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 (6/6/2017؛ تاريخ القبول:  27/6/2016)تاريخ االستالم: 

 امللخّص

هذا  يفي والكالم، لكنّهم قلّما إنتبهوا بتأ ري املخاطب كاملتلقّ عىنتكوين امل باملتكلّم ودور  يفى هتمّ البالغيون القداما

األشـعار العرفانية،السـريالية واحلدا ويـة حيـ   ـد        الكـالم والشـعر، خاصـة يف    واسـعة يف  فاعليـة ي اجملال. للمتلقّ

رؤية متكاملـة   ونة السياق يفهذ  املرحلة بإمكان  أن يقوم بتفسري اخلطاب أو تأويل  مبع يفي . املتلقّاملعىن اجلمال يف

من منظور البالغة اجلديدة ي فاعلية املتلقّ هذ  الدراسة ميعن النظر يف مابعد البنيوية. الباح  يف يتّسع مداها إىل

البالغة القدمية واجلديـدة وكيفيـة متايزمهـا بـني      يفي واجلمال. السؤال الرئيس يتّضح عن دور املتلقّ خلق املعىن يف

املعنويـة ييـ  ميكـن القـول بـأنّ       الـبىن  نتقـال اجلمـال مـن الصـور البيانيـة إىل     اعـن  ي لفرض إذن  كالبالغتني. وا

سـبيل  ى . وذلـك علـ  آفاق املعىن الرؤية اجلديدة ميتدّ إىل نطاق الصور لكنّ  يف الرؤية القدمية ينحصر يف اجلمال يف

البالغـة   النتيجـة يبـدو بـأنّ مفهـوم اجلمـال يف      بة إىلاألشعار العرفانية واحلدا وية بشكل تـامّ. بالنسـ   املثال يتّضح يف

تكـوين   هذ  الرؤية يشارك كاخلـالق يف  يفي فاملتلقّ ي.والتفكري من جانب املتلقّ تّساع املعىنى امدى اجلديدة يتّسع عل

 .ياخلطاب الشعر
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 مقدمة

األدب  اا. اجلمــال يفيعتــم مفهــوم اجلمــال كــأوّل مــا يفكــر فيــ  اإلنســان عنــد مواجهتــ  عمــالا أدبيــ    

 الدراســات البالغيــة القدميــة أو اجلديــدة. يتجســد هــذا املفهــوم يف والشــعر هــو ااــور الــرئيس يف

الصـور البيانيـة كالتشـبي  واإلسـتعارة واجملـاز.       جمال علم البيان من البالغة القدمية فينحصـر يف 

املفتـو  وهبـذ  الرؤيـة     جمال املعىن الرؤية البالغية اجلديدة ميتدّ آفاق  إىل حال أنّ اجلمال يف يف

 واجلمال. تكوين املعىن الفاعل يفي يتّضح دور املتلقّ اجلديدة وأ ناء إهتمام  باملعىن

لّم بسـلطة تامـة.   ك  املـت يـ سـلّط عل ي  يـ ة حيونكز بالسـ يـ تمية يالدراسات الترا  املخاطب يف

دخل عـامل  يـ ة بل هـو  يانيالبشف عن الصور كتوقف عند اليدة اليالبالغة اجلد يفي نّ املتلقّكل

 كن القول بأنّ هنـا كميتّسع مفهوم اجلمال إتساعاا. يهبذا  وقوم خبلق املعاينوي املفتو  املعىن

 الثاينو ةيناسب للدراسات الترا ينفعال   ا. فاألول نظراا إىلياملتلقّو لمة املخاطبك نيالفرق ب

بالغــة املخاطــب بــني القــدم »ســة هــذ  الدرا دة. حنــن يفيــة اجلديــناســب للرؤيتــ  يألجــل فاعل

 ةميـ البالغة القد ن اجلمال يفيوكت يفي املتلقّو لدور املخاطبي قيل تطبينقوم بتحل« واحلدا ة

 دةيـ اجلدو ةميـ البالغـة القد  يفي املتلقّو دور املخاطب ىتمحور عليس يدة. السؤال الرئياجلدو

 مفهوم ؟و مالاجلى ة عليفكي هذ  الريتأ  و ني البالغتنيزمها بية متايفوكي

املعنويـة ييـ  نعتقـد     عن إنتقال اجلمال من الصـور البيانيـة إىل الـبىن   ى أمّا الفرض فيحك

ــأنّ اجلمــال يف  ــة القدميــة ينحصــر يف   ب ــدّ إىل   الصــور ولكــن يف  الرؤي ــة القدميــة ميت ــاق  الرؤي آف

 يفي فـاملتلقّ  األشـعار العرفانيـة واحلدا ويـة بشـكل تـامّ.      سبيل املثال يتّضـح يف ى . وذلك علاملعىن

 . املعىن  د  يفي تكوين اجلمال الذ عملية باإلبداع ويف هذ  الرؤية األخرية يشارك يف

ق مـن الدراسـات   ية نطـاق ضـ  ميـ البالغـة القد  للمخاطـب يف وأما بالنسبة خللفيـة البحـ  ف  

مجيــع الكتــب البالغيــة  الــذهن واملتــردّد واملنكــر يف أقســام مــن خــاي ال ــة    قسّــمو  إىليــح

دة فلـها نطـاق   يـ أمـا البالغـة اجلد   و...« املطـول »و« املختصـر »و« جواهر البالغة»را ية مثل الت

 رياننـا أن نشـ  كتـب بإم كهـذ  ال  فمن دة.يجماالت عدو دراسات خمتلفةى   تشمل عليواسع ح

فهو الكتاب الوحيد «. صال  فضل»ي كتاب )بالغة اخلطاب وعلم النص( للباح  املصر إىل

بالغة اجلديدة من جانب رؤيـة لسـانية تداوليـة حيـ  اسـتفدنا منـ  كـثرياا        قام مؤلف  بالي الذ

ي حممـد رضـا شـفيع   »ألّفـ   ي ( الذي)صور خيال در شعر فارس طيلة هذ  الدراسة. أمّا كتاب
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ــو رغــم موقفــ  « كــدكين نحصــر ضــمن دراســة الصــور    ية يد قبالــة الصــورة الشــعر  يــ  اجلدفه

كتابـ  )الصـورة الفنيـة     يف« جابر عصـفور »فعل  ماك كذلو دة.يجدو ةامياهلا املختلفة قدكبأش

نّـ  مـع   كالصـورة. ل و اليعة اخليشر  طبيأن  عند العرب( وحاولي والبالغي الترا  النقد يف

 هـذا املضـمار   يفي املتلقـّ وي دور التلقـّ  قلّما أشار  مـن خاللـ  إىل  و لييضا عن التخيتب أكهذا 

ــرؤ إىلو ــذ حــول املعــىن ى ة القــدامي ــ نائ إىلى أدّي ؛ املوقــف ال تــب ك. مــن الاملعــىنو ة اللفــظي

 راينيــتبــ  الباحــ  اإلك يالــذ« بالغــ  تصــوير»تــاب كر كضــا نــذيهــذا املضــمار أ دة يفيــاجلد

 ةيكيالســكالكة املختلفــة يــاملــدارس األدب ا يفيــالرؤو   عــن الصــورةيــف وكتــب« حممــود فتــوحي»

نّ  قد أغفـل  كدة ليغة اجلدجمال البال تاب هامّ يفكتاب ك... هذا الو ةياليالسرو ةيالرومنسو

   اجلمال. دور  الفاعل يفوي عن جانب املتلقّ

ــليهــذ  الدراســة النتوقــف عنــد حــدّ الصــورة الشــعر      حنــن يف تعــدّ حمــوراا للبالغــة    ة ال

تـها  يتب رغـم أمه كنطاق واسع رحب. هذ  ال يف ة املعىنيقة شعرياحلق ة بل قصدنا يفميالقد

 ةيـ ات التداولياللسـان  يفي دور هامّ للمتلقّ كاملة. هناكة متيلة مجايرؤ يفي مل ختتصّ  باملتلقّ

