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أستاذ مساعد ،قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة اإلمام اخليمني الدولنة ،قزوين
(تاريخ االستالم 2016/6/27 :؛ تاريخ القبول)2017/6/6 :

امللخّص
اهتمّ البالغيون القدامى باملتكلّم ودور يف تكوين املعىن والكالم ،لكنّهم قلّما إنتبهوا بتأ ري املخاطب كاملتلقّي يف هذا
اجملال .للمتلقّي فاعليـة واسـعة يف الكـالم والشـعر ،خاصـة يف األشـعار العرفانية،السـريالية واحلدا ويـة حيـ ـد
اجلمال يف املعىن .املتلقّي يف هذ املرحلة بإمكان أن يقوم بتفسري اخلطاب أو تأويل مبعونة السياق يف رؤية متكاملـة
يتّسع مداها إىل مابعد البنيوية .الباح يف هذ الدراسة ميعن النظر يف فاعلية املتلقّي من منظور البالغة اجلديدة
يف خلق املعىن واجلمال .السؤال الرئيس يتّضح عن دور املتلقّي يف البالغة القدمية واجلديـدة وكيفيـة متايزمهـا بـني
البالغتني .والفرض إذن كي عـن انتقـال اجلمـال مـن الصـور البيانيـة إىل الـبىن املعنويـة ييـ ميكـن القـول بـأنّ
اجلمال يف الرؤية القدمية ينحصر يف نطاق الصور لكنّ يف الرؤية اجلديدة ميتدّ إىل آفاق املعىن .وذلـك علـى سـبيل
املثال يتّضح يف األشعار العرفانية واحلدا وية بشكل تـامّ .بالنسـبة إىل النتيجـة يبـدو بـأنّ مفهـوم اجلمـال يف البالغـة
اجلديدة يتّسع على مدى اتّساع املعىن والتفكري من جانب املتلقّي .فاملتلقّي يف هذ الرؤية يشارك كاخلـالق يف تكـوين
اخلطاب الشعري.

الكلمات الرئيسة
البالغة القدمية ،البالغة اجلديدة ،املتلقّي ،املعىن ،اجلمال.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*

Email: torkashvand@hum.ikiu.ac.ir

2



مجلة اللغة العربية وآدابها علمية محكمة ،السنة الثالثة عشر ،العدد األول ،ربيع 1438

مقدمة
يعتــم مفهــوم اجلمــال كــأوّل مــا يفكــر فيـ اإلنســان عنــد مواجهتـ عمـالا أدبيـاا .اجلمــال يف األدب
والشــعر هــو ااــور الــرئيس يف الدراســات البالغيــة القدميــة أو اجلديــدة .يتجســد هــذا املفهــوم يف
جمال علم البيان من البالغة القدمية فينحصـر يف الصـور البيانيـة كالتشـبي واإلسـتعارة واجملـاز.
يف حال أنّ اجلمال يف الرؤية البالغية اجلديدة ميتدّ آفاق إىل جمال املعىن املفتـو وهبـذ الرؤيـة
اجلديدة وأ ناء إهتمام باملعىن يتّضح دور املتلقّي الفاعل يف تكوين املعىن واجلمال.
املخاطب يف الدراسات الترا ية يتميـز بالسـكونية حيـ يسـلّط عليـ املـتكلّم بسـلطة تامـة.
لكنّ املتلقّي يف البالغة اجلديدة اليتوقف عند الكشف عن الصور البيانية بل هـو يـدخل عـامل
املعىن املفتو ويقوم خبلق املعاين وهبذا يتّسع مفهوم اجلمال إتساعاا .ميكن القول بأنّ هنـاك
الفرق بني كلمة املخاطب واملتلقّي .فاألول نظراا إىل انفعال يناسب للدراسات الترا ية والثاين
ألجــل فاعليتـ يناســب للرؤيـة اجلديـدة .حنــن يف هــذ الدراســة «بالغــة املخاطــب بــني القــدم
واحلدا ة» نقوم بتحليل تطبيقي لدور املخاطب واملتلقّي يف تكوين اجلمال يف البالغة القدميـة
واجلديدة .السؤال الرئيس يتمحور على دور املخاطب واملتلقّي يف البالغـة القدميـة واجلديـدة
وكيفية متايزمها بني البالغتني و تأ ري هذ الكيفية على اجلمال ومفهوم ؟
أمّا الفرض فيحكى عن إنتقال اجلمال من الصـور البيانيـة إىل الـبىن املعنويـة ييـ نعتقـد
بــأنّ اجلمــال يف الرؤيــة القدميــة ينحصــر يف الصــور ولكــن يف الرؤيــة القدميــة ميت ـدّ إىل آفــاق
املعىن .وذلك على سبيل املثال يتّضـح يف األشـعار العرفانيـة واحلدا ويـة بشـكل تـامّ .فـاملتلقّي يف
هذ الرؤية األخرية يشارك يف عملية باإلبداع ويف تكوين اجلمال الذي د يف املعىن.
وأما بالنسبة خللفيـة البحـ فللمخاطـب يف البالغـة القدميـة نطـاق ضـيق مـن الدراسـات
حيـ قسّــمو إىل ال ــة أقســام مــن خــاي الــذهن واملتــردّد واملنكــر يف مجيــع الكتــب البالغيــة
الترا ية مثل «جواهر البالغة» و«املختصـر» و«املطـول» و ...أمـا البالغـة اجلديـدة فلـها نطـاق
واسع حي تشمل على دراسات خمتلفة وجماالت عديدة .فمن هـذ الكتـب بإمكاننـا أن نشـري
إىل كتاب (بالغة اخلطاب وعلم النص) للباح املصري «صال فضل» .فهو الكتاب الوحيد
الذي قام مؤلف بال بالغة اجلديدة من جانب رؤيـة لسـانية تداوليـة حيـ اسـتفدنا منـ كـثري اا
طيلة هذ الدراسة .أمّا كتاب (صور خيال در شعر فارسي) الذي ألّفـ «حممـد رضـا شـفيعي
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كــدكين» فهــو رغــم موقف ـ اجلدي ـد قبالــة الصــورة الشــعرية ينحصــر ضــمن دراســة الصــور
بأشكاهلا املختلفة قدميةا وجديدة .وذلك كما فعل «جابر عصـفور» يف كتابـ (الصـورة الفنيـة
يف الترا النقدي والبالغي عند العرب) وحاول أن يشر طبيعة اخليال والصـورة .لكنّـ مـع
هذا كتب أيضا عن التخييل وقلّما أشار مـن خاللـ إىل دور التلقّـي واملتلقّـي يف هـذا املضـمار
وإىل رؤي ـة القــدامى حــول املعــىن؛ املوقــف الــذي أدّى إىل نائي ـة اللفــظ واملعــىن .مــن الكتــب
اجلديـدة يف هــذا املضــمار أيضــا نــذكر كتــاب «بالغـ تصــوير» الــذي كتبـ الباحـ اإليـراين
«حممــود فتــوحي» وكتــب فيـ عــن الصــورة والرؤيـا يف املــدارس األدبيـة املختلفــة كالكالسـيكية
والرومنسية والسريالية و ...هذا الكتاب كتاب هامّ يف جمال البالغة اجلديدة لكنّ قد أغفـل
عن جانب املتلقّي ودور الفاعل يف اجلمال.
حنــن يف هــذ الدراســة النتوقــف عنــد ح ـدّ الصــورة الشــعرية الــل تع ـدّ حمــوراا للبالغــة
القدمية بل قصدنا يف احلقيقة شعرية املعىن يف نطاق واسع رحب .هذ الكتب رغـم أمهيتـها
مل ختتصّ باملتلقّي يف رؤية مجالية متكاملة .هناك دور هامّ للمتلقّي يف اللسـانيات التداوليـة
وحتليـل اخلطــاب أو ضــمن نظريـات أدبي ـة كالتفكيكيـة والتأوي ـل .حنــن النري ـد أن نقــوم بــدور
املتلقّي يف تلك النظريات كما النريد أن نكتب عن اخلطـاب والتفكيكيـة أو التأويـل بـل قصـدنا
هو املقارنة بني دور املخاطـب واملتلقّـي يف البالغـة القدميـة واجلديـدة علـى اإلطـالق واجلمـال
لنا يف هذ الدراسة هو ااور الرئيس.
نظـراا إىل مــا مضـى لــيس مـن الضــروري بـأن نشــري إىل الدراسـات الــل قـد قامـ بــاملتلقّي
ودور يف تكوين الكالم .أمّا من ناحية املقارنة فلم جند دراسة مستقلة يف هذا اجملال وبالنسـبة
بـا مـ »
إىل عنوان بالغة املخاطـب هنـاك مقـال باللغـة الفارسـية «بالغـ خماطـب
كتب الباح اإليراين «تقي

