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 ترويض النص وإشكالية التوصيل

 للقرطاجني رؤية في جذور نظرية االستقبال في منهاج البلغاء
 

 أحمد علي إبراهيم الفالحي
 املستمر التعليم مركز مدير 

 والبالغة العباس ي األدب أستاذ

  العراق – الفلوجة جامعة

 

دراسةُنقديةُيجبُأنُتنظرُإلىُالعواملُغيرُاللغويةُمثلُالمتلقيُوالمقامُوالعالقاتُُلُ كُ 
لكنُاالهتمامُبالمتلقيُفيُالنقدُالمتوالدةُمنُهذهُالظاهرةُلتحديدُأسسُبنيةُالخطابُوخصائصه،ُ

المتلقيُوجدُنصيبهُفيُمنهاجُُوا،ُإالُأنُ أشبهُماُيكونُبوميضُبرقُيضيءُفيخبالعربيُالقديمُ
مقفىُمنُُتلقيُفهوُ)كالمُموزوُنمدُالقرطاجنيُارتباًطاُوثيًقاُبالغاءُإذُارتبطُمفهومُالشعرُعنالبل

ُماُقصدُتكريههُماُقصدُتحبيبهُإلُشأنهُأنُيحب بُإلىُالنفس بذلكُعلىُلتحملُيهاُويكر هُإليها
نيةُزملمُتخرجُمنُصدفاتهاُعبرُالمسافاتُالُآللئ،ُففيُمنهاجُالبلغاءُ(1)طلبهُأوُالهربُمنه(

ازمُإلىُإلىُاليوم،ُإذُكانُالمتلقيُقطًباُرئيًساُفيُأغلبُمحاورُالمنهاج،ُويذهبُحُبينُكتابته
ُوفق ُعلى ُالشعر ُبناء ُُضرورة ُويهز ها ُالجمهور ُمشاعر ُيدغدغ ُتبًعاُتصور ُباألصالة ووسمت

ُ)المتص ُالعادية(لذلك ُومعتقداتها ُالنفوس ُفطرة ُفي ُالتي ُالقرطاجني(2)ورات ُويشير ُمهمةُُ، إلى
اذُموقفُما،ُالعملُاألدبيُفيُالتأثيرُفيُالمتلقيُأوُاقناعهُبقضيةُماُأوُحتىُحملهُعلىُاتخ

ُالقرطاجني ُأن ُندرك ُهنا ُُومن ُفيُعصره ُللبالغة ُالكالسيكي ُالمفهوم ُبدراسةُتجاوز ُاهتم حين
ُيبدأُ ُالمبدعُوالمتلقي، ُشعريُهوُبمثابةُتواصلُبين ُعمل ُفكل ُواجتماعًيا، ُاألدبيُثقافًيا العمل

ُالمبدعُإلىُالمتلقيُبوساطةُب توصيلُرسالةُمنُنوعُخاصُذاتُمحتوىُمتصلُبالقيمُيوجهها

                                                           

ُابوُالحسنُحازمُالقرطاجني،ُتقديمُوتحقيقُمحمدُالحبيبُبنُ( 1 منهاجُالبلغاءُوسراجُاألدباءُـ
  .71، صم3ُ،1986الخواجة،ُدارُالغربُاإلسالمي،ُبيروت،ط

  .826( م.ن، ص2
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ولكيُيتمُتوصيلُالقيمُوالمعانيُالتيُتنطويُعليهاُالقصيدةُينبغيُأنُُ،وسيطُنوعيُهوُالقصيدة
ُاالستجابةُ ُفرض ُحين ُفيه ُالشاعر ُأبدع ُوالذي ُيجمعهما ُالذي ُالفعل ُبأهمية ُالطرفين ُكال يسلم

،ُلذلكُنجدُأنُالقرطاجنيُيجهدُنفسهُفيُالقولُفيُتأثيرُالشعرُ(1)علىُالمتلقيُفيُعمليةُالتلقي
العباراتُالتيُتربطُالشعرُبمكوناتهُفضاًلُعنُتأثيرهُفيُالمتلقي،ُفعبارةُُفيُالنفوسُوتكررُعنده

ُ ُواأللفاظ ُلها ُمنافًرا ُأو ُللنفوس ُمالئًما ُيكون ُحيث ُمن ...ُ ُنظم ُاألساليبُالـ ُنحو ُلها المرادفة
ُيشيرُإلىُحضورُالمتلقيُفيُ والمعانيُوحسنُموقعهاُمنُالنفوسُقاربتُالعشرينُعنواًناُوهذا

ُ.(2)نظريتهُالشعرية

 نظرية التواصل:ـ

استلهامُنظريةُالتواصلُفيُالدراساتُالشعريةُربماُيلقيُبظلهُفيُتجاوزُثنائيةُاللغةُُإنُ ُ
ُوتحد ُالخطاب، ُألنواع ُتصنيفه ُعلى ُيعتمد ُوظيفي ُلدرس ُويؤسس ُوالعادية( ُالتكوينُ)األدبية يد

ي،ُفالوظيفةُالشعريةُطابُيتضمنُوظائفُمنتظمةُبشكلُتراتبكلُخُنُ إاألسلوبيُللنصوص،ُإذُ
ُلمقصديةُابُالوظائفُاألخرىُالتيُتأتيُتباعًُصُالشعريُعلىُحستطغىُفيُالن إذُُالمنشئا

)ليستُالوظيفةُالشعريةُهيُالوظيفةُالوحيدةُلفنُاللغة،ُبلُهيُفقطُوظيفتهُالمهيمنةُوالمحددةُ
ُ.(3)علىُأنهاُالُتؤديُفيُاألنشطةُاللفظيةُاألخرىُسوىُدوًراُتكميلًياُعرضًيا(

المتلقيُُا،ُفإنُ اإلبداعيةُمحاكاةُوتخييالُوتمويهًُلمبدعُللكتابةُوفيُالوقتُالذيُيتهيأُفيهُاُ
ُالشعرُ ُفاعلية ُ)يبطل..... ُقد ُتضاؤله ُألن ُونقًدا ُواستنباًطا ُتأثًرا ُاإلبداعية ُللقراءة يستعد

ُ.(4)والتخيل(

                                                           