د أن نقــوم بــدور يــل. حنــن النريــالتأوو ةكيكيــالتفكة يــات أدبيــل اخلطــاب أو ضــمن نظريــحتلو

ل بـل قصـدنا   يـ ة أو التأوكيكيـ التفو تب عن اخلطـاب كد أن نيما النركات يالنظر كتل يفي املتلقّ

اجلمـال  و اإلطـالق ى دة علـ يـ اجلدو ةميـ البالغـة القد  يفي لقـّ املتو  دور املخاطـب نيهو املقارنة ب

 س.يهذ  الدراسة هو ااور الرئ لنا يف

ي قـد قامــ  بــاملتلقّ  الدراسـات الــل  بـأن نشــري إىل ي لــيس مـن الضــرور ى مــا مضـ  نظـراا إىل 

 هذا اجملال وبالنسـبة  تكوين الكالم. أمّا من ناحية املقارنة فلم جند دراسة مستقلة يف ودور  يف

« بـا مـ    بالغـ  خماطـب   »عنوان بالغة املخاطـب هنـاك مقـال باللغـة الفارسـية       إىل

ي هذا املقال قد قام املؤلف مبقارنة الكـالم الشـفو   يف«. ي تق» كتب  الباح  اإليراين

هــذا املقــال  ــاول أن يقــول بــأنّ البالغــة    واملكتــوب مــن منظــور بالغــة املخاطــب. فالباحــ  يف  

البالغـــة  وصـــفٌ للمخاطـــب يفي جمـــال البالغـــة القدميـــة  كمـــا هـــ  للكـــالم واملـــتكلّم يف وصـــفٌ

الرؤيـة   مـا قالـ  عـن البالغـة القدميـة . لكننـا نعتقـد بـأنّ البالغـة يف          اجلديدة. حنـن نوافقـ  يف  

ــني املــتكلم واملتلقــّ     ــدة   ودور  يف املعــىنى ونؤكــد علــ ي اجلديــدة وصــف مشــترك ب البالغــة اجلدي

لصـــور البيانيـــة الترا يـــة حيـــ  نســـتخدم خـــالل هـــذا التحليـــل املقـــارن معطيـــات    ونقارنـــ  مـــع ا

 كلّ ذلك هناك فارق اللغة بني املقالني أيضا. ى النظريات اللسانية واألدبية. إضافة عل
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دة يـــة اجلديـــهـــذ  الرؤ ضـــا نعتقـــد بـــأنّ اجلمـــال يف ية هـــذا البحـــ  أيـــأمه بالنســـبة إىل

تحـوّل  يمـا  كالنصـوص املختلفـة    التحوّل املوجـود يف ى تحوّل مبديمفهوم واحد بل  نحصر يفيال

دة للتـذوق  يـ ة جديـ أن نتّخـذ رؤ ى ملنـا علـ   قـة  ياحلق يف كذلوي ة املتلقيإتّساع رؤى ضا مبديأ

 ة املوجودة عندنا.  ياحلضارو ةي  ترافق األنساق الثقافيح اجلماي

 يالتراث البالغ املخاطب يف
املخاطـب   الم. إنّهـم أشـاروا إىل  كـ ال دور  يفو باملخاطـب إهتمّـوا  ى ون القداميأنّ البالغ كالش

 ل دور املخاطــبيــفروعــ  عنــد حتلو جمــال علــم املعــاين  ة خاصــة يفميــعلــوم البالغــة القد يف

 س للمخاطـب يف يلّـ  لـ  كنّ  مع هـذا  كلم. لكمن جانب املتي الم اإلخباركال ظاهر  يفى مقتضو

 .  املعىن ديحتدو ادجيجمال إ دورٌ فاعل يفي الترا  البالغ

حـدّدوا هـذ  الفصـاحة عنـد     و ال املخاطـب و لمكعن فصاحة املـت ى ون القداميحتدّ  البالغ

 (26: 1380 ،ي)اهلـامش . حيالم الصـح كـ  عـن ال ريالتعبى لم علكقتدر هبا املتية كلم بأنّها  ملكاملت

غ يــم بلالكــف يتـأل ى قتــدر هبـا علــ يلم كنفــس املـت  ة يفكــلم بأنّهـا مل كبالغـة املــت  مـا أشــاروا إىل ك

القـدماء حتـدّ وا    (29: 1380اهلـامشي،  ). املقصود املعىن احلال مع فصاحت  يفى مطابق ملقتض

 ون خـاي يكـ أنّ للمخاطب  ـال  أحـوال: إمّـا أن     أشاروا إىلو ة إلقاء اخلم للمخاطبيفكيعن 

 كأخــو»د حنــو: كيــالتو الم لعــدم احلاجــة إىلكــد الكــؤّيهــذ  احلــال ال يفو مكــالــذهن مــن احل

 اا يفكون متـردّداا أو شـا  يكضا إمّا أن ياا. املخاطب أيبتدائاهذا النوع من اخلم ى سمّوي «.مقائ

أمـا النـوع الثالـ  فاملخاطـب     «.  منتصـر ريإنّ األمـ »الم حنـو:  كـ د الكيـ ستحسن تويم فهنا كاحل

هـذا الضـرب مـن    ى سـمّ وي ثـر كن أو أيدكـ د أو مؤكـ الم مبؤكـ د الكيب تووجي مكراا للحكون منيك

 (  40و 39: 1380اهلامشي، ) اا.ياركإن المكال

. املخاطـب هنـا   يؤلّف الكالم وخيلق املعىني كما نشاهد للمتكلم السلطة التامة فهو الفاعل الذ

 املسبق كما ميلي  املتكلم الغري. فهو يقرأ املعىن خلق املعىن  اب  ويتّسم بالسكونية، اليتدّخل يف

ــابر عصـــفور » يقـــول  ــ  عـــن املعـــىن يحد يف «جـ ــأنّ  و ثـ ــ  بالصـــورة بـ ــح دالالت »عالقتـ أوضـ

« املعـين »تقـرن   الداللـة الـل  ي ة هـ ميـ تابـات القد كال سـتخداماا يف اثرها كأو ()املعىن املصطلح

هبــذا  املعـىن و الم.كـ   مــن اليـ نفيثبتـ  أو  يلم أن كد املــتيـ ريتربطــ  مبـا  و «املقصـد »بـالغرض أو  

ي ستخلصها املتلّقوي اغتهايص بدع يفتفنّن املي ة اجملردة الليرة العاركرادف الفيستخدام اال

ى عل ــ داللة املصطلح ريتشو زخارفها.و اغةيالصي دها من حواشياغة املبدع بعد جتريمن ص
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ضـمائر   تعمّقـ  يف  ة الـل يـ الثنائ كتلـ   ،املعاينو  األلفاظنية احلادة بيالثنائ إىل ــ هذا النحو

 كذلـ ى ما ترتب علو حمتوا ،و عمل األديبل الك شنيامل بكالفصل ال أدّت إىلو النقادو البلغاء

ى ة الطارئـة علـ  يلكاغة الشـ ية بإعتبارهـا جانبـاا مـن جوانـب الصـ     يـ الصـورة الفن  من النظـر إىل 

دة جتـاوزت عـن جمـال    يـ ة البالغـة اجلد يـ الرؤو هـذا  (313: 2003 )عصـفور،  هـا. يسابق عل معىن

 امل اخلطــاب الرحــبدخلــ  عــو ةيــويمــا جتــاوزت عــن احلــدود الصــارمة للبن  ك املعــىنو اللفــظ

 ة.يالثقافو ةيركاألنساق الفو

هـذا املضـمار بـأنّ     قولـون يف يانوا وكـ  النفس املعاينو انيب البيهتمّون بأساليى ان القدامك

الصـور  ى دّت علـ كـ ة أميـ البالغـة القد  .(8: 1385 ،كـدكين ي )شـفيع  «قيالطر مطروحة يف املعاين»

ال خملوقـة. فـإذا   و انـ  مطروحـة  ك الـل  عـاين  عـن امل رية للتعـب يشـعر و لةيب مجيتعدّ أسال الل

نفسـها   هتمّـوا جبانـب املعـاين   يمل و ان من جانـب الشـاعر  يب البيأسالو ان مهّهم خلق الصورك

