اخلطاب ال�شعري
والتلقي يف النقد العربي القدمي

د� .أحمد املنادي

*

امللخ�ص
تقدم هذه الورقة بع�ض املعامل العامة ملفهوم التلقي يف الرتاث العربي الأدبي والنقدي� .إنها تنطلق من
فر�ضية �أ�سا�سية تتمثل يف وجود وعي لدى النقاد والأدباء العرب القدماء ب�أهمية التلقي يف اخلطاب الأدبي.
وعليه ان�صب اهتمامنا على حدود هذا الوعي من خالل بيان احل�س املنهجي باملو�ضوع عند ه�ؤالء النقاد.
فبالرغم من �أن حديثهم مل يكن مو�ضوعه نظرية التلقي كما نعرفها يف الدرا�سات الأدبية احلديثة خا�صة
عند النقاد الأملان ،ف�إنهم مع ذلك حتدثوا عن املتلقي وبينوا مركزيته يف خطاباتهم الأدبية .وال غرابة يف �أن
يكون حمور احلديث عندهم مرتكزا على مفاهيم ال�شعر والبالغة من حيث وظائفهما وعالقاتهما باملتلقي� .إن
هذا الوعي دفعهم �إلى الإميان ب�ضرورة مراعاة املبدع لأفق توقع املتلقني ،وما يقت�ضيه ذلك من التزام بقوانني
ال�شعر و�سنن التلقي .فمهما اختلفت �سياقات مو�ضوع التلقي حديثا وقدميا ف�إن القدماء العرب مل يكونوا بعيدين
عن الوعي النظري والتطبيقي يف هذا الباب.

* �أ�ستاذ يف كلية الآداب والعلوم الإن�سانية  -جامعة ابن زهر .املغرب
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Abstract

This paper presents some general guidelines about the concept of reception
in the literary and critical Arabic tradition. Its basic premise stems from the
writers and critics awareness of the importance of the receptive public in the
Arabic discourse. Thus, our concern is on the limitation of this awareness
through highlighting the critic’s methodological sensitivity.
Despite the fact that these critics interest were not mainly concerned with
the theory of reception as is the case in modern literary studies, especially
among the Germans, the Arabs dealt with the receptive reader and showed his
centrality in their literary essays. No wonder then that the focus of their concern
was upon the concepts of poetry, rhetoric and their functional relationship
with the receptive reader. Subsequently, they were pushed to believe in the
necessity of the artist’ s care about the expectations of the reading public
(receivers) and about his engagement vis-à-vis the laws of poetry and the
traditions of reception. So, no matter how different were the contexts of the
dealt with reception in the present or past, it is certain the ancient Arabs were
not far from the theoretical and the practical Implications in this regard.
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حاولت نظرية التلقي يف النقد احلديث �إعادة االعتبار للقارئ بو�صفه فاعال ي�سهم
يف بناء الن�ص الأدبي .ف�إذا كان امل�ؤلف قد نال ح�صته من االهتمام مع الرومان�سية
ومع تاريخ الأدب ،ونال الن�ص ما ي�ستحقه من عناية مع البنيوية وال�شكالنية «النقد
اجلديد» ،ف�إن الطرف الثالث يف التوا�صل الأدبي �أي املتلقي � ،سيحظى بف�ضل نظرية
التلقي بالدرا�سة واالهتمام من خالل �إبراز دوره يف �صناعة الأدب� .إن الن�صو�ص الأدبية
بدون املتلقي لن يكون لها �أي وجود فعلي ،وال تتج�سد �إال بفعل ممار�سة القراءة.
�إن �أي حديث عن ن�ش�أة نظرية التلقي ال ميكن �أن يفيد �إال بربطها بعوامل تاريخية
وفكرية معقدة ،و�أو�ضاع �إب�ستيمولوجية �أ�سهمت يف �إفرازها ،زيادة على كونها تتقاطع
وتتفاعل مع جمموعة من املناهج والنظريات املعا�صرة .فقد ا�ستمد �أقطابها الأملان
�أ�صولها من منابع فكرية خمتلفة �،سواء يف الإرث الأملاين الفل�سفي والتاريخي والفني،
�أو من �إجنازات مدر�سة «براغ» وال�شكالنيني الرو�س ،كما �أفادوا من �أعمال الفل�سفة
الظاهراتية وط��وروا كثريا من املفاهيم؛ لي�صوغوا بذلك قواعد لنظرية التلقي
وجماليته ،بل عدها «تريي �إيجلتون» �أحدث تطور عرفته الهريمينوطيقا التي كانت
ترتكز على ت�أويل الأعمال املنتمية �إلى املا�ضي  ،خا�صة مع «كادامر»؛ لتوجه جمالية
التلقي اهتمام النقد نحو القارئ وتفح�ص دوره يف الأدب.
«�إن وجود القارئ حيوي ،كما هو حيوي وجود امل�ؤلف كي يوجد الأدب» .
قد يبدو من املجحف ح�صر احلديث عن العالقة بني الن�ص و القارئ يف نظرية
التلقي احلديثة؛ �إذ �إن هذه العالقة لي�ست وليدة هذا الع�صر� ،إمنا هي موجودة قدم
الكتابة و القراءة ،بحكم التالزم بني عنا�صر التوا�صل الأدب��ي («املبدع ،والن�ص،
واملتلقي»)� .إال�أن ورودها يف الدرا�سات النقدية القدمية� ،سواء يف النقد الغربي �أو يف
النقد العربي ،مل يكن ورودا على �أ�سا�س وعي تنظريي للتلقي ،بقدر ما كان �إ�شارات
ت�أتي يف �سياقات خمتلفة؛ �إذ «ميكن �أن جند يف كل الآداب الإن�سانية �إ�شارات دالة على
تلك العالقة القائمة بني امل�ؤلف/ال�شاعر مثال ،و الإلقاء و الإن�شاد ،و هو قد يفيد نوعا
من العالقة بني الن�ص و امل�ستمع ...،و قد جند فيما �أثاره االهتمام بالذوق العام وملن
()1
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نكتب ،ما يدل على ا�ستح�ضار القارئ يف �أثناء العملية الإبداعية» .
�إال �أن التنظري للتلقي �أو الوعي به وليد الظرف احلديث ،خا�صة فرتة ما بعد
احلرب العاملية الثانية ،و يرتبط �أ�سا�سا باملدر�سة الأملانية يف النقد احلديث مع �أبرز
علميها« :هان�س روبرت ياو�س» و«فولفغانغ ايزر».
يرى حممد مفتاح �أن نظرية التلقي ينبغي ربطها بال�سياق الفكري للأ�شخا�ص
الذين �أ�سهموا يف و�ضعها و بنائها «فقد ن�ش�أت يف بلد خرج منهزما من احلرب العاملية
الثانية ،ون�ش�أت يف �سياق ميقت التاريخ و ويالته بعد احلرب ،ون�ش�أت يف �سياق «�إبدال»
معريف جديد ال عهد للب�شرية به ،مثل احلكم الذاتي والإعالميات ، »...و مبراعاة
هذا الظرف التاريخي ،ف�إن نظرية التلقي لن تكون جمرد منهج �أو مقاربة جلمالية
الن�صو�ص الأدبية ،تبقى �أ�سرية الإبداع كما هو �ش�أن بع�ض املناهج القدمية تاريخيا،
و �إمنا هي «جزء من ن�سق فكري عام ،بد�أ ي�ؤ�س�س نف�سه منذ ال�ستينات معتمدا على
علوم التحكم الذاتي والإعالميات والبيولوجيا احلديثة والفل�سفات االجتماعية،
الداعية �إلى حرية الأفراد يف ظل �أنظمة دميقراطية ...وي�ؤطر هذا كله �إب�ستيمولوجية
تدعى الإب�ستمولوجية الت�شييدية ،التي حتاول �أن تنحي الإب�ستمولوجية الو�ضعية ب�صفة
نهائية .و هذه الإب�ستمولوجية ذات م�سلمات معينة ،يجدها املهتم يف كتب فل�سفة العلوم
ويف بع�ض الدرا�سات التي تتناول بناء مناذج الأن�ساق املعقدة» .