-مفهومُالشعرُـُدراسةُفيُالتراثُوالنقد،ُجابرُعصفور،ُالمركزُالعربيُللثقافةُوالعلومُ( ينظر 1
  .291ص، م1982

( ينظر المتلقي عند حازم القرطاجني ـ زياد صالح الزعبي، مجلة الجامعة اإلسالمية، 2

  . 346ص
( قضايا الشعرية ـ رومان جاكبسون ـ ترجمة محمد الولي ومبارك حنون، دار تو بقال للنشر، 3

  . 31م، ص1988، 1ط
  . 225تلقي ص، وينظر الشاعر والنص والم9( جمالية األلفة ـ شكري المبخوت، ص4



www.madjalate-almayadine.com  مجلة الميادين للدراسات في العلوم اإلنسانية   العدد األول 

 
 

91 
 

انعدامُالتواصلُبينُالمتلقيُوالنصُقدُيسيرُإلىُالعبثية،ُوهناُقدُالُيكونُغيابُُنُ إإذُُ
الرؤيةُالجماليةُأوُضعفُالتجربةُالفنيةُفيُتجربةُالمبدعُبلُقدُتكونُالهو ةُالثقافيةُبينهُوبينُ

ُالقارئُهيُالصدعُالرئيسُهنا.ُ

رُفيُعمليةُالتلقيُعمليةُتخيلُالمعانيُفيُالذهنُالُتنحصُلذلكُيدركُالقرطاجنيُأنُ ُ
ُاللفظُ ُمقام ُالخط ُيقوم ُحين ُالكتابي، ُالرسم ُعلى ُالمتكئة ُالقراءة ُتشاركها ُبل ُفحسب السمعي

ُاحتيجُإلىُوضعُرسومُمنُالخطُتدلُعلىُالمسموعُفيُنقلُ ُالدالليةُإلىُالذهنُ)فإذا الصورة
األلفاظُُمُهيأةتُرسومُالخطُتقيمُفيُاألفهااأللفاظُمنُلمُيتهيأُلهُسمعهاُمنُالمتلفظُبهاُصاُر

ُأيًضاُوجودُمنُجهةُداللةُالخطُعلىُاأللفاظُ فتقومُبهاُفيُاألذهانُصورُالمعانيُفيكونُلها
ُ.(1)الدالةُعليها(

هُويدعوُالشاعرُإلىُالجمعُبينُصورتينُبرباطُخفيُقصدُالتمويهُوإيهامُالمتلقيُوشغلُ
وصيغةُصيغةُوضربُبعضهُببعضُعلىُُ)تركيبُتركيبُنُ إعنُااللتفاتُلقصورُاألغراضُإذُ

الهيأةُالمالئمةُفيُكلُمذهبُيذهبُفيهُوينحنيُبهُألذُوأطيبُمنُالجمودُبهُعلىُحالةُواحدةُ
،ُويتحدثُعنُالحيلُالتيُتؤثرُفيُالمتلقيُوتجعلهُيعتزُ)بنسبُ(2)فيُكلُنحوُمنُأنحاءُالكالم(

ُال ُكثيًرا(الكلم ُالمتكلم ُضمير ُإلى ُ(3)مستندة ُيدف، ُ)نحن( ُالمتكلم ُضمير ُإلىُُعفتوظيف المتلقي
ُالمزجُبينُاإل ُالتجربةُالشعريةُومثلهُأيًضا ُيقربهُمنُوحدة حساسُباالشتراكُفيُالفعلُوهوُما

يُيؤديُإلىُتشويشُعمليةُضمائرُالمتكلمُوالمخاطبُثمُاالنتقالُللغائبُبعيًداُعنُالغموضُالذ
اجبُعلىُالشاعرُأنُيجتنبُمنُهذاُماُتوغلُمنُاإلفهامُوالتواصلُبينُالمتلقيُوالمبدعُ)فالُو

ُ.(4)الحوشيةُوالغرابةُماُاستطاعُحتىُتكونُداللتهُعلىُالمعانيُواضحةُوعباراتهُمستعذبة(

 

 

 
                                                           

 224 ، وينظر الشاعر والنص والمتلقي ص 19( منهاج البلغاء، ص1
  .348( م.ن، 2
  .347( م.ن، 3
  .181( م.ن، ص4
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 الغموض والتلقي:ـ

قدُتفرضُخصوصيةُالخطابُسهولةُالنصُأوُغموضه،ُإذُيقولُالقرطاجنيُفيُفكرةُ 
)المعانيُمنهاُماُيقصدُأنُتكونُفيُغايةُالبيانُعلىُماُتقدمُومنهاُماُتقصدُأنُُالغموضُإنُ 

ماُيقصدُأنُيبانُُتكونُغايةُمنُاإلغماضُومنهاُماُيقصدُأنُيقعُفيهُبعضُغموضُومنها
ُ.(1)منُجهة(ُمنُجهةُوأنُيغمض

ُوالدهشةُ ُاإلثارة ُعلى ُالنص ُقدرة ُمن ُتزيد ُفنية ُلحاجة ُالغموض ُإلى ُالشاعر ُيلجأ ُوقد

،ُ(2)ضُخيالُالمتلقيُليغدوُفيهاُالنصُمجااًلُلعملُالخيالُعندُمنتجهُومتلقيهوالمتعةُالذيُيحرُ 
ُ ُاألفكار ُتتهد ُلم ُالبعيدة ُالشيء ُأغراض ُمن ُمؤتلفة ُهذا ُمثل ُفي ُاألوصاف ُكانت ُ)كلما إلىُو

ُ.(3)فهمهُإالُبعدُبطء(

ُفإنُ ُ ُالمتلقيُُلذلك ُفي ُالتأثير ُفي ُالخيال ُتسند ُواألسلوبية ُوالوزنية ُاللفظية المقومات
واالستجابةُلمقاصدُالشاعرُلتتحولُالمقوماتُالشعريةُمنُمجردُمسموعاتُإلىُوسائلُتخيليةُ

