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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

لَِّتي أَنـَْعْمَت َعَليَّ َوَعَلى َواِلَديَّ اْشُكَر نِْعَمَتَك اَ َأنْ َأْوزِْعِنيَ َربِّ ﴿

ْصِلْح ِلي ِفي ُذرِّيَِّتي ِإنِّي تـُْبُت ِإَلْيَك أَ ْعَمَل َصاِلحاً تـَْرَضاُه وَ اَ َوَأْن 

﴾َوِإنِّي ِمَن اْلُمْسِلِميَن    

)15:اآلية. األحقاف(



ماني أن الحياة من غمراني بحبهما منذ الصغر، وعلَّ  إلى      

ها، بل هي اجتهاد ومثابرة على تمثلما تخيلسهلًة  ليست

.أمي حفظها اهللا، وأبي رحمه اهللا وأسكنه فسيح جنانه .الدوام

متاعب البحث وأذكى في نفسي روح  إلى من قاسمني     

إخـــــــــــــــــوتي الذين ساندوني طوال مشواري  .التطلع واالجتهاد

رشيد، نادية، وناسة، حسان، علي، فارس    :الدراسي

اءدإهـ



يليق بجالل وجهك  ثناءً ، وأثني عليك كثيراً إلهي أشكرك شكراً 

 .منه وما لم أعلم تُ مْ لِ وعظيم سلطانك ما عَ 

، الدكتور عبد المجيد الفاضلتقدير كبير أخص به األستاذ 

 .البحث اأشرف على هذ  ذيدقياني  ال

  :شكري لألستاذ الدكتوركما ال أنسى تقديم خالص 

تبرماسين الذي أذكى في نفسي روح البحث عبد الرحمن 

  .واالجتهاد

.فإني أفردهما بجميل العرفان، وخالص االمتنان والتقدير

شكر وتقدير
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عرف النقد العريب احلديث واملعاصر جمموعة من املناهج النقدية اليت انبثقـت جـراء االنفتـاح 

علــى ثقافــة اآلخــر، إمــا ترمجــة أو اطالعــا علــى غــرار املــنهج النفســي الــذي حيلــل النصــوص األدبيــة 

انطالقــا مــن اجلانــب النفســي للمؤلــف، واملــنهج االجتمــاعي الــذي ينظــر إىل األدب علــى أنــه مــرآة 

احبه يعكــس مــن خالهلــا الواقــع، إىل املــنهج البنيــوي الــذي يَعتَــِرب الــنص األديب بنيــة مســتقلة، كمــا صـ

ن شبكة من العالقات الداخلية بني البنيات، مرورا باملنهج السيميائي الذي ينظر إىل النص كوِّ أنه يُ 

ƨººȈƟƢĔȐǳ¦�©ȏȂººǴŭ¦�ǺººǷ�̈ǂººů�ǖººǇÂ�ƶƦººǈȇ�¾¦®�Ǿººǻ¢�ȄººǴǟ .كيكــي الــذي يقــوم ووصــوال إىل املــنهج التف

علـــى ثنائيـــة اهلـــدم والبنـــاء؛ أي هـــدم كـــل مـــا بنـــاه الكاتـــب وإعـــادة بنائـــه مـــن جديـــد وفـــق تصـــورات 

.جديدة، ختتلف عن األوىل

Esthétiquesوبني هذه املناهج النقدية وتلك، ظهر مـا يُعـرف جبماليـات التلقـي  de

la réception ء تفاعله مع الـنص األديب قصـد هذه النظرية اليت تركز باألساس على القارئ أثنا

  .كتشف بعدتأويله وبالتايل استخراج معانيه اليت مل تُ 

لقـــد كـــان لنظريـــة التلقـــي األثـــر الكبـــري يف التحـــول الـــذي واكبتـــه الدراســـات النقديـــة احلديثـــة   

واملعاصرة العربية والغربية، كمـا أعقـب ظهورهـا مشـكالت عديـدة نابعـة مـن طبيعـة الصِّـلة الـيت تـربط 

موضـــوع العالقـــة بـــني  -عـــرب تارخيهـــا-العمـــل األديب، كمـــا طرحـــت هـــذه النظريـــة ب) املتلقـــي(رئ القـــا

األدب واملتلقـــي؛ حيـــث اعتنـــت بـــاألخري مـــن وجهـــة نظـــر خيتلـــف طرحهـــا عـــن بقيـــة النظريـــات الـــيت 

  .راحت متجد النص تارة واألديب تارة أخرى وأمهلت املتلقي

يب احلـــديث واملعاصـــر أصـــبحت احملـــور الـــذي ومـــن الواضـــح أن نظريـــة التلقـــي يف النقـــد األد  

فقـد خطــا بفضــلها مــنهج القــراءة ومجاليــات التلقــي  ،تشـتغل عليــه معظــم الدراســات املهتمــة بالقــارئ

ــــة ــــة اســــتقت أصــــوهلا مــــن الفلســــفتني الظاهراتي ــــاء صــــرح مجالي  La : خطــــوات كبــــرية يف بن

phénoménologie واهلريمينوطيقية :herméneutique L’ على حد سواء.  

تـويل اهتمامهـا إّمـا بـالنص وإّمـا باألديـب، فـإن نظريـة التلقـي تـرى  بعـض املنـاهج وإذا كانت  

أي أّن الفهم ،أّن أهم شيء يف عملية القراءة تلك املشاركة الفّعالة اليت حتدث بني النص واملتلقي
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تهــي عنــد تقـــدمي احلقيقــي للــنص ينطلــق مــن املتلقــي الــذي يُعـــدُّ منتجــه الفعلــي، أمــا دور املرِســل فين

  .مبهمة إعادة إنتاجه من جديد نقدا وتفاعال وحوارا الذي يقوم ،النص للقارئ

إنَّ أيَّ نص ال تكتمل والدته إالَّ عن طريق قراءته وبالتايل إعادة إنتاجه، وهنـا نشـري إىل أنَّ 

يب وبألفاظـــه الـــنص  يتكـــون مـــن قطبـــني األول فـــين والثـــاين مجـــايل؛ أمَّـــا األول فيجســـده الـــنص األد

وتراكيبه وما حتمالنه من أفكار يريد الكاتب من القارئ اكتشافها؛ ما يعين أن القطب الفـين حيمـل 

وأمَّـا الثــاين فتجسـده عمليـة القــراءة . بـني طياتـه معـاين ودالالت يتوجــب علـى القـارئ الوصــول إليهـا

دة، مبعـىن أنَّ الـنص يف اليت تنقل النص  من جمرد نص مكتوب إىل نص جديد حافـل باملعـاين اجلديـ

هــذه احلالــة يتحقــق بصــريا وذهنيــا وفــق اســتيعاب القــارئ وتأويلــه لــه، ومنــه  فــإنَّ كــل قــراءة هــي يف 

  .الواقع تأويل حييل على تأويل آخر

:     البعد التطهيري االتصـالي فـي شـعر محمـود درويـش ديـوانإنَّ سبب اختياري ملوضـوع 

ــا فعلــت مثــل هــذا النــوع مــن املواضــيع مل يلــق العنايــة الــيت يســتحقها يف  يرجــع إىل أنّ ،ال تعتــذر عمَّ

حيـث الحظـت أنَّ ،النقد العريب احلديث واملعاصر، باملقارنة مع مواضيع أخرى القت احلـظ األوفـر

أغلب الدراسات تركز إمَّا علـى الـنص وإمَّـا علـى صـاحبه فارتأيـت أن  أويل االهتمـام بـاملتلقي ملـا لـه 

ومـن جهـة أخـرى حاولـت أن أسـلط الضـوء  -هـذا مـن جهـة  - مليـة التواصـليةمن دور مهم يف الع

مــن موقــع خــاص يف الشــعرية العربيــة عمومــا، فقــد اســتطاع بفضــل  لــهعلــى شــعر حممــود درويــش ملــا 

  .براعته أن حيقق التوازن الصعب بني مجاليات الفن والواقع املر الذي يعانيه وشعبه

إنَّــه عــامل القــراءة ،النقــد األديب عــواملا أمــام أحــد أكــرب تكمــن أمهيــة املوضــوع يف أنَّــه يضــعنو   
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للحديث عنهـا، كمـا أنـه يبـني طريقـة فهـم النصـوص مـن خـالل االحتكـاك والتفاعـل الـذي يـتم بـني 

 توج باكتشاف القارئ معاين جديدة ظهور عملية تأثري وتأثُّر تُ القارئ والنص وهذا ما يرتتب عنه 

كمــا  تتمثــل أمهيــة البحــث مــن جهــة ثانيــة يف بيــان طبيعــة العالقــة . تكــن لتوجــد بدونــه، مليف الــنص

  .القارئ والنص ومها اليت حتكم طريف املعادلة
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ا الطريـق مـن أجـل وقد سعت هذه الدراسة إىل معاجلة هذا املوضوع من منطلق أنَّه سـيمهد لنـ

االطــالع علــى مجاليــات التلقــي مــن خــالل اآلراء الــيت قــدمها كــل مــن اليونــانيني والعــرب ومــن جــاء 

ذين حـاوال إقامـة نظريـة تُعـىن بدراسـة لـال"  فلفغانغ أيزر "و "  هانز روبيرت ياوس"بعدهم خاصة 

دئ الـيت حاولنـا إبرازهـا يف العالقة بني النص واملتلقي معتمدين يف ذلك على مجلة من اآلليات واملبـا

البحث يف جانبه النظري، كما هـدفت الدراسـة إىل بيـان مالمـح البعـد التطهـريي االتصـايل، بأمناطـه 

أيـن يــتم االتصـال بـني املرسـل واملتلقـي عـن طريـق الــنص  ،التماثليـة اخلمسـة يف ديـوان حممـود درويـش

ǂƯƚºȇ�À¢�ǂǟƢºǌǴǳ�ǺºǰŻ�Ǧ Ȉǯ�śƦƫ�ƢċĔ¢�ƢǼǸǴǟ�ƢǷ�¦̄¤�ƢǏȂǐƻ ،يف متلقيـه وجيعلـه يتجـاوب مـع الـنص

فينسى بذلك مشاكله ويتحرر من متاعـب حياتـه اليوميـة ليحصـل علـى مجاليـة صـفاء الـذهن وحريـة 

  .الفكر عن طريق االستمتاع مبا يقرؤه أو يسمعه

�ƨºǴȈǴǫ�ƢºċĔ¤�¾ȂǫƘºǧ�ǞȈºǓ¦Ȃŭ¦�ǺǷ�̧ȂǼǳ¦�¦ǀǿ�¾ȂƷ�©ŚƯ¢�Ŗǳ¦�ƨǬƥƢǈǳ¦�©ƢǇ¦°ƾǳ¦�Ǻǟ�Ʈ ȇƾūƢƥÂ

خصوصا تلك اليت تناولت البعد التطهريي االتصايل يف أشعار حممود درويـش،  -ي حسب علم -

ومـــن الدراســـات الـــيت اكتفـــت بتنـــاول القضـــايا املتصـــلة بـــاملتلقي يف النقـــد العـــريب احلـــديث واملعاصـــر 

وهي  استقبال النص عند العرب: املوسومة بـ  محمد المبارك:الدراسة اليت قّدمها الدكتور: أذكر

اولــــت اجلمــــع بــــني اجلــــانبني النظــــري والتطبيقــــي، وقــــد جــــاءت يف ثالثــــة فصــــول؛ حتــــدَّث دراســــة ح

صــاحبها يف الفصــلني األول والثــاين عــن النظريــة وأصــلها العــريب والغــريب، بينمــا أفــرد الفصــل الثالــث 

.حماور التوصيل األديب، وطريقة التلقي بني املشافهة والقراءة: لقضيتني متصلتني باملتلقي ومها

) األلمانية(تأثير جمالية التلقي :  اليت محلت عنوان علي بخوشفة إىل دراسة الباحث  إضا

فتنـاول مجلـة مـن   ،التنظـري جلماليـات التلقـي -مـن خالهلـا- الباحـث حـاولوقـد  في النقد العربي،

،"اهلريمينوطيقــــا "  األصـــول  الفلســــفية لنظريـــة التلقـــي ممثلــــة يف  الظاهراتيـــة  و: النقـــاط علـــى غــــرار

وخـتم دراسـته بتـأثري  ،"أيزر"و" ياوس"وعاِلميها املشـهورين " كونستانس"إضافة إىل إشارته ملدرسة 

  .مجالية التلقي يف الفكر النقدي العريب احلديث
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فهنـاك الدراسـة  محمـود درويـشأمَّا من الدراسات اليت عاجلت بعض القضايا املتعلقة بشعر 

التصـوير والمجـاز واإليقـاع دراسـة : والـيت محلـت عنـوان  ريوسـام البكـ املقدَّمة من قبل الـدكتور 

والـيت   سعيد جبر محمد أبو خضـرةوالدراسة اليت قدمها الدكتور   لبعض قصائد الديوان األخير

ولكــن مــا يعــاب علــى هــذه . تطــور الــدالالت اللغويــة فــي شــعر محمــود درويــش: محلــت عنــوان

ŅƢºǸŪ¦�Ƥ ºǻƢŪ¦�ǺǷ�Ƣđ¦ŗǫ¦��¿ƾǟ�Ȃǿ�©ƢǇ¦°ƾǳ¦  ،الـذي حيـاول مـن خاللـه الشـاعر التـأثري يف املتلقـي

�ǽƢºººš ȏ¦�ÀÂ®�ƨºººȇȂǤǴǳ¦�©ȏȏƾºººǳ¦�°ȂºººǘƫÂ�±ƢºººĐ¦Â�̧ƢºººǬȇȍƢǯ�ǂǿ¦Ȃºººǜǳ¦�ǒ ºººǠƥ�ƨºººǇ¦°ƾƥ�ƪ ºººǨƬǯ¦�ƢºººĔ¢�ƢºººǸǯ

صوب املتلقي وكيف يتأثر مبا يقرأه ويسمعه من قصائد للشاعر، وهذا ما حاول البحث اإلحبار فيه 

  .واكتشافه

  : تتمحور إشكالية البحث يف مجلة من التساؤالت أوجزها فيما يلي 

ــــوان حممــــود - ــــة املشــــكِّلة للبعــــد التطهــــريي االتصــــايل، يف دي كيــــف تتحقــــق أمنــــاط التماثــــل اجلمالي

  درويش؟

كيـــف اســـتطاع حممـــود درويـــش أن يســـحر مجهـــوره مـــن خـــالل قصـــائده، وينقلـــه مـــن عـــامل واقعـــي -

 مل خيايل رحب ال تعكر صفوه األحداث املتالحقة؟مليء باألحداث واملشكالت إىل عا

هــل الوظيفــة التطهرييــة االتصــالية تــتم فعــال جــرَّاء متاثــل وتوحــد املتلقــي مــع البطــل أم أنَّ حصــول -

التطهري ال يعدُّ كونه جمرَّد تأثر ينبع من إعجاب أو رفض؟ 

يتفاعـل معـه؟ أم أنَّ هــذا جتعـل اجلمهـور املتلقــي لشـعر حممـود درويـش  اوأسـبابً اً ألـيس هنـاك دوافعـ-

�̧ ƢǼǫȍ¦Â�ŚƯƘƬǳ¦�ȄǴǟ�Ǿƫ°ƾǫ�Ŀ�ȄǴƴƬƫ��Ƥ ƫƢǰǳ¦�Ƣđ�ǞƬǸƬȇ�ƨȈǏƢƻ�ǽČ®ǂǷ�ǲǟƢǨƬǳ¦

إىل أيِّ حدٍّ ميكن للشاعر أن يؤثر يف مجهوره املتلقي ألشعاره؟ وهل هذا منـوط برباعـة الشـاعر أم -

 بثقافة اجلمهور ووعيه السياسي واالجتماعي واحلضاري؟

ة التلقـــي بشـــكل عـــام أن جتـــد لنفســـها موقًعـــا وســـط هـــذا الكـــم الكبـــري مـــن هـــل اســـتطاعت نظريـــ-

املناهج املتعدِّدة واملختلفة؟
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وهل استطاع املتلقي أن جيعل لنفسه مكاناً خاًصا جرَّاء تفاعله املباشر مع النص؟-

مــن خــالل طرحــه لفكــرة التــاريخ األديب؟ وملــاذا قولبــت جهــوده " هــانز روبــريت يــاوس"مــاذا يريــد -

 يف أملانيا الغربية؟ خصوصاروحاته باعرتاضات عديدة وأط

ل عنــد ملــاذا ُعــدَّ التأويــل وجهــا آخــرا مــن وجــوه تلقــي النصــوص األدبيــة؟ وهــل تتوقــف مهمــة املــؤوِّ -

�Ƣđ�¿ȂǬȇ�Ãǂƻ¢�¿ƢȀǷ�½ƢǼǿ�À¢�¿¢��ǎ ǼǴǳ�ǾǴȇÂƘƫ

انطالقــا ممــا ســبق اجتهــدت لوضــع خطــة للدراســة تعتمــد علــى مقدمــة ومــدخل وثالثــة فصــول 

 .حاولت أن أمجل فيها خالصة ما توصلت إليه ،امتةوخ

ففي املدخل عرضت ملسألة نظرية التلقي بني تعدد املصطلح وزئبقية املفهوم؛ إذ تناولـت مجلـة 

نظريـــة االســـتقبال، القـــراءة، : مـــن املصـــطلحات الـــيت وضـــعت للداللـــة علـــى نظريـــة التلقـــي علـــى غـــرار

ىل إثــارة قضــية عــدم وجــود مفهــوم واضــح ودقيــق هلــذه اســتجابة القــارئ، التــأثري واالتصــال، إضــافة إ

  .النظرية كما حاولت أن أقدم تصورا للنظرية اعتمادا على ما اطلعت عليه

ثين، : فقد اهتم بـ األول  أما الفصل وتضـمن نظرية التلقي بين فكـر القـدماء ونظـرة المحـدِّ

والعــرب وكيــف حــاول  مبحثــني؛ خصــص األول للحــديث عــن نشــأة النظريــة لــدى كــل مــن اليونــانيني

توضــيح الركــائز الــيت بنيــت عليهــا هــذه النظريــة، كمــا خصــص   -مــن خــالل طــرح أفكــارهم  -هــؤالء 

املبحث الثاين للحـديث عـن التأصـيل املعـريف والفلسـفي للنظريـة عنـد الغـرب والـذي محلـت لـواءه كـل 

  ".اهلريمينوطيقية"و"  الظاهراتية"من الفلسفتني 

يف   جهـــود كـــل مـــن يـــاوس وأيـــزر فـــي بنـــاء صـــرح التلقـــي:  ون بــــالفصـــل الثـــاين املعنـــ وجـــاء

يف إشـارته  ملوضـوع أبعـاد التجربـة " يـاوس"حاولت أن أبني يف املبحث األول جهـود : مبحثني أيضا

الـــيت ترتكـــز علـــى ثالثـــة أبعـــاد هـــي البعـــد اإلنتـــاجي، والبعـــد االســـتقبايل، والبعـــد التطهـــريي ،اجلماليـــة

التماثـل مشـاركة، : أمناط التماثل اجلماليـة اخلمسـة وهـي أن أبنيله من خال الذي قصدت  االتصايل

، حمــاوالً يف ذلــك إعطــاء كــل اººǸǰē�ǲººƯƢǸƬǳ¦�¦ÅŚººƻ¢Â ا، التماثــل تطهــر ا، التماثــل تعاطفــاالتماثــل إعجابــ

  الناقد األملاينمنط حقه من الشرح والتوضيح، كما حاولت يف املبحث الثاين اإلشارة إىل إسهام 
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ــزر" صــا أفكــاره حــول التفاعــل بــني الــنص والقــارئ مــن خــالل بيــان مراحــل قــراءة العمــل خصو و " أي

األديب، وأمنـاط القـرَّاء حسـب مـا بينَّـه، كمـا حاولـت بيـان إجـراءات املتلقـي يف بنـاء املعـىن مـن خــالل 

أفـق االنتظـار، آليـات إنتـاج املعـىن الـيت تـتم وفـق مـا يعـرف : احلديث عن مجلة مـن النقـاط علـى غـرار

.بنيات النصية، مستويات املعىن، مواقع الالحتديد، وصوال عند وجهة النظر اجلوالةبـال

ديـوان ال تعتـذر "البعد التطهيـري االتصـالي فـي  :املعنون بــالفصل الثالث  صصيف حني خُ 

، يليه ةقاربة قصائد الديوان اليت جسَّدت أمناط التماثل اجلمالية بداية بالتماثل مشاركمل"عمَّا فعلت

وهـــذا مـــا  �ƢºººǸǰē�ǲºººƯƢǸƬǳ¦�ƾºººǼǟ�Å ƢºººȀƬǻ¦Â او التماثـــل تعاطفـــ ا، ومـــرورًا بالتماثـــل تطهـــر اتماثـــل إعجابـــال

 اإلشـــارة إىل مجلـــة مـــن اخلصـــائص الـــيت ، فحاولـــتيف املبحـــث الثـــاين تناولتـــه يف املبحـــث األول، أمـــا

À¦Ȃȇƾººǳ¦�ƾƟƢººǐǫ�Ƣººđ�©ǄººȈŤ� كيــز علــى الرت  ، مــن خــالليف ذلــك بعــض اخلصــائص املتعلقــة باللغــة مــوردا

إذ  ،معجم حممـود درويـش الشـعري وجتربتـه الشـعرية، إضـافة إىل بعـض اخلصـائص املتعلقـة باألسـلوب

.حاولت اإلشارة إىل خاصية استعمال الشاعر للتضاد، التكرار، وتوظيفه للرموز

وأشـري إىل أنـين يف هـذا . مث كانت اخلامتة عرضا شـامال ألهـم النتـائج املتوصـل إليهـا يف البحـث

ذلــك أنَّ الضــرورة اقتضــت مــين االعتمــاد علــى أكثــر مــن مــنهج، ،مل أقــف عنــد مــنهج واحــد البحــث

تلقـي مـن بدايـة تشـكلها يف تتبـع نشـوء نظريـة ال ذلـك فقد مت االعتماد علـى املـنهج التـارخيي، وجتسـد

، ومت تطعيمــه مبــنهج آخــر هــو املــنهج االســتقرائي الــذي متــت االســتعانة بــه بغيــة اســتقراء حــىت تطورهــا

  .عض األفكار واآلراء النقدية اليت أثريت حول املوضوعب

ديـــوان حممـــود : املؤلفـــات الـــيت ختـــدم املوضـــوع، أمههـــا مـــن وقـــد حفلـــت مكتبـــة البحـــث جبملـــة

ــا فعلــت: درويــش املوســوم بـــ األصــول املعرفيــة لنظريــة التلقــي لنــاظم : إىل جانــب كتــاب ،ال تعتــذر عمَّ

عبـــد الوهـــاب : ، ترمجـــة"لفلفغـــانغ أيـــزر"ابة اجلماليـــة وفعـــل القـــراءة نظريـــة يف االســـتج ،عـــودة خضـــر

رشـيد : ، ترمجـة"هلـانز روبـريت يـاوس"علوب، ومجاليات التلقي، مـن أجـل تأويـل جديـد للـنص األديب

            ملؤلفهدو، ونظريات القراءة يف النقد املعاصر، حلبيب مونسي، وقراءة النص ومجاليات التلقي حبن
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غواية سيدوري قراءات يف شعر حممود درويش خلالد عبد الـرؤوف اجلـرب، مود عباس عبد الواحد،حم

  .لناصر علي ،وبنية القصيدة يف شعر حممود درويش

صعوبات قبل أن يصل إىل  ةال خيفى على أي باحث بأن هذا اجلهد املتواضع قد واجهته عد

يت ملواصــلة هــذا هــذه الصــورة، غــري أن هــذه الصــعوبات هــي متعــة البحــث الكــربى، والــيت زادت عــزمي

  .ملوضوعا

ولعــل أهــم صــعوبة واجهتــين هـــي نــدرة املصــادر واملراجــع الـــيت تناولــت املوضــوع باللغــة العربيـــة 

  .تعلق بدراسة اجلانب اإلجرائي وخصوصا ما

�ƢºǸǯ��ċȆºǴǟ�Ƣºđ�ǶºǠǻ¢�Ŗǳ¦�̈Śưǰǳ¦�ǾǸǠǻ على وال يسعين يف األخري إالَّ أن أشكر املوىل عزَّ وجل

«�¦ňƢººȈǫ®�ƾººȈĐ¦�ƾººƦǟ�°ȂƬǯƾººǳال يفــوتين أن أقــدِّ  ǂººǌŭ¦�̄ƢƬººǇȌǳ�Äǂǰººǋ�ǎ ǳƢººƻ�¿� ــل معــي الــذي حتمَّ

والشــكر موصــول أيًضــا إىل األســتاذ الــدكتور عبــد الرمحــان  .مشــقة الســفر بــني حمطــات هــذا البحــث

وال يفــوتين أن شــكر مجيــع زمالئـــي  .الــذي مل يكــف عــن مســاعديت وتقــدمي النصــح إيلْ ،تربماســني

  .الكلمة الطيبةالذين ساعدوين وإن ب

كما أتقدم بالشكر والتقـدير ألعضـاء جلنـة املناقشـة الـيت حتملـت أعبـاء قـراءة هـذا العمـل علـى 

ƨȈǸǴǠǳ¦�ǶēƢǷ¦ǄƬǳ¦�̈ǂưǯ�ǺǷ�Ƕǣǂǳ¦.

فحسـيب أنـين  ،وأخريا أقول إن حقق العمل غايتـه فالفضـل هللا أوال وأخـريا، وإن كـان غـري ذلـك

  .  باهللا عليه توكلت و به أستعني بذلت كل ما أستطيع من جهد، وما توفيقي إال



  : مدخلال 

  نظرية التلقي 

بين تعدد المصطلح وزئبقية المفهوم
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 -فعـال فرديـا يصـدر عـن ذات جتسـد هـذا الفعـل باعتبـاره – فعل الكتابـةإن احلديث عن 

غــري أن  .القــراءةفعــل يســتدعي اإلشــارة إىل أن هــذا الفعــل لــن يتحقــق إال مــن خــالل مــا يســمى 

بــل مــن فحســب الــذي هــو يف حكــم املؤكــد أن فعــل القــراءة ال يتحقــق مــن خــالل ذات واحــدة

ت مــن اجلمهــور ختتلــف فيهــا األفكــار و التوجهــات ، و هــذا مــا ذوات متعــددة تتشــكل مــن طبقــا

.1التفسريات و التأويالت اختالفيؤدي إىل 

أن احلــديث عــن مجهــور القــراء أمــر ال بــد منــه و ال ميكــن جتاهلــه علــى بــ هــذا الكــالم يفيــد

   .رة يف عملية التلقيأحد أهم األقطاب الفاعلة و املؤثِّ  القارئ اعتبار أن

الكاتــب يف هــذه العمليــة لديــه مجلــة مــن األهــداف و الرغبــات يريــد إيصــاهلا  احلقيقــة أنو  

إليصــال  -كغريهــا مــن الوســائل  –و بالتــايل فــالنص مــا هــو إال وســيلة  ذاك،إىل هــذا اجلمهــور أو 

  .وأهدافه هأفكار 

نظرية التلقي  أو ما بات يعرف  جبماليات التلقي قبل اخلوض يف اآلراء و األقوال حولو 

لذي بدأ يظهر هنا و هناك بني النقاد األملان ، و أسبابه، ال بد من اإلشارة إىل أن والصراع ا

الفكرية يف أملانيا و للتطورات االجتماعية و األدبية  هذه النظرية هي مثرة جهد مجاعي كان صداً 

كيف ال و هي اليت سيطرت على الساحة النقدية خالل النصف الثاين من العقد   ؛الغربية 

اعترب كثريون أن هذه النظرية ما هي إال  قدو  .نيالثامن من القرن الواحد و العشر السابع و 

نقله يف  -أو على األقل -منوذجا بديال اقتضته الساحة النقدية يف أملانيا الغربية يف ذلك الوقت

Robert"روبرت هولب" فليس هناك يف رأي ،  مقصىجمال االهتمام بالقطب الذي كان 

Holb »  يف إشارة إىل .2 »األدبو األثر اهلائل الذي أحدثته يف جمال تسيري الفن من ينكر

امتد تأثريها حد بل  -فحسب–أمهية نظرية التلقي اليت مل يتوقف تأثريها عند النصوص األدبية 

أملانيا االحتادية كانوا على دراية ببعض قضايا  يف النقاد وإن كان .الفن واألدب التدخل يف تسيري

.36، ص 2007، )د،ط(األدب ، وهران ، اجلزائر ، نظريات القراءة يف النقد املعاصر ، منشورات دار  :سي حبيب مون: ينظر  -  1
.10، ص 2000، 1نظرية التلقي مقدمة نقدية ، ترمجة عز الدين إمساعيل ، املكتبة األكادميية ، القاهرة ، مصر ، ط: روبرت هولب  -  2
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اإلضافات و  إىل الكشف عن وجود القصور فيها أسرعكانوا   «ن نقاد أملانيا الغربية إاألدب، ف

.1»اليت قدمتها على السواء

روحـات نقـاد أملانيـا لط" لفغـانغ أيـزرف"و"هانز روبرت يـاوس" هذا و قد تصدى كل من 

ديــة الشــرقية ، ممــا ســاعد علــى ظهــور نــزاع حمــدود ، عنــف فيــه كــل طــرف الطــرف اآلخــر آلرائــه النق

2.اخلاطئة ، اخلاصة باالستجابة األدبية و اجلمالية الفنية

�ƢºĔ¢�ǂºǜǼǷ�ǺºǷ�ƨȈºǔǬǳ¦�ǽǀºǿ�Ǻǟ�¦ȂǸǴǰƫ�ƾǬǧ�ƨȈǗ¦ǂǬŻƾǳ¦�ƢȈǻƢŭ¢�®ƢǬǻ�ƢǷ¢»  صـدى ألزمـة يف

، حيــــث مت صــــياغة هــــذا الــــرأي يف عديــــد املقــــاالت الــــيت ظهــــرت خــــالل 3»الدراســــات الربجوازيــــة

ــــه" ت و مــــن ذلــــك جملــــة ايالســــنوات األوىل القليلــــة مــــن الســــبعين �ƨººººǴĐ¦�Ȇººººǿ�Â"أبحــــاث فيماري

  .األساسية املتخصصة يف النقد و األدب يف مجهورية أملانيا الدميقراطية

"تريجــركــالوس"  ومــن بيــنهميف جمــال التلقــي  البــاحثني عــدد مــنيؤكــد  ىمــن جهــة أخــر 

Klaus Trager  فيمـانروبـرت" و"R.Weimang  أن نظريـة االسـتجابة أو مـا بـات

�ƲǿƢººǼŭ¦�Ƣººđ�ƪي Ǹººǈƫ¦�Ŗººǳ¦�ƨººȈƴȀǼŭ¦�©¦°ȂººǘƬǳ¦�ǺººǷ�ƨǴººǈǴǈǳ�ƨººȇƢĔ�ȏ¤�Ȇººǿ�ƢººǷ�ȆººǬǴƬǳ¦�ƨººȇǂǜǼƥ�» ǂººǠ

�ǺººººǷ�ǲººººǯ�²«األدبيــــة ،  Ȑººººǧ¤�ȄººººǴǟ�ƨººººǷȐǟ�ÀƢººººǯ�ȆººººǬǴƬǳ¦�ń¤�ǾººººƳȂƬǳ¦�À¢�ȄººººǴǟ�ÀÂƾººººǯƚȇ��ǶººººĔ¢�ƢººººǸǯ

.4»ياملاركسالشكالنية القائمة مبعزل عن التاريخ و البدائل الربجوازية للنهج 

ن اهلجــوم األساسـي الــذي صــاحب ظهـور هــذه النظريــة يف إكـن القــول مـن هــذا التصــور مي   

ــاوسروبــرتهــانز"مجهوريــة أملانيــا الدميقراطيــة ، كــان موجهــا ضــد  يف  -بالتحديــد ذلــك أنــه" ي

مل حيدد بالتدقيق أزمة املناهج الغربية فحسب ، بل شغل نفسه  على حنو أكثـر مباشـرة  –نظرهم 

الذي متت مهامجته " أيزرفلفغانغ"األديب ، على عكس مواطنه بإعادة التاريخ إىل صميم الدرس 

دراسـة العمـل األديب « اليت تؤكد على أن  ؛الظواهرية  النظريةالواضح حنو  هو اآلخر بسبب ميوله

.182ص  :السابقاملرجع  -  1
��ǂǐǷ��̈ǂǿƢǬǳ¦��ƨǧƢǬưǴǳ�ȄǴǟȋ¦�ǆ¶�: ترمجةهانز روبريت ياوس، مجالية التلقي من أجل تأويل جديد للنص األديب، : ينظرـ  2 ǴĐ¦��ÂƾƸǼƥ�ƾȈǋ°

.40، 39، ص ص 2004، 1
.182ص عزالدين امساعيل،.نظرية التلقي مقدمة نقدية، ترمجة: روبرت هولب -  3
.182ص : املرجع نفسه -  4
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فـالنص يقـدم .جيب أن تعىن مبا يرتتب على هـذا الـنص مـن ردود أفعـال قـدر عنايتهـا بـالنص نفسـه

حيــدث مــن هــم موضــوع العمــل، يف حــني أن الفهــم احلقيقــي جوانــب خمططــة ميكــن مــن خالهلــا ف

.1»خالل عملية حتويله إىل شيء تدركه احلواس

ن األول فــين والثــاين مجــايل العبــارة هــو أن للعمــل األديب حمــوريمــا ميكــن اســتنتاجه مــن هــذه   

ƢºǬǳ¦�Ƣºđ°¥�فإذا كان احملور األول هو نص املؤلف فإن الثاين هو عملية الفهم واإلدراك اليت يتكفل 

     . ومنه فالعمل األديب يقع يف مكان وسط بني احملورين

يمكن القـــول إن  فـــو الشـــيوعي ،  االشـــرتاكيأمـــا خبصـــوص نشـــوء هـــذه النظريـــة يف املنـــاخ 

–أقـــوى نقـــد لنظريـــة التلقـــي هـــو الـــذي انطلـــق مـــن املعســـكر املاركســـي ، ذلـــك أن املالحظـــات «

أحــرى أن تتنــاول   "إجنلــز"و  "مــاركس"ا مــن كتابــات الــيت ميكــن مجعهــ -املتعلقــة بــاألدب و الفــن

.2»الثقافة من منظور اإلنتاج ، من أن نتناوهلا من منظور التلقي

جتـــدر اإلشـــارة إىل أن معضـــلة النظريـــة املاركســـية متثلـــت يف تعلقهـــا بتارخييـــة الفنـــون و مـــا و 

اريخ األدب مثل تـاريخ يرتبط بذلك من أشكال الوعي األخالقي و الديين امليتافيزيقي ، كما أن ت

فكالمهــــا جــــزء مــــن عمليــــة احليــــاة  ،الفــــن ال ميكــــن ألي أحــــد منهمــــا االحتفــــاظ مبظهــــر اســــتقالله

3.الفعلية

حسـب  –إن هجوم النظرية املاركسـية علـى املثـال التقليـدي للربجوازيـة الواقعيـة يعـود سـببه 

ســمح فقــط بــالرجوع يُ «  األدب يف أكمــل أشــكاله الربجوازيــة الواقعيــة اعتــربت أن أن إىل -يــاوس

�ƨººȈǼƦǳ¦�Ŀ�©¦ŚǤƬǳƢººǧ���ƨȇ®ƢººǐƬǫȏ¦�ƨººȈǴǸǠǴǳ�̈ƾººǈĐ¦�» ÂǂººǜǴǳ�ƨººǬƥƢǘǷ�ƪ ººǈȈǳ�Â�ƨººȈƟǄƳ�ƨººǬȇǂǘƥ�ǾººȈǳ¤

ــــات طويلــــة و ممتــــدة مــــع  ،و إعــــادة الرتتيبــــات يف اهلــــرم االجتمــــاعياالقتصــــادية  حــــدثت يف عملي

.4 »ر رؤيتهادَ نإصالحات يُ 

�ƨǧƢǬưǴǳ�ȄǴǟȋ¦�ǆ :ـ فولفجانج إيسر1 ǴĐ¦��§ȂǴǟ�§ ƢǿȂǳ¦�ƾƦǟ�ƨŦǂƫ��ƨȈǳƢǸŪ¦�ƨƥƢƴƬǇȏ¦�Ŀ�ƨȇǂǜǻ�̈ ¦ǂǬǳ¦�ǲǠǧ)27، ص)دت(،)دط.
 .183ص   عزالدين امساعيل،.نظرية التلقي مقدمة نقدية، ترمجة: روبرت هولب -  2
.184، 183املرجع نفسه، ص ص : ـ ينظر 3
ǂǿƢǬǳ¦���ƨǧƢǬưǴǳ�ȄǴǟȋ¦�ǆ̈��� أيزرنغ ايف نظرية التلقي عند هانز روبريت ياوس و فولفغمجاليات التلقي ، دراسة : سامي إمساعيل  -  4 ǴĐ¦��

.64، 63 ص ، ص2002، 1ط  ،مصر
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عمـــال األدبيــة بالبنيـــة االقتصـــادية للمجتمـــع فهــم مـــن هـــذا أن النظريــة املاركســـية تـــربط األي

، و أن أي تـــأخر يف هـــذه األخـــرية يقتضـــي تغـــريا يف بنيـــة العمـــل األديب ، كمـــا أن هـــذه أينمـــا كـــان

و الواقع التارخيي لألجناس األدبيـة غـري املقلـدة   مال األدبية مبثابة نوافذ لألحداثالنظرة جتعل األع

.1»مليل إىل مجاليات الفن للفنا « يف حني يعود قصور الشكالنية إىل

، و هــذا يــدل علــى أن تلقــي األدب  االجتمــاعيلقــد مت إعطــاء األدب و الفــن مســة البعــد 

أيضـــا ، و بالتـــايل فـــإن  يال يقتصـــر علـــى وظيفـــة التعريـــف بـــالواقع فحســـب و إمنـــا التـــأثري يف امللتقـــ

القـــارئ ، املســــتمع  ( تـــتم بشـــكل صـــحيح يف العمــــل الفـــين عنـــدما يقـــوم املتلقـــي  « معرفـــة الواقـــع

  .إذن فتأثري العمل يف املتلقي أمر ال مناص منه .2»بالتعرف على نفسه فيه ) املشاهد 

بالنسبة للدراسات املاركسية و الشكالنية تظهر كمحاولة لسـد اهلـوة  التلقيجماليةلعل  

بـني األدب شـأت ن اليت اجنرت من التعامل مع مشكلة التلقي عرب التاريخ األديب ، هـذه اهلـوة الـيت

ملغلقــــة ظهــــر جليــــا طريقــــة املدرســــة املاركســــية يف إدراك احلقيقــــة األدبيــــة داخــــل الــــدائرة اتُ ، التــــاريخو 

يعامـــل القـــارئ  «إال أن مـــا يالحـــظ علـــى علـــم اجلمـــال املاركســـي أنـــه  جلماليـــات اإلنتـــاج األديب،

رف عليـه يف بنيـة فهو يتساءل عن موقفه االجتماعي أو يسعى للتع ،بشكل ال خيتلف عن املؤلف

ǞǸƬĐ¦«3.  يقر بافتقار كل من املاركسية و االشرتاكية لعامل حتديد " ياوس"رمبا هذا الذي جعل و

   .دور القارئ املتمثل يف معرفة مواطن حقيقة اجلمال يف العمل األديب

هذين االجتـاهني   « إىل أن -عن املاركسية واالشرتاكية حديثه سياقيف  -" ياوس"ويشري 

ن وأالوظيفيـة االجتماعيـة نقـدا و تـأثريا ، و ما األدب باعتبـاره مقياسـا مـدجما للسـمة اجلماليـة قد قد

حمـــددا مـــن خـــالل  دورا يلعـــب -و هـــو مـــن العامـــة –القـــارئ و الســـامع و املتلقـــي للعمـــل األديب 

لـف هذين االجتاهني ، أما االجتاه الشديد التحفظ للماركسية اجلمالية فهـو يعامـل القـارئ مثـل املؤ 

، 1999، ) د ط(نظرية التوصيل و قراءة النص األديب ، املكتبة املصرية لتوزيع املطبوعات ، القاهرة ، مصر ، : عبد الناصر حسن حممد  -  1

.104ص 
.68ص : نغ ايزر افغلسامي إمساعيل ، مجاليات التلقي ، دراسة يف نظرية التلقي عند هانز روبريت ياوس و ف-2
.72املرجع نفسه ص  -  3
-املقصود هنا هو القارئ. 
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يم الطبقــــي للمجتمــــع ، أمــــا حيــــث يتســــاءل عــــن موقفــــه االجتمــــاعي ، أو يبحــــث عنــــه يف التقســــ

تعتــرب وجــود القــارئ ضــروريا بوصــفه موضــوعا  ال الشــكالنية صــاحبة االجتــاه اآلخــر فهــي املــدارس

.1»مالحظا فقط، توجهه مؤشرات النص 

ئمـــة بـــني الـــنص يف حتديـــد العالقـــة القا -يـــاوسحســـب  -إذن فكـــال االجتـــاهني مل يوفقـــا

ƢººǬǳ¦�Ǧ°¥� ؛املتلقــي و  ººǫȂǷ�ƨººǧǂǠŭ�ǞººǸƬĐ¦�ń¤�ƪ ººȀš ¦�ƨȈººǈǯ°ƢŭƢǧ) بــل جعلتــه )املتلقــي ، الســامع ،

.ة واحدة مع املؤلف ، بينما اعتربته الشكالنية موضوعا مالحظا ليس إالبيف مرت

إن تعدد املصطلح يبقى السمة الغالبة يف أي دراسة أو أي علم جديد ، سواء كـان ذلـك 

 الدراســات الغربيــة أو العربيــة ، و نشــري هنــا إىل تنــوع التســميات و الرتمجــات العربيــة للمصــطلح يف

Wirkung theorie2و األملــاين   Esthétique de la réceptionالفرنســي  

مصــطلح التــأثري و االتصــال  حيــث توافقــت حينــا واختلفــت أحيانــا كثــرية؛ إذ جنــد مــن يقــر بأحقيــة 

جييـــز مـــن يؤكـــد علـــى مصـــطلح االســـتجابة اجلماليـــة ، و  مـــن، و ســـتقبالينتصـــر ملصـــطلح اال ومـــن

   .مصطلح التلقي

الـيت  طروحـاتلاإبـراز و مناقشـة اآلراء و  احاول جاهـدأهذا التعـدد االصـطالحي سـ مأماو 

ــراهيم نبيلــةفــال غرابــة أن جنــد الناقــدة  ؛مت تناوهلــا يف هــذا احلقــل املعــريف  عنــد ترمجتهــا ملصــطلح   إب

Réception    نما جند النظريات النقديـة يفب «: تقول .التأثير و االتصالاعتمدت مصطلح

القارئ للنص تبناه القارئ من قبل أن يشرع يف عمليـة القـراءة   الستقبالاحلديثة تبحث عن منهج 

�À¢�² ƢººǇ¢��ȄººǴǟ��ǪƦººǈǷ�ƲȀǼººŠ�¿ƢººǸƬǿȏ¦�ÀÂ®���̈ ¦ǂººǬǳ¦�ƨººȈǴǸǠƥ�ȏ¤�ǶƬººē�ȏ�ŚƯƘººƬǳ¦�ƨººȈǴǸǟ�À¢�ƾººų

 كليــاال يــتم إال مــن خــالل حركــة القــراءة الواعيــة الــيت تتفاعــل مــع لغــة الــنص تفــاعال   حتقيــق الــنص

.3»عنها من البداية إىل النهاية  ، و ال حتيدوتتحرك معها

.105، 104ص  ص نظرية التوصيل و قراءة النص األديب ،:  حممدعبد الناصر حسن  -  1
.4ل القراءة ، نظرية يف االستجابة اجلمالية ، ترمجة عبد الوهاب علوب ، صفع: فلفجانغ إيسر : ينظر  -  2
، العدد 5، مج 1984القارئ يف النص، نظرية التأثري واالتصال، جملة فصول، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، مصر، :نبيلة إبراهيم -  3

.101، ص 1



 نظرية التلقي بني تعدد املصطلح و زئبقية املفهوم                                                   ل                  ـــــــــمدخ

14

أن هناك دعوة صرحية ملصـطلح التـأثري ، ذلـك أن النظريـات النقديـة احلديثـة يُفهمبالتايل و 

نصـب أعينهـا بـل توجـه  ،مـن طـرف القـارئ فحسـبال تتجه إىل البحث يف كيفية استقبال النص 

إىل عمليــة التـــأثري الـــذي حتدثـــه عمليـــة القـــراءة ، هـــذه األخـــرية يشـــرتط فيهـــا أن تكـــون واعيـــة حـــىت 

ƢȀƬȇƢĔ�ń¤�̈ ¦ǂǬǳ¦�ƨȇ¦ƾƥ�ǺǷ���ǎ Ǽǳ¦�ƨǤǳ�śƥ�Â�ƢȀǼȈƥ�ǲǟƢǨƫ�ÀȂǰȇ.

ــــ ملو  ــــدما اعتــــربت  ،هــــذا احلــــد دتقــــف الناقــــدة عن ــــك عن أن بــــل ذهبــــت إىل أبعــــد مــــن ذل

تنظــر إىل  « ،لبنيــوي ، الســيميائي ، و األســلويباالجتاهــات النقديــة األخــرى ، علــى غــرار املــنهج ا

العالقة بني النص و القارئ بوصـفها عالقـة تسـري يف اجتـاه واحـد ، مـن الـنص إىل القـارئ ، و تـتم 

ود نـوع بوجــ يف اعتقادهـا ـ  و هذا يـوحي. 1»عملية االستقبال عندما يفك القارئ شفرات النص 

و احلـــل هلـــذا  القـــارئ،مـــن الـــنص إىل  والســـليب مـــن القصـــور يف تلـــك املنـــاهج ســـببه التوجـــه الواحـــد

فـرتى " أيـزر" أمـا نظريـة «  :تقـول .يف تبين نظرية التـأثري و االتصـال –حسبها  –املشكل يكمن 

، الـــنصمـــن الـــنص إىل القـــارئ، و مـــن القـــارئ إىل متبـــادلني،أن عمليـــة القـــراءة تســـري يف اجتـــاهني 

، قد ال يكون هلا وجود يف في القارئ على النص أبعادا جديدة، يضا يقدم النص للقارئفبقدر م

، و بتالقــي وجهــات القــارئ باإلشــباع النفســي و النصــي عنــدما تنتهــي العمليــة بإحســاسو  .الــنص

النظر بني القارئ و النص ، عندئذ تكون عملية القراءة قد أدت دورهـا ، ال مـن حيـث إن الـنص 

قـــد اســـتقبل ، بـــل مـــن حيـــث إنـــه قـــد أثـــر يف القـــارئ و تـــأثر بـــه علـــى حـــد الســـواء ، و هلـــذا فـــإن 

�¾Ƣǐƫȏ¦�Â�ŚƯƘƬǳ¦�ƨȇǂǜǻ�ƢĔȂǸǈȇ�ǲƥ���¾ƢƦǬƬǇȏ¦�ƨȈǜǻ�ǶȀƬȇǂǜǻ�ÀȂǸǈȇ�ȏ�ƨȇǂǜǼǳ¦�ǽǀǿ�§ ƢƸǏ¢

"Wirkungs und communication Theories"«2.

أكيـد علـى أحقيـة اعتمـاد مصـطلح التـأثري الت نبيلـة إبـراهيممن هذا املنطلق حتـاول الناقـدة 

فــالنص يســتفز القــارئ  ؛واالتصــال ، و هــذا يرجــع للعالقــة الثنائيــة احلاصــلة بــني الــنص و القــارئ 

  .و التواصل معه النصحياول فك رموز  ئوالقار ، ويؤثر فيه

.101ص : املرجع السابق -  1
.102ص  :املرجع نفسه -  2
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مــن طــرف الناقــدة ال حيــل  التــأثير و االتصــالمصــطلح   اعتمــادمــع هــذا ميكــن القــول إن 

ســــليب و ال يرقــــى ألن يكــــون ترمجــــة فعليــــة  -ييف منظــــور  –ة ، ذلــــك أن هــــذا املصــــطلح املشــــكل

حيدد كيفية فهـم املتلقـي للخطـاب األديب ، كمـا أنـه مصـطلح حمـدود مـن الناحيـة  ال ألنه  ،دقيقةو 

  .حيتاج إىل الكثري من التوضيحو النقدية ، 

االســــتقباللح ينتصــــر ملصــــط  عــــز الــــدين إســــماعيل مــــن زاويــــة أخــــرى جنــــد أن الناقــــدو 

ح أن يكـــون ملصـــطلح  مـــن املـــرجَّ  « :يقـــول  Réceptionالحظنـــا ذلـــك يف ترمجتـــه ملصـــطلح  و 

وقـع غريـب لـدى املتكلمـني باإلجنليزيـة ،  Reception Theory) التلقي(نظرية اإلستقبال 

.1»الذين مل يواجهوه من قبل 

لعمـل األديب علـى اسـتقبال ا -حسب رأي الناقـد -حتيل   Réceptionإذن فكلمة 

فكيـف تـتم  إذاً عز الـدين إسـماعيلو لكن إذا أقرينا حبقيقة ما يقصده الناقـد  القارئ،من طرف 

فعــال مــن طــرف القــارئ ، فكيــف يــؤثر  اســتقبالهطريقـة اســتقبال هــذا العمــل يــا تــرى ؟ و إذا مــا مت 

صـــطلح فيـــه و يتـــأثر بـــه ؟ بـــل كيـــف يتعامـــل املتلقـــي مـــع الـــنص ؟ هـــذه األســـئلة و أخـــرى تضـــع م

.، حيث يتعذر على الدارس إجياد معىن حمدد و دقيق لهيف موضع ضبايباالستقبال 

مصــطلحا مطابقـا ملصـطلح التلقــي و ال  ألن يكـون ال يصـلحقــد  اسـتقبالإذن فمصـطلح 

ازديـــاد االستقصـــاءات «  يرقـــى لطموحـــات الدارســـني يف هـــذا احلقـــل الدراســـي الواســـع ، كمـــا أن

مـــا تســـتلزمه دراســـات االســـتقبال علـــى وجـــه  نّ أإمجاعـــا مفاهيميـــا ، و العلميـــة و النظريـــة مل حتقـــق 

الدقــة ال يــزال يف الوقــت الــراهن موضــوعا خمتلفــا حولــه ، و لعــل الصــعوبة املركزيــة تكمــن يف التقريــر 

إذن هنــــاك اخــــتالف واضــــح حــــول وضــــع مصــــطلح موحــــد و دقيــــق  .2» االصــــطالحبدقــــة معــــىن 

  .إجياد ترمجة حمددة للمصطلح تعتمده دراسات االستقبال ، بسبب صعوبة

.10نظرية التلقي ، مقدمة نقدية ، ترمجة عز الدين إمساعيل ، ص: روبرت هولب  -  1
1نظرية االستقبال ، مقدمة نقدية ، ترمجة رعد عبد اجلليل جواد ، دار احلوار للنشر و التوزيع ، الالذقية ، سوريا ، ط: روبرت سي هولب  -  2

.7، ص1992
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جتــــدر اإلشــــارة إىل أن الرتمجــــة تعــــد يف غالــــب األحيــــان مشــــكلة أساســــية أمــــام املرتمجــــني 

خصوصا من جانب ما يعنيه املصطلح املرتجم يف حـد ذاتـه ، إذ ميكـن أن حييـل علـى عـدة معـان و 

منوذج أتقبال كــلح االســختتلــف عــن املعــىن األصــلي الــذي وجــد لــه يف اللغــة األم ، بــدليل أن مصــط

، علــى ليزيـةاالنكو األملانيـة و الفرنسـية : إىل إشـكال يف ثـالث لغـات أوربيـة هـي «  يشـري مفهومـه

، حــني وجــد أن املصــطلح يف الفرنســية و االنكليزيــة ، يتضــمن "يــاوس"النحــو الــذي أشــار إليــه 

.1»يةمعىن االستقبال الفندقي ، يف حني أنه يتفرد بإشارة مجالية يف اللغة األملان

بـد ال، ا لإلشارة إىل النظرية األملانيـةيف سياق احلديث عن املصطلحات اليت مت الرتويج هلو 

اســـتجابة مـــن التطـــرق إىل املصـــطلح الـــذي بـــرز يف النقـــد األجنلوساكســـوين و هـــو مـــا عـــرف بنقـــد 

القـادر عبـد، و يظهر هـذا املصـطلح يف إحـدى مقـاالت الناقـد االستجابة الجماليةأو   القارئ

تتفـــاوت « : يقـــول .يف ســـياق حديثـــه عـــن عالقـــة الـــنص بصـــاحبه، حيـــث أشـــار إليـــه لمـــومنيا

ـــــا إىل القـــــول بتفـــــاوت القـــــراءة  النصـــــوص يف اســـــتفزاز القـــــارئ ملباشـــــرة القـــــراءة ، و هـــــذا مـــــا حييلن

االســتجابة للــنص املقــروء ، و نركــز علــى القــارئ بوصــفه منتجــا للــنص ، قــادرا علــى إعــادة كتابتــه  و 

نقـد ( ىدعملعاصر ، و هو االجتـاه الـذي يُـثل أحد االجتاهات البارزة يف النقد الغريب اهو توكيد ميو 

Reader") استجابة القارئ response critisme reception"«2.