لقد كان امل�ؤلف �سابقا مركز اهتمام الدرا�سة النقدية ،حيث ُع َّد املوجه الفعلي
�إلى ق��راءة الن�صو�ص وتف�سريها وت�أويلها .فانت�صبت املناهج التاريخية والنف�سية
واالجتماعية حول درا�سة امل�ؤلف� ،إال �أن �صريورة التاريخ �ستولد ردود فعل �ضد هذا
االجتاه يف درا�سة الأعمال الأدبية؛ لتعلن موت امل�ؤلف ،و متنح للن�ص �سلطته املطلقة،
خا�صة مع النقد البنيوي و املنهج ال�شكالين الذي اهتم بالن�ص و مكوناته .ومع ذلك
يبقى جانب القراءة و تاريخها �أم��را يفر�ض نف�سه على منهج البحث والدرا�سة،
وهو ما �ستن�صب نظرية التلقي على ت�شييده وت�أ�سي�سه؛ حيث بحثت يف فعل القراءة
وطريقة ا�شتغالها و �صياغة مفاهيم و م�صطلحات تقود �صريورة التلقي يف م�ستواه
()2
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الذاتي واجلمايل والتاريخي ،مثلما ح�صل ل�صريورة امل�ؤلف والن�ص .مل تنح�صر
نظرية التلقي يف املدر�سة الأملانية فقط ،بل انتقلت �إلى مواقع خمتلفة ،حيث ظهرت
نظرية التلقي الأمريكية و نظرية التلقي الفرن�سية�...إال �أن ثمة فروقا بني منظور هذه
املدار�س املختلفة للتلقي ،مردها �إلى اختالف الأه��داف املوجهة �إلى البحث يف كل
مدر�سة .ف�أهداف البحث يف �أمريكا «هي معرفة النف�س ،و تو�سيع معارف الذات،
يف الوقت الذي يهتم البحث يف �أملانيا باالرتباط بال�صالحية التجريبية للت�أويل ،بل
وبو�صف الأدب ب�أنه نظام اجتماعي ،كما ذهبت �إلى ذلك جماعة «برلني»»  .ين�ضاف
�إلى تباين الأهداف �أمر �آخر ذو بال �إنه اختالف املرجعيات التي حتاورها كل مدر�سة
�أو بالأحرى كل علم من �أعالم هذه املدار�س .مثال مرجعية»ياو�س» التي ي�ستند �إليها
ويحاورها«توجد يف مقدمتها الظاهراتية «كما هي عند كل من «ريكور» و «�إينجاردن»
و«هو�سرل»» .والهيجلية يف امتداداتها الهرمينية عن طريق «كادامر» ،و املارك�سية من
خالل «بنجمني» و«لوكات�ش» و«كولدمان» ،و خا�صة مدر�سة «فرانكفورت» والأبحاث
ال�شكالنية جلماعة» ب��راغ» «موكا روف�سكي وفوديكا» ،وخمتلف البنيويات «ليفي
�سرتاو�س ،و«بارت» والنقد اجلديد» .لقد بنيت جهود» ياو�س» على ثقافة وا�سعة ،تلك
الثقافة الفيلولوجية التي عرف بها الأملان يف تتبعهم لتاريخ اللغة و �آدابها من �أ�صولها
�إلى الوقت احلايل ،وذلك من خالل عالقة حميمة ب��الأدب .ففي هذا ال�سياق طرح
«ياو�س» الأ�سئلة الأ�سا�سية املتعلقة بتاريخ الأدب» .
ولعل هذا االختالف يف الأه��داف و املرجعيات �سيكون له الأثر البني يف حتديد
املفاهيم والأدوات املوظفة من قبل جمالية التلقي يف درا�سة العمل الأدب��ي وتاريخ
قراءته.
و ُت َع ُّد املدر�سة الأملانية �أبرز املدار�س يف نظريات التلقي يف النقد احلديث ،ومتثلها
جماعتان اثنتان:
 جماعة «كون�سطان�س» ،و �أبرز روادها «روبرت ياو�س» و « فولفغانغ �إيزر» .حاولت�إعادة بناء ت�صور جديد ملفهوم العملية الإبداعية ،من حيث تكونها عرب التاريخ و دور
()5
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القارئ يف �إنتاج هذه العملية �أو الن�ص .و ُت َع ُّد �أول من حاول درا�سة مفهوم التلقي
ب�شكل علمي يف �سياق ت�أ�سي�س ت�صور نظري يحيط ب�إ�شكالية التلقي .ومن �أهم املفاهيم
النظرية التي ترتكز عليها هذه اجلماعة ما يلي:
� - 1أف��ق التوقع :حيث يفرت�ض» ياو�س» وج��ود توقع لدى املتلقي يتقبل انطالقا
منه العمل الأدبي والفني عامة ،ويت�شكل من جمموع القيم اجلمالية والأيديولوجية
املرتاكمة لدى املتلقي ،حيث ي�ستند �إليها يف قراءته للن�ص ،و بحكم احتكاك القارئ
بالن�صو�ص املختلفة ف�إن لديه معرفة و ثقافة متكنه من التمييز بني الأعمال والأجنا�س
الأدبية مثال .وقد حتدث «ياو�س» عن هذا املفهوم قائال�«:إن حتليل التجربة الأدبية
للقارئ تفلت من النزعة النف�سانية التي هي عر�ضة لها لو�صف العمل والأثر الناجت
منه؛ �إذ كانت ت�شكل �أفق توقع جمهورها الأول؛ مبعنى الأنظمة املرجعية القابلة للت�شكيل
ب�صورة مو�ضوعية ،و التي تكون بالن�سبة �إلى كل عمل يف اللحظة التاريخية التي يظهر
فيها نتيجة عوامل ثالثة �أ�سا�سية:
 التجربة امل�سبقة التي اكت�سبها اجلمهور عن اجلن�س الذي ينتمي �إليه الن�ص. �شكل الأعمال ال�سابقة و مو�ضوعاتها التي يفرت�ض معرفتها. التعار�ض بني اللغة ال�شعرية و اللغة العلمية� ،أي التعار�ض بني العامل التخيليوالواقع اليومي» .
 - 2تغيري الأفق :ويقوم هذا املفهوم على التعار�ض الذي يح�صل للقارئ يف �أثناء
مبا�شرته للن�ص الأدبي مبجموعة من احلموالت الثقافية و الفنية ،وبني عدم ا�ستجابة
الن�ص لتلك التوقعات ،فيقف القارئ هنا؛ ليبني �أفقا جديدا عن طريق اكت�ساب وعي
جديد ،قد يكون مقيا�سا يعتمد عليه يف التاريخ للأدب« .ميكن للتلقي �أن ي�ؤدي �إلىتغيري
الأفق بالتعار�ض املوجود مع التجارب املعهودة� ،أو يجعل التجارب الأخرى املعرب عنها
لأول مرة ،تنفذ �إلى الوعي» .
 - 3املنعطف التاريخي :يعتمد عليه» ياو�س»؛ لبناء تاريخ القراءة ،فاملنعطفات
التاريخية الكربى التي حتدث يف تاريخ احل�ضارات الإن�سانية من �ش�أنها �أن ت�ساعد
()7
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على تكوين قراءة جديدة� .أو �أن الأعمال اجلديدة تكون مرتبطة بهذه املنعطفـات
�أوالتحوالت الكربى التي تقدم رواية مغايرة للآفاق والتوقعات ال�سابقة ،بحكم ما
حتمله تلك التحوالت من ت�صورات جديدة للعامل ،و ظهور �أ�سئلة جديدة �أو تعار�ض
الأ�سئلة القدمية مع الأجوبة احلديثة املتطلبة.
 - 4الن�ص :يفرت�ض «�إيزر» وجود بنيات داخلية يف الن�ص ت�سمح بتحديده ،تتمثل يف
املكونات اللغوية وال�سيميائية والرتكيبية ،كما يتوفر الن�ص على �إمكانات عدم حتديده،
و هي التي متتلك القدرة على �إنتاج املعنى ،وتكمن هذه الإمكانية املفتوحة يف القراءة
و �صريورتها.
� - 5صريورة القراءة :القراءة عند «�إيزر» ن�شاط مكثف يختلف باختالف القراء.
فالقارئ مي�شي با�ستمرار ودون توقف ،ويف �أثناء هذه العملية يبني فعل القراءة.
وهذه ال�صريورة �ستجعل القراءة �أكرث ليربالية ،وال ميكن �ضبطها بحكم حركيتها
وجريانها.
�إن العالقة بني �أفق ال�شعر مثال و �أفق توقع املتلقي تخ�ضع �إلى جدلية ال�س�ؤال
واجلواب ،فال�شعر يف �أ�شكاله املتعددة يطرح ت�سا�ؤالت ،على القارئ فهمها والإجابة
عنها .فحركية الن�ص ال�شعري ت�ؤ�س�س دينامية يف العالقة بني الن�ص والقارئ ،وال
ميكن �إخراج الن�ص من كمونه �إلى ظهوره �إال بوجود املتلقي و �إ�سهامه يف ت�شييد جمالية
املقروء .و يف هذا ال�صدد �أ�شار « ياو�س» �إلى �أن « �إيزر» يت�صور العمل الأدبي ذا قطبني،
�أولهما فني ،و هو الن�ص كما �أبدعه امل�ؤلف ،و ثانيهما جمايل ،و هو تلقي القارئ ،و من
ثم فهو يكون دائما يف حاجة ما�سة �إلى متلق يحققه .