ُ.(4)تحيلُعلىُالمعانيُالمتصلةُبالجانبُاإلنسانيُوانفعالُالمتلقي

مُللشعريةُالتيُهيُأساسُالشعرُوبتحققهاُشعراءُزمانهُعلىُعدمُفهمهُاتبُالقرطاجنيعُ
ُ)أنُ  الشعريةُفيُالشعرُهيُنظمُأيُلفظُاتفقُنظمهُُيتحققُمغزاهُالعميقُويأخذُعليهمُظنهم

ُرسمُ ُوال ُقانون ُذلك ُفي ُعنده ُيعتبر ُال ُاتفق ُصفة ُأي ُعلى ُاتفق ُكيف ُغرض ُأي وتضمينه

                                                           
  .177ص ،( منهاج البلغاء1
( ينظر النص والممانعة ـ مقاربات نقدية في األدب واإلبداع ـ دراسة، راتب الحالق، اتحاد 2

  .88صم، 2000اكتاب العرب ـ دمشق 
  .173( منهاج البلغاء، ص3
ُقراءة(،ُظر ين( 4 ُاألدباء)مشروع ُوسراج ُالبلغاء ُمنهاج ُخالل ُمن ُحازم ُلبالغة ُالتداولية األبعاد

ُالفكر ُعالم ُمجلة ُالغرافي، ُالمجلدُ-د.مصطفى ُالكويت، ُللثقافة، ُاألعلى ، م40/2011المجلس

  .72ص
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إلىُقافيةُفالُيزيدُبماُصنعهُمنُُماُالمعتبرُعندهُإجراءُالكالمُعلىُالوزنُوالنفاذُبهموضوعُوإنُ 
ُ.(1)ذلكُعلىُأنُيبديُعنُعوارهُويعربُعنُقبحُمذاهبهُفيُالكالمُوسوءُاختياره(

ُبينُمعناهُعندهُخاصة.صطلحُالشعريةُفيُكالمُحازمُيستوقفناُحتىُيتإنُورودُمُ

هيُالوظيفةُالتيُتركزُعلىُالرسالةُمعُاالحتفاظُبأهميةُالعناصرُُ(poesisوالشعريةُ)ُ
ُاللفظي ُالفن ُوفي ُللغة ُالشعرية ُالوظيفة ُفي ُبحث ُهي ُأو ُعندُ(2)األخرى ُالشعرية ُكانت ُولما ،

البالغةُفنُلتأليفُالخطابُأيُيمكنُأنُتكونُُ،ُفإنُ (3)أرسطوُتعنيُإنتاجُالخطابُوصناعته
ُ.شعريةُأيًضا

ُالقراء،ُُ ُلدى ُمألوفة ُكانت ُإن ُالشعري ُالقول ُفي ُالمتضمنة ُالمعاني ُالقرطاجني وعد 
فالمسافةُالزمنيةُبينهمُوبينُالنصُتتقلص،ُفالقولُفيُالمعانيُعندهُالُيخرجُعنُنطاقُالحديثُ

هوُمشكلُالخطابُالشعريُالمتلقيُُباعتبارُهذاُأنُ عنُعمليةُالقراءةُواستجابةُالمتلقيُللنصُ
ُالنصُإالُأنُيحومحللُالشف ُقدُيتصورهُذهنُالمتلقيُراتُاللغوية،ُولذلكُالُيمكنُلهذا تويُما

ُالتيُسادتُفيُعصرُالناقدُإذُ)أصبحتُالشعريةُفيُالشعرُإنُ ال ماُهيُسيماُفيُظلُالرداءة
ُ.(4)رضُاتفقُعلىُأيُصفةُاتفق(نظمُأيُلفظُاتفقُكيفُاتفقُنظمهُوتظمينهُأيُغ

ُقضاياُُ ُيعالج ُ)حينما ُفهو ُالقرطاجني ُعند ُالمعالم ُواضحة ُيبدو ُكما ُالتلقي وحدود

رُالشاعرُبأهميةُالخلفيةُالمشتركةُبينهُوبينُالمقولُلهُمؤكًداُعلىُشرطُتقدمُمعرفةُالمحاكاةُيذكُ 
ُالمحاكاة( ُموضوع ُباألشياء ُأنُ (5)كليهما ُلندرك ُيتضمنُُ، ُالذي ُالقرطاجني ُعند ُالشعري القول

ُوإيرادُالتخييلُفيهاُ ُالتأثريةُالمقصودةُمعتمدةُعلىُآليةُحبكها ُأوُالتخييلُيحققُالهزة المحاكاة
ُضاًلُعنُقدرةُالمتلقيُعلىُتقبلُالنصُوالتأثرُبه.ف

                                                           
  .28ص البلغاء منهاج( 1
. ترجمة مصطفى النحال ـ مجلة فكر ينظر البالغة والشعرية والهيرمينوطيقيا ـ بول ريكور (2

                                                                                                     الكتروني: ونقد، موقع
                                          www. Eliabriabed. net 

   .78( ينظر التخيل والوظيفة الشعرية ـ دراسة مقارنة بين القرطاجني وررمان جاكسيون ص3
  . 208، وينظر الشاعر والنص والمتلقي، ص21( منهاج البلغاء، ص4
ُفاطمةُعبدُهللاُالوهيبي،ُالمركزُالثقافيُالعربي،ُالدارُُنظريةُالمعنىُعندُحازمُالقرطاجني( 5 ـ

ُ  .239ـ  238، صم1ُ،2002البيضاء،ُالمغرب،ط
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 بين نوازع المخيال وبالغة التشكيل:ـ

المتلقيُكانُحاضًراُفيُذهنُالقرطاجنيُوهوُيكتبُمنهاجهُإذُنجدهُفيُأغلبُُيبدوُأنُ ُ
ُرُفيُالمتلقي،ُلذلكُيجبُعلىيمصداقيةُالشعرُتكتسبُمنُالتأثُمفاصلُالكتابُفهوُيدركُأنُ 

ُبالنصُ ُالمتلقي ُارتباط ُويزداد ُالمتلقي، ُوبين ُبينه ُوالحوار ُالتحدي ُذاك ُبحجم ُيكون ُأن النص
ُتلكُ ُعلى ُوالداللة ُالوضع ُالحسنة ُالعبارات ُإلى ُالتهدي ُإلى ُ)القوة ُهي ُأخرى ُقوة بامتالكه

