن منثور الكالم  >>ٌز

<<وال تكاد تجد لبلٌػ كالماًّ ٌخلو من االزدواج والّسجع مزدوجاًّ 
3
، ثّم ٌبدأ بشرح وجوههما 

وعٌوبهما التً تسا للكالم، وهكذا ٌمضً فً شرحه وجوه البدٌع، دون أن ٌخرج عن حّدي 

ا >>التلقً، وهما إدراك الحسن والتمّكن من المعنى،  فمن الوجوه التً تزٌد الكالم حسنًّ

4 <<والتطرٌزجنٌس والترصٌع والتوشٌع والعكس لتالمطابقة وا
ومن وجوه البدٌع التً  .

ا تمكن ال الحقٌقة  أصلالتً تحٌل إلى داللة هً  ،االستعارةمتلقً من المعنى وتزٌده تؤثٌرًّ

فضل هذه االستعارة وما شاكلها على الحقٌقة أّنها تفعل فً نفس الّسامع ماال تفعل ولكن 

حة التقسٌم وصحة التفسٌر فهً تسهم فً إفهام المعانً مع زٌادة الحقٌقة، أّما المقابلة وص

                                                                 

.75أبو الهالل العسكري، كتاب الصناعتٌن )الكتابة و الشعر( ص - 1  
.، )المرجع السابق(81ص أبو الهالل العسكري، كتاب الصناعتٌن )الكتابة والشعر(، - 2  
.130صمراد حسن فّطوم، التلقً فً القرن الرابع هجري،  - 3  
. 130المرجع نفسه، ص- 4  
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داببا خلؾ المعنى، باحثا عنه خلفها ومن الوجوه ما ٌجعل المتلقً فً حسن الكالم. 

أن ٌرٌد المتكلم الداللة على معنى فٌترك اللفظ الّدال علٌه  >>كاإلرداؾ والتوابع؛ وهً

<< فٌجعله عبارة عن المعنى الذي أرادهالخاص به وٌؤتً بلفظ هو ردفه وتابع له 
1
. 

إالّ أّنه ٌنّبا ؤتً بلفظة تكون موضوعة لمعنى آخر وهً أن ٌرٌد المتكلّم العبارة فٌوالمماثلة 

كقولهم فالن نقً الّثوب ٌرٌدون به أّنه ال عٌب فٌها أورده عن المعنى الذي أراده. إذ
2
  أما .

 أدنىنهاٌاته، وال تقتصر فً العبارة عنه  بعدوأؼاٌاته،  أقصىتبلػ بالمعنى  أنالمبالؽة 

وأقرب مراتبهمنازله، 
3
ٌ كّنى عن ومنه الكتابة والتعرٌض؛  . وٌعرض  الشًءوهو أن 

 4به وال ٌصرح
. 

ومن الوجوه ما ٌسهم فً زٌادة الشرح والتفصٌل فً المعنى بحٌث ٌسهل فهمه وهكذا      

جدٌدة،  بؤدوات "العسكري"ٌسهم فً تدعٌم عملٌة القراءة عند  األعمقفان مستوى النص 

من جانب ومساعدة  التجوٌد إلىالنص نفسها التً ٌقوم اؼلبها بوظابؾ، تإدي  أدواتوهً 

المعنى، من جانب آخر. إدراكعلى  المتلقً  

والتلقً، من خالل إعطابه  اإلبداع، فً وصفه عملٌة "هالل العسكري "أبوولقد سعى      

تالزم عملٌة التلقً  إلىالرسابل والخطب،  وأصحابالّنصابح للكتاب، من الشعراء 

لٌمارس رقابته األولٌة على الرسالة ، حٌث ٌإكد حضور المتلقً فً ذهن المنشا واإلبداع

ل ٌرسم هال وأبوالمتبادلة بٌنهما. هذا الحضور ٌسمى فً النقد الحدٌث، ''القارئ الضمنً''، 

مناقشته عٌوب الكتابة، ومن خالل النصابح التً تجعل المبدع  أثناءمالمح ذلك المتلقً. فً 

ا للنص. مثل ٌّر منها. والبعد عن المتنافر بٌن  أكثر تجوٌدًّ االبتعاد عن المعانً التً ٌتط

ْر  ٌَّ اء واالبتعاد عن أخط األلفاظالصدر والعجز، واالبتعاد عن الوحشً من الكالم، وت َخ

تنطوي على كثٌر من النقد، الذي تمارسه رقابة  األدبً اإلبداعالقوافً وعٌوبها. فعملٌة 

ٌّز األلفاظ. ؼاٌاتهاالمتلقًّ الضمنً''. فهً صناعة '' التجوٌد وسابلها الترتٌب والصّحة، وتح  

نراه ٌوّسع فً ثقافة  ، إالّ أّننااإلبداعوهكذا نراه ٌستدعً المتلقً فً كالمه عن عمل      

ٌّة  أدوات إلىالكتابة الجٌدة تحتاج  ن الّشاعر، أل جّمة، وآالت كثٌرة من معرفة العرب

                                                                 

.131صمراد حسن فّطوم، التلقً فً القرن الرابع هجري،  - 1  
.(سابقالمرجع ، )ال132ص مراد حسن فّطوم، التلقً فً النقد العربً فً القرن الّرابع هجري، - 2  
.385أبو هالل العسكري، كتاب الصناعتٌن )الكتاب والشعر(، ص- 3  
.385صالمرجع نفسه،  - 4  
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وؼٌر ذلكالمعانً  وإصابةلتصحٌح األلفاظ 
1
ٌجب على الكاتب توّخٌه، هو  ما أهم أما .

تستعمله فً  أنفؤول ما ٌنبؽً  مخاطبة الناس )المتلقٌّن( على حسب أقدارهم وثقافاتهم، 

مكاتبة كل فرٌق منهم على مقدار طبقتهم وقوتهم فً المنطقكتابتك 
2

ثم ٌعمل على بٌان . 

من حسن النظم وجودة الرصؾ وؼٌر ذلك، الن سعً المبدع إلى  األدبجمالٌات صناعة 

ٌوجز  أن. وعلى الكاتب واالستحسان القبولالتجوٌد، من أهم ما ٌعزز التلقً القابم على 

 ن اإلطناب محموٌد فً مكانهمود فً مكانه، فال ٌطٌل، وٌطنب ألمح ألنه ٌجازاإلموقع 

كل نوع منه: ولكل فً جمٌع الكالم و إلٌهماٌحتاج  واإلطناب اإلٌجاز أنالقصد  فالقول 

.فً مكانه اإلطناب إلىفً موضعه كالحاجة  اإلٌجاز إلى. فالحاجة واحد منهم موضع
3
  

، الذي ٌقودنا إلى النقد الحدٌث، ونظرٌة التلقً واإلطناب اإلٌجازإن الحدٌث على      

ٌعنً الشرح  فاإلطنابمباشرة. وهً أن ذلك ٌدخل فً بحث القارئ عّما ٌقول له النص، 

ا للمعنى  ًٌّ والّسهولة والوضوح، ورّبما ٌفٌض اللفظ عن المعنى، إذ ٌصبح اللفظ مساو

ا  ًٌّ ال ٌزٌد بعضهما عن بعض وهو المذهب   لفظللمعنى والمعنى مساوٌا لّ والمعنى مساو

المتوّسط بٌن اإلٌجاز واإلطناب
4
ٌسعى عن الكشؾ عن  اإلٌجاز فنرى أن القارئ فً أما 

من المعنى،  فظ ٌقول أقلاللّ  أنهو  فاإلٌجازالتوسع.  إلىالمسكوت عنه فً القول، وٌسعى 

ومن أنواع اإلٌجاز، القصر والحذؾ،  مع نظرٌة ملء  الفراؼات عند ''آٌزر''، ٌلتقًوهذا 

 تقلٌل األلفاظ وتكثٌر المعانً وٌلتقً القصر مع رأي ''آٌزر'' فٌما سبق ذكره ألّنه 
5
 

ٌحذؾ  أنفمنها القارئ إكمال المعنى والبحث عن تمامه، والحذؾ على وجوه وهذا ٌدفع 

ة{ :له كقوله تعالى مقامه وٌجعل الفعل إلٌهالمضاؾ وٌقٌم المضاؾ  ٌَ }َوْسؤَل  الَقْر
6
أي  

. فالحذؾ كالقصر ٌقلل اللّفظ عن المعنى وٌجعل القارئ فً حالة من البحث عن أهلها

المعنى المتبقً والمسكوت عنه. ومن خالل عملٌة الؽوص الداببة فً البحث عن بقٌة 

 .إنتاجهالمعنى مما ٌجعل القارئ مشاركا فً 

                                                                 

.386، صأبو الهالل العسكري، كتاب الصناعتٌن )الكتابة والشعر( - - 1  
.132مراد حسن فطوم، التلقً فً النقد العربً فً القرن الرابع الهجري، ص - 2  
.386، صتاب الصناعتٌن )الكتابة والشعر(أبو الهالل العسكري، ك - 3  
.337المرجع نفسه، ص - 4  
.133مراد حسن فطوم، التلقً فً النقد العربً فً القرن الرابع الهجري، ص - 5  
.85 ، اآلٌةٌوسؾسورة   - 6  



ثــم وانحديــر انقديــن انفكــابيـقّي مــانته                                      م األول       ــانفص  
 

 

31 

التً ٌجب على  األولىالثقافٌة  األداة، ٌجعل البالؼة "العسكري" أنوعلى هذا نرى      

ٌمتلكها، بهدؾ تلقًّ النص، لذلك فقد قد أفاض فً شرح وجوههما، وكشؾ  أنالمتلقً 

ا، والذي ٌّتصل بقضٌة الّتلقًّ،  األدبٌةالوظابؾ التً تقوم بها فً سٌاق الصناعة  ا ونثرًّ شعرًّ

والمتلّقً، مما ٌجعلها مفتاحاًّ ٌتمّكن المتلقًّ من أّنه جعلها الثقافة التً ٌشترك فٌها المبدع 

إدراك إعجاز ٌلج عالم األدب، وهً تحقٌق للعالم بها فوابد عدٌدة، أهّمها  أنخالله 

ٌّة، قوامها إعانة العالم على النقد  القرآن ٌّا على النظر والفقه والتذّوق، وفابدة نقد مبن

ٌّد من الرّ  .دئوالمفاضلة والقدرة على تمٌٌز الج
1

     

 المبحث الثالث: األصول المعرفٌة والفلسفٌة لنظرٌة التلقً.

لكل نظرٌة مرجعٌة فكرٌة تستسقً منها أفكار وتبّرر بها مقوالتها، وتّتكا علٌها فٌما      

ٌّة  ٌّات الفكر ٌّة المتلقًّ على مجموعة من المرجع تذهب إلٌه، من هذا المنطلق اعتمدت نظر

ٌّة؛   مبادبهاكان معلنا عنه والبعض اآلخر كان ولٌد الّتوافق مع  بعضهاوالمقوالت الفلسف

ٌّة.وأطرو  حتها الّنقد

الفكر النقدي الحدٌث  أنتإكد  الصرفة حٌث  األدبٌةهذه النظرٌة تتعدى البواعث      

ا لألدب، بل تتداخل فً مفاهٌمه الجوانب  ا خالصًّ  األدبٌةفً المجتمع الؽربً لٌس فكرًّ

ٌّة بصورة معقّدة ٌصعب معها  ٌّة والمذهب ٌّة النقدٌّ  أنوالمنازع الفكر ة تتعامل مع النظر

بمنظور أدبً مجرد عن بواعثه ونزعاته الفكرٌة المعاصرة
2

روبرت "حٌث نجد  

ة فً ظهور النظرٌّ  أثرتبعدد خمسة مصادر فكرٌة، '' نظرٌة التلقً''فً كتابه  "هولب

ٌّة وهً: الشكالنٌة، ب نٌوٌة براغ، ظواهرٌة إنؽاردن، وروجها داخل األوساط النقد

وسوسٌولوجٌا األدب، ؼادمٌرمٌنوطٌقا هانز جورج هرو
3
. 

ٌّة المعاصرة التً كان لها أثر  المدارسمن أهم  التفكٌكٌةمهنا من النقاد من عدة       الّنقد

تعدد القراءات  إلىدعت  إذواضح فً نظرٌة التلقً، الهتمامها بالقارئ، وإلؽابها للمإلؾ، 

 للنص الواحد.

 

 
                                                                 

.200ص أبو الهالل العسكري، كتاب الصناعتٌن) الكتابة والّشعر(،  - 1  
.(سابقالمرجع ، )ال16صقراءة النص وجمالٌاته، محمود عّباس عبد الواحد،  - 2  
.(سابقالمرجع )ال ،12ص)مقدمة نقدٌة( ، روبرت هولب، نظرٌة التلقً ٌنظر: - 3  
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 :ظاهراتٌةــال -(1

ا وثٌقاًّ  الظاهراتٌةتعد الفلسفة       ٌّة التلقًّ ارتباطًّ ، وقد من أهم الفلسفات التً ارتبطت بنظر

ٌّة ومفاهٌم إجرابٌة "إدموند هوسرل"نشؤت عند  وإنعاردن التً تحولت إلى أسس نظر
1

 ،

ٌّة مفهوم التعالً ومفهوم القصدٌة، إن  وأبرز المفاهٌم الظاهراتٌة المإّثرة فً اتجاه النظر

المعنى الموضوعً  ، وٌقصد به أنالظاهراتًفً الفكر  هٌمنالممفهوم التعالً هو النواة 

ا فً الشعور، أي بعد االرتداد من عالم المحسوسات  ٌنشؤ بعد أن تكون الظاهرة معنى محضًّ

ٌّة إلى عالم الّشعور الّداخلً الخالص ٌّة الماد الخارج
2
. 

ٌّة  إدراكمعنى  أنوهذا ٌعنً       معنى الظاهرة قابم على الفهم ونابع من الطاقة الّذات

تلمٌذ  "إنؽاردن"الخالصة الحاوٌة له، فالمعنى هو خالصة الفهم الفردي الخالص، وقد عّدل 

أن  على العمل األدبً من خالل تبٌان  بتطبٌقهمن داللة التعالً وذلك  "هوسرل"

سّمٌها الّنمطٌة وهً أساس الفهم، وأخرى على بنٌتٌن: ثابتة وٌ باستمرار تنطويالظاهرة 

متؽٌرة ٌسّمٌها ماّدٌة وهً تشّكل األساس األسلوبً للعمل األدبً
3
والمعنى هو حصٌلة  

  التفاعل بٌن بنٌة العمل األدبً وفعل الفهم.

"الشعور القصدي الخالص": وٌعنً به هوسرل  أوالمفهوم الثانً، مفهوم القصٌدة  أما       

  ا  تنفردالتً  الخاصٌةتلك ما بشًبها التجارب المعاشة بكونها شعورًّ
4
فمنهم من  

ٌسّمى  المعطٌات الّسابقة، بل من خالل ما أوهذه العبارة أن المعنى ال ٌتشّكل من التجارب 

إزاءه لذلك حصر "هوسرل" الفٌنومٌنولوجٌا ''  اآلنًبالفهم الّذاتً والشعور القصدي 

القصدٌة باعتباره مبدأ كل معرفة وأفكارهبدراسة الشعور الخالص 
5
 . 