وبالرغم من حداثة نظرية التلقي يف ن�سختها الأملانية ،ف�إننا ال نعدم �إ�شارات
وت�صورات يف الدرا�سات النقدية القدمية �سواء يف النقد الغربي �أو النقد العربي،
جتاه املو�ضوع .فمن جا�س خالل كتابات القدماء  ،يجد اهتمامهم ال�شديد بالعالقة
القائمة بني ال�شاعر مثال واملتلقي ،وقد جند يف تدبيج الن�ص ال�شعري وتنقيحه ما
يفيد االهتمام بالقارئ وا�ستح�ضاره يف �أثناء الكتابة والإبداع .ومن هذا املنطلق ف�إننا
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�سرنكز يف هذه الدرا�سة على موقع املتلقي يف التداول الأدبي العربي القدمي مركزين
على �سياقني  :البالغة وال�شعر.
 - 1البالغة واملتلقي
�إن البحث املت�أين يف الرتاث النقدي  ،خا�صة منه املبحث البالغي بو�صفه مبحثا
يف القوانني التي تف�سر جمالية الكالم  ،يوقفنا على ق�ضية �أ�سا�سية تعدمناط العمل
الإبداعي والنقدي� ،إنها الإح�سا�س املنهجي بالعالقة القائمة بني الن�ص واملتلقي .فهي
عالقة غري قائمة على امل�صادفة والعفوية ،و�إمنا تكاد تكون تعاقدا بني �أطراف العمل
تلق ي�سهم يف �صياغة
تلق .فاملتلقي يف الرتاث النقدي ُم ٍ
التوا�صلي من ُم ْل ٍق ون�ص و ُم ٍ
الأ�سئلة اجلمالية ،وحتديد ال�سمات الفنية للعمل الأدبي ،بجانب كونه هدفا ي�سعى
املبدع �إلى الت�أثري فيه .ومن هذا املنطلق جند البالغيني والنقاد القدامى يف معر�ض
حديثهم عن البالغة والبيان ي�ستح�ضرون املتلقي من زاويتني اثنتني :املتلقي املفرت�ض
الذي يح�ضر يف الن�ص حلظة الإب��داع ،واملتلقي ال�صريح الذي يتلقى العمل مبجرد
انتهاء مهمة املبدع.
ولعل ارتباط املتلقي بلحظة الإبداع جعل القدامى يرف�ضون ح�صر بالغة الكالم
يف خ�صائ�صه ال�شعرية و�سماته املميزة التي تخرجه من حيز الكالم العادي �إلى حيز
الكالم ال�شعري ،بل ربطوا بالغة الكالم مب�ستويني اثنني :يربط امل�ستوى الأول بني
متكن املعنى يف نف�س املتكلم ومتكنه يف نف�س املتلقي ،ومن ثم يقول �أبو هالل الع�سكري
يف تعريفه للبالغة« :كل ما تبلغ به املعنى قلب ال�سامع فتمكنه يف نف�سه كتمكنه يف
نف�سك ،مع �صورة مقبولة ومعر�ض ح�سن» وي�ؤكد امل�ستوى الثاين �أهمية حمور املتلقي
يف حتديد جناعة الكالم البليغ وعملية التوا�صل الأدبي «�سميت البالغة بالغة؛ لأنها
تنهي املعنى �إلى قلب ال�سامع فيفهمه»  .وب�صدد البيان يقول اجلاحظ« :البيان ا�سم
جامع لكل �شيء ك�شف لك قناع املعنى«…» حتى يف�ضي ال�سامع �إلى حقيقته «…»
لأن مدار الأمر والغاية التي �إليها يجري القائل وال�سامع �إمنا هي الفهم والإفهام» .
وقد علق الباحث «�شكري املبخوت» على كالم اجلاحظ قائال« :ال �شك �أن الغفلة عن
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القارئ حلظة الكتابة قد تدفع باملبدع �إلى االعتناء مبا ميكن �أن يكون عليه القول،
في�سرف يف التزويق والزخرف ،وينجذب �إلى ما يف اللغة «الغفل» من �إغراءات جتعله
ي�ضرب يف فيافيها ،ي�ستجلي جماهلها ،وي�سرب �أغوارها .فمما يلفت االنتباه �أن اجلاحظ
يعرب عن قلق خفي من املعاين «البعيدة» «الوح�شية» «املنعقدة» «املتخلجة يف النفو�س»،
فيطالب بتقييدها وحما�صرتها بتبيينها .ولعل اخلوف كل اخلوف مرده �إلى ما ميكن
�أن ي�ؤدي �إليه الإبداع من غمو�ض والتبا�س يقطع حبل الو�صل بني القارئ والن�ص .لهذا
ينت�صب «املتلقي ال�ضمني»؛ ليحد من غلواء املبدع ،مطالبا بحق «القارئ ال�صريح» يف
الفهم ،وليمثل الكابح جلماح املن�شئ ،مذكرا بال�ضوابط واحلدود.
وللخروج من هذا الإ�شكال �أك�ثر النقاد من احلديث عن �ضرورة و�ضع املتلقي
ن�صب الأعني حلظة اخللق والإن�شاء ،وال�سعي �إلى �أن يخطب املبدع ود ال�سامع� ،سواء
�أن�شد ال�شعراء يف البالط� ،أو خطب اخلطباء يف النا�س� ،أو ترا�سل املرتا�سلون .فكل
قول  -مهما كان اجلن�س الذي يتنزل فيه  -يرمي �إلى الإقناع �أو �إلى الت�أثري �أو �إلى
الأمرين معا .ولي�س من �سبيل لبلوغ هذه الغاية �إال �سبيل الإفهام والتبيني واحرتام حق
املتلقي يف الفهم ،مهما خفت موازينه يف العلم � ،أو انخف�ضت منزلته يف املجتمع .يقول
اجلاحظ« :مدار القول على �إفهام كل قوم مبقدار طاقتهم ،واحلمل عليه على �أقدار
منازلهم» وقد خل�ص الباحث �إلى �أن ثمة مفهومني �أ�سا�سيني ل�ضبط �أثر املتلقي يف
حتديد الكيفية التي ينبغي �أن يكون عليها القول الأدبي ،وكان التعاقد بني الطرفني
ي�ستلزم �إ�شراك كل منهما يف الإنتاج وال�صياغة ،بغ�ض النظر عن مثول املتلقي حلظة
الإب��داع �أو عدمه� ،إنهما مفهوما ال�سيا�سة واالحتيال�/سيا�سة املتلقي وا�سرتاتيجية
االحتيال.
و�سيا�سة املتلقي ال تقوم على ح�ضور املخاطب حلظة الإب��داع فح�سب ،بل تقوم
�أ�سا�سا على غيابه؛ لأن املتلقي يف هذه احلالة ي�صبح بحق كائنا جمردا يفر�ض على
الن�ص فر�ضا ،ويفر�ض كذلك على الكتابة معايري تتبعها ،ونهجا ت�سلكه.
فمن الآراء املتعلقة ب�سيا�سة املتلقي قول اجلاحظ« :و�إن البيان يحتاج �إلى متييز
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و�سيا�سة ،و�إلى ترتيب وريا�ضة ،و�إلى متام الآلة و�إحكام ال�صنعة… و�إن ذلك من �أكرث
ما ت�ستمال به القلوب ،وتثنى به الأعناق» فللكالم غاية ،ولن�شاط ال�سامعني نهاية،
وما ف�ضل عن قدر االحتمال ودعا �إلى اال�ستثقال واملالل ،فذلك الفا�ضل هو الهذر وهو
اخلطل ،وهو الإ�سهاب الذي �سمعت احلكماء يعيبونه» .
�أما احليلة فتخلو عندهم من الداللة ال�سلبية لت�صبح مظهرا من مظاهر احلذق
واملهارة ،و�أمارة من �أمارات جودة النظر .وما االحتيال �إال و�سيلة حل�صول املتكلم على
ما يرغب فيه.
ومن ثم فنقادنا القدامى كانوا على وعي بهذه الق�ضية ،وحاولوا �شرح مواقفهم
منها ب�أمرين اثنني� :أولهما حتقيق القول الأدبي لوظيفته املركزية� ،أال وهي النفاذ
�إل��ى قلب ال�سامع ««وه��و ما عرب عنه بالت�أثري والإق��ن��اع»» ،وثانيهما حتقيق القول
الأدبي لغايات �أخرى مق�صودة ،مدحا �أو هجاء �أو تغزال… يقول ب�شر بن املعتمر يف
�صحيفته«:ينبغي للمتكلم �أن يعرف �أقدار املعاين ،ويوازن بينها وبني �أقدار امل�ستمعني،
وبني �أقدار امل�ستمعني و �أقدار احلاالت ،فيجعل لكل طبقة يف ذلك مقاما ،حتى يق�سم
�أقدار الكالم على املعاين ،ويق�سم �أقدار املعاين على �أقدار املقامات ،و�أقدار امل�ستمعني
على �أقدار احلاالت»
وهذا الكالم ي�ؤكد حر�ص الناقد على �إ�شباع رغبة املتلقي من جهة  ،كما ي�ؤكد وعيه
مبوقع هذا الأخري-املتلقي-من جهة ثانية.