ُ.(1)المعاني(

ُالمحاكُ ُلتقب ل ُالمتلقي ُتوجيه ُمع ُوالخطاب ُالمبدع ُبين ُالزمنية ُالمسافة ُتتشظى اةُوقد
والتفاعلُمعهُبقدرُجودةُالنصُفيُصنعُهذهُالمحاكاةُفـُ)الكاتبُيخاطبُالمتلقيُمباشرةُويدعوهُ

ُ.(2)لإلسهامُمعهُفيُعمليةُتكوينُالنص(

ُالقرطاجنيُ ُبهاُُويتعمق ُالجمهور ُتأثر ُوكيفية ُ)الشعر( ُالمخيلة ُاألقاويل ُطبيعة في

األقاويلُالمخيلةُالُتخلوُمنُأنُتكونُالمعانيُُمهاُحسبُتأثرُالجمهورُبهاُيقولُفيهاُ)إنُ وقسُ 
المخيلةُفيهاُمماُيعرفهُجمهورُمنُيفهمُلغتهاُويتأثرُلهُأوُمماُيعرفهُوالُيتأثرُلهُأوُمماُيتأثرُ

ُ.(3)ماُالُيعرفهُوالُيتأثرُلهُلوُعرفه(لهُإذاُعرفهُأوُم

هذاُالتصنيفُأسسُعلىُالنظرُإلىُالمعانيُالتيُتخيلهاُاألقاويلُالشعريةُُوقدُيبدوُأنُ ُ
منُزاويةُاستجابةُالمتلقيُ)الجمهور(ُلهاُوهيُاستجابةُمرتبطةُبعنصري:ُالمعرفةُوالتأثرُاللذينُ

ُعناصره ُأفضل ُالشعر ُفي ُتوافرهما ُيرُى(4)يمثل ُلذلك ُفيُُ، ُالتأثرية ُالهزة ُتحقق ُأن القرطاجني
ثالثةُتتمثلُفيُدرجةُاإلبداعُفيهاُبحسبُماُتكونُالهيأةُالنطقيةُبها،ُوبقدرُماُُاالمحاكاةُأمورًُ

تجدُالنفوسُمستعدةُلقبولُالمحاكاةُوالتأثرُلها،ُإذُجعلُهذهُالشروطُمبنيةُحسبُأركانُالعمليةُ
رُوالجودةُينسبُإلىُالقولُ)أيُالقصيدة(ُوتنسبُاإلبداعيةُمنُخطابُومبدعُومتلقي،ُفاالبتكا

الهيأةُالنطقيةُإلىُالقائلُ)المبدع(ُوبيانُقدرتهُعلىُاإلجادةُفيُتوصيلُالقولُفيُحينُينسبُ

                                                           
  . 200( منهاج البلغاء، ص1
( القراءة وتوليد الداللية، نغير عاداتنا في قراءة النص األدبي ـ حميد الحمداني، المركز الثقافي 2

  .  13، ص2003، 1األدبي العربي ط
 88 منهاج البلغاء ص( 3
  .348( ينظر المتلقي عند حازم 4
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إلىُبيانُالعالقةُبينُالمعانيُأوُاألغراضُالشعريةُُ،ُويشيرُالقرطاجني(1)االستعدادُإلىُالمتلقي
موضوعاتُالشعرُيجبُأنُتكونُمرتبطةُُوالجمهورُمنُحيثُعالقةُالتأثيرُوالتأثرُإذُيرىُأنُ 

ُ.(2)بالمناحيُالمألوفةُعندُالجمهورُ)المتلقيُالمطلق(ُأوُبتعبيرهُأنُتكونُأغراضهُإنسانية

ُ:ـسلطة القارئ أو المتلقي والقوى اإلبداعية

ُالمتلقيُمنُالمبدعُفيُُ ُللخطابُالشعريُإذُيقتربُهنا ُثانًيا ُإبداًعا ع دتُعمليةُالقراءة

زُعلىُعمليةُالقراءةُليضعُالشاعرُفيهاُبمقامُالمبدعُيتقاسمُالمهارة،ُلذلكُنجدُالقرطاجنيُيركُ 
ُصحُريالثقافةُأيًضاُالتيُتجعلُالقائلُمعهُ)أرضيةُواحدةُويشتركانُفيُالسياقُوالمهاراتُوفيُ

فيُالقراءةُو)يكونُمقدارُفضلُالتأليفُعلىُُ،ُإذُيكتسبُالمتلقيُخبرة(3)أالُيفقدُتواصلهُمعه(
ُالقارئُبلمسُ(4)فضلُالطبعُوالمعرفةُبالكالم( ُليقوم ُمحكًما ُفنًيا ،ُوعلىُالمبدعُأنُيصنعُنًصا

يُ)هدفُجماليُوالتيُهزةُالتأثريةُنهُإلىُماُيسميهاُالقرطاجنيُبالهجماليتهُويفكُشفرتهُسعًياُم
ُ.(5)ستلذاذُأوُاللذة(القصدُمنهُإحداثُاال

ُالمتلقيُُ ُأولُمصدرُإلحداثُالوقعُالجماليُعند ُي عد ُالقديمة وكانُالشكلُفيُالشعرية
االنفعاليُوبوساطتهُيتمُإدخالهُإلىُعالمُالنصُليتوارىُغيرهُفيُمرحلةُأخرىُمنُالتلقيُإذُيبقىُ

،ُفالشعرُنصُيعتمدُالخيالُوالذوقُالمبنيُعلىُمادةُقريبةُ(6)جماليةموجًهاُخفًياُلتحقيقُالمتعةُال
منُطبعُالمتلقيُو)علىُالقائلُأنُيعرفُكيفُيقدمُالمألوفُوكيفُيأتيُللمستغربُويعيدُتقديمهُ

دُهناُلن عُ،(7)للمقولُله،ُويفاجئهُويحققُالهزةُالجماليةُالتيُتحركهُنحوُهذاُاالستالبُالجمالي(
ُ ُالتحلالمتلقي ُتقنيات ُالمتالكه ُبالفعل ُال ُبالقوة ُالشاعر ُبمقام ُدوًماُالحذق ُفالخطاب ُوالتذوق يل