اًّ       ٌّ موضوع ما، وهذا ما ٌإّكد حضور الذات  إلىفالّذات العارفة هً التً تقصد شعور

 أنالمإلؾ  أرادتعنً القصدٌة هنا ما  فً الموضوع وحضور الموضوع فً الذات، وال

بقدر ما تفصح عن بنٌة الفعل الذي نتصوره بالّذات أو نفع به مفهوما.  إلٌهما قصد  أوٌقوله 

ٌّة  عند  األدبًفٌما بعد المفهوم المركزي لما ٌعرؾ بمقاربة التفاعل وقد ؼدا مفهوم القصد

                                                                 

.، )المرجع السابق(75صناظم عودة خضر، األصول المعرفٌة لنظرٌة التلقً،  - 1  
.(سابقالمرجع ، )ال34صأصول وتطبٌقات،  بشرى موسى صالح، نظرٌة التلقً، - 2  
ٌّة الّتلّقً،  - ٌّة لنظر .(سابقالمرجع ، )ال79صناظم عودة خضر، األصول المعرف 3  
.79المرجع نفسه، ص - 4  
ٌّة  سامح رافع -3 محمد، الفٌنومٌنولوجٌا  عند هوسرل، دراسة نقدٌة فً التجدٌد الفلسفً المعاصر، دار الشإون الثقاف

.134، ص1991، 1العامة، بؽداد، ط  
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ظاهرة ال تتعٌن قٌمتها الحقٌقٌة إالّ من خالل التوّجه  األدبًنظرٌة التلقً؛ فالنص  أقطاب

ٌّة إنؽاردن قابم على عامل  ن فإ وبهذاالقصدي للمتلقًّ  ٌّة بقصد إدراك الّظاهرة األدب

.ٌوجد فً ذاتها وآخر ٌوجد خارج ذاتها )المتلقً(
1

 

ومثل هذه المفاهٌم عن الظاهرة ستوجه القراءة لتبحث عن العالقة بٌن الّذات)القارئ(      

 اإلحالةتنتج  الّتفاعلهذا لحاصل بٌنهما، ذلك أّنه من خالل والموضوع )النص( والتفاعل ا

القارئ للنص، مما ٌإّدي إلى استخراج مفاهٌم  إدراكالقصدٌة التً تعبر عن مستوٌات 

 .جدٌدة تقوم علة البحث عن القراءة كشرط لوجود النص

الطبقات التً  تؤملمن خالل  إجرابٌاوهكذا صارت القصدٌة حقٌقة مادٌة ٌمكن تحدٌدها      

 أٌضا؛ فطبقات البنٌة ترتبط ببعضها البعض بعالقات وترتبط األدبًل من بنٌة العمل تتشكّ 

طبقات تتكون منها البنٌة  أربعهناك  أن "إنؽاردن"، وقد األدبًبعالقات مع مدرك العمل 

ٌّة   وهً: أدبًعمل  ألياألساس

 طبقة صوتٌات الكلمة. -

 طبقة وحدات المعنى. -

 طبقة الموضوعات المتمّثلة. -

ٌّةطبقة المظاهر  - الّتخطٌط
2
. 

ٌّة للكلمة       ٌّة، بمعنى أن هناك صٌاؼات صوت وهذه )الطبقات األربعة( ذات وظابؾ جمال

فً  ٌمٌزالتتابع الجملً فً نص ما. وهو  أوالمفردة، وصٌاؼات صوتٌة مرتبطة بالحملة 

ٌّة والصوت بنٌة ماّدٌةالكلمة المفردة بٌن الّصوت  .بوصفه بنٌة نمط
3

 

مع بعضها البعض بعالقات من جهة، وعالقات بمدرك  الطبقات األربعة(وترتبط هذه )     

 اإلجراءهً  ''المظاهر التخطٌطٌة''طبقة  وتعتبر، أخرىالعمل األدبً )المتلقً( من جهة 

الذي تطور فٌما بعد واصب حاالهم عند "آٌزر" وأتباعه، فقد تبناها وقولبها فً شكل جدٌد 

عدا النصوص البسٌطة  – أدبًنص  أيأسماه الفجوات والثؽرات التً ال ٌكاد ٌخلو منها 

دور المتلقً  ٌؤتًلتقوم بملبها، وهنا ؼٌر المإلؾ  أخرىذات  إلىوهً تحتاج  -الواضحة

ٌعنً  ال األدبًوالعمل ›› والفهم لٌقوم بعملٌات الرد والتعلٌق. اكاإلدربواسطة فعل 

                                                                 

.(مرجع سابق)، 340ص ،192، 1بٌروت، ط الخبرة الجمالٌة،سعٌد توفٌق،  - 1  
.(سابقالمرجع ، )ال 38ص بشرى موسى صالح، نظرٌة التلقً: أصول وتطبٌقات، ٌنظر: - 2  
ٌّة التلّقً،ٌنظر:  - ٌّة لنظر .(سابقالمرجع ، )ال84صعودة ناظر خضر، األصول المعرف 3 
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أي أّنه ٌعوض التفاصٌل التعوٌض؛  أسلوب إلىستمرار بالتحدٌدات الدقٌقة، بل ٌلجا با  

.‹‹ةبإشارات دالة فً صٌاؼاته اللؽوٌ
1

 

 الهٌرومٌنوطٌقا )التأوٌلٌة(: -(2

وتفسٌر النصوص وتبٌن بنٌتها الداخلٌة  تؤوٌلفن التؤوٌل'' ونعنً هً فن ''     

، والبحث عن حقابق مضمرة فً النصوص وربما مطموسة المعٌارٌةوالوصفٌة ووظٌفتها 

ا العتبارات تارٌخٌة  .اٌدولوجٌةأحٌانًّ
2

 

بال منازع، وقد ارتبط  التؤوٌلالؽربً لقضاٌا  المنظر "ؼادمٌرهانز جورج "ٌعتبر      

مع االهتمام باكتشاؾ المعنى الصحٌح للنصوص؛ حٌث كان ٌرى بان  -عنده- التؤوٌل أصل

األدبفً التقلٌدٌن:  األصلًتطالب بالكشؾ، بتقنٌات خاصة، عن المعنى  التؤوٌلٌة 

والتوراة اإلنسانً
3

شبكة معقدة من ''الهٌرومٌنوطٌقا'' هً أنوهنا من ٌرى  

التً بواسطتها نستطٌع التحكم فً نظام  تواألدوا، وجهاز متطّور من القنوات اإلجراءات

التلقً
4
جهاز تحاول من  إنهالٌست فهما للمعنى السطحً، بل  التؤوٌلٌةوبهذا المعنى  

 المقروءالتً تمكننا من مقاربة النص  واألدواتخالله استخالص جملة من المعطٌات 

 بالنص المإول.

ًٌّّ بعضها ا  على ثالث مفاهٌم ترتبط مع  " ؼادمٌر"ٌركز       ا فً العملٌة رتباطا جدل

كانت  فإذارتباط منهجٌا تصاعدٌا تترتب فٌه خطوة على خطوة سابقة، الهٌرومٌنوطٌقٌة، ال ا  

من خالل  إالالهٌرومٌنوطٌقا بشكل عام هً اتجاه فً التفسٌر، فان التفسٌر ال ٌكون ممكنا 

الفهم والحوار
5
. 

بوجود عنصر  إالٌتم  ال األخٌرالفهم، وهذا  ٌتطلب -حسب ؼادمٌر –فالتفسٌر  إذن     

''ؼادمٌر'' عندما حاول الحوار، وبالتالً هذه المفاهٌم الثالثة كانت المحطة التً انطلق منها 

ٌّةعن  الّدفاع أو بشكل  -ه ٌحاول نَ القول أ إلى. وهذا ٌقودنا الهٌرومٌنوطٌقا الفلسف

النص لٌس البحث فً  تؤوٌلالهدؾ من  إنبناء موقؾ ''هٌدجر'' عندما اعتبر  -بآخر

                                                                 

.410سعٌد توفٌق، الخبر الجمالٌة، ص - 1  
.السابق(مرجع ، )ال87ص ناظم خضر، األصول المعرفٌة لنظرٌة التلقً،عودة  - 2 

.38، ص1992تر:رعد عبد الجلٌل، دار الحوار، الالذقٌة، ،رإٌة نقدٌة  روبرت هولب، نظرٌة االستقبال - 3  
الجزابر،  عبد المالك مرتاض، نظرٌة القراءة تؤسٌس للنظرٌة العامة للقراء. دار الؽرب للنشر والتوزٌع، وهران، -3

.180ص  

.(قابسالمرجع ، )ال84صتلقً، سامً إسماعٌل، جمالٌات ال - 5  
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مقاصد المإلؾ، بل النص نفسه
1

. وبالتالً فالتفسٌر الصحٌح هو ذلك التفسٌر الذي 

 ٌوظؾ فٌه المفسر كل خبراته وما توفر لدٌه من معلومات مسبقة على النص.

لٌست متعة جمالٌة خالصة تنصب على الشكل  –ؼادمٌرحسب  –إن عملٌة التلقً      

ولمنها عملٌة مشاركة وجودٌة تقوم على الجدال بٌن المتلقً والعمل
2

ٌّن مدى  . وهذا ٌب

أهمٌة كل من العمل والمتلقً فً العملٌة التواصلٌة، إّنها عالقة تقوم على التفاعل 

 والمشاركة بٌن االثنٌن.

الن ذلك  لرموز النص ال تؤوٌل تعتبر الهٌرومٌنوطٌقا مجرد أنومن هنا فانه ال ٌمكن      

تحدٌد ضٌق، لسببٌن كون الرمزٌة ال تفصح عن مقاصدها جراء تعدد المعانً، والّثانً أن 

 هذا التؤوٌل ٌعطً مجاال لتؤوٌالت عدٌدة ال حصر لها.

التصنٌؾ بمعنى،  مكللةالعالم بوصفه حزمة منجزة  إلىال ٌخرج  األدبًالعمل إن      

ٌقوم بتفسٌر هذا العمل، كما أن كل تفسٌر ألدب  فالمعنى ٌعتمد على الموقؾ التارٌخً لمن

الماضً ٌنبع من حوار بٌن الماضً والحاضر. وأّن محاوالتنا لفهم عمل من األعمال 

ٌّة، إّنما تعتمد على األسبلة الاألد تً ٌسنح لنا مناخنا الثقافً الخاص بتوجٌههاب
3
. 

الزمن الؽابر  إخضاعهو  -ؼادمٌر– التؤوٌلفعل  تثٌرهاهذه القضاٌا التً  أمامفالواجب 

لمعاٌٌر الفهم الخاصة بالذات مادامت هذه الذات وراهنا ال ٌقطعان حبل الصلة بالماضً، 

فً ضوء الجزبٌة الموجودة فً الحاضر  إالال ٌتحقق  اآلخرفهم الماضً هو  أٌضاوما دام 

 .اآلتً

طٌقٌة فً هذا الصدد، حتى "، الرهان معقود على النظرٌة الهٌرومٌنوؼادمٌرر "ووبمنظ     

 اإلجرابٌةفكرة ذات صلة بالتارٌخ من الناحٌة  إحراز أوالماضً  إدراك إشكالٌةوان بدت 

الهٌرومٌنوطٌقا تطرح  أن -بتقدٌره –على درجة من التعقٌد والصعوبة بما كان، ومرد ذلك 

 أودماج نالماضً، وهو اال   باألفقالحاضر  األفقلة الفهم فً نقطة تقاطع اندماج ؤمس

                                                                 

.85سامً اسماعٌل ص - 1  
.85المرجع نفسه، ص- 2  
، 1،1999عبد الناصر حسن محمد، نظرٌة التوصٌل وقراءة النص األدبً، المكتب لتوزٌع المطبوعات القاهرة، ط -1

.84ص   
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وتربط التواصل مع  الراهنةنصهار الذي ٌمنح للحاضر مساحة للتحرك، تتخطى القصدٌة اال  

مكانة للتواجد فً الحاضر ٌتلقفها الفهم للتو وٌمسك بها األخٌرالماضً، فاسحة لهذا 
1

  . 

بصفة عامة، وتفسٌر األعمال األدبٌة بصفة  التؤوٌل" فرضٌاته حول ؼادمٌرتوج "     

خاصة، بحٌث طرح اصطالح إجرابً تمّثل فً ''األفق الّتارٌخً''
2

، له مفهوما فحواه، 

ل ما ٌمكن النظر إلٌه من موقع مامساحة الّرإٌة التً تتضمن ك   شتؽاله وبرنامج ا

، اآلنًن الؽابر والعهد الهوة بٌن الزم بؽٌة تحقٌق الفهم، عن طرٌق تجسٌد تفسٌر التارٌخ

ٌنزع  أنالقارئ ٌستحٌل  أنوكذا مقارنة المعانً ووجهات النظر، عمال بالقاعدة الثابتة من 

 ذاته من المعارؾ الجاهزة والحقابق المستقرة فً محٌطه الّثقافً.

على سّجالت التناول نافذة  -القدٌم الجدٌد –" بهذا المصطلح النظري ؼادمٌرولقد فتح "     

ارٌخ، بما تنطوي علٌه من أفكار سابقة وإدراكات وخبرات، التً برأٌه ال مناص من الت

 إالصوص القدٌمة النّ  أن تقرأال ٌمكن  ألنهاألخذ بها إذا توخٌنا فهما شامال وكامال، وذلك 

فً  أنتجتالموازي التارٌخً الذي  األفق وأٌضاالذي تتكون فٌه رإٌتنا،  األفقفً سٌاق 

 .قراءتهاحتضن وا   األعمالحقبة الزمنٌة هذه 

تنهض به القراءة فً ظل  أن، فان الفعل الذي ٌنبؽً األساسوعلى هذا      

والمعاصرة ووصل التراث بالحداثة،  األصالةالفجوة بٌن  سٌدالهٌرومٌنوطٌقا، هو مهمة تج

ر التارٌخ، وبالمقابل وكٌفٌات تحولها عب األدبٌة األعمالعلى معانً حتى ٌتسّنى الوقوؾ 

 قابلٌة للفهم. موضعهنشؽالها، ومن ثم وطرابؾ ا   التؤوٌلٌةبالمعاٌٌر  اإلمساك

خذ "آٌزر" مفهوم إرساء دعابم نظرٌة التلقً، فقد أاثر جلٌل فً  اإلسهاماتكان لهذه      

فٌة المعرفٌة والفلس األصولالتوقع أو االنتظار، وكانت لهذه  أفقالفراؼات، وطور "ٌاوس" 

 أصحاب أوضحالنظرٌة والفلسفٌة الربٌسٌة لجمالٌة التلقً، وقد  األسسدور مهم فً تشكٌل 

 .الهٌرومٌنوطٌقامن مرة امتنانهم للفلسفة الظاهراتٌة  أكثرفً  أنفسهمالنظرٌة 

 

 

 

                                                                 

86التوصٌل و قراءة النص االدبً صعبد الناصر حسن محمد نظرٌة  -1  

.86، صالمرجع نفسه - 2  
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 :فً جامعة كونستانس نظرٌة التلقًالمبحث الّرابع: 

م( 1967نشؤت نظرٌة التلقً مع نهاٌة السّتٌنات من القرن العشرٌن )حوالً سنة      

على بحٌرة بودنزي وأشهر  ألمانٌابؤلمانٌا الؽربٌة، فً "جامعة كونستانس" الواقعة جنوب 

 "ٌاوس" و "فولفؽانػ آٌزر".روادها "هانز روبرت" 

 أواتجاه جمالٌة القراءة، جمالٌة التلقً  مختلفة منها  بؤسماءسمً هذا االتجاه النقدي      

التقبل، نظرٌة االستقبال، نظرٌة التلقً
1
ٌّة   كرد فعل على ثالث مدارس جاءت هذه النظر

وهً: مدرسة التفسٌر الضمنً، المدرسة  أنداك األلمانٌةكانت سابدة فً الدراسات النقدٌة 

الماركسٌة، مدرسة فرانكفورت
2
.  

فً  وبدأتستانس داخل ورشات جامعٌة كونستانس وخارجها، وقد نشطت مدرسة كون     

'' عام األدببوصفه تحدٌا لنظرٌة  األدبالذٌوع حٌنما نشر "ٌاوس" مقالة بعنوان'' تارٌخ 

 بالخطوطم. ألم فٌها 1969'' عام األدبٌةم. ثم تاله بمقال ''التؽٌر فً نموذج الثقافة 1967

النظر فً  إلعادةمنهج جدٌد  بمثابةنظرٌة تكون  لظهورودعا  األدبٌةللمناهج  األساسٌة

لنفسها من قدرة على التعامل مع  ادعتهتقوٌم الماضً، فضال على ما  وإعادةالقواعد القدٌمة 

المحدثة األدبٌة األعمال
3

كثرت المنشورات حول هذا الموضوع فً مجالت ثر كل هذا . إ

ٌؾ بنظرٌتهم وبتصوراتها بشان عرهذه المدرسة الت أقطابمتخصصة فً التلقً. حاول فٌها 

 وتارٌخه. األدبًالنقدٌة المتداولة فً قراءة النص  اإلجراءات

 أعمالهم 1979المقارن العالمً لعام  األدبونتٌجة لذلك خصص المإتمر التاسع لرابطة     

والتلقً'' وهذا ما جعل تطبٌقات هذا المنهج تعرؾ انتشارا  األدبًفً موضوع ''االتصال 

األدبفً شتى حقول  وتنوعا
4
. 