» .يف هذا املقال قد قام املؤلف مبقارنة الكـالم الشـفوي

واملكتــوب مــن منظــور بالغــة املخاطــب .فالباح ـ يف هــذا املقــال ــاول أن يقــول بــأنّ البالغــة
وصــفٌ للك ــالم وامل ــتكلّم يف جم ــال البالغ ــة القدمي ــة كم ــا هــي وصــفٌ للمخاط ــب يف البالغ ــة
اجلديدة .حنـن نوافقـ يف مـا قالـ عـن البالغـة القدميـة  .لكننـا نعتقـد بـأ ّن البالغـة يف الرؤيـة
اجلديــدة وصــف مشــترك بــني املــتكلم واملتلقّ ـي ونؤكــد عل ـى املعــىن ودور يف البالغــة اجلديــدة
ونقارنــ م ــع الص ــور البياني ــة الترا ي ــة حيــ نس ــتخدم خ ــالل ه ــذا التحلي ــل املق ــارن معطي ــات
النظريات اللسانية واألدبية .إضافة على كلّ ذلك هناك فارق اللغة بني املقالني أيضا.
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بالنس ــبة إىل أمهيــة ه ــذا البحـ ـ أيض ــا نعتق ــد ب ــأنّ اجلم ــال يف ه ــذ الرؤيــة اجلديـ ـدة
الينحصر يف مفهوم واحد بل يتحوّل مبدى التحوّل املوجـود يف النصـوص املختلفـة كمـا يتحـوّل
أيضا مبدى إتّساع رؤية املتلقي وذلك يف احلقيقـة ملنـا علـى أن نتّخـذ رؤيـة جديـدة للتـذوق
اجلماي حي ترافق األنساق الثقافية واحلضارية املوجودة عندنا.

املخاطب يف التراث البالغي
الشك أنّ البالغيون القدامى إهتمّـوا باملخاطـب ودور يف الكـالم .إنّهـم أشـاروا إىل املخاطـب
يف علــوم البالغــة القدمي ـة خاصــة يف جمــال علــم املعــاين وفروع ـ عنــد حتلي ـل دور املخاطــب
ومقتضى ظاهر يف الكالم اإلخباري من جانب املتكلم .لكنّ مع هـذا كلّـ لـيس للمخاطـب يف
الترا البالغي دورٌ فاعل يف جمال إجياد وحتديد املعىن.
حتدّ البالغيون القدامى عن فصاحة املـتكلم وال املخاطـب وحـدّدوا هـذ الفصـاحة عنـد
املتكلم بأنّها ملكة يقتدر هبا املتكلم على التعبري عـن الكـالم الصـحيح( .اهلـامشي)26 :1380 ،
كمـا أشــاروا إىل بالغـة املــتكلم بأنّهـا ملكـة يف نفــس املـتكلم يقتــدر هبـا علـى تـأليف كـالم بليـغ
مطابق ملقتضى احلال مع فصاحت يف املعىن املقصود( .اهلـامشي )29 :1380 ،القـدماء حتـدّ وا
عن كيفية إلقاء اخلم للمخاطب وأشاروا إىل أنّ للمخاطب ـال أحـوال :إمّـا أن يكـون خـاي
الــذهن مــن احلكـم ويف هــذ احلــال اليؤّكـد الكـالم لعــدم احلاجــة إىل التوكيـد حنــو« :أخــوك
قائم» .ويسمّى هذا النوع من اخلم ابتدائياا .املخاطب أيضا إمّا أن يكون متـردّداا أو شـاكاا يف
احلكم فهنا يستحسن توكيـد الكـالم حنـو« :إنّ األمـري منتصـر» .أمـا النـوع الثالـ فاملخاطـب
يكون منكراا للحكم وجيب توكيد الكـالم مبؤكـد أو مؤكـدين أو أكثـر ويسـمّى هـذا الضـرب مـن
الكالم إنكارياا( .اهلامشي 39 :1380 ،و)40
كما نشاهد للمتكلم السلطة التامة فهو الفاعل الذي يؤلّف الكالم وخيلق املعىن .املخاطـب هنـا
اب ويتّسم بالسكونية ،اليتدّخل يف خلق املعىن فهو يقرأ املعىن املسبق كما ميلي املتكلم الغري.
يق ــول «ج ــابر عص ــفور» يف حديثـ ـ ع ــن املع ــىن وعالقتـ ـ بالص ــورة ب ــأنّ «أوض ــح دالالت
املصطلح (املعىن) وأكثرها اسـتخداماا يف الكتابـات القدميـة هـي الداللـة الـل تقـرن «املعـين»
بـالغرض أو «املقصـد» وتربطـ مبـا يريـد املــتكلم أن يثبتـ أو ينفيـ مــن الكـالم .واملعـىن هبــذا
االستخدام يرادف الفكرة العارية اجملردة الل يتفنّن املبدع يف صياغتها ويستخلصها املتلّقي
من صياغة املبدع بعد جتريدها من حواشي الصياغة وزخارفها .وتشري داللة املصطلح ـ على
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هذا النحو ـ إىل الثنائية احلادة بني األلفاظ واملعاين ،تلـك الثنائيـة الـل تعمّقـ يف ضـمائر
البلغاء والنقاد وأدّت إىل الفصل الكامل بني شكل العمل األديب وحمتوا  ،وما ترتب على ذلـك
من النظـر إىل الصـورة الفنيـة بإعتبارهـا جانبـاا مـن جوانـب الصـياغة الشـكلية الطارئـة علـى
معىن سابق عليهـا( .عصـفور )313 :2003 ،هـذا والرؤيـة البالغـة اجلديـدة جتـاوزت عـن جمـال
اللفــظ واملعــىن كمــا جتــاوزت عــن احلــدود الصــارمة للبنيويـة ودخل ـ عـامل اخلطــاب الرحــب
واألنساق الفكرية والثقافية.
كان القدامى يهتمّون بأساليب البيان والنفس املعاين وكـانوا يقولـون يف هـذا املضـمار بـأنّ
«املعاين مطروحة يف الطريق» (شـفيعي كـدكين .)8 :1385 ،البالغـة القدميـة أكـدّت علـى الصـور
الل تعدّ أساليب مجيلة وشـعرية للتعـبري عـن املعـاين الـل كانـ مطروحـة وال خملوقـة .فـإذا
كان مهّهم خلق الصور وأساليب البيان من جانـب الشـاعر ومل يهتمّـوا جبانـب املعـاين نفسـها
فكيف للمخاطب أن يشـارك يف خلـق املعـاين .للمخاطـب يف التـرا دورٌ سـكوين ألنّـ يسـيطر
علي املؤلف أو املـتكلم حـىت يرشـد إىل معـىن حمـدّد حيـ ميكننـا القـول بـأنّ للمؤلـف سـلطة
معنوية أمام املخاطب ونظراا إىل دور الشاعر الصارم ميكننا أن نقـول بـأنّ للشـاعر أو املـتكلّم
سلطة مجالية أيضاا؛ ألنّ هو الذي خيلق اجلمال يف الشعر الغري.
لقد إهتمّ البالغة اجلديدة باملتلقّي ودور الفاعل يف خلق املعاين وخاصة املعاين األدبية
والشعرية وكلّ هذا سـيؤدّي إىل اتّسـاع مفهـوم البالغـة واقتراهنـا مـن احلدا ـة ومابعـدها .ألنّ
مابعد البنيوية وما بعد احلدا ة يهتمّ باملتلقّي يف عملية خلق املعىن كما هتتمّ البالغة القدمية
بــاملؤلف أو املــتكلم .البالغــة القدميـة تؤكـد علـى الصــورة البيانيـة كمــا صـوّرها املؤلــف .يعــين
املؤلف يقدّم أوصاف مجيلة مـن العـامل مبعونـة الصـور القدميـة كالتشـبي واإلسـتعارة واجملـاز
و ...فإذا كان هذ الصور قد صنع على أيدي الشاعر فليس جمال واسـع للمخاطـب خللـق
الصور فهو يقرأها كما قدّمها الشاعر .وذلك كما نرى يف الشعر اجلاهلي حي يقوم الشاعر
بوصــف الطبيعــة البس ـيطة دون أن يتصــرف فيهــا ويض ـيف عليهــا ش ـيئاا .فعنــدما مــثال يقــول
إمرؤالقيس يف وصف الليل:
وليـ ــل كمـ ــوج البحـ ــر أرخ ـ ـى سـ ــدول