، و بالتايل هي عالقـة مثـري أخذ و عطاءبني النص و القارئ عالقة  همن هذا أن  فهميما 

إىل إثارة القارئ لفك تلك الرموز و املفـردات ، و منـه و استجابة ، فالنص مبفرداته و رموزه يتجه

فالعالقــة بـــني الـــنص و صـــاحبه ال تتوقــف عنـــد اســـتفزاز األول للثـــاين و إمنــا تـــذهب بعيـــدا صـــوب 

  .استجابة القارئ للنص الذي قرأه

القـارئاسـتجابة ليس غريبا أن جنـد بعضـا مـن النقـاد الـداعني إىل تكـريس مصـطلح نقـدو 

ينطلقـون مـن  Stanly Fish" فـيشسـتالني" و  David Bleich" لـيخبدافيـد" أمثـال 

 اب اجنليزيةانكليزية، والصو : هكذا وردتـ.
.17ص  ،1،1997ط األردن،عمان،التوزيع،دار الشروق للنشر و  التلقي،األصول املعرفية لنظرية  خضر،ناظم عودة  -  1
�ƲǷ���ƪ: عبد القادر املومين  -  2 ȇȂǰǳ¦���§ ¦®ȉ¦�Â�ÀȂǼǨǳ¦�Â�ƨǧƢǬưǳ�řǗȂǳ¦�ǆ ǴĐ¦���ǂǰǨǳ¦�ŃƢǟ�ƨǴů���ǾƦƷƢǐƥ�ǎ Ǽǳ¦�ƨǫȐǟ25 03، العدد

.117، ص 1997ر، يناي
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مضـامني  تشـفوااك قـدلـيس لـه وجـود مسـتقل عـن الـذات ، و  مقدمـة منطقيـة مفادهـا أن املوضـوع«

أن Ƣƥ�¥°ƢººǬǳ¦�ƨººȈŷ¢�©ƢººƦƯ¤�ÀÂƾººȇǂȇ�ǶººĔ¢�¦ǀººǿ�řººǠȇ�Â���̧ȂººǓȂǸǴǳ�ƨƦººǈǼǳو  .1» هــذا بالنســبة إىل النقــد

كــامن لــدى القــراء ، و مــن هــذا املنطلــق فهــم يؤكــدون علــى   يف النصــوص بــل هــوال يوجــد  ىناملعــ

  .العالقة التكاملية بني النص و القارئ

ذين أشـارا إىل أمهيــة القـارئ ، بــل لـوحــدمها ال" ســتالني فـيش" و " دافيـد بلــيخ" و لـيس 

الــنص بنيــة موضــوعية «  ك ، يظهــر هــذا جليــا يف إميانــه بــأنأيضــا حــاول إثبــات ذلــ" يــاوس" إن 

النصــوص مجيعــا توجــد  «أن  يــرى كمــا.2»إن وجــب إكمــال تلــك البنيــة مــن طــرف القــارئو حــىت 

�ǎ Ǽººǳ¦�śººƥ�ǲººǟƢǨƬǳ¦�¦ǀººđ�Â���ƢººǿȌŻ�Ȇººǰǳ�ǾººǳƢȈƻ�¿ƾƼƬººǈȇ�À¢�¥°ƢººǬǳ¦�ȄººǴǟ�Â�Ǧ ȇÂƢººš �Â¢�©¦Ȃººƴǧ

.3»القارئ حتدث االستجابة اجلماليةو 

خيتلف و قارئ، متفق مع نقاد استجابة القارئ يف املهم ، و هو إثبات أمهية ال"ياوس"إن 

هـا معهم يف األهم و املتمثل يف أن النص بنية موضوعية و أن به فجوات  ينبغـي علـى القـارئ مأل

  .من خالل توظيف كامل قدراته اليت ثقفها طوال حياته

ميكـــن اإلشـــارة إىل أن هنـــاك ألفاظـــا كثــــرية وردت يف النقـــد األديب احلـــديث للداللـــة علــــى 

حيــث أصــبح  –رار مصــطلحي االســتقبال و اســتجابة القــارئ علــى غــ –عمليــة القــراءة و التلقــي 

�À¦Śºǌȇ�ƢºǸĔ¢�ǺºǷ�Ƕǣǂºǳ¦�ȄºǴǟ�Â���ǾºǈǨǻ�ĺ®ȋ¦�«ƢºƬǻȍ¦�ǺǷ�̈ƾǸƬǈŭ¦�ƨǏƢŬ¦�ǾƬǳȏ®�ƶǴǘǐǷ�ǲǰǳ

إال أن اإلشـكالية الـيت وقـع فيهـا النقـد األديب احلـديث تكمـن  ،إىل شدة التصاقهما  بنظرية التلقـي

ســـري وفـــق جـــه مصـــطلحني ، مصـــطلح متأصـــل يف اللغـــة األم و يو بالتـــايل فـــنحن نوايف الرتمجـــة ، 

مصطلح آخر مرتجم خيضع لقواعـد و ضـوابط اللغـة املـرتجم إليهـا ، و منـه نكتشـف أن  نظامها، و 

مل يكســـبا داللتهمـــا بدقـــة بعـــد ، و هـــذا مـــا جعـــل  ) االســـتقبال و االســـتجابة( كـــال املصـــطلحني 

مـن املعضـالت « : يقـول  .ƨȈǳƢǰºǋȍ¦�ǽǀºđ�ǂºǬȇ،يف كتابه نظريـة االسـتقبال "سي هولبروبرت"

1نظرية األدب يف القرن العشرين ، ترمجة عيسى العاكوب ، عني للدراسات و البحوث اإلنسانية و االجتماعية ، مصر ، ط: نيوتن  .م .ك -  1

.23، ص 1996
.231ص  :نفسهاملرجع  -  2
.231ص  :املرجع نفسه -  3
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و االستجابة أو التأثري ، حيث أن كليهما يهدف إىل تعزيز العمل،  االستقبالالقائمة التمييز بني 

و ليس واضحا إمكانية فصلهما متاما ، و هناك بعـض االقرتاحـات الـيت تـرى أن االسـتقبال يـرتبط 

.1»وجه النفسية و هي عالئق غري مقنعة متامابالقارئ ، بينما االستجابة هلا عالقة باأل

"يــاوس"هــذا الكــالم يعــين اإلقــرار بصــعوبة الفصــل بــني املصــطلحني ، و هــذا مــا جعــل

وطــا بــالنص فيمــا نالتفريــق بــني التــأثري و التلقــي ، عــن طريــق حتديــد التــأثري عنصــرا م«  يعمــل علــى

االنتقــــادات  اإلشــــكال توجــــه إليهــــحلــــل ا طريقــــةو منــــه فــــإن أي  .2»خيــــتص التلقــــي باملرســــل إليــــه

  .حينا آخر اهيتصدقحينا و لعدم  االشديدة لعدم دقته

، أمــا النظريــة نظريــة التقبــلو  نظريــة القــراءةمــن املصــطلحات املرتمجــة الــيت راجــت أيضــا  

، ولكن علـى أيـة قـراءة ) الشعرية و الروائية ( وقراءة النصوص  األوىل فقد اقرتنت دراستها بالتلقي

  .؟النقاديتحدث 

ليست  «املعاصرين أن القراءة عملية معقدة ، و غامضة و هي يرى الكثري من الباحثني  

ذلك الفعل البسيط الذي منرر به البصر على السـطور ، و ليسـت هـي أيضـا بـالقراءة التقبليـة الـيت 

��ƢºȈƟƢĔ�ǢȈºǏ�ƾºǫ�ǎ Ǽǳ¦�ŘǠǷ�À¢�ƢǼǷ�¦®ƢǬƬǟ¦�ƢȈƦǴǇ�ƢȈǬǴƫ�§ ƢǘŬ¦�ȆǬǴƬƥ�̈®Ƣǟ�ƢȀȈǧ�ȆǨƬǰǻ  و حـدد

إن القراءة عندهم أشبه ما تكون ، مل يبق إال العثور عليه كما هو ، أو كما كان يف ذهن الكاتبو 

�ċȐººƻ�ǲººǠǧ�ƢººĔ¤���®ȂººƳȂǴǳ�ƨǨººǇȐǨǳ¦�̈ ¦ǂººǬƥ ُب الرمــز مــن الرمــز ، و يضــم العالقــة إىل العالقــة  قــرِّ ق ي

.3 »اختالقاختلقها حينا فن انتومههسري يف دروب ملتوية جدا من الدالالت نصادفها حينا و وي

�ȄºǴǟ�Ƣǻǂºǐƥ�Ƣºđ�¾ȂºŸ�Ŗºǳ¦�ƨǠمن هذا املنظور نفهم أن القراءة ال تعين تلك النظـرات السـري

قـراءة تعتمـد علـى  هـي ، أو اليت نكتفي من خالهلا بقبول اخلطاب حبـذافريه ، بـل يف احلقيقـةالنص

�Ǻºǟ�Ʈ ºƸƦǳ¦�Â���ǽǂºǏƢǼǟ�śºƥ�ƨºǸƟƢǬǳ¦�©ƢºǫȐǠǳ¦�®ƢŸ¤�ƨǳÂƢŰ�Â�ǎ Ǽǳ¦�Ǯ ȈǰǨƫ�ƨºȈƟƢĔȐǳ¦�©ȏȏƾºǳ¦

  .النص بني سطوره  خيفيهااليت 

.7ص  ،اجلليل جواد ترمجة رعد عبد نظرية االستقبال ،: روبرت سي هولب  -  1
.7ص :  نفسهاملرجع  -  2
.28، ص 1999، 1استقبال النص عند العرب ، املؤسسة العربية للدراسات و النشر ، بريوت ، لبنان ، ط: حممد املبارك  -  3
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هــدم لالعتقــاد «  احلقيقــة أن القــراءة ال تتوقــف عنــد هــذا التحديــد فحســب بــل هــي أيضــا

، ألن الـنص اإلبـداعي هــو الـذي يـدفع القــارئ خيبـة االنتظــارو بنـاء جديـد يتوقــف علـى  السـابق،

.1»حنو اجلديد دوما و يرغمه على متابعته  معايريه،إىل مراجعة مواقفه و 

خالهلـــا  مـــن إذن فكـــل قـــراءة هـــي هـــدم لقـــراءة ماضـــية و بنـــاء ألخـــرى جديـــدة ، يـــتمكن

القارئ من خلق دالالت جديدة و أفكار خمتلفة عن األفكار السابقة ، و ما قلناه عـن القـراءة ال 

علــى غــرار زمــن العوامــل الــيت تــؤثر مباشــرة يف عمليــة القــراءة هنــاك مجلــة مــن ينســينا اإلشــارة إىل أن 

  .للنص املقروء استيعابهنوعية القارئ ، و درجة و القراءة ، 

اآلخـر لـدى زمـرة مـن النقـاد املهتمـني بـالقراءة  هو فقد ظهر نظرية التقبلو أما مصطلح  

" مــن قــراءة النشــأة إىل قــراءة التقبــليف مقــال لــه بعنــوان   حســين الــوادالناقــد و لعــل أبــرز هــؤالء 

هو نظرية مجالية التقبل فلقد ) القراءة( و ) بالقارئ( ت إليه عناية الباحثني أبرز ما وصل«  :يقول

L'esthétique de la réception �ƨººȈƥǂǤǳ¦�ƢººȈǻƢŭ¢�Ŀ�ƢēƘººǌǻ�ǀººǼǷعرفــت هــذه النظريــة 

هــذا يعــين أن النظريــة تضــع  .2»و أثــارت مــن حوهلــا نقاشــا ثريــا جــدا الدارســني،صــدى طيبــا لــدى 

  .هم يف تقبل وفهم األعمال األدبيةصوب أعينها دور القارئ امل

Reception مجــــات الــــيت وضــــعت لداللــــة علــــى مصــــطلححقيقــــة تعــــددت الرت 

Theory  أوEsthétique de la Réception  ليبقى اهتمامها بقطيب العملية األدبية

، ، التأثري و االتصال االسـتقبالالنص و القارئ مركزيا ، و من تلك املصطلحات اليت أشرنا إليها

االستجابة ، القراءة ، التقبل ، حيث وضعت لتأخذ معاين جديدة مستمدة من عملية التخاطب 

  .و احلوار املفرتض بني النص و القارئ

ــــــز بــــــني  ــــــى تعــــــدد الرتمجــــــات بــــــل تتعــــــداها إىل صــــــعوبة التميي إن املشــــــكلة ال تقتصــــــر عل

املردفـات ، هـذا مـن أنه ليس هناك فرق واضح بني مجيـع هـذه  عليه نرىاملرتمجة ، و املصطلحات 

مـــن جهـــة أخـــرى يقـــر العديـــد مـــن النقـــاد بصـــعوبة الفصـــل بـــني مجيـــع تلـــك املصـــطلحات و جهـــة ، 

.3، ص 2007، 1نظريات القراءة يف النقد املعاصر ، منشورات دار اآلداب ، وهران ، اجلزائر ، ط: حبيب مونسي  -  1
.118، ص 1، العدد 5من قراءة النشأة إىل قراءة التقبل ، جملة فصول ، مج : حسني الواد  -  2
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ذلــك أن املتلقــي مــا هــو يف احلقيقــة إال املتــأثر بــالنص ، و املســتقبل لــه ، و هــو ، مصــطلح التلقــيو 

ا احلــديث مــا يكمــن استخالصــه مــن هــذ، و املسـتجيب ، و املتقبــل ، و هــو املرســل إليــه و القــارئ 

التلقــــي، :هــــيو أن هنــــاك أربــــع مصــــطلحات أساســــية ميكــــن اســــتخدامها يف هــــذا احلقــــل النقــــدي 

  .و القراءة  االستجابة،االستقبال، 

يــوحي بإجيابيــة العالقــة بــني الــنص و القــارئ و منــه  التلقــيمصــطلح   نإ هنــا ميكــن القــول

الســامع ، بوصــفه أشــد داللــة مــن مصــطلحات أخــرى كمصــطلح القــارئ ، و «فمصــطلح التلقــي 

.1»أو السماعية فضال عن القرائية الشفهية مصطلحا شامال تنطوي حتته أمناط التلقي

شكل من أشكال الفهم و التـذوق و التقيـيم «  إن تلقي النصوص و اآلداب بشكل عام

ȐººǷ�ǲººǠǧ�ŘººǠŭ¦�¦ǀººđ�Ȃººǿ�Â���§ÂƢººƴƬǳ¦�Â�°¦ǂǸƬººǇȏ�ÀƢǸººǓ�Â���ǎ Ǽººǳ¦�°ȂººȀǜǳ�¿±ألن عمليــة  هيت ،

تستدعي حتما عملية القراءة و التلقي ، بل إن عملية الكتابة تتضمن عملية القراءة الزما  الكتابة

منطقيــا هلــا ، و هاتــان العمليتــان تســتلزمان عــاملني متميــزين الكاتــب و القــارئ ، فتعــاون املؤلــف 

.2»القارئ يف جمهودمها هو الذي خيرج إىل الوجود األثر الفكريو 

الشــتماله علــى العمــوم أوال  «مل يــأت اعتباطــا و إمنــا  لقــيالتبأحقيــة مصــطلح  القــولإن 

.3»على احليادية اليت تتطور باجتاه إعادة بناء املعىن من خالل اخلربة و اإلدراك ثانياو 

عرضــها،أمشــل و أعــم مــن مجلــة املصــطلحات الــيت مت  التلقــيمــن هنــا يتضــح أن مصــطلح 

  .ذلك ملا يشكله من تفاعل بني النص و القارئو 

حتـول عـام مـن االهتمـام بـاملؤلف  « إىل ميكن التأكيد عليه هـو أن نظريـة التلقـي تشـريما و 

ســــتخدم بوصــــفها مصــــطلحا شــــامال يســــتوعب �Éƫ�ƢººººĔإو العمــــل إىل الــــنص و القــــارئ ، و مــــن مث ف

.59ص  ،1،2000ط املغرب،البيضاء،الدار  العريب،املركز الثقايف  تطبيقات،و  نظرية التلقي أصول :صاحلبشرى موسى  -  1
تلقي ملقامات اهلمذاين يف النقد العريب احلديث دراسة أدبية ، املوسوعة العربية للدراسات حبث يف أمناط ال: املقامات و التلقي : نادر كاظم  -  2

.64، ص 2003، 1و النشر ، بريوت ، لبنان ، ط
.16األصول املعرفية لنظرية التلقي ، ص : ناظم عودة خضر  -  3
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و يبقى أن التشكيالت و االستخدامات األخرى ينبغـي فهمهـا  .روعات ياوس و أيزر كليهمامش

.1»ببساطة يف سياقها

ذا يعــين أن نظريــة التلقــي غــريت منحــى الدراســات الــيت ســبقتها ، حيــث كــان اهتمامهــا هــ

، فجاءت نظرية التلقي لتلفت النظر إىل النص همنصبا على املؤلف أو العمل األديب كل على حد

  .و القارئ على اعتبا عالقة التفاعل احلاصلة بينهما

�Ƥُفهمــت ظريــة التلقــينلعــل اجلــدير بالــذكر يف هــذا املقــام اإلشــارة إىل أن  ººǘǬǳ¦�ƢººĔ¢�ȄººǴǟ

عالقة و الذي عمل على اإلشارة إىل أمهية القارئ   –ات ييف أملانيا الغربية خالل الستين –الوحيد 

التفاعــل القائمــة بينــه و بــني الــنص ، فالقــارئ هــو الــذي يصــاحب الــنص يف مجيــع مراحــل القــراءة  

  .هو الذي مينحه احلياة من جديدو 

  : مفهوم النظرية

تبط كثـريا باجلانـب ر عـن غريهـا يف أن مفهومهـا يـ) ، القـراءةاالستقبال( تميز نظرية التلقي ت

السياســـي ، أكثـــر مـــن ارتباطـــه باجلانـــب األديب ، ذلـــك أن هـــذا املفهـــوم ارتـــبط بالصـــراع السياســـي 

؛ أملانيــا الشـــرقية الــذي ظهــر يف  ،انيــا الغربيــة مــع النظــام املاركســيالــذي واجهتــه أمل ياأليــديولوجو 

حيث كان أصحاب هذا االجتاه يرون أن على العمل األديب أن يقود التلقي؛ وهذا يعين أن مهمة 

املؤلف تكمن يف توجيه نصه توجيها صحيحا حبيث يكـون قـادرا علـى إحـداث عمليـات التواصـل 

.2وهذا ما مل يتقبله نقاد أملانيا الغربيةواالستجابة معه، 

فريـــق الفريـــق  كـــل  Ƕºººē¦�ŕºººƷ���ƨȈǫǂºººǌǳ¦�Â�ƨºººȈƥǂǤǳ¦�śلقـــد اســـتمر الصـــراع بـــني نقـــاد املدرســـت

الــيت  األزمــةفــرواد االســتقبال يلقــون علــى املاركســية تبعــة «  اآلخــر باخلطــأ يف تصــوره لعمليــة التلقــي

بصفة خاصـة ، و نقـاد حدثت يف األدب بعامة ، و يف احنراف القارئ فكريا يف تعامله مع النص 

.26، ص نظرية التلقي ، مقدمة نقدية ، ترمجة عز الدين إمساعيل : روبرت هولب  -  1
.122ناظم عودة خضر، األصول املعرفية لنظرية التلقي، ص : ينظرـ  2
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Ƣºººǿ®¦Â°�²أملانيــا الشـــرقية يصـــفون نظريـــة االســـتق Ȑºººǧ¤�ȄºººǴǟ�¾ƾºººƫ�ƨºººȇ±¦ȂƳǂƥ�ƨºººǳÂƢŰ�ƢºººĔƘƥ�¾ƢƦ«1. إذن 

؛ معتقـــداتبقـــدر مـــا هـــي أزمـــة  مفـــاهيمفاألزمــة الـــيت حلقـــت بـــاألدب يف تلـــك الفـــرتة ليســـت أزمــة 

  . حيث أن كل فريق يريد االنتصار آلرائه ومعتقداته

نظـــامني،تعـــد حبـــق صـــراعا بـــني  –وفـــق هـــذا املفهـــوم السياســـي  –نفهـــم أن النظريـــة  إذن

و الثــاين شــيوعي يتحــدد فيــه نشــاط الفــرد تبعــا لســلطة  الفــردي،األول دميقراطــي يتمتــع بالنشــاط 

  .حلزباأو لسياسة  احلاكمة الطبقة

متثــل زاويــة عكســية يف مســرية احلركــات النقديــة الــيت أعلنــت  « و النظريــة مــن جهــة أخــرى 

�ƨǤǳ�Ƣđ�ƪ ǳƾƦƬǇ¦�Â���ƨȇŚƦǠƬǳ¦�ǾƫƢȈǘǠǷ�Â���ǎ Ǽǳ¦�ƨǤǳ�ȄǴǟ�§ǂū¦2»األسطورة.

هذا يدل على أن هدف هذه النظرية يكمن يف تصحيح احنراف الفكر النقدي ، و ذلك 

باالهتمام بقيمة النص ، و اإلعالء من شأن القارئ ، و منه فالرتكيز على مفهوم االستقبال لدى 

رواد النظريــــة يتمحــــور حــــول قطبــــني رئيســــيني مهــــا القــــارئ و الــــنص ، علــــى اعتبــــار أن األول هــــو 

اكتفـوا و قطب األهم و املقدم يف عملية التلقي ، أمـا الثـاين فقـد قلـل الـرواد مـن دوره يف العمليـة ،ال

  .إشارات و رموز وجب على القارئ فكها وحتليلهافقط مبا يقدمه من 

ترتكــز علــى دعــامتني رئيســيتني، تتمثــل األوىل يف القــراءة نظريــة يفهــي  التلقــينظريــةإن 

مسـامهته و القـارئ ملاهيـة الـنص الـذي أمامـه  إدراكلـق؛ يقصـد بـاألوىل  اخلَ وتتمثل الثانية يف اإلدراك

«��ËȂǰÉȇو  يف اكتشافه، ƢǌƬǯȏ¦�¦ǀđ؛ أي خلقـه الفـين لـقاخلَ  إىل ن موقفـا مبـدئيا يـؤدي بـه فيمـا بعـد

مـا قـرأه إىل عـامل الوجـود بفضـل  إخـراجملـا مت قراءتـه يف حلـة جديـدة، وبـذلك فالقـارئ يعمـل علـى 

�ȏ�śǧǂºǗ�śºƥ�ǲºǟƢǨƫ�ȄºǴǟ�ƨºǸƟƢǫ�ƨºȇǂǜǻ�Ȇºǿ�ƢēƢǨȇǂǠƫ�ǖǈƥ¢�Ŀ�ƨȇǂǜǼǳƢف وبالتايل 3.رائهتقومياته و آ

غــىن ألحــدمها عــن اآلخــر، الــنص والقــارئ؛ فــاألول يقــدم املــادة كمــا هــي، وعلــى القــارئ تفكيــك 

       .  اليت ما كانت لتظهر دون جهد وحتليل اēƢǻȂǼǰǷ�«¦ǂƼƬǇ¦Â�ƢȀǴȈǴŢو تلك املادة 

،1ط مصر،العريب،دار الفكر  مقارنة،دراسة  النقدي،ريبة و تراثنا غقراءة النص و مجاليات التلقي بني املذاهب ال :الواحدحممود عباس عبد  -  1

.16ص  ،1996
.17ص : نفسه املرجع -  2
.95، 94دة خضر، األصول املعرفية لنظرية التلقي، ص ص ناظم عو : ينظرـ  3
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التلقـــي، القـــراءة، ( قـــدم مفهومـــا بســـيطا و واضـــحا لنظريـــة االســـتقبال أ هكـــذا حاولـــت أن

احلال نفسه ينطبق علـى قضـية و  للنظرية،بصعوبة إجياد مفهوم جامع مانع  اإلقرارمع ) .االستجابة

حيـــث أطلـــق علـــى النظريـــة العديـــد مـــن املصـــطلحات و األلقـــاب إمـــا ترمجـــة أو  املصـــطلح،تعـــدد 

.فاصو 





 :الفصل األول

 نظرية التلقي

 ني فكر القدماء ونظرة احملدثنيب



  :األول المبحث

  يف نشأة النظرية لدى اليونانيني والعرب  

  :المبحث الثاني

  لدى  التلقيالفلسفي لنظرية و  املعريف التأصيل

  الغرب                  
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  اليونانيين و العرب  لدى في نشأة النظرية: المبحث األول 

 :تمهيد

حاهلا يف ذلك حال   –من فراغ  تنشأمل  أو ما يعرف جبماليات التلقي إن نظرية التلقي

اليوناين و ، جذور ترجع إىل الفكر السفسطائي بل هلا جذور موغلة يف القدم - ياتكثري من النظر 

فهو الذي تقع عليه فعل القراءة ، بل اعترباه فاعال ديناميكيا ) السامع (يعتربان القارئ  ان كانااللذ

يشري و  عندها تتحقق عملية الفهم احلقيقي للمعىنو يتأثر به، فيصنع داللته، و  صيؤثر يف الن

Eric""بنتليإريك" Bently"  ليست ) األدبية (إىل أن مشاركة القراء يف العملية اإلبداعية

إذا استبعدنا القراءة من العملية الفنية ، فقدت هذه « حيث يؤكد على أنه ، باملشاركة اهلينة

.1»العملية أحد عناصره اهلامة ، و فقدت كذلك جاذبيتها 

 بغيابهو  األدبية،القارئ يعترب أحد العناصر اهلامة اليت تشكل مفاصل العملية ف بالتايلو 

هاننا هو هل املفكرون األوائل نظروا إىل لكن السؤال الذي يتبادر إىل أذو  .عناصرهايضيع اكتمال 

  وختمينات ال أكثر؟ مالحظاتئ هذه النظرة الثاقبة أم أن آراءهم بقيت جمرد ر القا

ة ، يظهر بهذا هو السؤال الذي طرح نفسه على مائدة البحث لفرتات طويلة و متعاق

"روتاغروسب" و Longinos"  لونجينوس" ذلك يف أطروحات الفالسفة السفسطائيني أمثال 

Protagorace" هوراسو" Horace  و غريهم.  

إذ يعتقدون أن كل  ؛يف وضع مزدوجاملتلقي  Sophistes السفسطائيونلقد جعل 

، و بالتايل فقد يات حتقق اإلقناع التامنكما أنه يف الوقت نفسه حيتوي على ب   ،ملفوظ هو احتمالّ 

الثاين فيهدف إىل جعل  االفرتاض أماقي ، األول بتنشيط القدرات التأويلية للمتل االفرتاضمسح 

ينحدر من امللفوظ  «د السفسطائيني نعليه فاملعىن عو  .2تامة للملفوظ استجابةاملتلقي يف حالة 

، و من التالعب الذي حيدث يف النسيج اللغوي و األسلويب له ، أما ، من إمياءاته البالغيةنفسه

.32ص  ،مجاليات التلقي إمساعيل،سامي  -  1
.11األصول املعرفية لنظرية التلقي ، ص : ناظم عودة خضر :ينظرـ  2
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نب البعيد من عملية بناء املعىن ، إن تلك التجربة هي ، فهي تقف يف اجلا) الفهم( جتربة التلقي 

.1»على طابع متييزي يف مفهوم التلقي  تنطويو لكنها   ،جدلية حديثة

و رأوا أن أي ، املعىن يف املعرفة أمهيةاقني إىل احلديث عن السبَّ  من  كانواإن السفسطائيني

كن ما نالحظه هنا أن فالسفة اليونان مل لؤدي إىل التغيري يف نظرية املعىن ، و تغيري يف املعرفة ي

يتحدثوا بالتحديد عن السبب احلقيقي الذي يؤدي إىل تغري نظرية املعىن ، بل راحوا يضعون قوانني 

  .عامة لكل ما يف الوجود

، حيث افرتضوا ور الذايت يف تشكيل معىن األشياءلقد حاول السفسطائيون أن يظهروا املنظ

�ƢĔ¢�̈ŚǤƬǷ  فهو وحده  اإلنسان،ألنه مرتبط حبواس  نسيب،ذا التغيري إمنا هو أمر أن إدراك هو

هنا نشري إىل نقطة هامة و 2.و قد طبقوا تلك التصورات مجيعها يف ميدان اخلطابة األشياء،مقياس 

عالقتها و  االستجابة، فقد حتدث السفسطائيون عن  االستجابةيف الفكر السفسطائي أال و هي 

أي أن غاية اخلطابة يف الطرف الغائي منها؛ ) املتلقي( مستمع وضعهم للباخلطابة انطالقا من 

  .االستجابةاألوىل هي إقناع املستمع فكشفوا بذلك عن أول أصل من أصول 

لة نقد وثيق الص - ملن يدقق النظر -استجابة اجلمهوربالقراءة و  االهتمام «احلق أن و 

"هوراس"و Aristo "أرسطو"و Aristohle"فأفالطون"، بالنظرية الكالسيكية يف األدب

Horas ،ثري تأيشري إىل الـ"  لوجينوس"، و هذا ما جعل باستجابة اجلمهور لألدبكثريا   شغلوا

اجنذابا بل مشاركا فعاال يف الداللة  املتلقي فيجعله أكثر انفعاال و الذي حيدثه الكالم الشعري يف

 األدبيةالعملية  فاعال ومؤثرا يف صبح جزءاً ذا يعين أن القارئ أوه .3»على ما يقع حوله احلديث

شأنه يف ذلك شأن الكاتب أو الشاعر والنص بعدما كان يف السابق جمرد مستمع ال تتعدى 

.وظيفته حّد االستماع ملا يلقى أمامه من أشعار أو خطابات

.12، ص املرجع السابق  -  1
.25ص : جع نفسهاملر ـ  2
، ص 2003، 1النقد األديب احلديث ، من احملاكاة إىل التفكيك ، دار املسرية للنشر و التوزيع ، عمان ، األردن ، ط: إبراهيم حممود خليل -3

68.
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ي و ه اإلقناع،قوم بعملية التواصل و التأثري و تقد ركب السفسطائيون من اللغة أشكاال ل

�ǶȀƦǘƻ�¦ȂǼǸǔȇ�Ȇǯ�ňƢǈǴǳ¦�ǶđƢǘƻ�«ƢƬǻ¤�Ŀ�ƨǷƢƫ�ƨȇǂŞ�¦ȂǧǂǐƬǧاملتلقي،موجهة أصال صوب 

1.يف قرائهم ومستمعيهمالتأثري  هلا القدرة علىالقضائية بنيات 

اإلهلام ينتقل من رقة الشعر إىل املتلقي عرب  «التأكيد على أن  "أفالطون"كما حاول 

ات بتأثري املغناطيس يف قطع متعددة من حديد تصبح الثانية مشبها هذه التأثري  الشاعر،وسيط هو 

.2»منها قادرة على جذب قطع أخرى بسبب تأثريها بالقطعة األوىل

لقد أراد السفسطائيون أن يستخدموا شكل اخلطاب و بنيته باعتباره الوسيلة األجنع يف 

ا الغاية اليت تستند عليها         مهالتأثري  قو خل االعتقاد، و هذا ما يعين أن كسب  االهتمامإثارة 

السفسطائية ، و منه فقدرة الكالم هي قدرة شكلية ذات بناء مؤثر يقوم الشكل فيها  "اخلطابة"

كونت   بالكيفية اليت وصلته ، و، حبيث يؤول املتلقي مقتضيات الشكل  االعتقادبوظيفة حتقق 

فسرت العديد من الظواهر البالغية   «لة هذا ما تؤكده العبارة القائاعتقاده مبوضوع اخلطاب ، و 

�ŚƯƘƬǴǳ�Äƾǐǫ�ȂŴ�ȄǴǟ�ƨȀƳȂǷ�ƪو  ǻƢǯ�ƢĔ¢�ȄǴǟ�ƢēȏƢǸǠƬǇ¦�¾Â¢�Ŀ�śȈƟƢǘǈǨǈǳ¦�ƾǼǟ�ƨȈƥȂǴǇȋ¦

.3»املستمعنييف 

واعتربوها  )الشكل (  فقد ركزوا على اللغة ؛ االستجابةهكذا كان رأي السفسطائيني يف 

خيتلف مع  كان  "سقراط" غري أن ،ع يف املتلقيأفضل الوسائل إلحداث التأثري واإلقنا 

السفسطائيني حول الوسائل اليت حتقق االستجابة؛ فبينما حصرها السفسطائيون يف اللغة، دعا 

إذن فاخلالف ال يعدو كونه خالفًا أخالقيا ُسبغ بطابع .4إىل مضاعفة احلق والفضيلة" سقراط"

  . حبت فلسفي

.26األصول املعرفية لنظرية التلقي،ص : ناظم عودة خضر :ينظرـ  1
.118، ص يث ، من احملاكاة إىل التفكيكالنقد األديب احلد: إبراهيم حممود خليل  -  2
.28األصول املعرفية لنظرية التلقي ص : ناظم عودة خضر  -  3
.29، 28املرجع نفسه، ص ص : ينظرـ 4
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يني حتدثوا عن نقطة ثانية تتلخص يف ذاتية املنطوق  و جتدر اإلشارة إىل أن السفسطائ

حيث طوروا منطا من اخلطابة قائما على معرفة فعل الذات يف أي منطوق لغوي ، و يرتتب على 

أي أن التأويل نشاط ضروري ألنه حماولة للفهم  ؛يب يصف األشياءتهذا نسبية املعىن ألي تر 

 إنتاج أشكال غري منتهية هلا القدرة على تكوين اإلدراك ، كما أن العقل يقوم بكامل دوره يفو 

.1االستجابة

يعتمدون األلفاظ املشرتكة تلك اليت تأخذ أكثر من  «إن السفسطائيني مجيعهم كانوا 

.2»يلعبون مبعانيها فيبهرون السامع  ،معىن

   املتلقي من خالل وسيلة اللسان دون غريها ؟ إقناعلكن السؤال ملاذا يلحون على أمهية  

أمرين ، أوهلما تطويع اللغة  استدعاءلعل اإلجابة تكمن يف أن اإلقناع لذاته هو فن ، و هذا يعين 

و حماولة البحث عن صيغ لسانية أكثر تأثريا ، و ثانيهما اإلشارة الضمنية إىل املتلقي من خالل 

  .شكل مادة التعبري

و عليه فالفهم  واصلية،تهو بنية  السفسطائيني ىدلإىل أن اإلقناع  يف األخري صلخنو 

اللسان اليت هلا قابلية  آلية ، و ذلك بإقناعه من خاللعندهم يتمثل يف ضمان تواصل اآلخر

  .التشكل بطرائق متعددة

  . 31ص  :السابقاملرجع : ينظر -  1
.34ص األصول املعرفية لنظرية التلقي،  :ناظم عودة خضر -2
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:وفكرة التلقياليونانيون –أوالً 

فقد كانت قيادة الفكر لدى األمة  ؛لعل أهم ما مييز بالد اليونان ، اعتبارها مهد الفلسفة

"هزيود"و"  مرهو " ائد صانية منذ القرن العاشر قبل امليالد يف أيدي الشعراء ، متثل ذلك يف قاليون

�°ƾš �Â���ƢĔÂƾǌǼȇ�Â�ƢĔȂǜǨŹ���śȈǻƢǻȂȈǳ¦�² ȂǨǻ�Ŀ�ƨȈǫ¦ǂǳ¦�ƨǻƢǰŭƢƥ�½¦ǀǻ¡�ȄǜŢ�ƪ ǻƢǯ�Ŗǳ¦

يث عن إسهامهم اإلشارة إىل أن اليونانيني كان هلم باع يف التأصيل لنظرية التلقي، و بالتايل فاحلد

و أسهب يف  Plato "أفالطون"Ƣđ يف هذا املوضوع يقتضي احلديث عن نظرية احملاكاة اليت قال

  .احلديث عنها

، و إىل بعض التشابه بينهما  وجود عالقة بني شيئنيمصطلح يشري إىل «و احملاكاة 

.1»و الروماين¦�ňƢǻȂȈǳ¦�ƾǬǼǳ¦�Ŀ�ĺ®ȋ¦�̧¦ƾƥȍ¦�ƨǠȈƦǗ�Ƣđ�©ǄȈŤ�ƨǨǏ�±ǂƥ¢�̈ƢǯƢƄو 

مرتبط أساسا بنظريته العامة يف عامل املثل، حيث أن عامل "أفالطون" ىدلصطلح املف إذن

  .إال انعكاس للعامل املثايل - حسب رأيه –األشياء ما هو يف احلقيقة 

يف الباب العاشر من  " أفالطون" و يتجلى مفهوم احملاكاة يف اإلبداع األديب عند 

، يتجلى فيه املفهوم الفلسفي "جلكون" و"  سقراط" حوارا بني أجرى  «حيث  اجلمهورية

احلقائق  :للمحاكاة يف عامل اإلبداع األديب ، و يتمثل هذا املفهوم يف القول بوجود ثالثة عوامل

.2») عامل الفن( ، و احلقائق الفنية ) عامل احلواس( ، و احلقائق الطبيعية ) عامل املثل( الثابتة 

�ǲǏȋ¦�Ȃǿ�®ǂĐ¦�ǲǰǌǳ¦�°ƢƦƬǟ¦�Ŀ�ǎ–"أفالطون"من وجهة نظر احملاكاة إذن  ƼǴƬƫ

أما بقية األشياء األخرى فما هي إال فروع لألصل ، و من هنا نشأت معضلة احملاكاة عند كل من 

األفكار و عامل املثل ( املقارنة بني عاملني ، عامل احلقيقة وجبت هنا ، و "أرسطو" و " أفالطون"

Ȑǧ¢�ƾǼǟ�̈®ǂĐ¦ ومن هذا املنطلق أخذت  ) رسطوأالعامل الرمزي عند ( و عامل اخليال ) طون

   .احملاكاة بينهما تأخذ أبعادا أخرى

ديوان املطبوعات اجلامعية ، الساحة املركزية ، بن عكنون،  -نظرية التعبري –التأثري العريب املعاصر نظرية األدب يف النقد : شايف عكاشة -  1

.3، ص 1994، 1، ط1اجلزائر ، ج

 .4ص : نفسهاملرجع ـ  2
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فإذا ...املادة جزء من احملسوسات « أن بنيفقد انتقد بشدة هذه النظرية و  " أرسطو"أما 

ها ، و إذا فرضناها كانت معارضة لطبيعة األشياء اليت هي مثل،فرضنا املثل جمردة من كل مادة 

.1»" أفالطون" أي معارضة لصفات املثل عند  ؛صارت حمسوسة جزئية  ،متحققة يف مادة

هي حماكاة لعامل اخليال ، و قد اعتربها فعل ذايت خاص "أرسطو"إن احملاكاة عند 

لسببني كالمها  -يف اعتقاده –ذلك أن الشعر قد نشأ  ؛)سيكولوجي ( استجابة لدافع نفسي و 

احملاكاة غريزة يف اإلنسان تظهر فيه منذ الطفولة ، كما أن الناس جيدون لذة يف  «أن و عي ، طبي

.2 »احملاكاة 

هي شكل قائم بذاته يؤدي وظيفة التطهري و منه فهي ضرب من  -حسبه –إذن فاحملاكاة 

  ثايل جمرد م احملاكاة من منظور مالذي قد" أفالطون"ضروب اإلبداع ، و هذه النظرة خمالفة لنظرة 

خلقا " أرسطو" احملاكاة تقليدا بينما اعتربها  عدّ "أفالطون" و عليه فالفرق بينهما يكمن يف أن 

  .جديدا 

: ص الذي يقضي بدمج العناصر اآلتيةنظرية احملاكاة وفق تصوره اخلا" أرسطو" لقد قدم 

ا بينهما لتؤدي وظيفة ترتابط فيم حيث أن مجيع هذه العناصر ،، وطابعه اخلاصؤهأجز ،حقيقة الفن

   .االستجابةفتخلق بذلك نوعا من التأثري و  ،احملاكاة

عي و ذلك لغرض حياول أن جيعل نظام احملاكاة جيري وفق نظام النمو الطبي "أرسطو"إن 

ع القانون و يشري إىل طبيعة ض، كما أنه كان ي) التطهري( جابة التأثري و االست خلقحتقيق املعىن و 

بالتايل فاملعيار الذي كان يؤدي وظيفة داخل احملاكاة خيلف قوة ة اليت يؤديها ، و الوظيف ، وعمله

  .و احملركة للكائنات يف الطبيعة ةالباطني¤ȂǬǳ¦�ǾƦǌƫ�̈Ȃǫ�ƢĔ̈� ؛باطنية و حمركة للعامل الرمزي

 أفالطون استمد «جتدر اإلشارة إىل الوعي اجلمايل لدى الفالسفة اليونانيني ، فقد و 

اً اجلمالية جزء ةفلسفالد تعامليتافيزيقية إىل العامل ، و من مثة  تهماليات من نظر مبحثه يف اجل

.37األصول املعرفية لنظرية التلقي ص : ناظم عودة خضر  -  1
.37ص  :هساملرجع نف -  2
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يتجزأ من فلسفته بصفة عامة ، فقد متيزت نظريته يف اجلمال باهلجوم على اجلانب العاطفي ال 

   ن اكتشافو كا(...) احرتام املنطق و العقل و اجلانب األخالقي و املثايل ، و النزوع حنو احلسي و 

.1»يف اجلمال أفالطون للجمال الكلي إضافة جديدة لنظريته 

إىل تأسيس نظرية يف اجلماليات قائمة على اجتاه " أفالطون" هذه األمور جمتمعة دفعت 

�Â��ǞǸƬĐ¦�ƨǷƾş�ǶƬȀȇ�ȆǫȐƻ¢�ŅƢưǷ بالتايل ففلسفة األفراد األخالقية و الرتبوية، و  طاقاتينمي

دعوة إىل العقل  يعد العصر اليوناين ، و ما اتسم به ايدولوجيااجلمال عنده تعد جزءا هاما من 

  .اجلمال احلسي و األخالقيو 

يف اجلماليات يقتضي منا اإلشارة إىل " أفالطون" إن احلديث عن اجلمال و عن نظرية 

فرع من فروع الفلسفة الذي يهدف إىل  «�ƢĔ¤�¾ȂǬǼǧ - فلسفة اجلمال –مدلول هذه اللفظة 

ƾǏ¤�Ľ���ƨȈǻƢƯ�ƨȀƳ�ǺǷ�Ƣđ�²¦°� دراسة التصورات ƢǈƷȍ¦�Â�ƨȀƳ�ǺǷ�¾ƢǸŪ¦�Ǻǟ�ƨȈǻƢǈǻȍ¦

عليها من جهة ثالثة ، و من مث يتحول التعريف باجلمال إىل ثالث مراحل هامة هي   األحكام

.2» فمرحلة احلكم ،مرحلة التصور مث مرحلة اإلحساس

أوهلا التصور  و من هنا نفهم أن فلسفة اجلمال ترتكز على ثالث مقومات أساسية 

 اهلدف  آخرها احلكم ، و بالتايل نصل إىل أن موضوع اإلحساس باجلمال كانثانيها اإلحساس و و 

Esthétiqueاإلستطيقا باسمرفت اليت عُ من فلسفة اجلمال يف العصر احلديث، األساسي

ه التسمية على علم اجلمال سنة ذأول من أطلق ه "Baumgarten""باومجارتن"يعترب و 

يتضح  .3فصل ميدان اجلماليات عن غريه من امليادين إىل ذلك، و كان يهدف من وراء 1835

ركز كريا عن اجلمال، ولكن ما املقصود باجلمال؟ وهل يوجد "أفالطون"من هذا احلديث أن 

احلس اجلمايل و تاريخ التذوق الفين عرب العصور ، دار املعرفة اجلامعية للطبع و النشر : رواية عبد املنعم عباس علي عبد املعطي حممد ، و -1

.25، ص 2003، مصر ،  اإلسكندريةالتوزيع ، األزاريطة ، و 
.187ص  :املرجع نفسه -  2
  ة و املفكرينامتداد جذري لفلسفة اجلمال اليت كانت حمط اهتمام الفالسف هي :االستطيقا.
.187احلس اجلمايل ص : علي عبد املعطي و رواية عبد املنعم عباس : ينظر  3
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 ذهب العديد من النقاد والفالسفة أن ني األشياء اليت نصفها باجلمال؟جيمع ب امجالي اعنصر ضمنه 

.1»، والصدق التارخيي، والصدق يف عرض حلقائق العلنيةالصدق يف حماكاة الطبيعة« ال هو ماجل

والعلوم  ،يعين الصدق يف مجيع امليادين؛ فهو مرتبط باألدب -حسب هؤالء  - إذن فاجلمال 

وبقدر ما كان األديب أو العامل أو الفيلسوف صادقا، بقدر ما زادت درجة والفلسفة والتاريخ، 

  .لاجلما

و حماولتهما الكبرية يف بناء  "أفالطون"و  "أرسطو"كل من   إسهاماتعدما حتدثنا عن ب    

صرح التلقي، و بعدما عرفنا معىن علم اجلمال يف الفكر اليوناين ، نأيت اآلن إىل احلديث عن 

� ¦°ȉ¦�Â�ƢȀƬƷǂǗ�Ŗǳ¦�°Ƣǰǧȋ¦�¾Ȑƻ�ǺǷ���ȆǬǴƬǳ¦�ǲǬƷ�Ŀ�ƨƸǓ¦Â�ƢēƢǸǐƥ�ƪ ǯǂƫ�Ãǂƻ¢�ƨȈǐƼǋ

نظرية السمو اسمنظريته الشهرية اليت أطلق عليها و " لونجينوس"�ƨȈǐƼǋ�ƢĔ¤���ƢȀƬǷƾǫ اليت

بالتايل و  ؛ لالستجابةهي تنطوي على قيمة مجالية خاصة ، كما تنطوي على أمناط متعددة و 

خصوصا و على حنو ملموس يف العمل األديب  «فالسمو يتحدد من خالل معنيني ، يظهر أحدمها 

عبري ، و بالتايل فيه مسحة أفالطونية ، فهو صدى لروح عظيمة ، لذلك فإن الفكرة يف يف براعة الت

بعض األحيان تثري اإلعجاب دون النطق بكلمة واحدة ، و ذلك بسبب ما تضمنته من عظمة يف 

.2»الروح 

يطلق على السمو صفة الشمولية ، ألنه يتحقق فيما هو مادي "لونيجينوس" لقد كان 

كما يطلق عليه صفة عدم ) الروح( و فيما هو مثايل ) اخلاص و الرباعة يف التعبري االمتياز( 

.التناهي ، فهو العلة و املعلول يف اآلن ذاته

لتحقيق السمو لدى املتلقي ، كما  االستجابةأن املعلول يصبح علة ، بنية  هذا يشري إىل

لونجينوسحسب   _ ، الذي ال يأيتهلا القدرة على إحداث التأثري و اإلقناع  االستجابةأن هذه 

  أساسية من أجل حيث وضع هلا مخسة مصادر ) السامية ( إال من خالل اللغة الرفيعة  –ا دائم

.15، ص )دت(، ) دط(مكتبة اآلداب، القاهرة، مصر، تذوق اجلمال يف األدب، : عبد املنعم شليبـ  1
  يكثر يف فلسفة اجلمال استعمال مصطلح اجلالل مرادفا للسموـ. 
.10صول املعرفية لنظرية التلقي ، ص األ: ناظم عودة خضر  -  2
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املتوقد امللهم ، تكوين الصور  االنفعالاملقدرة على تكوين آراء عظيمة ،  «حتقيقها و هي 

·�� اللغة البليغة اليت تتضمن بدورها اختيار الكلمات ،املناسبة ƢǨǳȋ¦�ƨǫ®�Ľ�±ƢĐ¦�¾ƢǸǠƬǇ¦�Â

.1»أخريا املقدرة اإلنشائية الرفيعة اجلليلة و 

 االستجابة قاملقدرة على خل هوحسب لوجنينوس  - ن السموأهكذا نستطيع القول 

رفا مهما ، ذلك أنه يعترب ط باستمرارالتأثري يف املتلقي ، حيث يضع املستمع يف مقياس السمو و 

  .ثريمن أطراف عملية التأ

، كما أن  االستجابةƢȈǼƥ�ǺǷ�ƨȈǼƥ�ƢĔ¢�ŐƬǟ¢�Â�̈°Ȃǐǳ¦�ȄǴǟ©�"لوجينوس" و قد اشتغل 

�Ŀ�®Ƣǟ�ǾǼǰǳ�±ƢĐ¦�̧ ¦Ȃǻ¢�ǺǷ�̧Ȃǻ�Ǿƥ�̈°Ȃǐǳ¦�Ǯ Ǵƫ�¾ƢǸǠƬǇ¦�ǲǴǟاألخري �Â¢�±ƢĐ¦�ƨȇƢǣ�ÀƘƥ�ǂǯ̄ �Â

  .الصورة عموما هي حتقيق التأثري يف املتلقي و لفت نظره

يف التأسيس لفكرة التلقي " لونجينوس" و" فالطونأ" و" أرسطو" هكذا أسهم كل من 

الذي حيدث بني  االندماجحيث كان األول ينسب لألدب وظيفة تطهريية من خالل التالحم و 

مبماثلة بني العامل الرمزي   –من أجل بيان ذلك  –و العمل األديب، و قد قام ) املستمع(املتلقي 

مني ، أما الثاين فقد ، و بني خصائص كال العالَ ) واقعال/ الطبيعة ( العامل الطبيعي و ) احملاكاة(

ǞǸƬĐ¦�ƨǷƾş�ǶƬȀȇ�ȆǫȐƻ¢�ŅƢưǷ�ǽƢš ¦�ȄǴǟ�ƨǸƟƢǫ�¾ƢǸŪ¦�Ŀ�ƨȇǂǜǻ�ǆ ȈǇƘƫ�ȄǴǟ�ǲǸǟ�   أما

باالعتماد على اللغة الرفيعة  وذلك يتم للسمو القدرة على التأثري يف املتلقيأن  رأىاألخري فقد 

  .ة على خلق االستجابةاألسلوب اجليد  وبالتايل القدر و 

.53األصول املعرفية لنظرية التلقي ، ص : ناظم عودة خضر  -  1
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  :العرب و اهتمامهم بموضوع التلقي - ثانياً 

أنه مل يرتبط لدى رواده بالنقدي  العريب يتميز مفهوم التلقي أو مجاليات التلقي يف تراثنا

، و لعل هذا يرجع إىل انشغال العرب بالشعر ما هو احلال لدى النقاد الغربينيبنزعات فلسفية مثل

و لكن هذا ال يعين أن تراثنا النقدي قد خال متاما  .1ضايا و النزعات الفلسفيةدون سواه من الق

من فلسفة عامة تنظم و تؤصل هلذه النظرية ، حيث جند أن نقادنا قد اهتموا مبوضوع التلقي  

  .مثلما اهتموا بالنص و املؤلف بل أحيانا أكثر منهما) االستقبال(

ى النقاد و الدراسني العرب منذ فرتة بعيدة من لقد حظيت قضية التلقي باهتمام كبري لد

حيث كان للعرب يف جاهليتهم مواسم عامة و أسواقا  القدمي؛خالل حركة تطور النقد العريب 

يأتون من خمتلف القبائل العربية ، و لعل أشهر هذه األسواق يؤمها الشعراء و املتذوقون للشعر ، 

اء مكانا خصبا يعرضون من خالله أعماهلم على اإلطالق سوق عكاظ الذي اختذ منه الشعر 

  ) .املتلقني( على السامعني ) قصائدهم الشعرية( اإلبداعية 

لقد كان الشعراء يتخريون األلفاظ اليت ترضاها و تستعملها أكثر القبائل ، و هنا يأيت دور 

حيكم املتلقي يف احلكم على الشعر ، حسب ذوقه و ثقافته اخلاصة ، فيحكم هلذا بالتميز و 

.لآلخر بالرداءة ، و من هنا بدأت تلوح يف األفق معامل النقد 

بنو القرطاجنيحازمو الجرجانياهرقالعبدالنقاد القدامى و على رأسهم  تطرققد ل

 باعتباره عمال فنيا  ومن مثة انتقلوا للحديث عن النص املبدع كما تكلموا عن السامع إىل قتيبة

يق رشابنقد أكد و ، 2الكالم األديب سواء كان شعرا أو نثرا  هذا من خالل ما أطلقوا عليهو 

.3»منثور و و كالم العرب نوعان ، منظوم  «: ذلك يف قوله) هـ 456ت ( 

.77قراءة النص و مجاليات التلقي بني املذاهب الغربية و تراثنا النقدي ، دراسة مقارنة ص : حممود عباس عبد الواحد : ينظر  -  1
)          د ت) ( د ط(لنشر و التوزيع واللدراسات اجلامعية  ةيف النقد العريب القدمي ، مؤسسة محاد التلقي و اإلبداع: ة بحممود دراس: ينظر  -  2

.8ص 
رية ، صيدا ، بريوت ، لبنان،     العمدة يف حماسن ، الشعر آدابه و نقده ، حتقيق عبد احلميد هنداوي ، املكتبة العص: القريواين  ابن رشيق -  3

.12، ص ) د ت ) ( طد(
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�ǄȈǸƬȇ�Â�ǂǠǌǳ¦�Ŀ�¾Âȋ¦�ǲưǸƬȇ�¿Ȑǰǳ¦�ǺǷ�śǘŶ�ǶȀƬȈǴǿƢƳ�Ŀ�§ǂǠǴǳ�À¢�¿Ȑǰǳ¦�¦ǀđ�ƾǐǬȇ�Â

يف النثر ، أما النمط الثاين فيتمثل العرب و هو الغالب األعم يف كالم، بل ظابكونه أكثر حف

  .باملقارنة مع األول أقل حفظا بأنهيتميز و 

لعل هذا هو الوصف و  السامع دما أطلقوا عليه لفظ، عند اهتم النقاد العرب باملتلقيقو 

هذا املصطلح يف قول ، و جند قاد العرب أثناء تأصيلهم للنظريةالذي ارتكزت عليه دراسات الن

.1»اإلفهامو األمر و الغاية اليت جيري إليها القائل و السامع إمنا هو الفهم  رألن مدا «: جلاحظا

هي حتقيق ) املتلقي(والسامع ) الكاتب( إليها كل من القائل  لغاية اليت يطمحفا إذن

  .التواصل بني الطرفني و هذا ال يتم إال من خالل قراءة و فهم الثاين ملا يقوله األول

) األوصاف(جند أن النقاد العرب القدامى قد استعملوا هذه املصطلحات  من هذا املنطلق

املبدع  لعريب احلديث متمثال يفهذا ما جند له مقابال يف النقد اع و ، الكالم األديب والساماملتكلم

.، املتلقيالنص

بداعية املقام أن النقاد العرب جتاوزوا دراسة أركان العملية اإل هذا و ما جيب اإلشارة إليه يف

و طبيعة العالقة بني املبدع و املتلقي و عالقتهما بالنص ، فاملبدع سواء أكان شاعرا أم ناثرا فهو 

ميتلك ثقافة و معرفة و قدرة لغوية يستطيع من خالهلا استخدام النص يف ضوء فكره و مشاعره 

دع    ـــــــــــذا ال بد للمباخلاصني ، كما أنه يستطيع أن يدخل املتلقي يف أعماق جتربته و مشاعره ، و هل

أكرب  االستجابةأن يراعي أحاسيس و مشاعر املتلقي حىت تكون نسبة  - من أجل حتقيق غايته -

و التأثري أعم ، كما جيب أن يراعي املستوى الثقايف و االجتماعي للمتلقي ، الن املتلقي املتفاعل

  من ذلك هو مشارك يف خلق النص مع جتربة املبدع و مشاعره هو قارئ و ناقد بل و أكثر 

.2حتديد أبعادهو 

.60، ص 1البيان و التبيني ، حتقيق موفق شهاب الدين ، دار املكتبة العلمية ، بريوت ، لبنان ، ج) : عمرو بن حبر( اجلاحظ  -  1

.11التلقي واإلبداع، قراءات يف النقد العريب القدمي، ص : ينظر حممود درابسةـ 3
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 أو كما أطلق) املبدع ، النص ، املتلقي( و لقد ارتأينا تناول كل ركن من األركان الثالثة 

تمكن ندرجة تأثريه ، حىت وموقعه يف العملية اإلبداعية و ) القائل، الكالم األديب، السامع( عليهم 

، و الوظائف اليت تربطه باألركان  القدامىعند نقادنا " املتلقي" الركن املهم  من توضيح كيفية فهم

  .األخرى يف العملية اإلبداعية 

  ):المبدع( :القائل - أ

، فهو الذي ميتلك موهبة متميزة و ثقافة أول ركن يف العملية اإلبداعية، يعترب القائل

كز النقاد العرب القدامى على و قد ر . تساعداه على ابتكار و إدراك الروابط اخلفية بني األشياء 

بالكشف عن موهبته و ثقافته و بيئته و قدرته على اإلبداع  االهتماماملبدع أو املتكلم من خالل 

.، و هلذا تناولوا املبدع من وجهة عالقته بالنص و املتلقيوالتأثري

لى التأثري ألن ذلك يساعد عقية كما انتبه النقاد إىل أمهية شخصية املبدع من الناحية اخللُ 

سالمة طبع املبدع و لغته فهما حسبه  من معايري التأثري يف  بني الجرجاني قد ربطيف السامع ، و 

من التقرب إليهم و يساعدان املبدع على التقرب أكثر إىل الناس  واللغةفسالمة الطبع و  ؛املتلقي

فهي مادة األديب و استمالة عواطفهم و من مث التأثري فيهم ، كما أن اللغة مهمة جدا ،  أجل

املبدع سواء أكانت سهلة أو وسيلته إليصال أفكاره ، و نقل مشاعره إىل املتلقي ، فهي صورة 

قد كان القوم خيتلفون يف ذلك و تتباين فيه أحواهلم ، فريق شعر و  «: معقدة، يقول

ب س، و إمنا ذلك حبر منطق غريه، و يسهل لفظ أحدهم و يتوعّ دهم، و يصلب شعر اآلخرأح

دماثة الكالم بقدر دماثة ، و ن سالمة اللفظ تتبع سالمة الطبعإ، فاختالف الطبائع و تركيب اخللق

.1»وعر اخلطاب الكالم،، معقد لفاظاأل زلف منهم كو ترى اجلايف اجل(...) خلقه

لبا أو إجيابا على نفسية و خلقه قد يؤثر س) القائل ، املتكلم( و هلذا فإن طبع املبدع 

يف خماطبة املستمعني ، و هنا دعوا إىل حسن  االجتماعيما نبه النقاد إىل مراعاة الذوق ، كاملتلقي

  بدعيُذكر لفظ القائل عند كثري من النقاد للداللة به على املـ. 
.18، 17تصحيح حممد رضوان مهنا ، مكتبة اإلميان ص ) يف علم املعاين ( دالئل اإلعجاز : عبد القاهر اجلرجاين -  1
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اختيار املعاين و األلفاظ املوجهة ملخاطبة مجهور املتلقني ، ألن املعاين اجليدة اليت توافق أحوال 

ة أغراض ، لذا ينبغي على املبدع معرفلديهم تلقى قبوال و استحسانا  ، االجتماعيةاملستمعني 

  .مفيه بالتايل التأثري، و  نفسيتهمحىت يستطيع الولوج إىل  نياملخاطب

  ) النص: (العمل اإلبداعي -ب

الذي يتفاعل معه  ،ن طرف املبدع و يوجه إىل املتلقي، خيلق مإن النص نسيج حمكم البناء

  .عىنده ومسامهته يف عملية خلق امل، بل إنه يشارك املبدع من خالل نقسلبا أو إجيابا

النص هو الركن الثاين يف العملية اإلبداعية ، و هنا نشري إىل أنه ينبغي أن يكون مكتوبا و 

يف التأثري  بلغة أدبية راقية و جيدة ، تعرب عن عمل فين خيتلف عن اللغة اليومية ، حىت يؤدي دوره

  .املتلقي يف

ية املكونة من و و على هذا األساس تناول نقادنا القدامى النص من خالل بنيته اللغ

أليف و متانته و طول النص و قصره، مث وضوحه ، لذلك نبه النقاد إىل حسن التاأللفاظ و املعاين