جاءت هذه النظرٌة لتثور على المناهج السابقة، ونقصد بها المناهج السٌاقٌة )خارج      

نصٌة( التً اتخذت من السٌاقات التارٌخٌة والنفسٌة واالجتماعٌة ركابز لها لولوج النص 

ت وفك رموزه، كما ثارت على المناهج البنٌوٌة التً ترى النص مجموعة من العالما

                                                                 

.122صالح فضل، مناهج النقد المعاصر، ص - 1  
.123ص، ٌنظر: صالح فضل، مناهج النقد المعاصر - 2  
، 2002، 1أزمنة للنشر والتوزٌع ، الدوحة، ط، ٌنظر: بسام قط وس، تمنع النص متعة التلقً قراءة ما فوق النص -2

.09ص  

.09ٌنظر: المرجع نفسه، ص - 4  
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وذلك عبر التفكٌك السٌاقات التً جاءت فً إطارها،  إلىاللؽوٌة التً تؽنٌنا عن النظر 

 والتركٌب.

مام بالقارئ واعتبرته ومن أهم المبادئ التً جاءت بها نظرٌة التلقً أّنها أعادت االهت     

ا أساسٌا ٌّة، لكونه المعنً األول بالخطاب األدبً ولكونه الّ  محورًّ رؾ طفً العملٌة األدب

ًٌّّا  المباشر فً الّتفاعل مع الّنص وصٌاؼة معناه. ولقد جاءت هذه الّنظرٌة لتإسس بعدا جمال

ٌّة  للنص ٌتمّثل فً قراءة الّنص األدبً من خالل إضافة عناصر جدٌدة لمكّونات العمل

ٌّة، والكشؾ عن  ٌّة عند تفسٌر وتؤوٌل النص من خالل تركٌزها على اإلبداع أمور جوهر

 محور أساسً أال وهو ''القارئ''.

ٌّة القارئ فقط، بل ولم تقتصر هذه النظرٌّ  ا فً مجال التؤوٌل افتحت أف ة على فاعل قا جدٌدًّ

المعرفة وإمكانٌاتها  ولم تعد ؼاٌة دراسة األدب هً المعرفة فحسب، بل معرفة طرابق

.تهاوممكنا
1
الوقوؾ على دالالت النص ال ٌكون فقط بالتفسٌر وإّنما ٌتعّداه  ٌعنٌانمما  

 إلى الّتؤوٌل.

داخل  -كتابات نظرٌة التلقًّ وندواتها  استثمرتهاإن الخبرة الجمالٌة النقدٌة التً      

 لهً خبرة أجٌال بؤكملها، حاولت عبر مسحها  -ورشات جامعة كونستانس وخارجها

منً أن توجد لذاتها عراقتها وخصوبتها المعرفتٌن فً آن واحد. إن مسؤلة التلقً هً الزّ 

ٌّا إشكال تارٌخً ممتد من فعل القراءة ووقع القارئ، أي إشكال الّتواصل الذي ٌبحث  جوهر

عن أصوله من خالل الوصول إلى الوعً الجمالً الذي صنع دهشة الفنان وٌهز 

تجمٌع متاعها وإرثها  -من خالله –اولت نظرٌة التلقًّ مشاعره.إّنه مسار سحٌق زمنٌا ح

ٌّة أرسطو   .الهٌرومٌنوطٌقا الظاهراتٌةإلى منذ شعر

ٌّة فوّسعوا       ٌّة ضٌق المفهوم، فجاء أصحاب هذه الّنظر كان التلقً قبل هذه النظر

ٌّة، واعتمدوا على التجربة ال ٌّة وفلسف ٌّة ومعرف جمالٌة المفهوم، وأقاموه على دعابم موضوع

التطهٌري والبعد التواصلً بؤبعادها الثالثة: البعد االستقبالً، البعد
2
. 

التً  إّن الحدٌث عن ''جمالٌة التلقًّ'' ٌستدعً الحدٌث عن مقترحات ''ٌاوس''و''آٌزر''     

 تصب فً هذا االتجاه.

                                                                 

.18محمود عباس عبد الواحد، عبد الواحد، قراءة النص وجمالٌات التلقً، ص  - 1  
.26، ص2001، 2روالن بارت، لذة النص، ترجمة فإاد صفاء الحسٌن، دار توبقال للنشر، الدار البٌضاء، ط ٌنظر: -2  
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 جهود هانز روبرت ٌاوس: -1

قد تفرد ''ٌاوس'' من بٌن أقرانه باالهتمام بالعالقة بٌن األدب والتارٌخ أثناء التعامل مع      

فاالطالع على رة بتارٌخ قراءات النص الواحد. النص األدبً، كما أولى عناٌة كبٌ

تتكامل عبر العصور  وإنماقراءات النص عبر العصور ٌعنً أن القراءات ال تلؽً بعضها، 

واألزمنة
1
. 

تسجٌالًّ لمختلؾ قراءات األثر الواحد  ٌدعو إلى أن ٌكون التارٌخ  "وسٌاف" ولهذا     

ا لألدب ؼبر العصور، ودراسة كل عنصر أدبً على حّدة من حٌث  عبر الّزمن ولٌس تقسٌمًّ

 النص إنتاجالعادات واألعراؾ التً عرفتها بٌبة األدٌب عند 
2
. 

، "ؼادمٌر"أفاد كثٌرا من إرث زعماء الهٌرومٌنوطٌقا وعلى رأسهم  "ٌاوس"وبما أن      

فقد استنطق أفكار حول مفهوم األفق التارٌخً لٌصوغ منه مفهومه اإلجرابً المعروؾ 

وهذا بعد إدراكه  "كارل بوبر"''بؤفق االنتظار''، كما أفاد من مفهوم ''خٌبة االنتظار'' عند 

فعل التلقً من ل ضاء تطلعاته نحو البرهنة على مامدى استطاعة هذٌن المفهومٌن فً إر

ٌّة فً فهم األدب والتؤرٌخ له.  أهم

من المفاهٌم التً رّكز علٌها ''ٌاوس'' وهو عبارة عن ذلك الفضاء  االنتظار'' 'أفق'ٌعد      

للتحلٌل، فٌبدو وكؤّنه  المركزٌةعملٌة بناء المعنى ورسم الخطوات الذي تتم من خالله 

 معٌار ٌستخدمه المتلقً لتسجٌل رإٌته القرابٌة بوصفه مستقبال لهذا العمل أو أداة أو

ذاك
3. 

مع مختلؾ  التعاملد على وٌفهم من هذا التعرٌؾ أن القارئ المتمّرس الذي تعوَ      

ٌّة، ٌنتظر أو ٌتوقّع أشٌاء وهو ٌباشر النص. وقد تصدق توقعاته، فال ٌكون لما  األعمال األدب

ا، وقد ال ٌصدق بحٌث تكون األعمال ٌقرأ وقع ممٌ ز فً نفسه وبالتالً ٌكون االنطباع فاترًّ

ٌّة ٌراوغ فٌها الكاتب قراءه مما ٌجعل أسالٌبها مخالف ن '' فإ''ٌاوسة لتوقعاته. وحسب راق

ٌّدة هً وحدها القادرة على جعل انتظار قرابها ٌمنى بالخٌبة، أما  ألعمال>>ا ٌّة الج األدب

                                                                 

.(سابقالمرجع ، )ال121صالح فضل، مناهج النقد المعاصر، ص - 1  
.102، ص1، ط2000الدار البٌضاء،  ٌة إلى القراءة، دار الثقافة،علً آٌت أوشان، السٌاق والنص الّشعري، من البن -1  

.220، صتقبال النص عند العربمحمد المبارك، اس  - 2 
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هً تلك التً ترضً آفاق انتظار جمهورها وإن مآل مثل هذه األعمال األعمال البسٌطة ف

هو االندثار الّسرٌع
1
. 

نظرٌة األجناس وأدب العصور الوسطى'' نجده ٌربط بٌن '' بعنوان" ٌاوسل"وفً مقال      

فؤفق االنتظار هو ذاك الذي ٌتكّون عند القارئ من >>أفق االنتظار ونظرٌة األجناس، 

سلسلة من األعمال المعروفة السابقة وبالحال الخاصة التً ٌكون علٌها خالل تراث أو 

الذهن وتنشؤ مع بروز األثر الجدٌد عن قوانٌن جنسه
2
. 

وفٌما ٌبدو من خالل القول األخٌر أن أهمٌة األفق تتمّثل فً ارتباطه الوثٌق بدراسة      

ٌّة(؛ فالمتلقً تطّور األجن ها ذلك من خالل المعاٌٌر التً استقاهو مقٌاسها واس )األنواع األدب

ٌّة عبر العصور  من تجاربه السابقة، فمجموعة التفسٌرات التً ترافق األعمال األدب

وتراكمات الفهم لدى المتلقًّ إّنما تإّدي إلى تطّور النوع األدبً
3
. 

الذي ٌحصل عن عدم استجابة النص النتظار المتلقً،  التعارضعند  األفق تغٌٌرٌشكل      

العمل الجدٌد، وهذا األفق هو الذي السابقة مع معاٌٌر  هإذ ٌخٌب ظّنه فً مطابقة معاٌٌر

جدا تتحّرك فً ضوبه االنحرافات واالنزٌاح عما هو مؤلوؾ، لذلك فلحظات الخٌبة مهمة 

ٌد مما ٌسهم فً تطور الفن األدبً ، حٌث ٌحدث فٌها تؤسٌس األفق الجدللمتلقًّ بالنسبة

باستمرار
4
. 

ٌّر األفق ٌنتج عن اكتساب وعً جدٌد على  الجمالٌة؛ وهً المسافة الفاصلة  المسافةثّم أن تؽ

طة ٌعتمد علٌها فً الموجود مسبقاًّ  والعمل الجدٌد، والتً تعد مقٌاس أو مح االنتظاربٌن 

عن تبادل تجارب أو حوار أو لعبة  فتارٌخ تؤوٌالت عمل فنً عبارةالتؤرٌخ لألدب >> 

<<أسبلة وأجوبة
5

ٌّا أن ٌكون اهتمام ''ٌاوس'' بالتلقً منطلقا من حقل  . ولهذا كان طبٌع

 تارٌخ األدب.

                                                                 

.(سابقالمرجع ، )ال27ص روالن بارت، لذة النص، - 1 

ٌّة(،  فً النقد العربً الحدٌثالهمدانً نادر كاظم، المقامات والتلقً، بحث فً أنماط التلقً لمقامات  -1 )دراسة أدب

ٌّة للّدراسات والنشرالموسو .33، ص2003، 1، طلبنان -، بٌروتعة العرب  

، الدار لمركز الثقافً العربًألدبً، احمٌد لحمٌدانً، قراءة وتولٌد الداللة، تؽٌٌر عاداتنا فً قراءة الّنص اٌنظر:  -2

.14، ص2003، 1، طالبٌضاء  

.(سابقالمرجع ، )ال47صموسى صالح، نظرٌة التلّقً، أصول وتطبٌقات،  بشرىٌنظر:  - 4  
ٌّة، تر:والتواصل األدبً، مدرسة كونستانس هانز روبرت ٌاوس، جمالٌة التلّقً  -4 ، مجلة الفكر سعٌد علوش األلمان

107، ص1986، 38، ع، بٌروتالعربً المعاصر   
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ٌّات.وهو موجه       إضافة إلى أي عمل ال ٌؤتً من فراغ بل ال بد له من أصول ومرجع

ٌّات ومعاٌٌر اكتسبها عن ط امله مع النص أو نصوص رٌق تعإلى جمهور متسلّح بمرجع

 أخرى.

   آٌزر'': فولفغانغالمعنى األدبً عند '' بناءإدراج المتلقً فً  -2

كانت انطالقة ''آٌزر'' من البداٌة نفسها التً كان ٌنطلق منها ''ٌاوس'' وهً االعتراض على 

النوع مبادئ المقاربة البنٌوٌة، واالهتمام بدور المتلقً فً قضٌتٌن أساسٌتٌن: هما تطّور 

األدبً وبناء المعنى
1
. 

ومع أّنه ال ٌستبعد  "إنؽاردن"وعلى نحو خاص بؤعمال  الظاهراتٌةب "آٌزرتؤّثر فكر "     

ٌّة فقد جعلها الحقة بالمسابل النّصٌة، وكما ٌقول  ٌّة والتارٌخ روبرت "العوامل االجتماع

بدو مشتؽال بعالم التؤثٌر األصؽر<<ن آٌزر ٌ>> فإ :"هولب
2
. 

ٌّة التؤوٌل الكالسٌكً، حٌث رأى أّنه لم ٌعد صالحا لتحقٌق  إلىوقد تعّرض آٌزر       قض

ٌّم  المقاربات الجدٌدة للمعنى ألّنه ٌحط من قٌمة األعمال الفّنٌة حٌنما ٌعّدها مجرد انعكاس للق

 الّسابدة، وعلى العكس من ذلك فقد استحدث الفن المعاصر آلٌة جدٌدة تم الّتركٌز فٌها على

ٌّة من  ٌّة واالجتماع الّتفاعل الحاصل بٌن الّنص ومٌوالت القارئ من جهة، والمعاٌٌر الّتارٌخ

ٌّة جهة ثان
3
. 

عما أسماه  عنى من قبل القارئ، تحدث "آٌزر"وفً سٌاق اهتمامه بقضٌة بناء الم     

و أّنه أن الكاتب ال ٌصرح بعض الّتفاصٌل أ ب''الفجوات ''أو ''الفراؼات'' والمقصود بها 

ٌشٌر إلى دالالت محتملة بطرٌقة ؼٌر مباشرة
4
. 

الخفً لفك المعانً قصد الوصول إلى  وإظهارالفراؼات  لملءهنا ٌؤتً دور القارئ      

إذا كان الفراغ ٌمّثل معنى ؼابب، فإّن إحضاره إلى عالم اإلشارة  إبراز جمالٌة الّنص. ولهذا

ٌّة بٌن الّدال والمدلول لتشكٌل  ٌحتاج إلى قارئ ٌقظ مثقؾ ٌستطٌع تؤسٌس العالقة الجدل

                                                                 

ٌّة التلّقً، - ٌّة لنظر .(سابقالمرجع ، )ال147ص ٌنظر، ناظم عودة خضر، األصول المعرف 1  
.(سابقالمرجع ،) ال201صروبرت هولب، نظرٌة االستقبال،  - 2  
.(سابقالمرجع ، )ال45ص، جمالٌات التلّقً، إسماعٌل سامً ٌنظر، - 3 

.58، ص1998التؤصٌل واإلجراء النقدي، دار الكندي للنشر والتوزٌع، أربد، بسام قطوس، استراتٌجٌات القراءة،  - 4  
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علها ذات ظً الذي ٌإسس قٌمة الكلمات وٌجوذلك كلّه ٌعتمد على الوجود اللف الّداللة. 

ٌّة حضور وؼٌاب، وجود  قصونقٌمة ثاب
1
. 

نستنتج مما سبق أّن الفجوات هً التً تسّبب التفاعل بٌن الّنص والقارئ، وتولد      

ٌّة  االتصال ، وحٌن ٌردمها القارئ ٌبدأ الّتواصل الفعلً. وهنا ٌكسب النص القراءةأثناء عمل

ٌّة األدبً التً تتنؤى به عن  هذه األخٌرة، وٌصبح متجّددا من قراءة إلى أخرى طبٌعة حرك

للنص  اإلجمالًشاؼر فً الّنظام  الفراغ عاّمة بؤّنه  "آٌزر"جمود والّثبات. وٌصؾ ال

إن الفراؼات تعٌق تماسك الّنص وبذلك تحول نفسها اعل أنماط النص، ي ملإه إلى تفٌإدّ 

إلى حوافز لخلق األفكار
2

ّن ٌجعل هذه الفراؼات تإّثر فً النص، هنا مدعو أل فالقارئ. 