طر يسـ يألنّـ    وينكالتـرا  دورٌ سـ   .  للمخاطـب يف خلـق املعـاين   يف كشـار يف للمخاطب أن كيف

ننـا القـول بـأنّ للمؤلـف سـلطة      كمي  يـ حمـدّد ح  معـىن  رشـد  إىل ي لم حـىت ك  املؤلف أو املـت يعل

لّم كننا أن نقـول بـأنّ للشـاعر أو املـت    كميدور الشاعر الصارم  نظراا إىلو ة أمام املخاطبيمعنو

 . ريالشعر الغ لق اجلمال يفخيي ألنّ  هو الذ ؛ضااية أيسلطة مجال

 ةياألدب خاصة املعاينو خلق املعاين دور  الفاعل يفوي دة باملتلقّيلقد إهتمّ  البالغة اجلد

مابعـدها. ألنّ  و قتراهنـا مـن احلدا ـة   او تّسـاع مفهـوم البالغـة    اإىلي ؤدّيلّ هذا سـ وك ةيالشعرو

ة ميما هتتمّ البالغة القدك ة خلق املعىنيعمل يفي هتمّ باملتلقّيما بعد احلدا ة و ةيويمابعد البن

 عــينيها املؤلــف. مــا صــوّركة يــانيالصــورة البى د علــكــة تؤميــلم. البالغــة القدكبــاملؤلف أو املــت

 اجملـاز و اإلسـتعارة و  يالتشـب كة ميـ لة مـن العـامل مبعونـة الصـور القد    يقدّم أوصاف مجياملؤلف 

س جمال واسـع للمخاطـب خللـق    يالشاعر فلي ديأى ان  هذ  الصور قد صنع  علك... فإذا و

عر قوم الشاي  يحي الشعر اجلاهل يفى ما نرك كذلو ما قدّمها الشاعر.كقرأها يالصور فهو 

قــول يئاا. فعنــدما مــثال  يهــا شــ يف عليضــوي هــايتصــرف فيطة دون أن يعــة البســ يبوصــف الطب

 ل:يوصف الل س يفيإمرؤالق

ـــ   ــر أرخـ ــوج البحــ ــل كمــ ــدول ى وليــ  ســ
 

 يبــــــــــأنواع اهلمــــــــــوم ليبتلــــــــــيّ علــــــــــ 
 

 وصف فرس : قول يفيأو إذا 

 وكناهتـــــا  والطـــــري يفى غتـــــداوقـــــد 

ــاا   ــدبر معـــــ ــل مـــــ ــرّ مقبـــــ ــرّ مفـــــ  مكـــــ
 

ــد األوابـــــــــ    ــرد قيـــــــ  د هيكـــــــــلمبنجـــــــ

 كجلمــود صــخر حطّــ  الســيل مــن عـــل     
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ة يـ قياء احلقياألش ل إىليالفَرس، املفردات حتو ليقدّم وصفاا ساذجاا من الليالشاعر هنا 

تـاج   الصـور. ال و قـاع ياإلو مـن اللفـظ  ى تـأت يمـا تـدلّ. اجلمـال هنـا     ى ات تـدلّ علـ  يـ البنو ذاهتا

 ليــحتليّ ة دون أية الشــعريالوصــف أخــذ املعــاينيبــل  ة املعــىنيشــعر ر يفكــفيأن  املخاطــب إىل

 ةيـ النصـوص العرفان  تّضـح يف ي كذلـ و دةيـ ة اجلديالرؤ ة واسعة يفيال فاعليللخو . هذاكريتفو

 .تساع جمال املعىن اإىلي ؤدي  قد ية حياحلدا و

ة ية تتوقــف عنـد حـدّ الصـور، التتجـاوز الصـورة الشــعر     ميـ مـا أسـلفنا القـول البالغـة القد    ك

نطـاق   بدع يفيالشعر فالبدّ أن  بدع يفيإذا أراد الشاعر أن و ة املألوفةيانيها عن الصور البيف

ات يـ البنو  املفرداتنية بيالعالقات اخلف ر يفكفيدة ية اجلديالرؤ يفي ن املتلقّكهذ  الصور. ل

 :اينيمن النابغة الذب   التاييالب الدالة. مثال يف

ــب   ــوك كواكـــــ ــس وامللـــــ ــك مشـــــ  كأنّـــــ
 

 وكـــــبفـــــإذا طلعـــــ َ مل يبـــــد منـــــهن ك 
 

ب فوقفنـا  كـ واكبال ك  امللـو يتشـب و   املمـدو  بالشـمس  يتشـب كالصور املألوف   فإذا نظرنا يف

الشـمس مـع   و صـورة املمـدو    عـين ي نيعالقـة الصـورت   رنـا يف كة وإن فميـ عند حدّ البالغة القد

مة حضـور  يق رنا يفكفو  يمن الب الشطر الثاين ننا إذا نظرنا إىلكب. لكواكالك وصورة امللو

 هـم الظـالم   كامللـو و أن املمـدو  هـو الصـبا     وصـلنا إىل ك واب امللويغ إىلي ؤديي   الذاملدو

د من صفة املد  للممـدو   يزي كلّ ذلكظهور احلق أمام  فعندئذ و الصبا  هو جالء الباطلو

ــمــا ك ــثكت إىلي ؤدي ــكــاجلمــال. و ف املعــىني ــأتّي كلّ ذل ــدور اخل مــن خــالل النظــر إىل  ى ت  الي

جمــال    تصــل إىليــضــاا حية أيــالبنى دة تتجــاوز عــن مســتو يــغــة اجلدن البالكــل. لييــالتخو

 ما بعد.يسنتاوهلا ف ة الليالثقافو ةيركاألنساق الفو اخلطاب

 ن اخلطـاب يوكـ ت ل دور واسع يفييللتخو يتالئم مع الصورة الشعرية دائمااو اخليال يتفاعل

 واسـطتها الصـورة الشـعرية   عمليـة التخييـل أداة فعالـة تتنـامي ب    «: »اهلـامشي »اجلمال. يقـول  و

لّـ  ، متّخـذة مـن    كز اللفظة املفـردة إي حمـيط الـنصّ    كتندا  عن دوائر متسعة متتدّ من مرو

 :2006 )اهلـامشي،  «تّسـاع االو التوالـد و النموّو ةكقوانينها طريقاا للحرو عالقات اجلملة الشعرية

التوالد يف عالقات اجلمل و ةكننا القول بأن اخليال مُوجد للحركمي ىمضما  . فنظراا إىل(33

 اجلمل. كنسجام بني تلمن هنا تتضح فاعلية االو الشعرية

قوانينــها و هـو جمـال يتّصـل بتقنيـة اللغـة     و بنيـة اللغـة تنقسـم إي جمـالني: جمـال الــدوال      

 جمال املـدلوالت وهـو اجملـال املـرتبط مباشـرة بطبيعـة التخييـل       و النظميةو النحويةو الصرفية
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إذن  (33 :2006 )اهلـامشي،  .يتخذ من الصورة الشعرية حموراا اساسـاا لـ    كطريقة عمل ، لذلو

 ال يفيـ مبـا أنّ للخ و تّسع جمـال املعـىن  يالشعر  ال يفيلّما إتّسع جمال اخلكع القول بأن  ينستط

هـذ    يف بأنّ للمعـىن  كل مثال فالشيسبى  واسع علريتأ و ةية فاعلياحلدا و ةياألشعار العرفان

ل ييـ التخو خلقـ .  يف كشـار وي  يـ غـور ف يبـأن  ي ن للمتلقـّ كـ مي  يق حيع عمالنصوص جمال واس

دة شــقّان أحــدمها  يــة اجلديــة البالغيــللرؤ عــينيدة يــالبالغــة اجلد قتــرن بالتــداول يف يهنــا 

ة. نعتقد ياحلضارو ةيقترن باألنساق الثقافيي اآلخر هو التداول الذو لييالتخو الية اخليفاعل