.لدى املتلقي ، و التأثري فيه االستجابةمراعاة هذه النقاط كفيل بتحقيق و غموضه؛ ذلك أن 

Ƣđ� �Ǯيف نظرية النظم اليت جا الجرجانيالقاهرعبدبلغ هذا األمر أوجه عند  قدو  ǳ̄��

معىن هو و أن العالقة بني النص و املتلقي ، تنبع من حسن النظم و التأليف ، فصياغة النص لغة 

ألنه إذا   ...« :الجرجاني يقول .زيد من تفاعله معهيالذي يساعد على شد املتلقي إىل النص ، و 

.1» لفظ إىل مسعك، تلو وصول القلبك ول املعىن إىلصالتأليف مستقيما كان و كان النظم سويا و 

�ÀȂǰȇ�¦ǀđ�Âبعدا جديدا من خالل تالمحهما معا يف  قد أعطى للفظ واملعىن الجرجاني

  .بشكل منفصل يهماالنص دون النظر إلى

يؤثران على املتلقي  �Ãǂȇ�̄¤��ƢǸĔƘƥالتخييلقضية احملاكاة و  عن القرطاجنيحازم وتكلم

 :قولي. بتأليف غري متناسقو غري خمتارة، صياغتهما بألفاظ  للنص إذا مت يعيقان استجابتهو 

  يتأذى السمع عن التأثري ملقتضى يشغل النفس ، و  )...( التأليف املتنافرو  فكذلك األلفاظ الرديئة«

.210ص  :)يف علم املعاين( دالئل اإلعجاز : عبد القاهر اجلرجاين -  1
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إحكام التأليف أكيدة هذه الصناعة إىل اختيار اللفظ و  ، فلذلك كانت احلاجة يفاحملاكاة والتخييل

.1»جدا 

الغاية من النص ل عالقته باملتكلم و السامع ، ألن لقد تناول النقاد النص من خال

مهور جل - يف نصه –املتلقي ، هلذا أكدوا على ضرورة مراعاة املبدع  إىل عندهم هي محل رسالة

كما تناولوا طريقة بناء   .و من حيث الناحية النفسية لديهم  ،املتلقني من حيث املستوى الثقايف 

.2و ما لذلك من أثر يف شد املتلقي إىل النص و التفاعل معهالنص من حيث املقدمة و اخلامتة ، 

  ) المتلقي(  :السامع –ج 

، حيث إن مل نقل أمهها، ن الرئيسية يف العملية اإلبداعيةأحد األركا )املتلقي( السامع يعد

سواء كان ناجحا ، باحلكم على النص ملتكفليشكل الغاية اليت أنشئ من اجلها النص ، كما أنه ا

، و مجيع هذه العناصر ، و تفاعله مع النص، و ثقافته ذلك، فهذا احلكم يأيت وفقا لتأثرهأم غري

.تساعد على تقييم العمل اإلبداعي تقييما جيدا

حىت  ،نقاد العرب القدامى يف املتلقي أن يكون من أهل الذوق و املعرفةاللقد اشرتط و 

يف هذا " الجرجاني"يقول . إلبداعية للمبدعتجربة ايستطيع تقبل العمل اإلبداعي و املشاركة يف ال

علم أنه ال يصادف القول يف هذا الباب موقعا من السامع و ال جيد لديه قبوال او  « :اخلصوص

.3»حىت يكون من أهل الذوق و املعرفة 

سهولة و تؤكد على أمهية تناسب اللغة اإلبداعية و بساطة األفكار   الجرجانيمقولة ف إذن

.السامع ، حىت حتقق الرسالة غايتهاعرضها مع مستوى 

ينبغي للمتكلم أن يعرف أقدار املعاين و يوازن بينها و بني أقدار «  :الجاحظيقول و 

، حىت يقسم أقدار كالما ، و لكل حالة من ذلك مقامااحلاالت، فيجعل لكل طبقة من ذلك  

، ص 1982، 2ر الغرب اإلسالمي ، بريوت ، لبنان ، طاحلسن بن خوجة ، دا:، حتقيق  األدباءء و سراح منهاج البلغا: حازم القرطاجين  -  1

129.
.21التلقي و اإلبداع ، ص  :بةحممود دراس: ينظر -  2
.255ص ) يف علم املعاين( دالئل اإلعجاز : عبد القاهر اجلرجاين  -  3
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، و أقدار املستمعني على اتقدار املعاين على أقدار املقام، و يقسم أار املعاينالكالم على أقد

.1»أقدار تلك احلاالت 

املعاين بقدر مراعاته ألمهية  ألمهية) املبدع( يعين وجوب مراعاة املتكلم  الكالم هذاإن 

  .فيها هذه املعاين حىت تصل إىل السامع سليمة و صحيحة تصيغ، و احلاالت اليت السامع

يف كل مراحل ته يف فهم وإنتاج النص وكيفية مشارك) املتلقي( بالسامعالعرب  اهتمقد ل

املبدع يف كيفية اهتدائه إىل مطلع قصيدته أو خامتتها ، لذا فقد أكثر النقاد من ب اهتمواأكثر مما 

 ذوق متناسبة معاحات قصائدهم ، حبيث تكون جيدة و توجيه الشعراء إىل ضرورة مراعاة افتت

إىل ضرورة املالئمة بني املوضوع و نفسية السامع بهوا نƫ�ǶĔ¢�ƢǸǯ����ƢȀǼǷ ااملستمعني حىت ال ينفرو 

هو يف األساس موجه إىل املتلقي ألن األخري ما هو يف  - مضمونا و أسلوبا –املوضوع  ألن

.2احلقيقة إال الغاية اليت من أجلها كتب الشاعر قصيدته

النص و تنبهوا إىل أمهية كل من املبدع خنلص يف األخري إىل أن النقاد العرب القدامى قد 

تعتمد على إبراز أمهية كل  متكاملة،إليهم نظرة  و نظروابل  - مēƢȈǸǈǷباختالف  –املتلقي و 

.، ضمن السلسلة األدبيةقة األقوى و األهم يف الوقت نفسه، و يبقي املتلقي احللطرف

.100البيان و التبيني ، ص : اجلاحظ  -  1
.25ت يف النقد العريب القدمية ، ص التلقي و اإلبداع ، قراءا: ة بسحممود درا: ينظر  -  2
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  قضية التلقي لدى أهم النقاد العرب  - ثالثا

   :حازم القرطاجني لدىالتلقي  - 1

يعمالن ) النص و املؤلف( ، ذلك أن كال من كنا أساسيا يف العملية اإلبداعيةتلقي ر يعد امل

، فاملبدع سواء أكان شاعرا أم أديبا فإنه ينقل جتربته اخلاصة للمتلقي، و بالتايل فإن غياب من أجله

ل تكتمكما أن النص هو اآلخر لن   االستمرار،ن هذه التجربة من العيش و كِّ هذا األخري ال ميُ 

§�¦ƨƯȐưǳإذن فالعملية اإلبدا فاعليته إال حبضور املتلقي؛ Ƣǘǫȋ¦�ǽǀđ�ƨǘƦƫǂǷ�ƨȈǟ�� باخلصوص و

من هنا يربز و باملتلقي الذي ميارس هوايته املفضلة ، أال و هي سرب أغوار النص و كشف معانيه، 

بدع ثان ذلك أنه م؛ الدور األساسي للمتلقي الذي يتقارب و دور املبدع يف الكثري من األحيان

.1للنص و خالق ملعناه

لقد كان اهتمام النقاد املعاصرين بالعملية اإلبداعية من خالل الرتكيز على موضوع التلقي 

إىل حد كبري مع ما جاء يف النقد العريب القدمي حول قضية يتفق  –كهدف أساسي للعملية -

القرطاجنيحازمخباصة ما قدمه الناقد ، و من قضايا النقد األديب ذلك و غريالتلقي 

مكانة خاصة يف النقد األديب ، كما أن  منهاج البلغاء و سراج األدباء   يف كتابه) هـ 684ت (

لجهود ل، بل يعد الكتاب مثرة يل للشعر و التنظري له يف الرتاثيعترب أكمل حماولة للتأص هذا كتابه

  .اليت صاحبت نقد الشعر عند العرب

 باالستعدادور خاص احمل هذا هو يف كتابه حازم القرطاجني  بثها أهم احملاور اليت لعلو 

، يعتقدون إن الشعر و كثريا من أنذال العامل، و ما أكثرهم «: يقول حيث وتقبل الشعر لتلقي

، ضد ما اعتقده هؤالء القدماء عن تعظيم صناعة الشعر واعتقادهم فيه ، و قد كانوسفاهة نقصٌ 

ذا ما يؤكده تعظيم ، و ها القول التأكيد على أمهية الشعرذđجنيالقرطايريد و .2» الزعانفة

   هومن، نهأمن ش ن التقليلعوالكف  املناوئني لتقبل الشعر ألولئك��Ȃǟ®�ƢĔ¢�ƢǸǯ̈�القدماء للصناعة

.39التلقي و اإلبداع ص : حممود دراسية : ينظر  -  1
.124منهاج البلغاء و سراج األدباء ، ص : حازم القرطاجين  -  2
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تعترب الغاية  ان قضية التلقي يف العمل اإلبداعيقد أدرك ب القرطاجنيحازمأن  خنلص إىل

  . اإلبداعيةاألساسية من العملية 

إذن فدور  .بأكثر من سبعمائة سنة القرطاجني، النقد املعاصر بعد هذا ما ذهب إليهو 

، و هذا ما جعل الناقد يضع األصول معا املتلقي يشكل غاية املبدع و أساس النص اإلبداعي

على ، و عالقتهما باملتلقيو فقد ركز على احملاكاة و التخييل  ،لقواعد اليت تضبط قضية التلقياو 

، كما تطرق إىل ما تمثل يف اللغة و مظاهر احنرافها، و الغموض الفين و الغرابةامل األسلويبالبعد 

خلق النص من هلذه القضايا األسلوبية من استفزاز للمتلقي ، حيث جتعله مشاركا فعاال يف عملية 

.1جديد

كون حبسب فتحرك النفوس لألقوال املخيلة إمنا ي «يف هذا الشأن  القرطاجنييقول 

االستعداد، وحبسب ما تكون عليه احملاكاة يف نفسها، وما تدعم به احملاكاة، وتعاضدمها يزيد به 

.2»املعىن متويها، والكالم أحسن ديباجة من أمور ترجع إىل اللفظ أو املعىن أو النظم أو األسلوب

 هذا  استعدادواملتمثل يف، يركز على اجلانب النفسي للمتلقي القرطاجني هذا يعين أن  

، كما أكد على البعد األسلويب املتمثل يف اجلانب اجلمايل للنص ، و كيفية تلقيهاألخري للعمل

 التلقي مت من خالل بعدين رئيسينيلقضية  القرطاجنيحازمدراك ن إللعمل اإلبداعي ، و منه فإ

 .يف احملاكاة و التلقي و متثل الثاين يف  األسلوب و التلقي لمتثل األو 

لضبط قضية  القرطاجنيد احملاكاة من أهم األصول اليت ارتكز عليها تع :المحاكاة و التلقي*

، فاملبدع يقدم من خالل هذه احملاكاة معاناته تعترب جوهر العملية األدبية ƢĔأذلك  ،التلقي

 انيةإنسذات قيمة  ات، و هذه التجارب هي يف احلقيقة خرب ربه عرب مسار احلياة اليت يعيشهاجتاو 

، حبيث تتفاوت هذه االستجابة من استجابة سلوكية وتنتج عنها ،املتلقي هلا يستجيبأخالقية و 

  .استعداده النفسيو وفقا لثقافته  خرآلمتلق 

.66حممود درابسة، التلقي واإلبداع، قراءات يف النقد العريب القدمي، ص : ينظرـ  1
.221سراج األدباء ، ص منهاج البلغاء و: حازم القرطاجين ـ  2
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�ǶǴǟ�Ƣđ�ǖȈŹ�À¢�ǺǰŻ�Ŗǳ¦�©¦®ȂƳȂŭ¦�Ŀ شيءاحملاكاة هي كل « :  القرطاجنييقول 

قع اإلنساين ، و هي بذلك تشكيل للواقع هي جتسيد للوا -  هحسب –، إذن فاحملاكاة 1»إنساين

  .الذي يعيشه املبدع من حيث جتاربه و معاناته املختلفة

و تشكيل صورة هلذا الواقع يف  شيءلكن وجب اإلشارة إىل أن تشكيل الواقع املادي و   

 فقايأيت و  سواء كان شاعرا أو أديباهلذا فإن تشكيل الصورة يف ذهن املبدع  آخر،ذهن املبدع شيء 

.2املتلقي للعمل اإلبداعي يعترب تكملة للنص ةفقراء وبالتايل لثقافته و إمكانياته اللغوية،

يستطيع جتاوز موضوعه وفقا فاملبدع  ،هي نشاط ختيلي القرطاجنيحازمإن احملاكاة لدى 

ءته و ثقافته اللغوية و الفنية كما ميكن للمتلقي ختيل ما يريده الشاعر بعد قرا اإلبداعيةلقدراته 

  .لعمله

، بل  فحسب إذن فاحملاكاة عند العرب القدامى مل تكن تعين التقليد أو مماثلة الشيء  

، و بالتايل فالصورة البالغية هي اليت تشكل جوهر و الكتابة  االستعارةعين أيضا التشبيه و ت

.3العملية اإلبداعية

قد تناوهلا بشكل واضح  القرطاجنيحازمأنو بالعودة ملسألة الصورة البالغية نشري إىل 

ذلك أن األوىل تعترب جتسيدا للواقع اإلنساين  ؛من خالل حتديده للمحاكاة املباشرة و غري املباشرة

ƨǨǴƬƼŭ¦�ƨǣȐƦǳ¦�§ÂǂǓ�Â�±ƢĐ¦�Ŀ�ǲưǸƬƬǧ�ƨȈǻƢưǳ¦�ƢǷ¢���ǽǂǿƢǜŭ�ÄȂǤǳ�Ǧ ǏÂ�Â4.

ذلك إىل ضرورة أن عند ضرورة الرتكيز على الصور البالغية ، بل جتاوز  الناقدمل يتوقف و 

  إن  «:  املتلقي من خمتلف اجلوانب يقول، حىت يؤثر ذلك يفملبدع اجلدة و الطرافة و الغرابةيراعي ا

، فكانت ة منهافأكثر جدة و طرا ذه، و هغريه أطرف من حماكاته بصفات نفسهحماكاة الشيء ب

ǾǈǨǻ�©ƢǨǐƥ�ǾƫƢǯƢŰ�ǺǷ�» ǂǗ¢�Ƣđ�ǾƫƢǯƢŰ«5.

.20ص  :السابق املرجع -  1
.46التلقي و اإلبداع ، قراءات يف النقد العريب القدمي ص : سة بحممود درا: ينظر  -  2
.47ص  :املرجع نفسه: ينظر  -  3
.48ص  :نفسهاملرجع : ينظر  -  4
.129ص : منهاج البلغاء و سراج األدباء : حازم القرطاجين -  5
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وجتعله يواصل عملية القراءة  ،)املتلقي( ن على استفزاز السامع جلدة قادرتاة و افإذن فالطرا    

�Ƣē ƢƦǟ�ƪ Ţ�©¦®ǂǨŭ¦�ƢȀƬǨƻ¢�Ŗǳ¦�ňƢǠŭ¦�Ǻǟ�Ʈ ƸƦǳ¦�Â  يقوم الشاعر وإذا كانت اجلدة تعين أن

زيد من اجلهد يف املباختيار األلفاظ اجلديدة والقادرة على استفزاز القارئ وبالتايل حثه على بذل 

إخراج القارئ من دائرة القراءة والتحليل والتفسري إىل جمال  ة تعينفإثراء النص، فإن الطرا سبيل

.القرطاجنيهذه هي احملاكاة اليت تشكل جوهر التلقي حبسب و . آخر يتسم باملرح

   :ألسلوب و التلقيا *

ك ذل لضبط قضيته؛ القرطاجنيحازمليها يعد األسلوب ثاين أهم األصول اليت ارتكز ع

مرتابطة ) املتلقياملبدع ، النص ، ( لوبية هي اليت جتعل أركان العملية اإلبداعية سأن العالقات األ

اللغة بألفاظها : ن خالل أمناط بالغية خمتلفة منها، و تتجسد هذه العالقات ممع بعضها البعض

، والتأخري قدمي على غرار الت ،، اجلدة و الغموض ، فضال عن ألوان أخرىومعانيها، الصورة الفنية

.تعمل هذه العالقات على استفزاز املتلقي ، و جتعله مشاركا يف العمل اإلبداعي إذ االلتفات؛و 

، و أن عملية ربا إياها حمور املادة األسلوبيةعلى لغة النص األديب معت القرطاجنيقد ركز ل

ى أسلوب معني يفضله ما ارتكزت اللغة علل، و منه فكال ميكن أن تكتمل إال من خالهلا التلقي

.1املبدع ، كلما كان ذلك األسلوب أكثر استفزازا و تأثريا يف القارئ

، من جهة طرق تشكيلهااملعاين و األلفاظ، و على ضرورة املواءمة بني  القرطاجنيكما ركز 

  : يقول .من جهة ثانية يتأثر بالقيم اجلمالية اليت تضيفها اللغة للعملبني املتلقي الذي ينفعل و و 

إن األقاويل الشعرية حيسن موقعها بني النفوس من حيث اختيار مواد اللفظ الدالة على املعاين « 

.2»احملتاج إليها ، حىت تكون حسنة 

اإلصابة يف وضعها يف املكان املناسب  يد لأللفاظ الدالة على املراد و اجل فاالختياروبالتايل     

  .بته يف اكتشاف عوامل النصكفيالن بالتأثري يف املتلقي و الزيادة من رغ

.50التلقي و اإلبداع ، قراءات يف النقد العريب القدمي ، ص : حممود دراسية : ينظر  -  1
.119منهاج البلغاء و سراج األدباء ، ص : حازم القرطاجين  -  2
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 يف، ملا له من تأثري الفين من أهم الوسائل األسلوبية الغموض القرطاجنيلقد جعل 

و استخراج أبعاده اجلمالية، و هلذا فإن  اإلبداعيحيث جيعله متحمسا ملتابعة العمل  ؛املتلقي

��ƢēƢǷȂȀǨǷ�Ǻǟ�ƶȇإن كانت  تقتضي اإلعراب عنها و التصر و  «:القرطاجنياملعاين، كما يقول

ƢĔÂ®�¿Ȑǰǳ¦�§ ¦Ȃƥ¢�¼Ȑǣ¤�Â�ƢȀǓƢǸǣ¤�ǞǓ¦Ȃŭ¦�ǺǷ�Śưǯ�Ŀ�ƾǐǬȇ�ƾǬǧ«1.

رغم من جنوح ، و على الكمن يف تعدد دالالت اللفظ الواحدإذن فاملعىن الغامض عنده ي

  .لشاعر للتعبري عن مكنوناتها الذم، فإن الغموض يف الكثري من األحيان يعترب املعاين إىل التصريح

، و من أمهية يف التأثري على املتلقي، ملا هلا قضية التقدمي و التأخري القرطاجنيد تناول قو 

و من ذلك أن يقع يف الكالم تقدمي  «: يقول  .ما هلا من مجال و رونق على النص األديب

وما يرجع إليها  ناد فيصري الكالم مقلوبا، أو يقع بني بعض العبارة ، أو خيالف وضع اإلسوتأخري

.2»، أو سجع فتخص جهة التطالب بني الكالمني فضل بقافية من

ا أمهيتها هي األخرى ، بالرتكيز على خاصية أسلوبية هلإشارته لقضية التلقيالناقد و خيتتم 

تكمن مهمته يف إيهام املتلقي وصرفه عن املعىن العادي الذي أساسه الذي ، االلتفاتتتمثل يف 

فااللتفات هو تغيري يف تمد من بنية األلفاظ نفسها، وبالتايل اإلخبار، إىل املعىن الشعري املس

األصلي إىل  أسلوب الكتابة الشعرية، يربز يف النص ويؤثر تأثريا مباشرا يف القارئ ويصرفه عن املعىن

       .  املعىن الشعري

القضايا اليت تساعد املتلقي  حاول أن يقدم مجلة من القرطاجني خنلص يف األخري إىل أن 

؛ حيث شدد على وب عن املعاين اليت ختتبئ وراء مفردات ومجل النص األديبؤ تعينه يف حبثه الدو 

أمهية االستعداد لتلقي الشعر ملا هلذا األخري من أمهية كبرية، كما شدد على أمهية املتلقي، كيف ال 

  .؟وهو الغاية اليت يريد املبدع الوصول إليها بشىت الطرق

.172ص  :املرجع السابق  1
.173ص  :نفسهاملرجع  -  2
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ند هذه القضايا فحسب بل ذهب إىل أبعد من ذلك عندما ع القرطاجنيومل يتوقف 

حتدث عن احملاكاة وما مشلها من جتسيد للواقع اإلنساين وبالتايل فهذا التجسيد ينعكس على 

املواءمة بني املعاين واأللفاظ واختيار اجليد تشكيل الواقع الذي يعيشه الشاعر، كما حتدث عن 

     .   التأثري يف املتلقي وحثه على اكتشاف عوامل النصيتمثل يف اجيايبا من أثر ذا هلمل منها

   :التلقي و معنى المعنى عند عبد القاهر الجرجاني*

يف ) هـ 471( سنة  الجرجانيالقاهرعبد اليت توصل إليها لقد شكلت نظرية النظم

دراسات لعريب إىل حقل الأكرب حتد يف العربية من أجل إدخال النحو ا -دالئل اإلعجاز- كتابه

) املتلقي(إىل السامع ) املبدع(  لة فاعلة لنقل املعىن من املتكلم، حيث أصبح النحو وسيالداللية

  ) .النص( عرب العمل اإلبداعي 

�Ƣē®ƢƳ¤�Â�©ƢǸǴǰǳ¦�Ƥ غة؛لقد صنف النظم ضمن علوم البال Ȉƫǂƫ�ń¤�ȄǠǈȇ�Ǿǻ¢�Ǯ ǳ̄

هاحسن و   باستعمالاليت حيسن فيها الكالم رب النظم من األساليب عتُ اهكذا و تأليفها، و ختريُّ

ƨȇ±ƢĐ¦�Â�ƨȈǬȈǬū¦�ňƢǠŭ¦.

حيث ثار ضد  -يف معاجلته لقضية اللفظ و املعىن –موقفا جديدا  الجرجانيلقد اختذ 

  وأعلم أن الداء « : ا إىل جهة اللفظ دون املعىن يقولو و ضد الذين احناز  االثننيالذين فصلوا بني 

.1»...الشعر مبعناه و أقل االحتفال باللفظم َ دّ من قَ طُ لَ الباب غَ  الذي أعيا أمره يف هذاالدوي و 

 أنه ال ميكن أن يكون هناك لفظ من دون معىن، و لى ثنائية اللفظ و املعىنهنا ع الجرجانييؤكد 

  .وبالتايل فالذين يقدمون املعاين على األلفاظ هم خمطئون حسبه

حيث يرى أن  ؛يسمى معىن املعىن  أصبح مباتعلق تعن قضية هامة  الجرجانيحتدث  كما

لذي يربز من ، و بالتايل فاملعىن األول هو املنفذ امبثابة الغشاء الذي حييط باملعىناأللفاظ هي 

  لمعىن ل يكون 2��ȏ�¦ǀđÂ، فاملعىن األول يشكل اخلطوة األوىل إلنتاج املعىن الثاينخالله املعىن الثاين

 - عر و ترقيبه و إجادته تعترب نظرية النظم أول نظرية حاولت وضع قواعد و ضوابط موضوعية لتنظيم الش
.212، ص ) يف علم املعاين( دالئل اإلعجاز : عبد القاهر اجلرجاين  -  1
.102التلقي و اإلبداع قراءات يف النقد العريب القدمي ، ص : حممود دراسية : ينظر  -  2
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ِحلية و فإذا رأيتهم جيعلون األلفاظ زينة املعاين « : يقول. ولإال من خالل املعىن األ وجود الثاين

وكالوشي املخرب و اللباس الفاخر ، كاجلواري و األلفاظ كاملعارض هلا، و جيعلون املعاين  عليها

.1»فشرُ يَ و به  لنبُ يَ جيعلون املعىن ه ذلك مما يفخمون به أمر اللفظ و الكسوة الرائعة إىل أشباو 

أن املعاين ال تتضح إال من خالل األلفاظ، فهي احللي نيالجرجايتضح من حديث 

��ÀȂǠǔȇ�ǶĔ¢�ǶǴǟƘǧ « :يضيفو  .الذي يزينها وهذا تأكيد على ضرورة مالزمة األلفاظ للمعاين

به أمر اللفظ و جيعلون املعىن الذي أعطاك املتكلم أغراضه فيه من طريق معىن  يفخمونكالما قد 

، و وضع كل شيء منه يف ، مث أحسن يف ذلك كله و أصابارل و استع و عرض و مثّ املعىن فكّىن 

لطفت و مسكنه  و دقّ  ن مأخذهسُ ملا حَ ،لمثّ موضعه وأصاب به شاكلته، وعمد فيما كّىن وشّبه و 

ك به لكن معىن اللفظ  الذي دلّ معناه ليس هو اللفظ املنطوق به و يف  ماإشارته، و أن املعّرض و 

.2» على املعىن الثاين

  ؛التشبيهو و الكناية  االستعارةيظهر من خالل  الجرجاني ه الثاين الذي قصدإذن فاملعىن

حيث أنه املعىن الذي حيرك خيال و مشاعر املتلقي، و يستفزه ، و حيثه على مواصلة البحث عن 

  األول يتألف  ؛)مستويني(  أو ينقسم إىل قسمني الجرجانيإىل أن املعىن حسب  هنا نشريو  .املعىن

، و اليت تنبع لدالالت اليت تشري إليها األلفاظاملعاين و ا من ، بينما يتألف الثايناللغوية من األلفاظ

الذي جيعل املتلقي يشكل صورا  االنفعايل��ƢĐ¦�Â�ƨȇƢǼǰǳ¦�Â�ÃȂƬǈŭ¦�Ȃǿ�¦ǀǿ�Â± االستعارةمن 

.3ذهنية خمتلفة عن التصور السمعي لأللفاظ

ذلك أن  اللغة من خالل ارتباطها بالسياق؛ يف نظرية النظم مسألة الجرجانيح لقد وضَّ 

معىن و ، كما وضح فكرة املعىن للمتلقي االنفعاليةهذا األخري هو الذي يعطي الدالالت املعنوية و 

الذي قد يعين  لأللفاظاملعىن األول يتألف عادة من القصد اللغوي املباشر املعىن حينما بني أن 

  .االستعارة�Â�±ƢĐ¦�ǺǷ -الذي ميثل البعد اجلمايل – ، فيما يتألف املعىن الثاينالصدق أو غريه

.220ص ) يف علم املعاين ( دالئل اإلعجاز : عبد القاهر اجلرجاين  -  1
.220ص  :نفسهاملرجع -  2
.104التلقي و اإلبداع ، قراءات يف النقد العريب القدمي ، ص : حممود دراسية : ينظر  -  3
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الكالم على ضربني ، ضرب أنت تصل فيه إىل الغرض بداللة اللفظ «:الجرجانييقول 

 خرج زيد: قلت ، فعن زيد مثال باخلروج على احلقيقةوحده، و ذلك إذا قصدت أن خترب 

و ضرب آخر أنت ال تصل منه  .سعمرو منطلق،  وعلى هذا القيا :باالنطالق عن عمرو فقلتو 

إىل الغرض بداللة اللفظ وحده ، و لكن يدلك اللفظ على معناه الذي يقتضيه و موضوعه يف 

�Â�ƨȇƢǼǰǳ¦�ȄǴǟ�ǂǷȋ¦�¦ǀǿ�Â�µ ǂǤǳ¦�ń¤�Ƣđ�ǲǐƫ�ƨȈǻƢƯ�ƨǳȏ®�ŘǠŭ¦�Ǯ ǳǀǳ�ƾš �Ľ���ƨǤǴǳ¦االستعارة 

.1»و التمثيل 

حيث أن  املتعلقة باملعىن و معىن املعىن؛ يتهيوضح متاما نظر  الجرجانيلعل ما ذهب إليه 

انفعايل، وهو املعىن األديب ، مث يثري هذا املعىن معىن ثان ري مضمونا معينا يف لغة املباشرةاملعىن يث

ثقافته اخلاصة و استعداده ، الذي حيرك خيال املتلقي و جيعله يتفاعل مع النص حسب اجلمايل

معىن و املعىن : هي أن تقول ، وه اجلملة فها هنا عبارة خمتصرةهذو إذا قد عرفت « : يقول. الذهين

ل من ، و مبعىن املعىن أن تعقِ الذي تصل إليه بغري واسطةللفظ و تعين باملفهوم من ظاهر ا ،املعىن

.2»ذلك إىل معىن آخر  كاللفظ معىن يفضي ب

 بغري واسطة يه بداللة اللفظ وحدهأن املعىن األول قد تصل إل الجرجاني فهم من حديثيُ 

حسب اجلرجاين  –، و بالتايل فإن معىن املعىن األولأما املعىن الثاين فإنه يدرك من خالل املعىن 

، و هذه والصورة، بل هو الفكر و اإلحساس ن كل ما ينشأ عن النظم و الصياغةيتألف م -دائما

  .الدالالت من خالل نظرية النظملقدرة على إبراز تفاوت املعاين و الصياغة هلا ا

معىن املعىن عند وران الرئيسيان يف قضية املعىن و الثاين مها احمللة مبستوييها األول و إن الدال

عل احلاصل بينه و بني ألفاظ ذلك أن الداللة األوىل يصل إليها املتلقي من خالل التفا ،الجرجاني

، هناك أين توجد الصور م و إمياءاتهلثانية من رحم الكال، يف حني تتشكل الداللة االنص

ƨȇ±ƢĐ¦�°Ȃǐǳ¦�Ǯ ية و بالتايل تتسع دائرة التأويل¦ƢĐ¦�©¦ŚƦǠƬǳ±�و  Ǵƫ�Ǻǟ�ǶƴǼƫ�Ŗǳ¦3.

.219 ص) يف علم املعاين ( دالئل اإلعجاز : عبد القاهر اجلرجاين ـ   1
.203ص : املرجع نفسه  -  2
.106ص  :، قراءة يف النقد العريب القدميسة، التلقي و اإلبداعبحممود درا: ينظر-  3



 نظرية التلقي بني فكر القدماء و نظرة احملدثني                                                 فصل األول                     ال

49

تصاره إىل النظم وفق على حل مشكل اللفظ و املعىن من خالل ان الجرجانيلقد عمل 

 ا مع غريها من األلفاظ اورهل جتأكد على أن قيمة اللفظة ال تكون إال من خالطرائق النحو، و 

بعض ما هو يف بعضه ب، لذا فإن املعىن املتولد من ارتباط الكالم وبروزها من خالل سياق خاص

  .احلقيقة سوى الفكر و اإلحساس و الصورة اليت تتشكل لدى املتلقي جراء تفاعله مع النص
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  :تلقي لدى الغربالتأصيل المعرفي والفلسفي لنظرية ال: المبحث الثاني 

   :تمهيد

من الناحية املعرفية  Théorie de Réception قد ارتبطت نظرية التلقيل

Laتني تركتا أثرا بالغا يف الفكر الغريب احلديث مها الظاهراتيةيالفلسفية بنظر و 

phénoménologie   اهلريومنيوطيقاوL’herméneutiqueت منهما ق، حيث است

.يدت يف ظلهما صرحها و أطرها املنهجيةمفاهيمها املركزية و ش

والواقع أن فكرة . ويعترب كثريون أن التفكري التأملي هو يف احلقيقة فعل العودة إىل الذات  

�Äǀǳ¦�ŚǰǨƬǳ¦�Ȃǿ�¦ǀǿÂ��ƢȀǈǨǻ�©¦ǀǳ¦�ǞǷ�ȆǴǯ�ǪƥƢǘƫ�ĿÂ�ƨǷƢƫ�ƨȈǧƢǨǋ�Ŀ�ƨƦǣǂǳ¦�Ƣđ�ǖƦƫǂƫ�ǲǷƘƬǳ¦

.1انه وحتمالنه إىل أفق أكثر بعداً ظلت الظاهراتية ومن بعدها اهلريمينوطيقا تنشد

HusserlEdmund"هوسرلادموند" استند التأملي وعلى هذا األساس  

متأثرا إىل حد بعيد باملثالية، وليس غريبا   نصوصه النظرية؛ حيث كانيف) 1859-1938(

ǳ�ÄǂǿȂŪ¦�Ǧ«  الظاهراتية "هوسرل"فهم أن يَ  ǏȂǴǳ�ƢƴȀǼǷ�ǖǬǧ�ƪ ǈȈǳ�ƢĔ¢�ȄǴǟ تمفصالت

بل بوصفها تأسيسا ذاتيا جذريا داخل الوضوح العقلي (...) اخليالية ) اإلدراكية(التجربة األساسية

.2»األكثر اكتماال

�Ȇǿ�ǲƥ�Ƥ وبالتايل   ǈƸǧ�ƢȈǨǏÂ�ƢƴȀǼǷ�ƢĔƘƥ�ǶȀǨÉƫ�À¢�Ƥ Ÿ�ȏ�̈ǂǜǼǳ¦�ǽǀǿ�ǪǧÂ�ƨȈƫ¦ǂǿƢǜǳƢǧ

يبني لنا سبب االهتمام الكبري  تتعدى  ذلك لتصبح تأسيسا ذاتيا داخل الوضوح العقلي، وهذا ما

�ƨȈǴǷƘƫ�ƨǨǈǴǧ�ƢĔ¢�ȄǴǟ�ƨȈƫ¦ǂǿƢǜǳ¦�ǶȀǨƫ�¦ǀǰǿÂ��ƨȈƳȂǳȂǼȈǷȂǼȈǨǳ¦�ƨƥǂƴƬǴǳ"هوسرل"الذي أواله 

إذا كانت الظاهراتية تعمل جاهدة من أجل إقامة حلمها املتمثل يف التأسيس اجلذري و   .بامتياز

، فإن اهلريمينوطيقا اجتهت صوب داخل الوضوح العقلي ضمن شفافية الذات الفاعلة مع نفسها

واالجتماعيةـ  اإلنسانيةبول ريكور، من النص إىل الفعل أحباث التأويل، ترمجة حممد برادة ـ حسان بورقية، عني للدراسات والبحوث : ينظرـ  1

.19، ص 2001، 1القاهرة، ط 
 . 20ـ  19ص ص : املرجع نفسهـ  2
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والقصد  إقامة مشروع التأويل ¦�ǀǿÂ��ȂŴ�ƢǷƾǫ�Śǈǳ¦�ń¤�Ƣđ�¦ǀƷ�ƢǷاملعىن املوضوعي تشييد صرح

       .  وعلى هذا النحو تكون عالقة الذات باملوضوع. منه تأويل النصوص من أجل استنباط املعاين

La: الظاهراتية  -والأ Phénoménologie

 كالبنيوية  التجريبية هي الوعاء الفلسفي للمناهج العلميةت الفلسفات الوضعية و إذا كان

أو ينمولوجيا تنحدر من الف -مبا ال يدع جماال للشك –، فإن نظرية التلقي ائية واألسلوبيةيالسيمو 

، فإنه ميكن القول بأن التاسع عشر يتميز بالتطور العلميالقرن  «، و إذا كان الفلسفة الظاهراتية

�ǲǰǌȇ�ȆǸǴǠǳ¦�¾ƢĐ¦�Ŀ�Ǟȇǂǈǳ¦�°ȂǘƬǳ¦�¦ǀǿ�¢ƾƥ�̄¤��ƨȈǻƢǈǻȍ¦�¿ȂǴǠǳ¦�ƨǷ±¢�ƨȇ¦ƾƥ�Ȃǿ�ǺȇǂǌǠǳ¦�ÀǂǬǳ¦

ǾǈǨǻ�ǶǴǠǳ¦�ÀƢȈǯ�®ƾē�ƨƦǬǟ )... ( من هنا جاء املنهج الظواهري كوسيلة ملعاجلة هذه األزمة اليت و

.1»الفلسفيةاملشكالت اإلنسانية و  تستلزم العودة إىل علم شامل يعمل على حل

كن نتيجة مجلة من الظروف لعل أبرزها التطور الذي ذا يعين أن ظهور املنهج الظواهري  ه

�ȆǨǈǴǨǳ¦Â�ňƢǈǻȍ¦�Ƥ ǻƢŪƢƥ�ƨǫȐǟ�Ǿǳ�ƢǷ�ǲǯ�ȄǴǟ�̈°ȂƯ�ǺǷ�ǾƦƷƢǏ�ƢǷÂ�ȆǸǴǠǳ¦�¾ƢĐ¦�Ŀ�ǲǐƷ

  .  فجاءت الظاهراتية لتعيد صياغة بعض األفكار اليت ال تتماشى مع ما تدعو إليه

   :معنى الظاهراتية*

كثريا ما يرتدد على أمساعنا مصطلح  الظاهراتية  أو  الفينومينولوجيا و غالبا ما نقرأ لبعض 

عن مفهومه و فحواه ، فماذا تعين   نتساءل أن، دون قاد مقاالت تتحدث عن هذا املصطلحالن

  الظاهراتية يا ترى ؟ 

ه منهج فلسفي ، وجد phénoménologyعلم الظاهرات « ميكن القول إن بداية

  ات و املوضوع أوبني الذ االنقسامهو حياول التغلب على و  "  هوسرلإدموندالفيلسوف األملاين 

، أي أن قصديايعد الشعور و ، عور موضوع الشعور على حنو متزامنالش اربباخت، العقلي و املادي

   هذا يعين أن السبب .2»فهم بوصفها قصدا لشيء أو موجهة ملوضوعحاالت الشعور ينبغي أن تُ 

  نص يكون مغايرا للمعىن الظاهر، أما الثاين فيعين  اإلظهار والكشفهناك فرق بني التأويل والتفسري؛ فاألول يعين اإلتيان مبعىن آخر للـ.
.197، ص 1999جوان  04أسس املنهج الظواهري عند ادموند هوسرل ، جملة التواصل ، جامعة عنابة ، اجلزائر ، العدد : فريدة غيوة  -  1
.77ب ، ص نظرية األدب يف القرن العشرين ، ترمجة عيسى علي العاكو : م نيوتن .ك -  2
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يف وجود هذا العلم يرجع باألساس إىل حماولة اجلمع بني ما هو ذايت؛ ميجد سلطة الذات ويرفع 

ȆǟȂǓȂǷ�Ȃǿ�ƢǷ�śƥÂ��ƢĔƘǋ�ǺǷاجلانب املوضوعي، هذا اجلمع يتم أجل تقوية  يعمل دائما من ؛

    .وفق ما يسمى بالشعور

ر يف احلواس  املؤثالواقع اخلارجي «  تعين - من جهة اشتقاقها اللغوي - الظواهريةو 

 االنفعاليةكذلك الواقع النفسي املدرك بالشعور كالظواهر والكيمياوية، و  كالظواهر الفيزيائية

.2»ما يواجه املرء تلقائيا يف عملية اإلدراك« عينأما من الناحية الفلسفية فت .1»اإلراديةو 

يهتم " وسرلهإدموند"منهج فلسفي حديث أو جده  هي الظاهراتية أو إذن فالظواهرية

«�¦Ű�ǶȀǧ�ń¤�¾ȂǏȂǳدراسة الظواهر دراسة وصفية خالصةب ƾđ�Ǯ ǳ̄�Â���ŘǠŠ�Â¢���ŅƢưŭ¦�Ƣǿ¦ȂƬ

.، هي منهج فلسفي يهتم بالدراسة الوصفية للظواهر بغية فهم و تفسري ماهيتهاآخر

�ƨȈƫ¦ǀǳ¦�Â¢�ƨȇǂǿ¦Ȃǜǳ¦�ƨǨǈǴǨǳ¦�Ƣđ�© ƢƳ�Ŗǳ¦�ƨȈƟ¦ǂƳȍ¦�ǶȈǿƢǨŭ¦�ǶǜǠǷ�ǲǠǳ -   كما يفضل

قد حتولت إىل أسس نظرية و مفاهيم و حماور إجرائية ، و بذلك أصبح « -البعض أن يطلق عليها

، و ال سبيل إىل اإلدراك و التصور املوضوعي هو املنطلق يف التحديد املوضوعي املنظور الذايت

ار خارج نطاق الذات املدركة ، و ال وجود للظاهرة خارج الذات املدركة هلا ، فاختذت هذه األفك

الذات أي أن  .3»ال سيما نظرية التلقي النظريات املتجهة حنو القارئ و أعالمها طريقها يف هااليت بث

،عن تفسري كل الظواهر ، إذ ال وجود للظاهرة خارج هذه الذات املدركة املسئولةاملدركة هي 

من أجل أن  - و نقصد هنا نظرية التلقي - هذا ما مثل حقال خصبا للنظريات املهتمة بالقارئ و 

  .تؤسس لنفسها قواعد خلفية ترتكز عليها فيما بعد

"يزرأانج غفلف" و " هانز روبرت ياوس"و قبل احلديث عن مدى تأثر كل من     

  : نشري إىل بعض منطلقات الفينومولوجيا و لعل أبرزها أن ارتأيناباملفاهيم الظاهراتية 

.197فريدة غيوة ، أسس املنهج الظواهري عند أدموند هوسرل ، ص -1
.198املرجع نفسه ص  -  2
.34ية التلقي أصول و تطبيقات ، ص ر نظ. بشرى موسى صاحل  -  3
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   :)نقد العلوم( الماهيات ال الوقائع  من 1-أ

أي مما ينظر إليه العلم على أنه  ؛الفينومولوجيا أن تبدأ مما تركه العلم دون توضيح تريد

¤�Ä¢��� ƢȈǋȋ¦�Â�ǶǴǠǳƢƥ�̈ǂǋƢƦŭ¦�̈ŐŬ¦�ǺǷ�¢ƾƦƫ�À¢�ƾȇǂƫ�ƢĔ«، جاهزة و بديهيات واضحةوقائع 

، هذه املنطقة باعتبارها وقائع مستقلة عينمن معىن األشياء كما تبدو يف خربيت ، و ليس 

و بالتايل فإن حديث  1»هلها العلم و بالتايل فإنه يتجاهل اإلنسان و يفقده داللته اإلنسانية يتجا

الذي انساق وراء  عن أزمة العلوم األوربية إمنا يقصد به أزمة اإلنسان األوريب" هوسرل"

  .التكنولوجيا احلديثة والتطور العلمي وجتاهل اجلانب اإلنساين

نسانية عندما حاولت تطبيق منهج العلوم الطبيعية ، و حتولت هي العلوم اإل" هوسرل" انتقدقد ل

عندما اعتربته  –األخرى إىل علوم للوقائع ، و إذا كانت العلوم الطبيعية قد استبعدت اإلنسان 

.فإن العلوم اإلنسانية قد جعلت منه جمرد طبيعة ، بل جمرد واقعة من وقائعها –وقائع مستقلة 

ظهر لنا ¢�Éƫ�ƢĔ« يف Garoudi "جارودي"يكمن فيما روىوجيا ولينإذن فجوهر الفينوم

ذلك و ليس قطاعا من الطبيعة الفيزيائية ميكن دراسته مبناهج جتريبية  -احلياة الشعورية-أن الوعي 

املعىن على اللة اإلنسانية و ضفي الدّ و الذي يُ ، فهينطوي على املبادرة و املسؤولية ألن الوعي

.2»موضوعه

يرى أن فهم الفينومينولوجيا السيكولوجية ضروري لفهم الفينومينولوجيا " رلهوس"إذا كان و 

الفلسفية ، فهذا يقودنا إىل أن تسليط الضوء على علم النفس املاهوي ضروري لفهم املاهيات 

  .الفينومينولوجية و منهج الفينومينولوجيا يف الوصول إىل تلك املاهيات

أن الفينومينولوجيا قبل أن تكون فلسفة " هوسرل"رى ي :من األشياء ال التصورات – 2-أ

  املاهيات يف احلقيقة ال وجود هلا خارج األشياء  نّ هي فلسفة لألشياء أو الظواهر ، ألللماهيات ف

.19ص  ، 2002، 1هرة ، مصر ط وزيع ، القادراسة يف فلسفة اجلمال الظاهراتية ، دار الثقافة للنشر و الت،اخلربة اجلمالية: سعيد توفيق  -  1
.20املرجع نفسه ، ص -2
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 Universal Scienceهي علم كلي  -صارما�ƢǸǴǟ�ƢĔȂǯ�ń¤�ƨǧƢǓȍƢƥ –الفينومينولوجيا و 

»Ǧ ǌƬǰƫ�À¢�ƪ ǟƢǘƬǇ¦�ƢĔȋ إ كان بوسائطه اخلاصة ال ، و فضها العلم اجلزئيات اليت ير املاهي

 Howتسري عليها األشياء  اليت يستطيع التحقق منها، فالعلوم اجلزئية تكون مهتمة بالكيفية

things act  األشياء  عليه ، مبا تكونفقط يكون مهتمالكن علما واحدا وWhat things 

are?ون كُ ماذا تَ  -و منه فقط -علم منه، ألن كل العلوم األخرى ميكن أن تت، إنه علم كلي

ƨǏƢŬ¦�ƢēƢǟȂǓȂǷ«1.

يستند و  معا ن الظاهراتية منهج فلسفي قائم على الذات و املوضوعأ" هوسرل"هكذا يرى 

من املاهيات ال : األول املتمثل يف املنطلق  إىل منطلقات عديدة منها ما مت التطرق إليه على غرار 

  .األشياء ال التصورات من : الوقائع و الثاين املتمثل يف 

باألفكار الظاهراتية اليت " أيزر" و " ياوس"نصل إذن إىل احلديث عن مدى تأثر كل من 

ارتباطا " جبماليات التلقي "ترتبط الظاهرايتة   إنّ  :نقولف" انغاردن"و " هوسرل"طرحها كل من 

"ياوس" يد يف التشكل شيئا فشيئا لتصبح مادة طبعت يف هوسرل"، حيث أخذت أفكار وثيقا

  .ذين عمال على االستفادة منها يف حقل التلقيلال" أيزر"و

 "الرتنستدنتايل"أول من حاول التعديل يف مفهوم  "انغاردنرومان"عترب يُ 

Tranxendetel  املعىن املوضوعي الذي ينشأ بعد أن تكون  -حسب هوسرل -الذي يعين

فاملعىن  وثيق الصلة بالشعور؛ -ه حسب –لظاهرة صصا يف الشعور ، ألن معىن االظاهرة معنا خم

  .إذن هو خالصة الفهم الفردي اخلالص و هذا ما يسمى باملتعايل

و هي أساس ) منطية( ، األوىل ثابتة  بنيتنيفهي تتمثل يف -اردنانغحسب  -  ما الظاهرة أ

هو حصيلة  يل فاملعىنو هي األساس األسلويب للعمل األديب، و بالتا) مادية(متغرية  الثانيةالفهم، و 

.27 ص :السابق املرجع   -  1
   ادموند هوسرل"هو تلميذ  "اردنغرومان ات"ـ."
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�śƥ�» ȐƬƻȏ¦Â�ǺȇƢƦƬǳ¦�ǂǿȂƳ�Ȃǿ�¦ǀǿ�Â��ĺ®ȋ¦�ǲǸǠǳ¦�ƨȈǼÊƥ�Â�ǶȀǨǳ¦�ƨȈǼÊƥ�śƥ�ǲǟƢǨƬǴǳ�ƨȈƟƢĔ

.1هوسرل و اتغاردن

يبدو و 2»من أبرز املفاهيم الظاهراتية املؤثر يف اجتاه مجالية التلقي«هكذا كان مفهوم املتعايل

"القصدية"يه مباشرة مفهومعلى الفكر الظاهرايت ، و يلأن هذا املفهوم كان النواة املهيمنة 

L’intentionnalitéفاملعىن ال يتكون يف التجربة بلحظة وجودية حمضةيرتبط «  الذي ،

ما إىل ذلك من معايري هي قوام التفكري احلتمي و فلسفة الوضعية واحلساب واملعطيات السابقة و 

.3»لقصدي بل يتكون من خالل الفهم الذايت و الشعور ا

أن يوفق بني اجتاهني أساسيني «خالل حديثه عن نظرية القصدية " هوسرل"لقد حاول 

، لكن هذه احملاولة ليست وليدة األفكار االجتاه الواقعي واالجتاه املثايليف الفلسفة و مها 

 هاوسيطة ، و باخلصوص املسيحية منتعود يف بدايتها األوىل إىل الفلسفة ال إمناو " الهوسرلية"

.4» حيث اعتربت فعل القصد عالقة قائمة بني الذات و املوضوع

، و هي اهليكل الرئيسي للمنهج الظواهري أن نظرية القصدية هي نستطيع القولمما تقدم 

 املسؤولةتعين التوجه الذي يهدف إىل دراسة الشعور اإلنساين ، و هذا يدل على أن القصدية هي 

  .عن الربط بني الشعور و موضوعاته

�Ŗǳ¦�©ƢǨǈǴǨǳ¦�ǾƳÂ�Ŀ�ƪ"هوسرل"لفلسفة ارس إن الدّ  ǷƢǫ�ƢĔ¢�Ǧ ǌƬǰȇ�ƨȈƫ¦ǂǿƢǜǳ¦

  يريد تشييد نظام معريف " هوسرل"إن  .ƨǧǂǠŭ¦�©ƢǷȂǬǷ�ǺǷ�ƢǷȂǬǷ�ƢēŐƬǟالذات حينما ا استبعدت

قد أثبت لو .في املوضوعية عن الفلسفة الوضعيةنم بالرتكيز على حضور الذات، و للظاهرة يتس

.5»احملسوسات غري مكتملة املعىن«  أن )Epistemology(ة املعرفة تاريخ نظري

.75ناظم عودة خضر ، ص : ينظر -  1
.34أصول و تطبيقات ، ص ... نظرية التلقي : بشرى موسى صاحل -  2
.35ص  :نفسه املرجع -  3
.199أسس املنهج الظواهري عند ادموند هوسرل ، ص  :فريدة غيوة  -  4
.77: األصول املعرفية لنظرية التلقي ص : ناظم عودة خضر  -  5
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فإنه حيصر كل  )Subject(فالعقل عندما يستبعد احلدس و تأثريات الذات وبالتايل 

.نشاطه يف املقوم العقلي ، ألن املقوم الذايت قد مت استبعاده 

ألصل الذي ن هي االقوة العاقلة يف اإلنسا« و يعتقد أصحاب املذهب العقالين أن 

�Ƣđ�Ǧيصدر عنه كل علم حقيقي ǐƬȇ�śƬǨǓ�Ƕǿ¢�°ƾǐǷ�ǎ ƻȋ¦�ȄǴǟ�ƢĔ¢�Â¢�� العلم احلقيقي

إىل  احتاجاملعرفة من خالل املقوم الذايت " هوسرل"حىت يبين و  .1»الصدق املطلقالضرورة و : ومها

د كان تدوين ، و قبالعلم من جهة ثانيةلة الذات باألشياء من جهة و عيد صِ جهد كبري لكي يُ 

  .هذه الصلة أحد األصول املعرفية اليت عاد إليها أصحاب نظرية التلقي

ة عترب أول من اجته للبحث يف إشكالييقودنا إىل القول أنه يُ "هوسرل"و احلديث عن 

  د موضوعية املعىن بالدرجة األوىل   كان هدفه تأكي  املعىن كونه ناجتا عن فعل الفهم؛ حيث

مشكلة املعىن هي نفسها  وهذا يقودنا إىل التوصل إىل أنبالدرجة الثانية ، تأكيد دور الذات و 

تماثل بمشكلة الفهم، و هذا ما دفعه إىل البحث يف عملية الفهم و مشكالت ، كما أن اعتقاده 

  .حييط به من مشكالت امشكالت الفهم و املعىن قاده إىل البحث يف عم

وع القصدي قد القت عدة انتقادات من حول املوض" هوسرل"احلقيقة أن افرتاضات  

املوضوع القصدي ينطبق على العمل األديب و أسلوب «الذي وجد أن " غاردننا"طرف تلميذه

ري مجاليات التلقي ، كما بلور كثريا نظِّ و هذا ما كان له تأثريا مباشرا على مُ .2»وجوده و إدراكه

اليت ينطوي عليها العمل األديب ، كما  حث يف القيم اجلماليةبالب ، خصوصا ما تعلقمن مفاهيمه

الذي اعترب و  "هوسرل"ه هلا ة ، خيتلف عن ذلك املفهوم الذي وضعأعطى مفهوما آخر للقصدي

أن الشعور القصدي ينشأ يف الشعور اخلالص من خالل عملية إدراك ملوضوع ما له وجود طبيعي، 

لينقد الطرح " انغاردن"ور ، فجاء يشري إىل معىن جديد يف حلظة زمنية حمددة و مرتبطة بالشع

إن اإلشكال املطروح يدور حول .3أساس جديد للموضوع القصدي لىبحث بدال من ذلك عيلو 

.77ص  :السابقاملرجع  -  1
.81ص  :نفسهاملرجع  -  2
..81األصول املعرفية لنظرية التلقي ، ص :ناظم عودة ، خضر : ينظر-  3
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أسلوب املوضوعات الواقعية أم ال؟ هذا ما و املوضوعات القصدية ، و هل يكون هلا نفس بنية 

Roman"انغاردنرومان "حاول  Ingarden املوضوع « أن اإلجابة عنه حني بّني

فالعمل  ،القصدي اخلالص هو أسلوب من الوجود ينطبق على العمل الفين دون املوضوع الواقعي

ن فهم أسلوب وجوده أو )...(يكون نتاجا للنشاط الفين  -باعتباره قصديا خالصا - الفين 

 تعيني بنيته لدى املشاهد و املتذوق إمنا يتم على هذا األساس  أي بإعتبار أن بنيته تكونو 

.1»مقصودة و ليس هلا وجود مستقل عن هذا القصد

، النه ال يكون معتمدا يف وجوده على فليس له هذه اخلاصية «أما املوضوع الطبيعي 

لذلك نطوي على حتديداته اخلاصة به ، و فهو ي  ،الصوريةاط قصدي يؤسس حتديداته املادية و نش

و  .2»هذا الوعي و أفعاله القصديةهو يواصل وجوده بشكل مستقل عن إن بنيته خارج الوعيو ف

فهم هذا العمل  خاص على العمل الفين، وأن القصدي ينطبق بشكلهذا يعين أن املوضوع ا

أما املوضوع الطبيعي فال حيمل صفة القصدية، ألنه من صميم عمل املتلقي، هو احتديد بنيته إمنو 

لذلك فهو مستقل استقالال  و ببساطة ليس مدينًا ألي نشاط قصدي يؤسس حتديداته املادية، 

   . كامال عن هذا الوعي

معرفة " اردنانغ"و املوضوع الطبيعي ، حاول  بعد حتديده لكل من املوضوع القصدي

عماليات و   Esthetic Experienceاألساس اجلمايل للعمل الفين من خالل اخلربة اجلمالية 

ȍ¦�©ƢȈǴǸǟ�ÀƘƥ�ǂǬȇ�ƢǼǿ�Â���ȆǬǴƬŭ¦�Ƣđ�¿ȂǬȇ�Ŗǳ¦�½¦°®ȍ¦  دراك منفصلة عن العمل الفين املدرك  

كما أن هذا الطرح كان مبثابة األرض الصلبة اليت أرسى عليها أصحاب مجاليات التلقي 

،  )املتلقي(وجودها إال من خالل اإلنسان يرى أن املدركات ال يتحقق معناها و  كما.3قواعدهم

ن كوِّ ل دراسة طبقاته املادية اليت تُ كما أن حتقق اجلانب اجلمايل للعمل األديب ال يتم إال من خال

  .وجوده الطبيعي

.322اخلربة اجلمالية ، ص : سعيد توفيق -1
.322ص  :نفسهاملرجع  -  2
.82األصول املعرفية لنظرية التلقي ، ص : ناظم عودة خضر : ينظر  -  3
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أن للعمل األديب قطبني ، القطب الفين و القطب اجلمايل ، و أن عملية «"أيزر"يرى و 

.1»ال ميكن أن تتم إال من خالل التداخل بني هذين القطبني Conecritizationالتحقق 

من  االستفادةنيوية يف جمال حتليل النص، و عدم التخلي عن إجنازات الب« إىل" ياوس" وكما يدع