لٌة الّترابط نظم المشاركة بٌن القارئ والنص مجالجمالً فً الّظهور وتكً ٌبدأ الموضوع 

 الوثٌق بٌن بنٌة الفراغ والّذات القاربة.

أو  ''القارئ الضمنً''إلى مفهوم الفراؼات جاء "آٌزر" بمفهوم آخر أسماه  باإلضافة     

ٌّزه ع المضمر وهذا القارئ ٌمّثل أهم ما ن ؼٌره من القراء جاء به من مفاهٌم إجرابٌة وقد م

حٌث رأى أّنهم وؼٌرهم من القراء، جامع والمخبر والقارئ المعاصر اآلخرٌن كالقارئ ال

ٌّة عاجزة عن وصؾ العالقة بٌن العمل األدبً ومتلقٌه على عكس  ٌعبرون عن وظابؾ جزب

 ه من جدٌد. لكن هذا القارئ فًقاربه الذي ٌراه الوحٌد المإّهل لقراءة النص وإعادة إنتاج

لٌس له وجود فً الواقع، وال ٌرتبط بشكل من أشكال الواقع المحدد، بل   "آٌزر" نظر

ٌتحّرك مع النص باحثاًّ عن بنابه وواضعا ٌده على فراؼاته
3
. 

ن له مظهرٌن: مظهر نّصً " مجّرد تصور. ألآٌزر"وعلى هذا )فالقارئ الضمنً( عند      

ٌّز، ٌقوم بالّربط والجمع فً ومظهر تجرٌبً، ففً الوقت الذي ٌحاول أن ٌ فصل فٌه وٌم

 .نفسه الوقت

ٌّات خاّصة فً إمكان المتلقً المساهمة فً نشؤتها       ٌرى "آٌزر" أن لكل نص أدبً مرجع

ٌّة من قبل البحث عنها من خالل  عبر تمّثله للمعنى الكامن داخل الّنص، وقد حاولت البنٌو

                                                                 

.46ص، 1985، 1، طجدهٌة، النادي األدبً الّثقافً، عبد هللا الؽدامً، الخطٌبة والتكفٌر: من البنٌوٌة إلى التشرٌح - 1  
، 1، ط، بؽداددار المؤمون لنشر والتوزٌعز، : ٌوسؾ عزٌ، ترالتفكٌكٌةإلى  الظاهراتٌة، المعنى األدبً من يرام اولٌ -1

.46، ص1987  

، 2008، 1ط ،، عمانة، دار جرٌر للنشر والّتوزٌعموسى ربابعة. جمالٌات األسلوب والتلّقً: دراسات تطبٌقٌّ  -2

. 106ص  
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بعة داخل ن خالل عالقة قاإلى الكشؾ عنها مماّدة اللّسان، بٌنما سعت جمالٌة التلقًّ 

ٌّات أوجد "آٌزر" مجموعة من المفاهٌم رأى أّنه من  الخطاب نفسه ولضبط هذه المرجع

 شؤنها اإلسهام فً إعادة إنتاجها وتكوٌنها وهذه المفاهٌم هً:

ولكً ٌتحقق معناه، ٌتطلّب إحاالت تإول إلى  قراءته: إن النص لحظة الّنصسجل  -

ٌّة وهنا هو  كل ما ٌّة وثقاف ٌّم وأعراؾ اجتماع سابق عن الّنص وخارج عنه من ق

ٌّة على حساب أخرى.  تتكّون عناصر دالل

 العالقةبط عناصر السّجل بعضها ببعض، وتقٌم تر : ٌقول "آٌزر" بؤّنها اإلستراتٌجٌة -

كما أّنها ترسم معالم موضوع النص ومعناه بٌن السٌاق المرجعً والمتلقًّ، 

وشروطه
1
توافق تمثل مجموع القواعد التً ٌجب أن وهً عبارة عن إجراءات  

 تواصل النص مع القارئ بنجاح.

مستوٌات المعنى: النص من وجهة نظر "آٌزر" ال ٌظهر فً نمط محدد من العناصر،  -

: فً ضوبهما بناء المعنى هماالجمالً. ٌتم  اإلدراكوإّنما ٌتؤسس وفق مستوٌات بفعل 

 والمستوى الخلفً.المستوى األمامً 

تحدٌد: على عكس "إنؽاردن" الذي كان ٌإمن بؤن مساهمة المتلقً فً ملء  مواقع الالَ  -

فً إطار ٌمّكن القارئ من  العملٌةهذه المواقع ٌتم بتلقابٌة تامة، فإن "آٌزر" ٌدرج هذه 

المعقّدة، تشمل استحضار المتلقً سجل  اإلجراءاتعبر سلسلة من التفاعل من النص 

ا  الّنص بخبرته الخاصة وثقافته فً فهم الّنصوص إٌاهمدعمًّ
2
. 

                                                                 

ٌّة فً  -1 ٌّة،)بن عكنون،  اإلبداععبد الجلٌل مرتاض، الظاهر والمختفً: طروحات جدل والتلّقً، دٌوان المطبوعات الجامع

. 101، ص2005الجزابر(،   

، 2006، 3، ط، الدار البٌضاء ، بٌروتإنجاز، المركز الثقافً العربًٌنظر، محمد مفتاح، دٌنامٌة النص. تنظٌر و -2

.42ص  
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اعـالت  المبحث األول:   ر:ـعريف بالش 

"محمد أمل فهٌم أبو القاسم محارب دنقل" من موالٌد قرٌة القلعة فً محافظة "قنا"      

م.0491ٌونٌه  32أقصى جنوب مصر، ولد فً   

م فؤطلق اسم 0491كان والده عالما من علماء األزهر، حصل على شهادة األزهر سنة      

ٌّة وٌكتب الّشعر، وٌملك  "أمل" تٌمًنا بالنجاح الذي أدركه، وكان ٌعمل مدّرًسا للغة العرب

تضم كتب الفقه والشرٌعة والّتفسٌر وذخابر الّتراث العربً، التً كانت مكتبة ضخمة 

ثقافة الّشاعرالمصدر األّول ل
1
.  

كان األلم هو الحضانة األولى للعظماء، إذ توفً والده وهو فً العاشرة من عمره،      

اته متنّقال من مكان آلخر وكؤّنه لم ٌفتحمل شؤنه وشؤن إخوته وأمه وهو صغٌراً، أمضى ح

أفضل من مكان، ولكن هناك أشخاص ٌرتاح  - فً نظره -ٌعرف االستقرار فلٌس ثّمة مكان 

عن الحقٌقة فهو  وبحثهوجودهم أكثر من غٌرهم، وهذا التنّقل ٌوحً باضطراب هذا الفتى، ل

ال ٌهدأ وال ٌستقر على حال، ٌكثر من التؤّمل والمراقبة، لعله ٌخرج بشًء من خالل تحلٌله 

واستنباطه لألمور
2
.  

ابد الطوال ٌلقٌها ٌنّظم القص وكانة األولى الّثانوٌة، إالّ لم ٌكد ٌنهً أمل دراسته بالسن     

ٌّةب حتفاالت المدرسة فً اِ  ٌّة والّدٌن األعٌاد الوطنٌة واالجتماع
3
.  

بٌن قابال بؤن ما ٌقوله من فوأثارت هذه المطوالت أحادٌث زمالبه وأحقادهم أحٌانا.      

شعر لٌس له. بل هو لشعراء كبار استولى على أعمالهم من مكتبة أبٌه، وبٌن من ٌرى انه 

علٌه فً أوراق أبٌه، ونحله لنفسه، لكن الحقٌقة هً أن "أمل" كان صاحب هذه  لوالده عثر

ٌّة منذ الّصغر، حٌث ٌشرح سبب مٌله للشعر فً هذه األشعار، وك ان صاحب موهبة شعر

ٌّة( قابال: ٌّة ألي  السن الّصغٌرة )البداٌات الّشعر ٌّة لً مثل البداٌات الّشعر البداٌات الّشعر

ٌّنة، فً الخامسة عشر والسادسة عشر، ٌجٌش وجدانه بمشاعر كثٌرة،  شاعر فً سن مع

                                         
، 0تضاد فً شعر أمل دنقل، دار صفاء للنشر والتوزٌع، عمان، طالّ عاصم "محمد أمٌن" بنً عامر، لغة ٌنظر،   -0

.01م، ص3111/ ـه0931  

.01ٌنظر، نفس المرجع، ص - 2 

.14، القاهرة، ص ولًبمدوٌنً، الجنوبً، مكتبة ٌنظر، عبلة الرّ  - 3 
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ة كنوع من التنفٌس لهذه الكتابة المفهومة األدبٌّ  إلىومتضاربة وغٌر مفهومة، فٌلجؤ 

.المشاعر
1 

فً القاهرة  اآلداببكلٌة  والتحقم(، 0411" )سنة أنهى دراسته الثانوٌة بمدٌنة "قنا         

جمارك و م(، لكنه انقطع عن متابعة الدراسة لٌعمل موظفا بمحكمة "قنا"0411)سنة 

، ثم موظفا فً منطقة التضامن األفرو آسٌوي.واإلسكندرٌةالسوٌس   

عر، الشّ  إلى بإخالصه لم ٌستطع المواصلة فً هذه الوظٌفة، لذا ترك العمل واتجه لكنّ      

 إلىخرٌة سلوب ٌحٌل هذه السّ ا منه بؤساخرً  وأحٌاناا على الواقع، شعره هادفا ثابرً  واستمرّ 

ٌّة إبداع شعري غاٌة فً الشفافٌة، تطلق فً ذهن القارئ كثًٌرا من المعانً الّشعر
2
.  

ست عر، فقد كرّ " بداٌة االنعطاف الحقٌقً نحو الّشهرة ونحو الشّ 0491"هزٌمة  تعدّ      

شعراء  أهموكرست  خلقتعراء العظام، ومؤساة فلسطٌن هً التً العظٌمة الشّ  مآسًال

ٌّام نشر "أمل" قصٌدة جرٌبة   أكدتالعرب أمثال "محمود دروٌش" وغٌره. وفً هذه األ

 ألهما بٌن ٌدي زرقاء الٌمامة" التً كانت عنوانً البكاء عر بعنوان "طرٌق الشّ  على خطواته

دواوٌنه
3
.  

فلٌس قبلها  سانلالسبعٌنات على كل  أوابل إلىهذه القصٌدة من تارٌخ نشرها  أصبحت     

والذٌوع، فقد ارتبطت بالجرح القومً  ته من الشهرةلقصٌدة، ولٌس بعدها قصٌدة، نالت ما نا

.م0491، وهً الهزٌمة العربٌة فً عام األكبر
4

 

 األخبارمل بجرٌدة م من الصحٌفة "عبلة الروٌنً" التً كانت تع0411ج سنة تزوّ      

 إلىه كان ٌنتقل مع زوجته من فندق نّ به السكن، فإ ٌعد   ما ال وال ٌملكرحال كثٌر التّ  وألنه

.آخر  

لمستشفى للعالج لثالث ا، فدخل األربعٌندنقل" بالسرطان فً سن  أملاعر "الشّ  أصٌب     

ماٌو  30عن حدٌث الّشعر، وتوفً فً  ٌكفّ  أنون سنوات، صارع خاللها الموت د

                                         
.213م، ص0419، 0، ط، بٌروتالشروق،جهاد فاضل، قضاٌا الشعر الحدٌث)أمل دنقل(، دار  - 1  
.219المرجع نفسه،صٌنظر، - 2  
لً، بوٌنظر، أمل دنقل، األعمال الّشعرٌة الكاملة) أمل دنقل أحادٌث وذكرٌات بقلم عبد العزٌز المقالح(، مكتبة مد -2

.01، ص0411، 3القاهرة، ط  

.00المرجع نفسه، ص - 4  
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، رافضة للواقع المتدهور، طامحة األمثل إلىعة عر، متطلّ م، بعد حٌاة زاخرة بالشّ 0412

لعالم أفضل، رحل دون أن ٌترك حدًثا بال قول.
1  

 هــاتــحي:     

 ض الخضوع واالستسالم،ورف بؤمتهدنقل" نفسه لالرتقاء  أملنذر الشاعر "     

ٌخاف على  أولم ٌكن أمل ٌخاف من شًء  الشعر لدٌه الرفض والتمّرد فوظٌفة 

شًء
2
فض، فانطلق ٌعزف الحان الثورة والرّ حتى ٌخضع وٌستكٌن .

3
وبث  د،والتمرّ  

ٌكون لها مستقبل عظٌم،  أنمة كان لها ماض عرٌق، آمال روح الوطنٌة والخلود فً أ

لّدٌن"، و"الوصاٌا العشر"، و "البكاء صالح ا ت "قصابد خطاب غٌر تارٌخً على قبرفجاء

بٌن ٌدي زرقاء الٌمامة"
4
. 

ته عفوٌته المنطلقة وطبٌعته غٌر المنضبطة على االحتفاظ بنقابه وتمرده،  دولقد ساع     

لهذا كان وصف الشاعر الصعلوك
5
المصرٌة كلما ذكر،  األدبٌة األوساط كثٌرا فًٌترددا  

، ولقد اختار وأحالمهملّشعب والّدفاع عن آالمهم وكان ٌحرص على البقاء دوما فً خط ا

 افضة لالستسالم.غٌٌر، الرّ ن ذلك ٌنسجم وشخصٌته القوٌة الثابرة المحبة للتّ كتابة الشعر أل

، وهذا ما جعله ٌكتسب صفة حتدام الشعر السٌاسً واالجتماعً فً مصراِ  فً ظلّ  نشؤ     

ٌّازاعر المتمّرد الرّ الشّ  افض بامت
6
ا ال تلمًٌحا؛ فكان ٌقول اعر معارضة تصرٌحً كان الشّ  إذ ،

ًٌّا؛ رفضقد كان لعر، والجازم والحاسم بجالء من خالل الشّ و الواضح  رأٌه ه رفًضا إٌجاب

 .أّمتها بؤمرة فس المهتمّ ٌجعل المتلقً ٌلمس تلك النّ  وأعمالهل لسٌرته فان الماث

عاشق للحٌاة،  :"روٌنًعبلة ال"ته اس مًعا، تقول عنه زوجوالنّ  الحٌاةكان عاشق      

ٌّة ٌزدري فٌه مع األجملمقاوم عنٌد، ٌحلم بالمستقبل والغد  ا كل شًء، قدر كبٌر من العدم

فً  خلّ ة هً شعره، ولهذا لم ٌتقوته الحقٌقٌّ  أن" دابما أمل"أدركوٌإمن بحتمٌة موته، ولقد 

ن المدخل الحقٌقً كتابة الشعر، إ الوحٌد، سالحهلحظة من لحظات تعامله وحٌاته، عن  أٌة

                                         
.(سابقمرجع )، 01ٌنظر، عاصم "محمد أمٌن" بنً عامر، لغة التضاد فً شعر أمل دنقل، ص - 1  
.39م، ص0412، 01إبداع، ع مجلةعبد العزٌز المقالح، أنشودة البساطة، - 2  
.31نفس المرجع، ص - 3 

ٌّة أمل دنقل، األعمال - .(مرجع سابق)، 00ٌز المقالح، أحادٌث وذكرٌات(، صزالكاملة، )مقدمة عبد الع الشعر 4  
.03نفسه، ص المرجع - 5  
.02نفسه، ص المرجع - 6  
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اء، المشهر والكبرٌّ  والّسالح القويّ  ،وازنفهً التّ ة "أمل" ٌظل دابما هو موهبته إلى شخصٌّ 

 دق وشرف القلب الدابم والثورةة والوضوح، الصّ القوّ 
1
. 