عل ـ ـ ـ ــ ّي بـ ـ ـ ـ ــأنواع اهلمـ ـ ـ ـ ــوم ليبتل ـ ـ ـ ــي

أو إذا يقول يف وصف فرس :
وق ـ ــد اغت ـ ــدى والط ـ ــري يف وكناهت ـ ــا
مكـ ـ ـ ـرّ مفـ ـ ـ ـرّ مقب ـ ـ ــل م ـ ـ ــدبر معـ ـ ـ ـاا

مبنج ـ ـ ـ ــرد قي ـ ـ ـ ــد األوابـ ـ ـ ـ ـد هيك ـ ـ ـ ــل
كجلمــود صــخر حطّ ـ الســيل مــن ع ــل
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الشاعر هنا يقدّم وصفاا ساذجاا من الليل والفَرس ،املفردات حتيل إىل األشياء احلقيقيـة
ذاهتا والبنيـات تـدلّ علـى مـا تـدلّ .اجلمـال هنـا يتـأتى مـن اللفـظ واإليقـاع والصـور .ال تـاج
املخاطــب إىل أن يفكـر يف شــعرية املعــىن بــل يأخــذ املعــاين الوصــفية الشــعرية دون أيّ حتليـل
وتفكري .هذا وللخيال فاعلية واسعة يف الرؤية اجلديـدة وذلـك يتّضـح يف النصـوص العرفانيـة
واحلدا ية حي قد يؤدي إىل اتساع جمال املعىن.
كمـا أسـلفنا القـول البالغـة القدميـة تتوقــف عنـد حـدّ الصـور ،التتجـاوز الصـورة الشــعرية
فيها عن الصور البيانية املألوفة وإذا أراد الشاعر أن يبدع يف الشعر فالبدّ أن يبدع يف نطـاق
هذ الصور .لكن املتلقّي يف الرؤية اجلديدة يفكر يف العالقات اخلفية بني املفردات والبنيـات
الدالة .مثال يف البي التاي من النابغة الذبياين:
كأنّ ـ ـ ــك مش ـ ـ ــس واملل ـ ـ ــوك كواك ـ ـ ــب

ف ـ ــإذا طلعـ ــ َ مل يب ـ ــد من ـ ــهن كوك ـ ــب

فإذا نظرنا يف الصور املألوف كتشـبي املمـدو بالشـمس وتشـبي امللـوك بالكواكـب فوقفنـا
عند حدّ البالغة القدميـة وإن فكرنـا يف عالقـة الصـورتني يعـين صـورة املمـدو والشـمس مـع
صورة امللوك والكواكب .لكننا إذا نظرنا إىل الشطر الثاين من البي وفكرنا يف قيمة حضـور
املدو الذي يؤدي إىل غياب امللوك ووصـلنا إىل أن املمـدو هـو الصـبا وامللـوك هـم الظـالم
والصبا هو جالء الباطل وظهور احلق أمام فعندئذ كلّ ذلك يزيد من صفة املد للممـدو
كمــا ي ـؤدي إىل تكثي ـف املعــىن واجلمــال .ك ـلّ ذل ـك يتــأتّى مــن خــالل النظــر إىل دور اخلي ـال
والتخيي ـل .لك ـن البالغــة اجلدي ـدة تتجــاوز عــن مســتوى البني ـة أيض ـاا حي ـ تصــل إىل جمــال
اخلطاب واألنساق الفكرية والثقافية الل سنتاوهلا فيما بعد.
اخليال يتفاعل ويتالئم مع الصورة الشعرية دائماا وللتخييل دور واسع يف تكـوين اخلطـاب
واجلمال .يقـول «اهلـامشي»« :عمليـة التخييـل أداة فعالـة تتنـامي بواسـطتها الصـورة الشـعرية
وتندا عن دوائر متسعة متتدّ من مركز اللفظة املفـردة إي حمـيط الـنصّ كلّـ  ،متّخـذة مـن
عالقات اجلملة الشعرية وقوانينها طريقاا للحركة والنموّ والتوالـد واالتّسـاع» (اهلـامشي:2006 ،
 .)33فنظراا إىل ما مضى ميكننا القول بأن اخليال مُوجد للحركة والتوالد يف عالقات اجلمل
الشعرية ومن هنا تتضح فاعلية االنسجام بني تلك اجلمل.
بنيـة اللغـة تنقسـم إي جمـالني :جمـال الــدوال وهـو جمـال يتّصـل بتقنيـة اللغـة وقوانينــها
الصرفية والنحوية والنظمية و جمال املـدلوالت وهـو اجملـال املـرتبط مباشـرة بطبيعـة التخييـل
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وطريقة عمل  ،لذلك يتخذ من الصورة الشعرية حموراا اساسـاا لـ ( .اهلـامشي )33 :2006 ،إذن
نستطيع القول بأن كلّما إتّسع جمال اخليال يف الشعر يتّسع جمـال املعـىن ومبـا أنّ للخيـال يف
األشعار العرفانية واحلدا ية فاعلية وتأ ري واسع على سبيل مثال فالشك بأنّ للمعـىن يف هـذ
النصوص جمال واسع عميق حي ميكـن للمتلقّـي بـأن يغـور فيـ ويشـارك يف خلقـ  .والتخييـل
هنــا يقتــرن بالتــداول يف البالغــة اجلدي ـدة يعــين للرؤي ـة البالغي ـة اجلدي ـدة ش ـقّان أحــدمها
فاعلية اخليال والتخييل واآلخر هو التداول الذي يقترن باألنساق الثقافية واحلضارية .نعتقد
بأنّ التخييل والتداول وصفان للمتلقّي .الرؤية القدمية حرصـ علـى التخيـل لكنّـ قـد أغفلـ
عن جانب التخييل وخاصة التداول الذي يتطلّب تدخّل املتلقي وإبداع يف جمال املعىن.
عندما اتّسع جمال الكتابة وكثر عدد املتلقّيني املثقّفني إنتقل التواصل اللغوي من اااد ة
احليـة إىل الكتابــة وإتّســاع الكتابــة كـان يعتــم كفرصــة للتأمــل والــتفكري يف الــنصّ مــن جانــب
املتلقّ ـي ألن يف ه ــذ املرحل ــة ابتع ــدت ال ــدوال م ــن امل ــدلوالت( .
 ،د.ت )14 :وهب ــذا
تعقّدت اإلحالة اللغوية وكلّ هذا زاد من مشاركة املتلقّي يف تكـوين املعـىن .كلّمـا يبتعـد املتلقّـي
من املؤلف وسلطتت فهذ احلرية قد تـؤدّي إىل تشـكيل جمـال واسـع خللـق املعـاين مـن جانـب
املتلقّ ـي .فف ـي مرحل ــة احلدا ــة أو «مــودرنيزم» وض ــمن نطــاق البنيوي ـة عن ــدما أعلــن الناق ــد
الفرنسي «روالن بارت» نظرية موت املؤلف حد هذا اإلبتعاد أكثر فأكثر بني املتكلم واملؤلف.
هـذ الرؤيـة إتّســع نطاقهــا يف مرحلــة مــا بعــد احلدا ــة حيـ وصــل إىل التأويـل مــن جانــب
املتلقّ ـي .إذن حنــن يف هــذ الدراســة ســنتناول عالقــة البالغــة واحلدا ــة مث البالغــة ومابعــد
احلدا ة يعين مرحلة تكثيف وتعدد املعىن والتأويل.