.2»الدراسة التزامنية و لسانيات اخلطاب

بأمهية التفاعل احلاصل بني العمل  "أيزر"و  "ياوس"و  "ادرنانغ"هكذا يقر كل من 

  .املتلقي كل حسب وجهة نظرهو األديب 

ي عمل أديب أن هناك أربع طبقات تتكون منها البنية األساسية أل" اردنانغ"لقد اكتشف   

:3هي

   .ة األوىلتبذات الر  ةو الصياغات الصوتيى الكلمات طبقة صوتيات -1

The stratum of meaninig unitsطبقة وحدات املعىن -2

The stratum of represented objectivitiesطبقة املوضوعات املتمثلة  -3

  The Stratum of Schematized aspectsطبقة املظاهر التخطيطية -4

�ƢǸȀǼȈƥ�ƢǸȈǧ�ǖƦƫǂƫ�ƢĔ¢�Ǯذات وظائف مجالية -حسب انغادرن –إن هذه الطبقات  ǳ̄��

من ناحية أخرى ، فهي إذن ) املتلقي( بعالقات خمتلفة من ناحية ، و ترتبط مبدرك العمل األديب 

  .بنيات أساسية ألي عمل أديب

اخلاصة  يزاتلتميايرتكز على مجلة من «يف حتديده لطبقات العمل األديب " غاردنان"إن 

  ئ مواضع من نشِ يزات تُ يملتببنية العمل نفسه ، و يتوخى من وراء ذلك كله ، اإلشارة إىل أن تلك ا

هذه  ءهو ملتتطلب فعال يقوم به املتلقي، و  Sposts of indeterminationsالالحتديد 

   Gapsت هذه التمييزات تنشئ ما يسمى بالفراغافإذن  .4»املواضع من خالل مفهوم التحقق

.83ص  :نفسهاملرجع  -  1
.83املرجع نفسه ص  -  2
.410اخلربة اجلمالية ، ص : سعيد توفيق  -  3
.83: األصول املعرفية لنظرية التلقي ص : ناظم عودة خضر  -  4
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 كل هذا من أجلو  موظفا مهاراته وثقافته وخالصة جتاربه ،يت دور املتلقي املتمثل يف ملئهاهنا يأو 

  .إخفاءهإجياد املعىن الذي حاول الكاتب 

  : مها  ،هناك نوعني منها نأ عن وحدات املعىن فقال" اردنغان" و قد حتدث   

  : الموضوعات القصدية الخاصة باألصالة *

Ƣđ�řǠȇ�Â"ظة القصد لدى املتحدث أو املوضوعات اليت توضع يف نفس حل«" اردنغان

.1»أويل من خالل أفعاله الواعية العيانية د وجودها و ماهيتها بشكل مباشر و ، فهي تستمالكاتب

من خالل ردود  تتضحهذا الكالم يعين أن املوضوعات القصدية هي خاصة بالكاتب و هي 

  . اللحظة املناسبة على النصأفعاله املباشرة اليت تظهر يف

املوضوعات اليت يولدها املستمع «" اردنغان"�Ƣđ�řǠȇ�Â :الموضوعات القصدية المستمدة* 

  ماهيتها لوحدات املعىن اليت تنطوي على ، فهي تدين بوجودها و أو القارئ من خالل النص األديب

عليها من قد أضيفت  Borrowed intentionality) قصدية مستعارة أو مستمدة(

.bestowing of meaning «2) وهب املعىن(خالل 

ملتلقي، فهو الذي ميدها إذن فاملوضوعات القصدية املستمدة هي موضوعات خاصة با

أساسا خبربة املتلقي و طريقته يف فهم  يرتبط اخلاص بإدراك املعىن، و بالتايل فإن الطابع باملعاين

  .العمل األديب و فك رموزه

و إذا كان   نظرية التلقي؛جهدا كبريا يف بلورة " انغاردن"و " هوسرل"من هكذا كان لكل 

حىت يبين املعرفة من خالل ) الظاهرايت( اق إىل وضع أسس املنهج الفينومينولوجي األول السبَّ 

تعترب إحدى أهم األصول اليت ارتكز عليها  - بال ريب -، فإن هذه النقطة املفهوم الذايت

  .ي للتأسيس لنظريتهمأصحاب مجاليات التلق

.418اخلربة اجلمالية ، ص : سعيد توفيق  -  1
.418ص : نفسهاملرجع ـ  2
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ه عرض أطروحات مواصلته، من خالل د حاول تقفي أثر أستاذهو إن كان الثاين تلميذه ، ق

على يف النص وجب ) Gapsفجوات ، (، فإن إقراره بوجود فراغات ومناقشتها بالنقد و التحليل

، و ساهم ، لدليل على أنه قدم جهدا كبرياها من خالل النشاط اإلدراكي لديهألاملتلقي م

  .مسامهة فعالة يف التأصيل لنظرية التلقي



 نظرية التلقي بني فكر القدماء و نظرة احملدثني                                                 فصل األول                     ال

61

Hérmentique: الهيرمينوطيقا :ثانيا

§�"هيرمينوطيقا"لعل أقدم تعريف لكلمة  ƢƬǰǳ¦�ŚǈǨƫ�» ƾđ�© ƢƳ�ƨȇǂǜǻ�ƢĔ¢�ń¤�Śǌȇ

كان على ، أين  ظهور حركة اإلصالح الربوتستانيت املقدس، حيث ظهرت احلاجة إىل التفسري عقب

ى أنفسهم أن يعتمدوا عل -  قد قطعوا صلتهم بسلطة الكنيسة الكاثوليكيةو  -الكهنة الربوتستانت 

  .سلطة الكنيسة عن، بعيدا يف تفسري الكتاب املقدس

يعود املصطلح إىل األصل ، و نظرية أو علم التأويل«" منيوطيقااهلري " و يقصد بـ

أو يرتجم إىل لغته اخلاصة أمرا ما ليستوضحه  و يعين أن يؤول املرء" Hernenvien"يناليونا

.1»، و يسوغه يف تعبري وجيعله قابال للفهم

�ƢĔ¢�ƨȈǰȈǳȂƯƢǰǳ¦�ƨǈȈǼǰǳ¦�©¢°�ƢǸǯ»  وهو )...(وحدها حتوز كفاءة تأويل الكتاب املقدس

 يضمن تأويله، على أن النص املقدس ينطوي يف طياته على ما ما وجه بإصرار من الربوتستانت

.2» شرعوا يف تبيان قابلية األسفار املقدسة للفهم و التمثيل من مثةو 

إذن نفهم من هذين القولني أن اهلريمينوطيقا كانت تعين تأويل النصوص و حماولة اإلتيان 

�ƾǫ�ƲȀǼŭ¦�Â¢�ƨȇǂǜǼǳ¦�ǽǀŮ�ƨǓŗǨŭ¦�ƨȇ¦ƾƦǳ¦�ƪصرَّ باملعاين الثانية و اخلفية اليت مل يُ  ǻƢǯ�Â���Ƣđ�¬

بعدما الحظ الكهنة الربوتستانت بداية ظهور سطوة ف الكتاب املقدس ، قامت على ضوء تفسري

¦�ǽǀđ�ǶȀƬȈǬƷƘƥ�ǂȀǛ�ƢǼǿ�Â���ǶǿŚǣ�ǲƦǫ�ƨǸȀŭ اوا ليطالبو ؤ ، جا هالكنيسة الكاثوليكية على تفسري 

اثوليكية ترى أن هلا احلق الصراع حول من له األحقية يف تفسري الكتاب املقدس ، فالكنيسة الك

���ǶĔƘƥ�ÀÂǂȇ�Âني ثناياه أمور عدة ميكن تأويلهاوتستانت يعتقدون بان النص حيوي ب، و الرب املطلق

.األوىل من غريهم

 هريمينوطيقا :Herméneutique هي نظرية عمليات الفهم يف عالقتها مع تفسري النصوص.
.75ص : مجاليات التلقي : سامي إمساعيل  -  1
.76: املرجع نفسه ص -  2
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جهاز شبكة معقدة من اإلجراءات ، و « ي ه" اهلريمينوطيقا"ذهب آخرون إىل أن  قدو 

  ىن ��1Ǡŭ¦�¦ǀđ�Â»متطور من القنوات و األدوات اليت بواسطتها نستطيع التحكم يف نظام التلقي

ƨǜǨǴǳ�¬ǂǋ�®ǂů�ƪ ǈȈǳ�ƢĔ¢�ƢǸǯ���ȆƸǘǈǳ¦�ŘǠǸǴǳ�ƢǸȀǧ�ƪ ǈȈǳ�ƨȈǴȇÂƘƬǳƢǧو ال تفسري لعبارة ما ،

ص مجلة من املعطيات و األدوات اليت متكننا من ��ȐƼƬǇ¦�ǾǳȐƻ�ǺǷ�¾ÂƢŴ�±ƢȀƳ�ƢĔ¤�ǲƥ معينة

  .مقاربة النص املقروء بالنص املؤول

ن على غرار الغربيو  نو عندها السيمائيتعد التأويلية من املفاهيم الكربى اليت توقف و 

Paul"بول ريكور" و  Hans george Gadamer "هانزجورج غادامير" Ricoeur

على أن التأويلية تطمح أمجعوا، أو يكادون،  نيهؤالء الذ  Umberto Eco "امبرتوايكو" و

كما ...اتإىل شروط إنتاج تلك املعطيمن املعطيات غري اللسانية للخطاب، و اإلفادة  إىل« 

طاحمة إىل بلورة املعاين املمكن استقباهلا لدى  ،التارخيي االجتماعيتعتمد إىل توظيف السياق 

.2»املتلقي

النصوص قدر يف تأويل  االبتعاد، و حتاول جتاوز النقدإذن فالتأويلية وفق هذه النظرة 

  .املستطاع و هذا ما يفسره جلوءها لتوظيف السياق االجتماعي التارخيي 

مدرسي مصطلح  « التأويليةأو  هذه التعريفات و اآلراء خنلص إىل أن اهلريمينوطيقا من

       قد و  ،ملفسر يف تفسري النصوص الدينيةإىل جمموعة القواعد اليت يتبعها ا اختذ ليشري الهويت

¦HiddgarMarten�¦ǀđ�ƢƦǳƢǗ�ÀƢǯ�ƢǸǼȈƷ���ƶǴǘǐŭ"رهيدجمارتن"لـ  كانت أول خربة

ما و منهجا لتفسري فلقد مسع يف مقرراته الدراسية عن اهلريمينوطيقا بوصفها عل هوت؛يدرس الال

 ارتبطت أساسا ƢēƘǌǻ�Ŀ إذن فاهلريمنيوطيقا .3»، متميزا عن جمرد الشروح التطبيقيةالكتاب املقدس

.180، ص ) دت) ( د ط(ءة ، دار الغرب للنشر و التوزيع ، وهران ، اجلزائر ، نظرية القراءة تأسيس للنظرية العامة للقرا: عبد املالك مرتاض -  1
.185ص  :نفسهاملرجع  -  2
.119اخلربة اجلمالية ، ص : سعيد توفيق -  3
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شالير" يرجع الفضل لـ و .  تفسري النصوص الدينيةل لقواعد اليت يتخذها املفسر كمرجعجبملة من ا

Schleier"ماخر macherFriedrich أول من عمل على توسيع داللة املصطلح فيما« يف أنه  

شري عنده إىل ذلك الفن الذي بواسطته ميكن للمرء أن يفهم ، و ي، فأصبح وراء نطاق الالهوت 

.1»حيكم بشكل صحيح على كتابات شخص آخر

ل ما يتعلق كهوت، و بدراسة الال تعىنكانت " ماخرشالير" إذن فاهلريمينوطيقا قبل 

، أما بعده فقد شهدت توسعا على مستوى داللة املصطلح ، حيث أصبح بتفسري الكتاب املقدس

  .مكان املرء أن يقرأ أو يفهم و حيكم على كتابات شخص آخر دون إشكالإب

النص أول من سعى إىل وضع نظرية عامة للتأويل ال تقتصر على «يعترب " ماخرشالير" إن 

Hermenticالديين، فصاغ ما عرف بالدائرة اهلريمينوطيقية  circle«2.

العكس، فمعىن الكلمة ال يتضح ميكن أن يفهم إال يف ضوء الكل و  يعين هذا أن اجلزء الو   

أما الفهم فهو حاصل التناغم القائم بني  ة اليت تعد تلك الكلمة جزءا منها،إال من خالل اجلمل

  .اجلزء والكل

العالقة بني شكلني من « يتصارع مع قضية مهمة تتلخص يف "  ماخرشالير"ل لقد ظ

وبالتايل   .3»التأويل النحوي و التأويل التقين ، و هذا متييز دائم يف عمله: أشكال التأويل 

ينحصر بني شكلني ال ثالث هلما مها ، التأويل النحوي الذي يستند "ماخرشالير"التأويل عند ف

طاب يف ثقافة ما ، و التأويل التقين ، الذي حيتاج إىل عبقرية خاصة من طرف على خصائص اخل

  .بدع يف خطابهالكاتب حىت يُ 

يعين العلم الذي خيتص بدراسة وتفسري الكتاب املقدس، ومنه ظهرت اهلريمينوطيقا الالهوتية: ـ الالهوت.
.120ربة اجلمالية ، صاخل: سعيد توفيق ـ   1
.76سامي إمساعيل ، مجاليات التلقي ص -2
.61من النص إىل الفعل ، أحباث التأويل ، ترمجة حممد برادة و حسان بورقية ، ص : بول ريكور  -  3
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يقر بصعوبة تطبيق التأويلني يف وقت واحد ، ألن ذلك يعين أن "ماخرشالير"و لكن 

بورها  نسيان لغته اليت مت ع، يعينوفهم مؤلف فريد ،حص لغة مشرتكة تعين نسيان الكاتبف «

  يعين أن تطبيق التأويلني معا كفيل بالقضاء ما  .1»، أو نلحظ اخلاصفإما أن نلحظ املشرتك ،فقط

لى تأويل واحد ،  لذلك ال بد من الرتكيز عغة من جهة ثانيةو دور الل ،على الكاتب من جهة

  .و الثاينأ سواء كان األول

 طيقا صيغة فلسفية حبتة؛للهريمينو  فقد أعطى Vilhel Diltey" دلتايفلهالم" أما 

فرق بني العلوم الطبيعية و اإلنسانية ، و اعترب أن الفهم أساس املعرفة يف العلوم اإلنسانية  «حيث 

 الذي هو طريق رجل العلم الطبيعي اليت تناولت التجربة املعاشة، و صاغ التمييز بني التفسري

.2»الفهم الذي هو طريق العلوم اإلنسانيةو 

صيغ  بتأويلعلوم اإلنسانية تنطوي على اإلشكال اهلريمينوطيقي املتعلق أساسا بالتايل فالو  

�ȏ�¦ǀǿ�Â���ƨȈǧƢǬưǳ¦�Ƕē¦ŚƦǠƫ�ǶȀǨȇ�À¢�ǾȈǴǟ�ȆǤƦǼȇ���ǂǌƦǳ¦�¾¦Ȃǫ¢� ǂŭ¦�ǶȀǨȇ�ȆǰǴǧ التعبري اإلنسانية؛

.خيص العلوم اإلنسانية فحسب ، بل يتعداها إىل العلوم الطبيعية

ذا أردنا أن نفهم إاك ارتباط وثيق بني الفهم و اهلريمينوطيقا ، فهن«إىل أن " دلتاي"و ينتهي 

و بالتايل فإن .3» شخصا جيب علينا أن نقوم بتأويل أفعاله و كتاباته يف عملية واحدة متجانسة

  .فهم أي مؤلف كفيل بتأويل كل ما يكتب وفق منط واحد متكامل

النصوص يف فعل املعرفة إدخال تأويل " دلتاي" و " ماخرشالير"حاول كل من  إذن

 يةكيفهي   جوهرية و لكن هذا قادمها إىل إشكالية. أكثر رحابة  -حسبهما –التارخيية اليت تعترب 

يف إقامة صلة وثيقة " دلتاي" هذا ما يفسر حماولة إىل حقبة زمنية ماضية، و ما انتمى  نصٍ فهم 

تعرب يف احلقيقة عن نقل اهتمام آثار  بني اهلريمينوطيقا و التاريخ ، أو ما يسمى بالتارخيانية اليت

.ة إىل التسلسل التارخيي الذي محل لواءهاالبشرية األدبية و الفني

.61ص  :نفسهاملرجع  -  1
.77مجاليات التلقي ، ص : سامي امساعيل  -  2
.79املرجع نفسه ص  -  3
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أثناء تنظريه " دلتايلمافله"مجلة األسئلة اليت اعرتضت طريق  ا واحد منهذ

  هو البحث  من جهة التحليل النفسي عن  - حسبه –، على أن السبيل لتجاوزها للهريمينوطيقا

���ƨǧǂǠǷ�¶ƢŶ¢�ǲǯ���¦ǀđ�ÄƢƬǳ®�ƾǐǬȇ�Âيفرتض كل علم العقل«وهذا ة املميزة للفهم، السم

.1»اإلنسان اليت تتضمن عالقة تارخيية

، من البحث داخل النص نفسه« هي قا األوىلفريى أن مهمة اهلريمينوطي "بول ريكور"أما 

و من جهة ثانية البحث عن قدرة   العمل األديب ،ُني ينامية الداخلية الكامنة وراء تـَبَـنْـ عن الد جهة

.  دودالالحمالنص  شيء د عاملا يكون فعاال هوولِّ هذا العمل على أن يقذف نفسه خارج ذاته و يُ 

من مهمة اهلريمينوطيقا و  ،نان ما أمسيه عمل النصاخلارجي يكوِّ  اإلنقذافإن الدينامية الداخلية و 

.2» عيد تشييد هذا العمل املزدوج للنصتأن 

من ف ،جةو هي يف احلقيقة مهمة مزد -  وفق هذا التحديد –مهمة اهلريمينوطيقا إذن ف 

األديب على اولة اسرتجاع قدرة العمل حتاول إعادة تفعيل دينامية النص ، و من جهة ثانية حتجهة 

، حىت يولد عاملا جديدا يتميز بالالحمدودية يف جمال املعاين القذف بنفسه خارج حدود النص

  .األديبهذا كله يدل على مدى ارتباط الفهم بالتفسري على مستوى معىن العمل  و. والتأويالت

من أبرز الذين فيعترب  Gadamer   Hans George "جاداميرجورجهانز" أما 

يركز على «ذلك أنه  Phosophical Hermeneutic" اهلريمينوطيقا الفلسفية"دافعوا عن 

ا يف العملية اهلريمينوطيقية ، ال ارتباطا منهجيا ثالث مفاهيم ترتبط مع بعضها ارتباطا جدلي

تصاعديا ترتتب فيه خطوة على خطوة سابقة ، فإذا كانت اهلريمينوطيقا بشكل عام هي اجتاه يف 

.3»التفسري ، فإن التفسري نفسه ال يكون ممكنا إال من خالل الفهم و احلوار

 يتم إال بوجود خري الهذا األ، و يتطلب الفهم –" جادامير"حسب  –إذن فالتفسري 

عندما حاول" جادامير"عنصر احلوار، وبالتايل فهذه املفاهيم الثالثة كانت احملطة اليت انطلق منها 

.63من النص إىل الفعل ، أحباث التأويل ، ترمجة حممد برادة و حسان بورقية ، ص : بول ريكور  -1
.25ص  :نفسهاملرجع  -  2
.84مجاليات التلقي ، ص : سامي امساعيل -  3
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 بناء -بشكل أو بآخر -وهذا يقودنا إىل القول إنه حياول ."اهلريمينوطيقا الفلسفية" الدفاع عن

يس البحث يف مقاصد املؤلف، بل اهلدف من تأويل النص ل« عندما اعترب أن  "هيدجر"موقف 

و بالتايل فالتفسري الصحيح هو ذلك التفسري الذي يوظف فيه املفسر كل خرباته  .1»النص نفسه

  .و ما توفر لديه من معلومات مسبقة على النص

ليست متعة مجالية خالصة تنصب على الشكل « - حسب جادامري –عملية التلقي إن 

بني مدى أمهية كل و هذا ي.2»م على اجلدل بني املتلقي و العمللكنها عملية مشاركة وجودية تقو و 

  .االثنني¦�śƥ�ƨǯ°Ƣǌŭ¦�Â�ǲǟƢǨƬǳ¦�ȄǴǟ�¿ȂǬƫ�ƨǫȐǟ�ƢĔ¤���ƨȈǴǏ¦ȂƬǳ¦�ƨȈǴǸǠǳ¦�Ŀ�ȆǬǴƬŭمن العمل و 

للهريمينوطيقا هو أنه ال ميكن أن تعترب هذه األخرية جمرد  إليه من خالل دراسيتخلص أما 

كون الرمزية ال تفصح عن مقاصدها : لك حتديد ضيق ، لسببني األول تأويل لرموز النص ألن ذ

.، و الثاين أن هذا التأويل يعطي جماال لتأويالت عديدة ال حصر هلاملعاينجراء تعدد ا

بول"و " جادامير"و " هيدجر"و " ديلتاي"و " ماخرشالير"آلراء كل من عد عرضي وب

إىل وجوب التفكري يف نوع  دعا ، حيث التأويليف" هانز روبرت ياوس"رأي  قف عندأس" رريكو 

، ال الطابع يف االعتبار الطابع اجلمايل للنصخذ دبية مع األجديد من التأويل للنصوص األ

  .الالهويت و االجتماعي

 النصمقصد راعاة ثالثة مقاصد ، مقصد املؤلف، و يؤكد على م" ياوس" فإن و بالتايل

مبفهوم التأويل األديب " نظرية التلقي"و يف هذا التقاطع تلتقي ) القارئ أو املتلقي(مقاصد املؤولو 

احلقيقة أن نظرية التلقي ترى يف النص االنتظار، و فكالمها يستخدم ما يسمى بأفق القراءة أو أفق 

اين األعمال األدبية ، و معوه و ليست له حقيقة جوهرية واحدةمتعدد الوج نصٌ « األديب أنه 

ني إىل آخر إمنا جتسد منطقا معينا يؤدي إىل تغيري منظم يف التذوق تنوعها من حباختالفها و 

.3»اجلمايل تبعا للتفسريات و التأويالت املستخلصة من النصوص

.84ص  :السابقاملرجع  -  1
.37ص : القراءة و آليات التأويل  إشكاليات: نصر حامد أبوزيد -  2
.130األديب احلديث من املعاناة إىل التفكيك ، ص النقد : ابراهيم حممود خليل -  3
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قصد يُ  أن معاين األعمال األدبية بتنوعها إمناو عدة وجوه، و و معىن هذا أن النص األديب ذ

đمزدوجةطبيعة  ود القائم على تأويل النص ذ، و بالتايل فالنقتغري يف الذوق اجلمايل للمتلقي ا   

، يقوم بإخفاء معىن آخر مث يتحول يه إىل إجياد معىن جديد للنصأي أنه يف الوقت الذي يسعى ف

مع مرور الزمن إىل معىن آخر حيتاج إىل تأويل  قيلاملتاملعىن اجلديد الذي مت اكتشافه من طرف 

  .آخر

الذي حاول البحث عن " ماخرشالير"  بـ أتأن اهلريمينوطيقا بد هوما نريد قوله 

وضع نظرية  ، و انتهت يف آخر املطاف إىلؤدي إىل التفسري الصحيح للنصاملعايري اليت تو القوانني 

إىل دور  االنتباهأمهها لفت  ةً ذاك فتحت آفاقا جديدعامة لتأويل النصوص وتفسريها، وبني هذا و 

عترب نقطة البدء يف النظر إىل ت) اجلدلية( نوطيقا الفلسفية ، و عموما فاهلريمييف تفسري النصاملتلقي 

  .حقال خصبا لنظرية التلقي لتشييد صرحها جعلها تصبحبالنص و هذا ما  املتلقيعالقة 

رسم املعامل األساسية اليت بنت  الظاهراتية  واهلريمينوطقا حاولتا بشكل أو بآخرف إذن

ت منها منطلقها حنو التأكيد على دور القارئ عليها نظرية التلقي فيما بعد دعائمها وشكل

يف قراءة النصوص والبحث عن املعاين الكامنة وراء األلفاظ والعبارات باالعتماد على ) املتلقي(

   .      الزاد الثقايف واملعريف الذي حيمله يف جعبته

ȆƟƢǘǈǨǈǳ¦�ǂǰǨǳ¦�ń¤�ǞƳǂƫ�°ÂǀƳ�ƢŮ�ȆǬǴƬǳ¦�ƨȇǂǜǻ�À¢�ń¤�ǲǐǨǳ¦�ƨȇƢĔ�Ŀ�ǎ Ǵŵ  وهذا

القارئ، فقد حتدث الفالسفة األوائل القضايا املتصلة ببيدل على أن اليونانيني كانوا على دراية 

عن امللفوظ وكيف يؤثر يف السامع، كما بينوا أن " هوراس"و" بروتاغوراس"و" لوجنينوس"أمثال 

عن " أرسطو"و" أفالطون"وحتّدث ، اللغة تركب أشكاال تقوم بعملية التواصل والتأثري يف السامع

فكرة االستجابة من جهة وكيفية إقناع املتلقي من جهة أخرى، كما اهتما بقضية التلقي حيث 

 .اعتربها األول تقليد للطبيعة فيما عدها الثاين إبداعا
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يف التأصيل لنظرية التلقي ونلحظ ذلك يف اهتمام نقادنا األوائل  زابار  اان للعرب دور لقد ك   

، الذين اعتنوا بأركان العملية التواصلية وعلى رأسها القارئابن قتيبة و والقرطاجيناجلرجاين و أمثال 

 الناقد ، ولعل أبرز من أفاض يف احلديث عن التلقينشئ من أجلها النصالذي يعترب الغاية اليت أُ 

، كما أشار إىل أن اإلبداعيحازم القرطاجين، الذي توصل إىل أن دور املتلقي هو أساس النص 

كما كان للفلسفتني الظاهراتية واهلريمينوطيقية األثر الكبري يف . اكاة هي جوهر العملية األدبيةاحمل

   .     التأصيل للنظرية





 :الثانيالفصل 

    "هانز روبرت ياوس"جهود 

  يف بناء صرح التلقي" فلفغانغ أيزر"و



  :األول المبحث

  "ياوس"أبعاد التجربة اجلمالية لدى   

  :المبحث الثاني

   "أيزر"التفاعل بني النص والقارئ لدى 
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  ياوس لدىأبعاد التجربة الجمالية : المبحث األول 

  :تمهيد

-هرأي حسب-لتاريخ األدب الذي فقد االعتبارجاهدا إعادة " هانزروبيرت ياوس"حاول 

، كما تبني ة الثقافية اليت صاحبت عصرنا هذاهامش احلرك علىمكانته األساسية و أضحى يعيش  

 االستجابةمل يعد قادرا على د مشروعيته اليوم ، و األدب يف صيغته املعهودة فقتاريخ « له أن 

.1»أسئلتهو اء، لذا أصبح من الضروري جتديده بشكل يستجيب لرهانات العصر لتطلعات القرَّ 

لتاريخ األدب هذه النظرة يرجع إىل أنه يستحيل البحث يف السري " ياوس"إن سبب نظرة 

إنتاج هذا األثر أو ذاك   وفقهااليت مت  - اعلى اختالفه-الذاتية ملنتجي األدب و حتديد الظروف  

ألن هذا يف احلقيقة ال حيدد قيمة األثر األديب و مكانته ، ألنه و ببساطة يكمن حتديد مكانة 

�ǶēƢǬƦǗ على اختالفاألثر و قيمته من خالل الوضع الذي ينتجه جراء تفاعله مع القراء 

للقارئ   االعتبارتضي بالضرورة إعادة تفعيل تاريخ األدب من جديد يق« منه فإن و  ؛ميوهلمو 

.2»لزمن طويل  شاً مّ هَ عنصرا فعاال ظل مُ  باعتباره

أحد العناصر األساسية املشكلة للعملية  باعتبارهمن هنا كان ال بد من النظر إىل القارئ 

اد وفق ما يراه رو ـــــ ناه عم يبقىالكاتب أو النص ، هذا األخري  عنال يقل أمهية  اإلبداعية حيث

  .مباشر من قبل القراء ا إىل أن حيدث معه تفاعل مّ هِ مُ  ـــــ نظرية التلقي

 إذاألفكار اليت طرحتها املدرسة املاركسية املبادئ و " هانز روبيرت ياوس" انتقدلقد 

كما انتقد املدرسة الشكالنية اليت   ،االنعكاس يف تفسري الظاهرة األدبيةتتمحور حول مفهوم 

.3جبمالية الفن للفن االعتقادذهبت إىل 

عز العرب حلكيم / حممد مساعدي مراجعة د /حتد لنظرية األدب ، ترمجة و تقدمي د األدبتاريخ : حنو مجالية للتلقي : هانز روبريت ياوس -  1

.4ص ، )دت(ـ )دط( ،ربيةملغ، تازة ، اململكة ا، جامعة سيدي حممد بن عبد اهللا ، الكلية املتعددة التخصصات2بناين ، منشورات الكلية ع 
.4: املرجع نفسه ص  -  2
.15ص  ،نظرية التلقي ، ترمجة عز الدين إمساعيل: روبرت هولب : ينظر  -  3
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على بل  ،ال يعين أنه يرفض كل ما جاءتا بهطروحات هاتني املدرستني ل" ياوس"إن انتقاد 

 أي بني التطور التارخيي  ؛ظرتنيالعكس من ذلك ، فقد حاول إجياد نوع من التوافق بني الن

تلقي األملانية اليت توضح و هذا ما ساهم يف ظهور نظرية التلقي أو مجاليات ال ،1اإلدراك اجلمايلو 

.يهِ تلقِّ و تفسر العالقة بني النص و مُ 

Jouissanceإن مفهوم املتعة اجلمالية  Esthétique يتشكل بفعل األبعاد الثالثة

يولد مع مولد «الذي  Interprétationللتجربة اجلمالية اليت ترتبط ارتباطا وثيقا بالتأويل 

ǎهو فعالية أدبية و فكرية ينهالنص، و  ǼǴǳ�¥°ƢǬǳ¦��ȆǬǴƬŭ¦�Ƣđ�ǒ�Â�� الباحث عن مدلوالته اجلمالية

.2»و إحياءاته الفكرية

يقوم به القارئ بغية الكشف عن املعاين العميقة و هذا يعين أن التأويل فعل يولد مع النص 

�Ƣđ�ǂƻǄȇ�Ŗǳ¦�Âتربز أثناء  اليتهذا التفاعل احلاصل بني النص والقارئ تظهر الدهشة  من خالل��

  .القراءة عملية

إىل اهلجوم الذي  -ات اليت رافقت ظهور نظرية التلقييف سياق عرضنا للبداي- تطرقنالقد 

 إقصائهانظرية التلقي بسبب  يرفضون الذين بل نقاد أملانيا الدميقراطيةتعرضت له النظرية من قِ 

كفيلة بتحديد بالذاتية على اعتبار أن ذات الفرد وحدها ال -حسبهم -اهتمامها الزائدللماركسية و 

  .التاريخ األديب

من  االهتماميفكر يف توجيه " هانز روبرت ياوس"االعرتاضات مجيعها جعلت ن هذه إ

 االهتمامإىل ) القارئ( أقطاب العملية التواصلية الثالثة ممثلة يف املؤلف ، العمل األديب ، املتلقي

  .بالتجربة اجلمالية

أويل، كما أخذ مصطلح التجربة اجلمالية منصبه حول الت" ياوس"لقد أصبحت اهتمامات 

  االستقبالمن أجل مجالية  الشهري، م كتاباته و اليت من بينها كتابهيرتدد من حني آلخر يف معظ

.21حممد مساعدي ، مراجعة عز العرب حلكيم بناين ، ص : و تقدمي  ترمجة ،حنو مجالية التلقي: هانز روبرت ياوس : ينظر -  1
.220استقبال النص عند العرب ص : حممد املبارك  -  2
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Pour une Esthétique de la Réception من "  ياوس" وقد تطرق

دفاع « : عنوان قد عرض يف مقاله الذي وضع حتت و  لفكرة التجربة اجلمالية هذا الكتاب خالل

Petite»حمدود عن التجربة اجلمالية Apologie de l'expérience Esthétique

 االتصايل، و البعد التطهريي  االستقبايلالبعد اإلنتاجي ، البعد : أبعاد التجربة الثالثة املتمثلة يف 

.، هذا األخري الذي هو موضوع دراستنا

ا بد« االتصايلالبعد التطهريي  لثالث املتمثل يفيف سياق كالمه عن البعد ا"  ياوس"إن 

، و هذا ظاهر يف استخدامه ملصطلحات الشعر املسرحي  ة التلقي عند أرسطوتأثره واضحا بفلسف

ل كما وردت يف النص املأسوي عند طفهو يتحدث عند األمناط التفاعلية للتماثل مع الب

.1»أرسطو

ظيفتها اجلمالية اليت تتشكل من خالل املعرفة  إعادة فكرة املتعة و و  على" ياوس"عمل إذن

تسمح له بالتحرر لصاحل جتارب أخرى  تطهريهيولد يف املتلقي جتربة مجالية  ذيو فعل اإلدراك ال

  .جديدة

األوىل تنطبق على مجيع املتع حيث : املتعة اجلمالية تتضمن حلظتني « هكذا يتضح أن 

لقارئ للنص ، و الثانية تتضمن اختاذ موقف أي من ا ؛حيصل استسالم من الذات للموضوع 

.2»وجود املوضوع و جيعله مجاليا) به القارئ(يؤطر 

ن القارئ ال تتوقف وظيفته عند املشاركة يف صنع املعىن فحسب بل تذهب أهذا يفيد ب

  .إىل مشاركته يف إبداع املتعة اجلمالية حىت تصلبعيدا 

للمتعة  األوىلقارئ ال يشارك يف إبداع اللحظة هو أن اللكن املالحظ من املقولة السابقة 

عكس اللحظة  ،تذمرنفسه من إعجاب أو  اجلمالية و السبب أنه خاضع كليا ملا يثريه املوضوع يف

 يرد كثريا مصطلح املتعة اجلمالية مرادفا للتجربة اجلمالية ، و اخلربة اجلمالية
.26قراءة النص و مجاليات التلقي بني املذاهب الغربية احلديثة و تراثنا النقدي ، دراسة مقارنة ، دار ، ص : حممود عباس عبد الواحد  -  1
.25املرجع نفسه ص  -  2
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�Ǧالثانية حيث تظهر مشاركة املتلقي يف إبداعها من خالل تب ǫ¦Ȃŭ¦�ǺǷ�ƨǟȂǸĐ�Â¢�Ǧ ǫȂŭ�ǾȈǼ كأن

  ال تكون املتعة «منوذج ما ، و بالتايل أعجبه أو يتعاطف مع يتبىن منوذجا أعجبه و يرفض آخر مل ي

ȆǬǴƬŭ¦�½¦°®¤�ǾȈƳȂƫ�Ŀ�ƨȈǴǸǠǳ¦�ƢȀƬǨȈǛÂ�ƢŮ�ǲƥ���Ƣē¦̄�Ŀ�ƨȇƢǣ�ƨȈǳƢǸŪ¦«1 . أي أن املتعة اجلمالية

�ȆǬǴƬŭƢƥ�ǖƦƫǂǷ�ǾǴǯ�¦ǀǿ�Â���Ƣē¦̄�Ŀ�ƨȇƢǣ�ƪ ǈȈǳ�Â�ƨǨȈǛÂ�² ƢǇȋ¦�Ŀ�Ȇǿ.

ذلك وفق وظيفة اجتماعية تقوم طهري، و تعة و التعلى التقريب بني امل" ياوس"قد عمل ل 

�°ǂƸƬǳ¦�ǺǷ�°ȂȀǸŪ¦�Â�¥°ƢǬǳ¦�śǰŤ�Ŀ�ƢǇƢǇ¢�ǲưǸƬƫ�ƨȈǳƢǸŪ¦�ƨƥǂƴƬǳ¦�Ƣđمشكالت احلياة  من

إىل غري  ...أما إن الفن معروف بكونه حيرر ، و يستحوذ على ، و يسمو «تنتهي اليومية اليت ال 

.2»فنا مىت ما توقف عن فعل كل ذلكإن الفن يكف عن كونه : ذلك فأمر بديهي 

هذا يعين أن املتعة اجلمالية تضطلع مبهمتني رئيسيتني فهي من جهة تعمل على حترير  

الذات من ممارسات العمل و مشكالت احلياة اليومية و من جهة أخرى تعمل على تأسيس 

  .وظيفة اجتماعية متميزة

ة الفن يف قالب معني من جهة  حيدث جراء مشارك - وفق هذه الرؤية-إذن فالتطهري  

القارئ (هذا ما يسمح حبيازة الفرد حترير بعض السلوكات االجتماعية واألخالقية من جهة ثانية، و و 

  .لقدر معني من احلرية ليشكل موقفا مجاليا مستقال) السامعأو 

تعة اليت تفسر حصول امل، أفرد حيزا خاصا ألبعاد التجربة اجلمالية  "ياوس"ذكرنا آنفا أن 

سنأيت إىل التعريف بكل بعد على أن حيوز البعد األخري على  وعليه فإنناالتطهري اجلماليني ، و 

.ذلك أنه موضوع الدراسة  ؛حصة األسد من الشرح و التفسري

.26ص : السابقاملرجع  1
.123، ص ) دت) (دط(، عامل املعرفة ، بريوت ، لبنان ، نصيفنظرية املسرح امللحمي ، ترمجة مجيل : برتز ولدبر خيت  -  2
 - للتجربة اجلمالية املصطلحات  نشري فقط إىل أن حممود عباس عبد الواحد يف كتابه قراءة النص و مجاليات التلقي أطلق على األبعاد الثالثة

..26، ص استقباهلا، اتصاهلانتاج املتعة،: اآلتية
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Dimension:البعد اإلنتاجي-أوالً  Productrice فاإلنسان  ؛يعين القدرة على الفعلو

له حيس أنه ينتمي إىل بديها من خالل عملية اإلبداع ، و هذا ما جيعميكن أن يليب الرغبة اليت ي

  ليخلق عاملا جديدا ال  ،1بالتايل يقوم بتجريد العامل اخلارجي من كل ما هو غريب عنههذا العامل، و 

فاملتعة اجلمالية تتأتى جراء استخدام الفرد لقدراته  إذن يتعارض مع القدمي لكنه يطلعنا عليه،

   .خلاصةاإلبداعية ا

Dimensionاالستقباليالبعد اإلدراكي -ثانياً  Récepetris  يتعلق بكيفية خلق العمل و

كنه أن جيدد النظرة إىل مي «" ياوس"ذلك أن هذا العمل كما يرى  ؛الفين يف ذهن املتلقي 

�Ŗǳ¦�ǂ̈ǜǼǳ¦�Ǯاألشياء Ǵƫ��®ƢǠǳ¦�ƢȀƬǰĔ¢ و هذا يشري إىل طريقة استقبال  .2»التقاليد ات و

للنص و فهمه له ، كما مينحه ذلك نظرة جديدة ختتلف عن )، السامع، املشاهدالقارئ(تلقيامل

ƢēƢǬƥƢǇ.

،و إىل جانب جتديد النظرة إىل األشياء يعمل هذا البعد على إعادة حقوق املعرفة احلدسية

فهذا البعد  ¦ŅƢƬǳƢƥ�Â���̈®ǂĐ¦�ƨȈǯ¦°®ȍ¦�ƨǧǂǠŭƢƥ�¶ǂǨŭ االهتمامتلك احلقوق اليت ضاعت جراء 

  .يصنع نوعا من التوازن بني املعرفتني احلدسية و اإلدراكية

إذن فتغري النظرة إىل األشياء ساهم يف التحول من األفكار القائمة على التقليد إىل اخللق 

دراك أو استشعار اجلمال بواسطة الوظيفة اللغوية و النقدية أو إ« يف حني يتم  املتكامل،الفين 

  .و هذا ما يعطي املتلقي قدرة أكرب على اخللق و اإلبداع.3»يةالصناعة الثقاف

Dimension:االتصاليالبعد التطهيري -ثالثاً  Communicative

)، السامع أو املشاهدالقارئالكاتب و ( و املستقبل  املرسلتصال القائم بني يشري إىل االو 

رابط بني النص والقارئ إنه حواري خالص تفاعلي  فهذا النوع من االتصال هو تباديلوبالتايل 

/،اشراف د)خمطوط(رسالة ماجستري يف النقد األديب ،يل يف الشعر السياسي لنزار قباينالبعد التطهريي االتصا :خري الدين دعيش  :ينظر -  1

.5ص  ،2000 اجلامعية نةسال ،جامعة اجلزائر ، قسم األدب العريب،...............
.5ص :السابقاملرجع  -  2
.26قراءة النص و مجاليات التلقي ص :الواحدحممود عباس عبد  -  3
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)(intersubjectivitéتتأسس من خالله جتربة مجالية قائمة على ذاتييت القارئ واملؤلف 

من خالل استقبال  –بالتايل فإن هذا البعد حيقق اجلانب اجلمايل من املتعة اجلمالية الذي يهدف و 

أو �ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ƨȈƦǴǇ تالسلوكياة سواء كانت تلك اجتماعية معين تسلوكياإىل تربير  -العمل

  .العكس

إن التطهري يف معناه البسيط حييل إىل حترير ذهن املتلقي من مشكالت ومنغصات الواقع 

وذلك من أجل احلصول على مجالية صفاء الذهن وحرية الفكر عن طريق االستمتاع مبا  ،اليومي

  .يقرأ

أن يتحرر من القيود اليت  اإلنسانين يستطيع عن طريق العمل الف«  أنه" ياوس" يرى  

��ȆǟƢǸƬƳȏ¦�½ȂǴǈǳ¦�ǺǷ�«¯ƢŶ�řƦƬǳ�ŅƢǸŪ¦�ǲƯƢǸƬǳ¦�ǪȇǂǗ�Ǻǟ�ƘȈȀƬȇ�Â�ƨȈǷȂȈǳ¦�̈ƢȈū¦�¿ȂǸđ�Ǿǘƥǂƫ

.1» كما ميكنه أن يسرتجع حريته يف احلكم اجلمايل

 حيرر املتلقي من مشكالته اليومية ليندمج بواسطة - وفق هذا التحديد-إذن فالتطهري 

اليت تتلخص يف التحرر من شيء ألجل شيء  ؛اخليال يف العامل الفين، وهنا حتصل املتعة التطهريية

بطولية معينة، دينية أو  اوتبىن أمناط Identification عرب موقف مجايل يتم بالتماثل « آخر

.2» أسطورية يعرضها العمل الفين

شيء واحد هو العمل الفين ذاته  إن القارئ املتلقي للعمل يتحرر من مجيع املشاكل ألجل

يتماثل بصورة كلية مع البطل الذي جيّسده  هجيعل حيث، أو مشاهدته الذي هو بصدد قراءته

  .النص

االتصالية للتجربة اجلمالية تتم وفق فعل التماثل احلاصل بني الوظيفة التطهريية ف إذن

يتقمص دور  أن املتلقي مبعىن؛ ةاملتلقي وبطل النص أميا كان نوعه؛ قصة، رواية، أو قصيدة شعري

.البطل و حيل حمله يف العمل الفين الذي يتم تلقيه أو مشاهدته

.5،ص البعد التطهريي االتصايل يف الشعر السياسي لنزار قباين: ـ خري الدين دعيش1
.6ص :املرجع نفسهـ  2
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متعة الشاعر  « بأنه وهو يعرفه "ياوس"مكانة مهمة لدى  االتصايلإن للبعد التطهريي 

ه اليت حيركها الكالم أو الشعر الذي يستطيع أن حيدث تعبريا يف املعتقد ، و يؤدي يف الوقت نفس

.1» إىل حترير عقل السامع أو املشاهد

املتلقي ذلك بتوظيف شعره من أجل التأثري يف �Â�ǂǟƢǌǳ¦�Ƣđ�ǲǨǰƬȇ�ŚȀǘƬǳ¦�ƨǸȀǸف وعليه

، و العمل على حترير عقله و جعله مستعدا لتقبل مجيع ما يعرض عليه -أو مشاهدا كان  سامعا-

يتم فهمه بالشكل الصحيح  ويف هذه إىل أن التطهري ميكن أن يكون خطريًا إذا مل  ولكن نشري

ǺǨǳ¦�ŃƢǟ�Ŀ�ƨȈƟƢĔ�̈°Ȃǐƥ�Ǟǫ¦Ȃǳ¦�ȆǗ�ǶƬȇ�ƨǳƢū¦.

��ǞǸƬĐ¦�Ŀ�Ǧ ــــ وفق هذه النظرة ــــ إن التجربة اجلمالية ƟƢǛÂ�ª ȐƯ�ǪȈǬŢ�¾ÂƢŢ  فهي من

 قاءاإلب هي حتاولف، و من جهة ثانية  جمتمعا ماجهة تعمل على إجياد املعايري و القيم اليت حتكم 

ȆȀǧ�ƨưǳƢƯ�ƨȀƳ�ǺǷÂ��ǞǸƬĐ¦�Ǯعلى املعايري السائدة  ǳ̄�Ŀ رفض التكيف مع بعض املعايري ت

  .السائدة

اك أن هن" ياوس"و القارئ يرىمن خالل هذا التصور اجلديد للعالقة القائمة بني النص 

  : مخسة أمناط للتماثل هي كاآليت

Identification :التماثل مشاركةأ ـــــ  Associative

 إطار واحد القارئ أو اجلمهور داخلل و كل من البط  يضع« إن هذا النوع من التماثل

مبا يوحي مبشاركة القارئ أو املشاهد يف  حقيقي،، بل مها يف حلظة تفاعل منفصلنيا فهما ليس

.2» ه أو يشاهدهؤ العامل اخليايل الذي يقر 

 .فخري صاحل : ، إعدادنظرة هانز روبرت ياوس إىل تاريخ األدب: مقال بعنوانwww.annabaa.org:ينصح بالرجوع إىل املوقع االلكرتوين 1

 am.11:00: الساعة يف. 2011مارس  25ومت تصفح املوقع بتاريخ  10:00:الساعة يف 2007آب  02املوقع بتاريخ  نشره يفمت 
.6ص  ،هريي االتصايل يف الشعر السياسي لنزار قباينخري الدين دعيش ، البعد التط-2
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�ǲǸǠǳ¦�Ǯ باالنتماءيشعر القارئ  )حلظة التفاعل(يف هذه اللحظة  ǳ̄�¾Ȑƻ�ǺǷ�ǾǠǸƬĐ

و هكذا  1»مع شخصية املمثل االندماجفاملشاهد يستوعب العمل الفين بواسطة « و بالتايل ،طبعا

.فيها كل األوصاف شاهد و البطل شخصية واحدة تتماهىتصبح شخصية كل من القارئ أو امل

Identification:إعجاباالتماثل –ب Admirative

بالتايل ميثل النموذج الذي يوجب و  الكمال،لم تتوفر فيه صفات يتم بوجود بطل أو متك

بطل كامل تكون أفعاله «إنه  .متعةا أحدثه فيه من تأثري و ملنظرا  إتباعه،على املتلقي أو القارئ 

.2» أو لدى قطاع من اجلماعة اجلماعة،منوذجية لدى 

جلمال، و بذلك يصبح و ترى فيه قمة ا النموذجيةإذن فاجلماعة تقلد البطل يف أفعاله 

  .يالبطل ال هو تراجيديا و ال هو كوميديا بسبب كماله الالمتناه

Identification :تعاطفاالتماثل  -ج Par Sympathie

يتميز البطل فيه بألفته و  -عكس السابق –يتم التماثل يف هذا النوع مع بطل غري كامل 

القائمة بني البطل  اجلمالية سافةإن هذا النمط يلغي امل.للجمهور جراء تعاطف األخري معه

، إذن فالبطل تعرتضه سلوك معني، و إىل اختاذ هذا يقوده إىل التماثل األخالقيو  ،مجهورهو 

على توجيه متلقيه إىل إبداء التعاطف  )الشاعر( و للتخفيف منها يعمل الكاتب ،مشكالت مجة

ثه على العمل مبا ما حيدمن ذلك عنمع بطله ، و ال يكتفي بذلك فحسب بل يذهب إىل أبعد 

.3يدعوا إليه النص

Identification :تطهراالتماثل – د Cathartique

و يضعه مكان  ،هذا النوع من التماثل يعمل على حترير اجلمهور من متاعب احلياة اليومية

خر مشكالت عديدة ، و هذا بغية الوصول إىل حترير اجلمهور داخليا البطل الذي يعاين هو اآل

 عنن التعاطف مع البطل املهزوم أو حاالت ضحك تعبريا اء تعبريا عكهذا يظهر إما حباالت بو 

.102نظرية املسرح امللحمي ترمجة مجيل نصيف ، ص : برتد ولد بر خيت  -  1
.196ص : نظرية التلقي ترمجة عز الدين امساعيل : روبرت هولب -  2
.7ص :ينالبعد التطهريي اإلتصايل يف الشعر السياسي لنزار قبا: ش يخري الدين دع: ينظر  -  3
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، و بذلك يستعيد املتلقي صفاء الذهن و تصبح لديه القدرة على التفكري 1سعادة بانتصار البطلال

  .السليم

Identification :التماثل تهكما- ه Ironique

بالتايل فالسخرية ، و ليس له قدوة أو مع بطل مهزوم هذا النوع من التماثل يتم مع بطل

تنفي التماثل و تنكره ، فال ميكن أن تتصور مجهورا يرضيه سلوك ما للبطل و هو يف قرارة نفسه 

من طرف اجلمهور أو القراء و بالتايل تعود  صدور حكم مستقليرفضه، و هذا ما يرتتب عنه 

و هذا حيصل من خالل إظهار  -كس النوع األولع –املسافة اجلمالية بني البطل و اجلمهور 

  .ري على البطلالتصفمن خالل  لالستهجاناجلمهور 

، وفق اخلطاب بأمناط التماثل اجلمالية استقبالاآليت ميثل خمططات إرسال و  اجلدول البياينو 

.2مستويات التواصل بني الطرفني

¦ƢǸǰē�ǲƯƢǸƬǳتطهراالتماثل التماثل تعاطفاالتماثل إعجاباالتماثل مشاركة 

)بطل ، ممثل(  باثةذات  = ذب 

  ) مشاهد  قارئ،( ذات متلقية = ذ م 

  مشاركة الشخصية البطلة يف األدوار :يعينو  التماثل مشاركة

الشخصية البطلة متعالية  :يعينو إعجابا التماثل 

.ƨȈǬǴƬŭ¦�ƨȈǐƼǌǴǳ�ƨđƢǌǷ�ƨǴالشخصية البط :يعينو التماثل تعاطفا 

.7ص ،السابقاملرجع : ينظر  -  1
.8ص :البعد التطهريي اإلتصايل يف الشعر السياسي لنزار قباين: ش يخري الدين دع  -  2
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عامل الشخصية البطلة اخليايل الذي يبعث على " ياوس"إن التماثل تطهرا يقابله عند 

�ƢǸǰē�ǲƯƢǸƬǳ¦�ƢǷ¢��ƨȈǬǴƬŭ¦�ƨȈǐƼǌǴǳ�°ǂƸƬǳ¦Â�ŚȀǘƬǳ¦)فيقابله كون الشخصية البطلة ) سخرية

1.التماثل تطهرا سالبة؛ هذه األخرية تعترب خمالفة متاما للشخصية املتلقية، فهي عكس

أثناء شرحه للبعد التطهريي  "ياوس"ث عنها تلك هي أمناط التماثل اخلمسة اليت حتدَّ 

  ا ال تعتذر عمّ : يف ديوانه املوسوم بــ محمود درويشاالتصايل واليت سنحاول مقاربتها بشعر 

دية والتصوير، مبا ملا حيفل به من قصائد تعكس مجلة من النماذج التماثلية متتاز باملشه فعلت

  .يستوجب املشاركة واإلعجاب حينا والتعاطف والتطهر والسخرية أحيانا أخرى

وقصائد حممود ...« :درويشمحموديف مقال له حول  عليمحمدأثيريقول الكاتب   

وية حدرويش تشبه إنسانًا حتس بأنه جيذبك إليه بقوة منذ أول لقاء معه، فهو حار متفجر ذو 

ه ذرة من الغفلة أو رائحة من روائح الفتور، إنّه ينتفض وميتلئ بالرغبة يف احلياة هائلة، ليس في

.2»والتحرر من املأساة، سواء كانت هذه املأساة يف داخل نفسه، أم كانت يف واقع جمتمعه

شاعر يتصف برهافة احلس، ودقة التصوير، وجزالة العبارة، كما أن شعره يفيض الإن   

وال ينفك يهدأ حىت يتفجر من جديد، وهذا دليل واضح على حب شاعرنا باحليوية و النشاط، 

هو وأبناء  بديللحياة وحماوالته املستمرة يف التحرر من الظلم والطغيان املمارس من قبل عدوه األ

. الصهيوين الذي أحرق األرض وأباد النسل لجلدته؛ إنه االحتال

.9 ص :السابقاملرجع  :ــ  ینظر1
.4، ص 2008، سبتمبر 21شاعر شاب من األرض المحتلة، مجلة الكلمة، العدد:ألق البدایات:مقال بعنوان:أثیر محمد علي ــ  2
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  غانغ أيزر ففللدى قارئ التفاعل بين النص و ال: لمبحث الثاني ا

  :تمهيد

نود اإلشارة إىل الفرق احلاصل بني " أيزرانغفلفغ"احلديث عن اجلهود اليت قدمها قبل  

يكسبنا اخلربة اليت نتمكن من خالهلا  الفرق بينهما ذلك أن معرفة ،العمل اجلمايلو  العمل األديب

  .مجاليا مكان أ من قراءة أي عمل أديب

بالنص فحسب بل  االهتمام ال تتطلب على أن دراسة العمل  "ياالفينومينولوج"حتث 

.1» خطاطيهباألفعال املتعلقة بالتجاوب مع ذلك النص ، فالنص ذاته ال يقدم إال مظاهر «

أن النص ال يقدم ذلك  ،معهإذن فدراسة أي نص يرتبط باألساس مبدى جتاوب اجلمهور 

  .قراءاتهلى الدارس له أن يوظفها خلدمة يف احلقيقة سوى بعض اإلشارات و اإلمياءات و ع

  القطب الفين و القطب اجلمايل«  ينقسم إىل قطبنيأن العمل األديب  "أيزرفلغانغ"يرى 

ه القارئ ، و يف ضوء هذا التقاطبهو نص املؤلف ، و الثاين هو التحقق الذي ينجز  األول

تحققه ، بل ال بد أن يكون واقعا يتضح أن العمل ذاته ال ميكن أن يكون مطابقا ال للنص و ال ل

.2»يف مكان ما بينهما

و ال إىل ذاتية القارئ فهو فما دام العمل األديب ال ميكن اختزاله ال إىل واقع النص  وبالتايل

الكاتب وحدها أو على نفسية  تقنيةالرتكيز على «�ÀƜǧ�¦ǀđٌل بذاته، و من هذا املنطلق مستق

.3»كثري يف عملية القراءة نفسهاالقارئ وحدها لن يفيدنا الشيء ال

ما يستنتجه بني ما يقدمه الكاتب و  حيصلهذا يشري مباشرة إىل الرتابط الذي ينبغي أن 

هذا األخري يبقى دائما النقطة احملورية اليت يرتكز عليها عمل .النصالقارئ من خالل تفاعله مع 

  .القارئ

 -  من يقول القطب الفين و اجلمايل  ين ، العمل اجلمايل ، و حىت هناكالعمل الف: تعددت املصطلحات اليت تشري إىل العمل فهناك من يقول

 .أن مجيع املصطلحات متقاربة والواضح
،املناهل، فاس، املغربجالل الكدية ، منشورات مكتبة فعل القراءة ، نظرية مجالية التجاوب ، ترمجة عبد احلميد حلمداين و : فلغانغ أيزر  -  1

.12ص  ،)دت(ـ ) دط(
.12ص  ،املرجع نفسه -  2
.12ص  ،املرجع نفسه -  3
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1:ن نوجز هذا القول يف املخطط اآليتن أكو مي

  النصو  لية األدبية املشكَّلة من املؤلفأركان العممن خالل هذا املخطط أن  يتضح  

فعل القراءة؛ إذ ينتج عن ذلك الفعل نصني، األول هو:القارئ، تسعى إىل حتقيق ما يطلق عليهو 

ين فهو نص القارئ الذي وصل إليه نص املؤلف املتحقق يف الواقع بألفاظه وتراكيبه وصيغه، أما الثا

ما يسمى بالقطب الفين، تايل جند أن نص املؤلف حيقق بالجراء قراءته بل تفاعله مع نص األول، و 

إذن فالعمل األديب يتم نتيجة . يف حني حيقق نص القارئ القطب اجلمايل املتحقق جراء التفاعل

  .التحقق بني القطبني

.105ص : نظريات القراءة يف النقد املعاصر : حبيب مونسي  -  1

 فعل القراءة     

 نص املؤلف 

القطب الفين

العمل األديب

حتققه نتيجة التفاعل

نص القارئ

القطب اجلمايل 

املتحقق

بني القطبني
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: بياألدمراحل قراءة العمل  - أوالً 

القراءة شرط  نّ أإن احلديث عن مراحل قراءة العمل األديب الثالث يقودنا إىل القول ب

و منها يفهم ما كان  غامضا،ها ينجلي ما كان بواسطتإذ  نوعه،أساسي لفهم أي نص مهما كان 

  .لذلك عدت القراءة مفتاح الولوج ألي عمل أديب مستغلقا،

"ميشال ريفاتير"رئ ، هذا األخري اشرتط فيه ما ينطبق على القراءة ينطبق على القاو 

Michael Riffatere» قادرا   اإلطالعأن يكون قارئا مثاليا، أو قارئا خارقا للعادة ، واسع

ثانية إىل بنية فعالة يف  إحالتهعلى تسجيل كل انطباع مجايل بدقة و وعي ، مع القدرة على 

.1»النص

ال أن يكون قارئا عاديا يكتفي فقط  مثالية،ه مسات لنا أن القارئ ينبغي أن تتوفر في يتضح

  .اليت ال طائل من ورائها بالقراءة السطحية

  :و تتلخص مراحل قراءة العمل األديب يف النقاط اآلتية  

  لحظة الدهشة الجمالية  - أ

الذي يتولد يف ذهن القارئ حلظة قراءته األوىل للعمل األديب، و قد  االنطباعهي ذلك 

�¦ǀđ�ƪ Ȉũبقراءة العمل الذي بني يديه يتشكل لديه انطباع أويل  يبدأألن القارئ عندما  االسم

.2جراء قراءته هلذه القصيدة أو تلك

القارئ يظل يف حبث دائم عن املعىن سواء أكان هذا املعىن قد مت الوصول إليه من خالل و 

ا بيتا مستخدما يف قراءته يقوم بقراءة القصيدة بيت«بعد قراءات عديدة حيث  مالقراءة األوىل أ

إدراكا ال خيلو من الذي يساعده على توقع الدالالت ، فيدرك الشكل املكتمل للقصيدة  همنظور 

التأويلية ال يكتمل يف حدود القراءة  فرضياتهنقص ، ناهيك عن أن املعىن الكلي الذي خيدم 

.3»األوىل

.128ص حلديث من احملاكاة إىل التفكيك، النقد األديب ا: إبراهيم حممود خليل  -  1
.129ص  :املرجع نفسه:  نظري -  2
.129ص  :نفسهاملرجع -  3
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خرباته اليت ثقفها جراء احتكاكه إذن فالقارئ عندما يقرأ النص يستخدم يف بداية األمر 

، غري بدي انطباعه األول فيهدرك بذلك الشكل العام للقصيدة و يُ باألعمال األدبية السابقة ، فيُ 

الذي مت التوصل إليه من خالل القراءة أي أن املعىن  ؛أن املعىن يبقى يف حاجة دائمة إىل إضافات

اء القراءة الثانية مث الثالثة و هكذا دواليك و هذا األوىل يكمله املعىن الذي مت التوصل إليه من جر 

  .املنشود هو دور القارئ

   :ابيةلحظة القراءة االستيع -ب

على الفهم ، أي فهم العمل األديب  االستيعابهي ثاين مراحل القراءة ، و حتيل كلمة 

مبعىن تربير  -ىلإذا ما قورنت باملرحلة األو  –فهما دقيقا واضحا ، و تعترب هذه املرحلة تربيرية 

.أسباب و دوافع الدهشة اليت طبعت القراءة األوىل للنص ، إذن فهي مرحلة مكملة لألوىل

يعود القارئ إىل النص ثانية فيسرتجع عرب قراءته اجلديدة األسئلة اليت ظلت «و بتعبري آخر 

ȏ¦�Â�̈ƾȈǐǬǳ¦�ƨȇƢĔ�ǺǷ�¢ƾƦƫ�ƾǫ�Â���ńÂȋ¦�̈ ¦ǂǬǳ¦�Ŀ�ƨƥƢƳ¤�ÀÂ®و البداية ، أو من اه عكسيا حنجت

.1»الكل إىل اجلزء ، و يف هذه األثناء يسعى القارئ إىل دمج الدالالت اجلزئية يف معىن كلي

إذن فالقارئ بعدما قدم انطباعه األول حول القراءة األوىل يأيت يف القراءة الثانية إىل 

ي مبثابة حلظة الدهشة فإذا كانت املرحلة األوىل ه انطباعات،استيعاب و تربير ما مت تقدميه من 

.اليت صاحبت قراءته للعمل اجلمالية فإن املرحلة الثانية هي تربير لتلك الدهشة

.129ص  :السابق املرجع -  1
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:لحظة القراءة التاريخية -ج 

ذا ن خالهلا يتم التفاعل بني النص والقارئ، وهجوهر نظرية التلقي فم  تعترب هذه املرحلة

على  والنص  ملرحلة تتشكل العالقة بني القارئيف هذه ا ،رما ينتج عنه ظهور ثنائية التأثري و التأث

  توظيف «إذن يتم يف هذه املرحلة .األخري سبب يف وجود األولاعتبار أن األول مكمل للثاين، و 

املعىن كونه فرضية  حيث ال يتعدى هذا والثانية؛ مت استيعابه يف القراءة األوىل املعىن املوضوعي الذي

.1» الفهم اجلمايل رديفا للفهم املوضوعي، مث يأيتأوىل للتأويل

يظل يف عملية حبث دائم عن املعاين اليت يشري إليها  نفهم من هذه العبارة أن القارئ

د املعىن كلما  يتجدبل ، شفه عند أول أو ثاين قراءةفهو ال يتوقف عن املعىن الذي اكت لذا ،النص

ملستنبطة من خالل القراءات تبقى معان ، وهذا يعين أن كل املعاين اكانت هناك قراءة جديدة

  .اخلصبة للتأويل فيما بعد يةجزئية تشكل األرض

   القراءة الفاعلة :هوو  مرادفا هلذا املصطلح جند مصطلحا آخرـ.