لطات التً ولقد صبغت مإلفات "أمل" بالتمرد والرفض والصراخ والثوران ضد السّ      

نه لسان أ أدرك ألنهفجاءت قصٌدته "ال تصالح"  اإلسرابٌلً الم مع العدوّ معاهدة السّ وقعت 

 اعر وٌقول:أمته وهنا ٌصرخ الشّ 

 ال تصالح                                          

 هبلذّ اولو منحوك 

 أُترى حٌن أفقؤ عٌنٌك،    

 ُت جوهرتٌن مكانهما ...ثم أثب              

 هل ترى...؟                                         

ال ُتشترى... أشٌاءهً      
2

 

اخل ومقاومة العدوان ابعة من الدّ شجاعة وجارحة ومقاومة لألخطاء النّ  هقصابدكانت      

 ة.الشعرٌّ  األبٌاتالقادم من الخارج. فكان رفضه رفًضا واضًحا كما ٌظهر فً هذه 

ة سلٌمة وبسٌطة وعذبة، مما جعله ٌقترب عرٌة، فكانت لغة عربٌّ " دنقل الشّ أمللغة " أما     

فً  والتؤثٌردق والعمق، اس، الذٌن وجدوا فً شعره الروعة والبساطة والصّ من قلوب النّ 

 .أنداك ابدةروف السّ لم وموقفهم من الظّ تعبر عن القهر والظّ  أّنهاكما  الوجدان،

عر، عر، وما ٌرٌده من الشّ ، وٌعرف وظٌفة الشّ ً هذه الحقٌقةاحل ٌعاعر الرّ وكان الشّ      

، البد له من موقف اجتماعً، الموقف أساساة اعر له وظٌفة اجتماعٌّ الشّ  نإفكان ٌقول:

ة زاعقة ال ٌحمل رات سٌاسٌّ اكل الشعر الذي ظهر وتبنى شع لذلك، اسً موقف تالٍ السٌّ 

حف التً عن ات الصّ نشٌت عر الذي ٌترجم عناوٌن ماسس الفنٌة لتقوٌمه، كذلك الشّ األ

 وإّنماا ا سٌاسًٌّ عتبر نفسً شاعرً ال أ اناالتً تطرح،  لألفكارنجازات هو شعر ساذج وتابع إ

اس والفرح والماضً والنّ  واألرضبالوطن، عٌنً على المجتمع   اإلحساسشاعر وطنً، 

والحاضر والمستقبل
3
 من شعراء الشعر العربً الحدٌث. اشاعر "أمل" عدّ وٌُ  

                                         
.(مرجع سابق)، 9عبلة الروٌنً، الجنوبً، ص - 1  
.(مرجع سابق)، 239أمل دنقل، األعمال الشعرٌة الكاملة، ص - 2  
.11عبلة الروٌنً، الجنوبً، ص - 3  
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ة هً:ة مجموعات شعرٌّ دنقل" ستّ  أملاعر "ولقد ترك الشّ          

 م.0494بٌروت سنة  –البكاء بٌن ٌدي زرقاء الٌمامة  -

 م.0410بٌروت  –حدث  تعلٌق على ما -

 م.0419بٌروت  -مقتل القمر -

 م.0411بٌروت  – اآلتًالعهد  -

 م.0412القاهرة  –جدٌدة عن حرب البسوس  أقوال -

م0412القاهرة  –1-الغرفة  أوراق -
1
. 

ٌوان ، واسم هذا الدّ "دنقل "أملاعر مجموعة شعرٌة للشّ  آخرهً  -1-ةالغرف أوراق     

" أمل( هً رقم الغرفة التً قاوم فٌها "1، والغرف)األخٌرة" آمل" أوراقٌنطوي على 

الشاعر لم  أندنقل"، وهذا ٌدل على  أمل" إبداعرحلة  من األخٌرةمرضه، وهً الورقة 

ٌّامه آخرشعر لحظة وظل ٌكتب الشعر فً مرقده بالمستشفى حتى ٌهمل ال  .أ

زة بلغة بسٌطة ة متمٌّ دنقل" عبر عن تجربة شعرٌّ  أملشعر " أنوخالصة القول      

ومفهومة، وحادة ومباشرة وصرٌحة وقرٌبة من لغة الناس، مرتبطة بقوة بهم وبمعاناة األمة 

 ومصٌرها.

لطة بغٌة حصد وهو شاعر ثابر متمرد جرئ، ال ٌخاف التهدٌد والوعٌد، ال ٌساوم السّ      

ٌُشهر سوطه اللغوي النازف فً سبٌل اآلنٌةالمكاسب  ، وهو ٌرفع صوته الحاد الصادق، و

عدم  إلىالجماهٌر  اكانوا، داعًٌ  أٌنماٌبٌن، الدفاع عن الناس البسطاء والمقهورٌن الطّ 

الهالك  إلىالمطاف  نهاٌةلطة الغاشمة، التً ستقودهم فً واالستسالم للسّ  خنوعالخضوع وال

ٌّةالمحّتم نتٌجة الطٌش والمراهقة الفكرٌة     المفرطة. واألنان

  .وان "البكاء بين يدي زرقاء اليمامة "ـاص في ديـاني: التنـمبحث الثـال   

بٌن مجموعة من  ، ٌعنً التعالق الذي ٌحدثهو مصطلح نقدي حدٌثناص فالتّ      

لنقد  إجرابٌة كؤداةة، وقد استعمل النقاد المعاصرون عرٌة والنثرٌّ ة: الشّ النصوص التراثٌّ 

دنقل  أملعوالمها الثقافٌة والجمالٌة. وهذا التناص ٌرد فً نصوص  صوص واقتحامالنّ 

                                         
سٌر ذاتٌة، مركز الدراسات للعالم العربً المعاصر، سٌر و روبرت كامل الٌسوعً، إعالم األدب العربً المعاصر، -0  

.911ص م،0449 ،0ط بٌروت،  
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ا، ذلك أحٌاناالشعرٌة بشكل مباشر  ًٌّ ٌّة نعثر على نصوص تراث أّننا، وبدرجات متفاوتة فن

ضمٌن واالقتباسالتّ  إطاراللً، ومنها ما ٌرد فً اق الدّ ٌستدعٌها السٌّ 
1
. 

 عري:ش  ـال تناصـال -أ(

الشعرٌة القدٌمة والحدٌثة وكالهما ٌساهم  األبٌاتوهنا ٌتراوح بٌن تضمٌن مجموعة من      

ملحوظةجمالٌة  بؤبعادفً رفد القصٌدة 
2

نقلً هً المتناصة مع المتن الدّ  األبٌاتغلب وهنا أ، 

عبر  اإلبداعٌةذابعة الصٌت ارتبطت بوجدان الناس وهذا ما مّكنه من توصٌل رإٌته  أبٌات

 ة مضمونة الذٌوع بٌن القراء.قنوات تراثٌّ 

تغٌٌر بؤلفاظه  إلحاقٌورد الشاعر النصوص الشعرٌة كاملة دون  األحٌانففً بعض      

 :"دنقل "أملمثلما ورد فً قصٌدة "البكاء بٌن ٌدي زرقاء الٌمامة" حٌث ٌقول 

 تكلمً...تكلمً... 

 راب سابل دمًعلى التّ  أناا فه            

 وهو ظما ... ٌطلب المزٌدا         

 الصمت الذي ٌخنقنً:أسابل       

    ؟...اجمال مشٌها وبٌدً لل ام 

     ال ٌحملن أم ِحدٌدا...؟ أجند
3

 

فً مشً  ارتابتوهنا ٌتناص مع البٌت الذي ٌروى عن "زنوبٌا" ملكة تدمر حٌن     

 وإرسالالجمال حتى تفاجؤت بالرجال ٌخرجون من داخل الصنادٌق بعد خدعة "عمرو" لها 

 بالطها: إلىالجاسوس "قٌصر" 

 لجمال مشٌها وبٌدا                    أجند ال ٌحملن أم جدٌداما ل

 اا شدٌدً أم صرفانا تارزً 

فقال قٌصر فً نفسه بل الرجال قبضا قعودا
4

 

                                         
د، دار ومإسسة ٌنظر:  -0 رسالن أهانً الخٌر، موسوعة أعالم الشعر العربً الحدٌث، آمل دنقل، شاعر الوجدان والتمر 

.31، ص3111، 0ط للطباعة والنشر والتوزٌع، سورٌا، دمشق،  

.31المرجع نفسه، ص- 2 

.039الكاملة، ص الشعرٌة أمل دنقل، األعمال - 3  
.31أعالم الّشعر العربً الحدٌث، أمل دنقل، صهانً الخٌر، موسوعة   - 4  
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فداحة الهزٌمة ووطؤتها على قلوب  إلىفً هذا الموضع ٌعد تضمٌن ٌرمز  التناص     

 م.0491هزٌمة ة قبل العربٌّ  باألمةالمحدق  الخطر إلىالناس، كما ٌرمز 

"المتنبً" فً  أبٌاتتٌن قضٌّ  إلىدنقل"  أمل" المتنبً" ٌلجؤوفً قصٌدة "من مذكرات       

 دنقل": أمل" ٌقول "خشٌدياألمطلع دالٌته المشهورة التً ٌهجو فٌها "كافور 

       <<عٌد بؤٌة حال عدت ٌاعٌد؟>>

 فٌك تهوٌد؟ ىألرض أما مضى؟ ـبم  

 ساكرهاعن ع <<نامت نواطٌر مصر<<

 األناشٌدوحاربت بدال منها 

 نٌل هل تجري المٌاه دما نادٌت: ٌا

 إذ نودوا األهل، وٌصحو لكً تفٌض

<<عٌد بؤٌة حال عدت ٌا عٌد ؟>>
1

 

 ً:المتنبّ  أبٌاتتناص مع  األبٌاتوهذه      

 فٌك تجدٌد ألمر أمبما مضى       بؤي حال عدت ٌا عٌدعٌد 

فقد ٌشمن وما تفنى العناقٌد  طٌر مصر عن ثعالبها     انامت نو          
2

 

، ولفظة فٌك تهوٌد( ألرضى أمدٌد( بعبارة )فٌك تج ألمر أمعبارة )فهنا قام بتغٌٌر      

)ثعالبها( ب)عساكرها( وعجز البٌت الثانً )فقد ٌشمن وما تفنى العناقٌد( ب)حاربت بدال 

ٌّة ما الجدٌدة، واستناًدا على قٌمتهم(، وقد استطاع البٌتان بحلتهاألناشٌدمنها   التؤثٌر أنا الّتراث

هجمة ٌة التً كانت تعٌشها مصر بسبب نقل الوضعٌة المزرالمطلوب فً المتلقً ٌ

 .اإلحباطعب ٌعانً تخاذ المإسسة العسكرٌة والسلطة الحاكمة تاركة الشّ الصهاٌنة، واِ 

اقتناص عبارة واحدة من قصابد  عرٌة التً وردت فً شعر "أمل"ناصات الشّ ومن التّ      

 ٌقول أمل دنقل: ً موسى األشعري''مشهورة، ففً قصٌدة ''حدٌث خاص مع أب

 عٌناك: لحظة شروق>>

 هما المحروقن  ة من بُ باحٌّ أرشف قهوة الصّ                   

 وأقرأ الطالع                                      

                                         
.041الكاملة، ص الشعرٌة أمل دنقل، األعمال - 1  
.،)مرجع سابق(34، ص، موسوعة أعالم الشعر العربً الحدٌثهانً الخٌر - 2  
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 وفً سكون المغرب الوداع    

.<<حبٌبتً شجٌرتا برقوق عٌناك، ٌا             
1

 

ترد مرتٌن وهً واردة كذلك فً قصٌدة ''أنشودة ففً هاته األسطر نجد كلمة )عٌناك(      

 ٌاب'':اب حٌث ٌقول ''السّ المطر'' لبدر شاكر السٌّ 

 نخٌل ساحة السحر غابتاعٌناك                             

القمرأو شرفتان راح ٌنؤى عنهما 
2

 

دنقل '' كذلك ولكنه غٌر )غابتا النخٌل(  أملا ''ٌالحظ أن كلمة )عٌناك( قد استعملهوهنا      

ب)شجٌرتا برقوق( وغٌر )ساعة السحر( ب)لحظتا الشروق( ولكن الحقل الداللً واحد، 

)شجٌرتا برقوق( وحقل الزمن والوقت )فالسحر(: قبل حقل الطبٌعة )غابتا النخٌل( و األول

 و)الشروق( ٌكون فً الصبح. الصبح

ٌّل مصر وٌتذّكر شجٌرات البرقوق فً سكون المغرب الوداع والوداع       والّشاعر هنا ٌتخ

 والٌؤس. اإلحباطٌرمز إلى االنتهاء واالنفصال، وهو داللة على 

ها ٌنبٌ''الوصاٌا العشر'' التً هً قصٌدة  أخرىونجده ٌقتنص عبارة واحدة فً قصٌدة      

س العبارة التً كتبها ''كلٌب'' قبل أن ٌلفظ أنفاسه إلى أخٌه ''المهلهل'' ٌنهاه فٌها عن أسا على

 الصلح مع قتلته وهً عبارة ''ال تصالح'' التً وردت فً قصة ''الزٌر سالم الكبرى'':

 واسمع ما أقول لك ٌا مهلهل

 كٌدباألوصاٌا عشر فهم                                 

 <<تصالح ال >> أخويفؤّول شرط     

 ولو أعطوك زٌنات النهود                               

 <<تصالح ال>>وثانً شرط أخوي   

 ولو أعطوك ماالً مع عقود                              

 <<تصالح ال>>وثالث شرط أخوي 

ولو أعطوك نوقا مع عهود                                
3

 

                                         
ٌّة أمل دنقل، األعمال  - .019صالكاملة، الشعر 1  
.21، موسوعة أعالم الشعر العربً الحدٌث، صالخٌرهانً  - 2  
.21هانً الخٌر، موسوعة أعالم الشعر الحدٌث، ص - 3 
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لح، وتكاد تتبنى قصٌدة أمل دنقل بدورها تقوم على أساس رفض الصّ  ذا فإنوهكّ      

المستشهد بها أعاله، مع مراعاة الظروف  األبٌاتالموضوعات ذاتها المتضّمنة فً 

ٌّة.  االجتماعٌة والفكرٌة التً تتطلبها المرحلة الّراهنة والظروف السٌاس

 تصالح'': فٌقول ''أمل دنقل'' فً قصٌدته ''ال

 حتى بدم... لح على الدم ال تصا   

 ولو قٌَل رأٌس برأس، تصالح ال  

 سواء؟الرإوس أُكّل                               

 أقلب الغرٌب كقلب أخٌك؟                              

 أعٌناه كعٌنا أخٌك                               

 وهل تتساوى ٌد.. سٌفُها كان لكْ     

بٌد سٌفُها أثكلك؟                              
1

 

 ثري:ناص الن  الت   -ب

عنً بذلك دخول النص الشعري ألمل دنقل فً تعالق مع مجموعة من النصوص ون     

ٌّات  ٌّة من القرآن الكرٌم وبعضها األقوال المؤثورة عن شخص ٌّة، وأغلبها نصوص دٌن النثر

ٌّة معروفة.  تارٌخ

وفً قصٌدة ''من مذكرات المتنبً'' أسطر تحٌلنا إلى آٌات قرآنٌة مثلها الّشاعر حٌث      

 ٌقول ''أمل دنقل'':

 فصاح فً غالمه أن ٌشتري جارٌة رومٌة 

 تجلد كً تصبح ''واروماه...واروماه...''                        

 العٌن بالعٌن ...لكً                       

                       والسن بالسن.
2 

ُهمْ       ٌْ ْفِس  فهاته األسطر األخٌرة تستدعً قوله تعالى:} وَكَتْبَنا َعلَ ْفَس بالنَّ َن فٌها أنَّ النَّ ٌْ والع

نِ  ٌْ والجروح قصاص{ باألُُذنِ  واألُُذنَ  باألنفِ  واألنف بالع
3

 

                                         
ٌّة أمل دنقل، األعمال  - .239الكاملة، صالشعر 1  
ٌّة الكاملة - .931، صأمل دنقل األعمال الشعر 2  
.91سورة المابدة، اآلٌة  - 3  
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ًٌّا هو ''الجناس'': كما نجده فً قصٌدة ''صالة'' إذ ٌستغل فٌها عن       صرا بدٌع

 وحدك بالٌسر . إن الٌمٌن لفً عسر تفردت

 أما الٌسار ففً عسر. إالّ الذٌن ٌماشون                       

 إالّ الذٌن ٌعٌشون ٌحشون بالصحف المشتراة

 العٌون. فٌعٌشون. إالّ الذٌن ٌشون                       

ٌوشون ٌاقات قمصانهم برباط السكوت وإالّ الذٌن       
1

 

فً هذه الفقرة، من حٌث بنٌة أسلوبها ونسق تركٌبها تحاٌل على آٌات قرآنٌة اجتهد      

إالَّ الذٌَن آمنوا الشاعر فً تمثٌلها وهً فً قوله تعلى:} والَعْصِر إّن اإلْنساََن لفًِ ُخْسٍر 

ْبِر{وعِملوا الّصاَلَِحاِت وتواصْوا بالحق  وَتواَصوْ  ا بالصَّ
2
.  