البالغة واحلداثة (اتّساع مفهوم البالغة)
كلّما يتّسع مفهوم اجلمال والتذوق اجلماي يتّسع معىن البالغـة وختـرج البالغـة مـن جماهلـا
الترا ي وذلك يف رأينا يعين اقتراب البالغة من احلدا ة ومـا بعـدها كمـا صـوّرها احلـدا يون
العــرب .احلدا ــة الشــعرية كمــا يرنهــا شــعراء ومنظّــرون مثــل« :أدونــيس» و«كمــال آبوديــب»
وغريهم هـي احلدا ـة يف املعـىن ،املعـىن احلـدا وي الشـعري هـو معـىن واسـع النطـاق كمـا هـو
معىن خيلق الشاعر واملتلقّي معاا وال يأخذ الشاعر من الواقع املعيش .فلـيس ذلـك إال إتّسـاع
مفهوم اجلمال ألنّ اجلمال من منظور احلدا ة د يف املعين.
إذن اإلتّساع يف مفهوم اجلمال واملعىن هو املقصود واملـراد يف هـذا القسـم .هـذا االتسـاع
هــو الــذي يقصــد «صــال فضــل» ويعتقــد بأنّ ـ قــد حــد يف أواخــر اخلمس ـينات مــن القــرن
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العشرين( .أنظر :فضـل )65 :1992 ،فالبدّ أن نتناول مفهوم املعىن يف ما بعد احلدا ـة وعالقتـ
بالبالغة اجلديدة حىت يتّضح من خالل دور املتلقّي يف التـذوق اجلمـاي .البالغـة يف الرؤيـة
اجلديدة التنحصـر يف رؤيـة بنيويـة أيضـاا ،الـل تتنـاول البالغـة رغـم موقفهـا اجلديـد ضـمن
نظــام اللغــة ال أكثــر .بــل البالغــة اجلدي ـدة تتجــاوز مفهــوم الــنصّ يف البنيوي ـة وتــدخل عــامل
اخلطاب والتأويل .الشك أنّ البالغة يف الرؤية اجلديدة تدخل عامل اجلمال والتذوق اجلماي
وهنا متتـزج باللسـانيات التواصـلية خاصـة التداوليـة وحتليـل اخلطـاب ومـن ناحيـة النظريـات
األدبية ختتلط بالتفكيكية والتلقّي .فلسياق املوقف األمهية الكمى يف جمال التداولية كمـا أنّ
ملقتضى حال املخاطب األمهية يف علم املعاىن.
وجيب اإلنتبا إىل أنّ قصدنا من املعىن يف هذا اجملال ليس مـا يـرتبط بفلسـفة أو منطـق
خاص أو التعليل واجلدل يف املعـىن كمـا جنـد هـذا يف أشـعار إبـن الرومـي( ،انظـر :آبـاد:1435 ،
 )89-84بل قصدنا هو احليوية يف املعىن حي يشارك يف تكوين املخاطب كاملتلقّي إىل جانـب
املــتكلم وذلــك اليتــأتى إال بعــد النظــر يف األنســاق واملواقــف الــل ترافــق اللغــة واملعــىن .يعتقــد
صال فضل «بأنّ جمموعة اخلصـائص الـل تـنظم اخلطـاب األديب التنتمـي كلّهـا إىل جمـال
اللغة فالقواعد العرفية وشروط تأويل الداللة واإلشارة السيميولوجية واملفاهيم الل تستخدم
يف معرفــة العــامل ويف العمــل والوظــائف النفعيـة قــد انــدجم كلّهــا بسالســة يف مهم ـة حتلي ـل
اخلطــاب األديب( ،فضــل )11 :1992 ،إذن نســتطيع القــول بــأنّ البالغــة اجلديـدة هـي جمموعــة
من العلوم اللسانية واألدبية الل تساعد على فهـم املعـاين اخلفيـة اجلميلـة يف بطـن اخلطـاب
فعلينــا أن نتحـدّ عــن اخلطــاب والالــنصّ ألنّ لفظــة اخلطــاب هـي حصـيلة رؤيـة متكاملــة يف
النصّ .املتلقّي يف البالغة اجلديدة الينظر إىل الصور الشعرية بل هو ميعن النظـر يف املعـىن
الشــعري يف املفــردات والبني ـات و لّــل املعــاين باالتك ـاء عل ـى مــا يعلــم مــن األنســاق الفكري ـة
والثقافية عن الشاعر ونصّ  .مثال يف هذا البي من مثنوي يقول مولوي:
هناك كلمات الحتيل إىل املعاين املألوفـة املعجميـة بـل الكلمـات فيـ تشـري إىل معـان صـوفية
تتالئم األنساق الثقافية والفكرية عند مولوي( .مرد ) هو اإلنسان الذي اليعلم شيئاا مـن احلـبّ
والعشق .كلمة(زند ) هو الذي يعبد اهلل عاشقاا حي أصبح العبادة عند عشقاا .أمّا ( )
يعين إذا كان اإلنسان يعبد اهلل خوفاا ال شوقاا لكن (خند ) تعبّر عن العبادة شوقاا .إذن عندما
شـدم) فهـذ احليـاة
اجتمع املعاين عند مولوي فهو يقول (دول عشق آمـد ومـن دولـ
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هي احليـاة األبديـة عنـد الشـاعر .ال عشـق هـو احليـاة األزليـة واألبديـة عنـد مولـوي .هـذ املعـاين
الشعرية التتأتى من خالل الصور بل هي نابعة مـن رؤيـة الشـاعر إىل اهلل واإلنسـان والكـون كمـا
هي نابعة من غور املتلقّي يف عامل مولوي مبساعدة األنساق الفكرية والثقافية.
املتلقّي واملعىن
قصدنا من املعىن هو الذي خيترق أبواب ما بعد احلدا ة واليقف عند حـدّ احلدا ـة الشـعرية الـل
تتّخذ من منظور شكالين أو بنيـوي .املعـىن هنـا مفتـو أمـام القـراءات وميكننـا القـول بأ ّنـ هـو مـا