نّـ  قـد أغفلـ     كل ليـ التخى ة حرصـ  علـ  مية القدي. الرؤين للمتلقّالتداول وصفاو لييبأنّ التخ

 . جمال املعىن إبداع  يفوي تطلّب تدخّل املتلقيي خاصة التداول الذو لييعن جانب التخ

من اااد ة ي  إنتقل التواصل اللغوني املثقّفينيثر عدد املتلقّوك تابةكتّسع جمال الاعندما 

الــنصّ مــن جانــب   يفكريالــتفو فرصــة للتأمــلكعتــم يان كــتابــة كإتّســاع الو تابــةكال ة إىليــاحل

هبـــذا و (14: تد. ،) .بتعـــدت الـــدوال مـــن املـــدلوالتاهـــذ  املرحلـــة  ألن يفي املتلقّـــ

ي بتعـد املتلقـّ  يلّمـا  ك. ن املعـىن يوكـ ت يفي ة املتلقّكلّ هذا زاد من مشاروك ةيتعقّدت اإلحالة اللغو

مـن جانـب    ل جمـال واسـع خللـق املعـاين    كيتشـ  إىلي ة قد تـؤدّ ياحلرسلطتت  فهذ  و من املؤلف

ة عنـــدما أعلــن الناقـــد  يــ ويضـــمن نطــاق البن و «زميمــودرن »مرحلـــة احلدا ــة أو  ي . ففــ ياملتلقــّ 

املؤلف. و لمك املتنيثر بكثر فأكة موت املؤلف حد  هذا اإلبتعاد أينظر« روالن بارت»ي الفرنس

ل مــن جانــب يــالتأو   وصــل  إىليــمــا بعــد احلدا ــة ح مرحلــة ة إتّســع  نطاقهــا يفيــهـذ  الرؤ 

ــ مابعــد و احلدا ــة مث البالغــة و هــذ  الدراســة ســنتناول عالقــة البالغــة   . إذن حنــن يفياملتلقّ

 ل. يالتأوو تعدد املعىنو فيثكمرحلة ت عينياحلدا ة 

 ساع مفهوم البالغة(تّااحلداثة )و البالغة
ختـرج البالغـة مـن جماهلـا     و البالغـة  تّسع معىني التذوق اجلمايو تّسع مفهوم اجلماليلّما ك

ون يمـا صـوّرها احلـدا    كمـا بعـدها   و قتراب البالغة من احلدا ة اعينينا يرأ يف كذلوي الترا 

ــرون مثــل: و رنهــا شــعراءيمــا كة يالعــرب. احلدا ــة الشــعر   «بوديــبآكمــال »و« أدونــيس»منظّ

مـا هـو   كواسـع النطـاق    هـو معـىن  ي الشـعر ي احلـدا و  ، املعـىن املعـىن  احلدا ـة يف ي هـ  وغريهم

إال إتّسـاع   كس ذلـ يش. فلـ يأخذ  الشاعر من الواقع املعيال و معااي املتلقّو لق  الشاعرخي معىن

 . املعين د  يف مفهوم اجلمال ألنّ اجلمال من منظور احلدا ة 

اع تسـ هـذا القسـم. هـذا اال    املـراد يف و هو املقصود املعىنو مفهوم اجلمال إذن اإلتّساع يف 

ــ  قــد حــد  يف وي «صــال  فضــل»قصــد  يي هــو الــذ نات مــن القــرن  يأواخــر اخلمســ عتقــد بأنّ
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عالقتـ   و ما بعد احلدا ـة  يف فالبدّ أن نتناول مفهوم املعىن( 65: 1992 )أنظر: فضـل،  ن.يالعشر

ة يـ الرؤ . البالغـة يف التـذوق اجلمـاي   يفي تّضح من خالل  دور املتلقّي دة حىتيبالبالغة اجلد

د ضـمن  يـ تتنـاول البالغـة رغـم موقفهـا اجلد     ضـاا، الـل  ية أيـ وية بنيـ رؤ التنحصـر يف  دةياجلد

ــثــر. بــل البالغــة اجلد كنظــام اللغــة ال أ  تــدخل عــامل  و ةيــويالبن دة تتجــاوز مفهــوم الــنصّ يف ي

 التذوق اجلمايو دة تدخل عامل اجلمالية اجلديالرؤ أنّ البالغة يف كل. الشيالتأوو اخلطاب

ات يـ ة النظريـ مـن ناح و ل اخلطـاب يـ حتلو ةيـ ة خاصـة التداول يات التواصـل ينهنا متتـزج باللسـا  و

مـا أنّ  كة يجمال التداول يفى مكة الياق املوقف األمهي. فلسيالتلقّو ةكيكية ختتلط بالتفياألدب

 . علم املعاىن ة يفيحال املخاطب األمهى ملقتض

يـرتبط بفلسـفة أو منطـق    هذا اجملال ليس مـا   يف أنّ قصدنا من املعىن وجيب اإلنتبا  إىل

: 1435 نظـر: آبـاد،  ا)ي، أشـعار إبـن الرومـ    كمـا جنـد هـذا يف    املعـىن  خاص أو التعليل واجلدل يف

جانـب   إىلي تكوين  املخاطب كاملتلقّ حي  يشارك يف املعىن بل قصدنا هو احليوية يف( 84-89

عتقــد . يللغــة واملعــىنترافــق ا األنســاق واملواقــف الــل إال بعــد النظــر يفى املــتكلم وذلــك اليتــأت

جمـال   لّهـا إىل كي التنتمـ  تـنظم اخلطـاب األديب   بأنّ جمموعة اخلصـائص الـل  »صال  فضل 

تستخدم  م اللياملفاهو ةيولوجيمياإلشارة السو ل الداللةيشروط تأوو ةياللغة فالقواعد العرف

ل يــة حتلمهمــ لّهــا بسالســة يفكة قــد انــدجم  يــالوظــائف النفعو العمــل يفو معرفــة العــامل يف

جمموعــة ي دة هــيــع القــول بــأنّ البالغــة اجلديإذن نســتط (11: 1992 )فضــل،، اخلطــاب األديب

بطـن اخلطـاب    لـة يف ية اجلميـ اخلف فهـم املعـاين  ى تساعد عل ة اللياألدبو ةيمن العلوم اللسان

 املــة يفكة متيــلة رؤيحصــي الالــنصّ ألنّ لفظــة اخلطــاب هــ و نــا أن نتحــدّ  عــن اخلطــاب يفعل

 املعـىن  عن النظـر يف مية بل هو يالصور الشعر نظر إىليدة اليالبالغة اجلد يفي املتلقّالنصّ. 

ــل املعــاين و  اتيــالبنو املفــردات يفي الشــعر  ةيــركعلــم مــن األنســاق الف يمــا ى اء علــكــتباال لّ

 :يقول مولويي   من مثنويهذا الب نصّ . مثال يفو ة عن الشاعريالثقافو

 
 

  
 

معـان صـوفية    املألوفـة املعجميـة بـل الكلمـات فيـ  تشـري إىل       املعاين هناك كلمات الحتيل إىل

اليعلم شيئاا مـن احلـبّ   ي . )مرد ( هو اإلنسان الذيتتالئم األنساق الثقافية والفكرية عند مولو

(  عاشقاا حي  أصبح  العبادة عند  عشقاا. أمّا )يعبد اهللي والعشق. كلمة)زند ( هو الذ

إذا كان اإلنسان يعبد اهلل خوفاا ال شوقاا لكن )خند ( تعبّر عن العبادة شوقاا. إذن عندما   يعين

شـدم( فهـذ  احليـاة     )دول  عشق آمـد ومـن دولـ      فهو يقولي عند مولو جتمع  املعاينا
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 . هـذ  املعـاين  يعشـق هـو احليـاة األزليـة واألبديـة عنـد مولـو       احليـاة األبديـة عنـد الشـاعر. ال    ي ه

اهلل واإلنسـان والكـون كمـا     نابعة مـن رؤيـة الشـاعر إىل   ي من خالل الصور بل هى الشعرية التتأت