.129إبراهيم حممود خليل ، النقد األويل احلديث من احملاكاة إىل التفكيك ص -1
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  :  اءرَّ أنماط القُ -ثانياً 

ثقافة  يلذا فهي تتطلب وجود قارئ متميز ذ لإلبداع،إن عملية التلقي عملية مقابلة 

  .فيهوف على مواطن اجلمال كبرية متكنه من حتليل النص الذي أمامه و الوقأدبية واسعة و خربة  

 قد ساهم بشكل كبري يف الرفع من شأن القارئ " أيزرفلغانغ" ال بد من اإلشارة إىل أن و   

العمل األديب يتشكل من خالل فعل  «جعله النقطة احملورية يف عملية القراءة ، فهو يرى أن بل و 

عملية اليت تتفاعل فيها الوحدات بل إىل الالقراءة ، و أن جوهره و معناه ال ينتميان إىل النص ، 

النص يف نظرية التلقي من مركز الدراسات األدبية انتقل البنائية النصية مع تصور القارئ ، و من مث 

.1» و صار ال يعيش إال من خالل القارئ

القارئ ضمن الثالوث «وجهة نظر زميله و أعترب أن " هانز روبرت ياوس"قد أكد و 

 االنفعالالعمل و اجلمهور ، ليس جمرد عنصر سليب يقتصر دوره على املتكون من املؤلف و 

يف  األديبباألدب ، بل يتعداه إىل تنمية طاقة تساهم يف صنع التاريخ ، لذلك ال حييا العمل 

.2»توجه إليهميالتاريخ دون اإلسهام الفعلي للذين 

ذلك من األدب ، و  الواضحة بني التاريخ ويشري إىل العالقة " ياوس"فهم من هذا أن ن

ƢƬǻȍ¦�ƨȈǳƢŦ�ǆ»�«خالل  ȈǇƘƫ�Â���ƨȈź°ƢƬǳ¦�ƨȈǟȂǓȂŭ¦�ƨǟǄǼǳ¦�Ƣđ�ǄȈǸƬƫ�Ŗǳ¦�ƨǬƦǈŭ¦�¿ƢǰƷȋ¦� ƢǤǳ¤

هذا ال يتم إال من خالل التفاعل املباشر و 3»و التصوير التقليدية على مجالية األثر املنتج و التلقي 

ليس ذلك " أيزر"و " ياوس"يقصده كل من بني النص و القارئ ، و مبعىن آخر فإن القارئ الذي 

فيتأثر به  النصم أحكاما مسبقة على النصوص ، بل القارئ احلق هو الذي يتفاعل مع قدِّ الذي يُ 

  .ر فيهؤثِّ و يُ 

نشره فوزي عيسى، مت : اعداد: مجاليات التلقي: مقال بعنوان www.elgendy.getgoo.net: ينصح بالرجوع إىل املوقع االلكرتوين ـ 1

09:00am: الساعة يف.2011 فيفري23 :بتاريخومت تصفح املوقع  03:46amالساعة  يف 2010ماي  22: بتاريخ
��ǆ¦وترمجة رشيد بنحدمن أجل تأويل جيدد للنص األديب ، مجالية التلقي  :هانز روبرت ياوس -  2 ǴĐ 40، 39ص ، ص.
.42ص ، املرجع نفسه -  3
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من هذا  :هولقد حفلت نظرية التلقي بالقارئ و أولته اهتماما كبريا لكن املشكل املطروح 

��Ƣđ�ȆǴحما هي السمات اليت وجب عليه التنظرية التلقي ؟ و  هنشدالقارئ الذي ت

"أيزر" دهاهذا ما سنحاول اإلجابة عنه من خالل عرضنا ألهم األمناط اليت عدَّ 

القارئ و  املخربمرورا بالقارئ األعلى و مث  مث احلقيقي فاملثايل ،بداية بالقارئ الضمين" ياوس"و

.عند القارئ املستهدف املقصود ، و انتهاءً 

Le :الضمني القارئ – أ lecteur implicite

الذي طرح " أيزر"التلقي ، و خصوصا ري نظِّ مُ لقد شغل هذا القارئ حيزا كبريا يف فكر 

يف مفهوم  "أيزر"قد فصل و  ،1عن املؤلف الضمين" بوثواين"هذا املفهوم معرتضا به على مفهوم 

بالنسبة للعمل األديب كي ميارس املسبقة الضرورية  االستعداداتجمسد كل «هذا القارئ معتربا إياه 

تأثريه ، و هي استعدادات مسبقة ليست مرسومة من طرف واقع خارجي و جترييب ، بل من طرف 

النص ذاته ، و بالتايل فالقارئ الضمين كمفهوم له بذور متأصلة يف بنية النص ، إنه تركيب ال 

.2»ميكن بتاتا مطابقته مع أي قارئ حقيقي 

ص إىل أن القارئ الضمين هو الذي ميارس تأثريه املباشر على النص لخنمن هذا املنطلق 

من خالل استعداداته املسبقة ، املنبثقة من النص ذاته و بالتايل فالقارئ الضمين ال ميلك وجودا 

حقيقيا ألنه يف حقيقة األمر جيسد جمموعة من التوجهات األولية اليت يقرتحها النص على 

  .داخل بنية النص مستقرئ الضمين هو قارئ بالتايل فإن القار و  قرائه

réelLe:القارئ الحقيقي  -ب lecteur

، و يظهر أساسا أثناء دراسة تاريخ عرف من خالل ردود أفعاله املوثقةهو الذي يُ 

  النصوص ة اليت يتم وفقها تلقى األعمال و مبعىن أن الطريق الذي يتم بني النص وقرائه؛ ،التجاوب

 -  القارئ املعاصر، القارئ النموذجي، القارئ اجلامع: ال يسع املقام لذكرها على غرارهناك أمناط عديدة للقراء.
.159األصول املعرفية لنظرية التلقي ، ص : ناظم عودة خضر  -  1
.30محيد حلمداين و اجلياليل الكدية ، ص :فعل القراءة ، نظرية مجالية التجاوب يف األدب ، ترمجة : فولفغانغ أيزر  -  2
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، و بالتايل فإن  هؤالءراء ختتلف من حقبة تارخيية إىل أخرى حبسب انتماء من طرف مجهور الق

Ƕđ�ƨǏƢŬ¦�ŚȇƢǠŭ¦�ǆ ǰǠƫ�©ƢȈǬǴƬǳ¦�Ǯ Ǵƫ�Ǻǟ�̈°®Ƣǐǳ¦�¿ƢǰƷȋ¦1.

، وهذا يف الواقع وجودله ) الفعلي(إذن هذا التصور يشري صراحة إىل أن القارئ احلقيقي 

ه عدة صعوبات لعل تهذا التصور اجلديد قابل لكنو  ."أيزر"الذي دعا إليه  خبالف القارئ الضمين

أمهها أنه لو مت اختاذه منطلقا إىل دراسة تاريخ األدب ألضحى من الصعب دراسة أعمال املبدعني 

املغمورين ، و بالتايل سيكون الدارس أمام حتمية اختيار املؤلفات اليت لقيت اهتمام النقاد و القراء 

.، و هذا ما ترفضه نظرية التلقي2األدب بذلك ستضيع ثروات مهمة يف تاريخو 

Le :القارئ المثالي -ج lecteur idéal

رغم وجود ادعاء يقول بان القارئ املثايل  مصطلحه،بدقة من أين اشتق " أيزر"مل حيدد 

تايل فهو و بال.3و إذا كان كذلك فإنه حيمل صفات مطابقة لصفات املؤلف نفسه،هو املؤلف 

   .ه، إىل جانب متكنه من الوصول إىل املعاين العميقة املوجودة فيصيعمل على فك شفرات الن

مبعىن أنه ليس له  ؛4»القارئ املثايل خالفا لألصناف األخرى من القراء هو ختيل«إن 

مقابال موضوعيا يف الواقع ، و هذا ما جيعله مفيدا ، حيث يستطيع سد الثغرات اليت تظهر أثناء 

  . كانت نصوصا شعرية أو روائية  ، سواءحتليل األعمال األدبية

، أمال يف أن فهم النص ُيستعصىستنجد به دائما عندما إذن فالقارئ املثايل هو الذي يُ 

.¦Ƣđ�ǞƬǸƬȇ�Ŗǳ املتميزة يساعد على كشف أسراره نظرا للثقافة

.125مجاليات التلقي ، ص :  إمساعيلسامي : ينظر  -  1
  ليوشبيتزر و ميشال بيكار : لقد أشار إىل مصطلح القارئ الفعلي أو املتعني كل من  
:مالحظات يف نقد نظرية التلقي، إعداد: عنوان املقالwww.almultaka.net:ع أكثر بنصح بالرجوع إىل املوقع االلكرتوينللتوسـ  2

 يف 2010سبتمرب  09: ومت االطالع عيه بتاريخ 05:00am: الساعة يف.2006فيفري  16 :ملوقع بتاريخا نشره يف مت .الطيب بوعزة

11:00am: الساعة
.126مجاليات التلقي ، ص : سامي إمساعيل : ينظر  -  3
.160األصول املعرفية لنظرية التلقي ، ص : ناظم عودة خضر  -  4
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ن يف الساحة يأهم القراء املوجودأحد يعترب L’archilecteur:األعلىالقارئ   - د 

Michael"ريفاتيرميشال" الناقد بلو القارئ األعلى تعبري وجد من قِ ،  األدبية

Riffaterre فعل القراءة، ترمجة محيد حلمداين ":فلفغانغ إيزر"وجدنا له تعريفا يف كتاب الذي

جمموعة من املخربين الذين يلتقون دائما عند النقط احملورية يف النص « :وجالل الكدية على أنه

تعريفا يف كما وجدنا   .1»أسلويب من خالل ردود أفعاهلم املشرتكة عن وجود واقبالتايل يؤسسو و 

  :النسخة الفرنسية اليت جاء فيها ما يلي

" La'chilecteur de Riffaterre de désigne un groupe d'informateurs

qui se constitue aux ponts nodaux du texte et ou ces informateur

démontrent par leur réactions communes l'existence d'un fait

stylistique. L'archilecteur semble à un devin : il découvre un haut

degré de condensation dans le processus d'encodage du texte "2

،ات خمتلفةكفاءالذين حيوزون على  وعة من القراء إذن فالقارئ األعلى هو يف احلقيقة جمم

لكن تعدد القراء  تبني وجود أثر مجايل، ردود أفعاهلم اليتلخاص  إطارجتعلهم حياولون تأسيس 

الذايت لدى كل قارئ ، و هذا ما من شانه احلد  االستعداديضعنا أمام إشكالية تتمثل تنوع درجة 

وجد بينها رابط من إجياد قراءة واحدة للنص ، فيصبح النص عبارة عن ردود أفعال مشرتكة ال ي

  .حيكمها

يف أن جيعل الواقع األسلويب عنصرا تواصليا مضافا إىل العنصر " ريفاتير"هذا ما ساعد 

األول للغة، و بالتايل فالواقع األسلويب عنده منبثق من سياقه و ال ميكن إدراكه إال من طرف 

.الذات املتبصرة

informéLe :)الخبير(رخبِ المُ  القارئ -ه  lecteur

FicheStanley"فشستاتلي" األمريكيو مصطلح جاء به الناقد ه

.24ص : ل القراءة فع: فلغانغ أيزر -  1

2-Wolfgang Iser : L’acte de lecteur,théorie de leffet esthétique, traduit de L’allemand par : Evelyne Sznycer,
Pierre Mardaga, Editeur 2, Galerie de prince 1000 Bruxelles 1985 , PP :64,65 .
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" lecteur informé de fisch. ce lecteur ne vient pas tant

établierles valeurs moyennes statistiques des réactions des

lecteurs que décrire le processus de constitution du texte lui-

même." 1

لتفاعالت القراء إال من  إحصائيةالقارئ املخرب ال ميكن أن يشكل قيمة  هذا يفيد بأن    

     .مبنهجية النص ةاصالبنية اخل وصف تطور خالل

  :و هو ينطوي على مجلة من الشروط منها

*ǎ Ǽǳ¦�Ƣđ�Ƥ Ƭǯ�Ŗǳ¦�ƨǤǴǳ¦�ƨǫȐǘƥ�ª ƾƸƬǳ¦�ǞȈǘƬǈȇ�À¢.

  .ل مستمعا ما توصل إىل النضج قادرا على نقله إىل الفهماملعرفة الداللية اليت جتع على أن يتوفر* 

.2أن القارئ الذي أدرس أجوبته هو قارئ خمرب أدبية؛ أيكفاءة أن يتوفر على  * 

إذن فدور القارئ املخرب يكمن يف الوصول إىل نواة النص اللسانية مستخدما يف ذلك  

ǳ¦�ń¤�ȄǠǈȇ�ŘǠŭ¦�¦ǀđ�Ȃǿ�Â��ǾƬȇƢĔ�ń¤�ǎه الدالليةفكفاءته و معار  Ǽǳ¦�ƨȇ¦ƾƥ�ǺǷ�ǶȀǨ.

Le :المستهدفالقارئ  -  و lecteur visé

أي فكرة القارئ كما هي  القارئ،متخيل « :ويرى بأنه" فلفغانغ أيزر"مصطلح أقره  هو

�ǲƻ¦®�ƨǨǴƬű�¾ƢǰǋƘƥ�ǂȀǜƫ�̄¤�¥°ƢǬǳ¦�ǺǷ�Ǧاملؤلف،لة يف تفكري مشكّ  ǳƚŭ¦�ƢĔȂǰȇ�Ŗǳ¦�̈°Ȃǐǳ¦�Â¢

.3»نوع القارئالنص ، وهي اليت حتدد 

ǎيبني لنا هذا املفهوم أن هناك عالقة وثيقة بني الكيفية اليت يُ  Ǽǳ¦�Ƣđ�¿ƾǬ�  و القارئ الذي

كيف يستطيع قارئ مبتعد تارخييا «انتقد هذا الطرح بشدة إذ " أيزر"املالحظ أن هو موجه إليه، و 

.4»دوما عن النص أن يفهمه ، يف حني أن هذا النص مل يتوجه إليه

Wolfgang Iser : L’acte de lecteur,théorie de leffet esthétique , p 19.                                                               1ـ 
.161األصول املعرفية لنظرية التلقي ، ص : ناظم عودة خضر : ينظر -  2
.162األصول املعرفية لنظرية التلقي ص : ناظم عودة خضر  -  3
.162املرجع نفسه ص  -  4
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عندما الحظ أن صورة القارئ تكشف عن جمموعة من " أيزر"السؤال طرحه هذا 

  .املعطيات التارخيية اليت كانت حاضرة يف ذهن املؤلف وهو يهم بوضع نصه

يكون،إذن فالقارئ املستهدف وفق هذه التحديدات هو القارئ كما يريد املؤلف أن 

بالتايل فتلك القراء الذين يكتب هلم، و ر حول مبعىن أن املؤلف يضع يف خميلته جمموعة من األفكا

  .وفقها يتم حتديد نوع القارئو األفكار تنعكس على النص ، 

بالقارئ عند مؤسسي نظرية التلقي رافقته نظرة جديدة   االهتماميتضح مما سبق أن 

�ǖǬǧ�ȆǨǰȇ�œǴǇ�ǪǴƬǷ�®ǂů�¥°ƢǬǳ¦�Ŀ�Ãǂƫ�Ŗǳ¦�ƨŻƾǬǳ¦�̈ǂǜǼǳ¦�Ǯ Ǵƫ�±ÂƢš �ń¤�² ƢǇȋƢƥ�» ƾē

ح النصوص ، بل أضحى صاحب فعل جديد يصل إىل حد املشاركة يف صنع املعىن ، و هذا يتصف

  .هو القارئ الذي يتحدث عنه أصحاب نظرية التلقي

�ƨǼǸȈǿ�ƪذلك أ ،جزئية مفاهيمتظل  إليها إن املفاهيم اليت سبقت اإلشارة Ţ�ǞǬƫ�ƢĔ

�ƨǫȐǠǳ¦�Ǧتوجيهات نظرية ǏÂ�ȄǴǟ�̈°ƾǬǳ¦�ƢŮ�ƪ ǈȈǳ�ƢĔ¢�ƢǸǯ��– العمل و  بني املتلقي  -التحديدب

ن األحكام الصادرة عنه إ، و بالتايل ف التجاوباألديب ، فالقارئ احلقيقي يظهر أثناء دراسة تاريخ 

هو ذلك  املنشود املثايلختتلف من حقبة تارخيية إىل أخرى ، حسب انتماء القارئ ، و القارئ 

الوصول و ، نه من فك شفرات النص طابقة لصفات املؤلف متكاملصفات ال مجلة من الذي حيمل

�Â¢�Ǧإىل املعاين العميقة اليت  ǳƚŭ¦�ǞǼǏ�ǺǷ�Ǿǻ¢�ŘǠŠ���ǲȈţ�®ǂů�Ȃǿ�¥°ƢǬǳ¦�¦ǀǿ�À¢�ȏ¤���Ƣđ�ǂƻǄȇ

خاص مؤلف يف ذهنه تصور كل   بعبارة أخرى هو ما يريد املؤلف من القارئ أن يكون ، أي أن

ارئا حيمل صفاته و أفكاره حىت يستطيع نصه ، و يريد له ق علىعكس هذا التصور ن، ي لقارئ ما

  .حتليل نصه

القارئ املخرب هو يف احلقيقة مفهوم أقرب إىل الرتبية منه إىل األدب و يهدف  كما أن

رته على القراءة باألساس إىل الوصول إىل أعماق النص مستعينا بكفاءاته األدبية العالية و مقد

فيكمن عمله يف كيفية تلقي عمل ما " ريفاتيرميشال"الذي أوجده  –أما القارئ األعلى  اجليدة،

  من طرف جمموعة ما تلتقي عند نقط حمورية يف النص و عليه فإن هذا املفهوم هو يف احلقيقة 
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يصلح لتحديد الواقع األسلويب من خالل النص ، مث إن القارئ املقصود الذي يفرتض أن يكون 

بالتايل ارخيية معينة ، و ف يف ذهن اجلماعة يف مرحلة تالنص موجها إليه  هو يف احلقيقة صورة املؤل

  .ن الذات املتلقية حتاول بشىت الطرق أن جتد هلا املقابل الذي يكملها من خالل النص طبعاإف

القارئ املستهدف هو ببساطة إعادة بناء لألفكار اليت محلها املؤلف عن القارئ  كما أن

يف حقيقة أمره ذلك أنه  ؛قارئ ما هو إال قارئا متخيالضمن حمدداته التارخيية ، و إن كان هذا ال

.القارئ الذي ينشده املؤلف ، حيث يضع يف ذهنه كل الصفات اليت يتومسها يف قارئه

يف البداية نقول إن منظري و مؤسسي نظرية  طُرحالسؤال الذي  عن بالعودة لإلجابة

عن القارئ الضمين " أيزر"فقد حتدث مل يكن بينهم اتفاق صريح على ماهية هذا القارئ ،  التلقي

بغرض التأثري  -على اعتبار أن فعل الكتابة هو فعل قصدي يقوم أساسا على استهداف القارئ

.فيه ، فكان ال بد من إجياد قارئ ضمين يتلقى تلك الكتابة

ث عن قارئ جدوى البح ينات الح يف األفق نقاش كبري حوللكن يف منتصف الثمان

بالتايل حتول البحث من القارئ و  لفعلي املتحقق عينيا،، و إمهال القارئ النصا طياتمفرتض بني 

  .املتخيل املفرتض وجوده يف النص إىل قارئ فعلي له وجود يف الواقع

نظرية التلقي هو ببساطة القارئ الذي ال يكتفي بقراءة النص  هتنشد الذيإن القارئ 

 و يكشف أسراره و يفتح مغاليقه  النص قراءة سطحية شارحة ، بل هو القارئ الذي يغوص يف

ميأل فراغاته ، و يقرأ ما بني سطوره بكل ما توفر عنده من جهد ، إنه القارئ الذي يتسم و 

بالقابلية و االستعدادات الذهنية و الفكرية بغض النظر عن املصطلح الذي ينضوي حتت لوائه  

  .ملفاهيمدت و اختلفت املسميات و اقارئا مهما تعد يبقى فالقارئ
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  :ىإجراءات المتلقي في بناء المعن :ثالثاً 

تدعيم  من أجل "فلفغانغ أيزر" و "هانز روبرت ياوس"لقد تضافرت جهود كل من 

نظرية تتصل باملعىن، والعمل األديب، من جهة، وموقف  إشكاليةانطالقا من "نظرية التلقي"ركائز 

من هنا عمل االثنان  . كم تلك الصلة من جهة ثانيةاملتلقي من العمل وصلته به، واآلليات اليت حت

؛ على غرار مصطلح أفق ملفاهيم البنيويةاإلجرائية لتكون بديال عن اعلى طرح جمموعة من املفاهيم 

.مواقع الالحتديد، وجهة النظر الشاردةمستويات املعىن،االنتظار، البنيات النصية،

Horizon:أفق االنتظار - أ d’attente

فهم تاريخ األدب و اخلربة اجلمالية و بناء املعىن وذلك من خالل  على "ياوس"عمل 

بغية اإلشارة إىل " ياوس"وهو مفهوم قدمه  التوقعأفقأو  االنتظارأفقمفهومه الذي أطلق عليه 

.مدى أمهية جتربة املتلقي ومسامهته يف تطور األدب، وفهم وظيفته وخلق معناه

لتوضيح " ياوس" اوظفه ة اليتيعترب أحد أهم املفاهيم اإلجرائي النتظاراأفقإن مفهوم 

من أوىل اهتمامات ياوس فحص « وبالتايل كان  منوذجه اجلديد يف دراسة األعمال األدبية،

.1»دورا يف التاريخ اجلديد لألدب " أفق االنتظار" منهجية تاريخ األدب ليعطي مفهومه

خيبة كما أفاد من مفهوم   –ثلما أشرنا م –" داميراج"ن ع مفهوم األفق" ياوس"نقل 

فقام بعملية تركيب بني هذين املفهومني ليحصل يف النهاية على مفهوم " كارل بوبر"عند  االنتظار

ȂȀǨŭ¦�¦ǀđ�řǠȇ�¦̄ƢǸǧ¿�".أفق االنتظار"

 نفسه مل حيدده بدقة "ياوس"ن ذلك أ ،صطلحتعريف دقيق هلذا امل إجيادمن الصعب 

  التطور ، وهو يقيم صلة بني هذاهذا املفهوم يتعلق بدراسة تطور النوع األديب«  ن نقول إنويبقى أ

  اليت" الفهم"حيث يعتقد أن جمموعة التفسريات اليت ترافق األعمال وتراكمات وتاريخ األدب 

  شارة إىل مدى أول من تعرض هلذا املصطلح لال"هانز جورج غادامري"هناك من الفالسفة من كان سباقا الستعمال هذا املصطلح؛ حيث يعترب ـ

.76نظرية االستقبال، ص : روبرت هولب: لالطالع أكثر ينظر". هيدجر"و " هوسرل"و" كارل بوبر"رؤية األشياء، كما استعمله كل من 
.137األصول املعرفية لنظرية التلقي ص : ناظم عودة خضر ـ  1
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.1»ينجزها املتلقي عرب التاريخ، إمنا تؤدي إىل تطور النوع األديب

ومسامهته يف ا املنطلق يشري إىل أمهية الفهم الذي حيققه املتلقي من هذفأفق التوقع  إذن

يدعو إىل حتقيق التوافق بني املاضي واحلاضر " ياوس"تطور األنواع األدبية، ومن هنا نالحظ أن 

  . حىت تفهم األعمال األدبية فهما صحيحا و دقيقا

Horizonالنتباه مصطلح أفق االنتظار أو التوقع أو ا« ن منظري التلقي يستخدمون إ

of Attention األفق األديب لنص الذي نقرؤه عن تاريخ تلقيه و ويعنون به استحالة فصل ا

فالنص وسيط بني أفقنا واألفق الذي ميثله، وعن طريق الذي ظهر فيه وانتمى إليه أول مرة، 

التداخل بني هذين األفقني تنمو لدى مستقبل النص القدرة على توقع بعض الدالالت 

ولكن هذا الوقع ال يستتبع بالضرورة تطابق املعاين اليت نتوصل إليها، مع تلك اليت حتدث ملعاين،وا

ينم على شيء سمى كسر حاجز التوقع الذي هو يف نظر مجاليات التلقي عنها القدماء، وهذا ما يُ 

.2»أن القراءة املنتجة تضيف للنص شيئاً جديداً 

إمنا يقصدون  "ياوس"نظرية التلقي وعلى رأسهم  إن هذه العبارة تشري إىل أن أقطاب

مبصطلح األفق؛ تعذر فصل النص عن تاريخ تلقيه، وأفقه اخلاص، ألنه وببساطة هو يف مرتبة 

وسطى بني أفقنا و األفق الذي ميثله ذلك النص، وبالتايل فالذي ينجر عن هذا التداخل هو بروز 

الدالالت االفرتاضية اليت سيبىن عليها مواقفه قدرة لدى متلقي النص تتمثل يف توقع ورود بعض 

فيما بعد، كما تشري هذه العبارة إىل نقطة هامة تتمثل يف كسر حاجز التوقع الذي أشار إليه 

املقصدية الفنية لالنزياحات « ن الروس، والذي كانوا يقصدون من وراء اإلشارة إليه و الشكالني

األسلوبية لكسر حاجز  االنزياحاتد استخدام بعض وهذا  يعين أن املتلقي يتعم .3»األسلوبية 

  .التوقع

 .140ص : السابقاملرجع ـ  1
.122ديث من احملاكاة إىل التفكيك، ص النقد األديب احل: ـ إبراهيم حممود خليل 2
.47نظرية التلقي أصول وتطبيقات، ص : ـ بشرى موسى صاحل 3
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إن أفق االنتظار هو افرتاض أويل ينطلق منه القارئ معتقدا أنه سيصل إليه يف النهاية، 

على ثالثة عوامل " أفق االنتظار"ومن هنا قام . نظريته" ياوس"وهذه هي النقطة اليت أقام عليها 

  :رئيسية هي

.يت ميلكها اجلمهور عن اجلنس األديب الذي ينتمي إليه النصالتجربة القبلية ال *

*�ƨȈǏƢǼƬǳ¦�̈°ƾǬǳ¦�Ä¢��ƢȀƬǧǂǠǷ�ƾȇƾŪ¦�ǲǸǠǳ¦�µ ŗǨȇ�Ŗǳ¦Â�ƢēƢǟȂǓȂǷÂ�ƨǬƥƢǈǳ¦�¾ƢǸǟȋ¦�ǲǰǋ

.وعالقة هذا العمل بغريه من األعمال

ومية، حيث يكون املقابلة بني اللغة الشعرية واللغة العملية أي بني العامل التخيلي والواقعية الي *

1.القارئ افرتاضات وأفق انتظار خاص به، منطلقا من جتارب واقعية

احلديث عن أفق االنتظار إال بوجود خربة القارئ  –حسب هذه العوامل  –ال ميكن  إذن

ينتظر حتققه يف العمل األديب الذي يتلقاه أثناء القراءة إذ األدبية، اليت متكنه من بناء افرتاض سابق 

أوىل وكفى، بل هناك قراءات عديدة للنص الواحد على أن كل قراءة هناك قراءة  ن أن تكونال ميك

  .يكتشف من خالهلا القارئ مجلة من املعاين اجلديدة اليت مل تكن موجودة أثناء قراءته السابقة

إن اجلمهور املتلقي لألدب يكون مهيئا من قبل من خالل مرجعيات تارخيية وثقافية 

األديب، مماعيشها يف حياته اليومية، وهذا ما جيعله يف حالة انفعال وإقبال على العملجتماعية، يوا

 يتحدد إال بتفاعل القارئ والنص، وبداية عملية القراءة،هذا التوقع  ينتهي إىل مصري ال يوحي أن

�ƨǬƦǈǷ�ƨǧǂǠǷ�Ǿȇƾǳ�ÀȋÂ�ŉƾǬǳ¦�§ ®ȋ¦�ǺǷ�̈ƾȈǐǫ�¢ǂǬȇ�ÀƘǯ��ǞǫȂƬǳ¦�¦ǀđ�¥°ƢǬǳ¦�ǚǨƬŹ�ƾǬǧ مبا

�ǾƫƢǠǫȂƫ�ȄǴǟ�Ǯ ǳǀƥ�ǚǧƢŹÂ��Ƣē ¦ǂǬǳ�ȆƷ¦ȂǼǳ¦�ǞȈŦ�ǺǷ�¦ǂǔŰ�ÀȂǰȇ�ǾǻƜǧ�À¦±Â¢Â�µ ¦ǂǣ¢�ǺǷ�ǾȇȂƬŢ

ĺ®ȋ¦�ǆنتيجة اخلربة  ǼŪ¦�¦ǀđ�Ǿǳ�ƨǠǇ¦Ȃǳ¦.

غية فهم النص والوصول إىل بُ ƢǬǳ¦�Ƣđ�¿ȂǬȇ�Ŗǳ¦�ǲȇÂƘƬǳ¦�©ƢȈǴǸǟ°¥� وجتدر اإلشارة إىل أن

من جهة وعلى عامل الذوق من جهة أخرى، تساهم يف معناه، اعتماداً على اخلربات املسبقة 

.122النقد األديب احلديث من احملاكاة إىل التفكيك، ص : إبراهيم حممود خليل  :ـ ينظر 1
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خرق األفق الذي كان قد بناه القارئ يف أول األمر، وهذا ما يؤدي به إىل جتاوز املسافة اجلمالية 

  عن زمن  اليت تفصل بينه وبني النص، وتصعب عملية جتاوز املسافة اجلمالية كلما ابتعد زمن النص

جب التنويه إىل أن عامل الزمن ليس هو الفاعل األساسي يف عملية ، والعكس، إال أنه و قراءته له

، فالقارئ يف ذلك األساس تغيري األفق وبناء أفق جديد، بل اخلربة اجلمالية واملعرفية للقارئ هي

يكون لديه أفق توقع أويل حيتكم إىل خربته الذاتية وقيمه االجتماعية والثقافية والتارخيية،  احمليطة 

ن حيافظ النص على تلك القيم، فينتج عن ذلك اندماج لألفاق، وإما أن خيالفها وخيرق به، فإما أ

األفق الذي بناه يف البداية، فيتغري ما كان ينتظره، فتنشأ بذلك مسافة فاصلة بينه وبني النص وهي 

.1مصطلح املسافة اجلمالية" ياوس"اليت أطلق عليها 

نصوص مع بعضها البعض أمر البد على القارئ كما أن توفر عامل القدرة على مقابلة ال 

، من االتصاف به؛ ذلك أنه يساعده على فهم العمل الذي هو بصدد االشتغال عليه فهما جيدا

و البد على القارئ من املقابلة بني اللغة الشعرية واللغة العملية؛ حيث متكنه هذه املقابلة من 

كتشاف معانيه، وهذا ما يقوده إىل تشكيل اضات عديدة تساعده على فهم النص، وا تكوين افرت 

.أفق انتظار خاص به، انطالقا من جتاربه الواقعية السابقة

ملصطلح " ياوس"استخدام  يف وما ميكن قوله حول هذا املصطلح هو أن املشكلة تكمن

يضاف إىل ذلك أن هذا املصطلح يظهر ضمن مجلة من املصطلحات املركبة اليت فق، وغموضه، األ

األفق و بنية األفق، والتعبري يف األفق، و مصطلح أفق التجربة، : ينا و ختتلف حينا آخر ومنهاتتفق ح

تعاين من مشكلة الغموض ما يعانيه مصطلح  املادي للمعطيات، وقد ظلت هذه االستخدامات

  .أفق االنتظار يف حد ذاته

نتظار؛ ومعىن ذلك يتجسد من خالل أفق اال "ياوس"إن معىن العمل األديب لدى : إمجاال نقول

حول النص  مسبقة يبنيها القارئ، Expectationعلى توقعات  ترتكزأن قراءة وفهم أي نص 

  خاصة إذا ما الذي أمامه، ومبا أن صفة االختالف بني أفق القارئ و أفق النص أمر وارد وطبيعي، 

.95ي، ص مجاليات التلق: إمساعيلسامي : لدىالذي قال به ياوس   ،املسافة اجلمالية :ورد مصطلح ـ 1
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الظروف تغري معايرينا مبا ننتظره أو نتوقعه منه، ألن الزمن و  باستمرارالعمل ال يفي  « علمنا أن

.1»وتغري كذلك أدوات فهمنا وطرائقه، وتغري هذه العوامل نفسها معايري العمل األديب

تقتضي تدوين فعل أفق االنتظار الذي منر به يف   "ياوس"إذن فعملية الفهم وفق ما يراه    

           .اجلديدة كل عملية فهم، وبالتايل يصبح كل أفق انتظار جديد هو يف احلقيقة فهم للقراءة

Les:إنتاج المعنىآليات  –ب  mécanismes de la production dusens

إن التطور الذي صاحب الدراسات النقدية اليت أعقبت ظهور نظرية التلقي متثل يف 

"أيزر"، ويعرتف التحول من دراسة معىن املؤلف، ومعىن النص، إىل املعىن املنتج بفعل فهم املتلقي

االحتماالت : ال ميكن جتاوزها يف عملية حتقق املعىن األديب، وهذه األبعاد هياً دأبعا « بأن هناك

والبناء املخصوص لألدب  ،واإلجراءات اليت حيدثها النص يف عملية التلقي، اليت يتضمنها النص

.2»على وفق شروط حتقق وظيفته التواصلية 

ها النص وهو ما أطلق عليه الناقد  اليت يتضمن إذن فالبعد األول يتلخص يف االحتماالت

مظاهر الواقع ال ميكن أن تصور يف « املظاهر املخططة أو التخطيطية؛ ذلك أن " انغاردنرومان"

وألن العمل األديب بوصفه موضوعا مجاليا . النص األديب بتمامها، وإمنا على حنو ختطيطي فحسب

 ملء هذا يعين أن القارئ يلجأ إىل .3»فإنه ينبغي أن حيدد من جانب القارئ يظهر إىل الوجود 

  .مجيع املواضع من خالل مفهوم التحقق؛ أي من خالل قراءته الذاتية

يف اإلجراءات اليت حيدثها النص يف عملية التلقي؛ وهذا يعين أن  أما البعد الثاين فيتلخص

من الصورة بنية التخيل اليت يبىن عليها النص  إمنا هي يف احلقيقة تضع النص ضمن نسق خاص 

     . أما البعد األخري فإنه يشتمل على حاالت خاصة حتكم تفاعل النص والقارئ. الذهنية

.102 األصول املعرفية لنظرية التلقي ص: ناظم عودة خضرـ   1
.103-102نظرية االستقبال، مقدمة نقدية، ترمجة رعد عبد اجلليل جواد، ص ص : روبرت سي هولب ـ  2
.77عيسى علي العاكوب، ، ص  :نظرية األدب يف القرن العشرين، ترمجة: نيوتن.م.كـ  3



 يف بناء صرح التلقي "أيزر فلفغانغ" و  "ياوس هانز روبرت" جهود                         الفصل الثاين                       

98

Structures :البنيات النصية - 1-ب Textuelles

أحد أهم البنيات اليت تؤثر يف عملية التفاعل بني النص والقارئ، ويرى تعترب البنية النصية 

.1»يدينامنة قابلة للتعريف، غري أنه إذا كان شيئا فهو حدث النص األديب ليس كينو «أن " أيزر"

وبالتايل فالنص حسبه ال ينحصر يف بنيات لغوية حمددة، بل يتحقق أثناء عملية القراءة، وعليه 

  .معينة ينتج أثناء النشاط القرائي عرب مراحل ،فالنص حيمل معىن

على النظرية الظاهراتية  -رئيف حديثه عن التفاعل بني النص والقا –يستند " أيزر"إن 

�ƨȈǳƢǠǧ�©¦̄�ÀȂǰƫ�ȏ�ƨȈǼƦǳ¦�ǽǀǿ�À¢Â��ƨȈǘȈǘţ�ƨȈǼƥ�Ǻǟ�̈°ƢƦǟ�Ȃǿ�ǎ Ǽǳ¦�À¢�Ãǂƫ�Ŗǳ¦�ǶƬĔ�Ń�¦̄¤

مثلما أشرنا إليه  - م العمل األديب إىل قطبنيقسِّ يُ "أيزر"بأفعال التجاوب معها، وهذا ما جعل 

2.القطب الفين والقطب اجلمايل –سابقا 

يف ال يتحدث عن النص بقدر ما يتحدث عن إنتاجه؛ ذلك أنه حيمل  "زرأي"إذن جند أن 

ضات وإمكانات للمعىن جتعل القارئ يف عملية حبث دائم عن املعىن، واضعا بذلك رِّ عبته حمُ جُ 

خمططا للوصول إليه، مما جيعل النص يشكل مزجيا بني املوضوعية النصية وذاتية القارئ، وهذا ما 

  .واجلماليةيضفي عليه صفة التميز 

؛ وهذا ولكي يتحقق االلتقاء بني القطبني الفين و اجلمايل ال بد من توافق مرجعي بينهما

يتم من خالل التفاعل الذي حيصل بني النص والقارئ، وهذه املرجعية تطبقها جمموعة من املفاهيم 

.سجل النص، واالسرتاتيجيات النصية: واليت من ضمنها

.13عبد احلميد حلمداين، وجالل الكدية، ص :ل القراءة، نظرية مجالية التجاوب، ترمجةفع: ـ فلفغانغ أيزر 1
 .13ص :  نفسه املرجع ـ  2
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   Répertoire du texte :  سجل النص*

هذا يعين أن النص حلظة  .االتفاقات الضرورية لقيام وضعية ماجمموع  قصد بالسجلي

إحاالت ضرورية، كالنصوص السابقة على النص  –من أجل أن يتحقق املعىن  –قراءته يستدعي 

1.أو القيم واألوضاع االجتماعية و السياسية والثقافية واالقتصادية، حلصول ذلك التحقق

ذلك 2» حسب القوانني االجتماعية والثقافية لكل قارئ تتفاوت« ظة قراءة النص إن حل

جديدة  -اجتماعية وثقافية  – أن النص يلتقي مع القارئ يف وضع جديد حتكمه شروط انتقائية

   .السابق الذي نشأت يف وسطه عالوضختتلف عن 

·��Ƣēȏȏ®Â�ȆǠȈƦǘǳ¦�ƢȀǘǇÂ�ǺǷإن  ƢǨǳȋ¦�«¦ǂƻƜƥ�¿ȂǬȇ�Ƥ ƫƢǰǳ¦�Ǟǫ¦Â�Ŀ�ǲƻƾƬǳ��ƨȇ®ƢǠǳ¦

ها مع القارئ يف موقف جديد خيتلف عن ئآخر جديد وتفاعلي من خالل توظيفها يف النص والتقا

   .املوقف العادي األول

اليت تتعرى اللغة من طابعها الرمزي ينعدم إال يف ظل تلك اإلحاالت «  التواصل  ذلك إن

انكشاف هذه األوضاع إىل معرفة القيمة احلقيقية أوال مث جتعل املعىن يف سياقه العام ثانيا ويؤدي 

.3» لنص يندرج يف إطار نصوص التخيل

هذا يعين أن هناك مناذج يف الواقع تعكس مجلة من األنظمة والرؤى اليت متيز حقبة تارخيية 

، ما يف كل حقبة تارخيية أنظمة داللية معينة ختتلف عن احلقب األخرى تسود حيث ؛عن أخرى

.Ƣǿ£Ƣǐǫ¤�ǶƬȇ�Ãǂƻ¢Â�Ƣđ�®¦ƾƬǟȏ¦�ǶƬȇ�ǂǏƢǼǟ�½ƢǼǿ�Àيشري إىل أ

 .153األصول املعرفية لنظرية التلقي ص : ناظم عودة خضر : ـ ينظر 1
.101فعل القراءة، ترمجة عبد الوهاب علوب، ص : فلفغانغ ايسر ـ  2
 .153املعرفية لنظرية التلقي ص  األصول: ناظم عودة خضرـ  3
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Les:االستراتيجيات النصية* stratégies Textuelles

؛ وهي جمموع القواعد اليت جيب أن اإلجراءات املقبولة« ون االسرتاتيجيات النصية من تتك

 فالنص يقوم بتنظيم نوع وبالتايل 1»تواصل املرسل واملرسل إليه كي يتم ذلك التواصل بنجاح ترافق 

  اإلحاالت الضرورية على النصوص ( التوصيل بني عناصر السجل من اإلسرتاتيجية مهمتها 

وتقييم العالقة بني السياق املرجعي ) السابقة، أو القيم واألوضاع االجتماعية والثقافية والسياسية 

  .واملتلقي

وتبدو . امل موضوع النص ومعناهتتمثل يف تشكيل مع االسرتاتيجيات النصية إذن فوظيفة

 أمهية االسرتاتيجيات النصية واضحة خصوصا عند حماولتنا القيام بتلخيص رواية أو قصة ما حيث

�ǶȈǜǼƬǳ¦Â��ǎ Ǽǳ¦�Ǫǈǻ�ǾǠǷ�ǞȈǔȇ� ǄŪ¦�¦ǀǿÂ��ǾǼǷ� ǄƳ�ǞȈǔȈǧ��ǾƬǴƼǴƻÂ�ǎ Ǽǳ¦�¿ƾđ�¿ȂǬǻ

    . ربط بني أواصرهلاالنصية لتعيد تنظيم النص و  تاالسرتاتيجي له، فتتدخل االسرتاتيجيا

 األفق؛و  لموضوعا: يعتمد يف شرحه لالسرتاتيجيات النصية على مفهومني "أيزر"إن    

هو ما يغيب عن رؤية : والثاين. لرؤية القارئ؛ أي ما يقابل البنية الرتكيبيةهو ما يظهر  :األول

كوحدة  تإلسرتاتيجياوهنا تأيت مهمة ا .2القارئ ويقع يف عمق النص، ويقابل البنية االستبدالية

.دينامية يف توجيه القارئ، وحتقيق التواصل بينه وبني النص

Les:مستويات المعنى  - 2-ب niveaux du sens

يتأسس « ظهر املعىن وفق منط حمدد وإمنا مفاده أن النص ال يُ "أيزر"هناك اعتقاد لدى 

.3»وفق مستويات تظهر إىل الوجود بفعل اإلدراك اجلمايل 

األول هو املستوى األمامي، والثاين هو املستوى : هناك مستويني لبناء املعىن لنا أنيتبني 

  من املستوى الثاين إىل املستوى  - اء املعىناليت تسهم يف بن -املنتقاة  اخللفي؛ حيث تنتقل العناصر

 .154ص : السابقـ املرجع  1
.107نظرية التلقي ، ترمجة عز الدين إمساعيل، ص: روبرت هولب: ـ ينظر 2
.154 األصول املعرفية لنظرية التلقي ص: ناظم عودة خضر ـ  3
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1.األول لتحتل مواقعها اجلديدة مسامهة بذلك يف تشكيل السياق العام للنص

شرطا مهما  -"أيزر"حسب  –عد من املستوى الثاين إىل األول يُ  املنتقاة لعناصرإن انتقال ا

لعملية التلقي واإلدراك؛ وعليه فإن العالقة بني املستويني تأخذ منحى آخر يتميز بالصراع، هذا 

األخري يبدأ يف التضاؤل شيئا فشيئا إىل أن يصل إىل احملطة األخرية املتمثلة يف إنتاج املوضوع 

      . مايلاجل

: حديدالالتمواقع - 3-ب

حيث أنه ويف الوقت  ،يه ملسته اخلاصةلواضعا ع" انغاردن"هذا املفهوم عن " أيزر"أخذ 

بأن ملء تلك املواقع تتم من طرف املتلقي بشكل تلقائي، يذهب "انغاردن"الذي يعتقد فيه 

صورة أفقية من النص إىل أن تلك العملية جتعل املعىن يسري ب« خالف ذلك ، معتربا "أيزر"

أن القارئ املتلقي " أيزر"؛ حيث يعترب "انغاردن"وكان هذا أحد االعرتاضات على  ،2»املتلقي 

للنص يتوقف عند تلك املواقع، اليت تعيق قراءته وفهمه للنص، نتيجة الغموض الذي يتملكه 

.وجيربه على تشغيل أفكاره وقدراته، لريبط بني أجزاء النص

: وعلى الثاين الفراغات: يطلق على األول: مواقع الالحتديد إىل قسمني" زرأي"م يقسِّ 

توجد الفراغات على  ،3الفراغات والشواغر :لى نوعنيعبدوره  فيتوزع  األول القسم أما ،النفي

، إذ تفصل بني جزأين مستوى املوضوع؛ وتعين الغموض الذي يواجهه القارئ أثناء قراءته للنص

ا تكتمل عملية ملء تلك الفراغات تتضح الرؤية األوىل أمام مص، وعندعلى مستوى سطح الن

القارئ، وهو ما يسهل عليه االنتقال إىل مستوى األفق، فيبدأ باالشتغال على مستوى املدلوالت 

.154، ص السابقاملرجع : ينظرـ  1
  وقد اعتمدت يف هذا البحث على ترمجة ...  الفراغات، الفجوات النصية، البياض، النفي، :تُرجم هذا املفهوم إىل عدة مصطلحات منهاـ

§�) مواقع الالحتديد( ƢƬǯ�Ŀ�© ƢƳ�Ŗǳ¦�ƨŦŗǳ¦�ƢĔ¢�ƢǸǯ��ǾƬǫ®Â�ƶǴǘǐŭ¦�¬ȂǓȂǳ"لناظم " األصول املعرفية لنظرية التلقي"أليزر وكذا " فعل القراءة

 .عليهما يف هذا العنصرعودة خضر، ومها الكتابني اللذين اعتمدت 
 . 155ـ154األصول املعرفية لنظرية التلقي ص ص : ناظم عودة خضرـ  2
.113رعد عبد اجلليل جواد، ص :نظرية االستقبال، ترمجة: روبرت سي هولب: ينظرـ  3
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شواغر نصية على مستوى املوضوعات، ومن خالل اليت تولد من ألفاظ النص، وهناك تواجهه 

.، بعدما كان يف وقت سابق يتعذر عليه ذلكالنص فهميصل القارئ إىل  ملئها

مشاركة القارئ، مع بنائها تشكل طريقة لقراءة النص، بتنظيم «  أو الشواغرإن الفراغات

�ÀƢƸƴǼȇ�¦ǀǰǿÂ�ƨȈƟƢǼƦǳ¦�¾ƢǸǯ¤�ȄǴǟ�¥°ƢǬǳ¦�À¦ŐŸ�ƢǸĔƜǧ�ƪ ǫȂǳ¦�©¦ǀƥÂ��ƨǴǬǼƬŭ¦�©ȏƢƸǴǳ

ية ملء الفراغات املوجودة يف النص يتحول إذن بعد انتهاء القارئ من عمل.1»املوضوع اجلمايل

�śƥ�ǖƥǂƫ�Ʈألفق إىل موضوعا ȈƷ��ƾȇƾŢȐǳ¦�Ǟǫ¦ȂǷ�ƢȀȈǳ¤�» ƾē�Ŗǳ¦�ƨȇǂǿȂŪ¦�ƨǨȈǛȂǳ¦�Ȇǿ�ǽǀǿÂ��

  .أجزاء النص املفككة من خالل النشاط الذي يتم على مستوى ذهن القارئ

La)لنفياأطلق عليه مصطلح الثاين فهو ما  أما النوع négation)   أيزر"يرى إذ"

فإنه يف اجلهة ) اخلاضع للزمن(أن القارئ أثناء قيامه بعملية ملء الفراغات على املستوى التزامين 

املقابلة تواجهه جمموعة من املتطورات املفتوحة الروابط على املستوى النموذجي؛ ذلك أن الفراغات 

  .تقوم بوظيفة حث القارئ على التنسيق بني تلك املنظورات والروابط

يقوم بتوجيه القارئ وحثه على الربط بني املتطورات  –وفق هذا املنظور  –إذن فالنفي 

النصية والتنسيق بينها، كما تقوم بوظيفة االشتغال على البنية النصية، وبالتايل فإن مواقع الالحتديد 

النص تعترب وسائل حيوية يف التوصيل والربط بني  )الفراغات، النفي، الشواغر(جبميع أشكاهلا 

�ƨǴǟƢǧ�̈ ¦ǂǫ�ƶƦǐƬǳ��̈ ¦ǂǬǳ¦�ƨȈǴǸǟ�ǖȈǌǼƫ�Ƥ ǻƢƳ�ń¤��¥°ƢǬǳ¦�Ʈ Ʒ�ȄǴǟ�ǲǸǠƫ�ƢĔ¢�Ǯ ǳ̄��¥°ƢǬǳ¦Â

  .ال قراءة سطحية

للنص األول، على أن من إنتاج نص موازٍ  –جراء عملية القراءة  –هكذا يتمكن القارئ 

واحلقيقة أن تلك لنص ُمَشكَّل بالفعل، 2»لة كَّ شَ مزاوجة غري مُ « هذا النص الذي مت إنتاجه 

يلح يف كل " أيزر"املزاوجة تعمل من أجل حتقيق التواصل األديب بني النص والقارئ، لذلك كان 

3.مرة على أن أهم شيء يف قراءة أي عمل أديب هو التفاعل الذي حيصل بني بنيته والقارئ

.113ص : السابقاملرجع ـ  1
 .114ص  :املرجع نفسهـ  2
.156ظرية التلقي، ص األصول املعرفية لن: ناظم عودة خضر: ـ ينظر 3
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�ȂǬƫ�ƢĔ¢�Ƕǣ°Â��ǎ Ǽǳ¦�¿Ƣƴǈǻȏ�ƨǰǰǨǷ�ǂǏƢǼǟ�Ȇǿ�ƾȇƾŢȐǳ¦�Ǟǫ¦ȂǷ�ÀƜǧ�ŅƢƬǳƢƥÂ م بوظيفة الفصل

� ǲǷ�ǺǷ�¥°ƢǬǳ¦�ǺǰǸƬȇ�ƢǷƾǼǟ�ǪǬƸƬƫ�Ŗǳ¦��ǲǏȂǳ¦�ƨǸȀŠ�Ƣǔȇ¢�ǞǴǘǔƫ�ƢĔ¢�ȏ¤��ǎ Ǽǳ¦� ¦ǄƳ¢��śƥ

فراغات النص، فيحدث بذلك اتصاال بينه وبني النص، وذلك من أجل إنتاج املعىن وبنائه من 

  .جديد

:وجهة النظر الجوالة - 4-ب

عة واحدة، بل من خالل مراحل متتالية، ألن يُدرك دفإن النص األديب ال ميكن أن    

القارئ دائما ما يقف خارج املوضوع، لكنه يف حقيقة األمر حيتل موقعا مهما داخل النص وبالتايل 

  .جتول داخل النص –إن مل نقل وجهات  –تتشكل لديه وجهة نظر 

س العمل هي عملية يستطيع القارئ من خالهلا الوصول إىل تضاري ن وجهة النظر اجلوالةإ

�ÀȂǰȇ�ŅƢƬǳƢƥÂ��ǎ Ǽǳ¦�Ŀ�°Ȃǔū¦�ǺǷ�¥°ƢǬǳ¦�ǺǰŤ�Ŗǳ¦�ǲƟƢǇȂǳ¦�ǺǷ�ƨǴȈǇÂ�ƢĔ¢�ƢǸǯ��ĺ®ȋ¦

1.حضوره عند نقطة التقاء الذاكرة والتوقع

ل الذي يقوم به القارئ داخل النص ليس للتمتع فحسب، بل هو التجو  أن" أيزر"ويرى 

ي هدم كل ما هو قدمي غري معرتف به، ؛ أنشاط قصدي يقوم به من خالل عملييت اهلدم والبناء

ƾȇƾƳ�ňƢǠǷ�¥°ƢǬǳ¦�ÀȂďǰÉȇ�¦ǀđÂ̈�.وبناء معاين جديدة، تتناسب واملرجعية اجلديدة اخلاصة النص

سرعان ما تتغري بعد القراءة األوىل، مث الثانية، والثالثة وهكذا، فيهدم القارئ ما بناه يف السابق 

  .ا يف جعبته من موروث وخربة طوال حياتهليعيد بناءه مرة أخرى، مستخدما يف ذلك م

تقوم يف منظور خاص أثناء كل حلظة من  -وفق هذه الرؤية  -إن وجهة النظر اجلوالة 

ن ناحية وأفق حلظات القراءة؛ ذلك أن كل حلظة هي جدلية ترقب وتذكر تعرب عن أفق مستقبلي م

والة طريقها حنو املاضي ماض يتداخل مع األول من ناحية ثانية، ومنه تشق وجهة النظر اجل

.واملستقبل يف آن واحد، وجتعلهما يلتقيان يف حلظة واحدة

.69فعل القراءة، ص : فلفغانغ أيزر: ـ ينظر 1
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ن وجهة النظر اجلوالة جتيز للقارئ بأن يتجول داخل النص، ليكتشف إإذن ميكن القول 

مجيع املتطورات اليت تتغري باستمرار باملوازاة مع حركة نشاط القارئ داخل النص، وكل هذا يتم من 

  .الفهم وبناء املعىن أجل حصول

أن يقدم مشروعا جديدا يقوم على التلقي داخل النص ذاته؛ حيث " أيزر"هكذا حاول 

ذهب بعيدا يف البحث عما حيدث أثناء التقاء القارئ بالبنية النصية، أو مبعىن آخر عما حيدث 

ية النصية، وبنية أثناء التقاء مستوى القارئ عند بناء املعىن، فذهب إىل الربط بني املعىن والبن

.القارئ، مما جعله يبتعد يف أهدافه عن املناهج النقدية األخرى

بناء األسس واملنطلقات اليت حاوال " أيزر"و " ياوس"نصل يف ختام هذا الفصل إىل أن 

إميانا منه بأن تفعيل تاريخ االعتبار لتاريخ األدب  إعادةترتكز عليها نظرية التلقي، فاجته األول إىل 

دب من شأنه اإلعالء من قيمة القارئ ، كما حاول لفت االنتباه ملفهوم املتعة اجلمالية وارتباطه األ

أنه حاول التفريق بني املتعة والتطهري الذي يربز أكثر من خالل السماح ذلك  على زيادةبالتأويل، 

  .لللقارئ بالتحرر من السلوكات االجتماعية السّيئة ليشكل موقفا مجاليا يف املستقب

منطلقا يف بني النص والقارئ  فقد اجته صوب إبراز التفاعل" فلفغانغ أيزر"أما خبصوص 

ذلك من تصور مفاده أن العمل األديب ال ميكن أن يرد ال إىل اللغة وال إىل ذاتية القارئ، أي أنه 

من مع مستقل بذاته، كما عمل على بيان مراحل قراءة العمل األديب بداية بلحظة الدهشة اليت تتزا

كما أبرز ظاهرة تعدد القراء على والفاعلة   ةاالستيعابيأول قراءة للنص، إىل جانب حلظيت القراءة 

غرار القارئ األعلى، الضمين، املخرب، املستهدف، املعاصر، مستعينا يف ذلك مبا أشار إليه عديد 

ق خاص يتشكل وانتهي إىل أن تلقي أي نص أف".ميشال ريفاتير"و " ستانلي فيش"النقاد أمثال

  .ويتطور بتعدد القراءاتلدى القارئ 





 :الثالث الفصل

البعد التطهريي االتصايل يف  تشكل 

   حممود درويش ديوان



  :األول المبحث

  االتصايل يف الديوان يأمناط البعد التطهري   

  :المبحث الثاني

األسلوبية لشعر حممود           اخلصائص اللغوية و 

  يف ديوانه  درويش             
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  أنماط التطهير االتصالي في الديوان: المبحث األول 

  :تمهيد

أن جيعل القـارئ لقصـائده يف حالـة اتصـال دائـم  معهـا مـن خـالل  درويشمحمود  حياول  

يعمـل  إذ ؛)الشـاعر و املتلقـي ( ن ايه الطرفـتعكس الواقع الذي يعان نٍ ما يبثه فيها من أفكار و معا

، تعلــــق األمــــر بــــاملواطن ألوضــــاع املؤملــــة الــــيت يعيشــــها ســــواءً ا جتــــاهعلــــى حــــث  املتلقــــي علــــى الثــــورة 

عــرض غيــة التصــوير بُ ين أو املــواطن العــريب علــى العمــوم، و لعــل شــاعرنا اعتمــد املشــهدية و الفلســطي

.، ملا هلما من أثر بالغ يف تقريب اجلمهور من الشاعر )املتلقي(قصائده و إيصال أفكاره لآلخر 

 بــث إليــهالقــارئ إليــه حيــث ي إثــارة انتبــاهيعمــل علــى  الرؤيــة وفــق هــذه  درويــشمحمــود إن  

إذ ، ة ، فتبـــدأ عجلـــة األحـــداث بالـــدورانأفكـــاره يف قالـــب مشـــاهد حيـــة تعكـــس واقـــع احليـــاة اليوميـــ

وجهـات خمتلفـة تثـري يف نفـس املتلقـي عواطـف و  شـاعر شخصـياته يف وضـعيات عديـدة ، يعرض ال

 االعتــزازالســخرية ، أو الشــعور بــالفخر أو و الــتهكم و ر عــاطفيت احلــزن و األســف ، أشــىت علــى غــرا

 نلتحـرر مـن املشـكالت الـيت تـنغص مـ، و كل هذه العواطف تـدعو املتلقـي إىل التطهـر و اباالنتماء

لبطــل امتامــا مــع الشــاعر ســواء عــن طريــق مشــاركة ) املتلقــي(وبالتــايل يتماثــل القــارئ .حياتــه اليوميــة

ته ومفاخره أو التعاطف معه حيال ما أصابه، أو تطهرا وحتررا من وأفراحه، أو إعجابا ببطوال آلالمه

�ƨȇǂƼǇÂ�ƢǸǰē�ƢǷ¤Â��̈ƢȈū¦�ǲǯƢǌǷالبطل من  .  