يتحصّــل مــن رؤيــة مــا بعــد البنيويــة ويف هــذ املرحلــة يتّضــح بــأنّ املتلقّ ـي هــو كخــالق للــنصّ بــل
للخطاب ،خيلق املعاين ويزيد من شعرية اخلطاب؛ مبعىن أنّ املتلقّي يدخل عامل الرؤيا ويفكـر فيـ
ويغرق يف املعاين اجلديدة الل التزال تتولّد من جرّاء عالقتها مع اخلطاب.
يتحصـل دور املتلقّـي يف خلــق املعــاين مــن خــالل عمليـة إبداعيـة مــن جانبـ قبالــة املعــاين
املتكثفة الل د ها اخلالق يف الـنصّ .يعـين اخلـالق اليغلـق امليـدان املعنـوي يف الـنصّ حيـ
يوقــف القــارا أمــام اإلحتمــاالت ليأخــذ منـ املعــاين املتعــددة املتكثــرة .املعــاين املتكثفــة توجــد
غالباا يف األشعار العرفانية كما توجد يف القصائد احلدا وية؛ ألنّ للمعـاين يف هـذ النصـوص
جمــال واســع وذلـك بفضــل املفــردات اإل ائيـة والرمزيـة .يف هــذ املرحلــة مــن عمليـة اخللــق
يق ــوم الش ــاعر خبل ــق املف ــردات امل اح ــة م ــن ناحيــة املع ــىن ييــ يــدخل املتلقّــي يف ع ــامل
االحتماالت حىت يعيش مع داخل النصّ وخارج وحىت يكـون املتلقّـي هـو اخلـالق أيضـاا وهنـا
قدم املعىن جمال ما بعد البنية ودخل عامل القراءة والتأويل.
» بـأن الشــعر الصــويف الفارسـي كأشـعار «مولــوي» و«حــافظ شــريازي»
يعتقـد «
يتفّرد بسبب رؤية خاصة إىل العامل من جانب الشاعر ،فهـذ الرؤيـة يف رأيـ قـد أدّت إىل أن
 ،د.ت:
تكون هذ األشعار قد زلزل النطاق الضـيق للمعـىن يف الشـعر التقليـدي( ،
 )27وهذا طبعا قد مهّد الطريق لتعدد املعىن أو لتكثيف  .وهو أيضا يعتقد بأنّ هنـاك نـوع مـن
الشعر تاج إىل التأويل من جانب املتلقّي فالبالغة يف هذ األشـعار وصـف للمخاطـب وعلـى
 ،د.ت )21 :حنـن نعتقـد بـأن القصـائد النثريـة العربيـة
املخاطب أن يقوم بتأويلـ ( .
هي تدخل ضمن هذا القسم األخري من األشعار فهي من النصوص اإلبداعية حي جند فيها
شيئاا من العمق؛ العمق يف املعىن والتصوير وسنحلّل منوذجاا منها فيما بعد.
أشار «حممود فتوحي» يف كتاب (بالغ تصوير) إىل أنّ هناك نوع من الصـورة الشـعرية
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العميقــة ومثّــل مــن الشــعر الفارس ـي بالشــعر الصــويف لــدى مولــوي .املفــردات الفارس ـية مثــل
(هب ــاررالربيع) و(باالراحلديق ــة) يف ش ــعر مول ــوي تشـ ـري م ــن ب ــؤرة الغيـ ـب والتص ــوف إىل
األخالق واإلعتدال والعدالة والرمحة والسـالم و( ...درخ رالشـجر) يف هـذ احلديقـة رمـز
عن اإلنسان ومولوي يعبّر عن هذ احلديقة يديقة احلديقة (باالِ باال)( .انظر :فتوحي:1389 ،
 )65-64هذا العمق أو هذ األشعار العميقة تناسب للتحليل من منظور البالغة اجلديدة الـل
يشارك فيها املتلقّي بعلم وبوقوف على األنساق الل تتعلق بالنصّ.
الرمز يف الشعر كما أشار فتوحي هو دالّ مفتو من حيـ املعـىن واليـتعني مبعـىن واحـد ألنّ
املعىن هنا اليرتبط بالعقل بل يـرتبط بـالرو وذلـك كمـا فعـل جـالل الـدين مولـوي بالنسـبة إىل
بعض الصـور مثل(باالراحلديقـة) و(آفتابرالشـمس) و(دريـا) .كلمـة (آفتـاب) يف شـعر تـدلّ
 ،اإلنســان الكامــل ،املعرفــة و ...وكلمــة
علـى معــان كالشــمس ،مشــس تميــزي ،رو الــني
(بــاال) تــدلّ عل ـى معــان كالعدم،اجلنــة،عامل األروا اجملرّدة،املعرفــة و ...أمّــا (دريــا) يف شــعر
فيعين عامل الوحدة ،العامل املطلق ،املعرفة ،احلقيقة ،اهلل و( ...فتوحي)167-166 :1389 ،
نعتقد بأنّ بنية اللغة كلّها يف مثل هذ األشعار هي االستعارة من رؤية متكاملـة .فالبالغـة
القدمية كان تنظـر إىل اجملـاز واإلسـتعارة برؤيـة جتزيئيـة كمـا كـان ينظـر علـم النحـو نظـرة
جتزيئيـة إىل الكـالم كـأجزاء صــغرية مثــل اجلملــة .فــذلك يعـدّ أحــد الفــروق بـني البالغــتني.
الرؤيـة اجلديـدة تعتــم اإلســتعارة كلغــة انيـة حيـ يتــأتّى للمتلقّـي أن لّلــها بواســطة منــهج
اللســانيات املعرفي ـة .اإلســتعارة اجلدي ـدة ه ـي ولي ـدة نظــرة معرفي ـة الــل حت ـدّد ضــمن إطــار
اللسانيات املعرفية .ومن مثل هذا العمق وهذ املعاين املكثفة الل يتلقاهـا املتلقّـي نـذكر هـذا
البي املشهور من الشاعر «املتني» يف مد «سيف الدولة احلمداين» حي يقول:
عل ـى قــدر أهــل العــزم تــأيت العــزائم