وجند الناقد «ابن طباطبا» ين�صح ال�شاعر ب�إح�ضار «لبه عند كل خماطبة وو�صف،
فيخاطب امللوك مبا ي�ستحقونه من جليل املخاطبات ،ويتوقى حطها عن مراتبها ،و�أن
يخلطها بالعامة ،كما يتوقى �أن يرفع العامة �إلى درجات امللوك ،ويعد لكل معنى ما يليق
به ،ولكل طبقة ما ي�شاكلها»
يندرج هذا الت�صور يف الرتاث العربي �ضمن ما ي�سمى «مراعاة مقت�ضى احلال»،
والإحلاح على مبد�أ «لكل مقام مقال» .و�أخطر ما يف هذا املبد�أ «�أن �سيا�سة املتلقي
تفرت�ض تنا�سبا بني الكالم واملخاطب وظروف املتلفظ واحلال التي يكون عليها ال�سامع،
()14

()15

()16

()17

19

اخلطاب ال�شعري والتلقي يف النقد العربي القدمي

د� .أحمد املنادي

وهو �أمر مهم مبا �أنه ين�صب املتلقي ال�ضمني حدا ي�ضبط العالقة بني خ�صائ�ص القول
الأدبي ،وكيفية �أدائه و�إي�صاله �إلى املتلقي.وهو حد على الكاتب مراعاته»
ويت�سع املقام -كما يرى حممد العمري -لي�شمل جمموع ال�شروط اخلارجية املحيطة
بعملية �إنتاج اخلطاب� ،شفويا كان �أو مكتوبا .وكثريا ما ارتبط املقام يف البالغة العربية
مبزيد �شرح وحتديد ،وذلك باحلديث عن �أقدار ال�سامعني ومقت�ضى �أحوالهم .ومييز
العمري بني املقام وال�سياق ،وذلك بح�صر ال�سياق يف العالقات بني الوحدات الل�سانية
داخل الرتكيب� :سياق كلمة �أو وحدة �صوتية مثال .وقريب من ال�سياق ما �سي�سميه
بع�ض البالغيني املقام الداخلي يف الأدب ،متييزا له من املقام اخلارجي املرتبط مبن
ي�ستهلك ذلك الإنتاج».
ويرى العمري �أنه ميكن احلديث يف الرتاث العربي القدمي بناء على موقع املخاطب
يف بالغتني :بالغة اخلطابة ،وبالغة ال�شعر .يقول« :غري �أن املت�أمل لن�ش�أة البالغة
العربية وتطورها �سيالحظ كيف �أن ح�ضور املخاطب قد �أدى �إلى كثري من الظواهر
التي ت�ستحق الت�سجيل ،وتدعو �إلى �إعادة قراءة الرتاث البالغي العربي وم�ساءلته
وت�صنيفه من جديد؛ �إذ يالحظ وجود بالغتني متمايزتني ومتكاملتني :بالغة اخلطابة
وبالغة ال�شعر».
فبالغة اخلطابة ارتبطت بالإقناع بحكم الظروف ال�سيا�سية والفكرية التي �أَ ّط َرت
ن�ش�أة البالغة ،يف حني ارتبطت بالغة ال�شعر بالفهم والت�أويل .وقد ت�شعبت البالغة
العربية �إلى �شعبتني :البيان �أو نظرية الإقناع القائمة على املقام ،والبديع� ،أو نظرية
ال�شعر القائمة على البناء اللغوي دون اهتمام ب�أحوال املخاطبني« .وارتبط الت�أليف يف
البيان وبالغة الإقناع بال�صراع املذهبي وال�سيا�سي الذي �أ�سهم فيه املعتزلة �إ�سهاما
متميزا مبحاولتهم تنمية نظرية حوارية تراعي الآخر ا�ستمالة و�إقناعا ،فيما ارتبط
البديع �أو البالغة ال�شعرية بال�صراع بني القدماء واملحدثني يف جمال الإبداع اللغوي
يف ال�شعر ،و�إمنا طرح املتلقي يف ال�شعر من زاوية مكان الفهم والت�أويل ال من زاوية
مراعاة �أحواله يف جمال �ضيق وحمدود» وميكن اعتماد م�صدرين �أ�سا�سيني يف هذا
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الباب« :البيان والتبيني» للجاحظ ،بو�صفه مرتبطا بالبالغة والإقناع ،وكتاب «البديع»
البن املعتز وهو متعلق بالتنظري ال�شعري .وقد حاول البالغيون القدامى دمج هاتني
البالغتني خ�صو�صا «قدامة بن جعفر» ،الذي كانت حماولته �أكرث ت�آلفا؛ العتمادها
التفاعل بني امل�ستويات الرتكيبية والتداولية ،فهناك الأغرا�ض ال�شعرية وما ينا�سب كل
غر�ض من املعاين ،وهناك ال�صور البديعية والبناء العرو�ضي ،كل يف بوتقة واحدة.
 - 2ال�شعر واملتلقي
َع َّد «حازم القرطاجني» املحاكاة خا�صية �أ�سا�سية؛ خللق جمالية الن�ص ال�شعري� ،إال
�أن هذه اجلمالية لي�ست غاية يف حد ذاتها ،و�إمنا ال�شاعر يحاكي يف ق�صيدته الأ�شياء
ويخيلها للمتلقي بهدف �إثارته وتوجيهه �سلوكيا .وكل عمل �شعري عنده يعني �إقامة
ج�سر التوا�صل بني املبدع واملتلقي .وهذا التوا�صل يبد�أ بتو�صيل ر�سالة من نوع خا�ص
ذات حمتوى مت�صل بالقيم ،يوجهها املبدع �إلى املتلقي من خالل و�سيط نوعي يتمثل
يف الق�صيدة .ومن هذا املنطلق اجته حازم يف تنظريه النقدي ،وهو يدر�س العملية
الإبداعية/التوا�صلية ،اجته �إلى درا�سة طريف العملية :املبدع ثم املتلقي .فاملبدع يلزمه
�أن يعي �أهمية ال�شعر ،ويعرف �أ�سرار �صنعته  ،ويدافع عنه ،م�ؤكدا �أهميته يف حياة
الفرد واجلماعة .وهو بذلك يخلق جوا متميزا يرقى فيه املتلقون �إلى م�ستوى تذوق
الإبداع و�إدراك مكامن اجلمال فيه.
ويرى «حازم القرطاجني» «�أن حتريك النفو�س �إزاء ال�شعر وت�أثرها مبعطياته
يخ�ضع لأمرين � :أولهما ال�شعر ذاته من حيث قربه �أو بعده من التكامل بو�صفه فنا
متميزا له جماليته اخلا�صة التي ت�سهم يف تو�صيل ر�سالته ،على م�ستوى اللفظ واملعنى،
�أو النظم والأ�سلوب .وثانيهما ا�ستعداد املتلقي ،وا�ستعداده لن يتحقق �إال بوجود �شرط
�أويل هو التعاطف مع ال�شعر خ�صو�صا �إذا جتاوب مو�ضوع ال�شعر مع ما يعانيه املتلقي
يف حلظة تلقيه الق�صيدة» .
�إن ا�ستقراء ال�شعر العربي القدمي ي�ضعنا �أمام الدور الفعال الذي �أنيط باملتلقي،
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حيث جند من ال�شعراء من بلغ درجة الفحول؛ لكونه �أحدث ت�أثريا �إيجابيا يف املتلقي،
كما جند يف مقابل ذلك من نزل قدرهم عند �أهل النظم ب�سبب جفاوة �إبداعه .ويف
هذا ال�صدد حتدث حازم عن �شروط الفعل الإبداعي امل�ؤثر ،ومنها «�أن تكون النفو�س
معتقدة يف ال�شعر �أنه غرمي يتقا�ضى النفو�س الكرمية الإجابة �إلى مقت�ضاه مبا �أ�سلبها
من هزة االرتياح حل�سن املحاكاة .هكذا كان اعتقاد العرب يف ال�شعر .فكم من خطيب
عظيم هونه عندهم بيت ،وكم من خطيب هني عظمه بيت �آخر .لهذا ما كانت ملوكهم
ترفع �أقدار ال�شعراء املح�سنني وحت�سن مكاف�أتهم على �إح�سانهم»  .وميكن ح�سبان
هذا املعنى �إح�سا�سا من الناقد بدور التلقي يف تخليد الإبداع الأدبي ،متاما كما يقول
«�ستاروبان�سكي»� :إن «بقاء الأعمال دليل على اال�ستقبال اجليد الذي حظيت به» .
�إن اال�ستعداد لتلقي ال�شعر ،وخلق ف�ضاء حت�صل فيه القابلية للت�أثري ،يقت�ضي من
حازم القرطاجني التفكري يف تغيري �أفق توقع املتلقي يف ع�صره؛ حيث اختلط جيد
ال�شعر برديئه ،وكرث القول يف �ش�أن النظم و�أ�سراره ،واتخذت مواقف جمحفة يف حق
ال�شعر وال�شعراء  ،و�أل�صقت تهم كثرية بال�شعر ،من قبيل الكذب وال�ضالل والتزلف.