 .مبساعدة األنساق الفكرية والثقافيةي عامل مولو يفي نابعة من غور املتلقّي ه

 املعىنوي املتلقّ
 ترق أبواب ما بعد احلدا ة واليقف عند حـدّ احلدا ـة الشـعرية الـل    خيي هو الذ قصدنا من املعىن

هنـا مفتـو  أمـام القـراءات وميكننـا القـول بأنّـ  هـو مـا           . املعـىن يأو بنيـو  تتّخذ من منظور شكالين

ــة ويف     ــد البنيوي ــة مــا بع ــل مــن رؤي ــأنّ املتلقــّ     يتحصّ ــة يتّضــح ب ــل    ي هــذ  املرحل ــنصّ ب هــو كخــالق لل

يدخل عامل الرؤيا ويفكـر فيـ    ي أنّ املتلقّ ويزيد من شعرية اخلطاب؛ مبعىن للخطاب، خيلق املعاين

 التزال تتولّد من جرّاء عالقتها مع اخلطاب. اجلديدة الل املعاين ويغرق يف

 ة مــن جانبــ  قبالــة املعــاينيــة إبداعيـ مــن خــالل عمل خلــق املعــاين يفي تحصـل دور املتلقــّ ي 

  يـ الـنصّ ح  يفي دان املعنـو يـ غلـق امل ياخلـالق ال  عـين يصّ. الـن  د ها اخلالق يف  ثفة اللكاملت

ثفــة توجــد كاملت ثــرة. املعــاينكاملتعــددة املت أخــذ منــ  املعــاينيوقــف القــارا أمــام اإلحتمــاالت لي

هـذ  النصـوص    يف ألنّ للمعـاين  ؛ةيالقصائد احلدا و ما توجد يفكة ياألشعار العرفان غالباا يف

ة اخللــق يــهــذ  املرحلــة مــن عمل ة. يفيــالرمزو ةيــائ بفضــل املفــردات اإل كذلــو جمــال واســع

عـــامل  يفي دخل املتلقّـــيـــ  يـــي ة املعـــىنيـــقـــوم الشـــاعر خبلـــق املفـــردات امل احـــة مـــن ناح ي

هنـا  و ضـاا يهـو اخلـالق أ  ي ون املتلقـّ يكـ  حىتو خارج و ش مع  داخل النصّيعي حتماالت حىتاال

 ل.يالتأوو دخل عامل القراءةو ةيجمال ما بعد البن قدم املعىن

« يحــافظ شــرياز»و« يمولــو»كأشـعار  ي الفارســ بـأن الشــعر الصــويف « »عتقـد  ي

أن    قـد أدّت إىل يـ رأ ة يفيـ العامل من جانب الشاعر، فهـذ  الرؤ  ة خاصة إىليبسبب رؤ يتفّرد

: تد. ،)ي، ديـ الشـعر التقل  يف ق للمعـىن يون هذ  األشعار قد زلزل  النطاق الضـ كت

نـوع مـن    كعتقد بأنّ هنـا يضا يهو أو ف .يثكأو لت ق لتعدد املعىنيهذا طبعا قد مهّد الطرو( 27

ى علـ و هذ  األشـعار وصـف للمخاطـب    فالبالغة يفي ل من جانب املتلقّيالتأو تاج إىل الشعر 

ة يـ ة العربيـ حنـن نعتقـد بـأن القصـائد النثر     (21: تد. ،) لـ . يقوم بتأوياملخاطب أن 

ها ي  جند فية حيمن النصوص اإلبداعي  من األشعار فهريتدخل ضمن هذا القسم األخ يه

 ما بعد.يسنحلّل منوذجاا منها فو ريالتصوو املعىن العمق يف ئاا من العمق؛يش

ة ينوع من الصـورة الشـعر   كأنّ هنا إىل كتاب  )بالغ  تصوير( يف «حممود فتوحي»أشار 
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ــل مــن الشــعر الفارســ  و قــةيالعم ــلي. املفــردات الفارســ يمولــوى لــد الشــعر الصــويف بي مثّ  ة مث

ــة( يفي)باالراحلدو ع(ي)هبـــاررالرب ــعر مولـــو  قـ ــي شـ ــن بـــؤرة الغ ريتشـ ــ مـ  التصـــوف إىلو بيـ

قـة رمـز   يهـذ  احلد  السـالم و... )درخ رالشـجر( يف  و الرمحةو العدالةو اإلعتدالو األخالق

: 1389 ،ي)انظر: فتوح. الِ باال()با قةيقة احلديقة يديعبّر عن هذ  احلديي مولوو عن اإلنسان

 دة الـل يل من منظور البالغة اجلديقة تناسب للتحليهذا العمق أو هذ  األشعار العم (64-65

 تتعلق بالنصّ. األنساق اللى بوقوف  علو بعلم ي ها املتلقّيف كشاري

ألنّ واحـد   واليـتعني مبعـىن   هو دالّ مفتو  من حيـ  املعـىن  ي الشعر كما أشار فتوح الرمز يف

 بالنسـبة إىل ي هنا اليرتبط بالعقل بل يـرتبط بـالرو  وذلـك كمـا فعـل جـالل الـدين مولـو         املعىن

شـعر  تـدلّ    و)آفتابرالشـمس( و)دريـا(. كلمـة )آفتـاب( يف     بعض الصـور مثل)باالراحلديقـة(  

 املعرفــة و... وكلمــة اإلنســان الكامــل، ، رو  الــني ،يمشــس تميــز معــان كالشــمس،ى علــ

ــا )دريــا( يف  ى )بــاال( تــدلّ علــ  شــعر   معــان كالعدم،اجلنــة،عامل األروا  اجملرّدة،املعرفــة و... أمّ

 (167-166: 1389فتوحي، )اهلل و...  احلقيقة، املعرفة، العامل املطلق، عامل الوحدة، فيعين

املـة. فالبالغـة   كة متيستعارة من رؤاالي مثل هذ  األشعار ه لّها يفكة اللغة ينعتقد بأنّ بن

نظـر علـم النحـو نظـرة     يان كـ مـا  كة يـ ئية جتزيـ اإلسـتعارة برؤ و اجملـاز  ن  تنظـر إىل اكة ميالقد

. ني البالغــتنيعــدّ أحــد الفــروق بــ ي كة مثــل اجلملــة. فــذلريأجزاء صــغكــالم كــال ة إىليــئيجتز

لّلــها بواســطة منــهج  أن ي للمتلقّــى تــأتّي  يــة حيــلغــة  انكدة  تعتــم اإلســتعارة يــة اجلديــالرؤ

حتــدّد ضــمن إطــار   ة الــليــدة نظــرة معرفيــولي دة هــيــ. اإلســتعارة اجلدةيــات املعرفياللســان

ر هـذا  كنـذ ي تلقاهـا املتلقـّ  ي ثفة اللكامل هذ  املعاينو من مثل هذا العمقو ة.يات املعرفياللسان

 قول:ي  يح «سيف الدولة احلمداين»مد   يف« املتني»الشاعر   املشهور من يالب

 العــزائم قــدر أهــل العــزم تــأيت   ى علــ
 

ــأيت  ــ وتـــ ــرام املكـــــارم  ى علـــ  قـــــدر الكـــ
 

داللـة   ة إتّخـذها أ نـاء إسـتعمال  يف   يمعان شعرى علي لمة حتتوكل  هذ  اجلملة حول كتش

 «أيت»هـا فعـل   يأسند إل معرفة، غة اجلمع،يص العزائم. أت  يفي لمة هكة. هذ  الية شعريحنو

ى علـ »احلـال نسـبة   مـا جنـد داخـل هـذ      ك« قـدر أهـل العـزم   ى عل»سبق  هذا اإلسناد احلال: و

غة اجلمـع  يصـ «. أهـل العـزم  »ختصصها نسـبة  الثـة :   « قدر أهل»ة: يختصصها نسبة  ان« قدر

اإلرادة الثابتـة  ي هـ و ةيـ ابجيمجـع لصـفة إ  ي ة. فهيخارج إحالتها املعجم ثرة املعاينكى تدلّ عل