وت ـ ــأيت علـ ـ ـى ق ـ ــدر الك ـ ــرام املك ـ ــارم

تشكل هذ اجلملة حول كلمة حتتوي على معان شعرية إتّخـذها أ نـاء إسـتعمال يف داللـة
حنوية شعرية .هذ الكلمة هي العزائم .أت يف صيغة اجلمع ،معرفة ،أسند إليهـا فعـل «أيت»
وسبق هذا اإلسناد احلال« :على قـدر أهـل العـزم» كمـا جنـد داخـل هـذ احلـال نسـبة «علـى
قدر» ختصصها نسبة انية« :قدر أهل» ختصصها نسـبة الثـة « :أهـل العـزم» .صـيغة اجلمـع
تدلّ على كثرة املعاين خارج إحالتها املعجمية .فهي مجـع لصـفة إجيابيـة وهـي اإلرادة الثابتـة
الشــديدة بالإنثنــاء .التعري ـف بــاأللف والــالم إحالــة عل ـى مرجــع ســابق ي ـدلّ عل ـى صــفات يف
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احلرب كالبطولة والفتوة والشجاعة واإلقدام واملفاخرة وكلّ ذلك يتّضح لنا بالنظر إىل سياق
احلال يف شعر املتني .أمّا اإلسناد فأسـند فعـلح حسـيٌّ إىل صـفة جمـردة تـدلّ علـى الشـجاعة
واإلقدام وهذا يقدّم املعاين بصورة حسـية يعـين أنّـ قـدّم معـىن جمـرداا بشـكل حسـي .احلـال
هنــا تق ـدّم عل ـى صــاحبها وهــذا ي ـؤدي إىل اكتمــال أكثــر لصــفة العزمي ـة .أمّــا التخص ـيص
فيضـيق مـن جمـال املعــىن فلـيس مجيـع النــاس مـؤهلني ملثـل هـذ الصــفات لكـن سـيف الدولــة
تف ـرّد لصــفات العزمي ـة والشــجاعة واإلقــدام( .انظــر :الزنكــري )120-118 :1994 ،هــذ املعــاين
املكثفة مكتومة ضـمن املفـردات والعالقـات النحويـة بينـها .املفـردات والبنيـات الدالّـة يف مثـل
هذ األشـعار مشـحونة باملعـاين الشـعرية اجلميلـة .هـذ املعـاين التتّضـح مـن خـالل الشـر أو
البيـان كمـا التتضـح مبعطيـات البالغـة القدميـة .هـذ خيلقهـا الشـاعر واملتلقّـي بعـد أن فكـر
وعمّــق فيهــا وذل ـك العمــق اليتــأتى إال مــن بــؤرة البالغــة اجلدي ـدة الــل تؤك ـد عل ـى التفس ـري
والتأويــل .يف ه ــذ املرحل ــة يس ــتخدم املتلقّــي األنس ــاق املختلف ــة إىل جان ــب حتليــل املف ــردات
والبنيات الدالة .من هـذ األنسـاق سـياق املوقـف الـذي يعـدّ مـن معطيـات التفسـري والتأويـل.
هــذا والعالقــة ب ـني املتلقّ ـي والس ـياق يف البالغ ـة القدمي ـة بــل الس ـياق عنــد القــدماء للمــتكلم
ونّوها املطابقة ملقتضى احلال أو املقام الل يديرها املتكلم وال املتلقّي.

املعىن ،التأويل واجلمال
قصدنا من طر عالقة املعىن والتأويل هو النظر يف فاعلية متكاملة للمتلقّي عند عمليـة خلـق
املعاين .الشك بأنّ للمتلقّي دور هامّ يف مرحلـة التأويـل .يعـين ىف هـذ مرحلـة يظهـر اإلتّسـاع
الكامل ملفهوم اجلمال والبالغة .إذن نتناول فيما يلي مبحثاا نسمّي بالغة التأويل.
تــدخل بالغــة التأويـل مرحلــة مــا بعــد حــدا ي للقــراءة ييـ نبحـ يف هــذ املرحلــة عــن
مجال التأويل يف مجال املعىن .للمعىن جمال واسع ـد فيـ التأويـل وللتأويـل أيضـا مجـال
خاصّ ،مجال شارك يف ظهور املتلقّي .املتلقّي يف التأويل ليس مبتلقّ خـاي الـذهن أو الشـاك
واملنكر بل هو املتلقّي املفكر يف املعىن .أمّا املتكلم يف التـرا البالغـي فلـ سـلطة الكـالم فهـو
إذا كـان فصـيحاا عاملــا بعلــم املعــاين فعندئــذ يقـوم مبطابقــة كالمـ مــع ظــاهر حــال املخاطــب
وهذا ليس إال سلطة كاملة للمتكلم علـى املخاطـب .يعتقـد «نعـيم اليـايف» بـأنّ للقـراءة والتلقّـي
ال ة مستويات ويقسّمها كما يلي:
 -التلقّي املتداول ويسمّي أيضا بالعام أو املباشر
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 التلقّي الو ائقي بأمناط الثال ة اإلجتماعي والنفسي والديين ويسـمّي أيضـا بـالتلقّياملفيد أو املشروط
 التلقّي التعددي أو املفتو وقد رافقت النظرية التأويلية التلقّي التعاقي أو الرأسي ويسمّي أيضا بالتلقّي التارخيي( .اليايف)26 :1999 ،املستوى األول والثاين يقفان عنـد حـدّ البالغـة القدميـة والغـري .أمّـا املسـتوى الثالـ فهـو
الذي يهمّنا يف هـذا البحـ ألننـا سنشـاهد بـأ ّن هـذا املسـتوى وخاصـة التأويـل يعطـي للمتلقّـي
دوراا وفاعلية أكثر .املستوى األخري أيضاا يرتبط بنظرية تارخييـة وهـذا اليهمّنـا .لكـن املتلقّـي
يف البالغة اجلديدة ال يقوم بفهم الكالم أو شـرح بـل يقـوم بتفسـري وتأويلـ مـع النظـر إىل
كيفية النصّ وذلك يتمّ بتعرف على سياق الكالم خاصة سياق املوقف .ميكننـا أن نقسّـم هـذا
املستوى الثال إىل ال ة أقسام يي املتلقّي يسـتطيع أن يقـوم بتحليـل اخلطـاب مـن الـرؤى
الثال ة :األوىل هي النظر إىل معىن املفردات وذلـك يـتمّ برؤيـة سـيميائية .الثانيـة هـي النظـر
إىل البنيات النحوية الدالة فذلك يـتمّ مبعونـة مـن املعطيـات البنيويـة أمّـا الرؤيـة الثالثـة فهـي
النظر يف عامل الشاعر الشعري أو جتربت الشعرية .الشك بأنّ الرؤية املتكاملة هي اسـتخدام
الرؤى الثال الل وظّفناها طيلة هذ الدراسة.
البالغة القدمية اهتمّ بالسياق يف نطاق حمدود حي إحنصر السياق يف حال املخاطب
كمــا احنصــر حــال املخاطــب يف مــدى تنبهـ و قافتـ  .أغفلـ البالغــة القدميـة وخاصــة علــم
املعاين عن كيفية العلم هبذا احلال ومعيار معرفت كما أغفل عن السـياق املسـلّط علـى تلقّـي
 ،د.ت )20 :هــذا وللس ـياق وخاصــة س ـياق املوقــف دور هــامّ يف حتلي ـل
الــنصّ( ...
النصوص .كلّما اقترب املتلقّي من سياق املوقف فهو يـدخل هبـذا يف جمـال البالغـة اجلديـدة
ألنّ البالغة اجلديدة تتمتّع بالتداولية وخاصة سياق املوقف .سياق املوقف يقدّم لنا معلومـات
ملعرفة املتكلم عند حتليل النصّ وكلّ هذا يساعد املتلقّـي علـى أن يتعـرف علـى عـامل املؤلـف أو
املتكلم ليشارك يف خلق املعاين اجلديـدة .خاصـة يف جمـال تأويـل النصـوص فعلـى املتلقّـي أن
ينظر يف السـياق الثقـايف واالجتمـاعي؛ ألنّـ «يـرى فالسـفة التأويليـة أن التـرابط بـني البالغـة
ااد ــة وتأويـل النصــوص ميكـن أن يـدرّس بإســنادات خمتلفــة .إذ أنّ الطــابع اللغــوي للكـائن
البشــري يـرتبط يف النهايـة باجتماعيتـ ارتباطـاا قويـاا( .فضــل )44 :1992 ،والشـك أنّ للس ـياق
الثقايف واالجتماعي مشاركة حانة يف حتليل النصوص وتأويلها ألنّ هذا السياق يقرّهبا مـن
التأويل ومن علم االجتماع واجتماعية اللغة.
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هنا نقوم بتحليل شعر سرياي مـن الشـاعر «بـول شـاوول» ونؤكـد خـالل التحليـل علـى دور
املتلقّي يف عملية خلـق املعـىن .ونسـتخدم مـن معطيـات خمتلفـة كمثـل التداوليـة والتأويـل؛ ألنّـ
البدّ لنا إال أن نتناول النصّ من منظور إجتا لساين ونقدي متكامل:
كـان القمـر أخضــر /ذلـك الصـبا  /اجلســد مـن أعشـاب غزيـرة /الكـالم مــن
أوراق التنتــهي /كــان القمــر أخضــر /تلــك الظهــرية /اجلســد مــن مدينــة كســلي/
الكالم من خنيل مسـتقيم /كـان القمـر أخضـر /ذلـك املسـاء /اجلسـد مـن بيـاض
شاسع /الكالم من ظالل مرتعشـة /كـان القمـر أخضـر /ذلـك الليـل /اجلسـد مـن
عتمة األصابع /الكالم من غيبوبة النهر /كان القمر أخضر /ذلك الفجر /اجلسد
مــن أســرة متعَبــة /الكــالم مــن حــواس تُقبِــل /كــان القمــر أخضــر /ذلــك الصــبا
(كموين16-15 :2007 ،؛ نقال عن :شاوول)1985 ،