                                                           
  .201، وينظر الشاعر والنص والمتلقي ص77( ينظر منهاج البلغاء ص1
ُمجلةُالجامعةُاالسالمية،ُمج( ينظر 2 ُزيادُصالحُالزعبيُـ ،9ُالمتلقيُعندُحازمُالقرطاجنيُـ

ُ .347ص م1ُ،2001ع
وينظر النص  241( نظرية المعنى عند حازم القرطااجني ـ فاطمة عبد هللا الوهيبي، ص3

  .230والشاعر والمتلقي ص
  .144( منهاج البلغاء ص4
  .237( نظرية المعنى عند حازم القرطاجني ص5

، دمشق 2005( ينظر النص وتفاعل المتلقي في الخطاب األدبي ـ حميد سمير، م إك ع، 6

        .www.awu_dam_orgقع: على المو 72ص
  .237( نظرية المعنى عند حازم القرطاجني ص7
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لقارئُمجهولُوضمًناُإلىُكلُمنُيعرفُكيفُيقرأ،ُوهذاُالتعميمُللجمهورُهوُإحدىُنتائجُيتجهُ)
بةُ،ُفالجمهورُهناُعامُوخاصُوهذهُالنخ(1)الكتابةُالمثيرةُوبذلكُيغدوُالتعميمُبالطبعُضمنًياُفقط(

التيُيقصدهاُالناقدُوالبدُللصفوةُاألخرىُمنُأنُيكتسبواُمهاراتُتؤهلهمُلتذوقُالنصوصُلذلكُ
،ُوالقراءةُ(2)حينُ)يقلصُالجماهيرُإلىُمخاطبُماثلُومجادلُمناور(ُكانُالقرطاجنيُواعًياُجًدا

الشاعرُإلىُالعاديةُللنصُقدُتضعفُالنصُأوُتقتلهُوتبعدهُعنُأدبيتهُفيفقدُجماليته،ُوقدُيعمدُ
ُوفهم( ُتأمل ُإلى ُيحتاج ُلطيًفا ُدقيًقا ُنفسه ُفي ُالمعنى ُيكون ُأنُ (3))أن ُلنفهم ُالقرطاجنيُُ، وعي

بحقيقةُالرسالةُالشعريةُوطبيعتهاُجعلهُيعيُعناصرُاالتصالُالتيُتبنىُعليهاُكلُنشاطُلغوي،ُ
لتكتسبُصفةُمعينةُُالتركيزُعلىُأحدُهذهُالعناصرُيؤديُدوًراُبارًزاُفيُتشكيلُالرسالةُوكماُأنُ 

ُي ُقد ُجاكبوهنا ُالقرطاجني ُزاحم ُاللغوي، ُاالتصال ُلعناصر ُتنبهه ُفي ُفيُُوسون ُمنها ُكل دور
ُ.(4)التركيزُعليهُفيُتحقيقُوظيفةُمعينةُقدُتخالفُالوظائفُاألخرُى

 ون:ـالقرطاجني وجاكبس

ُالمنظورُُ ُخارج ُيتناوله ُأن ُاللفظي ُالفن ُلدارس ُيمكن ُال ُالتواصلية ُالنظرية ُمسار في
التواصليُفالبدُلكلُسلوكُلفظيُمنُمآلُوالبدُلكلُرسالةُمنُوظيفةُلتظلُالعالقةُقائمةُبينُ

ُ.(5)هذهُالسلوكياتُاللفظية

غداُكلُمامُالمصطلحُالغربي،ُإذُأاالضطرابُوالضبابيةُُفيُلغتناُوقدُرافقُالمصطلحُ
ُلن ُالخاصة ُأوُرؤيته ُبهُعلىُوفقُاجتهاده ُخاًصا ُيطلقُمصطلًحا ُاشكاليةُناقد ُأمام ُأنفسنا جد

ُُتعدد ُنحو ُالواحد ُللمصطلح ُالشاعرية،poetiqueُ)التسميات ُاإلنشائية، ُالشعرية، )
semiotiqueُُا ُاألعراضية،ُعلم ُالسيميائية، ُالعالمـ ُالسيميوطيقا،ُعلم ُالعالمية،ُلعالقات، ات،

ُالرموز،ُعلمُالدالئل.علمُ

                                                           
( نظرية تأويل الخطاب وفائض المعنى ـ بول ريكور، ترجمة سعيد الغانمي ـ بيروت ـ الدار 1

  .63م، ص2003، 3البيضاء ـ المركز الثقافي العربي ط
  .242( نظرية المعنى عند حازم القرطاجني، ص2
  .177منهاج البلغاء، ص( 3
  .78( ينظر التخيل والوظيفة الشعرية، ص4
( ينظر التواصل اللساني والشعرية ـ مقاربة تحليلية لنظرية جاكبسون ـ الطاهر برمذبر ـ 5

  .15، ص2007، 1منشورات االختالف ـ الجزائر ط
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ماُنعودُإلىُجذورُالنقدُالعربيُنجدهُنماُوتطورُبفعلُاالحتكاكُبالمنطقُاليوناني،ُنيوحُ
ُالقرطاجنيُعلىُمجملُاآلراءُالنقديةُ ُالزمنيُوتواصلُاألجيالُ)وقفُحازم ففيُمسارُاالمتداد

ُالمتلقي ُأو ُالسامع ُفي ُالشعر ُتأثير ُحول ُالعربيُالسابقة ُاإلطار ُمن ُاآلتية ُتلك ُأكانت ُسواء ،
ُ ُأم ُاآلراءُالخالص ُلكن ُسينا، ُوابن ُالفارابي ُجالها ُكما ُاألرسطية ُالتصورات ُعلى ُالمبنية تلك

ُالنقديةُ ُنظريته ُإليها ُاستناًدا ُيؤسس ُأن ُمحاواًل ُعليها ُفركز ُحازم ُباهتمام ُاستأثرت األرسطية
ُووظيفتهُ ُالشعر ُمفهوم ُحول ُتصورات ُتقديم ُمن ُمكنته ُمتماسكة ُفلسفية ُقواعد ُعلى المبنية