 صــفات يفى دلّ علــيــمرجــع ســابق  ى الــالم إحالــة علــ و ف بــاأللفيــدة بالإنثنــاء. التعريالشــد
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اق يس تّضح لنا بالنظر إىلي كلّ ذلوك املفاخرةو اإلقدامو الشجاعةو الفتوةو البطولةكاحلرب 

 الشـجاعة ى صـفة جمـردة تـدلّ علـ     إىل يٌّ. أمّا اإلسناد فأسـند فعـلح حسـ   املتنيشعر  احلال يف

. احلـال  يل حسـ كجمـرداا بشـ   أنّـ  قـدّم معـىن    عـين ية يبصورة حسـ  قدّم املعاينيهذا و اإلقدامو

ــا ــهــذا و صــاحبهاى تقــدّم  علــ  هن ــر لصــفة العز كتمــال أك اإىلي ؤدي ــا التخصــ ميــث ص ية. أمّ

 ف الدولــةيسـ ن كـ  ملثـل هـذ  الصــفات ل  نيع النــاس مـؤهل يـ س مجيفلـ  ق مـن جمـال املعــىن  يضـ يف

ــاين  (120-118: 1994 ،ي: الزنكــرانظــر)اإلقــدام. و الشــجاعةو ةميــتفــرّد لصــفات العز   هــذ  املع

مثـل   ات الدالّـة يف يـ البنو نـها. املفـردات  ية بيـ العالقـات النحو و تومة ضـمن املفـردات  كثفة مكامل

التتّضـح مـن خـالل الشـر  أو      لـة. هـذ  املعـاين   ية اجلميالشـعر  هذ  األشـعار مشـحونة باملعـاين   

 ركــبعـد أن ف ي املتلقـّ و لقهـا الشـاعر  خية. هـذ    ميـ ات البالغـة القد يـ مـا التتضـح مبعط  كان يـ الب

ــق فو ــو هــايعمّ ــأتيالعمــق ال كذل ــؤرة البالغــة اجلد  إالى ت ــكــتؤ دة الــليــ مــن ب  ريالتفســى د عل

 ل املفـــرداتيـــجانـــب حتل األنســـاق املختلفـــة إىلي ســـتخدم املتلقّـــيهـــذ  املرحلـــة  ل. يفيـــالتأوو

ل. يـ التأوو ريات التفسـ يـ عـدّ مـن معط  يي اق املوقـف الـذ  يات الدالة.  من هـذ  األنسـاق سـ   يالبنو

ــنيالعالقــة بــ و هــذا  لمكاق عنــد القــدماء للمــت ية بــل الســ ميــة القدالبالغــ اق يفيالســوي  املتلقّ

 .يال املتلقّو لمكرها املتيدي احلال أو املقام اللى نّوها املطابقة ملقتضو

 اجلمالو ليالتأو ،املعىن
ة خلـق  يـ عند عملي املة للمتلقّكة متيفاعل ل هو النظر يفيالتأوو قصدنا من طر  عالقة املعىن

ظهـر اإلتّسـاع   يهـذ  مرحلـة    ىف عـين يل. يـ مرحلـة التأو  امّ  يفدور هي بأنّ للمتلقّ ك. الشاملعاين

 ل.ي  بالغة التأويمبحثاا نسمّي ليما يالبالغة. إذن نتناول فو امل ملفهوم اجلمالكال

هــذ  املرحلــة عــن    نبحــ  يفيــللقــراءة يي ل مرحلــة مــا بعــد حــدا يــتــدخل بالغــة التأو

ضـا مجـال   يل أيـ للتأوو ليـ   التأويـ د  ف ـ جمال واسع  . للمعىنمجال املعىن ل يفيمجال التأو

ك الـذهن أو الشـا   س مبتلقّ خـاي يل ليالتأو يفي . املتلقّيظهور  املتلقّ يف كخاصّ، مجال شار

الم فهـو  كـ فلـ  سـلطة ال  ي التـرا  البالغـ   لم يفك. أمّا املتاملعىن ر يفكاملفي ر بل هو املتلقّكاملنو

 المــ  مــع ظــاهر حــال املخاطــبكوم مبطابقــة قــيفعندئــذ  حاا عاملــا بعلــم املعــاينيان فصــكــإذا 

ي التلقـّ و بـأنّ للقـراءة  « نعـيم اليـايف  »عتقـد  ياملخاطـب.  ى لم علـ كاملة للمتكس إال سلطة يهذا لو

 :يليما كقسّمها وي اتي ال ة مستو

 ضا بالعام أو املباشري  أيسمّوي املتداولي التلقّ -
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ي ويسـمّي  أيضـا بـالتلقّ    الديينوي والنفسي بأمناط  الثال ة اإلجتماعي الو ائقي التلقّ -

 املفيد أو املشروط

 أو املفتو  وقد رافقت  النظرية التأويليةي التعددي التلقّ -

 (26: 1999 ،)اليايف .يالتارخيي ويسمّي  أيضا بالتلقّي أو الرأس التعاقيي التلقّ -

ثالـ  فهـو   الى . أمّـا املسـتو  ريالغـ و ةميـ قفان عنـد حـدّ البالغـة القد   ي الثاينو األولى املستو

ي للمتلقـّ ي عطـ يل يـ خاصـة التأو وى هـذا البحـ  ألننـا سنشـاهد بـأّن هـذا املسـتو        همّنا يفيي الذ

ي ن املتلقـّ كـ همّنـا. ل يهـذا ال و ةيـ خية تاريرتبط بنظريضاا ي أرياألخى ثر. املستوكة أيفاعلو دوراا

 النظـر إىل لـ  مـع   يتأوو  ريقـوم بتفسـ  يالم أو شـرح  بـل   كقوم بفهم اليدة ال يالبالغة اجلد يف

ننـا أن نقسّـم هـذا    كمياق املوقف. يالم خاصة سكاق اليسى تمّ بتعرف  علي كذلو ة النصّيفكي

ى ل اخلطـاب مـن الـرؤ   يـ قـوم بتحل يع أن يسـتط يي   املتلقّي ال ة أقسام ي الثال  إىلى املستو

النظـر  ي ة هـ يـ ة. الثانيائيمية سـ يـ تمّ برؤيـ  كذلـ و املفردات معىن النظر إىلي ه الثال ة: األوىل

ي ة الثالثـة فهـ  يـ ة أمّـا الرؤ يـ ويات البنيـ تمّ مبعونـة مـن املعط  يـ  كة الدالة فذليات النحويالبن إىل

سـتخدام  ي ااملة هكة املتيبأنّ الرؤ كة. الشيأو جتربت  الشعري عامل الشاعر الشعر النظر يف

 لة هذ  الدراسة. يوظّفناها ط الثال  اللى الرؤ

حال املخاطب  اق يفي  إحنصر السينطاق حمدود ح يف اقيهتمّ  بالساة ميالبالغة القد

خاصــة علــم و ةميــ قافتــ . أغفلــ  البالغــة القدو تنبهــ ى مــد مــا احنصــر حــال املخاطــب يفك

 يتلقـّ ى اق املسـلّط علـ  يما أغفل  عن السـ كار معرفت  يمعو ة العلم هبذا احلاليفكيعن  املعاين

ل يــ اق املوقــف دور هــامّ يف حتل  ياصــة ســ  خو اقيللســ و هــذا  (20: تد. ،) الــنصّ... 

دة يـ جمـال البالغـة اجلد   دخل هبـذا يف يـ اق املوقف فهو يمن سي قترب املتلقّالّما كالنصوص. 