ولكي يتم تغيري هذا الأف��ق ،وي�ستعيد ال�شعر دوره يف حياة الفرد واجلماعة ،وحتى
يتزايد اال�ستعداد لتلقيه وتذوقه ،بادر القرطاجني �إلى ت�أكيد �ضرورة االعتدال يف
التخييل ،ومراعاة املتلقي « :و�أرد�أ ال�شعر ما كان قبيح املحاكاة والهيئة ،وا�ضح الكذب،
خاليا من الغرابة .وما �أجدر ما كان بهذه ال�صفة �أال ي�سمى �شعرا ،و�إن كان موزونا
مقفى؛ �إذ املق�صود بال�شعر معدوم منه؛ لأن ما كان بهذه ال�صفة من الكالم الوارد يف
ال�شعر ال تت�أثر النف�س ملقت�ضاه ،لأن قبح الهيئة يحول بني الكالم ومتكنه من القلب،
وقبح املحاكاة يغطي على كثري من ح�سن املحاكى �أو قبحه ،وي�شغل عن تخيل ذلك،
فتجمد النف�س عن الت�أثر له ،وو�ضوح الكذب يزعزعها عن الت�أثر باجلملة»  .ويف
مو�ضع �آخر ي�ضيف قائال�« :إن الأقاويل ال�شعرية يح�سن موقعها من النفو�س من حيث
تختار مواد اللفظ وتنتقي �أف�ضلها ،وتركب الرتكيب املتالئم املت�شاكل ،وت�ستق�صي
ب�أجزاء العبارات التي هي الألفاظ الدالة على �أجزاء املعاين املحتاج �إليها ،حتى تكون
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ح�سنة �إعراب اجلملة  . »...ويبدو من هذا القول �أن هاج�س القرطاجني هو الت�أثري
يف املتلقي ،ولذلك كان البد له من ت�أكيد القيم اجلمالية لل�شعر ،موازاة مع القيم
الأخالقية ،وذلك �سعيا وراء خلق �أفق انتظار جديد ووعي جديد بالعملية الإبداعية
لدى املتلقي واملبدع على ال�سواء.
وحينما منعن النظر يف معجم القرطاجني الذي يوظفه يف هذا املقام ،من قبيل
«التمويه» و«اال�ستدراج» و«الإلهام» و«اال�ستمالة» و«اال�ستلطاف» ،جند �أنه معجم ينم
عن ت�صوره لعمليتي الإلقاء والتلقي بو�صفهما لعبة ،يحتاج املتلقي واملبدع معا �إلى
مراعاة قواعدها ،ويكون الت�صرف فيها على قدر مهارة كل منهما .يقول« :و�إمنا
ي�صري القول الكاذب مقنعا وموهما �أنه �أحق بتمويهات وا�ستدراجات ترجع �إلى القول
�أو املقول له .وتلك التمويهات واال�ستدراجات قد توجد يف كثري من النا�س بالطبع
واحلنكة احلا�صلة باعتياد املخاطبات التي يحتاج فيها �إلى تقوية الظنون يف �شيء
ما �أنه على غري ما هو عليه ،بكرثة �سماع املخاطبات يف ذلك ،والتدرب يف احتذائها.
والتمويهات تكون فيما يرجع �إلى الأقوال ،واال�ستدراجات تكون بتهي�ؤ املتكلم بهيئة من
يقبل قوله� ،أو با�ستمالته املخاطب وا�ستلطافه بتزكيته وتقريظه».
�إن �أفق التوقع الذي ت�شكل لدى املتلقني يف تراثنا النقدي هو الذي �أنزل املتلقي
مكانة رفيعة داخل الن�ص ،جعلت املبدعني ي�سعون �إلى اال�ستجابة ملا يتوقعه منهم،
ويفكرون با�ستمرار يف االحتيال له حتى ي�ؤدي كالمهم وظيفته ،بل بلغ به الأمر �إلى �أن
ومعان تدخل يف الفعل اال�ستعاري
فر�ض على املبدع االلتزام بلغة معينة ،وبناء حمددٍ ،
امل�شرتك ،ثم �أ�سلوب م�ؤثر� ،أو ما �أ�سموه باخت�صار قوانني عمود ال�شعر.
فعلى م�ستوى اللغة ال منا�ص لل�شاعر من اختيار الألفاظ املالئمة للمعنى وخلوها
من تنافر احلروف ،و�سيالنها يف الفم كاملاء  ،مع احلر�ص على املنا�سبة بني الألفاظ يف
ا�ستعمالها املجازي ،وما تدل عليه يف جمال تداولها احلقيقي التوا�صلي املح�ض .ولعل
�أف�ضل عبارة جامعة لهذه املعاين ما ا�صطلح عليه النقاد بـ «و�ضع الألفاظ موا�ضعها».
�إنها دعوة �إلى مراعاة احلقوق اللغوية للمتلقي من جهة ،وردع مليول املبدع و�أهوائه من
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جهة �أخرى.
�أما م�ستوى البناء ف�أمهات النقد العربي القدمي حافلة ب�ضوابط النظم ال�شعري
وقوانينه املتعلقة بالبناء و�آليات �صناعته .فال�شاعر احلاذق عند القا�ضي اجلرجاين
هو الذي «يجتهد يف حت�سني اال�ستهالل والتخل�ص وبعدها اخلامتة ،ف�إنها املواقف
التي ت�ستعطف �أ�سماع احل�ضور ،وت�ستميلهم �إلى الإ�صغاء» � .أما ابن قتيبة فال�شاعر
املجيد عنده هو من �سلك �أ�ساليب البناء الن�صي عند العرب ،ومل يخرج عن موا�صفاته
امل�ألوفة ،بدءا بالن�سيب ،ومرورا بو�صف الرحلة والراحلة ،ثم انتهاء باملديح .ف�أما
الن�سيب فريمي من ورائه ال�شاعر �إلى �أن «مييل نحوه القلوب ،وي�صرف �إليه الوجوه،
ولي�ستدعي له �إ�صغاء ال�سامع �إليه»  .و�أما و�صف الراحلة فالغاية التي يجري القول
�إليها �إمنا هي �أن يتمكن ال�شاعر من �أن يوجب «على �صاحبه حق الرجاء وذمامة
الت�أمل»  .و�أما املديح في�أتي به ال�شاعر يف �آخر مرحلة «ليبعث املمدوح على املكاف�أة،
ويهزه لل�سماح» .
معان جيدة و�أخرى رديئة،
ومن جهة املعنى حاول النقد القدمي ت�صنيف املعاين �إلى ٍ
ون�صح ال�شاعر باجتناب املعاين امللتب�سة ،وعدم خمالفة العرف ،والإتيان مبا لي�س
يف العادة والطبع ،حتى �إن �أبا هالل الع�سكري عدد املعاين و�صنفها ح�سب املقامات،
وحدد الهدف منها ،فمن املعاين عنده «الإحماد والإذمام ،والثناء والتقريظ والذم
واال�ست�صغار ،والعدل والتوبيخ ،و�سبيل ذلك �أن ت�شبع الكالم فيه وميد القول ح�سب
ما يقت�ضيه املكتوب له يف الإح�سان والإ�ساءة ،واالجتهاد والتق�صري؛ لريتاح بذلك قلب
ال�سامع ،وينب�سط �أمله ،ويرتاح قلب امل�سيء ،وي�أخذ نف�سه باالرتداع» .
�إن �أهم ما مييز املتلقي يف هذا الت�صور النقدي القدمي ح�ضوره ب�شكل فعلي يحد من
حرية املبدع ،ويرغمه على قول ما يريده هو ،متدخال يف كيفية �إجراء اللغة وت�صريفها
مع احرتام النهج امل�سلوك يف الكتابة.
�إن هذا الأفق الذي ت�شكل يف �ضوء هذه الت�صورات وال�ضوابط ال �شك �أنه �سيتعار�ض
مع �أطروحة ال�شعر املحدث ،املب�شرة ببناء وفل�سفة جديدين؛ لي�ضطر املتلقي مع الو�ضع
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اجلديد �إل��ى �أن يحيا حلظة «املنعطف التاريخي» للعمل الإبداعي بتعبري «روب��رت
ياو�س»� ،أو يندمج يف الأف��ق اجلديد ،متن�صال من توقعاته التقليدية ،وحمموالته
الثقافية والفنية القدمية.
 .1-2املتلقي و�أفق التوقع:
من الالفت للنظر ذلك ال�صراع القائم قدميا وال يزال بني النقاد واملف�سرين
وغريهم حول م�س�ألة ت�أويل الن�صو�ص �سواء الن�صو�ص املقد�سة �أو الن�صو�ص الب�شرية
املرتبطة بالإبداع والفن .وهذا ال�صراع يبدو نتيجة للتفاعل القائم يف العالقة بني
املتلقي من جهة بو�صفه وج��ودا �أوال ميثل �أفق توقع معني  ،والن�ص من جهة �أخرى
بو�صفه وجودا ثانيا يوجه �إلى املتلقي ،وت�شكله �آفاق حمددة.
�إن عملية التلقي كما يراها «كادامر» لي�ست متعة جمالية خال�صة تن�صب على
ال�شكل ،لكنها عملية م�شاركة وجودية تقوم على اجلدل بني املتلقي والعمل» .