ُ.(1)تحكمُكيفياتُتشكيلهُوتأثيره(والقوانينُالتيُ

ُوقدرتهُفيُإحداثُففيُالشعرُيرىُالقرطاجنيُأنُ ُ هُيجبُأنُينظرُلهُمنُناحيةُتأثيره
االنفعالُالنفسيُإذُقدُيكونُصادًقاُوالصدقُفيهُعاجزُعنُإحداثُاالنفعالُوحينئٍذُيكونُالكاذبُ

أث رُأنُيكونُخالًقاُمميًزاُإالُإذاُُالنفعالُخيًراُمنه،ُفالقولُالشعريُالُيمكناالقادرُعلىُإحداثُ
فيُمتلقيهُوالقيمةُالفنيةُتتجلىُمنُالتأثيرُواالنصياعُلسلطةُالخطابُوتحققُهذهُالسلطةُ)بماُ

متصورةُبحسنُهيأةُتأليفُالكالمُأوُقوةُوُيتضمنُمنُحسنُتخييلُلهُومحاكاةُمستقلةُبنفسهاُأ
ُ.(2)شهرتهُأوُبمجموعُذلك(

استراتيجيةُقراءتهُألرسطوُأكثرُانتاجيةُفحاولُصياغةُالمنطلقُالنظريُالعلميُوجاءتُُ
القرطاجنيُُعدُ لدكتورُأمجدُالطرابلسيُإلىُالمتعلقُباألسسُالبالغيةُللصناعةُالشعريةُويذهبُا

ُينمُ ُالدرسُالبالغيُبالمعطىُاليونانيُفيُالنقدُوالبالغةُتلقيًحا ُالمغاربةُالذينُلقحوا أولُالنقاد
ُ.(3)همُووعيعنُف

ُُ ُحول ُالدراسات ُقبلُُاثباتوتتزاحم ُالشعرية ُواللغة ُالتلقي ُنظريات ُفي ُالقرطاجني ريادة
اميُويوافقهُحسنُناظمُوآخرونُعلىُأنُإذُيشيرُالغذُ جاكبسونُوالبنيويينُواللسانياتُالحديثة،ُ

شيرُإلىُالقرطاجنيُألمحُإلىُعناصرُنظريةُاالتصالُاللغويُقبلُجاكبسونُبسبعمائةُعام،ُإذُيُ 
                                                           

، 429مية، مج ( المتلقي عند حازم القرطاجني ـ زياد صالح الزعبي، مجلة الجامعة اإلسال1

  . 339، ص2001
  .11( منهاج البلغاء، ص2
ُمكتبةُ( ينظر مقدمة 3 ُتقديمُوتحقيقُعالاللُالغازي، المنزعُالبديعُفيُتحسينُأساليبُالبديع،

ُ .12، صم.1980ُ-هـ1ُ،1401الرباط،ُطُ–المعارفُ
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جانبُمنُالتقاربُبينهماُفيُمخططُالتواصلُالذيُأنشأهُوالذيُينبنيُعلىُستةُأطرافُويستندُ
بذلكُعلىُقولُالقرطاجنيُ)واألقاويلُالشعريةُأيًضاُتختلفُمذاهبهاُوأنحاءُاالعتمادُفيهاُبحسبُ

فوسُلفعلُالجهةُأوُالجهاتُالتيُيعتنيُالشاعرُفيهاُبإيقاعُالحيلُالتيُهيُعمدةُفيُإنهاضُالن
ُيرجعُإلىُالقولُنفسه،ُأوُماُ شيءُأوُتركهُأوُالتيُهيُأعوانُللعمدة،ُوتلكُالجهاتُهيُما

ُيرجعُإلىُالمقولُنفسه،ُ ُيرجعُإلىُالمقولُله(وُأيرجعُإلىُالقائلُأوُما هذهُُ،ُثمُيطابق(1)ما
ُالمكوناتُمعُتصنيفُجاكبسونُلألقاويلُالشعريةُكاآلتي:ـ

ُ.....ُالرسالةماُيرجعُإلىُالقولُنفسهُ

ُ.ماُيرجعُإلىُالقائلُ....ُالمرسل

ُالسياق.ماُيرجعُإلىُالمقولُفيهُ....ُ

ُماُيرجعُإلىُالمقولُلهُ....ُالمرسلُإليه.

ُللغذ اميُ ُوالرأي ُـ ُهنا ُالقرطاجني ُوعلىُُويشير ُالرسالة ُعلى ُاألدبية ُالوظيفة ز ُترك  إلى
ُإليهُ ُوالمرسل ُالمرسل ُيأتي ُحين ُفي ُالوظيفة ُهذه ُعمودا ُيمثالن ُوهما ُالسياق ُمع دها توح 

ُالمفاعلة ُهذه ُلتحقيق ُوأعوان ُويقول(2)كدعامات ُإلىُُ، ُيرجع ُفيما ُ)والحيلة ُالقرطاجني ُذلك في
جعُإليهُأوُبماُهوُمثالُلماُيرجعُإليهُهماُمحاكاتهُوتخييلهُبماُيُرُوهيُالقولُوإلىُالمقولُفيه
ُ.(3)عموداُهذهُالصناعة(

المخاطبُ)ُالمستمع/ُالمتلقي/ُالمرسلُإليه(ُهوُقطبُالرحىُُونلمسُمنُهذاُالقولُأنُ ُ
فيُالعمليةُاإلبداعيةُوأحدُعناصرُالمقامُالبارزةُالتيُيجبُأنُت راعىُفيُالخطابُلتحقيقُعمليةُ

ُانتباهُالمتلقيُوالتأثيرُفيه.التبليغُولفتُ

                                                           
   .326( منهاج البلغاء، ص1
( ينظر الخطيئة والتكفير ـ من البنيوية إلى التشريحية قراءة نقدية ـ لنموذج معاصر ـ دـ عبد 2

، ومفاهيم شعرية ـ دراسة 17م، ص1998، 4هللا الغذّامي ـ الهيأة المصرية العامة للكتاب ط