عبي:ـتناص الـال -ج  ش 

ٌّات فً نطاق       فٌما ٌخص توظٌف التراث الشعبً من أغانً وأمثال وحكاٌات وشخص

 شخصٌة إلىومن ذلك اإلشارة  >>الحٌاة المصرٌة، وهذا اللون نادر فً شعر أمل دنقل 

ٌّة، والم <<الشرقاوي >> عروف عند عامة الذي ٌشغل كثٌرا من األغانً والمواوٌل الشعب

.<<الّناس بوقوفه فً وجه الّسلطة
3
التً أهداها  "أشٌاء تحدث فً اللٌل"فٌقول فً قصٌدته:  

 ة:الذي قتل فً إحدى القرى المصرٌّ  "صالح حسٌن"إلى 

 وكانت األصوات فً القرى جنابزٌة اإلٌقاع           

 القلوعد رّ رحلة الموال فً الضلوع تغو                             

 أدهم مقتول على كل المروج>>

.<<أدهم مقتول على األرض المشاع      
4

 

ألحدهم. فٌلقً به إلى جهة الشمس  ضرسدها األطفال عندما ٌخلع وثمة كلمات ٌردّ      

 وهو ٌقول:

 شمس ٌا شّموسة ٌا>>

                                         
.331صأمل دنقل، األعمال الشعرٌة الكاملة،  - 1  
.2-0من  اآلٌةسورة العصر،  - 2  
م، 3114هـ/ 0921، 0عبد القادر الرّباعً، جمالٌات المعنى الّشعري، التشكٌل والتؤوٌل، دار حرٌر للنشر والتوزٌع، ط -1

..031ص  

ٌّة أمل دنقل، األعمال  - .331الكاملة، صالشعر 4  
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 ُخذي سّنة الجاموسة                                  

.<<وهاتً سّنة العروسة
1

 

ة مرتبطة بعادة مصرٌة قدٌمة ٌستغلّها ''أمل دنقل'' فً قصٌدته وهً كلمات طفولٌّ      

 فٌقول: ''إجازة فوق الشاطا''

 صدٌقً الذي غاص فً البحر... مات

 فحنطته...                          

 حتفظت بؤسنانه...اِ                           

 ة...لع الصبح: آخذ واحدطّ ٌوم إذا اِ  كلّ   

 أقذف الشمس ذات المحٌا الجمٌل                          

 ةاللإلبٌّ شمس، أعطٌك سّنته  وأردد ٌا

 لٌس بها غبار... سوى نكهة الجوع 

 ُرّدٌه، رّدٌه ... ٌْرِو لنا الحكمة الصاببة.   

بتسمت بسمة شاحبةولكنها اِ                           
2
. 

الجوع بٌن أبناء مجتمعه وهو ٌحنط صورة  ٌرسم الشاعر لنا صورة عن تفشً وهنا    

 ة وٌحتفظ بمعاناة شعبه منددا بها.حٌاة مجتمعه المتمّرد

ٌّة ''عنترة'' الفارسً المغوار       ٌّة وحافلة هً شخص ٌّة ثر والعبد ولقد تقمص الشاعر شعب

من العبودٌة ولقد استطاع أن  الذلٌل، فسٌرة عنترة هً سٌرة عبد ٌصارع من أجل التحرر

على قبٌلته لقوته وشجاعته وللدفاع عنهم، ففً كل مرة ٌنقد فٌها عنترة القبٌلة ٌفرض نفسه 

بعنترة  ِاستنجدوامن األعداء ٌصر أبوه وقبٌلته على إلزامه مكان العبد، فكلما حدثت حربا 

الحرب نسوه وتغاضوا عن تضحٌاته وهنا ٌقول ''أمل دنقل''  انتهتللدفاع عنهم، حتى إذا ما 

 فً قصٌدته ''زرقاء الٌمامة'':

 قٌل لً )اخرس(                       

 فخرست... وعمٌت... وابتممت بالخصٌان

 ظللت فً )عبٌد عبس( أحرس القطعان                       

                                         
..29هانً الخٌر، موسوعة أعالم الشعر الحدٌث، ص - 1  
ٌّة أمل دنقل، األعمال  - .221الكاملة، صالشعر 2 
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 أجتر صوفها ...                       

 أرد نوقها                       

 ابر النسٌانأنام فً حظ                       

 طعامً:الكسرة... الماء... وبعض التمرات الٌابسة.        

 وها أنا فً ساعة الطغان                       

 ... والرماة والفرسان. ساعة أن أتخاذل الكماة 

 دعٌت للمٌدان                       

 أنا الذي ما ذقت لحم الضان...                       

 شان حول لً وال أنا الذي ال                       

 أنا الذي أقصٌت من مجالس الفتٌان،                       

.أدعً إلى الموت ... ولم أدع إلى المجالسة  
1

 

اص تآلفناص الحاضر بٌن ''سٌرة عنترة'' والنص الشعري تنالتّ  و    
2
اعر الشّ  أنحٌث  ،

 إذا ما حتى والسالم األمنجعل عنترة رمزاً للمثّقف الذي ٌعانً الذل واالحتقار فً ظل 

عب، وحٌن ٌفعل ال ٌقابل بالشكر والعرفان فاع عن الوطن والشّ إلٌه للدّ  لجبوا األمورتعكرت 

 بل بالهجر والنسٌان.

ٌّة السلطة الحاكمة فزرقاء       وتقترن صورة ''عنترة'' ''الٌمامة الزرقاء'' فكالهما ضح

ستشراق الحدث قبل وقوعه، فحدث ذات مرة أن حذرت الٌمامة هً عرافة كانت تقوم باِ 

 فإذاإالّ أنهم رفضوا تصدٌقها فلم ٌستعّدوا لهذا  األشجارقومها من خطؤ قادم من بعٌد من بٌن 

ٌده على القبٌلة وهذا ٌلتقً مع قصٌدة ''البكاء بٌن ٌدي زرقاء الٌمامة'' الشجاعة  بالعدو ٌضع

التً أطلقها ''أمل دنقل'' والتً تضم رسالة تحذٌر سٌاسٌة واضحة، حٌث ٌخاطب فٌها 

حسبه كانت متوقعة ألن العرب لم تكن الهزٌمة ف ، لما حدث قراءتهالّشاعر شعبه وٌبلّغهم 

 م(، وهنا ٌقول الّشاعر ''أمل دنقل'':0491)هزٌمة مستعّدة لخوض للحرب، 

 أٌتها العرافة المقدسة ...                  

 مات الٌابسة؟لماذا تفٌد الك                  

                                         
.039-032الكاملة، ص الشعرٌة أمل دنقل، األعمال - 1 

.سابق( ، )مرجع001ٌنظر: عبد القادر رباعً، جمالٌات المعنى الشعري، التشكٌل والتؤوٌل، ص - 2  
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 قلت عن قوافل الغبارْ  قلت لهم ما                  

 زرقاء بالبوارْ  فاتهموا عٌنك، ٌا                  

 قلت عن مسٌرة األشجاْر... قلت لهم ما                  

 فاستضحكوا من وهمك الثرثارْ                   

 ضوا بنااٌوحٌن فوجبوا بحد  السٌف: ق                 

 والتمسوا النجاة والفرار                 

 ونحن جرحى القلب،                 

 جرح الّروح والفم.                 

 لم ٌبقى إالّ الموت..                 

 والحطام..                 

والدمار..                 
1

 

هو عربً وإسالمً من الّتراث،  ماالتفت الى أن ''أمل دنقل'' ومما سبق ٌمكن القول      

ٌّات تتآزر جمٌعا فً  والهدف من هذا هو إٌقاظ وتربٌة الحس القومً والوطنً. فهذه الشخص

 ورإٌته الرافضة للواقع المعاش ودعوته إلى التغٌٌر. بٌان موقفه

 قل'':ـل دنـعر ''أمـاد في شـضاليب الت  ـاني: أسـ  ث الثـالمبح

الّداللة، والخروج بالنص  وإنتاجفً تكوٌن العنصر الّشعري،  ا فاعالً التضاد عنصرً  ٌعدّ      

عرٌة، التً ٌّتخذها القارئ حافال بالشّ النص ، وبالتالً فالتضاد ٌجعل األدبإلى مستوى لغة 

من الغموض،  مسحواوهو ٌلج عوالم النص، وبما أن التضاد ٌضنً على النص الشعري 

.ة القراءاتدٌّ لتعدّ  ص قابالً وحجابا من التكهنات، فانه ٌجعل النّ 
2

 

ضاد ملمحا فكرٌا وجمالٌا وسمة فنٌة وأسلوبٌة بارزة فً تجربة أمل دنقل ل التّ ٌشكّ      

ٌّة المكونة لنصه  وإسهاماقد أسهم هذا الملمح الّشعرٌة، و واضحا فً تشكٌل البنى اللغو

الّشعري، وهً البنى التً جّسدت رإٌته الخاّصة فً معانٌه للحٌاة والمجتمع والعالم، وفً 

ٌّة، وفً إطار واقعه  المعٌش، كان مفهوم  االجتماعًإطار هذه المعاٌنات الفكرٌة والجمال

                                         
.331الكاملة، صالشعرٌة أمل دنقل، األعمال  - 1  
.11ٌنظر: عاصم "محمد أمٌن" بنً عامر، أنواع التضاد فً شعر أمل دنقل، ص - 2  
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ي الخاص لعالمه من حوله، وهو لوعٌه الضدّ  جس األكبر الذي أّسسمطلق هو الهاالحرٌة ال

 الهاجس األساسً الذي أفرز ظاهرة التضاد فً عالمه الّشعري.

 ضاد:ت  ـواع الـأن 

ومن أجل تحدٌد التضاد عند الشاعر، البد من توضٌح أنواع التضاد فً نصوصه      

ٌّة، وذلك من خالل استقراء شامل  ٌّة. لجمٌع دواوٌنهالّشعر  الّشعر

 التضاد الل فظي: .1

وهذا النوع من التضاد ٌكثر فً شعر ''أمل دنقل'' وٌكون لفظ التضاد مباشرا، فتكون      

.الكلمة وضّدها مذكورتٌن صراحة وهو ما كان ٌسّمى قدٌما بالطباق
1

 

 ٌقول فً قصٌدته ''براءة'':

 تعّذُبنً خطٌباتً ... بعًٌدا عن مواعٌدك

.قرًٌبا من عناقٌدكاءاتً شتهوتحرقنً اِ 
2

 

اللحظة وتكثٌف الشعور، ووسٌلة  إلضاءةفلقد استخدم الّشاعر التضاد اللفظً وسٌلة      

)بعٌد، قرٌب( فهو عن طرٌق هذٌن اللفظٌن ٌصف  المعنى، من خالل لفظً التضاد إلٌصال

دابم له ة، فهً مصدر قلق حالة النابعة من قلقه اتجاه المحبوبحالته الّشعورٌة، وهً تلك ال

 .بعًٌدا عنهاسواء كان قرٌبا منها أو 

فً  إسماعٌلمحمود حسن  إلى"بعنوان  أخرىته فً قصٌدة ااعر معانوٌصف الشّ      

 ، ٌقول:"ذاكره

نِ            ٌْ  كٌف لً؟ وأنا أتمّزق مابٌن ُرخَّ

 ٌنوالقدمان معلّقتان بفخّ 

 والفر   أعٌانً الُكر                                   

 الخٌُر والشر   واجتازنً

 . تٌّسرُت. حّتى تعّسرُت، حتى تعّثرْت.أٌسرْ                     

 . تٌّمنُت. حّتى تٌّممُت، حتى تٌّتمْت.أٌمنْ                  

؟ وأٌن المقْر؟ .أٌن المفر 
1

 

                                         
.10صأمل دنقل، األعمال الّشعرٌة الكاملة،  - 1  
.231، صالمرجع نفسه - 2  
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ٌّةوهنا ٌظهر ذلك الحشد من المتضادات       الّداللة،  فً حضور التً كان لها دوره اللفظ

قلقه، واستعمل  واضطرابهوتكثٌف الحدث، ٌظهر الفعل )أتمّزق( حجم معاناة الّشاعر 

 رت(.ضدها )وتعسّ والّشاعر )كلمة الخٌر( وضدها )الشر( بصراحة وكلمة )تٌسرت( 

 التضاد المعنوي: .2

لقد جاء هذا النوع من التضاد فً شعر''أمل دنقل''، اللفظة مضادة ألختها، لٌس بصورة      

منّزلة منزلة الضد فً سٌاق  حرفٌة كما فً الطباق. بل جاءت اللفظة ردٌفة 

.العبارة
2
 إلى محمود حسن إسماعٌل فً ذاكره'':  ٌقول ''أمل'' فً قصٌدته '' .

ٌّديواحٌد                        من جنوِدك ٌا س

 خبزه ُخْبُر ضٌق                      

 رٌقماإه بل                         

والممات بعٌنه كالمولدِ                        
3

 

)الممات والمولد( اختزال  القد تساوى فً مؤساة حٌاة صدٌقه الموت والوالدة، فلفظ     

ظة الصورة والمعنى، فالموت ٌقابله الحٌاة، ال الوالدة. والوالدة ٌقابلها العقم وهنا جاءت لف

 تعلق بالموت.''المولد'' مقابلة للعقم التً  ت

 تضاد العبارة: .3

، بتركٌب لغوي ٌقف مقابال لتركٌب أمل دنقل''''مّثل هذا النوع من التضاد فً شعر وٌت     

خر، أو بلفظة تتقابل مع تركٌب شعري. ٌقول الّشاعر فً قصٌدة بعنوان ''العراف آ

 األعمى'':

 مازلت أرود بالد اللون الداكن                 

 األحٌاءأبحث عنه بٌن األحٌاء الموتى ... والموتى                  

 حتى ٌرتد النبض إلى القلب الساكن                 

.لكن..                               
4

 

                                                                                                                               
.323الكاملة، ص الشعرٌة دنقل، األعمال أمل - 1  
.11''محمد أمٌن'' بنً عامر، لغة التضاد فً شعر أمل دنقل، ص عاصم - 2  
.924أمل دنقل، األعمال الشعرٌة الكاملة، ص - 3  
.929الكاملة، صأمل دنقل، األعمال الشعرٌة  -0  
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البحث عنها بٌن األحٌاء  إلىلقد تعب العّراف من البحث المعتاد عن الحرٌة فتجاوزه      

الموتى والموتى األحٌاء، فالناس فً نظره صنفان: صنف مٌت ماّدي، حً معنوٌا؛ وصنف 

الموتى'' ''والموتى األحٌاء'' ال  ءاألحٌاعلى العكس تماما. ولقد جاء التعبٌران المتضاّدان ''

 ذهن المتلقًّ من خالل امتزاجهما المحكم. إلىالّداللة الشعرٌة  إٌصال

 ن:التضاد المبط   .4

حد طرفً الثنابٌة فً أوهو التضاد الذي ٌحمل ثنابٌة السالب والموجب، حٌث ٌظهر      

فً طلب  الّتضادمن كامنا، وٌتمثل مثل هذا النوع  أوحٌن ٌكون الطرف الثانً متضّمنا 

ذلك عكس ٌقصد وهو ،شًءاعر فً الظاهر فعل الشّ 
1
 قصٌدة فً دنقل'' ''أمل ٌقول .