ويف الدرا�سة النقدية احلديثة  ،جند «ياو�س» « »Jaussبو�صفه منظرا جلماليات
التلقي وهو ب�صدد احلديث عن �إ�شكاليات الت�أويل وعالقاتها ب�أفق التوقع ـ يربط بني
الن�ص واجلن�س الأدبي الذي ينتمي �إليه هذا الن�ص على �أ�سا�س �أن �أفق التوقع نظام
من الإحاالت ت�شكل قانون الكتابة والقراءة معا .و�سريا مع روح هذه النظرية ميكن
ح�سبان ما ا�صطلح عليه نقادنا القدامى بعمود ال�شعر حماولة لو�ضع قواعد وقوانني
ملا قيل من ال�شعر وما يقال وما ميكن �أن يقال ،ومن ثمة ي�شكل هذا العمود �أفق توقع
للمتلقي يوجهه نحو تلقي الن�صو�ص وفهمها ثم ت�أويلها.
فعمود ال�شعر بو�صفه حكما جماليا يعرب عن حلظة اكتمال يف ال��ذوق ال�شعري،
�سيتحول �إلى معيار حمدد ملا يجب �أن يكون عليه الن�ص حتى يو�سم بال�شعرية ،وملا
ينتظره القارئ من فعل الكتابة ،وهو عقد �ضمني يوجه �إدراك املتلقي ،ويخط له �سبل
الفهم ،ويدله على �أقوم م�سالك القراءة .فكما �أن ال�سامع ال ميكنه �أن يفهم كالم
نظريه �إال �إذا عرف قواعد اللعبة اللغوية التخاطبية وموا�صفاتها العرفية ،ف�إن تقبل
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الن�ص الأدبي وتذوقه ال يكون �إال مبعرفة اال�صطالحات الأدبية واجلمالية املعرب عنها
مفهوميا يف «عمود ال�شعر» �أي «�أفق التوقع ال�شعري» .
وال ب�أ�س هنا �أن نقف وقفة ق�صرية على مكونات هذا الأفق ال�شعري من خالل طرح
الناقد «�أبوعلي املرزوقي» يف مقدمة �شرحه حلما�سة �أبي متام ،مبا هو ت�صور �أقرب
�إلى االكتمال والن�ضج يف هذا الباب .يقول�« :إنهم كانوا يحاولون �شرف املعنى و�صحته،
وجزالة اللفظ وا�ستقامته ،والإ�صابة يف الو�صف ،واملقاربة يف الت�شبيه ،والتحام �أجزاء
النظم والتئامها ،على تخري من لذيذ الوزن ،ومنا�سبة امل�ستعار منه للم�ستعار له ،
وم�شاكلة اللفظ للمعنى ،و�شدة اقت�ضائهما للقافية ،حتى ال منافرة بينهما  ،فهذه �سبعة
�أبواب هي عمود ال�شعر  ،ولكل باب منها معيار» .
�إن ت�صور «املرزوقي» من خالل هذا الن�ص  ،ميكن اختزاله �إلى �أربعة �أنظمة:
 نظام اللفظ /نظام النظم /نظام املعنى /نظام ال�صورة ال�شعرية.وهذه الأنظمة هي التي حتدد م�ستوى القراءة ون�سقها من جهة  ،ون�سق الن�ص
الإبداعي من جهة �أخرى .لكن كيف تتحقق هذه الأنظمة يف العمل الإبداعي ح�سب
املرزوقي؟
يذهب هذا الأخري �إلى �أن اللفظ حتكمه خا�صيتان اثنتان :
 - 1اجلزالة :وتكون بجريان اللفظ جمرى اال�ستعمال يف العرف الأدبي التداويل
اقتداء بال�سابقني ،و�أن يكون الت�آلف بني هيئة اللفظ وبنيته ال�صوتية نطقا و�سماعا،
و�أخريا �أن يطابق اللفظ الداللة العامة للن�ص.
ب  -اال�ستقامة :وذلك ب�ألاَّ يخرج اللفظ عن القواعد املورفولوجية امل�ألوفة  ،و�أن
يبني اللفظ عن املعنى دون زيادة �أو نق�صان.
و�أما النظم فهو اجلامع بني مكونات العمل ال�شعري من لفظ ووزن وقافية ومعنى،
والت�شاكل بني هذه العنا�صر هو مظهر من املظاهر التي ينتظرها املتلقي حتى ي�ؤثر فيه
الإبداع ،ويدخله يف نطاق الأدب الرفيع .و�أما املعنى في�شرتط فيه االبتكار واملطابقة
للغر�ض العام من الن�ص ،ثم القدرة على النفاذ �إلى املتلقي والت�أثري فيه .و�أما ال�صورة
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ال�شعرية فجودتها مرتبطة مبدى تنا�سب عنا�صرها ووفائها يف نقل الواقع وت�صويره
�سواء �سلك املبدع طريقة الو�صف �أو الت�شبيه �أو اال�ستعارة.
وهكذا �سي�صبح عمود ال�شعر عند نقادنا القدامى نظاما يقا�س عليه مدى تطابق
الن�صو�ص مع توقعات اجلمهور وما قد يطر�أ على هذه التوقعات من خيبة وتغيري ،تربز
�أ�سا�سا يف املوقف من احلداثة ال�شعرية ومتغريات القول ال�شعري .فهل كان ذلك هدما
للقوانني ال�سائرة يف عمود ال�شعر ونظمه� ،أو كان تب�شريا بوالدة �أفق توقع جديد؟
�إذا ما ت�صفحنا كتابات النقاد الذين ت�صدوا لتيار التحديث يف ال�شعر العربي
القدمي ،جندهم يطرحون م�س�ألة خروج املبدع املحدث عن امل�ألوف ،وخرقه لقواعد
العمود بجميع �أنظمتها الداللية والبنيوية التي ر�أيناها مع املرزوقي؛ ليظهر ال�شعر
املحدث مبنزلة ت�أ�سي�س لنمط جديد يف القول ال�شعري خمتلف عما �ألفه الذوق العربي،
وعن الأفق الذي يحدد التوقع اجلمايل للمتلقي.
وال�شعر امل��ح��دث مب��ا ي�ستدعيه م��ن �آف���اق ج��دي��دة وجماليات ج��دي��دة ق��ام على
�أ�سا�سني اثنني� :أ�سا�س البديع ،و�أ�سا�س الغمو�ض ،حيث مل تعد قراءته عملية �سهلة
مريحة يطمئن معها املتلقي ب�أفق توقعه القدمي ،و�إمنا �صارت القراءة ممار�سة ع�سرية
تتطلب من املتلقي بذل جهد كبري يف تفكيك بديع ال�شعر؛ �إذ «مل تكن العرب تعب�أ
بالتجني�س واملطابقة ،وال حتفل بالإبداع واال�ستعارة� ،إذا ح�صل لها عمود ال�شعر
ونظام القري�ض»  ،ويف اقتحام معانيه وتقريب م�أتاه بعد الغمو�ض الذي انتابه.
هذان الأ�سا�سان خلقا القطيعة بني ال�شعر املحدث واملتلقني؛ وهذا ما يف�سر لنا قول
بع�ضهم لأبي متام « :مل تقول ما ال يفهم ؟ فقال  :مل ال تفهم ما يقال؟ «�إنه �صراع بني
�أفق توقع قدمي و�سائد و�أفق توقع جديد يبحث عمن يتبناه ،الأول ت�شكل من تطابق
نظام املعايري مع الن�صو�ص املقروءة؛ والثاين يكمن يف ن�ص جديد يحمل �سمات تنتظر
جمهورا من املتلقني ي�ؤ�س�س عليها نظاما جديدا من القراءة والتلقي يتما�شى وحداثة
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الإبداع ال�شعري.
 .2 – 2املتلقي ووظيفة الإبداع:
بناء على ما تقدم يف ت�صور النقد للمتلقي وعالقته بال�شعر والبالغة ،ات�ضح �أن
هدف الإبداع حتقيق وظيفة معينة ،تكون مبنزلة املوجه الأ�سا�س للمبدع؛ تكبح جماحه،
وت�صده عن اخلروج عن امل�ألوف واملتوا�ضع عليه ،حتى يبقى دائما عن�صرا �إيجابيا
داخل جماعته ،يفعل يف متلقيه ،وميار�س عليهم �سلطته الإبداعية توجيها وت�أثريا.