:           مـــــن خـــــالل عرضــــــنا ألمنـــــاط التفاعــــــل اجلماليـــــة  يف ديــــــوان حممـــــود درويــــــش املوســـــوم بـــــــ     

أجــل بيــان مــا يف هــذا حنــاول اســتقراء البعــد التطهــريي االتصــايل مــن فإننــا   ال تعتــذر عمــا فعلــت

"يـــاوسروبيـــرتهـــانز" الـــديوان مـــن قصـــائد تصـــور يف جمملهـــا النمـــاذج التماثليـــة الـــيت وضـــحها 

  .وخصص هلا جزءا هاما من حبثه
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  : التماثل مشاركة: أوال

إطار واحد، إذ يتشاركان القارئ داخل و قلنا إن هذا النمط يضع البطل و  فيما سبقذكرنا   

س ها حيـــه وعنـــديســـمع، أو ه القـــارئؤ لعـــامل املثـــايل الـــذي يقـــر صـــا مـــا تعلـــق با، خصو يف كـــل شـــيء

  .باالنتماء و الرتابط االجتماعي

القـارئ يشـري إىل اصل بـني البطـل املتخيـل يف الـنص و احل االتصايلإن هذا النوع من التماثل   

ال  مـــا أنـــه جـــزءٌ قـــد جاز األخـــري يف متثـــل دور خيـــايل يف عـــامل القصـــيدة ، ممـــا جيعلـــه يعت إشـــراكحماولـــة 

غة ييعتـــرب نفســـه املســـتهدف األساســـي لصـــبالتـــايل ينـــدمج مـــع البطـــل بشـــكل كلـــي، و ، و يتجـــزأ منهـــا

  .اخلطاب املباشر الذي توحي إليه الضمائر اخلطابية الواردة يف النص

ــايف قصــيدة  جنــد هــذا الــنمط مــن التماثــلو     بالدنــا و بــالده الــيت يصــور فيهــا الشــاعر   لبالدن

ا ººđ حـل��Ƣºđ�ǾºǬǴǠƫ�Â�ƾȇƾººǌ�ƢºǷ�ȄºǴǟ�Â�ƢºȀȈǴǟ�ǾǨººǇƘƥ�ȆƷȂºƫ�ƢºǸǯالحبـه وحي مبـدى ا بألفـاظ تـمجيعـ

.طغيان على يد من ال يرمحون صغريا وال كبري، رجال أو امرأةالظلم و ال اءجرَّ 

1:يقول

  ا نَ دِ الَ بِ لِ 

،اهللاِ مِ الَ كَ نْ مِ ةُ ريبَ القَ يَ هِ وَ 

ابٍ حَ ن سَ مِ فٌ قْ سَ 

، انَ الدِ بِ لِ 

،سمِ اْالِ اتِ فَ ن صِ عَ ةُ عيدَ البَ يَ هِ وَ 

ابِ يَّ الغِ ةُ طَ ارِ خَ 

،انَ دِ بِال لِ 

،مٍ سِ ِمسْ ةِ بَّ حَ ثلَ مِ ةُ غريَ الصَّ يَ هِ وَ 

.ةٌ يَّ فِ خَ ةٌ يَّ اوِ هَ وَ ...يٌّ اوِ مسََ قٌ فُ أُ 

.39، ص 2004يناير / ،كانون الثاين 1ار رياض الريس، للكتب والنشر، بريوت، لبنان، طحممود درويش ، ديوان ال تعتذر عما فعلت، دـ  1
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وثالـث إشـارة إىل املسـجد األقصـى أوىل القبلتـني  ) القريبة مـن كـالم اهللاوهي ( عبارة يف إن 

، و هي سقف من سحاب ال حيميها ويالت الزمن  إن هلذه البالد  .مسجد يف اإلسالم أفضل

يف التاريخ فهي بعيدة عن  صفات االسـم ، ألن املسـتبد حـاول  و حيـاول طمـس  قدم عهدهارغم 

 ما يوحي لنا بأن هذه القصيدة تعرب عن شـكوى لكـن ،وبالتايل فإن يف هذه األبيات .مجيع معاملها

  .من يويل اهتماما بفلسطني والفلسطينينيلكل  ��¤ÃȂǰǋ�ƢĔنكوى ملش هي

:1منط التماثل مشاركة يف هذه القصيدة يف قول الشاعر أيضا يتجلىو 

يُّ وِ مَ ا الدَّ هَ يلِ  لَ ا ِيف نَ دُ َال بِ وَ 

يدِ عِ البَ لىَ د عَ عيِ البَ لىَ عَ عُّ شُ تَ ةٌ رَ وهَ جَ 

  ...ا هَ جَ ارِ خَ ئُ ضِ تُ 

، اهَ لَ اخِ ، دَ نُ ا حنَ مَّ أَ وَ 

.اقاً نَ اختِ ادُ زدَ نَ فَـ 

ذلــك أن املتلقــي تتضــح أمامــه صــورة الــبالد  ؛إن هــذه األبيــات تتميــز باملشــهدية و التصــوير  

  هذا القارئ و  ،موات و اجلثث املرمية يف كل مكاناحلزينة و ليلها الدموي الذي تفوح منه رائحة األ

، كما أنه لصورة، فالذي يصيب إخوانه يصيبهجيد نفسه مثار بطريقة أو بأخرى يف هذه ا) املتلقي( 

، وبالتــايل فاحليــاة تــزداد صــعوبة كلمــا مت االقــرتاب مــن هــذه بشــكل أو بــآخر عــن هــذا الواقــع مســئول

  . البالد

  :اليت يقول فيها الشاعر 2بالدولناكما يتجسد هذا النمط ويتضح أكثر يف قصيدة 

نِ ا عَ نَ تِ كرَ فِ ا، كَ هلََ ودَ دُ ال حُ دٌ الَ ا بِ نَ لَ وَ 

�ÉȀĐ¦ ِالٌد بِ .ةٌ عَ اسِ وَ وَ ةٌ قَ يـِّ ، ضَ ول...

ا، نَ بِ يقُ ضِ ا تَ هَ تِ يطَ رِ  خَ ي ِيف شِ منَ نيَ حِ 

خُ رُ صْ نَ ، فَـ يٍّ ادِ مَ رَ قٍ فَ نَـ ىلَ ا إِ نَ ذُ خُ أْ تَ وَ 

حبُّنا .كِ بُّ ا حنُِ نَ لْ ا زِ مَ وَ : اهَ تِ اهَ تَ  مَ ِيف 

ْنيَ حِ ...دٌ الَ بِ .يٌّ اثِ رَ وِ ضٌ رَ مَ 

.40ص : املصدر السابق  -  1
.41ص: املصدر نفسه -  2
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رُ بُـ كْ يَ .رُ بُـ كْ تَ ...ولِ ¦�ÉȀĐىلَ ا إِ نَ ذُ نبُ تَ 

  اهَ شبُـ عُ رَ كبُـ يَ .افُ وصَ األَ وَ افُ فصَ الصَّ 

.اءُ رقَ ا الزَّ اهلَُ بَ جِ وَ 

واقـــع مــر يبـــني معاناتـــه،   يف هـــذه األبيــات أن ينقـــل لنــا صـــورة عــن  درويــشمحمـــودحيــاول   

و جعلــه ) القــارئ ألبياتــه( تلقــي هــو هنــا حيــاول إشــراك املوأبنــاء وطنــه مــن ظلــم املســتبد الغاشــم، و 

  .يقامسه ولو جزءا من آالمه و مهومه اليت تتعاظم كل حلظة

إن الشاعر و كأنه يريد أن جيمع بني املتناقضني فمن جهة يقر بأنـه وشـعبه  لـديهم بـالد ال   

�ƨºƦƷ°�śǘºǈǴǧ�µ °¢�À¢�řǠȇ�ƢŠ°�¦ǀǿ�Â�Ƕđ�ǪȈǔƫ�ƢȀƬǘȇǂƻ�ÀƘƥ�ƾǯƚȇ�Ãǂƻ¢�ƨȀƳ�ǺǷ�Â�ƢŮ�®ÂƾƷ

��Ŀ�ƢºȀǼǷ�Ƥوال  Ǵºǈȇ�ǲºƬƄ¦�Àȋ��Ǯ ǳ̄�ǺǷ�ǆ ǰǠǳ¦�ȄǴǟ�ȆȀǧ�ƨǘȇǂŬ¦�ȄǴǟ�ƢĔ¢�ȏ¤�Ǟǫ¦Ȃǳ¦�Ŀ�ƢŮ�ǲȈưǷ

�©¦Śºººƻ�ǲºººǯ�Ƥ ǴºººǇÂ�Ƥ ºººĔ�Ǻºººǟ�Ǧ ºººǫȂƬȇ�ȏ�ǲºººƬƄƢǧ�ŅƢºººƬǳƢƥ�Â��ǾƫǂǸǠƬºººǈŠ�ƢºººȀǬƸǴȇÂ� ¦ǄºººƳ¢�̈ǂºººǷ�ǲºººǯ

الفلســطينيني وكـــل مـــا لـــه عالقـــة بـــاألرض املقدســـة ، لــذا نالحـــظ يف كـــل مـــرة بـــروز خارطـــة جديـــدة 

و غريهــا،  و لكــن احملتــل يتنكــر يف  67و الــيت تبــني حــدود  48تلــة  كــاليت تبــني حــدود لــألرض احمل

.كل مرة ، يف ثوب  الضحية و حياول إقصاء الطرف اآلخر 

و هــذا احلــديث يبــني لنـــا أن معــىن األرض أو الــوطن لــيس معـــىن إقليميــا ضــيقا ، ذلــك أنـــه 

ه خصـــائص هـــذا الـــوطن ، و هـــذا يظهـــر يتجـــاوز حـــدود البيئـــة احملليـــة ليشـــمل كـــل شـــرب تتجلـــى فيـــ

ولنا بالد ال حدود هلا ، و هذا يوحي بال حمدوديـة األرض الـيت : خصوصا يف قوله يف البيت األول 

  .ينتمي إليها الشاعر 

يف سياق اخلطاب  من خالل هذه األبيات حياول أن يدفع قارئه إىل الغــــوص الشاعرإن   

يوحي لنا  ) وما زلنا حنبك( : ط التماثل مشاركة، فقولهالذي يوجهه له، وهذا ما يؤكد حتقق من

  ).السالمعليهم (حب اجلميع ألرض  األنبياء 

1:و يواصل الشاعر سرد حكايته مع األرض فيقول 

ُوِلْدنَا ؟ ىتَ مَ فَ ... ا نَ ى بِ بلَ ا حُ نَ دُ الَ بِ لكَ تِ 

أنَّا مْ ؟ أَ ْنيِ تَـ أَ امرَ مُ آدَ جَ وَّ زَ تَـ لْ هَ 

.42ص : ال تعتذر عما فعلت: حممود درويش -1



   ذر عما فعلتـعتـد التطهريي االتصايل يف ديوان  ال تـالبع                       الفصل الثالث                                 

111

  ى خرَ أُ ةً رَّ مَ دُ ولَ نُ سَ 

  .؟ةْ يئَ طِ ى اخلَ سَ نْ ي نَـ كَ لِ 

مــىت : ؤالنفــس املصــري حيــث إن ســ ســيواجهإن هــذه األبيــات تــوحي مبشــاركة املتلقــي و أنــه   

معين بالقضية الفلسطينية، حىت  مسلم الشاعر و اجتاهه صوب كل قارئ عريب ولدنا؟ يوحي بقصد

كمـــا يـــدل علـــى الشـــعور . مـــن هـــذه األمـــة يشـــعر هـــذا األخـــري أنـــه مشـــارك بـــل أنـــه جـــزءا ال يتجـــزأ

كـل هـذه األلفـاظ و غريهـا تـوحي ) سـنولد  ، ننسـى ، ولـدنا: (باالنتماء والتجدد عـدة ألفـاظ حنـو 

  .مبشاركة القارئ املستمرة يف القضية

ــجنــد أن منــط التماثــل مشــاركة يتجســد أيضــا يف قصــيدة و     مــاذا وراء المــوت؟: يســألوامْ َل

:1طعها األوليف مق الشاعر يقول اليت

  وا انُ كَ    ؟تِ املو  اءَ رَ ا وَ اذَ مَ : والُ سأَ يَ ملَْ 

نْ مِ رَ ثَـ كْ أَ وسِ ردَ الفِ ةَ يطَ رِ خَ ونَ ظُ فَ حيَ 

رٌ آخَ الٌ ؤَ م سُ هُ لُ غَ شْ ، يَ ضِ رْ األَ ابِ تَ كِ 

ربَ ؟ قُ ا املوتِ ذَ هَ بلَ قَ لُ عَ فْ نَـ ا سَ اذَ مَ 

  ا نَ اتَـ يَ حَ نَّ أَ ، كَ ايَ ال حنَْ ا، وَ يَ ا حنَْ نَ اتِ يَ حَ 

ْنيَ ا بَـ هَ يِ لَ ُخمْتَـَلٌف عَ اءِ حرَ الصَّ نَ مِ صَ صَ حِ 

ونرُ ابِ الغَ ارِ بَ الغُ انُ ريَ جِ نُ حنَْ وَ .الِعقارةِ آهلَِ 

 يؤكـــدههــذا مــا و الدهشــة والتعجــب  يف هــذه األبيــات حالــة مــن   درويــشمحمــوديصــور   

مــاذا  :فــروض أن يطــرح ســؤالمــاذا وراء املــوت؟ إذ كــان مــن امل: مل يســألوا: املــرتبط بــالنفي التســاؤل

الشـاعر  يـوحي بـأن مـاذا وراء املـوت ؟ إن سـؤال. األول؟ عـوض طـرح السـؤال املـوت هذا نفعل قبل

و أال يهتم   الثايناملتلقي الذي يقرأ قصائده و يطلب منه  أن يركز على السؤال  إشراكيريد 

 والصواب) اخلطيئةْ ( وردت هكذاـ :§ȂǐǼǷ�Ǿƥ�ȏȂǠǨǷ�ƪ ǠǫÂ�ƢĔȋ���ÈƨƠȈǘŬ¦.
.59ص : ال تعتذر عما فعلت: ود درويش حمم-1
ه1400، 1مجهورية مصر العربية، ط،جممع اللغة العربية  املعجم الوجيز،كان ذلك يف الزمن الغابر، :املاضي، يقال: ج الغابر: ـ الغابرون - 

 .املندثرون: ولكن الغابرون هنا هي مبعىن. 445باب الغني، ص م،1980
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عـــن اإلجابـــة  ، أمـــا اجلنـــة يشـــبه معروفـــة فهـــ األول الســـؤال عـــنذلـــك أن اإلجابـــة  األول،بالســـؤال 

�ǶēƢºȈƷ أصـبحت نالعبـاد الـذيو مـن أجـل حتريـر الـبالد اجلميـع جهـود  بتضـافرفتتحقق  الثاين السؤال

يتقاسم نفس  هما يؤكد مشاركة املتلقي هو أنو   .العامل خلطفها دسياأضية يتسابق �Ǟǘǫ�ƢĔƘǯ¢°�و 

إذن فالنتيجـة . بـار الغـابرونغجـريان ال املصري مع الشاعر خصوصا يف قوله حنيا ، و ال حنيا ، و حنـن

  .وتمنأو  حنياواحدة إما 

�ƢººĔإ. مشــارك يف هــذه املعادلــةرف أصــيل و إن هــذه العبــارات تشــري مباشــرة إىل أن املتلقــي طــ  

  . هــو أمــر ال مفــر منـــه املــوتيف التفكــري  فــإن و بالتــايل .معروفــة يف الغالــبمعادلــة تكــون نتيجتهــا 

1:سئلة يف املقطع الثاين عندما يقولهذه األعن جييب الشاعر و 

  ا نَ اتُـ يَ حَ وَ 

نْ أَ يدُ رِ نُ .يدُ رِ ا نُ مَ كَ ونَ كُ نَ نْ أَ يَ هِ 

مَ رتَِ حْ نَ لِ لْ بَ ...يءٍ شَ ، ال لِ ليالً ا قَ يَ حنَ 

 ذَ هَ دَ عْ بَـ ةَ امَ يَّ القِ 
َ
.وتِ ا امل

ال بـد  الـيت يـاةū¦�ƢºĔإ، وقارئـهملتلقيـه  أو بـاألحرىذه هي احلياة اليت يريدها الشاعر لنفسه ه  

شـيء مهـم أال و هـو �ǲºƳ¢�ǺºǷ�̈ƢºȈƷ�ƢºĔإ،  ونهلا أن تكون كما يريد، و ليس كما يريدها له اآلخر 

  .املصري الذي يتقامسه الشاعر و املتلقي يف آن واحدب، و هذا يوحي احرتام القيامة

بال تكتـمنط التماثل مشاركة يتجسـد يف قصـيدة أخـرى مـن قصـائد درويـش هـي قصـيدة و   

  : هايقول في . 2التاريخ شعرا

حُ الَ السِّ ، فَ عراً شِ يخَ ارِ التَّ بِ تُ كْ ال تَ 

ةِ عشَ رَ بِ ابُ صَ ال يُ خُ ، و املؤرِّ خُ املؤرِّ وَ هُ 

   يغِ صْ ال يُ وَ اهُ ايَ حَ ى ضَ ا َمسَّ ذَ ى إِ مَّ احلُ 

اتُ يَّ ومِ يَ يخُ ارِ التَّ وَ .ارِ يتَ اجلِ ةِ يَّ دِ رْ سَ ىلَ إِ 

نَّ إِ «. ا نَ ادِ جسَ أَ لىَ عَ ةٍ نَ وَّ دَ مُ ةٍ حَ سلِ أَ 

سَ يْ لَ وَ .»يُّ وِ القَ وَ هُ يَّ رِ قَ بْـ العَ يَ كِ الذَّ 

.60ص  :ر عما فعلتال تعتذ: حممود درويش  -  1
.97ص : املصدر نفسه -  2
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ىلَ إِ نيِ نِ احلَ بِ رَ شعُ نَ لِ ةٌ فَ اطِ عَ يخِ ارِ للتَّ 

امُ مَ ألَ اا مَ فَ عرِ نَ لِ صدٌ ال قَ ، وَ انَ تِ ايَ دَ بِ 

...اءُ رَ ا الوَ مَ وَ 

، و لنا أن نتساءل ما طبيعـة الصمودذه األبيات يف املقاومة و يتلخص موقف الشاعر يف ه  

ة مدونــة حيوميــات أســل هــذه املقاومــة و هــذا الصــمود ؟ يتجلــى موقــف املقاومــة يف عبــارة و التــاريخ

و تأيت اإلجابة . قاومة بالسالح ألن الكالم ال ينفع مع هؤالء الغاصبنيŭ¦�ƢĔ¤�ƢǬƷ. على أجسادنا

ال قصـــد  بـــدايتنا،  و طفـــة لنشـــعر بـــاحلنني إىلللتـــاريخ عالـــيس  ...(: عـــن طبيعـــة الصـــمود يف قولـــه 

إىل غـري رجعـة، ألن احملتـل هـو نُ دفَ إن العاطفة يف مثل هذه املواقـف تُـ. )وراءالوما  مامأللنعرف ما ا

   .  املتسبب يف وأدها

1:و يتجلى موقف الصمود أكثر يف قوله

لىَ عَ تٌ ااحَ سرتَِ اِ الَ وَ ...

رَ ظُ نْ نَـ ى، وَ وتَ امل  نَ دفِ نَ لِ يدِ دِ احلَ كِ كَ سِ 

  ا مَ ، وَ اكَ نَ ا هُ نَ بِ انُ مَ الزَّ لَ عَ ا فَـ مَ وبَ صَ 

.هُ جَ ارِ خَ وَ هُ نا مِ نَ نـَّ أَ كَ .انِ مَ الزَّ ا بِ لنَ عَ فَـ 

الســرتاحة هــذا املوقــف يــوحي مبشــاركة املتلقــي يف املقاومــة و الصــمود إذ ال وجــود حــىت إن   

  .ركة، الذين سقطوا يف أرض املعأصحابه حمارب ليدفن

الذاتيـة الـيت جتعـل اللغـة يف املقـام األول لغـة  ، هـيهذه األبيات تغلـب عليهـا مسـة خاصـةإن   

الثـــائرة و ذلـــك باستحضـــاره داخـــل  اداخـــل بوتقتهـــ اجلمهـــوراملتلقـــي أو حتـــاول أن تـــدخل عاطفيـــة 

  .و هذا من أجل حتقيق أقصى حد من املشاركة بني الشاعر و املتلقي يف العمل الفين.2النص

أن الشـــاعر يتبـــني لنـــا دراســـتنا هلـــذه القصـــائد الـــيت جتســـد منـــط التماثـــل مشـــاركة  مـــن خـــالل  

هلذا  ��Ǫȇƾǐǳ¦�¦ǀđ� ƢǨƬƷȏ¦�ȄǴǟ�ƢǐȇǂƷأراد أن يوثق الصلة باملتلقي لذلك تراه  درويشمحمود

.97ص : ملصدر السابقا -  1
، ص 2002، 2ط ،مصر ،للطباعة و النشر و التوزيع ، القاهرة  إيرتاكاخلطاب الشعري عند حممود درويش ، : حممد الفكري اجلزار  :ينظر -  2
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يف  ،، بــل هــيليســت خارجيــة دائمــا « العــالقجعفــرعلــيطة املتلقــي كمــا يراهــا الــدكتور ن ســلفــإ

، ليلقـي علـى الشـاعريكمن  للقصيدة، يف مكـان مـا، قبـل انـدالعها: استبداد داخليأحيان كثرية، 

.1»، و ميلي عليه شروط التوصيل و التلقيرقاه السحرية قبل فعل الكتابة

نلحــظ  و بالتــايل) املبــدع( نفهــم مــن هــذا الكــالم أن املتلقــي يــؤثر تــأثريا مباشــرا يف الشــاعر 

ريبا أن ينصاع الشاعر لشـروط متلقيـه ألنـه يف األول و األخـري يعمـل و ليس غ .ههذا التأثري يف عمل

صـبح مطلبـا ال غـىن عنـه لـدى كمـا أن منـط التماثـل مشـاركة أ.ذا املتلقـي هلـأفكـاره  إيصالمن أجل 

.الشاعر، حىت جيعل املتلقي يتقاسم معه نفس اهلموم

هـذه القصـائد الـيت  عأن جيعـل املتلقـي عنصـرا ، مشـاركا يف مجيـدرويـشمحمـودلقد حاول   

ǳ¦�ǾººƬǳƢŞ�ǆ ƦººǴƬȇ�ǾººǴǠƳ�ŅƢººƬǳƢƥ�Â�Ƣººē ¦ǂǫ�Â�ƢººȀƬƥ°ƢǬǷ�ȄººǴǟ�ƢººǼǨǰǟة ، حينــا و اهلادئــة حينــا آخــرر ثــائ ،

و إىل شـاعر تتـوفر لديـه املهـارة و الكفـاءة  قويـة هـذا كلـه حيتـاج إىل لغـة شـعريةمث الراجية، و اليائسة و 

  .املتلقي لشعره ، مجهورهلرتمجة تلك اللغة إىل أحاسيس و مشاعر يستطيع نقلها إىل

  : التماثل إعجابا: ثانيا

، بطــل يتصــف بصــفات احلكمــة و القداســةحــول اقتــداء القــارئ ب إعجابــايتمحــور التماثــل   

قليـد بطلــه و مـن مثـة التوحــد بالتـايل تكـون هـذه الصــفات هـي السـبب الـذي جيعــل املتلقـي حيـاول تو 

  .يف نفس احللقة االدخول معمعه و 

صـــــفات الكمــــال و تكــــون أفعالـــــه فيــــه نــــاس ال يتــــأثرون إال ببطـــــل تتــــوفر و املعــــروف أن ال  

نابعـا مـن تـأثرهم بـه  ، لـذا فهـم يلجـؤون إىل تقليـده تقليـدا أعمـىيرون فيه قمـة االقتـداءإذ  ،منوذجية

.من جهة، وحماولة لالتصاف به من جهة أخرى

 ذلـك أن الشـاعر ŅƢǸŪ¦�ǲƯƢǸƬǳ¦�ǺǷ�ǖǸǼǳ¦�¦ǀđ�ǲǧƢƷدرويشمحمودديوان  واحلقيقة أن  

 بصفات عظيمة وج ميلكونبطال أبطال قصائده ليضع القارئ أمام ألحياول تعداد بعض املناقب 

Ƣººđ� ¦ƾººƬǫȏ¦. الــيت يصــف  2ال ينظــرون وراءهــم :املوســومة بــــ و مــن أمثلــة ذلــك مــا جــاء يف قصــيدته

  : يقول. ¤Ƕđ� ¦ƾƬǫȏ¦�ń قارئهوبسالة املقاومني ويدعو  فيها شجاعة 

ى نفَ وا مَ عُ دِّ وَ يُـ م لِ هُ اءَ رَ وَ ونَ رُ ظُ نيَ الَ 

.68ص  1،2002ط ، عمان، األردن،وق للنشر و التوزيعدراسة نقدية ، دار الشر ،الشعر و التلقي: علي جعفر العالق  -  1
.57ص : ال تعتذر عما فعلت: حممود درويش   -  2
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يقَ رِ وا الطَّ فُ لِ د أَ قَ ، لَ ىفَ نْـ م مَ هُ امَ مَ أَ نَّ إِ فَ 

الَ ، وَ راءَ وَ الَ وَ امَ مَ أَ الَ ، فَ يَّ ائرِ الدَّ 

"وبَ نُ جَ الَ وَ الَ مشََ  نَ مِ "رونَ اجِ هَ يُـ .

ةً يَّ صِ وَ ونَ كُ ُرت يَ .ةِ يقَ دِ احلَ ىلَ إِ اجِ يَّ السِّ 

:تِ يْ البَـ اءِ نَ ن فِ مِ ْرتٍ مِ لِّ  كُ ِيف 

  ا نَ عدِ ن بَ روا مِ كَّ ذَ تَ تَـ الَ "

...اةَ يَ احلَ الَّ إِ  "

يف هــــذه األبيــــات تتجلــــى أمــــام القـــــارئ صــــورة أولئــــك املقــــاومني و االستشــــهاديني الـــــذين   

فهـــم ال ينظـــرون . مـــن أجـــل إعـــالء كلمـــة احلـــق لى مـــا يف الوجـــود مـــن أجـــل القضـــية و يضـــحون بـــأغ

نعــم اجلنــة ، فهــم يهــاجرون قســرا �¤ƨººǼŪ¦�ƢººĔ،ءهــم ألن الــذي أمــامهم و ينتظــرهم أجــل و أعظــمورا

َأال ¦ǶȀƟƢƦƷ¢�ǺǷ�śƦǳƢǗ���ƾǴŬ¦�ƨǼƳ�ƢĔÂŐƬǠȇ�Ŗǳ" احلديقة" لما إىل ظمن احلصار املفروض عليهم 

  .زنوا عليهم و أن األحق بالتذكر هو احلياة و العيش الكرميحي

م التفاعـــل بـــني القـــارئ و هـــؤالء األبطـــال مبـــا حيقـــق التماثـــل ظتعـــامــن خـــالل هـــذه الصـــورة ي  

ي جيب على املتلقـي ملثل األعلى الذ، حىت يصبح هؤالء اإعجابا، و يقرره الشاعر يف نفسية القارئ

  .به و السري يف فلكه اإلقتداء

ين وظفهمـــا الشـــاعر ذمـــا يزيـــد مـــن قـــوة هـــذا التفاعـــل تلـــك املشـــهدية و التصـــوير اللـــ لعـــلو   

بأنـه أمـام جمموعـة مـن االستشـهاديني ، حـىت يشـعر القـارئ لعـرض حكايـة هـؤالء" درويشمودمح"

  .الذين ختلوا عن كل شيء يف هذه احلياة و وهبوا أنفسهم الطاهرة فداءا للوطن

:1ويقول

ىلَ إِ يّ سِ ندُ السُّ احِ بَ الصَّ نَ مِ "رونَ افِ سَ يُ "

  ى ألَ م مَ هُ شَ و عُ نُـ نيَ لِ امِ ، حَ ةِ ريَ هِ  الظَّ ِيف ارٍ بَ غُ 

ةٌ الَ سَ رِ ، وَ ةٌ يَّ خصِ شَ ةٌ اقَ طَ بِ :ابِ يَّ الغِ اءِ شيَ أَ بِ 

.57ص  :املصدر السابقـ   1

  حتقيق عبداهللا على  الكثري و آخرون،  دار املعارف، القاهرة، :اجلوهري، وقيل السندس ضرب من الربود، لسان العرب البن منظور: السندسيـ

.والصباح السندسي هنا مبعىن الصباح املشرق .2118، ص )دط)  (دت. (22، ج3ج مصر، م
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:انِ نوَ العُ ةِ ولَ هُ جمَ ةٍ بيبَ حلَِ 

  ا نَ عدِ بَ نْ ي مِ رِ كَّ ذَ تَ تَـ الَ "

."اةَ يَ احلَ الَّ إِ 

�ƢǼǳ�°Ȃǐȇ�̈ȂǬǳ¦�ǽǀǿ�Â�ƨŻǄǠǳ¦�ǽǀđركني تـا  ،هؤالء األبطال املسافرين حنو دار البقاء الشاعر

إن القـــارئ هلـــذه األبيـــات يالحـــظ أن .جـــيال بعـــد جيـــل ىكـــوراءهـــم ســـرية جمـــد و بطولـــة ســـتظل حتُ 

، فتـارة جيـد القـارئ بعضـا مـن صـيغ األخـرى بالصـيغ و القـرائن اللغويـةالشاعر يطعمهـا بـني الفنيـة و 

هــذه كــل   و)مل نــزل حنيــا ، فــال تتــذكرونا  (و قولــه  )تتــذكروا مــن بعــدنا إال احليــاة (: اخلطــاب حنــو 

��ÀƢǠƴºǌǳ¦�¾Ƣºǘƥȋ¦� ȏƚºđ� ¦ƾعلـى االقتـ تبعثـهو لدى القارئ ،  االنتصارالصيغ تزيد من تقوية روح 

يسـافرون ، يرحلـون ، : ( و تارة جيد بعض القرائن املوحية علـى االسـتمرارية يف األداء و الفعـل حنـو 

نتصـــار للحـــق و كـــل هـــذه األفعـــال تـــوحي باالضـــطراب و اال...) خيرجـــون ، يصـــعدون ، يهبطـــون 

:1يقول.عدم السكوت على الباطلو 

، عِ اِر وَ الشَّ ىلَ إِ وتِ يُ البُـ نَ مِ "ونَ لُ حَ ر يَ "وَ 

:نيَ لِ ائِ ، قَ ةِ حيَ رِ اجلَ صرِ النَّ  ةَ ارَ شَ إِ ْنيَ اِمسِ رَ 

ِلَمن يـَرَاُهم

!" ا رونَ كَّ ذَ تَ تَـ الَ ا ، فَ يَ حنَ لْ زَ نَـ ملَْ "

سِ مُّ شَ التَّ وَ سِ فُّ نَـ للتـَّ ةِ ايَ كَ احلِ نَ مِ ونَ جُ رُ خيَ 

  .ىعلَ أَ ُمثَّ ... ىعلَ أَ انِ ريَ الطَّ ةِ كرَ فِ بِ ونَ مُ لُ حيَْ 

.ونَ عُ رجِ يَ وَ ونَ بُ هَ ذْ يَ وَ .ونَ طُ هبِ يَ وَ ونَ دُ صعَ يَ 

.ومِ جُ النُّ  ىلَ إِ ميِ دِ القَ يكَ امِ ريَ السِّ نَ مِ زونَ قفِ يَ وَ 

.ةِ يَ ادَ للبِ ة َ ايَ �ÈÊĔالَ ...ةِ ايَ كَ احلِ ىلَ إِ ونَ عُ رجِ يَ وَ 

قلمـا جنـدها عـن أقرانـه مـن مشـهدية متقنـة طاله وفق تصوير بارع و أب الشاعرلنا  مثَّلهكذا   

لني مبا ينتظرهم ، إذ يضع أمام القارئ صورة املقاتلني و هم يتقدمون إىل اإلمام غري مباالشعراء

.58ص  :ال تعتذر عما فعلت: حممود درويش  -  1
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االحـتالل إىل مـن سـجن  م خيرجـون¤ºĔ. أو السـجن أو حنـوه - هذا يف الغالبو  -سواء كان املوت 

.، إىل األفق الرحب الذي لطاملا متنوه يوما مشس احلرية

شعر مقاومة يف املقام  أنه درويشمحمودشعر  يرون يفن كثريا من النقاد وجدير بالذكر أ  

جزءا من شعر املقاومة  فعال يعترب هل األول و هذا ما نلحظه يف رده عن سؤال حول شعره و 

ر املقاومة كما أفهمه، تعبري عن رفض األمر الواقع، معبأ بإحساس شع « :العريب و العاملي فأجاب

 .يريه و اإلميان بإمكانية التغيريوعي عميقني بال معقولية استمرار هذا الواقع ، و بضرورة تغو 

.1»املقاومةاالحتجاج و ، لرتاث شعراء أنا أعترب نفسي امتدادا حنيال، مبالمح فلسطينيةو ) يضيفو (

املقاومة ال ينبع من خالل مطالعاته لتاريخ األمم  لشعر درويشمحمودن فهم أ لنا يتضح  

 باإلحساسإنه شعر مفعم  كل يوم بل كل ساعة ودقيقة،  الذي يعيشهو إمنا ينبع من الواقع 

  .ن بضرورة التغري إىل األفضل طبعااإلمياو 

عن اليت سبقتها  و يواصل الشاعر تصوير أبطاله و لكن رمبا هذه القصيدة ختتلف نوعا ما  

:2حدث في مثل هذا اليوم: إذ يقول يف قصيدته اليت محلت عنوان يف حدة اخلطاب

ِيت ايَ دَ بِ  وَ ِيت ايَ هَ نِ ي بِ قِ لتَ أَ سَ 

  ا كَ اتُر  وَ اِين ذَ خُ !ا مَ كُ حيَ وَ :ولُ قُ أَ وَ 

اتِ عَ ائِ اجلَ ىوَ آ اتِ نَ بَـ لِ جاً ازَ طَ ةِ يقَ قِ احلَ بَ لْ قَـ 

ناً اطِ وَ مُ ستُ لَ :ولٌ قٌ أَ 

اً ئجِ الَ  وأَ 

ريَ ال غَ داً احِ وَ يئاً شَ يدُ رِ أُ وَ 

:داً احِ وَ يئاً شَ 

.ئاً ادِ هَ يطاً سِ بَ وتاً مَ 

.8، ص 2008، سبتمرب 21وشعري، جملة الكلمة، العدد ... وقضييت ... حيايت : حممد دكروبـ   1
.27ص : ال تعتذر عما فعلت: حممود درويش   -  2
31جممع اللغة العربية، باب الباء ص املعجم الوجيز،. حيوان من الفصيلة الكلبية وهو أصغر حجما من الذئب:ج، ابن آوى : بنات آوى.
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 يريد مـن ال ـ إن مل نقل هو البطل بعينهـ إن الشاعر يف هذه القصيدة يتحدث بلسان بطل 

.و هـذه قمـة الشـجاعة ،شى مـن املـوت بـل هـو يطلبهـا لنفسـه، فهو ال خياحلياة سوء املوت بشرف

مـــن احليـــاة ســـوى موتـــا  القـــارئ هلـــذه األبيـــات يقـــف أمـــام صـــورة بطـــل فلســـطيين ال يريـــدإن   

صورة البطولـة و الشـجاعة  فيعجـب بالبطـل و يلجـأ إىل االقتـداء تسم لدى القارئ رت ، فكرميابسيطا  

أريد شيئا واحدا  (و نلحظ ذلك يف عبارة  .البطل إميانما يؤكد على هذه البطولة هو قوة ولعل به 

  .فهذا دليل على الشجاعة والعزمية) موتا بسيطا هادئا: ال غري ، شيئا واحدا 

أضـحى ال  ،البطل هنا و من فرط معايشته لواقع الدمار و العنف الذي يرزح حتتـه وطنـه إن  

ل يطلب سوى املوت اهلادئ ، و بالتايل نالحظ أن الشاعر اختار املفردات بعنايـة حـىت تتكفـل بنقـ

  .تداء بهقحثه على إبداء اإلعجاب بالبطل و من مثة االمشاعره إىل املتلقي و بالتايل 

ــة غامضــة :و يســوق لنــا حممــود درويــش هــذا الــنمط مــن التماثــل يف قصــيدة  الــيت  1كحادث

  :يقول فيها 

ئِ اطِ شَ لىَ ، عَ ريوداو نِ ابلُ بَ ارِ  دَ ِيف 

  يانيس ريتسوس  رتُ كَّ ذَ يك ، تَ فِ اسِ البَ 

.حرِ البَ نَ مِ نيَ دمِ اِ القَ بِ بُ حِّ رَ ا تُـ ينَ ثِ ت أَ نَ اكَ 

  : ريتسوس ةِ رخَ صَ بِ اءٍ ضَ ي، مُ رِ ائِ دَ حٍ سرَ  مَ ِيف 

، نيُ سطِ لَ فَـ آهٍ "

،ابِ رَ التـُّ مَ سْ ا اِ يَ 

،اءِ مَ السَّ مَ سْ ا اِ يَ وَ 

..."ينَ رِ صِ نتَ تَ سَ 

:صرِ النَّ  ةَ ارَ شَ راً اهِ  شَ ِين مَ دَّ قَ ، ُمثَّ ِين قَ انَـ عَ وَ 

  " ي خِ ا أَ ذَ هَ "

رتُ سَ  انكَ ينِّ أَ ، وَ رتُ صَ  انتَ ينِّ أَ بِ رتُ عَ شَ فَ 

  / وءى الضَّ وَ  سِ ينِّ مِ قَ بْ م يَـ لَ ، فَـ اسٍ مَ ةِ طعَ قِ كَ 
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احلزينـة و ذ تعكـس حالـة الشـاعر املتأملـة إ، تبدو رثائية لفلسطني اجلرحيـة اليت أمامنا، القصيدة

، و نالحـظ يف هـذه القصـيدة ، الـيت تـرزح حتـت االحـتالل الغاشـم¦ƾºǿƢĐ¦�̈ƾºǴƦǳ¨هـذه ملا آلت إليه 

حيـث  للغـزاة  مبقاومة أثينا و جنودها إعجابهإذ يبني الشاعر  إعجاباأن هناك احتفاء بنمط التماثل 

 القائــد فَ َســأَ  يبــني الشــاعرم، كمــا دهــكــل مــن حيــاول احــتالل بال  ونحيــارب وجيشــه كــان ريتســوس

  مـــاǼǳ¦�ƢºººŮ�ŘºººǸƬȇ�Ǿºººǻ¢�Â��Ĕ¢�ȄºººǴǟ�ƾºººǯƚȇ�ƢºººǸǯ���ǂºººǐملـــا حـــل بفلســـطني ومـــن ورائـــه هوــــــــ " ريتســـوس"

 الرجلني ذلك أن تاريخ وهو ال يقصد هنا أخوة الدين أو النسب بل أخوة املقاومة،أخوين،

هنـا معـىن األخـوة و ، ) هـذا أخـي (، باملقاومة بغض النظر عن طبيعتها و هـذا مـا يؤكـده لفـظ حافل

   .مقاومة االحتالل :والثاين األسف على أحوال البالد،:رين، األوليتجسد فىي مظه

:1يقول ف "ريتسوس" إعجابه بالقائدو يضيف الشاعر مؤكدا 

متُ لَّ عَ تَـ .ريَ ثِ الكَ كَ نْ مِ تُ مْ لَّ عَ تَـ :لتُ قُ وَ 

بِّ ِحبُ الِ غَ االنشِ لىَ ي عَ فسِ نَ بُ رِّ دَ أُ يفَ كَ 

ضِ يَ بْـ  األَ ُأجدِّف ِيف يفَ كَ ، وَ احلََياةِ 

  و أَ بيتِ الَ وَ ربِ ن الدَّ عَ ثاً حبَ طِ َتوسِّ امل  

/يتِ البَ وَ ربِ الدَّ ةِ يَّ ائِ نَ ثُـ نْ عَ 

، فهو الذي الصحيحالتائه إىل الطريق �Äƾē�Ŗǳ¦�̈°ƢǼŭ¦�ǾǻƘǯ�Â "ريتسوس"إن الشاعر يعترب   

 هـــذا األســـلوب .يت تســـاعده علـــى إجيـــاد نفســـه و بيتـــهكيـــف جيـــد الوســـيلة الـــ  -باعرتافـــه  – مـــهعلَّ 

 "ريتســوس"�ǲººǘƦǳ¦�¦ǀººđ� ¦ƾººƬǫȍ¦�ȄººǴǟ�ǾººưƷبالتــايل  يف املتلقــي و التــأثري اســتخدمه الشــاعر مــن أجــل

  .الذي حيمل شارة النصر

يبــوح الشــاعر بإعجابــه بتــونس   شــكرا لتــونس :و يف إحــدى قصــائده الشــهرية املوســومة بـــ   

:2يقول فيها  .له مهحلسن ضيافت ألهلها، شكره اخلالصيقدم و 

  ن مِ ماً الِ  سَ تِين عَ رجَ أَ .سَ ونُ تُ لِ كراً شُ 

حِ  املسرَ ا ِيف هَ ائِ سَ نِ نيَ بَ يتُ كَ بَ ، فَـ هاَ ُحبِّ 

.اتِ مَ لِ الكَ نَ  مِ املعَىن صَ لَّ متََ يثُ ي حَ دِ لَ البَـ 
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عُ دِّ وَ ا يُـ مَ كَ ريَ خِ األَ يفَ الصَّ عُ دِّ وَ أُ نتُ كُ 

بُ كتُ أَ ا سَ اذَ مَ :ةً يَّ لِ زَ غَ ةً يَّ غنِ أُ رٌ اعِ شَ 

  ؟  تُ بْ حبَ ا أَ ذَ إِ ... ى خرَ أُ ةٍ يبَ بِ ا حلَِ هَ عدَ بَ 

يلٌ حِ  رَ ِيت غَ  لُ ِيف .حرِ البَ وارُ  دُ ِيت غَ  لُ ِيف 

الَ ، وَ هُ حُ كبَ تَ اجُ رطَ قَ الَ .رَ وَ صُ نْ مِ ضٌ امِ غَ 

.ينيَ وبِ نُ اجلَ ةِ رَ ابِ الربَ يحَ رِ 

الشـديد  إعجابـهعر حبـه و يقف القارئ أمام صورة أشبه بالصـورة الفوتوغرافيـة إذ يبـني الشـا  

، فقــد إعجابـه بتـونسمتاثلـه هـو نفسـه و  –ضـمنيا كـان األمــر   لـوو   – ابـراز يف بتـونس ، فـال يتـواىن

 شـعرية المسـيات األتقـام لـه  تهناك أين كان. سرح البلدي املأهلها ، ال بل و بكى بينهم يف فَ لِ أَ 

  .هذا دليل على حبه هلذا البلد وأهلهو 

مـاذا سـأكتب بعـدها حلبيبـة (: تؤكـده عبـارةلتـونس و هـذا مـا علـى والئـه كما يؤكد الشاعر   

فكــل مــا يف جعبتــه مــن كــالم وأشــعار كتبــه هلــا، كمــا أن الكتابــة مرتبطــة )  إذا أحببــت ؟... أخــرى 

س ال ميكــن كمــا يؤكــد أن كلماتــه و أشــعاره يف تــون.بوجــود احلبيــب وهــذا غــري متــوفر لــدى الشــاعر

  .مثاال عن قرطاج و ريح الربابرة اجلنوبيني  ضربألي شيء أن يوقفها ، و 

ـأن ميُ  - من خالل القصـائد السـابقة - درويشمحمودهكذا حاول    د بعـض البطـوالت جِّ

، و مســـتخدما جتربتـــه ة احلـــس اللغـــوي و الثقـــايف للمجتمـــع، موظفـــا بطريقتـــه اخلاصـــكِّر بتارخيهـــاذ يُـــو 

إن الشـاعر مـن خـالل هـذه القصـائد ،  .بهمدى رفضه للواقع الذي يعيشـه شـع عن ذاتية اليت تعربال

حياول متجيد الشعب الفلسطيين و من خلفه مجيع الشعوب املكافحـة و الثـائرة ضـد االحـتالل كمـا 

  .ال ينسى تقدمي الشكر لكل الذين ساعدوه

  : التماثل تعاطف: ثالثا

أي ال  ، مع بطل غري كامل؛ -مثلما أشرنا إليه سابقا  -هذا النمط من التماثل يتم  إن  

القراء وتعاطف ن الذي مييزه هو ألفته جلمهور يتصف بصفات الكمال إمنا هو بطل عادي غري أ

هؤالء معه، وبالتايل تزول املسافة القائمة بني هذا البطل  ومجهوره، وهذا ما يقوده إىل التماثل 

  .األخالقي
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طف مع البطل جراء إذن فنحن أمام شاعر مهمته توجيه املتلقي إىل إبداء نوع من التعا

املشكالت اليت تعرتضه، فيصبح هذا النمط من التماثل متاثال أخالقيا بامتياز؛ ذلك أن مسة 

.التعاطف تعربِّ يف الغالب عن جانب من شخصية اجلمهور

إن هذا النوع من التماثل يصور البطل تراجيديا؛ حيث يعمل على التطهري واثارة اجلمهور   

اللذة اليت تتشكل بفعل عاطفيت الشفقة واخلوف، فيتماثل البطل مع املتلقي املتلقي وباتايل حتقيق 

على يد الشاعر، هذا األخري حياول استمالة عواطف املتلقي من أجل التأثري فيه وبالتايل جعله 

  .يتعاطف مع بطله 

قتلىهذا النمط من التماثل يف قصيدة  درويشمحمودلنا الشاعر  كما يوظف  

  : يقول فيها  ، اليت1ومجهولون

  م هُ عُ مَ جيَ انَ سيَ نِ الَ .ونَ ولُ هُ جمَ ى، وَ لَ تْـ قَـ 

ِيف ونَ يُّ نسِ مَ وَ ... م هُ رِّقُـ فَ ى تُـ كرَ ذِ الَ وَ 

ْنيَ بَـ امِّ العَ يقِ رِ الطَّ لىَ عَ اءِ تَ الشِّ شبِ عُ 

ابِ ذَ العَ وَ ةِ ولَ طُ البُ نِ عَ نيِ تَ يلَ وِ طَ نيِ تَ ايَـ كَ حِ 

  ي حدِ ا وَ نَ أَ الَ "ا الضَّحيَّةُ نَ أَ "

"فِ لِّ ؤُ لمُ وا لِ ولُ قُ و يَـ لَ ".ةُ يَّ حِ الضَّ  الَ :

ِيف كَ الِ نَ هُ . ىخرَ األُ لُ تُ قْ تَـ ةَ يَّ حِ ضَ 

"ةٌ يَّ حِ ضَ وَ لٌ اتِ قَ ةِ ايَ كَ احلِ 

لوحة شعرية تراجيدية عن جمموعة من القتلى  درويشمحموديف هذه األبيات يصور   

Ƣǰȇ�ȏ�Ǻȇǀǳ¦�śǘǈǴǧ� ƢǼƥ¢�ǺǷ�śǳȂȀĐ¦�Àȋ�ÀȂȈǈǼǷ�ȐǠǧ�ǶȀǧ��ƾƷ¦Ȃǳ¦�ǺǗȂǳ¦�ÃȂǇ�ǶȀǠǸŸ�®

 ) أنا الضحية( يتحدث الشاعر على لسان أحد القتلى  فيقول . االحتالل اإلسرائيلي يريد ذلك

ولعل هذا التأكيد الغرض  )أنا وحدي الضحية  (على لسانه دائما : ويؤكد على ذلك عندما يقول

التايل يتماثل معه ويشفق على حاله، ولكن االحتالل منه جعل املتلقي يتعاطف أكثر مع البطل وب
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وال  حيث ينكر أن هناك قاتالً ،ينفى أن هناك ضحية من منطلق التغطية املستمرة على مساوئه

  . وجود لضحية

§�¤�ÉǬǳ¦�°ȂȀŦ�ń"درويشمحمود"إن الشاعر    ƢǘŬ¦�¦ǀđ�ǾƳȂƬȇ راء قصد استمالة

�śǳȂȀĐ¦Â�ȄǴƬǬǳ¦� ȏƚǿ�ǞǷ�Ǧبالتايل فهو يعمل على تفععواطفهم، و  ǗƢǠƬǳ¦�ȂŴ�ǶȀƬƥƢƴƬǇ¦�ǲȈ

�ƾȇ�ȄǴǟ�Ƥ ȇǀǠƬǳ¦�ǞǷ�ǶēƢȇƢǰƷÂ�ȄǴƬǬǳ¦�̈°ȂǏ� ¦ǂǬǳ¦� ȏƚǿ�¿ƢǷ¢�ǶǇŗǧ�ǺǗȂǴǳ� ¦ƾǧ�¦ȂƫƢǷ�Ǻȇǀǳ¦

�¾ÂƢƷ�ƢȇƢƸǓ�ǶĔ¢�Ȃǿ� ȏƚǿ�ǞǷ� ¦ǂǬǳ¦�Ǧ ǗƢǠƫ�ǺǷ�ƾȇǄȇ�ƢǷ�ǲǠǳÂ��ȆǴȈƟ¦ǂǇȍ¦�ÂƾǠǳ¦�®ȂǼƳ

ƘǯÂ���ǶȀǴǿƢšÂ�ǶȀǴƬǬǳ�ǂǰǼƬǳ¦�¾ȐƬƷȏ¦ƢŮ�ƨǸȈǫ�ȏ�ƨȈƦǌƻ�ȄǷ®�ǶĔ .1:ويضيف الشاعر

اراً غَ وا صِ انُ كَ 

، يحِ سِ امل روِ ن سَ عَ لجَ الثَّ ونَ فُ قطِ يَ 

���ǶċĔƜǧارِ غَ الصِّ ةِ كَ ئِ املال عَ مَ ونَ بُ لعَ يَ وَ 

نَ مِ ونَ بُ سرَّ تَ يَـ ...دٍ احِ وَ يلٍ جِ اءُ بنَ أَ 

عرِ الشِّ وَ اتِ يَّ اضِ يَ الرِّ نَ مِ نيَ بِ ارِ هَ سِ ارِ املدَ 

ودِ نَ اجلُ عَ مَ ونَ بُ لعَ يَ ، وَ دميِِ القَ يّ اسِ مَ احلَ 

 ةَ عبَ ، لُ زِ اجِ وَ احلَ لىَ عَ 
َ
ةِ يئَ الربَِ وتِ امل

قَ ادِ نَ وا البَـ عُ دَ :ودِ نُ لجُ وا لِ ولُ قُ يَـ ملَْ 

ةُ اشَ رَ الفَ دَ ي جتَِ كِ اتِ قَ رُ وا الطُّ حُ افتَ وَ 

عَ مَ ريَ طِ ي نَ كَ ، وَ احِ بَ الصَّ ربَ ا قُ هَ مَّ أُ 

مُ حالَ األَ ، فَ مِ حالَ األَ جَ اِر خَ ةِ اشَ رَ الفَ 

  . انَ بوابِ أَ لىَ عَ ةٌ قَ يـِّ ضَ 

يف هذه األبيات تتضح لنا صورة أولئك القتلى، فيتحولون من قتلى جمهولني إىل أطفال 

Ƕē ¦ǂƥ�ń¤�̈°Ƣǋ¤�Ŀ��°ƢǤǐǳ¦�ƨǰƟȐŭ¦�ǞǷ�ÀȂƦǠǴȇ�¦ȂǻƢǯ�ȏƢǨǗ¢��°ȂǿǄǳ¦�ǺǇ�Ŀ� Ƣȇǂƥ¢. فيضع الشاعر

رئ أمام ما يشبه اللوحة الزيتية عن قتلى كانوا فيما مضى يلعبون وميرحون، إىل أن اختطفتهم القا

  حني شبههم  ،املوت على يد جنود العدو، كما أن صورة الرباءة املرسومة على وجوه أولئك الصغار
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مع أولئك زيد من تفعيل استجابة القراء حنو مزيد من التعاطف تهي من  ،الصغار ةالشاعر باملالئك

ƨȇǂū¦�Ǧ. األبرياء Ǽǯ�Ŀ�Ǌ ȈǠǳ¦�¦Â®¦°¢�ǶĔ¢�ÃȂǇ�ǶŮ�Ƥ ǻ̄�ȏ�ȄǴƬǫ�ǶĔ¤.