'':األخٌرة ''سبارتكوس  

ًَ  رأٌتم وإن ذراعْ  بال ذراعنا على تركته الذي طفل  

 االنحناء فعلموه  

.علموه االنحناء                                    
2

 
 ٌرمً وإّنما المكررة، االنحناء( )فعلموه للعبارة السطحً المعنى ٌقصد ال الشاعر وهنا     

االنحناء. وعدم والتمرد الرفض ابنه تعلٌم هو ذلك، من أعمق معنى غلى  

 ورة:ص  ـال ادـتض .5

النص ثناٌا بٌن متضّمنتٌن صورتٌن بٌن ٌكون التضاد من النوع وهذا     
3
 ٌبدوا ال حٌث ،

 حتى وتحلٌله، النص أغوار وسٌر ، دنقل'' ''أمل شعر فً والتدقٌق النظر بإمعان إالّ  واضحا

 الخضروان'': ''العٌنان قصٌدة فً دنقل'' ''أمل ٌقول العمق. فً الكامن التضاد ذلك ٌظهر

 الخضروان العٌنان                       

 تانمروح                        

 الحرن الصٌف وقةأر فً                        

 مسافرتان أغنٌتان                        

الرعٌان ناٌات من أبحرتا                        
4

 

                                         
.14عاصم ''محمد أمٌن'' بنً عامر، لغة التضاد فً شعر أمل دنقل، صٌنظر:  - 1  
.003أمل دنقل، األعمال الشعرٌة الكاملة، ص - 2  
.19عاصم ''محمد أمٌن'' بنً عامر، لغة التضاد فً شعر أمل دنقل، ص - 3  
.41الشعرٌة الكاملة، ص أمل دنقل، األعمال - 4  
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 الصٌف''، ''أروقة تإكده الذي الحر والبرودة( )الحرارة ثنابٌة على ةمبنٌّ  هنا ورةالصّ      

 الوصال. احةور الحب هنا المقصود والمعنى المروحتان، علٌهما تدل التً والبرودة

البر بصورة البحر صورة الشاعر وٌقابل
1
 الرعٌان'' ناٌات من ''أبحرتا عبارة فً وذلك 

 .البرّ  هو مقره عًفالرّ 

 المعكوس: التضاد .6

 من وعبر الواقع تصوٌر فً علٌه واعتمد دنقل، أمل شعر فً ابعةالشّ  األنواع من وهو     

 فً الشاعر ٌتدّرج أن هو المعكوس بالتضاد ونعنً أفضل، عالم إلى طموحه عن خالله

 تماما العكس على األمر فترى للمتوقّع، مخالفة تؤتً النتٌجة ولكن ما، بصورة ما حالة وصف

 على رأساً  فجابٌة بصورة الموصوفة الحالة نم الموقف بتغٌر وذلك البداٌة، فً ذكر مما

 الجنوبً: ''األخٌرة ''الورقة قصٌدة فً دنقل أمل ٌقول عقب.

 عامالً  أتى الجنوب أقاصً من

 للبناء                               

 الفضاء لهذا وٌغنً '' ''سقالة ٌصعد كان        

 غرٌب، مقهى خارج أجلس كنت

 الشاردة... وباألعٌن                                     

 الصحٌفة، نصفَ  أقرأ كنت                                     

 المابدة. وسخ به أخفً والنصفَ  

 تبصران... ال عٌنان غٌر أجد لم  

 الدماء. وخٌط                                     

ٌّتُ                                         ٌدهْ  أجس   ٌه...عل وانحن

 فابدة ال :اآلخر قال                                      
2

 

 .هامدة جّثة نجده األخٌر المقطع وفً واألمل الفرح، على داللة البناء وهنا     

 كان النهاٌة وفً حٌاة، ثمة كانت قبل فمن الموصوفة. للحالة انعكاس فجا حدث وهنا     

 المفاجا. الفاجع المصٌر الموت

                                         
.43''محمد أمٌن '' بنً عامر، التضاد فً شعر أمل دنقل صٌنظر، عاصم  - 1  
.299أمل دنقل، األعمال الشعرٌة الكاملة، ص - 2  
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 الكلي: التضاد .7

 ٌلمح نوع وهو دنقل، أمل شعر فً شابع وهو كاملة، القصٌدة مستوى فً ٌدور تضاد وكل     

 مع جمٌعا العناصر هذه تتفاعل حٌث وجزبٌاتها، القصٌة تفاصٌل جمٌع فً ٌدور التضاد فٌه

نوح'' ابن مع خاصة ''مقابلة قصٌدته ففً البعض. بعضها
1
 إنحاء جمٌع فً التضاد ٌدو 

 عنه ٌدافع بقً بل ٌهرب، ٌتركه ولم بالوطن تمسك من أولهما طرفٌن: فً متمثال القصٌدة

 الطرف: هذا عن ''أملال'' ٌقول وهنا لحظة آخر حتى

 المدٌنة شباب كان                                       

 الجموح المٌاه جواد ٌلجمون                                       

 الكتفٌن إلى المٌاه ٌنقلون                                       

 الزمن وٌستبقون                                                

 الحجارة سدود نونتٌب                                        

والحضارة الصبا مهاد ٌنقذون علهم    
2

 

 أمل: فٌقول وطنه على ٌحرص ولم لحٌاته؛ وسٌلة الهروب اتخذ الذي الثانً والطرف     

ونَ  الحكماء هاهم       السفٌنة نحو ٌِفر 

 -المرابون -األمٌر خٌلِ  سابس – المغنون                

 القضاةِ  قاضً                                      

 (ومملوُكهُ  )...                                      

المعبدِ  راقصة -الّسٌف حامل  
3

 

 ل.ـدنق لـأم رـشع في ارقةـالمف ابع:ر  ـال بحثمـال

 ومتعددة مستقره وغٌر مراوغة تكون أن إلى بالبنٌة ٌإدي لغوي انحراف المفارقات إن     

ٌّة ماهرة لغوٌة لعبة إنها >> الدالالت،  نحو على وقاربها، المفارقة صانع طرفٌن: بٌن وذك

 معناه رفض إلى وتدعوه )المتلقً( القارئ تستشٌر بطرٌقة النص المفارقة صانع فٌه ٌقّدم

ًّ  المعنى لصالح وذلك الحرفً،  ذلك أثناء فً وهو الضد، المعنى ٌكون ما غالباً  الذي الخف

                                         
تظهر فً القصٌدة قصة الطوفان، وكٌف استغلها الشاعر بشكل جدٌد مقلوب. - 1  
.249، األعمال الشعرٌة الكاملة، صأمل دنقل - 2  
.249المرجع نفسه، ص - 3 
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 الذي المعنى إلى ٌصل أن بعد إال بال للقارئ ٌهدأ ال بحٌث عض،بب بعضها ٌرتطم اللغة لجعل

.<<عنده لٌستقرّ  ٌرتضٌه
1

 

 الفحص بعد أّنها غٌر ،األمر ولأ هاظاهر فً متناقضة تبدو عبارة على تقوم فالمفارقة     

الظاهري التناقض وهذا الحقٌقة، من به بؤس ال جحظ ذات تبدو والتؤّمل
2
 انه المتلقً ٌوهم 

 .غوره سٌور ومحاولة فٌه ظرالنّ  إمعان إلى ٌدعو مما متسق، غٌر موقًفا ٌواجه

ٌّة كمٌزة المفارقة دنقل'' أمل'' ِاستعمل لقد       التناقض ٌرى جوهري بموقف وربطها أسلوب

 .شًء كل فً موجود التناظر بان مقتنع فهو به، ٌحٌط ما كل فً واالختالف

ة:الل المفارقة -1  فظي 

      ًغالبا ٌخالف ،آخر معنى منه ٌقصد فً ما، معنى فٌه بساق القول أشكال من شكل وه 

.الظاهر السطحً المعنى
3
 '':أمل'' ٌقول والظهٌرة'' اللٌل بكابٌة '' قصٌدة وفً 

 الدقاتْ  آخر ٌا>>

 ماتْ  من لنا... قولً      

 دمه نحتسً كً

 الّسهراتْ  ونختم 

.<<نقتاتْ  بلحمه    
4

 

 قد مات من قاربه ٌوهم حٌن ومخادع، مراوغ وعنوانه سٌاقه عن منعزال المقطع هذا إن     

، ٌكون  بان ٌوحً القصٌدة عنوان لكن هذا، دلٌل نقتات( و)بلحمه دمه( )نحتسً وعبارة عدّوً

 ٌرثً وال الّرثاء، من تقترب ٌعنً إنها فذلك ( )بكابٌة عبارة فمادامت خاطا، الطن هذا

 قلبه. فً مكانة له من الشاعر

 ما للمقاربة النص عنوان ومنها المتعددة القارئ معانٌه من )المتلقً( للقارئ البد هنا ومن     

التراكٌب لهذه النقٌض استحضار خالل من إٌةوالرّ  البنٌة بٌن
5
 الدم حقن ٌوازي الدم فاحتساء ،

                                         
.99، ص3113، 0المإسسة العربٌة للدراسات والنشر، بٌروت، ط ،المفارقة فً الشعر العربً الحدٌثناصر شبانة،  -2  

.99المرجع نفسه، ص ٌنظر: - 2 

.91، صناصر شبانة ، المفارقة فً الشعر العربً الحدٌث  - 3  
.031-031أمل دنقل، األعمال الشعرٌة الكاملة، ص - 4  
.91عر العربً الحدٌث، صٌنظر، ناصر شبانة، المفارقة فً الش - 5  
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 وموقف لتنسجم ما معالجة تقتضً التً التراكٌب مثل إزاء بحذر الوقوف القارئ على وهنا

 ورإٌته. الكلً الشاعر

 الدرامية: المفارقة -2

 التوالتحوّ  للتفاصٌل رصدا الكابنات أكثر ألنه منالزّ  بوطؤة سواه من أكثر اعرالشّ  ٌشعر     

 خلق إلى ٌإّدي ما وهو ،األحداث دقة فً تحّوال ٌستوجب الزمن فمرور الكابن، بها ٌمر التً

 دنقل: أمل ٌقوا لوحات'' فً ''الموت قصٌدة وفً والحدث. الزمن قوامها المفارقات من آخر

    الهادئ العطلة صباح فً أراها كنت شرفتً من>>

 والغناء النور خٌوط على شرفتها فً تنشر                        

ٌّة زوجها ثٌاب طفلٌها، ثٌاب                          الصفراء الّرسم

 البٌضاء المغسولة قمصانه                        

 المهنا قلبً نقاء حولها تنشر                        

 وتجًء تروح وهً                        

                         ... 

 الّرديء الصٌف أشهر بعد واآلن                         

 األعضاءو العٌنٌن ذابلة ... رأٌتها                         

 والبكاء الصمت حبال على شرفتها فً تنشر                         

.<<السوداء ثٌابها                         
1

 

ة: المفارقة -3 ومانسي   الر 

 ثان ٌلب ال لكنه الّشاعر،ة ٌقٌمه وهمً بناء على أساًسا تقوم المفارقة من النوع هذا إن     

 أمل: ٌقول القاتم، الواقع ُدّوامة أمام ٌنهار

 الصمت إّنه لنا: المتبقً العالم هو هذا>>

 والبٌت األهل هو السواد والذكرٌاُت،                               

 ترتجٌه الذل الوحٌد البٌاض إنَّ                                 

 فٌه وحدتت الذي الوحٌد البٌاض                                

                                         
010،صأمل دنقل، األعمال الشعرٌة الكاملة - 1  
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.<<الكفن بٌاض                                 
1

 

 ص،النّ  بنٌة إلى لتتسلّ  األمل من فسحة أنّ  )الكفن( األخٌرة الكلمة قبٌل القارئ سٌظنّ  هنا     

 )الكفن( بلفظة المتلقً وعً ٌصدم أن ٌلبث ال الذي الوهم أو التفاعل من فضاء ٌثٌر قد ما وهم

 الذي الوهمً العالم لٌصٌر فهمه. انه ظنّ  بما القارئ أمال كل تتحطم وهنا الموت، تعنً التً

 الّرماد. من كومة اعرالشّ  بناه

ة: المفارقة -4  السقراطي 

 تفضح خصومات ٌخلق >> كان فقد ''سقراط'' الفٌلسوف اسم إلى نسبة بذلك وسمٌت     

 موجه وخادعة بسٌطة أسبلة خالل من الزابفة ومفاهٌمهم الناس، اضطراب وتكشف

.<<إلٌهم
2
 من واضحة، العارف تجاهل نبرة تبدو دنقل ألمل عصرٌة'' نٌته'' قصٌدة وفً ،

ٌّات عن السإال خالل  استدراج اجل من بمعرفته ٌعترف وال ٌعرف، شخص قبل من بدٌه

 ''أمل'': فٌقول الجمٌع ٌعرفه ما قول إلى الخصم

  البّرٌة فً الهابم ذلك من                                            

ٌّة؟ والقناطر الملتف الشجر تحت ٌنام                                              الخٌر

 النٌل هذا موالي -                                    

 القدٌم نٌلنا                                     

 ٌقٌم؟ أو ٌحمل ترى أٌن -                                   

ٌّة كنا موالي: -                                       ندسّ  صب

ٌّة ثٌابه فً                                            الصٌف

 تذكره ال فكٌف                                          

ٌّة والقصابد المذٌاع فً ٌذكر الذي وهو                                            الّشعر

 قابداً؟ كان هل -                                       

 قابًدا لٌس موالي، -                                       

 األعوام مطالع فً السٌاح لكنها                                          

                                         
.910أمل دنقل، األعمال الشعرٌة الكاملة، ص - 1  
، مرجع سابق.11ناصر شبانة، المفارقة فً الشعر العربً الحدٌث، ص - 2  
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.<<ٌروه كً ٌؤتون                                          
1

 

 الحركي ة: المفارقة -5

 علٌه أو منه تقع لمن الحركً السلوك صورة ترسم>> وهً الحركً السلوك مفارقة     

ٌّة حركة وهً ومكّوناتها، عناصرها ٌّة حرة أو عضو  خاصة عناصر فٌها تبرز عامة جسم

.<<ةوالسخرٌّ  للغرابة مثٌرة
2
ٌّة المفارقة صانع وٌبدو   ٌظل إذ فس،النّ  طوٌل خبٌثا، الحرك

ٌّة على عدسته لٌسلّط الذروة لحظة ٌنتظر  بإعجاب لٌحظى تحركاتهما فً وٌتابعها الضح

 '':أمل'' ٌقول ٌبكً، وقد ٌضحك وقد ٌبتسم، قد الذي القارئ

ٌّدة >>جوارب                                  المرتخٌة الس

 الّسخرٌة تثٌر ظلّت                                      

 الطرٌق فً تسٌر وهً   

 تمّزقت شّدتها وحٌن       

 ذٌهمستخ وجهها ووارت الضحك، فانفجر                   

 المفتوحة سٌارته شباك فً الصابد أسقطها وهكذا                          

 الطلٌق شعرها تسوي وهً فارتكبت          

.<<الباكٌة بالبسمات وأشرقت      
3

 

ٌّة المفارقة شاعر إنّ          ضحٌته على ٌنقض الذروة لحظة وفً التفاصٌل، أدق ٌرصد الحرك

 ساخرة. لغوٌة رسمة قصابده فً ٌرسمه  وبعدها زابف، باطمبنان ٌتّرف الغافل،

 التنافر: مفارقة -6

 تستفز بطرٌقة األضداد مجاورة إلى فٌها الشاعر ٌعمد وهنا التجاوز'' ''مفارقة وتسمى     

الواقع فً الماثل التناقض حجم لٌدك النقٌضٌن بٌن الواقعة الهوة فً وتسقطه المتلقً،
4
 ومن ، 

 وأضداد ،تتجاوز متناقضات هٌبة على إحساسه جسد الذي دنقل'' أمل'' الضرب هذا صّناع

 تتنافر:

                                         
. 391ة الكاملة، صأمل دنقل، األعمال الشعرٌ - 1 

، مرجع سابق.10العربً الحدٌث، صناصر شبانة، المفارقة فً الشعر  - 2  
، مرجع سابق.311-311أمل دنقل، األعمال الشعرٌة الكاملة، ص - 3  
.010ناصر شبانة، المفارقة فً الشعر العربً الحدٌث، ص  - 4  



-ألمل دوقل -الـفصل الثّـاوي         قـراءات في ديوان'' البكـاء بيـه يـدي زرقـاء اليمامـة"  

 

 
70 

 ... المرأة توقفنً >>                                     

 المثٌر استنادها فً                                          

 الّضوء عمود على                                         

 الجبهةو الفتح ملصقات كانت                                         

  العمودا ظهرها خلف تمال                                         

                                         ... 