نشاهد التكرار والتأكيد إلخضرار القم يف كل حلظة ليالا وهنارا .كلّ هذا التكرار
والتوكيد يفيد إ بات لون جديد للقمر ويعطي هذا اللون احلياة واخلصب بشكل حمبّب ل .
(أنظر :كموين )19-17 :2007 ،الشاعر خيلق عاملاا سريالياا حي يؤّكد في من خالل التكرار
والتأكيد إلخضرار القمر على وجود احلياة واخلصب يف عامل الشعر .يقوم املتلقّي يف هذا
املقطع بتحليل مع النظر إىل السياق .فهو يعلم بأن شاوول شاعر حدا ي سرياي يهتمّ خبلق
لغة جديدة من خالل االنزيا  .فالقمر رمز يشري إىل معىن جديد جعل الشاعر مفتوحاا
أمام قراءة املتلقّي .عندما ينظر املتلقّي إىل النصّ فيجد بأن التكرار وخاصة تكرار إخضرار
القمر كلون جديد يضيف احلياة والتحول لعامل الشاعر .التكرار يفيد اإليقاع والرنني وعدم
السكون يف النصّ فالعالمات يف النصّ كلها يف سيالن وحياة دائمة .فكلّ ذلك إىل جانب
االنزياحات اللغوية وإىل جانب فاعلية املتلقّي يف كشف املعاين وخلقها ،يدخل النصّ يف عامل
جديد حدا ي ويعطي للجمال احليوية ومفهوماا جديدا.
هناك عالقات بني التصاوير وبينها والنصّ يف الشـعر السـرياي وأيضـا هنـاك تعـارض وتنـاقض
وعدم املنطق بني البنيات( .انظـر :فتـوحي )320 :1389 ،فـذلك كمـا شـاهدنا يف شـعر بـول شـاوول حيـ
مجع مفردات متناقضـة يف البنيـات اللغويـة الدالـة علـى اال غتـراب .كـ ّل ذلـك ألجـل خلـق فضـاء لغـوي
وشعري م ا وإبداعي ليدخل املتلقّي يف عامل جديد ليشارك اخلالقَ يف عملية اإلبداع.
الشــعرية البنيوي ـة يف ه ــذ األشــعار الســريالية وأيض ـاا يف األشــعار العرفاني ـة حت ــد يف
البنيـات التحتيـة أو العالقــات التحتيـة بـني املفــردات ويف ذاتيـة املفــردات .فبعــد هــذ املرحلــة
يعين بعد البنيوية حتد الشعرية يف املعـىن ييـ البنيـة وبعـض املفـردات (كلفظـة العـزائم
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يف حتليل بي من املتني) جتعل املتلقّي يفكر يف شعرية املعىن وال املعىن الشعري .وذلك كما
نالحظ يف البي التاي من «سعدي شريازي» حي يقول:
(كليات سعدي)781 ،

يفكـر املتلقّـي يف معــىن البيـ وخاصــة الشــطر الثــاين منـ وجيـد بنيـات دالّــة مــن خــالل
حتليـل عالقــة لفظــة «هنــوز مــن نبــودم» ولفظــة«تــو در دمل نشســل» فهــذ العالقــة تــدلّ علـى
مفهوم أزي للحبّ ييـ كلّمـا فكـر املتلقّـي يف هـذ العالقـة أكثـر فـأكثر سـيكثَر البعـد وتلـك
األزلية .ولكلمـة «هنـوز» يف هـذ البنيـة ككلمـة خاصـة  ،فاعليـة املعـىن املكثّـف حيـ تزيـد مـن
شعرية املعىن .كلّ هـذا جيعـل املتلقّـي يفكـر يف املعـىن ويف الشـعرية واجلمـال النـاتج مـن هـذا
البي  .هذا املعىن هو أزلية احلبّ ونرا إىل جانب وحدانية املعشـوق ووجـود األزي يف البيـ
الثاين من هذا الغزل حي يقول:
(كليات سعدي)781 ،

وجود املعشوق الدائم رغم احلضور والغياب مـن قبـل العشـاق يف الشـطر الثـاين مـن هـذا
البيـ يـدلّ علـى اجلمــال املطلـق ألن وجـود يسـاوي اجلمــال وهـذا اجلمـال اليتصـف بــالزمن.
وذلك يشب بقول «ابن فارض» أيضا يف مطلع مخريت :
شـ ــربنا عل ـ ـى ذكـ ــر احلبيـ ــب مدامـ ــة