قدّم لنا معلومـات  ياق املوقف ياق املوقف. سيخاصة سو ةيدة تتمتّع بالتداوليألنّ البالغة اجلد

عـامل املؤلـف أو   ى تعـرف علـ  يأن ى علـ ي ساعد املتلقـّ يلّ هذا وك ل النصّيلم عند حتلكملعرفة املت

أن ي املتلقـّ ى ل النصـوص فعلـ  يـ جمـال تأو  دة. خاصـة يف يـ اجلد خلق املعاين   يفكشاريلم لكاملت

 البالغـة  نية أن التـرابط بـ  يـ ليفالسـفة التأو ى ريـ »ألنّـ   ي؛ جتمـاع االو اق الثقـايف يالسـ  نظر يفي

ائن كــللي إذ أنّ الطــابع اللغــو درّس بإســنادات خمتلفــة.يــن أن كــميل النصــوص يــتأوو ااد ــة

اق يأنّ للســ كالشــو (44: 1992 )فضــل، اا.يــتــ  ارتباطــاا قويجتماعاة بيــالنها رتبط يفيــي البشــر

قرّهبا مـن  ياق يلها ألنّ هذا السيتأوو ل النصوصيحتل ة حانة يفكمشاري جتماعاالو الثقايف

 ة اللغة.يجتماعاو جتماعمن علم االو ليالتأو
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دور ى ل علـ يـ د خـالل التحل كـ نؤو «بـول شـاوول  »مـن الشـاعر    اييعر سرل شيهنا نقوم بتحل

ألنّـ    ؛ليـ التأوو ةيـ مثـل التداول كات خمتلفـة  يـ نسـتخدم مـن معط  و .ة خلـق املعـىن  يعمل يفي املتلقّ

 امل:كمتي نقدو البدّ لنا إال أن نتناول النصّ من منظور إجتا  لساين

رة/ الكـالم مــن  كـان القمـر أخضــر/ ذلـك الصـبا / اجلســد مـن أعشـاب غزيــ      

ــة كســلي/        ــك الظهــرية/ اجلســد مــن مدين أوراق التنتــهي/ كــان القمــر أخضــر/ تل

الكالم من خنيل مسـتقيم/ كـان القمـر أخضـر/ ذلـك املسـاء/ اجلسـد مـن بيـاض          

شاسع/ الكالم من ظالل مرتعشـة/ كـان القمـر أخضـر/ ذلـك الليـل/ اجلسـد مـن         

أخضر/ ذلك الفجر/ اجلسد  عتمة األصابع/ الكالم من غيبوبة النهر/ كان القمر

ــل/ كــان القمــر أخضــر/ ذلــك الصــبا        مــن أســرة متعَبــة/ الكــالم مــن حــواس تُقبِ

 (1985 نقال عن: شاوول، ؛16-15: 2007 ،)كموين

 راركلّ هذا التكهنارا. و الايل حلظة لك د إلخضرار القم يفكيالتأو راركنشاهد الت

. ل حمبّب ل كاخلصب بشو اةيللون احلهذا اي عطوي د للقمريد إ بات لون جديفيد كيالتوو

 رارك  من خالل التيد فكؤّي  ياا حياليلق عاملاا سرخيالشاعر  (19-17 :2007كموين، )أنظر: 

هذا  يفي قوم املتلقّيعامل الشعر.  اخلصب يفو اةيوجود احلى د إلخضرار القمر علكيالتأو

هتمّ خبلق ي اييسري شاعر حدا  شاوولعلم بأن ياق. فهو يالس ل  مع النظر إىلياملقطع بتحل

د جعل  الشاعر مفتوحاا يجد معىن  إىلريشيا . فالقمر رمز ينزدة من خالل االيلغة جد

رار إخضرار كخاصة تو راركجد بأن التيالنصّ ف إىلي نظر املتلقّي. عندما يأمام قراءة املتلقّ

عدم و نيالرنو قاعياإل ديفيرار كالتحول لعامل الشاعر. التو اةيف احليضيد يلون جدكالقمر 

جانب  إىل كلّ ذلكاة دائمة. فيحو النيس لها يفكالنصّ  النصّ فالعالمات يف ون يفكالس

عامل  دخل النصّ يفيخلقها، و شف املعاينك يفي ة املتلقّيجانب فاعل إىلو ةياحات اللغوينزاال

 دا. يمفهوماا جدو ةيويللجمال احلي عطويي د حدا يجد

وأيضـا هنـاك تعـارض وتنـاقض      الشـعر السـرياي   تصاوير وبينها والنصّ يفهناك عالقات بني ال

شـعر بـول شـاوول حيـ       فـذلك كمـا شـاهدنا  يف   ( 320: 1389 ،ي)انظـر: فتـوح   .وعدم املنطق بني البنيات

ي غتـراب. كـلّ ذلـك ألجـل خلـق فضـاء لغـو       االى البنيـات اللغويـة الدالـة علـ     مجع مفردات متناقضـة يف 

 عملية اإلبداع.   عامل جديد ليشارك اخلالقَ يف يفي ليدخل املتلقّ يم ا  وإبداعي وشعر

 ة حتـــد  يفيــ األشــعار العرفان  ضـــاا يفيأو ةياليهـــذ  األشــعار الســر   ة يفيــ وية البنيالشــعر  

ة املفــردات. فبعــد هــذ  املرحلــة يــذات يفو  املفــرداتنية بــيــة أو العالقــات التحتيــات التحتيــالبن

لفظـة العـزائم   ك) بعـض املفـردات  و ةيـ   البنيـ ي املعـىن  ة يفية حتد  الشعريويبعد البن عيني
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ما ك كذلو .يالشعر ال املعىنو ة املعىنيشعر ر يفكفيي ( جتعل املتلقّ  من املتنييل بيحتل يف

 قول:ي  يح« يشريازي سعد»من    التاييالب نالحظ يف

 
 

  
 

(781 ،ي)كليات سعد  

ــكــفي ات دالّــة مــن خــالل  يــد بنوجيــ منــ  خاصــة الشــطر الثــاين البيــ  و معــىن يفي ر املتلقّ

ى فهــذ  العالقــة تــدلّ علــ « تــو در دمل نشســل»لفظــةو «هنــوز مــن نبــودم »ل عالقــة لفظــة يــحتل

 كتلـ و ر البعـد ثَيكثر سـ كثـر فـأ  كهـذ  العالقـة أ   يفي ر املتلقـّ كـ لّمـا ف ك  يـ للحبّ  ي مفهوم أزي

د مـن  يـ   تزيـ ثّـف ح كامل ة املعـىن يـ لمـة خاصـة ، فاعل  ككة يـ هـذ  البن  يف« هنـوز »لمـة  كلو ة.ياألزل

اجلمـال النـاتج مـن هـذا     و ةيالشـعر  يفو املعـىن  ر يفكـ فيي عـل املتلقـّ  جيلّ هـذا  ك .ة املعىنيشعر

  يـ الب يف زيوجـود  األ و ة املعشـوق يجانب وحدان نرا  إىلو ة احلبّيهو أزل  . هذا املعىنيالب

 قول:ي  يمن هذا الغزل ح الثاين

 
 

  
 

(781 ،كليات سعدي)   

مـن هـذا    الشـطر الثـاين   اب مـن قبـل العشـاق يف   يالغو وجود املعشوق الدائم رغم احلضور

 تصـف بــالزمن.  يهـذا اجلمـال ال  و اجلمــالي وسـا ياجلمــال املطلـق ألن وجـود    ى دلّ علـ يـ   يـ الب

 ت :يمطلع مخر ضا يفيأ« بن فارضا» شب  بقولي كذلو

ــ ــة ى شــــربنا علــ ــر احلبيــــب مدامــ  ذكــ
 

 ســكرنا هبــا مــن قبــل أن خيلــق الكــرم      
 

ؤّول يـــأن ي املتلقّـــى املألوفـــة. علـــ املعـــاينو الواقـــع ل إىليـــحت   اليـــهـــذا الب فـــاملفردات يف

 تعـين « مدامـة »بـن فـارض. فلفظـة    ى اة لـد يـ ركاسب األنسـاق الف ة تنيمعان صوف املفردات إىل

 الفنـاء يف و عـامل اابـة   الـدخول يف  تعـين « رناكسـ »لمـة  وك حمبة دائمة من اهلل لـرو  العـارف  

ــة  ك مــن العرفــاء هــذا املفهــوم للســ  ريثكــ  اســتخدم يــر حكشــب  بالســ يي اهلل الــذ ــا مجل ر. أمّ

رو  اإلنسان قبـل أن   حلبّ اهلل يف مفهوم أزيى تدلّ عل« رمكلق الخيرنا هبا من قبل أن كس»