ف�إلى �أي مدى ت�ؤثر التجربة الإبداعية يف �إدراك املتلقي ور�ؤيته للعامل ومن ثم يف �سلوكه
داخل حميطه؟ للوقوف على بع�ض مالمح هذه الوظيفة نورد الن�صو�ص الآتية مدخال
لت�أطري هذه الوظيفة وحتليلها:
 يقول حازم القرطاجني يف منهاجه  …« :الأقاويل ال�شعرية الق�صد بها ا�ستجالباملنافع وا�ستدفاع امل�ضار بب�سطها النفو�س �إلى ما يراد من ذلك ،وقب�ضها عما يراد مبا
يخيل لها فيه من خري �أو�شر…» «�ص .»337ويقول …« :ملا كان الكالم �أولى الأ�شياء
ب�أن يجعل دليال على املعاين التي احتاج النا�س �إلى تفاهمها بح�سب احتياجهم �إلى
معاونة بع�ضهم بع�ضا على حت�صيل املنافع و�إزال��ة امل�ضار ،و�إلى ا�ستفادتهم حقائق
الأمور و�إفادتها،وجب �أن يكون املتكلم يبتغي �إما �إفادة املخاطب �أو اال�ستفادة منه …»
«�ص»344
 يقول الباقالين يف كتابه �إعجاز القر�آن� …« :إذا عال الكالم يف نف�سه كان له منالوقع يف القلوب ،والتمكن يف النفو�س ،ما يذهل ويبهج ،ويقلق وي�ؤن�س ،ويطمح وييئ�س،
وي�ضحك ويبكي ،ويحزن ويفرح ،وي�سكن ويزعج ،وي�شجي ويطرب ،ويهز الأعطاف
وي�ستميل نحوه الأ�سماع ،ويورث الأريحية والهزة» «�ص»419
 يقول اجلاحظ يف كتابه احليوان…« :حاجة الإن�سان حاجتان� ،إحدهما قواموقوت ،والأخرى لذة وازدياد يف الآلة ويف كل ما �أجذل النفو�س» «�ص.»22
 1-2-2الوظيفة الرتبوية /املعرفية:
�أكد النقاد القدماء �أن للإبداع اللغوي غاية ،مدارها �إ�صالح لنفو�س ،و�شدها �إلى
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قيم اجلماعة حتى ي�ستمر االجتماع الب�شري متينا متما�سكا؛ فهو بال�ضرورة يحمل
معرفة ي�سعى �إلى تبليغها ،وي�ؤدي وظيفة قوامها تر�سيخ تلك املعرفة يف ذهن املتلقي؛ �إذ
«ال خري يف كالم ال يدل على معناك ،وال ي�شري �إلى مغزاك ،و�إلى العمود الذي ق�صدت،
والغر�ض الذي �إليه نزعت» على حد قول اجلاحظ .ونظرا لطبيعة هذه الوظيفة ف�إنهم
ا�شرتطوا عن�صر ال�صدق .فال�شاعر يلزمه ال�صدق يف ت�صوير حياة العرب ،ونقل
قيمها وخ�صالها ،ممدوحة كانت متدحت بها العرب ومدحت بها� ،أو خ�صال مذمومة
نفرت منها العرب وذمت من كان عليها .وهذا ال�صدق الذي جند �سنده يف �سلم القيم
الإ�سالمية ميكنه �أن يكون دعامة ل�صياغة فنية ناجحة ،ميكن حتديدها كما حددها
«جابر ع�صفور»  ،من حيث �صلتها مب�ستويات ثالثة :املبدع ،واملتلقي ،والعامل.
�أما امل�ستوى الأول فال�صدق فيه داخلي يت�صل بتوافق التجربة املعرب عنها مع ما
يف داخل املبدع �أو �إخال�صه يف التعبري عنها .فال�شعر يح�سن موقعه �إذا �أيدت �أقواله
«مبا يجلب القلوب من ال�صدق عن النف�س بك�شف املعاين املختلجة فيها ،والت�صريح
مبا كان يكتم منها».
�أما امل�ستوى الثاين فيت�صل بتوافق التجربة الفردية للمبدع مع ما جاءت به من
جتارب الب�شر من قبله ،ك�أن تودع الأ�شعار حكمة ت�ألفها النفو�س وترتاح ل�صدق القول
فيها ،وما �أتت به التجارب منها� ،أو يت�ضمن ال�شعر �أ�شياء توحيها �أحوال الزمان على
اختالفه ،كما توجهها حوادثه على ت�صرفها.
�أم��ا امل�ستوى الثالث فيت�صل بتوافق ال�صياغة مع الواقع احلقيقي �أو مع البعد
التاريخي للوقائع .ف���إذا ا�ضطر ال�شاعر �إلى اقت�صا�ص خرب يف �شعره دبره تدبريا
ي�سل�س له معه القول ويطرد فيه ملعنى فال تكون الألفاظ خارجة عن جن�س ما يقت�ضيه
اخلرب ،بل تكون م�ؤيدة له ،وزائدة يف رونقه وح�سنه.
�إن مهمة ت�أديب النفو�س والعقول وحمايتها من �ضروب الزيغ املمكنة حتى تتطهر
القلوب ،وتت�شبع بالف�ضائل التي تي�سر لها الت�آلف مع نظام القيم املتحكم يف املجتمع
ر�ؤية و�سلوكا ،وتعد هذه املهمة من �أجل مقا�صد العمل الإبداعي .وقد عرب اجلاحظ عن
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ذلك وهو ب�صدد احلديث عن غاية العامة من ال�شعر؛ �إذ غايتهم البحث عن «املعاين
التي �إذا �صارت يف ال�صدور غمرتها و�أ�صلحتها من الف�ساد القدمي» .وقريب من هذا
املعنى قول حازم القرطاجني ،حيث ذهب �إلى �أن الق�صد من وراء العمل الإبداعي
�إمنا هو «ا�ستجالب املنافع وا�ستدفاع امل�ضار ،بب�سطها النفو�س �إلى ما يراد من ذلك،
وقب�ضها عما يراد ،مبا يخيل لها فيه من خري �أو �شر»  .وهذا قول ال يجعل ال�شعر
من قبيل الأمور العار�ضة �أو الت�سلية الهينة �أو الو�صف املنمق � ،أو جمرد الدعاية التي
تهدف �إلى الإقناع على ح�ساب احلقيقة ،بل هو قول ي�شد ال�شعر �إلى مهمة �أخالقية لها
�آثارها يف حياة الفرد واجلماعة.
و�إذا ت�أملنا �أ�صل الفعل ال�شعري بو�صفه فعال لغويا عند حازم ،وجدناه يعد الكالم/
اللغة عالمات تقع على املعاين فتخرجها من غمو�ض اخلفاء �إلى و�ضوح التجلية .وهذا
يعني �أن العالقة اللغوية دالة بال�ضرورة ،و�أنها متثل غر�ضا كامنا يف النف�س ،و«ملا كان
الكالم معاونة بع�ضهم على حت�صيل املنافع و�إزاحة امل�ضار…وجب �أن يكون املتكلم
يبتغي �إما �إفادة املخاطب �أو اال�ستفادة منه»  .فالكالم ح�سب حازم حاجة اجتماعية
مرتبطة بالتفاهم ،مدارها جلب املنفعة ودفع امل�ضرة .وهذا �ضرب من �ضروب وظيفة
اللغة يف املجتمع .وبهذا تكون غاية الإبداع اللغوي الإفادة� ،إذا كان الأمر يتعلق بامللقي،
�أو اال�ستفادة� ،إذا كان الأمر يتعلق باملتلقي.
ولعل الفال�سفة امل�سلمني �أكدوا كذلك م�س�ألة ت�أثري الفن بعامة يف �سلوك املتلقي،
«ف�أنواع الفن املختلفة حتدث حالة من الإدراك ت�ؤدي �إلى نزوع يعقبه �سلوك .ولذلك
افرت�ض الفارابي �أن الق�صيدة تقدم �إلى خميلة املتلقي جمموعة من ال�صور ،ت�ستدعي
من ذاكرته طائفة من اخلربات املختزنة ،تتجان�س حمتوياتها ال�شعورية واالنفعالية
مع �صور الق�صيدة ،مما يفر�ض على التلقي حالة �إدراكية خا�صة ،جتعله يقف �ضد
مو�ضوع التخييل ال�شعري �أو معه ،ومن ثم ي�سلك �إزاءه �سلوكا معينا» .
�إن هيمنة هذا الت�صور «الإبالغي» على وظيفة الإب��داع يف النقد القدمي يجعلنا
نت�ساءل عن الفروق الكامنة بني الإب��داع وبقية اخلطابات اليومية ،مادام العن�صر
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الأخالقي حا�ضرا يف كليهما .فهل كان ثمة �إح�سا�س بوجود فارق جوهري بني اخلطابني
�أو �أن القدماء فاتهم هذا احل�س فخلطوا بني الأمرين ؟ هذا ما �سنقف عليه من خالل
الوظيفة الثانية لل�شعر ،الوظيفة اجلمالية.