نلمح التماثل تعاطفا يف منوذج  درويشمحمودوإىل جانب القصيدة السالفة من شعر   

من خالهلا دعوة  الشاعر اليت حياول باإلعدامالمحكومحكمةلي :آخر من قصيدته املوسومة بـ

ن يتماثل تعاطفا مع هذا الذي شبه نفسه باحملكوم عليه باإلعدام، جراء القارئ بشكل مباشر أل

1:يقول. ما يعيشه من ذل

امِ عدَ اِإل بِ ومِ  ِحكمَة احملكُ ِيل 

، ِين كَ ملِ تَ ا لِ هَ كُ ملِ أَ اءَ شيَ أَ الَ 

  : يمِ دَ  بِ ِيت يَّ صِ وَ بتُ تَ كَ 

 وا بِ قُ ثِ "
َ
"!ي يَ غنِ أُ انَ كَّ ا سُ يَ اءِ امل

  ...ي دِ غَ بِ جاً وَّ تَـ مُ وَ جاً رَّ ضَ مُ تُ منِ وَ 

ُر كبَـ أَ رضِ األَ لبَ قَ نَّ أَ بِ متُ لُ حَ 

ا، هَ تِ يطَ رِ ن خَ مِ 

ِيت فَ نشَ مِ ا وَ اهَ ايَ رَ ن مَ مِ حُ وضَ أَ وَ 

ِين ذُ خُ أْ تَ اءَ يضَ بَ ةٍ يمَ غَ بِ تُ ِمه وَ 

  ى علَ أَ ىلَ إِ 

.ِيت حَ جنِ أَ يحُ الرِّ ، وَ دٌ دهُ  هُ ِين نَّ أَ كَ 

ه ليتماثل تعاطفا مع هذا البطل الذي شاءت األقدار أن يشبه نفسه يدعو الشاعر قارئ  

باحملكوم عليه باإلعدام؛ إذ ال أمل بقي لديه يف هذه احلياة، وهنا نالحظ تنصل الذات من كل 

عبدخالد: كما  أن هذه الذات تسعى مثلما يقول . شيء حىت األرض فهو ال ميلك منها شيء

إذن فال الذات قبلت  .2»أثر ملركزية املكان و احلرس القدمي نسيان كل  «إىل  الجبرالرؤوف

.17ص : ال تعتذر عما فعلت: حممود درويش ـ   1
ص  2009،،1ط ،قراءات يف شعر حممود درويش ، دار جرير للنشر و التوزيع ، عمان ، األردن:غواية سيدوري: اجلرب وفؤ خالد عبد الر  -  2

129.



   ذر عما فعلتـعتـد التطهريي االتصايل يف ديوان  ال تـالبع                       الفصل الثالث                                 

124

بانتمائها للوطن، وال األخري عرب عن انتماء الذات إليه، ولعل هذا ال يعرب عن كره البطل 

  . للمكان بقدر ما يعرب عن احلالة اليت آلت إليها نفسه اليت فقدت األمل يف كل شيء) الشاعر(

خيلق جوا من التعاطف والشفقة على حال البطل الذي أن  درويشمحمودلقد حاول   

ǾǷƾƥ�ǾƬȈǏÂ�Ƥ Ƭǯ�¦ǀǳ��Ƥ ȇǂǬǳ¦�ƪ ǫȂǳ¦�Ŀ�ȂǳÂ�ǪǬƸƬƫ�Ǻǳ�ƢĔ¢�Ãǂȇ�¿ȐƷ¢�ȄǴǟ�Ǌ ȈǠȇ . والدم هنا

رمزي املاء والريح الذي قد يكون الشاعر ) البطل(الشاعر يرمز لالستسالم، كما استخدم 

 احيا الرنلْسرأَو«سورة الحجره تعاىل يف استوحامها من القرآن الكرمي، إذ جند ذلك يف قول

لواقلْنأَفَحزنا من الساِءمأَفَ اًءمقَسياكُنموه وا أَمنتلَ مبِ هنِازِخييف إشارة منه إىل  1»ن

، على سكان مدينته، وهنا نالحظ أنه استثىن نفسه من ذلك، سيحدثه املاء والريح التغيري الذي

يرمزان  أيضا ماللتغيري فه ينرمز  الريحو  املاءا أن وكم .قد يكون ذلك مقرتن بفقدانه لألملو 

  .تطهري البالد والعباد من كيد الغاصبني أيللصفاء والطهر، 

2: و يضيف الشاعر

ِين ظَ يقَ أَ ،جرِ الفَ ندَ عِ وَ 

  ي لِ يْ اللَّ سِ ارِ احلَ اءُ دَ نِ 

:ِيت غَ ن لُ مِ ي وَ لمِ ن حُ مِ 

ى، خرَ ًة أُ تَ يْ ا مَ حيَ تَ سَ 

، ةِ ريَ خِ األَ كَ تِ يَّ صِ ن وَ ل مِ دِّ عَ فَـ 

ةً يَ انِ ثَ امِ عدَ اإلِ دُ وعِ مَ لَ جَّ أَ تَ دْ قَ 

   ؟ َىت مَ ىلَ إِ :لتُ أَ سَ 

رْ كثَـ أَ وتَ مُ تَ ر لِ ظِ نتَ اِ :الَ قَ 

ِين كُ ملِ تَ لِ َهاكُ ملِ أَ اءَ شيَ أَ الَ :لتُ قُ 

  : يمِ دَ  بِ ِيت يَّ صِ وَ بتُ تَ كَ 

 اوا بِ قُ ثِ "
َ
اءِ مل

.22:سورة احلجر، اآليةـ  1
  م لفظ الريح ليتناسب ولفظ املاء من حبث االفرد ومعلوم أن الريح ترمز إىل التدمري لذا كان من األفضل نشري فقط إىل أن الشاعر استخدـ

.توظيف لفظ الرياح اليت ترمز إىل اخلري
.18ص : ال تعتذر عما فعلت: شحممود دروي -  2
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"!ِيت يَ غنِ أُ انَ كَّ ا سُ يَ 

سجني حمكوم عليه باإلعدام وهو  بطله يف هذه األبيات يصور لنا الشاعر مشهدا مؤملا  

فينشأ من خالل . ان يتلذذ بتعذيب ضحية كل حلظةسوى موعد تنفيذ احلكم، وسجَّ  ال ينتظر

�ƢǏȂǐƻ�śƴǈǳ¦�Ǯهذه الصورة تعاطف من طرف القارئ للمعاناة و القسوة ا ǳ̄�Ƣđ�ǲǷƢǠÉȇ�Ŗǳ

عندما يعرف بأن موعد اإلعدام قد تأجل مرة ثانية و هذا ما يعين مزيدا من التعذيب ومزيدا من 

اآلالم واملعاناة وبالتايل يثري هذا املشهد يف نفس القارئ عاطفة الشفقة و التآزر مع هذا البطل 

  كما أن هذا النمط من التماثل   -قدر اهللا  ال -ذلك أن ما تعرض له قد نتعرض له حنن يوما ما 

  Jouissance Esthétiqueيعمل على حتقيق التطهري اجلمايل أو ما يسمى باملتعة اجلمالية

»�ǞǓÂ�ǺǷ�ňƢǠȇ�Äǀǳ¦�ǲǘƦǳ¦�ǽƢš �¥°ƢǬǳ¦�ǾȇƾƦȇ�Äǀǳ¦�ȆǴƯƢǸƬǳ¦�Ǧ ǫȂŭ¦�Ǻǟ�ƨš ƢǼǳ¦�ƨǠƬŭ¦�ƢĔ¤

الشفقة والتعاطف مع البطل يكتسب القارئ إزاء هذا املوقف التماثلي الذي ينم عن . 1»مزري

  .مجالية صفات الذهن فيتأثر مبا يعانيه البطل وهذا ما يدعوه للتماثل معه

نلمح هذا النمط من التماثل يف منوذج  باإلعدامالمحكومحكمةليإضافة إىل قصيدة   

2:اليت يقول فيها الشاعر النعمانشقائقالحبيبنزفآخر هو قصيدة 

اِن، النُّعمَ قَ ائِ قَ شَ يبُ بِ حلَ ا فَ زَ نَـ 

، هِ وحِ رُ ِجبُ تْ ألَ ألَ تَ وانِ رجُ األُ رضُ أَ 

، ةٌ آهلَِ تهُ كَ فَ ي سَ ذِ الَّ بِّ احلُ مُ دَ : ايهَ انِ غَ  أَ وَىل أُ 

...مٌ ا دَ هَ رُ آخِ وَ 

لْ فِ حتَ اِ انَ نعَ كَ عبَ ا شَ يَ 

لْ عِ شتَ اِ ، وَ كَ رضِ أَ يعِ بِ رَ بِ 

  ن مِ دَ رَّ ¦�ÈĐانَ نعَ كَ عبَ ا شَ ا، يَ هَ ورِ هُ زُ كَ 

!لْ مِ كتَ اِ ، وَ كَ حِ الَ سِ 

ةً هنَ مِ ةَ اعَ رَ الزِّ تَ خرتَ اِ كَ نَّ ، أَ كَ ظِّ حَ سنِ ن حُ مِ 

17ص ،نزار قباينليف الشعر السياسي  تصايلالبعد التطهريي اال: خري الدين دعيش  -  1
.45ص : ال تعتذر عما فعلت: حممود درويش   -  2
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نيَ اتِ سَ البَ تَ خرتَ اِ كَ نَّ أَ كَ ظِّ حَ وءِ ن سُ مِ 

، اهللاِ ودِ دُ ن حُ مِ ةَ يبَ رِ القَ 

...الِ الصَّلصَ ةَ ريَ سِ بُ كتُ يَ يفُ السَّ يثُ حَ 

القارئ صراحة أن يتماثل تعاطفا مع شعب كنعان األيب الذي  درويشمحموديدعو   

�ȄǴǟ�ƪو . الحتالل من قتل و تعذيب ودماريعاين ويالت ا ȈǼÉƥ�ƢĔ¢�Ǧ ǌƬǰȇ�̈ƾȈǐǬǴǳ�¥°ƢǬǳ¦

. ) اشتعل كزهورهاو / شعب كنعان احتفل بربيع أرضك  يا ( :ثنائيات ضدية إذ يقول الشاعر

  . ) من سوء حظك أنك اخرتت البساتني/ ة من حسن حظك أنك اخرتت الزراعة مهن ( :وقوله

هذه املتناقضات رمبا هي دليل على احلالة النفسية و اآلالم اليت يعانيها الشاعر  إن كل  

نفسه؛ مبا يفسر لنا أنه هو أيضا متماثل تعاطفا مع هؤالء املقهورين من بين جلدته و وطنه ، كما 

  .ت بالدماء اليت سفكتها آهلة الظلم والطغيانيبني من جهة ثانية صورة األرض الزكية اليت تلطخ

إذن فالشاعر يعرض صورة املتلقي الذي يتفاعل و يتماثل تعاطفا مع مأساة هذا الشعب   

)�ǾƷȐǇ�ǺǷ�®ǂĐ¦�śǘǈǴǧ�Ƥ Ǡǋ ( و هنا إبراز و تأكيد على التواصل الذي يتحقق بني البطل

و بالتايل حيدث التطهري ) لقي للقصيدةاملت( الرتاجيدي ممثال يف الشعب األيب البطل و القارئ 

ال هذا الشعب الذي ينشده الشاعر إزاء ما يُثار أمام املتلقي من عاطفة الشفقة و التأمل حل

  : ينتقل بنا الشاعر إىل من حالة التأمل إىل حالة الرجاء إذ يقولو . املغلوب على أمره

، يَّ دِ بَ األَ كَ يشَ جَ لُ ابِ نَ ن السَّ كُ لتَ فَ 

يدٍ صَ بَ الَ كِ ودُ لُ اخلُ  نكُ ليَ وَ 

، محِ القَ ولِ قُ  حُ ِيف 

ُحرَّةً لُ ائِ يَ ن األَ كُ لتَ وَ 

...ةٍ يَّ وِ عَ رَ ةٍ يدَ صِ قَ كَ 

الغد  إذ حتيل السنابل على ) ن السنابل فلتك( تتضح صورة التفاؤل من خالل عبارة   

  حىت إذا ماتت فإن و  العطاء،إذن فالسنبلة دائمة . التجدد، والزيادةاملشرق واالخضرار والنماء و 

  368باب الصاد، ص جممع اللغة العربية،املعجم الوجيز،. هو الطني اليابس: الصلصالـ.
  31باب اهلمزة، ص جممع اللغة العربية،املعجم الوجيز،.الَوِعُل، حيوان بري:األَُيُل و اِإلَيلُ : األيائلـ.
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كما حتيل لفظة السنابل على احلرية فهي متيل  .خرى إن مل نقل سنابل ستأيت بعدهاسنبلة أ هناك

  .مع الريح يف كل اجتاه دون أن ينكسر ساقها

، فاأليائل )ولتكن األيائل حرة، كقصيدة رعوية : ( ح أمل الشاعر يف احلرية يف قولهونلمَ 

ائما وهذا تشبيه دقيق ال يصدر إال من ذات مرهفة، عارفة جبميع حرة وحتب أن تعيش حرة د

و لعل هذا ما يقصده الشاعر حبيث نكتشف أنه . األوضاع اليت يعانيها شعب فلسطني اجلريح

حىت ال يصاب مثلما أصيب هو يف بداية القصيدة   هنفس قارئيف نفسه و  يعمل على بعث األمل

  .عله يتماثل تعاطفا مع هذا الشعب البطل و يتأمل حلالهجي بالتايل فزرع األمل يف نفس القارئو 

وغري بعيد عن القصيدة السابقة جند قصيدة أخرى جتسد منط التماثل تعاطفا هي قصيدة   

  : إذ يقول الشاعر  1"انكسرتالسروة"

ت ِيف امَ نَ ، وَ ةٍ نَ ئذَ مِ ت كَ رَ سَ نكَ السَّْرَوُة اِ 

، ةً نَ اكِ دَ اءَ ضرَ خَ ا،هَ لِّ ى َتقشُِّف ظِ لَ عَ يقِ رِ الطَّ 

  ت رَّ مَ .وءٍ سُ بِ دٌ حَ ب أَ صَ يُ ملَْ .يَ ا هِ مَ كَ 

اُر بَ الغُ بَّ هَ . ا�ÈÊĔƢغصَ ى أَ لَ عَ ةً عَ سرِ مُ اتُ بَ رَ العَ 

نَّ كِ لَ ت ، وَ رَ سَ نكَ السَّْرَوُة اِ .../اجِ جَ ى الزُّ لَ عَ 

ارِ  دَ  ِيف ِينَّ لَ ا العَ هَ شَّ ريِّ عُ غَ تُـ ملَْ ةَ امَ مَ احلَ 

  ى لَ عَ انِ رَ اجِ هَ مُ انِ رَ ائِ قَّ طَ لَّ حَ وَ .ةٍ رَ اوِ جمَُ 

.وزِ مُ الرُّ عضَ بَ الَ ادَ بَ تَـ �ÈÊĔƢ�ÈÂ���Ƣكَ مَ َكَفافِ 

خالد عبدوهذا يدل مثلما يرى ) السروة انكسرت( هكذا يبدأ الشاعر قصيدته بـعبارة   

�Ʈ«،الرؤوف الجبر ȈƷ�ǺǷ�ƨŻƾǬǳ¦�Ȇǿ�ƢĔ¢�ŘǠŠ���Ƣǿ°Ƣǈǰǻ¦�ǲƦǫ�ƨǸƟƢǫ�ƪ ǻƢǯ�ƢĔ¢ الوجود على

و كأن بالشاعر يريد أن . يف حياة كل فرد اً مبا يوحي أن لشجرة السرو أثر  .2»حالة انكسارها 

كانت بطلته شجرة سرو شاخمة مبظهرها اجلميل وحجمها الكبري، وفجأة تنكسر اً رَّ يصور لنا واقعا مُ 

.63ص: تعتذر عما فعلت ال: حممود درويش   -  1
.96ص  :، قراءات يف شعر حممود درويشغواية سيدوري: خالد عبد الرؤوف اجلرب  -  2
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ǀǿ�ÀƘƥ�¾ȂǬǳ¦�ƾȇǂȇ�ǂǟƢǌǳ¦�ÀƘǯÂ��¿ƢǠǳ¦�Ǫȇǂǘǳ¦�ȄǴǟ�ƢĔƢǐǣ¢�ǂƯƢǼƬƫ�Â  ا االنكسار هو يف احلقيقة

  .انكسار للذات  وحللمها يف التحرر

أن يوقد يف نفس القارئ عاطفة الشفقة والتأمل حلال شجرة  درويشمحمودولقد حاول   

السرو اليت قد حتيل أيضا على فلسطني و ما حدث هلا مستخدما يف ذلك عبارات دقيقة و رائعة 

فهذه  )ƢĔƢǐǣ¢�ȄǴǟ�ƨǟǂǈǷ�©ƢƥǂǠǳ¦�©ǂǷ: ( ول تعكس مدى مأسوية املوقف خصوصا عندما يق

العبارة لوحدها كفيلة بأن جتعل القارئ يتماثل تعاطفا مع تلك الشجرة املسكينة، ومن ورائها 

  .فلسطني

إن شجرة السرو عادة ما تكون عالمة بارزة يف الطريق، فهي من األشجار اليت تتميز 

�ƪ ǈȈǳ�ƢĔ¢�ǺǷ�Ƕǣǂǳ¦�ȄǴǟÂ�Ƣǿ°¦ǂǔƻ¦Â�ƢȀƻȂǸǌƥ مثمرة فإن مجال منظرها وعلوها كفيلني بتغطية

�ń¤�¦ȂƬǨƬǴȇ�À¢�Ƕē¦®Ƣǟ�ǺǷ�². هذا النقص ƢǼǳ¦�À¢�ƨǬȈǬū¦�Âالَذْين يزيِّنان حوافوالنخيل  الشجر

.Ǫȇǂǘǳ¦�ȄǴǟ�©ƢƬǧȏ�ƢĔƘǯ�Â� ƢǬǴǳ�Ǟǫ¦ȂǷ�Â¢�©ƢǷȐǟ�ƨƥƢưŠ�ŐƬǠ1تلطرقات، بل إن هذه األشجار ا

  .إىل التساؤل عن األسباب الكامنة وراء ذلك وبالتايل فاختفاؤها يدعو املارين

إن انكسار شجرة السرو يفتح الباب على القول بأن هناك سببا النكسارها، وهذا ما 

جيعل القارئ يبحث و يبحث من أجل إجياد األسباب الكامنة من وراء هذه الفاجعة هل هي 

  اإلنسان ؟ الطبيعة و قد فعلت فعلتها؟ أو هل أن فعل الكسر قد وقع من طرف 

2: يقول الشاعر 

�Èارَ جلَ ةٌ أَ مرَ اِ التِ قَ وَ 
Êēًة ؟ فَ اصِ عَ دتِ اهَ ل شَ تُرى، هَ : ا

ةُ روَ السَّ وَ .../جرَّافًة الَ ، وَ الَ : تالَ قَ فَـ 

:امِ طَ ى احلُ لَ عَ ونَ رُ ابِ العَ الَ قَ وَ . ترَ سَ نكَ اِ 

و َهرَِمْت ، أَ الِ مهَ اِإل نَ ت مِ مَ ئِ ا سَ هَ لَّ عَ لَ 

ةُ يلَ لِ قَ ، وَ ةٍ افَ رَ زَ كَ ةٌ يلَ وِ طَ يَ هِ ، فَ امِ يَّ األَ نَ مِ 

 
َ
.نيِ قَ اشِ عَ لُ لِّ ضَ تُ الَ ، وَ ارِ بَ الغُ ةِ سَ كنَ مِ  كَ عَىن امل

، أٍ طَ خَ الَ ا بِ هَ رمسُُ أَ نتُ كُ :فلٌ طِ الَ قَ وَ 

.97ص : السابقاملرجع : ينظر  -  1
.64ص : ال تعتذر عما فعلت: حممود درويش  -  2



   ذر عما فعلتـعتـد التطهريي االتصايل يف ديوان  ال تـالبع                       الفصل الثالث                                 

129

نَّ إِ :ةٌ فلَ ت طِ الَ قَ ، وَ هلٌ ا سَ هَ امَ وَ قِ نَّ إِ فَ 

  . ترَ سَ نكَ اِ ةَ روَ السَّ نَّ ِألَ ةً صَ اقِ نَ ومَ اليَ اءَ مَ السَّ 

هكذا كثرت التأويالت و اختلفت يف آن واحد حول السبب الذي كان وراء انكسار   

أقر بأنه شاهد ولكن ال أحد ) العاصفة( السروة ، فهناك الذي يربط فعل انكسارها بالطبيعة 

�Â�ƨǧ¦ǂƳ�Â¢��ƨǨǏƢǟ¦�Ƥ ǠǌǳƢƥ�ǪǴǠƬȇ�ƢǷ�ǲǯ�» ǂƳ�Äǀǳ¦�ÂƾǠǳ¦�Ƣđ�®ȂǐǬŭ¦�ǲǠǳومل . لفلسطيين

�Ļ�Â¢�ƪ Ƿǂǿ�ƢĔ¢�ń¤�Ƥ Ʀǈǳ¦�ǞƳ°¢�ǺǷ�½ƢǼǿ�À¤�ǲƥ�ƾū¦�¦ǀǿ�ƾǼǟ�©ȐȇÂƘƬǳ¦Â�©ƢǼȀǰƬǳ¦�Ǧ Ǭƫ

لكن يكتشف هكذا تعددت الروايات و . ƢĔȂǏÂ�ƢȀƬȇƢǟ°�Ƕđ جيدرإمهاهلا من طرف من كان 

كما يكتشف مدى حب . القارئ أن الشجرة انكسرت وفقط دون أن جيد سببا حمددا النكسارها

ف يف نفوسهم أملا اس لتلك الشجرة، السيما فئة األطفال، ذلك أن انكسار شجرة السرو خلَّ الن

ان اهلدف من ورائها الشاعر بني األطفال وشجرة السرور كولعل الصلة اليت أقامها . وحسرة عليها

.التأثري يف املتلقي و إثارة عاطفة الشفقة لديه حلال هذه الشجرة، وما وقع هلا

مها من أنكسار يكشف عن معاين عديدة لعل أبرزها انكسار ذات الشاعر وسإن فعل اال  

هذه احلياة، حياة اهلجرة و العيش بعيدا عن أحضان الوطن األم، كما قد يكشف عن االنكسار 

الفنت اليت ال تكاد ختتفي حىت تظهر من جديد و الذي تعانيه األمة العربية جراء الصراعات 

أما تعدد الروايات . وحي إىل انكسار احللم مبشاهدة مستقبل أفضل وبأشكال خمتلفة، كما قد ي

حول فعل االنكسار واختالفها حول طبيعة الفاعل فيشري إىل حالة الشعب الذي ال ولن يتفق 

  .الشعوب العربية على وجه اخلصوص يفالسمة البارزة  هي ولعل هذه. على أمر واحد

اطفيت الشفقة و اخلوف يف نفس قارئة أن يوقد ع درويشمحمودهكذا حاول الشاعر   

بكم هائل من وهكذا نرى قصائده مفعمة  يتماثل تعاطفا مع كل ما يقرأجيعله يتفاعل و  حىت

  .املشاعر واألحاسيس النابعة من نفسه املتأملة على مصري أمتها

   :التماثل تطهرا: رابعا 

©�¦�Ƣđ�ǂŻ�Ŗǳ¦�̈ƢȈūمن مشكال) املتلقي( إن التماثل تطهرا يعمل على حترير القارئ   

يوميا، ويضعه مكان البطل الذي يعاين هو اآلخر، و هذا من أجل التوصل إىل حترير القارئ 
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إذ ينعكس هذا التحرر عليه، إما حباالت ضحك تعبريا عن سعادته النتصار البطل أو ،داخليا

ن مهوم احلياة اليومية وأصبحت بكاء تعبريا عن حزنه ملا آل إليه، و هنا نقول إن املتلقي قد حترر م

و بالتايل فهذا النمط التماثلي من شأنه أن حيرر . لديه القابلية القدرة على التفكري الصحيح

املتلقي و حيدث لديه انبساطا يستعيد به صفاء الذهن، و تصبح لديه القدرة على التفكري السليم 

  .ضحك تعبريا عن موقف مااملتوازن و هذا ما يظهر يف حاالت كاحلزن و األسف أو ال

مقعد في المسرح  ليونلمح هذا النمط من التماثل تطهرا يف الديوان يف قصيدة   

:1اليت يقول فيها الشاعر ،المهجور

ِيف ورِ املهجُ حِ  املسرَ ِيف دٌ قعَ  مَ ِيل 

رُ كَّ ذَ تَ د أَ قَ ى، وَ نسَ د أَ ، قَ وتِ ريُ بَ 

  يء ٍ شَ لِ الَ ...نيٍ نِ حَ الَ بِ ريَ خِ األَ صلَ الفَ 

ةٌ وبَ كتُ ن مَ كُ تَ ملَْ ةَ يَّ حِ املسرَ نَّ ِألَ لْ بَ 

...ةٍ ارَ هَ مبَِ 

  ى وضَ فَ 

ٌة يَّ اتِ ٌة ذَ ريَ سِ ، وَ نيَ سِ ائِ اليَ ربِ حَ اتِ يَّ ومِ يَ كَ 

  م هُ وصَ صُ نُ ونَ قُ رِّ ميَُ لونَ ثِّ ممَُ .نيَ جِ رِّ فَ املتَـ زِ رائِ غَ لِ 

ودُ هُ شُّ ال نُ ا، حنَ نَ ينَـ بَ فِ لِّ املؤَ نِ عَ ونَ شُ تِّ فَ يُـ وَ 

  .انَ دِ اعِ قَ ى مَ لَ عَ نيَ سِ الِ اجلَ 

، كَ حَ َال ر سِ شهِ  تُ َال :انِ نَ ي الفَ ارِ جلَِ ولُ قُ أَ 

!املؤلَّْف نتَ ا كُ ذَ ال إِ ر، إِ ظِ نتَ اِ وَ 

َال -

املؤلُّْف ؟ نتَ ل أَ هَ وَ :ِين لُ سأَ يَ وَ 

َال -

ْنيِ فَ ائِ خَ سُ لِ جنَ وَ 

.115ص : السابق املصدر  -  1
   اجلالسون: هكذا وردت والصوابـ 
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غالبا ما نلحظها يف قصائد ديوانه الذي  -   يف هذه األبيات اليت صيغت بطريقة حوارية  

��Ƣđ�ƪ -بني أيدينا  ƬǠǻ�Ŗǳ¦�©ƢǨǐǳ¦�ǽǀǿ�ǺǷ�ǄƠǸǌȇ�ȂǿÂ�ǲǐŢ�¥°ƢǬǳ¦�ƨǠƬǷ�À¢�Ǧ Ȉǯ�ǚƷȐǻ

كل من املسرح و املسرحية و املمثلون، فاملسرح مهجور و هذا دليل على ضعف العروض املقدمة 

ا جمرد سرية ذاتية �ċĔأمل تكتب مبهارة ذلك  -باعرتاف الشاعر –لذا فاجلمهور يقاطعه، و املسرحية 

تعكس احلالة اليت يعيشها الناس و املتفرجون منهم على اخلصوص، أما املمثلون فهم كذلك 

  .ناقمون على الوضع الذي وجدوا أنفسهم طرفا فيه

تعة اليت حتصل لدى القارئ جتعله يتماثل مع الشاعر وحيذو حذوه يف مقت إن هذه امل  

، وبالتايل جيد كل من مشكالته اليت يعانيها، لُيظِهر موقفه من البطل ويعلن حترره من هذه الظواهر

وهنا وجبت اإلشارة إىل براعة . القارئ و الشاعر جماال خصبا للتحرر والتطهر من تلك احلقيقة املرة

  .الشاعر وقدرته يف معاجلة الواقع من خالل عمل فين

¢�Ƣē°ȂǏ�Ŀ�©¦ǀǳ¦�ŚǤƫ�Ǻǟ�À¦ŐǠƫ��śƫ¦̄�¿ƢǷإن القارئ جيد نفسه يف هذه القصيدة   

يف ) أنا(هذا ما تدل عليه اإلحالة على الضمريين، و 1احلقيقية اليت جتسد الصراع الداخلي املرير

يقول، يرد، و كثرة أساليب االستفهام اليت : يف لفظيت) هو(أقول، أجريت، أصلحت، و: األلفاظ

¦ǀǿ�ƨȇƢĔ�Ŀ�ȏ¤�ƢŹǂǏ�Ƣƥ¦ȂƳ�ƢŮ�ƾų�ȏ2احلوار، عندما يقول الشاعر:

ًال طَ ن بَ كُ :ولُ قُ أَ 

حٍ اضِ وَ ريٍ صِ ن مَ و مِ نجُ تَ لِ اً يَّ ادِ يَّ حِ 

دِ  املشهِ ِيف الً جَّ بَ مُ وتُ  بطٌل ميَُ َال :ولُ قُ يَـ فَـ 

يتُ جرَ ا أَ مبََّ رُ .ةَ يَّ قِ البَ رُ ظِ نتَ أَ سَ .اِين الثَّ 

حتُ لَ صا أَ مبََّ رُ وَ .ولِ صُ الفُ دِ حَ ى أَ لَ عَ يالً عدِ تَ 

ِيت خوَ إِ بِ يدُ دِ احلَ عَ نَ ا صَ مَ 

  ؟  ذاً إِ نتَ أَ :ولُ قُ أَ فَ 

انِ دَ اهِ شَ وَ انِ ُمقنـَّعَ انِ فَ لِّ ؤَ مُ نتَ أَ ا وَ نَ أَ :دُّ رُ يَـ 

انِ نـَّعَ قَ مُ 

.70ص  :قراءات يف شعر حممود درويش غواية سيدوري،:  اجلربف  خالد عبد الرؤو  :ينظر -  1
.116ص : ال تعتذر عما فعلت: حممود درويش -  2
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.جٌ رِّ فَ تَـ ا مُ نَ ؟ أَ أِين ا شَ مُ :لُ و قُ أَ 

َال وَ ...ةٍ يَ اوِ هَ ابٍ  بَ ِيف جٌ رِّ فَ تَـ  مُ َال :ولُ قُ يَـ فَـ 

ارَ تَ ن ختَ أَ يكَ لَ عَ ا، وَ نَ هُ يٌّ ادِ يَّ حِ دٌ حَ أَ 

.ةِ ايَ هَ  النـِّ ِيف كَ ورَ دَ 

�Ŀ�ÀȂǯ°ƢǌǷ�ǲǰǳƢǧ� Äǂƥ�ƾƷ¢�ȏÂ��¿Ƣēȏ¦�Ǻǟ�ÃƘǼǷ�Ŀ�«ǂǨƬǷ�ȏ�ǾǻƘƥ�̈ƾȈǐǬǳ¦�ȆȀƬǼƫ�À̄¤

فهم أيضا  .نيكذلك املخرجو ، نياجلرم، فإذا كان الشاعر ناقما عن املسرح و املسرحية و املمثل

وبالتايل فإن هذه القصيدة تعكس حالة الشاعر الناقمة على األوضاع املريرة،   . هذه املعادلة طرفا يف

كم أنه يدعو القارئ للتفاعل و التماثل معه الستنكار تلك األوضاع و هذا كله من أجل حدوث 

  .التطهري الذي ينشده له و لقارئه 

 حيث ال شيء يعجبني :وانو نلمح هذا النمط من التماثل تطهرا يف قصيدة أخرى بعن  

  . ين على احلافلة سئموا احلياة و ما فيهايصف فيها الشاعر حالة مسافرِ 

:1يقول

ِين بُ عجِ يُ يءَ  شَ َال 

  و اديُ  الرَّ َال –اصِ  البَ ِيف رٌ افِ سُ مُ ولُ قُ يَـ 

لِ َال ى التِّ لَ عَ ع ُ الَ  القِ َال ، وَ احِ بَ الصَّ فُ حُ  صُ َال وَ 

  / يبكِ ن أَ أَ يدُ رِ أُ 

، ةِ طَّ  احملَ َىل إِ ولَ ر الوصُ ظِ نتَ اِ :قُ ائِ السَّ ولُ قُ يَـ 

/عتَ طَ ستَ ا اِ مَ كَ حدَ وَ بكِ اوَ 

َال اً يضَ أَ ناَ أَ :ةٌ دَ يِّ سَ ولُ قُ تَـ 

ي، ربِ ى قَ لَ  عَ ابِين لتُ لَ دَ . ينبُ عجِ يُ يءَ شَ 

دِّعِين وَ يُـ ملَْ ، وَ امَ نَ وَ هُ بَ جَ عأَ فَ 

يءَ  شَ ا، َال نَ  أَ َال وَ :يُّ عِ امَ اجلَ ولُ قُ يَـ 

  ن أَ ونَ األركيلوجيا دُ ستُ رَ ين، دَ بُ عجِ يُ 

.86-85ص ص: السابقاملصدر  -  1
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  ا نَ ل أَ هَ .ةِ ارَ جَ  احلِ ِيف ةَ يَّ وِ اهلٌ دَ جِ أَ 

  / ا ؟نَ أَ قاً حَ 

ا َال نَ أَ .اً يضَ ا أَ نَ أَ :يٌّ ندِ جُ ولُ قُ يَـ وَ 

.حاً بَ شَ ماً ائِ دَ رُ اصِ حَ أُ . ينبُ عجِ يُ يءَ شَ 

/ِين رُ اصِ حيَُ 

نُ ا حنَ هَ :ِيبُّ صَ العَ قُ ائِ السَّ ولُ قُ يَـ 

  وا دُّ عِ استَ ، فَ ةِ ريَ خِ ا األَ نَ تِ طَّ ن حمََ ا مِ بنَ رَ قتَـ اِ 

.../زولِ لنُّ لِ 

، ةِ طَّ احملَ عدَ بَ َما يدُ رِ نُ :ونُ خُ صرُ يَ فَـ 

!ق لِ نطَ افَ 

ناَ أَ . انَ  هُ لِين نزِ أَ :ولُ قُ أَ ا فَ نَ ا أَ مَّ أَ 

بتُ عِ  تَ ينِّ لكِ ، وَ ينبُ عجِ يُ يءَ  شَ م َال هُ ثلَ مِ 

.رِ فَ السَّ نَ مِ 

فين خيايل ، من خالل سرده حلكاية  قع مبا هوحياول الشاعر يف هذه القصيدة معاجلة الوا  

هؤالء املسافرين على احلافلة، حيث أن اجلميع غري راض  ولكن دون ذكر األسباب والدوافع، 

ئزاز والثورة على لعلها مرارة احلياة أو تالشي األمل يف ترقب املستقبل الزاهر، مما سّبب االمش

بغية إجياد ) الفين الواقعي و ( العاَلمني أن يقرب بني  درويشمحموداألوضاع، وبالتايل حياول 

  .فضاءات فنية تساعد على حتقيق النزعة التحررية من هذا الواقع و مشكالته اليت ال تنتهي 

�ǂǟƢǌǳ¦�Ȑǧ�ǞǸƬĐ¦�» ƢȈǗ¢�ǞȈŦ�ǂǯ̄ �̈ƾȈǐǬǳ¦�ǽǀǿ�Ŀ�ǂǟƢǌǳ¦�¾ÂƢƷ�ƾǬǳ الذي صور

يف  نفسه مسافرا يعجبه شيء وال السيدة يعجبها شيء و ال اجلامعي و ال اجلندي فالكل متساوٍ 

النفي، على أن الوحيد رمبا الذي ال يبايل هو سائق الباص وهذا ما يدعو القارئ إىل التماثل تطهرا 

  .مع هؤالء مجيعهم فيتحرر من مهومه ليحقق صفاء الذهن
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�ǞŦ�Ŀ�Ƥ وقد يقول قارئ   Ʀǈǳ¦�ƪ ǻƢǯ�Ŗǳ¦�ȆȀǧ�Ƣē¦̄�ƾƷ�Ŀ�ǲǘƦǳ¦�Ȇǿ�ƨǴǧƢū¦�À¢�ǂƻ¡

�̈®ȂƳȂŭ¦�ƨǓ°ƢǠŭ¦�» ƢȈǗ¢�Ǧ ǴƬű�ÀȂǴưŻ�§ Ƣǯǂǳ¦�À¢Â�śǘǈǴǨǳ�ǄǷ°�ƢĔ¢�ǂƻ¡�¾ȂǬȇ�ƾǫ�ƢǸǯ��� ȏƚǿ

ƢŮƢƷ�ÃȂǇ� Ȇǋ�ƢȀȈǼǠȇ�ȏ�Ŗǳ¦�ƨƠǨǳ¦�ǲưǸȈǧ��ƨǴǧƢū¦�ǪƟƢǇ�ƢǷ¢�řȈǘǈǴǨǳ¦�ǞǸƬĐ¦�ǲƻ¦®.

:1اليت يقول فيها الشاعر في بيت أميتطهرا يف قصيدة  ويتجسد منط التماثل  

َيلَّ وا إِ رنُ  تَ ِيت ورَ ي صُ مِّ أُ يتِ  بَ ِيف 

:الِ ؤَ السُّ نِ عَ فُّ كُ  تَ َال وَ 

  ؟  انَ ي، أَ يفِ ا ضَ يَ نتَ أَ أَ 

ي، مرِ ن عُ مِ ينَ شرِ  العِ ِيف نتُ ل كُ هَ 

، ةٍ يَّ بـِّ طِ ةٍ ارَ ظَّ  نَ َال بِ 

  ؟  بَ ئِ اقَ  حَ َال بِ وَ 

  ي كفِ يَ ورِ السُّ ارِ دَ  جِ قٌب ِيف ثُ انَ كَ 

يقِ حدِ ، التَّ ةَ ايَ وَ هِ ومُ جُ النُّ  كَ مَ لِّ عَ ي تَـ كَ 

  ...ي دِ بَ  األَ ِيف 

  ] ي فسِ نَ باً اطِ خمَُ لتُ يُّ ؟ قُ دِ بَ ا األَّ مَ [

  ا ؟ نَّ ا كُ مَ ا كَ نَ أَ نتَ أَ أَ ... ي يفِ ا ضَ يَ وَ 

  ؟  هِ ِحمِ َال ن مَ مِ لَ صَّ نَ ا تَـ نَّ ن مِ مَ فَ 

مح يف هذه القصيدة أن هناك ذات أوىل وذات ثانية؛ الذات األوىل جمّسدة يف الشاعر نل  

إن الذات األوىل ترمز إىل املاضي بكل أشكاله : أما الذات الثانية فهي نقيض األوىل؛ فنقول

وأما الثانية فتطمح إىل املستقبل )  هل ُكنُت يف العشرين من العمر بال نظارة طبية؟( وصوره 

، ولكن عن )كي تعلمك النجوم هواية التحديق يف األبدي: (يعكس ذلك قول الشاعراملشرق 

  . أي أبدي يتحدث الشاعر؛ إنه بال مالمح
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 تبحث عن التحرر، و لعل يتتضح معامل نفس الشاعر التمن خالل هذه القصيدة   

من الواقع رمزا الشاعر لن جيد فضاء أرحب من فضاء لغته الفنية اليت جييد صياغتها، حىت جيعل 

  . يؤدي إىل الدهشة

أن يقدم من خالل قصيدة لوحة فنية تعرب عن مهومه ومشاكله  درويشمحمودلقد حاول   

 هو نظر إىل املستقبل و ما فيه من أفق رحب، ما أالم وال فال هو رجع إىل املاضي بكل ما فيه

.فهو يعاين األمرّين، إنه يف املنتصف

مل على توحيد رؤيته برؤية املتلقي وجعله يتماثل تطهرا معه، هكذا أراد الشاعر أن يع   

 –توحي بالتحرر  من الذكريات األليمة ) كي تعلمك النجوم هواية التحديق يف األيدي :( فقوله

النجوم، ( و لكي يؤكد الشاعر على نزعته التحررية يوظف مجلة من القرائن اللفظية على غرار 

، فيحصل بذلك الفسيحظ تدل على مسو النظر حنو األفق فكلها ألفا) األبدي، التحديق،

  .االنبساط والصفاء الذهين لكل من القارئ و الشاعر

أن جيسد يف قصائده هذا النمط التماثلي الذي  درويشمحمودهكذا حاول الشاعر   

يدعو القارئ من خالله إىل التحرر و اإلنعتاق من مشكالت حياته، و التحليق بعيدا يف مساء 

حيصل جراء التطهري و بالتايل حيصل  الذيالقصائد حىت حيقق بعضا من السمو و التعايل  هذه

  .القارئ على املتعة اجلمالية

كماً التماثل ته: خامسا 

�ǞƳǂȇ�Ǯمنط  خيتلف   ǳ̄�Â�ƢȀǓǂǟ�Ļ�Ŗǳ¦�ƨȈǳƢǸŪ¦�ǲƯƢǸƬǳ¦�¶ƢŶ¢�ȆǫƢƥ�Ǻǟ�ƢǸǰē�ǲƯƢǸƬǳ¦

�ǂǰǼƫ�ǪǴǘǼŭ¦�¦ǀǿ�ǺǷ�ƨȇǂƼǈǳƢǧ�ŅƢƬǳƢƥÂ��Ƣđ�ÃǀƬإىل أن التماثل يتم مع بطل ليس له قدوة قد حيُ 

مثال، ال محمود درويشواحلقيقة أن مجهور القراء املتلقني لقصائد شاعر ما على غرار . التماثل

ميكن أن يقنعهم ما يقوله، إذا كانوا يف قرارة أنفسهم ضد أفكاره ومبادئه وبالتايل ينتج عن هذا 

يلخص هذا التنافر احلاصل، وعندئذ تعود املسافة اجلمالية بني صدور حكم مجايل من طرف القراء 

البطل واجلمهور، خالفا ملا رأيناه يف النمط األول املوسوم بالتماثل مشاركة  هناك أين الحظنا بأن 

املسافة اجلمالية منعدمة، أو تكاد والسبب مشاركة اجلمهور املتلقي للبطل يف كل أفراحه وأحزانه 

  إن املالحظ أن منط التماثل سخرية يظهر أكثر عند استنكار اجلمهور املتلقي  .ومجيع معتقداته
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لفعل ما صدر من البطل فتتشابك األفكار وتربز السخرية من ذلك الفعل أو املوقف الذي مل 

  .يرضي اجلمهور املتلقي

انب إن ما جيب اإلشارة إليه هو أن هذا النمط من التماثل جيب أن ال يُنظر إليه من اجل

له إجيابيات أيضا لعل أبرزها أنه يعمل على حترير ملكة النقد لدى املتلقي  ، ذلك أنَّ السليب فقط

  .و جيعله قادرا على إبداء األحكام خبصوص املواقف اليت يتعرض هلا البطل

جيسد ديوان حممود درويش التهكم والسخرية لتحقيق هذا النمط من التماثل اجلمايل     

�ƢēƢȈǓǂǧ�Ŀ�Ǆǯǂƫ�ƢǷ�ƢƦǳƢǣ�ƨȇǂǠǌǳ¦�Ǌضمن منظومته الت ȇÂ°®�ƨǷȂǜǼǷ�À¢�ń¤�ŚǌǻÂ�ƨȈǳƢǐƫȏ¦�ƨȇŚȀǘ

وهي بطبيعة ) املتلقي( الفكرية واألخالقية واجلمالية على االستجابة املتوقعة أن حتصل لدى القارئ 

ني ذات احلال استجابة تقوم على التأويل يف املستوى التفاعلي املرتبط أساسا بالتواصل ما بني الذات

الشاعر وذات املتلقي؛ إذن فالتأويل وفق هذا النمط هو مهمة املتلقي، هذا األخري الذي يعمل 

ǂǟƢǌǳ¦�Ƣđ�ƶƦȇ�Ń�Ŗǳ¦�ƨȈǨŬ¦�ňƢǠŭ¦�°ƢȀǛ¤�ǲƳ¢�ǺǷ�ƨǬƥƢǈǳ¦�Ǿƫ¦Őƻ�Â�Ǿǧ°ƢǠǷ�ŚƼǈƫ�ȄǴǟ�¦ƾǿƢƳ.

 الشاعرا اليت يعرض فيه أما أنا فأقول السميإن منط التماثل سخرية يتجسد يف قصيدة    

. الوهم/حاله وما أصبها من االنقسام الذي حصل على مستوى الذات يف رحلتها حنو حتقيق احللم

1:يقول

ينِّ مِ عكَ دَ : ي مسِ ِال ولُ قُ أَ ا ، فَ نَ ا أَ مَّ أَ 

قتُ طَ نَ نذُ مُ قتُ  ضُ ينِّ إِ ، فَ ينِّ د عَ عِ ابتَ وَ 

نْ حِ متَ اِ وَ كَ اتَ فَ ذ صِ خُ !كَ اتَ فَ ت صَ عَ اتسَ وَ 

  ى لَ عَ ينِ رَ ادِ ُكنَّا قَ نيَ حِ كَ لتُ محََ ... ي ريِ غَ 

ملَْ وَ " ا نَ أَ نتَ أَ "ينِ دَ حِ تَّ مُ هرِ النَّ  ورِ بُ عُ 

كَ ارَ ، اختَ ِيفَّ ي الوَ وقِ لُ ي السَّ لِّ ا ظِ يَ كَ خرتَ أَ 

عَىن ن مَ عَ حثِ البَ وا بِ لُ اءَ فَ تَـ ي يَـ كَ اءُ اآلبَ 

  ا مَ ندَ ى عِ مَّ سَ لمُ لِ ثُ حدُ يَ ا سَ مَّ وا عَ لُ اءَ سَ تَ يَـ ملَْ وَ 

يهَ لَ ي عَ لِ و ميُ ، أَ سمُ اِال يهِ لَ و عَ قسُ يَ 

  ا ؟ نَ أَ ينَ أَ فَ ...هُ عُ ابِ تَ ريُ صِ يَ فَـ هُ مَ َال كَ 
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  ؟  ةِ ريَ غِ ي الصَّ اعِ وجَ أَ ى وَ غرَ  الصُّ ِيت ايَ كَ حَ ينَ أَ وَ 

لذا نالحظ أن الشاعر قد  ،هذه القصيدة تعكس حالة السخرية املمزوجة باحلسرة واألمل  

¦�ƢǷ�¦ǀǿÂ��ǶǇȏ¦�¦Â°ƢƬƻ¦�Ǻȇǀǳ¦�Ƕǿ�ǶĔȋ� Ƣƥȉ¦�ǶǿÂ�Ńȋ¦�Ŀ�¾Âȋ بصيدته بإدانة املتسبشحن ق

:يفيد بأن االسم التصق بالشاعر رغم أنفه، وهذا ما جعله يبحث عن نفسه و ذلك يف قوله

  .وهو سؤال يوحي حبالة االنكسار والشرود اليت يعانيها) أين أنا؟(

بيات من زاوية أخرى هو أن الشاعر ال يريد لنفسه أن ما ميكن استخالصه من هذه األ  

يكون جزءا من هذا الوطن العامل، فثار يف وجه أبائه أوال مث شعبه، وهذا ما يعكس الشرخ الذي 

متحدين، مثلما يتحد االسم و املسمى  احيث كان) الشاعر وشعبه ( وقع بني الذات و ظلها 

منوذج البطل أصفاته وهذا ما يضع أمام القارئ ولكن حدث العكس وكره الشاعر شعبه وخصوصا 

السليب، املفارق للتماثل والتوحد، الذي يتوجب على القارئ أن يبني موقفه منه، كما أنه موقف 

  .يستوجب اإلدانة ملا حدث 

إن التوحد جيسده التماثل الذي حيصل بني القارئ و الشاعر، هذا األخري الذي يعمل 

  . حيرك فيه روح االستهجان وبالتايل استنكار البطل والسخرية منهعلى إثارة قارئه و بالتايل

:1و يضيف الشاعر

نْ أَ ونَ ي دُ امسِ عَ مَ ةٌ أَ امرَ سُ لَ جتَ 

انِ وَ يَـ احلَ ِة وَّ خُ أُ وتِ صَ ي لِ صغِ تُ 

ي ِيل روِ تَ ي، وَ دِ سَ  جَ ِيف انِ نسَ اإلِ وَ 

كِ دَ ين يَ يتِ طَ عَ أَ نْ إِ :ولُ قُ أَ ا، فَ هَ بـِّ حُ ةَ ايَ كَ حِ 

:ولُ قُ تَـ فَـ ...ةٍ يقَ دِ حَ ثلَ مِ رتُ صِ ةِ ريَ غِ الصَّ 

يدُ رِ  أُ ينِّ كِ ، لَ يهِ عنِ ي أَ ذِ الَّ وَ َلْسَت هُ 

ِيف البُ الطُّ قُ ملِ حيَُ ، وَ ةٍ يَّ عرِ شِ ةٍ يحَ صِ نَ 

ا أَُمرُّ نَ أَ ، وَ ِيب ْنيِ ثَـ كرتَِ مُ ريَ ي غَ امسِ 

ئٌ ارِ قَ رُ نظُ يَ ، وَ وِيل ضُ فُ خصٌ  شَ ِين نَّ أَ كَ 
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بُّ حِ أُ :يهِ فِ هٌ أيَ ي رَ بدِ يُ ي، فَـ  امسِ ِيف 

ِيف اٍيتَّ الذَّ هُ عرَ ا شِ مَ أَ ، وَ اِيف احلَ هُ يحَ سِ مَ 

:ِين لُ سأَ يَ وَ ...َال فَ ابِ بَ الضَّ صفِ وَ 

:ولُ قُ أَ فَ .رٍ اخِ سَ رفٍ طَ  بِ ِين قُ رمِ تَ نتَ ا كُ اذَ مَ لِ 

  ؟ ةٌ فَ ا صِ نَ ل أَ هَ : يامسِ اورُ حَ أَ نتُ كُ 

  ا؟ نَ  أَ أِين شَ  امَ :ِين لُ سأَ تَ فَـ 

ِين عطِ أَ : يمسِ ِال ولُ قُ أَ فَ أَنَا امَ أَ 

.!ِيت يَّ رِّ ن حُ مِ اعَ ا ضَ مَ 

يواصل الشاعر نفيه للذات ومن ورائها  جمتمعه، هذا األخري الذي ال يكرتث به وال المسه 

عر حىت، وكأنه شخص غريب عنهم، فال الطالب و ال القراء ألفوا امسه و أحبوه، وهنا يُدخل الشا

ذاتا ثالثة هي ذات القارئ، و لعله أراد من خالهلا احلكم على بعض األمور اليت مل يوضحها بل 

مل يشر إليها حىت، ولكن املالحظ أن حىت هذا القارئ ناقم على الشاعر وعلى شعره، و كأن 

. ةالشاعر يرفض منط الشعر الذايت الذي يتغىن بالطبيعة، ويؤكد على الشعر الثوري شعر املقاوم

  .هذا ما ملسناه يف القصائد اليت مت عرضها يف حديثنا عن منط التماثل إعجابا

فأين أنا ؟ ، وملاذا  : (إن الشاعر مل جيد أجوبة لألسئلة اليت ظلت تراوده على غرار تساؤله  

إن هذا التساؤل األخري لدليل على ) . كنت ترمقين بطرف ساخر، وهل أنا صفة؟ و ما شأين أنا؟

و لعل هذا ما يساهم بشكل كبري يف اتساع املسافة اجلمالية بني . ر من املسؤوليةتنصل الشاع

  .)الشاعر( و البطل ) تلقي امل( القارئ 

إن القارئ يتماثل سخرية مع البطل املزعوم والشاعر و بالتايل حياول أن يسرتجع تلك   

احلكم اجلمايل املستقل جراء  املسافة اجلمالية اليت وقعت بينهما يف البداية، فيسرتد من خالل ذلك

  .مراجعة بعض من مسلماته الفكرية و األخالقية اليت دحضها البطل السالب

اليت يلخص فيها حالة  أتذكر السياب: يتضح هذا النمط من التماثل أيضا يف قصيدة  

1:اإلنسان العريب املهزومة الضعيفة يقول
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  ى مَّ احلُ بِ ابُ ُأصَ نيَ ، حِ ابَ يَّ السَّ رُ كَّ ذَ تَ أَ 

اءَ شَ العَ وا يُِعدُّونَ انُ  كَ ِيت خوَ إِ : يهذِ أَ وَ 

!ِيت خوَ إِ ... م واهُ سِ مَ دَ  خَ َال و، وَ كُ والَ هُ يشِ جلَِ 

ا َال م مبَِ لُ حنَ ، ملَْ ابَ يَّ السَّ رُ كَّ ذَ تَ أَ 

  م لُ حنَ ملَْ وَ .وتٍ ن قُ مِ ملُ النَّ  قُّ حِّ ستَ يَ 

  . انَ ابَـ يَ اِن غِ ُتصاِفحَ نيِ تَ ريَ غِ صَ ينِ دَ ن يَ مِ رَ كثَـ أَ بِ 

ونَ ضُ نهَ ى يَ وتَ مَ ونَ ادُ دَّ حَ .أََتذَكَُّر السَّيَّابَ 

  . انَ ودَ يُ قُـ ونَ عُ صنَـ يَ وَ ورِ بُ القُ نَ مِ 

  ى نفَ مَ وَ ةٌ بَ رِ جتَ عرَ الشِّ نَّ إِ .أََتذَكَُّر السَّيَّابَ 

  ن مِ رَ كثَـ أَ م بِ لُ حنَ ملَْ نُ حنَ وَ .انِ مَ وأَ تَ 

  انَ تِ يقَ رِ ى طَ لَ عَ وتَ منَُ نْ أَ ، وَ اةِ يَ احلَ كَ اةٍ يَ حَ 

اقٌ رَ عِ "

اقٌ رَ عِ "

..."اقُ رَ ى العِ وَ سِ يسَ لَ "