جانــب  . هــذ  اللفظــة إىليســعد  يــب يف« هنــوز»لفظــة ك« مــن قبــل» اجلســم. لفظــة تــ ل يف

ر كــلّمــا فك  يــة احلــب ييــأزل بُعــد الزمــان يفى همــا تــدلّ علــ ين قــد أشــرنا إلي الــذنيبكيالتــر

س إال يلّ هــذا لــكــإمتــدادها. فو ةيــد مــن مســافة هــذ  األزليــزيبتعــاد فبهــذا هــذا اال يفي املتلقّــ

 دة. ية اجلدية البالغيالرؤ عدّ من أهمّ اااور يفيي الذي ة املتلقّكإنتاج الداللة مبشار
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ن كـ هتمـامهم بالصـور، ل  اة الشـعر رغـم   يـ بن ال يفيـ بـدور اخل ى ون القـدام يقلّما قام البالغ

ي عنصر جوهركال يوا اخلعدّو ليية إهتمّوا بالتخية أو منطقينظرون نظرة فلسفيانوا كن يالذ

ــأنّ الفلســفة تعــدّ األرضــ   ي( 7: 1385 ،كــدكين ي)شــفيع الشــعر. يف ع هــذ  يــة الواســعة جلميبــدو ب

 كعلــم اجلمــال بــأنّ هنــاو ح عالقــة الفلســفةيتشــر يف صــال  فضــلقــول يات. يــالنظرو العلــوم

ل يـ التأووي ات التلقـّ يـ نشـوء مجال  أدّت إىل ثاا حـىت ية اجلمـال حـد  يـ عترت نظر االتحوالت الل»

حتــول  نطــاق أوســع يفى متثّلــ  علــ هبــذا تتّضــح الــدورة الــلو بإعتبارهــا فلســفة لعلــم الــنصّ.

تسـب مفهـوم العلـم    ويك  .يباملصطلح احلد« فلسفة العلم»  إىل باملفهوم القد« علم الفلسفة»

قد الحظ أنّ اجلمال ية يخيمن الوجهة التارو ة.يت  املعرفياملقترن باجلمال طرفاا من مشروع

س يان جمــال أحــدمها لــ كــإن و ةيكيالســكهــا البالغــة ال ينتــه  ف انفــس الفتــرة الــل  نشــأ يف

ز يـ دة تتميـ ننـا القـول بـأنّ البالغـة اجلد    كميإذن  .(38: 1992 )فضـل، « بالضبط هو جمـال آخـر  

مـا  وكي فلسـفة اجلمـال ال اجلمـال الفلسـف    ي ة هياجلمال. فهذ  الرؤ دة إىلية جدية فلسفيبرؤ

 هذا املضمار. العلوم يفو اتيع النظرية رحبة جلميأرضكتعدّ الفلسفة أشرنا سابقاا 

 دور  يفوي ثـر بـالتلقّ  كالبالغـة هتـتمّ إهتمامـاا أ    ة يفية الفلسـف يـ ، الرؤىما مضـ ى إضافة عل

 أعـين «. لييـ التخ»فعـل  ى زوا علـ كـ الفالسـفة ر »قـول:  ي  يـ ح« جابر عصفور»ما أشار كاجلمال 

ة يولوجيكثــر مــن إهتمــامهم بســ   كأ« ية التلقــّ يولوجيكســ»  ين أن نســمّ كــ ميأنّهــم إهتمّــوا مبــا   

القصـد  و من الواضح بأنّ القصد من اإلبـداع هـو إبـداع الشـاعر     .(53: 2003 )عصفور، «اإلبداع

ة يفكيهو و هذا اجملال مسألة هامة يف كل الشاعر. هنايقبالة ختي ل هو فعل املتلقّييمن التخ

 ة. ية الفلسفيل الرؤمن خالي الثرا  البالغ يفي دور املتلقّ

هـذا، الـدور   ى ضمن الرؤيـة الفلسـفية وإضـافة علـ     الترا  يف يفي كما أشرنا ينحصر دور املتلقّ

-23: 2003عصـفور،  )أنظـر:  ي املتلقـّ   ـد ها الشـعر يف   اإل ـارة التخييليـة الـل    هنا ينحصـر أيضـا يف  

وكـلّ  ي طر عليهـا املـتكلّم ال املتلقـّ   والشعر هو فعل الشاعر أو املتكلم وهـذ  اإل ـارة التخييليـة يسـي    ( 24

هــذ  الدراســة. هــذا و قصــدنا مــن  اجلمــال كمــا نؤكــد عليهــا يف يفي هــذا يصــيق مــن فاعليــة املتلقّــ

املوقــف قبالــة الــنص واخلطــاب والنقصــد أن نتنــاول الــنصّ     الرؤيــة الفلســفية هــو تغــيري شــامل يف  

الشـعر   اجلمـال يف  الفلسـفية إىل  احلقيقـة هـو تغـيري الرؤيـة     حمـدّد. قصـدنا يف  ي ضمن إطار فلسف

األشعار احلدا يـة كقصـيدة النثـر العربيـة وأيضـاا األشـعار العرفانيـة هـو          حي  نقول بأنّ اجلمال يف

معطيـات الرؤيـة البالغيـة     تذوق  ضمن إطار البالغـة القدميـة بـل حنـن حنتـاج إىل     ى مفهوم اليتأت

 ضية فلسفية رحبة.أر جتاهات لسانية تواصلية يفى اتشتمل عل اجلديدة الل
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 ائجالنت

مــا صــوّر  كقــرأ  ياملخاطــب و اتــب،كلّم أو الكلقــ  املــتخية ميــة القديــة البالغيــالرؤ اجلمــال يف

. التـذوق اجلمـاي   قة يفية ضـ يـ للمخاطـب فاعل و ةيـ لّم سـلطة مجال كالواقع للمت يف عينيلّم كاملت

ة يـ اجملـاز برؤ و اإلسـتعارة و  يالتشـب كة يـ ة الترا يـ انيالصور الب نحصر يفيهنا  التذوق اجلماي

مـا  كدة يـ البالغـة اجلد  لم يفكمفهوم  من ضـمن سـلطة املـت   و قد خرج اجلمالو ة. هذايئيجتز

 املعىن دة، البالغة حتد  يفية اجلديهذ  الرؤ ة. فنظراا إىليخرج من إحنصار الصور الترا 

خلـق   يف كشـار ياا أن ضـ يانـ  أ كفبإم خلـق املعـاين   ة يفكاملشـار ي مبا أنّ للمتلقـّ و الواسع الرحب

تولّـد  يمـا  كلّم عنـد القـراءة   كاملـت وي تولّد أ ناء عالقة املتلقّيقة ياحلق اجلمال يف عينياجلمال؛ 

ة يــة البالغيـ الرؤ . إذن نســتنتج بـأنّ مفهـوم اجلمــال يف  ممتـدة للمعـىن  و أ نـاء قـراءة متواصــلة  

خـالق نـص    كهنـا  ي املتلقـّ وي  مـن جانـب املتلقـّ   كريالـتف و تّسـاع املعـىن  ى امدى تّسع عليدة ياجلد

ة يركالفو ةينساق الثقافتّضح بأنّ لالااق فقد يالس خالق اخلطاب. أمّا بالنسبة إىلكد أو يجد

  يـ ق حية نطـاق ضـ  ميـ ة القديـ الرؤ اق يفيحال أنّ للس يفي احلدا وي التلقّ يفى مكة الياألمه

ننـا  كلّـ  أم ك. فبهـذا  يتلقّال املو لّمكحال املخاطب من جانب املتى مقتض النظر إىل نحصر يفي

للبالغة ي نفس العبارة تعطو فلسفة اجلمالى سمّيللجمال ي وّن مفهومٌ فلسفكالقول بأنّ  قد ت

ة شـامة  يـ لكة يـ رؤ ة إىليـ ئية التجزي  خترج البالغة من الرؤياألبد. ح آفاق رحبة مفتوحة إىل

  .و عامل اخلطاب املفت ة إىليويالبن ة يفيلكة اليقد جتاوزت عن الرؤ
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