ســكرنا هبــا مــن قبــل أن خيلــق الكــرم

ف ــاملفردات يف ه ــذا البيــ ال حتيــل إىل الواق ــع واملع ــاين املألوف ــة .علــى املتلقّــي أن يــؤّول
املفردات إىل معان صوفية تناسب األنسـاق الفكريـة لـدى ابـن فـارض .فلفظـة «مدامـة» تعـين
حمبة دائمة من اهلل لـرو العـارف وكلمـة «سـكرنا» تعـين الـدخول يف عـامل اابـة والفنـاء يف
اهلل الــذي يشــب بالس ـكر حي ـ اســتخدم ك ـثري مــن العرفــاء هــذا املفهــوم للس ـكر .أمّــا مجلــة
«سكرنا هبا من قبل أن خيلق الكرم» تدلّ على مفهوم أزي حلبّ اهلل يف رو اإلنسان قبـل أن
تـ ل يف اجلســم .لفظــة «مــن قبــل» كلفظــة «هنــوز» يف بي ـ ســعدي .هــذ اللفظــة إىل جانــب
التــركيبني الــذين قــد أشــرنا إليهمــا تــدلّ علـى بُعــد الزمــان يف أزليـة احلــب ييـ كلّمــا فكـر
املتلقّـي يف هــذا االبتعــاد فبهــذا يزيـد مــن مســافة هــذ األزليـة وإمتــدادها .فكـلّ هــذا لـيس إال
إنتاج الداللة مبشاركة املتلقّي الذي يعدّ من أهمّ اااور يف الرؤية البالغية اجلديدة.
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قلّما قام البالغيون القـدامى بـدور اخليـال يف بنيـة الشـعر رغـم اهتمـامهم بالصـور ،لكـن
الذين كانوا ينظرون نظرة فلسفية أو منطقية إهتمّوا بالتخييل وعدّوا اخليال كعنصر جوهري
يف الشــعر( .شــفيعي كــدكين )7 :1385 ،يبــدو بــأنّ الفلســفة تع ـدّ األرض ـية الواســعة جلمي ـع هــذ
العلــوم والنظريـات .يقــول صــال فضــل يف تشــريح عالقــة الفلســفة وعلــم اجلمــال بــأنّ هنــاك
«التحوالت الل اعترت نظريـة اجلمـال حـديثاا حـىت أدّت إىل نشـوء مجاليـات التلقّـي والتأويـل
بإعتبارهــا فلســفة لعلــم الــنصّ .وهبــذا تتّضــح الــدورة الــل متثّلـ علـى نطــاق أوســع يف حتــول
«علم الفلسفة» باملفهوم القد إىل «فلسفة العلم» باملصطلح احلدي  .ويكتسـب مفهـوم العلـم
املقترن باجلمال طرفاا من مشروعيت املعرفية .ومن الوجهة التارخيية يالحظ أنّ اجلمال قد
نشــأ يف نفــس الفتــرة الــل انتــه فيهــا البالغــة الكالس ـيكية وإن ك ـان جمــال أحــدمها ل ـيس
بالضبط هو جمـال آخـر» (فضـل .)38 :1992 ،إذن ميكننـا القـول بـأنّ البالغـة اجلديـدة تتميـز
برؤية فلسفية جديدة إىل اجلمال .فهذ الرؤية هي فلسـفة اجلمـال ال اجلمـال الفلسـفي وكمـا
أشرنا سابقاا تعدّ الفلسفة كأرضية رحبة جلميع النظريات والعلوم يف هذا املضمار.
إضافة على ما مضـى ،الرؤيـة الفلسـفية يف البالغـة هتـتمّ إهتمامـاا أكثـر بـالتلقّي ودور يف
اجلمال كما أشار «جابر عصفور» حيـ يقـول« :الفالسـفة ركـزوا علـى فعـل «التخييـل» .أعـين
أنّهــم إهتمّــوا مبــا ميك ـن أن نس ـمّي «س ـيكولوجية التلقّ ـي» أكثــر مــن إهتمــامهم بس ـيكولوجية
اإلبداع» (عصفور .)53 :2003 ،من الواضح بأنّ القصد من اإلبـداع هـو إبـداع الشـاعر والقصـد
من التخييل هو فعل املتلقّي قبالة ختيل الشاعر .هناك مسألة هامة يف هذا اجملال وهو كيفية
دور املتلقّي يف الثرا البالغي من خالل الرؤية الفلسفية.
كما أشرنا ينحصر دور املتلقّي يف الترا يف ضمن الرؤيـة الفلسـفية وإضـافة علـى هـذا ،الـدور
هنا ينحصـر أيضـا يف اإل ـارة التخييليـة الـل ـد ها الشـعر يف املتلقّـي (أنظـر :عصـفور-23 :2003 ،
 )24والشعر هو فعل الشاعر أو املتكلم وهـذ اإل ـارة التخييليـة يسـيطر عليهـا املـتكلّم ال املتلقّـي وكـلّ
هــذا يصــيق مــن فاعليــة املتلقّـي يف اجلمــال كمــا نؤكــد عليهــا يف هــذ الدراســة .هــذا و قصــدنا مــن
الرؤيــة الفلســفية هــو تغــيري شــامل يف املوقــف قبالــة الــنص واخلطــاب والنقصــد أن نتنــاول الــنصّ
ضمن إطار فلسفي حمـدّد .قصـدنا يف احلقيقـة هـو تغـيري الرؤيـة الفلسـفية إىل اجلمـال يف الشـعر
حي نقول بأنّ اجلمال يف األشعار احلدا يـة كقصـيدة النثـر العربيـة وأيضـ اا األشـعار العرفانيـة هـو
مفهوم اليتأتى تذوق ضمن إطار البالغـة القدميـة بـل حنـن حنتـاج إىل معطيـات الرؤيـة البالغيـة
اجلديدة الل تشتمل على اجتاهات لسانية تواصلية يف أرضية فلسفية رحبة.
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النتائج
اجلمــال يف الرؤيـة البالغيـة القدميـة خيلقـ املــتكلّم أو الكاتــب ،واملخاطــب يقــرأ كمــا صـوّر
املتكلّم يعين يف الواقع للمتكلّم سـلطة مجاليـة وللمخاطـب فاعليـة ضـيقة يف التـذوق اجلمـاي.
التذوق اجلماي هنا ينحصر يف الصور البيانيـة الترا يـة كالتشـبي واإلسـتعارة واجملـاز برؤيـة
جتزيئية .هذا وقد خرج اجلمال ومفهوم من ضـمن سـلطة املـتكلم يف البالغـة اجلديـدة كمـا
خرج من إحنصار الصور الترا ية .فنظراا إىل هذ الرؤية اجلديدة ،البالغة حتد يف املعىن
الواسع الرحب ومبا أنّ للمتلقّـي املشـاركة يف خلـق املعـاين فبإمكانـ أيضـاا أن يشـارك يف خلـق
اجلمال؛ يعين اجلمال يف احلقيقة يتولّد أ ناء عالقة املتلقّي واملـتكلّم عنـد القـراءة كمـا يتولّـد
أ نـاء قـراءة متواصــلة وممتـدة للمعـىن .إذن نســتنتج بـأنّ مفهـوم اجلمــال يف الرؤيـة البالغيـة
اجلديدة يتّسع على مدى اتّسـاع املعـىن والـتفكري مـن جانـب املتلقّـي واملتلقّـي هنـا كخـالق نـص
جديد أو كخالق اخلطاب .أمّا بالنسبة إىل السياق فقد اتّضح بأنّ لالنساق الثقافية والفكرية
األمهية الكمى يف التلقّي احلدا وي يف حال أنّ للسياق يف الرؤيـة القدميـة نطـاق ضـيق حيـ
ينحصر يف النظر إىل مقتضى حال املخاطب من جانب املتكلّم وال املتلقّي .فبهـذا كلّـ أمكننـا
القول بأنّ قد تكوّن مفهومٌ فلسفي للجمال يسمّى فلسفة اجلمال ونفس العبارة تعطي للبالغة
آفاق رحبة مفتوحة إىل األبد .حي خترج البالغة من الرؤية التجزيئيـة إىل رؤيـة كليـة شـامة
قد جتاوزت عن الرؤية الكلية يف البنيوية إىل عامل اخلطاب املفتو .
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