مقارنة في األصول والمنهج والمفاهيم ـ حسن ناظم ـ المركز الثقافي العربي بيروت ـ الدار 
  .   31ـ30م، ص1994، 1لبيضاء، طا
  .346( منهاج البلغاء، ص3
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ُأنُ ُ ُالسياقُكما ُعن ُفضاًل ُذاتها ُالرسالة ُإلى ُالنظر ُأهمية ُإلى ُالقرطاجني أوُُإشارات
ذلكُيقر بهُخطوةُمنُالمنهجُاألسلوبيُالذيُيعتنيُبالرسالةُاللغويةُالمرجعُالذيُيفسرُداللتها،ُف

ُبيئتها ُأو ُقائلها ُعن ُبعيًدا ُفيهُأوُذاتها ُأ نتجت ُالذي ُُالظرف ُأكان ُسواء ُأوُنفسًيا أوُاجتماعًيا
(ُ ُإذُيقولُصراحًة ُأوُدينًيا، بداعُفيُيءُيصيرُمقواًلُعندُالسامعُفيُاإلالقولُفيُشُإنُ فلسفًيا

أوُنفوًراُعنهُبإبداعُالصنعةُفيُاللفظُوإجادةُهيأتهُمحاكاتهُوتخييلهُعلىُحالةُتوجبُمياًلُإليهُ
ُبإزائه( ُوضع ُلما ُب(1)ومناسبته ُالوعي ُوهذا ُإدراكُ، ُفيه ُنلمس ُوطبيعتها ُالشعرية ُالرسالة حقيقة

القرطاجنيُلعناصرُاالتصالُالتيُي بنىُعليهاُالنشاطُاللغوي،ُوالتركيزُعلىُأيُمنُهذهُالمحاورُ
سبقُُهُالتفاتةيمكنُأنُنعدُ أوُالعناصرُيؤديُدوًراُمميًزاُفيُتشكيلُالرسالةُوتحديدُداللتهاُوهذاُ

فيُتنبههُلعناصرُاالتصالُاللغويُووظيفةُكلُعنصرُالتيُتختلفُعنُغيرها،ُإالُُبهاُجاكبسوُن
ُإبرازُتلكُالدالالتُبوساطةُألفاظُمعينةُحملتُالداللةُنفسها.لغةُالعصرُآنذاكُفرضتُعليهُُأنُ 

ُالمتلقيُُ ُفي ُالتأثير ُكيفية ُعن ُالبحث ُفي ُحاجته ُإلى ُالشاعر ُكثيًرا ُالقرطاجني وينبه
ُالنصُ ُلسطوة ُليذعن ُأن ُالتيُيجب ُالعناصر ُتنحصرُوحدد ُوهي ُغايته ُإلى ُللوصول يتوسلها

ُفيُاستراتيجيةُالتمويهُواالحتيالُألنهُيرىُأنُ  الغرضُمنُالخطابةُيتمثلُفيُ)إعمالُُبمجملها
ُ.(2)الحيلةُفيُإلقاءُالكالمُمنُالنفوسُبمحلُالقبولُلتتأثرُبمقتضاه(

بداعُوالنقدُعنُطريقُاالهتمامُباألنساقُاليومُالعنصرُالرئيسُفيُعمليةُاإلُويمثلُالقارُئُ
النصيةُبعيًداُعنُالمنتج،ُوتوظيفُاالتجاهُالفلسفيُالحديثُالذيُيهتمُبإبداعُالقارئُفيُتحديدُ

ُالفينومينولوجي ُوهو ُهُوالمعنى ُيشير ُإذ ُالظواهر( ُفلسفة ُ)أو ُا الموضوعُُإلىُأنُ Husserlُسرل
ُا ُللبحث ُوعيُالحق ُهو ُدائًما ُفالوعي ُالعالم، ُموضوعات ُوليس ُوعينا ُمحتويات ُهو لفلسفي

ُ.(3)بشيء،ُوهذاُالشيءُالذيُيبدوُلوعيناُهوُالواقعُحًقاُبالنسبةُإلينا(

ةُالحديثةُيتمثلُفيُيورؤيةُجاكبسونُأوُالمناهجُاأللسنُفالتشابهُفيُرؤيةُالقرطاجنيإذنُُ
جعلُعمليتيُُالقرطاجنيُقدُسبقُريكورُحينُاُأنُ مستوىُاألداءُوالموضوعُوآلياتُالتواصلُكم

                                                           
  349ص ( م.ن1
  .177( منهاج البلغاء، ص2
ينظر النظرية األدبية المعاصرة ـ رامان سلدن، ترجمة جابر عصفور، دار قباء للطباعة ( 3

، وينظر التخيل والوظيفة الشعرية ـ دراسة 170ـ169م، ص1998، والنشر والتوزيع، القاهرة

    .72مقارنة بين القرطاجني وجاكبسون ص
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ُأدوُا ُوالتأويل ُلريكورُُةالفهم ُالهيرمينوطيقي ُالمشروع ُيتمثل ُإذ ُالقول، ُوكيفية ُوضعُُمنهجية في
النصُوالقارئُفيُعالقةُجدليةُتكامليةُيتضحُذلكُفيُقولهُ)أنُيفهمُالقارئُنفسه،ُهوُأنُيفهمُ
ُاألناُ ُمن ُبداًل ُأخرى، ُذات ُانبثاق ُوشروط ُعوامل ُمنه ُيتلقى ُإذ ُالنص، ُأمام نفسه

(autrequelemoiunsoiُ))(1)وهيُالتيُتثيرهاُوتوجدهاُالقراءة.ُ

ُريكورُ ُيتفق ُلكنُ ُوربما ُالقرطاجني ُطروحات ُبعض ُحينُمع ُحداثوية ُبألفاظ ُيصوغها ه
ُأنُ  ُُيرى ُالذي ُهو ُالقراءة ُظاهرة ُأو ُالقراءة ُالتصويرُفعل ُحالة ُمن ُ)االنتقال ُعلى يعمل

(configurationُ )[ُ ُالتصوير ُإعادة ُحالة ُإلى ُالنص[ ُيبديها ُت]التي ُنصُالتي ُالقراءة/ بنيها
القراءة[ُويتطلبُهذاُتواجهُعالمين/ُالعالمُالفعليُللنص،ُوالعالمُالحقيقيُللقارئ،ُومنُثمةُتصبحُ

ُ.(2)(ُالوسيطُالضروريُإلعادةُالتصوير(delecture phenomenظاهرةُالقراءة)