 2-2-2الوظيفة اجلمالية الت�أثريية:
�إن حاجة الإن�سان –ح�سب ت�صور اجلاحظ -ال تعدو �أحد �أمرين � :أحدهما قوام
وقوت ،والأخرى لذة وازدياد يف الآلة ،ويف كل ما �أجذل النفو�س .وهذه القاعدة العامة
حينما ننظر على �أ�سا�سها �إلىالإبداع الأدبي جنده يدور بني بعدين :بعد عملي وظيفي،
وبعد �شكلي متمثل يف احلاجة �إلى الإمتاع واجل��ذل .والتما�س جمال الكون واحلياة
�إمنا يح�صل مع البعد الثاين  .ويبدو �أن النقاد نظروا �إلى الكالم من جهة ت�أثريه يف
املتلقي من زوايا خمتلفة ،فميزوا بني الكالم العادي والكالم اجليد امل�ؤثر الذي ي�ؤدي
وظيفة جمالية يتمتع من خاللها املتلقي ويثري حاالته النف�سية  ،ولن يت�أتى ذلك للملقي
�إال �إذا عال كالمه وارتفع .يقول «الباقالين»�« :إذا عال الكالم يف نف�سه كان له من
الوقع يف القلوب والتمكن يف النفو�س ما يذهل ويبهج ويقلق ،وي�ؤن�س وي�ؤي�س ،وي�ضحك
ويبكي ،ويحزن ويفرح ،وي�سكن ويزعج ،وي�شجي ويطرب ،ويهز الأعطاف وي�ستميل
نحوه الأ�سماع  ،ويورث الأريحية والهزة» .
�إن الكالم �إذا ارتقى �إلى درجة عالية يف اجلودة ،ي�صبح قادرا على التالعب باملتلقي،
مثريا فيه من احلاالت ما يع�سر �ضبطه وتوقعه .ومدار ذلك كله املتعة النف�سية� .إنها
فتنة القول ولذته التي تقوم بوظيفة الإمتاع .والإمتاع بهذا املنظور مرتبط بال�صياغة
الفنية للإبداع؛ ومادامت غاية ال�شعر هي الت�أثري ف�إن البداية الأولى لهذا الت�أثري هي
تقدمي احلقيقة تقدميا يبهر املتلقي« ،وهو �أمر ال ميكن �أن يتم مبجرد النظم العاري
للأفكار ،بل يتم ب�ضرب بارع من ال�صياغة ،تنطوي على قدر من التمويه ،تتخذ معه
احلقائق �أ�شكاال تخلب الألباب وت�سحر العقول»  .وهناك ثالثة قوانني-ح�سب �شكري
املبخوت -يف املوروث ال�شعري تف�سر املتعة اجلمالية :قانون الإخفاء والتجلية  /قانون
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التعرف يف املحاكاة  /قانون جودة املحاكاة.
فاملتعة يف القانون الأول مردها �إلى ما يقدمه القول املخيل من معرفة جديدة
بالواقع ،وما يف�ضي �إليه الإدراك الفردي للموجودات من تنا�سق �سري ال يبدو للعني
املجردة ،وال تي�سره املعرفة االجتماعية.
�أما القانون الثاين فاملتعة فيه يحكمها التعرف على النموذج يف املو�ضوع املحاكى،
�إذ يوجد متثل ما تعر�ضه املحاكاة على القاري لونا من اال�ستلذاذ بالتطابق بني املعرفة
الأولى املختفية يف طيات الذاكرة ،واملعرفة اجلديدة التي يقدمها الن�ص ،وتتو�سط
املحاكاة املعرفتني حمدثة �ضربا من �ضروب التعجيب.
والقانون الثالث من قوانني املتعة اجلمالية ،كما فهمها النقاد القدامى ،هو قانون
ح�سن املحاكاة وجودتها «ف�أف�ضل ال�شعر ما ح�سنت حماكاته وهيئاته»
ويف هذا الإطار ميكن القول� :إن املحاكاة ال�شعرية ن�شاط تخيلي يف املحل الأول،
و�إنها ال ميكن �أن تتم دون فاعلية القوة املتخيلة عند املتلقي واملبدع على ال�سواء .وبذلك
ي�صبح للمحاكاة جانبان :جانبها التخيلي املرتبط بت�شكلها يف خميلة املبدع ،وجانبها
التخييلي املرتبط ب�آثارها يف املتلقي .ف�إذا كان التخيل يحدد طبيعة املحاكاة ال�شعرية
من زاوية املبدع ،ف�إن التخييل يحدد طبيعة املحاكاة من زاوية املتلقي .يقول حازم
القرطاجني«:والتخييل �أن تتمثل لل�سامع من لفظ ال�شاعر املخيل �أو معانيه �أو �أ�سلوبه
ونظامه ،وتقوم يف خياله �صورة �أو �صور ينفعل لتخيلها وت�صورها� ،أو ت�صور �شيء �آخر
بها انفعاال من غري روية» .
هذه القوانني الثالثة حممولة كلها يف مقولة «التعجيب» التي تو�ضح كيف �أن الن�ص
يف الت�صور القدمي� ،إمنا ينتج ليتذوقه اجلمهور ،ويلبي رغبته يف اجلمال والإغراب
والرمز« .وتتم وظيفة التعجيب يف نطاق عالقات تخيلية دقيقة معقدة؛ �إذ يظل ما
يتخيله املبدع من �صور ،وما يقع يف وهمه من م�شاهد ،كامنا يف الن�ص� ،إلى �أن تقع
عليه نف�س املتقبل فتتخيل مبا يخيل لها ال�شاعر من ذلك حما�سن الزينة و�ضروبها،
فتبتهج لذلك� ،إنها لعبة الأخيلة بني الإنتاج والتمثل ،ت�ستدعي حتريك النفو�س،
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فت�ستجيب النفو�س ،في�سمى االنفعال الذي قد يكون من املتقبل �أمارة من الأمارات
الدالة على القيمة التي مينحها جمهور املتقبلني للن�ص .فبجودة التخييل يكون ح�سن
الوقع �إ�شهادا على ما يف الن�ص من جمال» .
ق�صارى القول � ،إن الن�ص عندهم ينحو منحيني  :منحى الإفادة والإفهام؛ ومنحى
الإثارة واللذة .واملبدع «يجمع �إلى جودة الإفهام فعل الأقاويل ال�شعرية �أعني حتريك
النفو�س» كما يقول ابن ر�شد.
فاملنحى الأول يكون بالت�صديق ،والثاين بالتخييل� ،أما العالقة بني املنحيني فال
�شك �أنها عالقة متازج؛ �إذ ال مانع من �أن يكون التخييل مطابقا للواقع ،في�صبح الن�ص
حقال دالليا يحمل معرفة تخاطب العقل امل�صدق «�أو املكذب» كما تالم�س الوجدان
القابل للإثارة �أو ال�صاد لها .ومن هذا املنطلق �أكد النقاد �ضرورة عدم جتاوز احلدود
امل�ألوفة يف التخييل حتى ال ينـزاح عن وظيفته اجلمالية الإقناعية ،وحتى ال تدفع
اللغة باملبدع �إلى التيه يف مفازات اخليال ،ومن ثم يخيب �أفق توقع املتلقي وتت�سع
الهوة بينهما .يقول «�شكري املبخوت»« :لقد فهموا –�أي النقاد� -أن ال�شعر هدم للغة
امل�أنو�سة ،ولكنهم منعوا تخطي احلدود املر�سومة ،و�أدركوا �أن الفعل ال�شعري زحزحة
للعالقات القائمة بني ال��دوال من جهة ،واملدلوالت من جهة �أخ��رى  ،وبني الأ�سماء
والأ�شياء ،ولكنهم قننوا هذه الزحزحة وطوقوها مببد�أ الإمكان حتى ال ت�صل �إلى املحال
والهذيان ،وعلموا �أن التغيري يف اللغة فعل فردي ال ح�صر له ،م�آله ترك الت�صورات
املوروثة وخلق الكون مرة �أخرى عرب اللغة ،و�إدراك املوجودات على نحو متفرد ،ولكنهم
�سيجوا هذه اللغة الفردية ب�أ�ساليب العرب ومناهجهم ومذاهبهم يف التعبري ،وتفطنوا
�إلى �أن مالك الأدبية الغرابة والتعجيب ،مبا �أن الأدب ا�ستك�شاف للمجهول و�ضرب
يف �آفاق املعنى ،وترحال يف النهائية اللغة ،ولكنهم �أبقوا �شرط ال�صواب والإفهام قوة
�إخ�صاء لفحولة ال�شعراء الرمزية» .
وخال�صة القول يف هذا الباب �أن النقاد العرب القدماء بعامة والبالغيني منهم
بخا�صة ،كانوا على وعي كبري ب�أهمية املتلقي يف عملية الإبداع ،وهذا يجد �سنده يف
()49

()50
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مركزية املخاطب وحموريته يف الفكر العربي الإ�سالمي بعامة ويف التداول الأدبي
بخا�صة ،بدليل ح�ضوره يف ذهن النقاد يف �أثناء خمتلف العمليات التنظريية املرتبطة
باخلطاب الأدب��ي� ،سواء على م�ستوى التحديدات �أو الوظائف �أو معايري اجلمالية
ومقايي�سها .ولذلك نرى �أن ب�إمكان الرتاكمات املعرفية املوروثة عن القدامى �أن تكون
مرجعا ل�صياغة ت�صور يكون منطلقا لو�ضع خطوط عامة لنظرية عربية يف التلقي.
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