 وحًٌدا اللٌل أمضٌت كنت إن تسؤلنً                                         

  نحوها وجهً أرفع وعندما                                         

 سعٌدا                                         

.<<شهٌداً  ظهرها خلف أبصر                                        
1

 

 ٌكاد ال فالشاعر والحرب، الحب هما: نقٌضٌن بٌن صارخ تنافر إحداث الشاعر ٌتعمد وهنا     

 قصابد من العدٌد فً اً ممتدّ  نجده التنافر وهذا البارود، رابحة ٌتنّشق حتى الحب ةحراب ٌتنفس

 باألضداد. العمٌق لشعوره نظرا دنقل'' ''أمل الشاعر

      

  

                                         
ٌّة الكاملة، ص - .313أمل دنقل ، األعمال الشعر 1  



مةـــــــــــــــــاتــــــــــخ  
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مة:ــاتـــخ  

أختم بحثً المتواضع هذا بخالصة ما توصلت إلٌه وإن كانت نظرٌة التلقً بشكلها      

الحدٌث ولٌدة هذا العصر فً المدارس النقدٌة العربٌة، فالبد من االعتراف بأن وجود الكثٌر 

ا وواضًحا، وان االهتمام بالمتلقً ودوره فً الفكر النقدي القدٌم، كان أث امن مبادئه ًٌ را جل

فً الّشعر قد شغل اهتمام النقّاد بشكل كبٌر فً مؤلّفاتهم الّنقدٌة. اإلبداعالّداعم لعملٌة   

هذا العمل قد مكننً من الخروج بجملة من المالحظات  أنذلك ال ٌمكننً القول ومع      

الشق النظري فٌمكن إجماله فً هذه النقاط: أمالنظري والتطبٌقً؛ فً الشقٌن ا  

 تحدي مفهوم:

 مصطلح التلقً فً القدٌم ٌتشكل على نحو مختلف عن المفهوم الحدٌث. تحدٌد إن 

  غن الفكر الٌونانً أولى أهمٌة كبرى لطرف المتلقً حٌث ركز أرسطو الذي كان

ٌر وفكرة التلقً وهو ٌرى بأن العمل أول من اهتم بالتلقً حٌث ربط بٌن فكرة التطه

الفنً ٌجب أن ٌحدث استجابة عند المتلقً، فٌجعل التطهٌر مقٌاسا لنجاح المبدع فً 

 إٌصال معناه.

  إن نظري السمو عند لونجٌنوس، تسعى لتمكٌن المعنى الفنً فً ثوب أنٌق باعتماد

حالة من خصائص لغوٌة وأسلوبٌة مصبوغة بالجالل والسمو. لجعل المتلقً فً 

الدهشة والشعور بالعظمة تجاه ما ٌسمع. فٌتمكن المعنى من نفسه وتتحقق غاٌة 

 المبدع.

 قً عند النقاد العرب القدامى كان ٌرتكز على قضٌة اللفظ والمعنى، حٌث كان لإن الت

هّمها أن تمّكن المعنى بطرٌقة مثالٌة فً ذات المتلقً حٌث ٌنبغً أن تحوي على 

 المتلقً وتحقٌق الجمالٌة عند الّسامع.دوق  إلرضاءان وبدٌع، بنٌات أسلوبٌن من بٌ

  ٌّة ونظرٌة التلقً كغٌرها من ٌّة وفلسف إن لكل منتج معرفً وثقافً أصول فكر

ٌّات تقوم على فلسفتٌن عرفتا فً ألمانٌا هما  الهٌرومٌنوطٌقا  وإن  الظاهراتٌة والنظر

المفاهٌم التً جاءت بهاتٌن الفلسفتٌن تحولت إلى أسس تؤطر ترسانة من األدوات 

ٌّة التً صاغها رواد مدرسة كونستانس األلمانٌة ''هانس روبرت ٌاوس'' و  اإلجرائ

 'فولفغانغ آٌزر'' فٌما بعد.
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 مسألة مواقع إن التلقًّ عند ''آٌزر'' ٌبنى على افتراضات ''رومان إنغاردن'' ف ً

الالتحدٌد. وتقوم نظرٌته على مفهوم القارئ الضمنً، وهو ٌمنح المتلقً دوًرا مهما فً 

 بناء المعنى.

 أما الشق التطبٌقً، فٌمكن أن أدّون بعض نتائجه فً هذه الّنقاط:

  ٌّة ضروري لفهم النصوص فهما إن التعرض لدراسة لحٌاة الشاعر فً الدراسة الّنقد

بحٌاة الّشاعر والظروف التً عاشها وكتب فٌها عمله تعد إشارات  أعمق، فاإللمام

ٌّة هامة.  خارج

 .إّن ظهور الّرفض والتمّرد فً شعر الشاعر، تعد مفتاح شخصٌته 

  إن التناص شّكل عنصرا بارزا فً تكوٌن وطرٌقة تألٌف شعر ''أمل دنقل'' فهو ٌستلهم

ٌّات من القرآن الكرٌم عبارات ومفردات فً كثٌر من القص ص، وٌّتخذ من الشخص

ٌّة التً  المعاصر  اإلنسانشعره أقنعة ٌتراء من خلفها  ٌستدعٌها فًوالوقائع الّتارٌخ

، كما أّنه وصف الّتناص الّشعبً بأنواعه الواردة من أغانً شعبٌة نالمنسً المها

 .األخرىوشخصٌات تقل عن المصادر 

 ''ٌّة وفّنٌة ممٌزة إن التضاد وأسالٌبه المختلفة فً شعر ''أمل دنقل ، تعتبر سمات فكر

ٌّة، وقد انبثقت هذه األسالٌب عن رؤٌته الخاصة للحٌاة والعالم، وقد  لتجربته الّشعر

ٌّغ  المتنّوعة والتً تراوحت بٌن  األسلوبٌةتجّسدت فً شعره عبر اّتخاذها لكثٌر من الص

ٌّة أسالٌب التضاد الكلًّ، وهً جمٌعً  إلىألسالٌب التضاد اللفظً وصوال  ا صٌغ أسلوب

اً قابالً لتعدد القراءات. ٌّ ا غن  أسهمت فً بناء نص أمل الّشعري، وجعلته نّصً

  ٌّة حٌث ربطها بموقف جوهري ٌرى  دنقل" مٌزةأمل "إن المفارقة فً شعر أسلوب

التناقض واالختالف فً كل ما ٌحٌط به، فقد اكتسب قناعة تؤّكد وجوه التنافر فً كل 

 .شًء

 ة فً الجمع بٌن الجانب النظري والعملً، فالجانب النظري ٌحتاج وأخٌرا هناك صعوب

هو اآلخر ٌحتاج إلى كفاءة  إلى دراسة شاملة الستقراء جوانبه، وإن الجانب التطبٌقً

  بتطبٌق هذه النظرٌة علٌه. لإلمامة عالٌة ومهار
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 عـادر والمراجـة المصـقائم

I. ة:ـع العربي  ـوالمراج ادرـالمص 

 القرآن الكرٌم برواٌة ورش

ٌّة التلقًّ، دار الشروق، عمان،  -10 ٌّة لنظر ناظم عودة خضر، األصول المعرف

 .0331، 0األردن، ط

العسكري، كتاب الصناعتٌن )الكتابة والشعر(، تحقٌق علً محمد أبو هالل  -10

 ،.0البجاوي ومحمد أبو إبراهٌم، المكتبة العنصرٌة، بٌروت، ط

أحمد أبو حسن، فً المناهج النقدٌة المعاصرة، مكتبة دار األمان للنشر  -10

 .01100، 0والتوزٌع، الرباط، ط

د العرب من األصول الشعر عن أحمد الوردنً، قضٌة اللفظ والمعنى ونظرٌة -10

هـ،بٌروت، 0000، )0110، 0م، دار الغرب اإلسالمً، ط00/ هـ1إلى القرن 

 (.0مجلد

أحمد دروٌش، متعة تذوق الشعر، دراسات فً النص الشعري وقضاٌاه، دار  -10

 غرٌب للطباعة والنشر والتوزٌع، القاهرة.

المحاٌثة، منشورات  أحمد ٌوسف، القراءة الفلسفٌة، سلطة البنٌة ووهم -10

 .0110، 0، ط0االختالف ، الجزائر، ج

ألفت كمال الروبً، نظرٌة الشعر عند الفالسفة المسلمٌن )من الكندي حتى ابن  -11

 .0111رشد(، دار التنوٌر للطباعة والنشر والتوزٌع، بٌروت، 

بسام قطوس، استراتٌجٌات القراءة، التأصٌل واإلجراء النقدي، دار الكندي  -12

 .0332للنشر والتوزٌع، أرٌد، 

بسام قطوس، تمنع النص متعة التلقً، قراءة ما فوق النص، أزمنة للنشر  -13

 .0110، الدوحة، 0والتوزٌع، ط

 بشرى موسى صالح، نظرٌة التلقً، أصول وتطبٌقات. -01      
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، منشورات بوجمعة بوبعٌو، آلٌات التأوٌل وتعددٌة القراءة، مقارنة، نظرٌة نقدٌة -00       

 .0113اتحاد كتاب العرب، دمشق، 

جمال الدٌن أبو الفضل محمد، ابن منظور، لسان العرب، دار الكتب العلمٌة،  -00

 .0110، 0، ط2بٌروت، ج

حبٌب مونسً، نظرٌات القراءة فً النقد المعاصر، منشورات دار اآلداب،  -00

 .0111، 0وهران، الجزائر، ط

راءة وتولٌد الداللة، تغٌٌر عاداتنا فً قراءة النص األدبً، لحمٌدانً، قحمٌد  -00       

 .0110، الدار البٌضاء، 0المركز الّثقافً العربً، ط

قدٌد، نظرٌة االستقبال عند النقاد الغربٌٌن، ملتقى الخطاب النقدي العربً    -00

 المعاصر، قضاٌاه واتجاهاته الفنٌة .

دراسة نقدٌة فً التجدٌد  سامع رافع محمد، الفنومٌٌنولوجٌا عند هوسرل،  -00

 .0330، 0الفلسفً المعاصر، دار الشؤون العامة، بغداد، ط

سامً إسماعٌل، جمالٌات التلقً، )دراسة فً نظرٌة التلقً عند هانز روبرت   -01

 .0110فولفغانغ(، المجلس األعلى للثقافة، 

 .0110صالح فضل، مناهج النقد المعاصر إفرٌقٌا  الشرق، الدار البٌضاء،   -02

صم محمد ''محمد أمٌن'' بنً عامر، لغة التضاد فً شعر أمل دنقل، دار عا -03

 .0110، 0صفاء للنشر والتوزٌع، عمان، ط

العربً المعاصر، دار الشروق،  010-000عباس إحسان، اتجاهات الشعر،   -01

 .0312عمان، األردن، 

عبد الجلٌل مرتاض، الظاهر والمختفً، طروحات جدلٌة فً اإلبداع والتلقً،   -00

 .0110وان المطبوعات الجامعٌة، )بن عكنون، الجزائر(، دٌ

عبد الرحمان تبرماسٌن وآخرون، نظرٌة القراءة، المفهوم واإلجراء،   -00

 .0113، 0منشورات المخبر، بسكرة، ط

عبد هللا إبراهٌم، التلقً والسٌاقات الثقافٌة، منشورات االختالف، الجزائر،   -00

 .0110، 0ط
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والتكفٌر، من البنٌوٌة إلى التشرٌحٌة، النادي األدبً  عبد هللا الغدامً، الخطٌئة  -00

 .0320، جدة، 0الثقافً، ط

ٌّة العامة للقراءة، دار الغرب  -00 عبد المالك مرتاض، نظرٌة القراءة تأسٌس للنظر

 للنشر والتوزٌع، وهران، الجامعة.

عبد الناصر حسن محمد، نظرٌة التوصٌل وقراءة النص األدبً، الكتاب   -00

 .0333، 0ع المطبوعات، القاهرة، طالمصري لتوزٌ

علً آٌت أوشان، السٌاق والنص الشعري، من البنٌة إلى القراءة، دار الثقافة،   -01

 .0111، الدار البٌضاء، 0ط

 .0110، 0علً جعفر العالق، دراسة نقدٌة، دار الشروق للنشر والتوزٌع، ط  -02

ً وتطبٌقاتها فً محسن البناعز الدٌن، قراءة األنا، قراءة اآلخر، نظرٌة التلق  -03

 .0112النقد األدبً العربً المعاصر، الهٌئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، 

محمد السٌد الدسوقً، جمالٌة التلقً وإعادة الداللة، دراسة فً لسانٌات النص   -01

 .0األدبً، دار العلم واإلٌمان للنشر والتوزٌع، ط

العربٌة للدراسة والنشر، محمد المبارك، استقبال النص عند العرب، المؤسسة   -00

 .0333، 0ط

محمد سلٌمان )عٌال سلٌمان(، الحركة النقدٌة حول تجربة، أمل دنقل الشعرٌة،   -00

 .0111دار الٌازوري العلمٌة للنشر والتوزٌع، عمان، األردن، 

محمد غنٌمً هالل، النقد األدبً الحدٌث، نهضة مصر، النجالة، القاهرة،   -00

0331. 

والتأوٌل، بٌان سلطة القارئ فً األدب، دار الٌنابٌع محمد مفتاح، التلقً   -00

 .0111، 0للطباعة والنشر، ط

محمد مفتاح، دٌنامٌة النص، تنظٌر وإنجاز المركز الثقافً العربً، بٌروت،   -00

 .0110، 0ط

محمود درباسة، التلقً واإلبداع، قراءة فً النقد العربً القدٌم، دار جدٌد للنشر   -00

 .0101والتوزٌع، ط
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عباس عبد الواحد، قراءة النص وجمالٌات التلقً بٌن المذاهب الغربٌة  محمود  -01

والحدٌثة فً تراثنا النقدي، دراسة مقارنة، دار الفكر العربً، القاهرة، مصر، 

 .0330، 0ط

مراد حسن فطوم، التلقً فً النقد العربً فً القرن الرابع الهجري، الهٌئة   -02

 م.0100العامة السورٌة للكتاب، دمشق، 

وسى ربابعة، جمالٌات األسلوب والتلقً، دراسات تطبٌقٌة، دار جرٌر للنشر م  -03

 .0110، عمان، 0والتوزٌع، ط

نادر كاظم، المقامات والتلقً، بحث فً أنماط التلقً لمقامات الهمذانً فً النقد   -01

، 0العربً الحدٌث)دراسة أدبٌة(، الموسوعة العربٌة للدراسات والنشر، ط

 .0110بٌروت، لبنان، 

ناصر شبانة، المفارقة فً الشعر العربً الحدٌث، المؤسسة العربٌة للدراسات   -00

 .0110، 0والنشر ، بٌروت، ط

هانً الخٌّر، موسوعة أعالم الشعر العربً الحدٌث، أمل دنقل، دار ومؤسسة   -00

 .0112، 0رسالن للطباعة والنشر والتوزٌع، سورٌا، دمشق، ط

II. ة:ـع المترجمـادر والمراجـالمص 

هولب، نظرٌة التلقً )مقدمة نقدٌة(، تر: عز الدٌن إسماعٌل، المكتبة  روبرت  -00

 .0111، 0األكادٌمٌة، القاهرة، مصر، ط

روالن بارت، لذة النص، تر: فؤاد صفاء حسٌن، دار توبقال للنشر، الدار   -00

 .0110، 0البٌضاء، ط

ولٌم راي، المعنى األدبً من الظاهراتٌة، تر: ٌوسف عزٌز، دار المأمون   -00

 .0321، 0نشر والتوزٌع، بغداد، طلل

III. وريـالمج  ات:ـ  الت والد 

 .0320، 01عبد العزٌز المقالح، أنشودة البساطة، مجلة إبداع، ع -00

نبٌل خالد أبو علً، أصول النقد األدبً ومباحثه بٌن الٌونان والرومان، مجلة  -01

 .0111الجامعة اإلسالمٌة، غزة، فلسطٌن، ٌونٌه 
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ٌّة ال -02 تلقًّ والتواصل األدبً، مدرسة كونستانس هانز روبرت ٌاوس، جمال

 .0320، 02األلمانٌة، تر: سعٌد علوش، بٌروت، ع
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