ُلمُُ ُأنهما ُمن ُالرغم ُعلى ُـ ُوريكور ُالقرطاجني ُطروحات ُبين ُاألخرى ُالشبه ُأوجه ومن
ُهوُأنُ يمت البالغةُوالشعريةُخلفيتينُُعدُ كليهماُيتطلعُإلىُُحانُمنُمعينُفكريُوفلسفيُواحدُـ

(ُفيُتحقيقُمشروعهcontexteُأساسيتينُلبناءُالنص،ُإذُيؤكدُ)ريكور(ُأهميةُالسياقُودورهُ)
ُاألولى،ُ ُبالدرجة ُالسياق ُوظيفة ُهنا ُريكور ُويعني ُالنص( ُـ ُاالستعارة ُأو ُالخطاب ُـ )االستعارة

ُفيرثُ) ُالذيُيرىُأنُ firthسواءُمنُحيثُوظيفتهُعند ُالسياقُاألساسُتكمنُفيُأنُ ُ( هُوظيفة
(ُ ُالمعاني ُتعدد ُصفة ُدُوpolysemieيغربل ُبوساطة ُوذلك ُالكلمة ُتحملها ُالتي ُالتواطؤُ( ر

(conspirationُبنفنيست ُعند ُالسياق ُوظيفة ُحيث ُمن ُأو ُالسياق ُيلعبه ُالذي ) ُ ُ ُ(e. 
benveniste(ُ ُللسياق ُالمصاحب ُالتكييف ُحيث ُمن )coaptatinُُالكلمة ُالكلمة  ُتستدعي ُإذ )

ُ.(3)علىُوفقُانتخابُتحكمهُقوانينُالمعنىُوالمعنىُالمصاحب

ُيجعلُُ ُاالستعارة ُبنظرية ُمنهجه ُوعالقة ُالخطاب، ُالنص، ُالمصطلحات: ُهذه وتوظيف
ُالمنهجُ ُفي ُذلك ُويتضح ُالقرطاجني ُعند ُ)القصيدة( ُالشعري ُالنص ُنظرية ُإلى ُتتجه األنظار
ُووصلُ ُوترتيبها ُالفصول ُتقدير ُفي ُيجب ُعم ا ُاإلبانة ُ)في ُبـ ُوالموسوم ُالقرطاجني ُعند الثالث

ُببعضُوتحسينُهيأت ُإذُيقولُ)اعلمُأنُ بعضها األبياتُبالنسبةُإلىُالشعرُالمنظومُونظائرُُها(

                                                           
1 )paul ricoeur: reflexion faite: esprit. Paris, 1995. P60.  
2 )cit t3 op cit p288.paul ricoeur: temps etre 

3 )lbid, p168.  
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ُمنُ ُالمؤلفة ُالكلم ُونظائر ُاألبيات ُمن ُالمؤلفة ُوالفصول ُالمؤلف، ُالكالم ُمن ُالمقطعة الحروف
ُ.(1)الحروفُوالقصائدُالمؤتلفةُمنُالفصولُنظائرُالعباراتُالمؤلفةُمنُاأللفاظ(

هجُمبدعُتالعملُاألدبيُهوُخطابُمنُمنُأنُ ُ-ماًماُتُ-القرطاجنيُكانُيدركُُويبدوُأنُ ُ
إلىُمتلٍقُمبدعُيفهمهُكماُيراه،ُويشيرُالقرطاجنيُإلىُمجاراةُالمتلقيُللمبدعُبقولهُ)ليسُينبغيُ
أنُالُيعترضُعليهمُفيُأقاويلهمُإالُمنُتزاحمُرتبتهُفيُحسنُالتأليفُعلىُقدرُفضلُالطبعُ

،ُوفيُهذاُالنصُ(2)عرفةُباللسانُعارًفاُبهُفيُالحقيقة(والمعرفةُبالكالمُوليسُكلُمنُيدعيُالم
ُُُُُُُُُُُيشاركُالمتلقيُالمبدعُفيُكثيرُمنُاألدواتُالتيُيزاحمهُفيها.

ُ

ُُالمصادر والمراجع    ُُُ

ُبرمذير - ُالطاهر ُـ ُجاكبسون ُلنظرية ُتحليلية ُـ ُمقاربة ُـ ُوالشعرية ُاللساني ـُُالتواصل
ُ.م2007ـ1ُمنشوراتُاالختالفُـُالجزائر،ُط

شكريُمبخوت،ُالمجمعُالتونسيُللعلومُُ-النصُومتلقيهُفيُالتراثُالنقديُجماليةُاأللفةُـ -
ُم.1993ُواآلداب)بيتُالحكمة(،ُتونس،

الخطيئةُوالتكفيرُـُمنُالبنيويةُإلىُالتشريحيةُقراءةُنقديةُـُلنموذجُمعاصرُـُدـُعبدُهللاُ -
ُم.4ُ،1998ُهيأةُالمصريةُالعامةُللكتابُطالغذ اميُـُال

ُالمركزُ - ُالحمداني، ُحميد ُاألدبي، ُالنص ُقراءة ُفي ُعاداتنا ُنغير ُالداللية، ُوتوليد القراءة
ُ.م1ُ،2003الثقافيُاألدبيُالعربيُط

ُجاكبسوُن - ُرومان ُـ ُالشعرية ُتوبقالُُقضايا ُدار ُحنون، ُومبارك ُالولي ُمحمد ُترجمة ـ
ُُُُُُُُُُُُُُُُم.1ُ،1988ُللنشر،ُط

                                                           
، وينظر االستعارة وداللة النص األدبي عند بول 287( منهاج البلغاء وسراج األدباء، ص1

الجزائر  2013، 14ريكور، كتاب االستعارة الحية، حسان راشدي، مجلة معارف، العدد 

  . 278ـ  277ص
، وينظر نظريات القراءة أو الوجه اآلخر لجماليات التلقي، قراءة في نقود 144( م.ن، ص2

الني وعبد القاهر الجرجاني ـ السعيد خضراوي، مجلة العلوم االجتماعية واإلنسانية ـ الباق
  ، الجزائر.79، ص2014، ديسمبر 7جامعة باتنة، ع
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