يف هذه األبيات يضع الشاعر متلقيه أمام ما يشبه املشهد املسرحي الساخر ، الذي تغلب 

إنه تصوير بارع من شاعر يتقن فن . "هوالكو"العشاء جليش  ونَ دُّ عِ عليه صورة العرب وهم يُ 

هنا مستسلم مهزوم فاقد ) اإلخوة العرب (فالبطل !ير فأي صورة أهون من هذه الصورة ؟التصو 

هذا التصوير يدفع ف وبالتايل. للشخصية و اإلرادة، و حىت احللم فلم يتعد حد املصافحة فقط

، إذ ال نا تتسع املسافة اجلمالية بينهماهالبطل و بالتايل السخرية منه، و  القارئ إىل النفور من

  .مته مثل هذا املشهد وهذا احلالألُ متلٍق  أي ضىير 

هناك من أنَّ  ليل علىدَ لَ  )ينهضون من القبور ويصنعون قيودنا ،حدادون موتى(إن عبارة   

�ƢǷ�°ƾǬƥ�Ƣē¦̄�ƾƷ�Ŀ�ƨǼȀŭƢƥ�ȆƷȂƫ�ȏ�ÀÂ®¦ƾƷ�ƨǜǨǳ�ǲǠǳ�ǾǴƦǬƬǈǷ�°ǂǬȇÂ�Ƥ Ǡǌǳ¦�ŚǐǷ�Ŀ�ǶǰƸƬȇ

  .توحي بالقسوة و الشدة يف املعاملة
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التوقيت املفرتض هلذه القصيدة  وهذا يدل على أن الشاعر يتأمل ملا حيدث للعراقإن   

دميقراطية، وما يعكس هذا �ÅȏÂ®�ƢĔ¢�¾ƢǬيصادف أيام احلرب اليت شنت على العراق من طرف ما يُ 

مرات  بلفظها ومعناها حنو أربع)  أََتذَكَُّر السَّيَّاَب  (إذا تكررت عبارة . لزمن السياب هالتأمل حنين

  .يف هذا املقطع 

إن السياب ميثل زمن الشعر اجلميل الذي عاشته العراق، و هذا يقودنا إىل القول بأن 

الشاعر حين إىل الشعر زمن السياب و هو ناقم على الشعر يف زمنه ألنه ال يتعدى الشعر الذايت  

يح بأن موضوع و هذا ما يؤدي بنا إىل التصر  -مثلما الحظنا ذلك يف القصيدة املاضية  -

القصيدة متشعب وأنه كلما تعمقنا أكثر يف فهمنا للنص كلما اكتشفنا فيه معاين كثرية قد يصعب 

  .حتديدها وحصرها

إن موقف الشاعر من هذا كله يتميز بالسخرية و التهكم املمزوج باحلسرة و األمل و عليه   

مع البطل املهزوم املغلوب على أمره  و جيعله يتماثل سخرية ) املتلقي( فهو يعمل على إثارة القارئ 

وهذا ما يدفعه إىل إصدار حكم مجايل مستقل هدفه مراجعة مسلماته الفكرية واالجتماعية 

  ."هوالكو"العشاء جليش يَِعدُّوَن واألخالقية اليت دحضها منظر اإلخوة و هم 

بغية  باليةال يعرب عن ثورة عامة على األفكار محمود درويشإن هذا اخلطاب الصادر من   

حث اجلمهور املتلقي على إعادة التفكري من جديد والنهوض من هذا املستنقع الذي أضحى 

  .عالمة مسجلة باسم العرب

إن الشاعر عرض خطابه وفق مشهد يصور فيه حال البطل املهزوم وأنه هو من أحلق   

بالتايل تفعيل ، و )ملتلقيا( انة من لدن القارئ بنفسه تلك اهلزمية وهذا ما يستوجب االستنكار واإلد

مة على البطل واملستنكرة لبعض املسلمات األخالقية هذا األخري لالستجابة النقدية املتهكِّ 

  .لوع و ذُ نُ والفكرية واالجتماعية اليت ميزت هذا البطل من خُ 

اليت يستنكر فيها الشاعر  الظلكذلك يف قصيدة ) ƢǸǰē( يتجسد منط التماثل سخرية و   

1:فيهايقول . ذاته

  ى نثَ ال أُ وَ رٌ كَ  ذَ َال لُ الظِّ 

...ارَ النَّ  يهِ لُت فِ شعَ و أَ لَ ، وَ يٌّ دِ امَ رَ 

.83صال تعتذر عما فعلت، : حممود درويش -  1



   ذر عما فعلتـعتـد التطهريي االتصايل يف ديوان  ال تـالبع                       الفصل الثالث                                 

141

رُ صغُ يَ ُمثَّ رُ كبُـ يَ  وَ ِين عُ تبَـ يَ 

  ي شِ ميَ انَ كَ . يمشِ أَ نتُ كُ 

سُ لِ جيَ انَ كَ .سُ جلِ أَ نتُ كُ 

ضُ ركُ يَ انَ كَ .ضُ ركُ أَ نتُ كُ 

لُكْحِليَّ ي افِ عطَ مِ عُ خلَ أَ وَ هُ عُ خدَ أَ :لتُ قُ 

...يُّ ادِ مَ الرَّ هُ فَ عطَ مِ نهُ ى عَ لقَ أَ ، وَ ِين دَ لَّ قَـ 

ةِ يَّ بِ انِ اجلَ يقِ رِ  الطَّ َىل إِ رتُ دَ استَ 

.ةِ يَّ بِ انِ اجلَ يقِ رِ  الطَّ َىل إِ رَ ادَ استَ فَ 

ِيت ينَ دِ مَ وبِ رُ ن غُ مِ جُ خرُ أَ وَ هُ عُ خدَ أَ :لتُ قُ 

   يامِ مَ ي أَ شِ ميَ هُ يتُ أَ رَ فَـ 

  ...ى خرَ أُ ةٍ ينَ دِ مَ وبِ رُ  غُ ِيف 

نيِ تَ ازَ كَّ ى عُ لَ عَ ئاً كِ تَّ مُ ودُ عُ أَ :لتُ قُ فَـ 

نيِ تَ ازَ كَّ ى عُ لَ عَ ئاً كِ تَّ مُ ادَ عَ فَـ 

، يَّ فَ تِ ى كَ لَ عَ هُ لُ محِ أَ لتُ قُ فَـ 

  ...ى عصَ استَ فَ 

هُ عُ دَ خَ ِألَ هُ عُ تبَـ أَ ن سَ ذَ إِ :لتُ قُ فَـ 

ةً يَّ خرِ سُ كلِ الشَّ اءَ غَ بـَّ بَـ عُ تبَ أَ سَ 

ِين دُ لِّ قَ ا يُـ مَ دُ لِّ قَـ أُ 

يهِ بِ ى الشَّ لَ عَ يهُ بِ الشَّ عَ قَ ي يَـ كَ لِ 

.اِين رَ  يَـ َال وَ اهُ رَ  أَ َال فَ 

بالنفور من الشيء و التنكر �ƢēƢȈǗ�śƥ�ȆƷȂƫ�Ŗǳ¦�ƨȇǂƼǈǳ¦�¬Âǂƥ�ƨǸǠǨإن هذه القصيدة مُ 

ظله فأراد أن  بالتايل فاملعىن الظاهر الذي يفهمه القارئ العادي هو أن هناك أحدا سئمله، و 

  فإذا كان  ،يهرب منه، لكن هذا الظل كان يتلبس بلباس صاحبه يف كل مرة وال يريد مفارقته

  اَزَتنيِ : (هكذا وردتـ اَزينِ : والصواب) ُعكَّ .ُعكَّ
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الشخص ميشي جيد ظله ميشي معه و إذا كان جالسا فيجد ظله كذلك، وإذا كان يركض أو خيلع 

.معطفه، فالظل يقلد صاحبه يف كل صغرية و كبرية يفعلها، بل و يسبقه يف التقليد

�ǺǷ�ǎ عميقةلكن بقراءة  و   ǴƼƬǳ¦�ǞȈǘƬǈƫ�Ǻǳ�ƢĔƘƥ�śǬȇ�ȄǴǟ�ƪ ƸƦǏ¢�©¦ǀǳ¦�À¤�¾ȂǬǻ

الجبر خالد عبد الرؤوفال مقرتنة به، و هذا ما ذهب إليهآثار ظلها ألن اآلخر ال يراها إ

ال يراها هي أصال ألنه ال يلتفت إال إىل ظلها ال سيما بعد حماوالت كثرية  «: عندما قال

و بالتايل فنحن أمام معادلتني متناقضتني؛ األوىل تقول إن الذات . 1»آلثارللتخلص من تلك ا

سأمت ظلها و تريد اهلروب منه و التخلص من آثاره و الثانية تقول إن الذات تآمرت مع 

  .على نفسها) الظل(اآلخر

إن الشاعر يلخص يف هذه القصيدة موقف الذات من اآلخر الذي ال يكتفي إال بالتقليد   

:خر الذي قد نسقطه على الشعب املقهور و املهزوم، ونلمح ذلك يف قوله مستهزئا هذا اآل

واحلقيقة أن هذه املفارقة الصادمة توحي إىل حلة االنقسام الذي )  أتبع ببغاء الشكل سخرية ( 

) أقلد ما يقلدين: (تعانيه الذات اليت تقنع يف األخري و ترضى مبا ُكتب هلا، ونلمح ذلك يف قوله

) الظل( دين هذا املوقف الصادر من البطل أن يُ ) املتلقي ( التايل فالشاعر يريد من القارئ وب

  .ويستنكره استجابة ملسلماته األخالقية و االجتماعية و الفكرية 

م قصائده بنفحات متتزج فيها السخرية طعِّ أن يُ محمود درويشهكذا حاول الشاعر   

هذه .من ورائه حال األمة العربية ككل الفلسطيين و باحلسرة و األمل على حاله و حال شعبه

هذا و التهكم السخرية و لقضائد درويش إىل ) املتلقي( يدفعان القارئ  ماالسخرية و هذا األمل مها 

املستنكرة ملسلمات أخالقية و فكرية و اجتماعية  تفعيل االستجابة النقدية الساخرةسهم يف ما يُ 

بالتايل فاملتلقي يعمل على إصدار حكم مستقل خاص به عن تنخر جسد األمة العربية ككل و 

  .طريق هذا النمط من التماثل و عن طريق مراجعة مجيع املسلمات اليت دحضها البطل املهزوم

.91ص : غواية سيدوري قراءات يف شعر حممود درويش: خالد عبد الرؤوف اجلرب -1
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   :في ديوانهشعر محمود درويشل اللغوية واألسلوبية خصائصال: المبحث الثاني 

   :الخصائص المتعلقة باللغة: أوال 

  : تمهيد 

ن االنفعاالت اخلاصة بالتجربة الشعرية ليست انفعاالت نابعة من الفطرة و إمنا هي نتيجة إ  

محمودتأثريات حتولت إىل أفكار حتولت بدورها هي األخرى إىل لغة حياول من خالهلا الشاعر 

لنا القول بأن أساس التجربة الشعرية هو  يُبيح، ولعل املقام البوح مبشاعره وأحاسيسه درويش

�ǺǷ�ǲǸǠȇ�°ȂǏ�ǲǰǌƫ�Ƣđ�ƾǐǬȇ�ƢǷ�ƢƦǳƢǣ�ƨȇǂǠǌǳ¦�ƾƟƢǐǬǳ¦�Ŀ�©¦°ƢƦǠǳ¦Â�©ƢǸǴǰǳ¦�À¢�Ǯ،غةالل ǳ̄

تفعل فعلها و تؤثر يف متلقي تلك  اليتخالهلا الشاعر على شحن الكلمات باملعاين القوية 

  .القصائد 

 إن الشاعر يعرب يف جتربته الشعرية عن العديد من املواقف سواء تعلقت تلك املواقف مبا  

جيول بداخله من صراع أو تعلقت مبوقف إنساين عام متثله وبالتايل فالشاعر يف حماوالته املستمرة 

واملتعددة يف إبراز اجلوانب اجلديدة يف احلياة؛ إذ يعمل جاهدا على استثمار اللغة و جعلها لبنة 

�ǂǟƢǌǳƢǧ�ǾȈǴǟÂ��ƨȇƢǤǳ¦�ǽǀǿ�ǪȈǬŢ�ǲƳ¢�ǺǷ�¼ȐǘǻȐǳ�ƨȈǇƢǇ¢�ƾȈĐ¦ ري ألفاظ على تسخيعمل

  .خدمة قضيته؛ إذ مينح تلك األلفاظ طاقة شعرية تزيدها قوة و مجاالاللغة خلدمته  و 

حنو اللغة الشعرية أو  باللغةعلق تجبملة من املميزات منها ما ي وقد متيزت قصائد الشاعر  

 امهدبتعبري آخر املعجم الشعري الذي وظفه يف قصائد ديوانه، وتوظيفه للرتاث، إىل جانب استخ

قصائده على  محمود درويش�Ƣđ�Ƕǜǻ�Ŗǳ¦�ƨǬȇǂǘǳ¦�Ǿƥ�řǠǻÂباألسلوبلق عومنها ما يت. للرمز

التكرار، والتضاد إضافة إىل أنه كان يعتمد يف كتابته على األسلوب التقريري  غرار توظيفه ألسلويب

  :ومن اخلصائص نذكر، املباشر

  :  المعجم الشعري -أ

دقته يف الشاعر يف التصوير و  براعة يلحظ عما فعلت ال تعتذرإن الذي يقرأ ديوان       

�Ƣđ�°ȂǐȇÂ�ƨȈǼǧ�©ƢƷȂǳ�ƨǤǴǳƢƥ�ǶǇǂȇ�ÀƢǯ�Ʈ ȈƷ��©ƢǸǴǰǳƢƥ�Ƥ ǠǴǳ¦�ȄǴǟ�ƨǬƟƢǨǳ¦�Ǿƫ°ƾǫÂ�� ƢŹȍ¦

    .مشاهد يقف القارئ يف بعض األحيان عاجزا أمها جلماهلا ودقة إحيائها

ثريا بالظروف االجتماعية لع على املعجم الشعري حملمود درويش جيد أنه متأثر كاملطَّ و   

¦�Ȇǿ�¾Âȋ¦�¿ƢǬŭ¦�Ŀ�ǾƬǸȀǷ�À¢�Ãǂȇ�ÀƢǯ�¦ǀǳ�ǾǼǗÂ�Â�ǾƦǠǋ�Ƣđ�ǂŻ�Ŗǳ¦�ƨȇ®ƢǐƬǫȏ¦�Â�ƨȈǇƢȈǈǳو 
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إذن فالسبيل الوحيد 1.»أن يبين وطنا من الكلمات ما دام غري قادر على بناء وطن يف الواقع  «

، لذلك عمل اعر ترمجته على أرض الواقعطع الشهو االعتماد على لغة قادرة على نقل ما مل يست

درويش على توعية اجلماهري وحثها على النهوض بقضاياها، إىل جانب حتسيسها باملسؤولية جتاه 

�řȈǘǈǴǨǳ¦�Ƥ Ǡǌǳ¦�ƨȈǟȂƫ�Ǿŷ�Ǻǰȇ�Ń�ǂǟƢǌǳ¦�Àȋ�ǞǸŪ¦�ƨǤȈǐƥ�ƢĔƢǗÂ¢�ƨǜǨǳ�© ƢƳÂ��ƢĔƢǗÂ¢

:  العريب وكل القضايا القومية يقولفحسب، بل إن مهه يتعدى ذلك ليشمل اإلنسان العريب و غري

تتجاوز مهومي قضايا وطين ، فأنا أحاول العثور على وحدة العامل ،  «ملخصا موقفه من هذا 

املعذب يف كل مكان و أنا شديد االلتحام  اإلنسانلكين أرى أن العامل يبدأ من بييت ، أكتب عن 

.2 »وجدانيا و أدبيا و سياسيا بالوطن العريب الكبري 

و نفهم من هذا أن حممود درويش ليس شاعر فلسطني فحسب وإمنا هو شاعر لكل   

أولئك املظلومني و الذين فقدوا العيش يف كنف احلرية ، ولكن رغم كل ذلك فإن قصائده حمملة 

و أنا و إن كنت األخيرمبشاعر األمل و التفاؤل إذ يصور لنا يف تغري األحوال يف قصيدته  

3: ا بتغري األحوال إىل األحسن يقولملتفائل دوممشهدا لإلنسان ا

، ريَ خِ األَ نتُ كُ ن   إِ ا ، وَ نَ أَ وَ 

...اتِ مَ لِ الكَ نَ ي مِ كفِ ا يَ مَ دتُ جَ وَ 

سمٌ رَ ةٍ يدَ صِ قَ لُّ كُ 

يعِ بِ الرَّ ةَ طَ ارِ خَ و اآلنَ ونُ نُ للسَّ مُ رسُ أَ سَ 

ونَ فُ يزَ الزَّ يفِ صِ ى الرَّ لَ عَ اةِ شَ لمُ لِ وَ 

  ...رد وَ الالزَ اءِ سَ نِّ للِ وَ 

يُق رِ  الطَّ ِين لُ حمِ يَ ، سَ َو أَنَا

يَّ فَ تِ ى كَ لَ عَ هُ لُ محِ أَ وفَ سَ وَ 

، هُ تَ ورَ صُ يءُ الشَّ يدَ عِ ستَ ن يَ  أَ َىل إِ 

، يَ ا هِ مَ كَ 

عدُ ا بَ مَ ِيف يَّ صلِ األَ هُ مسَ اِ وَ 

.97، ص 2001، 1العربية للدراسات والنشر، األردن، طبنية القصيدة يف شعر حممود درويش، املؤسسة: ناصر عليـ   1
.97ص : املرجع نفسه  -  2
.21 ص: ال تعتذر عما فعلت: حممود درويش  -  3
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ƢƬǼȇ�Äǀǳ¦�ÀǄū¦�Â�Ńȋ¦�̈°¦ǂǷ�ÀƢȈǈǻ�ǂǟƢǌǳ¦�¾ÂƢŹ�©ƢǸǴǰǳ¦�ǽǀđعند التفكري حباله وما  به

عن األمل املرتقب  يف القصيدة عربَّ  إذا، والشاعر مل خيفي أمله بتغري احلال إىل األفضل، حدث هل

1:خصوصا يف قوله

َو أَنَا، َسَيحِمُلِين الطَّرِيُق  

َو َسوَف َأِمحُلُه َعَلى َكِتَفيَّ 

ِإَىل َأن َيسَتِعيَد الشَّيُء ُصورََتُه، 

ا ِهَي، َكمَ 

َو ِاَمسُه اَألصِليَّ ِيف َما بَعُد 

ƢǷ�ƢǷȂȇ�ƨȈǴǏȋ¦�Ƣē°ȂǏ�ń¤�®ȂǠƬǇ�°ȂǷȋ¦�À¢�ǺǷ�ƾǯƘƬǷ�ǾƦǋ�ǂǟƢǌǳƢǧ . ويتضح من خالل

��Ǧيهذه األب ǛÂ�ƾǬǧ��Ƣē ¦ǂǫ�¥°Ƣǫ�Ä¢�ǞȈǘƬǈȇ�ƨǴȀǇ�ƨƸǓ¦Â�ƨǤǳ�ȄǴǟ�ƾǸƬǟ¦�ǂǟƢǌǳ¦�À¢�©Ƣ

حملين، الطريق، كتفي، امسه األصلي، ولكنه سي: كلمات بسيطة ومتداولة يف احلياة اليومية حنو

محّلها مبعاين ودالالت هلا خصوصيتها وهنا يأيت دور القارئ املثايل الذي يقرأ وحيلل ويؤول 

ǂǟƢǌǳ¦�Ƣđ�ƶƦȇ�Ń�Ŗǳ¦�ƨȈǨŬ¦�ňƢǠŭ¦�Ǧ ǌƬǰȇÂ.

2:يقول فيها سيجيء يوم آخر: كما تتضح لغته الواضحة يف قصيدته اليت محلت عنوان

يٌ ائِ سَ نِ ومٌ ، يَ رٌ آخَ ومٌ يَ يءُ جِ يَ سَ 

ينِ كوِ التَّ لُ امِ ، كَ ةِ ارَ عَ االستِ يفُ فِ شَ 

سٌ شمِ ، مُ ةِ يارَ الزِّ اِيفُّ فَ زِ يٌ اسِ مَ 

سُّ حيُِ دَ حَ ال أَ .لِّ الظِّ يفُ فِ ، خَ سٌ لِ سَ 

لُّ كَ فَ .يلِ حِ الرَّ وِ أَ ارِ حَ  االنتِ ِيف ةٍ غبَ رَ بِ 

،يٌّ يقِ قِ حَ يٌّ يعِ بِ ي، طَ املاضِ جَ اِر خَ يءٍ شَ 

قتَ الوَ نَّ أَ كَ .وَىل األُ هِ اتِ فَ صِ يفُ دِ رَ 

كِ تَ ينَ زِ قتَ ي وَ يلِ طِ أَ «...هِ تِ ازَ جَ  إِ ِيف دُ رقُ يَ 

 .21ص : املصدر السابقـ  1
 .19ص : املصدر نفسهـ  2
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نيِ يَّ يرِ رِ احلَ يكِ دَ �ÈĔسِ  مشَ سي ِيف مَّ شَ تَ .يلِ مِ اجلَ 

  ا مَ ِيف وَ .أِيت ا تَ مَ يثَ رَ ةَ ارَ شَ ي البِّ رِ ظِ انتَ وَ 

اِيفٌّ ضَ إِ قتٌ ا وَ نَ ندَ عِ .رُ كبُـ تَ عدُ بَ 

/»...ومِ ا اليَ ذَ هَ عدَ بَ رَ كبُـ نَ لِ 

�ȆǿÂ�ƨȇƢǼǠƥ�̈°ƢƬű�· ƢǨǳ¢�ƢĔ¢�ƾŸ�̈ƾȈǐǬǳ¦�Ƣđ�ƪ ǤȈǏ�Ŗǳ¦�©¦°ƢƦǠǳ¦Â�· ƢǨǳȌǳ�ǚ ÊƷȐŭ¦�À¤

�ǾǨǼǯ�Ŀ�Ǌ ȈǠȇ�Äǀǳ¦�ȆǟƢǸƬƳȏ¦�ǖǇȂǳ¦�ǺǷ�̈ƢǬƬǈǷ�ƢĔ¢�ƢǸǯ�̈ŐǠǷÂ�ƨǘȈǈƥ�ƢǛƢǨǳ¢�ƢȀǴǸů�Ŀ

س، سلس، خفيف الظل، كلها تقريبا  شفيف االستعارة، ماسي، مشم:الشاعر، فألفاظ حنو

ن الشاعر بصدد البوح حظ خمتارة بدقة لتخدم املوضوع، ألتنتمي إىل حقل الصفاء، وهي كما نال

ƢƸƬǻȏƢƥ�ƾƷ¢�ƢȀȈǧ�Ƥ°،عن آماله يف هذه احلياة ǣǂȇ�ȏ�̈ƢȈƷ�ƢĔ¤.

  :  الديوان في ملُ داللة الحُ  -ب

لم، فبعدما نفعال و العاطفة إىل لغة احلُ من لغة تتميز باال محمود درويشلقد حتولت لغة   

تعرف الشاعر أكثر على األوضاع السياسية و االقتصادية و االجتماعية يف الوطن العريب الذي  

جيد فيه ضالته  هُ م علَّ لُ كان أمله فيه كبري يف حترير أرض فلسطني أصيب بصدمة ، فاجته إىل احلُ 

1:أنا و إن كنت األخيرو : يف  قصيدته املوسومة بـ  يقول. يف وجه الصِّعاب مودعينه على الصُّ ويُ 

:مٌ لُ حُ ةٍ يدَ صِ قَ لُّ كُ وَ 

"ماً لُ  حُ ِيل نَّ أَ بِ متُ لُ حَ "

هُ لُ محِ أَ  وَ ِين لُ حمِ يَ سَ 

ريَ خِ األَ طرَ السَّ بَ كتُ ن أَ ىل أَ إِ 

ربِ القَ امِ خَ ى رُ لَ عَ 

"ريَ طِ ي أَ كَ لِ ...تُ منِ "

تدل على أن الشاعر يريد أن يصل إىل احلقيقة عن طريق ) لمعبارة كل قصيدة حُ (إن   

  حقه وحق شعبه يف ينكر السبب  يف ذلك أن األخري إذ يرى بأن احللم أصدق من الواقع و ، لماحل

.22 ص: ال تعتذر عما فعلت: حممود درويش -  1
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إىل أن ميوت وهذا ما حتقق الصمود  لم ألنه هو الذي سيساعده على العيش الكرمي، فاجته إىل احل

  .    وافته املنية أنْ  ا خبيط رفيع من األحالم حىت وهو يتأمل إىلله حيث ظل حممود درويش متمسك

هو املالذ األول إجياد تعريف للحلم، كيف ال و  وقد ذهب الشاعر بعيدا عندما حاول  

1:؟، ماهوالحلميقول يف قصيدته . واألخري من الواقع

  ؟  وَ ا هُ ، مَ لمُ احلُ 

  ا ذَ هَ يءُ الالشَ وَ ا هٌ مَ 

نِ مَ الزَّ رُ ابِ عَ 

، بِّ احلُ لِ وَّ  أَ ِيف ةٍ جمَ نَ كَ يُّ هِ البَ 

ةٍ أَ امرَ ةِ ورَ صُ كَ يُّ هِ الشَّ 

!؟ مسِ الشَّ ا بِ هَ دَ �ÈĔكُ لِّ دَ تُ 

ىتَّ حَ راهُ أَ ادُ كَ  أَ ، َال وَ هُ  امَ 

مسِ األَ ي بِ فِ تَ خيَ 

هُ تَ فَّ خِ وَ هُ تَ طأَ وَ يشَ عِ ِألَ عٌ اقِ وَ وَ  هُ َال 

اً رّ حُ ريَ صِ ِألَ هُ كسَ عَ وَ  هُ َال وَ 

.سِ دَ احلَ اءِ ضَ  فَ ِيف 

م، ألن الشاعر إن هذه القصيدة هي مبثابة دعوة للقارئ لكي يتأمل يف طبيعة هذا احللُ 

�ƨȈđ�ƨǸų�ń¤�¾ȂƸƬȇ�̈°Ƣƫ�ȂȀǧ�� ȆǋȐǳƢƥ�Ǿǳ�ǾǨǏÂ�Ǯ،نفسه مل جيد له تعريفا دقيقا ǳ̄�ȄǴǟ�¾ƾȇ

  .حىت خيتفي و أخرى سراب ال ميكن اإلمساك به ، وثالثة هو ال يكاد يُرى 

لكن بقراءة أخرى نقول إن الشاعر قد دأب يف توظيف احلكم يف قصائده ولعل القصد   

نلحظ ذلك يف القصيدة السابقة  ،)فلسطني( من وراء ذلك هو أنه يرمز من خالله للوطن األم 

وسوف أمحله على كتفي إىل أن يستعيد الشيء (عندما ذكر الشاعر  وأنا و إن كنت األخير

فهذه إشارة ضمنية للوطن و قد نصب الشاعر نفسه ) ما هي ، و امسه األصلي فيما بعدصورته ك

، كما ) يستعيد امسه(حامي هذا الوطن و حامل مهومه و آالمه إىل أن يكتب هلذا الوطن احلرية  

.79ص :املصدر السابقـ   1



   ذر عما فعلتـعتـد التطهريي االتصايل يف ديوان  ال تـالبع                       الفصل الثالث                                 

148

، ال الذي مل تتحدد معاملهلوطن هذا ا )؟لم ما هوالح(يرمز احللم إىل الوطن يف القصيدة الثانية 

  . الواقع ليعيش يف كنفه و ال يف اخليال لينعم ببعض احلريةيف

إن هذه الطريقة اجلديدة يف توظيف لفظ احللم ، مصدرها التجربة اجلديدة و التطور الذي 

اليت تعترب شبحا يعمل الشاعر من خالله على إعادة تركيب الواقع   ) الرؤيا(شهدته القصيدة 

ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ǂƯƚȇ�ȆǬȈǬƷ�ǲǟƢǧ�ń¤�ªوذلك بتحويل الشعر من جمرد صوت يص ƾū¦�Ǧ.

   :توظيف الرموز التراثية في الديوان-ج

بني و توظيف الرتاث نوعا من التواصل بينه  -من خالل - أن خيلق محمود درويشحياول   

ثها على الدفاع حملتمثل نشر الوعي بني اجلماهري والنهوض باألمة العربية و املتلقي لتحقيق هدفه ا

وكلها مفردات  "سومريو ه"اليونانيتني و" ديسةاألو اإللياذة و "املتلقي بتاريخ  راه يُذكِّ فرت  عن حقها

ال كما يفعل السائح : يقول يف قصيدته .تراثية حتث اجلمهور املتلقي على الثورة ومقاومة احملتل

:1األجنبي

يَّ رِ سكَ العَ "ةِ اذَ اليَ "يخَ ارِ تَ قُ دِّ ُاصَ 

...عاً اقِ ت وَ قَ لَ خَ ةٌ ورَ سطُ أُ عرُ الشِّ وَ هُ 

ةُ افَ حَ الصِّ وَ  اري امِ ت الكَ انَ و كَ لَ : تلَ اءَ سَ تَ وَ 

ةِ يَّ وِ سيَ األَ ةَ روادَ طُ ارِ سوَ أَ وقَ فَ ةٌ دَ اهِ شَ 

غريَّ األوديسة؟ " هومري" هل كان   

االلياذة، األسطورة، طروادة: يف هذه األبيات يوظف الشاعر مجلة من الرموز الرتاثية حنو  

وهو ǂƸƬǳ¦�Â�̈°Ȃưǳ¦�©ȏȏ®�ƢēƢȈǗ�śƥ�ǲǸŢ�Ŗǳ¦Â°�  -يف اشارة إىل هومريوس - هومري و  األسيوية،

كأن بالشاعر يقول هل   ، ومن أجل إنقاذ بلدته طروادة" انياس"هنا سيحضر التاريخ و ما فعل 

كله   ذلكو  ��śǘǈǴǧ�Ƣđ�ƾǐǬȇÂ�ƨȇȂȈǇȋ¦�̈®¦ÂǂǗ�ǂȇǂŢ�ǾǬƫƢǟ�ȄǴǟ�ǲǸŹ�̧Ƣƴǋ�ĺǂǟ" انياس"من 

  .تلقي إىل التصدي للظلم و الطغيانالدفع باملل شحذ اهلمم و من أج

.136 ص: تذر عما فعلتال تع: حممود درويش -  1
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القدس، السور القدمي، األنباء، املدينة  : إىل جانب توظيف بعض الرموز التارخيية حنو

استخدامها إىل تذكري اخوته برتاث أجدادهم الذين سبقوهم،  من محمود درويش ويهدف

Ƕđ� ¦ƾƬǫȏ¦�ń¤�̧ȂǟƾȇÂ  . 1في القدس: يف قصيدةوهذا ما يتضح.

ميِ دِ القَ ورِ السُّ لَ اخِ  دَ عِين ، أَ دسِ  القُ ِيف 

  ى كرَ  ذِ َال بِ نٍ مَ  زَ َىل إِ نٍ مَ ن زَ مِ ريُ سِ أَ 

ونَ مُ سِ قتَ يَ اكَ نَ هُ اءَ يَ نبِ األَ نَّ إِ فَ .ُتَصوُِّبِين 

اءِ مَ  السَّ َىل إِ ونَ عدُ صَ يَ ...سِ املقدِ يخَ ارِ تَ 

ةُ بَّ احملَ ، فَ اً زنَ حُ وَ اطاً ِإحبَ لَّ قَ أَ ونَ عُ رجِ يَ وَ 

ةِ ينَ ىل املدِ إِ انِ مَ ادِ قَ وَ انِ سَ دَّ قَ مُ مُ الَ السَّ وَ 

اتسمت قصائد الديوان بتوظيف الطبيعة ولعل هذا التوظيف يقصد من ورائه اإلشارة  وقد  

:2وصف الغيوميف "يقول يف قصيدة  .لطبيعة حتيل يف الغالب عليهإىل الوطن ألن مجيع مفردات ا

  ...ا �ÈÊēÂأُ ملَْ ةٌ ارَ هَ مَ ومِ يُ الغُ صفُ وَ 

لِ ن عَ مِ رُ نظُ أَ وَ لٍ بَ ى جَ لَ ي عَ مشِ أَ 

الالََّزَوْرِد ارِ دَ ن مَ ت مِ لَّ دَ د تَ قَ ، وَ ومِ يُ الغُ وَ حنَ 

، ةٌ يفَ فِ شَ وَ ةٌ يفَ فِ خَ 

احُ يَ الرِّ هُ جُ لِ حتَ طنِ القُ كَ 

.ودِ جُ  الوُ عَىن ن مَ عَ اءَ يضَ بَ ةٍ كرَ فِ كَ 

أمشي على جبل  (:، و هي تتغري مثلما يتغري الوطن فقولهإشارة إىل الوطنإذن فالغيوم هنا   

¤�ƢĔ بالده توحي بالنظرة املستقبلية املشرقة اليت حيملها الشاعر عن مستقبل ) و أنظر من أعلى

  .وهو وجود مقرتن باحلريةيضاء عن معىن الوجود الذي ينشده فكرة ب

.47ص  :السابقاملصدر  -  1
.89ص : املصدر نفسه   -  2
  166املعجم الوجيز، باب احلاء، ص .َخلََّصُه من بُُذورِِه، فو َحمُلوٌج وَحِليجٌ :والُقطُن َحلَجاً وِحَالَجةً . أمطر: َحَلَج السََّحاُب َحْلَجاً : حتلجهـ.
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اللغة خلدمة وطنه وقضيته ألنه على علم  حاول وتوظيف الشاعر أن يتضح من األبيات  

كما أن دقة هذه اللغة . ا من حيسن استغالهلا فهي أشد تأثريا من السالحđبأن اللغة إذا كتب 

Ƿ�ǂǟƢǋ�®ȂƳȂƥ�ÀŗǬǷ�ƢēȂǫÂأفكاره إىل متلقيه دون صعوبة إيصاليستطيع  ،مكنت  .  
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   :صائص األسلوبيةالخ: ثانيا 

تتمثل وظيفة التكرار يف أنه يسلط الضوء على نقطة حساسة يف العبارة و يكشف  :التكرار -أ

ƨȈǧƢǫÂ�À±Â�ǺǷ�ǂǠǌǳ¦�©ƢǷȂǬǷ�Ƕǿȋ�ƨǷ±ȐǷ�ƨǨǏ�°¦ǂǰƬǳ¦�ÀȂǰȇ�¦ǀđÂ��Ƣđ�ǂǟƢǌǳ¦�¿ƢǸƬǿ¦�Ǻǟ.

 تكرار بعض املفردات ويعد تكرار األلفاظ ذا قيمة بارزة يف إضاءة جتربة الشاعر وتعميقها، إذ يشري

  .التكرار يف الغالب هو التأكيد ىل معاين عديدة، كما أن الغرض منواجلمل إ

تكرار  :حنو األسلوبية اخلصائصهذه  بعضعلى محمود درويشديوان اشتمل وقد   

.األلفاظ، اجلمل، املقاطع، النقط

طريق له يف قصيدة تكررت ألفاظ بعينها يف جمموعة من القصائد منها قو  :تكرار اللفظ*

:1الساحل

حرِ ى البَ لَ عَ الِ قَ تُـ الربُ ةُ حَ ائِ رَ و وَ ونُ نُ السُّ يقُ رِ طَ 

]ةُ حَ ائِ الرَّ وَ هُ نيَ نِ احلَ نَّ إِ [

محُ القَ وَ ملحُ الِ وَ لِ وابِ التَّ يقُ رِ طَ 

]اً يضَ أَ ربَ احلَ وَ [

 المِ السَّ يقُ رِ طَ 
ُ
دسِ القُ بِ جِ وَّ تَـ امل

]ةِ عَ قنِ األَ ةِ يَّ يبِ لِ صَ وبِ رُ احلُ اءِ هَ انتِ عدَ بَ [

نيَ مِ الِ احلَ ، وَ ةِ يَّ دِ جبَ األَ وَ ةِ ارَ جَ التِّ يقُ رِ طَ 

]تِْرَغلََّة ةِ ريَ سِ يفِ ألِ تَ بِ [

عشرون مرة يف القصيدة ككل و لعل الشاعر يريد من وراء  " طريق" قد تكررت لفظة ل  

دل على ، بل أن الطريق ياللغوي الطريق مبعناه أمهية الطريق، ليستكرار هذا اللفظ اإلشارة إىل 

وكأن الشاعر يريد أن يرسم خارطة املستقبل من خالل جعل الطريق العنصر الذي  ،املستقبل

)السنونو ، امللح ، و القمح ، السالم ، التجارة و األجبدية ، التحرش، التخلي( يتقامسه كل شيء 

.126ص  :فعلتال تعتذر عما : حممود درويش -  1
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إذ نرى الشاعر متأسفا ومتأملا على حال  يابسَّ أتذكر الكما تكررت لفظة عراق يف قصيدة 

:1يقول. فيهاالعراق والشعر 

ِإنَّ الشِّعَر َجترِبٌَة َو َمنَفى .أََتذَكَُّر السَّيَّابَ 

َو َحنُن ملَْ َحنُلم بَِأكثـََر ِمن .َتوأََمانِ 

َحَياٍة َكاحلََياِة، َو َأْن َمنُوَت َعَلى طَرِيَقِتَنا

ِعرَاٌق "

رَاٌق عِ "

..."لَيَس ِسَوى الِعرَاُق "

يتضح من خالل هذه األبيات أن الشاعر يؤمله ما حدث للعراق من حرب ودمار على يد   

األعداء، وهو حبديثه عن العراق فإنه يقصد من وراء ذلك اإلشارة إىل سقوط إحدى أكرب عواصم 

ما يؤكده تكراره للفظة العراق ، وهذا صر العباسيعالفكر واألدب والشعر أيام الزمن اجلميل زمن ال

  .  اليت تكررت ثالث مرات

  :    يف قصيدة )ال تتذكروا من بعدنا إال احلياة ( : قطعمل اتكرار  من أمثلتها :تكرار المقاطع** 

خص الفعل  الثالثة وردت بلفظ ال تتذكري حيث حيث تكرر املقطع مرتني و ال ينظرون وراءهم

2:قول الشاعري.بضمري املفرد املؤنث

ةً يَّ صِ وَ ونَ كُ ُرت يَ 

يتِ البَ اءِ نَ ن فِ مِ رتٍ مِ لِّ  كُ ِيف 

  انَ عدِ ن بَ وا مِ رُ كَّ ذَ تَ  تَـ َال "

"....اةَ يَ الحَ الَّ إِ 

  :يفضيو 

َىل إِ يِّ سِ ندُ السُّ احِ بَ الصَّ نَ مِ ونَ رُ افِ سَ يُ 

  ىألَ م مَ هُ وشَ عُ نُـ نيَ لِ امِ ، حَ ةِ ريَ هِ  الظَّ ِيف ارٍ بَ غُ 

.122ص : ال تعتذر عما فعلت: حممود درويشـ   1
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ةٌ الَ سَ رِ ، وَ ةٌ يَّ خصِ شَ ةٌّ اقَ طَ بِ :ابِ يَّ الغِ اءِ شيَ أَ بِ 

:انِ نوَ العُ ةِ ولَ هُ جمَ ةٍ يبَ بِ حلَِ 

   انَ عدِ ن بَ ي مِ رِ كَّ ذَ تَ  تَـ َال "

"اةَ يَ الحَ الَّ إِ 

  :ينتهي عند قولهو 

ومِ النَّ  كِ الَ  مَ َىل إِ اسِ عَ النـُّ  نَ مِ ونَ بُ هرُ يَ 

لِ مُّ أَ التَّ رِ ثَ ن أَ مِ نيِ ينَ العَ رُ محَ ، أَ ضٌ بيَ أَ 

:وكِ املسفُ مِ  الدَّ ِيف 

  انَ عدِ ن بَ روا مِ كَّ ذَ تَ  تَـ َال "

"....اةَ يَ الحَ الَّ إِ 

ولعل الشاعر يهدف من  ثالُث مرات،) ال تتذكروا من بعدنا إال احلياة(هكذا تكرر مقطع   

وراء تكراره للمقطع التأكيد على قيمة احلياة، وكأنه يوصي أبناء شعبه بضرورة التفكري يف احلياة 

وهذا ما يؤكده توظيف النهي يف قوله لفظ ال  .السعيدة واملستقبل الزاهر، ونسيان املاضي األليم

.تتذكروا، واالستثناء يف لفظة إال احلياة

:تكرار الجمل ***

أما فيما خيص تكرار اجلمل فإنه يأخذ أشكاال خمتلفة فتارة يكون متناسقا مثلما جند ذلك   

1:يقول فيها الشاعر ليتا؟ ماذا سيبقى: يف قصيدة 

  ؟  اءِ يضَ البَ ةِ يمَ الغَ اتِ بَ ن هِ ى مِ بقَ يَ ا سَ اذَ مَ 

نٍ ساَ يلَ بَ ةُ هرَ زَ _

  ؟  اءِ رقَ الزَّ ةِ املوجَ اذِ ذَ ن رَ ى مِ بقَ يَ ا سَ اذَ مَ 

انِ مَ الزَّ اعُ يقَ إِ _

  ؟  اءِ ضرَ اخلَ ةِ كرَ الفِ يفِ زِ ن نَ ى مِ بقَ يَ ا سَ اذَ مَ 

انِ يَ ندِ السِّ وقِ رُ  عُ ِيف اءٌ مَ _

 .101ص : املصدر السابقـ   1
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  ؟  بِّ احلُ وعِ مُ ن دُ ى مِ بقَ يَ ا سَ اذَ مَ 

انِ وَّ رجُ  األُ ِيف مٌ اعِ نَ شمٌ وَ 

   ؟ عَىن ن مَ عَ حثِ البَ ارِ بَ ن غُ ى مِ بقَ يَ ا سَ اذَ مَ 

.انِ وَ نفُ العُ يقِ رِ طَ 

هو وهي تبني أن الزمان أتى على كل شيء و تكررت مجلة ماذا سيبقى َمخُس مرات لقد     

  .تكرار يناسب حالة الذهول اليت يعاين منها الشاعر؛ يتضح ذلك يف اعتقاده بأنه مل يبق شيء

النقط وعالمات يلحق الشاعر تكرار األلفاظ واملقاطع واجلمل، تكرار: تكرار النقط****

يف لة تكرار النقط ما جنده ولعل هذم امليزة تكاد تكون يف مجيع قصائد الديوان ومن أمثالرتقيم 

:1وتنسى كأنك لم تكن قصيدة

  ن كُ تَ ملَْ كَ نَّ أَ ى كَ نسَ تُ 

رٍ ائِ طَ عِ صرَ مَ ى كَ نسَ تُ 

  ى نسَ تُ .ةٍ ورَ هجُ مَ ةٍ يسَ نِ كَ كَ 

رٍ ابِ عَ بٍّ حُ كَ 

  ى نسَ تَ ...يلِ  اللَّ ِيف ةٍ ردَ وَ كَ وَ 

ايَ طَ خُ اهُ طَ ت خُ قَ بِ ن سَ مَ اكَ نَ هُ ...قِ ريِ للطَّ  انَ أَ 

  ن مَ اكَ نَ هُ ؤايَ ى رُ لَ عَ ؤاهُ رُ  ىملَ ن أَ مِ 

ةِ ايَ كَ  احلِ ِيف لَ دخُ يَ لِ هِ تِ يَّ جِ ى سَ لَ عَ مَ َال الكَ رَ ثَـ نَـ 

هُ عدَ  بَ أِيت يَ ن سَ مَ لِ يءُ ضِ و يُ أَ 

ساً دَ حَ وَ ...اً يَّ ائِ نَ غِ راً ثَ أَ 

:2إذ يقول الشاعر  زيتونتانكما جند تكرار النقط أيضا يف قصيدة   

رتُ كَّ ذَ تَ ... ىنسَ أَ نْ أَ ئتُ شِ نْ إِ 

دتُ رَ أَ يفَ كَ دتُ لِ وُ ، وَ ةً ايَ دَ بِ يتُ قَ انتَـ 

.انٌ ربَ قُ الَ وَ ...الً ط بَ َال 

.71: ص : ال تعتذر عما فعلت: حممود درويش   -  1
.54ص : املصدر نفسه  ـ    2
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إخالصه لقضيته ووطنه من خالل تكراره هكذا حاول الشاعر حممود درويش التأكيد على   

�· ƢǨǳȋ¦�ǺǷ�ƨǟȂǸĐ يف على هذا التكرار يزيد  تارة ثالثة، املقاطع والنقاطاجلمل تارة أخرى و تارة و

  .تقوية الكالم و الداللة على أمهيته

  : التضاد  -ب 

إن للظروف اليت عانتها وتعانيها فلسطني أثر بالغ يف لغة الشاعر حيث أفرزت لغة جديدة   

:1الظل: ل يف قصيدتههي لغة التضاد و املتناقضات اليت تعكس تلك الظروف، إذ يقو 

  ى نثَ  أُ َال وَ رٌ كَ  ذَ َال لُّ الظِّ 

...ارَ النَّ  يهِ فِ لتُ شعَ و أَ لَ ، وَ يٌ ادِ مَ رَ 

.رُ صغُ يَ ُمثَّ رُ كبُـ يَ  وَ ِين عُ تبَـ يَ 

تربز الصراع الذي  ) يصغر/ يكرب ( ، )ال أنثى / ال ذكر ( اد بني الكلمات فهذا التض  

قصيدةيعيشه الشاعر، وتتسع هذه الظاهرة لتشمل عدة قصائد من الديوان على غرار 

:2يقول الشاعر أين اءسهي في الم

  ا اهَ رَ أَ ذْ  ، إِ ِين ار  تَ َال يَ هِ 

  ا هَ درِ ن صَ مِ ةً ردَ وَ فُ قطِ تَ نيَ حِ 

اِين رَ تَـ ذْ ا ، إِ اهَ رَ  أَ َال كَ لِ ذَ كَ ناَ أَ وَ 

...ةً بلَ ي قُ يذِ بِ ن نَ مِ فُ رشُ أَ نيَ حِ 

  ا هَ بزَ خُ تُ تِّ فَ  تُـ َال يَ هِ 

 يقُ رِ  أُ َال كَ لِ ذَ ا كَ نَ أَ وَ 
َ
اءَ امل

يِّ قِ رَ الوَ فِ رشُ شُّ ال وقَ فَ 

  ] انَ فوَ صَ ذُ ر دِّ كَ يُ يءَ  شَ َال [

  : إذ يقول الشاعر ال ينظرون وراءهمكما نرصد التضاد أيضا يف قصيدة   

سِ مُّ شَ التَّ وَ سِ فُّ نَـ للتـَّ ةِ ايَ كَ احلِ نَ مِ ونَ جُ رُ خيَ 

  ى علَ أَ مثَُّّ ... ى علَ أَ انِ رَ يَـ الطَّ ةِ كرَ فِ بِ ونَ مُ لُ حيَ 

.83ص : ال تعتذر عما فعلت: حممود درويش  -  1
.105ص : املصدر نفسه -2
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ونَ عُ رجِ يَ وَ ونَ بُ ذهَ يَ وَ .ونَ طُ هبِ يَ وَ دونَ صعَ يَ 

ومِ جُ  النُّ َىل إِ ميِ دِ القَ يكِ امِ ريَ السِّ نَ مِ ونَ زُ قفِ يَ وَ 

ةِ ايَ دَ لبِ لِ ةَ ايَ ��ÈÊĔَال ...ةِ ايَ كَ  احلِ َىل إِ يَرِجُعونَ وَ 

فراد أالتناقضات اليت متيز و  ،االضطراب الذي يسود احلياةعلى الصراع و هذه األبيات  حتيل  

ƾƷ¦Ȃǳ¦�ǞǸƬĐ��ƨȇ¦ƾƦǴǳ�ƨȇƢĔ�ȏÂ��ÀȂǠƳǂȇÂ�ÀȂƦǿǀȇ��ÀȂǘƦȀȇÂ�ÀÂƾǠǐȇ�ǺǷ�śƥ�ǞǸŸ�ǂǟƢǌǳƢǧا

�ƨȇǂū¦�ǆ االضطرابوهذا يوحي حبالة من  ſ�Ǻǟ�ǶƟ¦®�Ʈ Ş�Ŀ�ȂȀǧ���ǞǸƬĐ¦�§ ƢǏ¢�Äǀǳ¦�¿ƢǠǳ¦

  .أعلى إىل وهذا ما تدل عليه عبارة حيلمون بفكرة الطريان

املعىن  إبرازوظيف التضاد يف قصائده من أجل ت محمود درويشهكذا استطاع الشاعر   

  . :حني قال فهم األشياء على حد تعبري الشاعرإذ بالتضاد تُ ،وإيصال أفكاره إىل املتلقي

اِن َلمَّا اسُتجِمَعا َحُسَنا         والضِّدُّ يُْظِهُر ُحسُنُه الضِّدُّ  ِضدَّ

 حبه وهذا ما عمل من أجلهإذن بالتضاد تتضح األمور ويفهم الكالم ويصل إىل صا  

.حممود درويش الشاعر

 من بعض اخلصائص أيضا جند خاصية اعتماد الشاعر على األسلوب التقريري املباشر  

   وهذا ما يتضح يف قصيدة  .1الذي ميتاز بوضوح الفكرة مع احلفاظ على درجة اإليقاع الصويت

2:إذ يقول الشاعر" قل ما تشاء"

وفِ رُ ى احلُ لَ عَ اطَ قَ لنـِّ ا عِ ضَ .اءشَ ا تَ ل مَ قُ 

اتُ مَ لِ الكَ دَ ولَ تُ لِ روفِ احلُ  ىلَ عَ روفَ احلُ عِ ضَ 

مُ َال الكَ ئُ دِ بتَ يَ ، وَ ةٌ حَ اضِ وَ وَ ةٌ ضَ امِ غَ 

ازَ ¦�ÈĐعِ ضَ .ازِ �ÈĐ¦�Ȅلَ عَ مَ َال الكَ عِ ضَ 

.الِ يَ ى اخلَ لَ عَ 

  :ويضيف

سراً نَ لَّ عَ لَ لِ َال الظِّ ةِ لَ ادَ عَ  مُ ِيف 

رضَ أَ لَّ عَ لَ .الِ بَ اجلِ  ىعلَ  أَ ِيف اتَ مَ 

قصيدة، نوميديا للطباعة والنشر والتوزيع، قسنطينة ، 125أروع قصائد حممود درويش مع دراسة أدبية، أكثر من : حمفوظ كحوال: ينظرـ  1

.8، ص 2009، 1اجلزائر، ط
.96 – 95ص ص  :ال تعتذر عما فعلت: حممود درويشـ  2
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  ا تهَ احَ بَ استَ فَ ةِ ايَ نَ  الكِ ت ِيف فَّ خَ مزِ الرَّ 

.الِ يَ اخلَ يحِ ى رِ لَ ت عَ لَ قُ ا ثَـ هَ لَّ عَ لَ .احُ يَ الرَّ 

حىت يتمكن كل قارئ يتضح األسلوب التقريري املباشر من خالل توظيف ألفاظ بسيطة   

مات، اخليال، اجلبال، الرياح، فكل هذه احلروف، الكل: للقصيدة من فهمها ومن األلفاظ نذكر

  .  األلفاظ ميكن ألي قارئ فهمها مهما كانت درجة ثقافته

استطاع أن يتميز عن غريه من الشعراء  محمود درويشن الشاعر أ األخريما يقال يف   

بأساليب عديدة على غرار التكرار و التضاد املعاصرين بغزارة إنتاجه، كما متيزت قصائد ديوانه 

ستخدام األسلوب التقريري املباشر واللغة الشعرية البسيطة الواضحة، كما أنه كان يف كثري من وا

   . األحيان يوظف الرموز  ملا هلا من أثر مجايل بارز يف بيان الطابع التجريدي الذي متيز به الشاعر

ال ومج تعبريهنصل يف ختام هذا الفصل إىل أن الشاعر استطاع بفضل قوة ألفاضه، ودقة 

وبذلك متكن باقتدار من التعبري عن املأساة أسلوبه أن يسحر املتلقي لشعره والقارئ لقصائده، 

الوطن والطفولة اليت ولَّدت يف نفسه مشاعر احلزن والغضب، فجرت يف داخله لوعة االشتياق 

  .واحلنني للوطن وأهله

قف يف كـل مـرة عنـد القصـيدة يف ديوانه جيعلك تتو  محمود درويشإن التجوال بني قصائد          

لتفك رموزهـا وتسـتنبط معانيهـا وبالتـايل اسـتخراج جواهرهـا الـيت أراد الشـاعر إخفاءهـا وعليـه يصـبح 

هــذه القصــائد الــيت جتســد أمنــاط البعــد التطهــريي االتصــايل  مجيــع مــن الواجــب عليــك الغــوص بــني

  .لكشف أسرارها
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بدراســة الظــاهرة األدبيــة مــن بــاب أن بنيــة  اعتــىن صــل يف األخــري إىل القــول بــأن النقــد األديبأ  

�¾ƢººĐ¦�Ƣººǿ°ƢƦƬǟƢƥ�ƨººǤǴǳ¦�ȄººǴǟ�ƾººǸƬǠƫ�ƨȈǴººǏ¦Ȃƫ�ƨººȈǼƥ�Ȇººǿ�§ ®ȋ¦���©¦ ƢººŹȍ¦Â�±ȂǷǂǳƢººƥ�ǶººǠǨŭ¦Â�ǞººǇ¦Ȃǳ¦�řººǨǳ¦

��§ ®ȋ¦�Ŀ�ǲȈººǏȂƬǴǳ�ȄººǴưŭ¦�ƨººǬȇǂǘǳ¦�ƾººǠƫ�ƢººĔ¢�ƢººǸǯمــرتبط بوجــود متلــق لــه ســواء كــان  هأن وجــود حيــث

   .قارئا أو سامعا

دليـل علـى أن القـراءة كانـت إن االهتمام بكيفية استقبال النصوص واختالفها من ناقد إىل آخر 

وبالتـايل فالقـارئ للـنص حيـاول  ؟ال وهـي مـن أهـم طـرق العنايـة بـالنص األديب كيـف  .حمل اهتمام النقاد

يتفاعــل مــع تلــك األلفــاظ والرمــوز  كمــا أنــه،  والتعبــرياتلــذلك الكــم اهلائــل مــن املفــردات  نٍ معــاإجيــاد 

Ƥ والرتاكيب من أجل فهمها وإجياد معانيها ȇ®ȋ¦�Ƣđ�¬ǂǐȇ�Ń�Ŗǳ¦�ƨȈǨŬ¦.

وهـو مـن هـذا املنطلـق  ؛يـتمكن مـن الوصـول إىل أعمـاق الـنص األديبالـذي هو ذلـك  إن املتلقي

حـىت يـتمكن مـن فهمـه  أجـزء،ليس قارئا سلبيا يتوقف عند تصفح النص، بل يعمل علـى تفكيكـه إىل 

اول التقدم حنو تقدمي املعـاين الـيت ختتفـي وراء رداء األلفـاظ، وهنـا حي ذلك لهفهما دقيقا وعندما يكتب 

ذلـــك أن وجـــود  ،الـــنص والقـــارئ هـــايقطبر العمليـــة التواصـــلية هـــو التفاعـــل بـــني إن جـــوه :القـــولميكـــن 

كمــــا أن الكاتــــب يضــــع يف خميلتــــه أنــــه يكتــــب لقــــارئ ،أحــــدمها مــــرتبط بالدرجــــة األوىل بوجــــود اآلخر

  . كتب لهافرتاضي مهمته قراءة ما يُ 

قد  االتصايلالتطهريي مجاليات التلقي وخصوصا يف شقها املتعلق بالبعد  فيما قدمتهن البحث إ

  . من التقرب أكثر من املتلقي ومنه إىل النص من الوصول إىل نتائج مهمة مكنتين مكنين

الـيت   طروحـاتألواعلى غرار األفكار  ،يف الفصول الثالثة السابقة حماورة بعض القضايا تحاول

باإلضـافة  اليونـاين والعـريب، كـل مـن الفكـرواليت كـان أبرزهـا   ،سامهت بشكل كبري يف بلورة فكرة التلقي

الــذي حــاول أن يقــدم تصــورا " إدمونــد هوســرل"امــات بعــض املنظــرين والنقــاد الغــربيني أمثــال تمإىل اه

  عملية تلقي النصوص قرن يالذي حاول أن " جورج جادامريهانز "جديدا تقوم عليه نظرية التلقي، و
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هلـؤالء الفضـل يف إنـارة الـدرب ملؤسسـي مـا فكـان  -ذلك يف الفصل األول  تمثلما وضح –بالتأويل 

ن أسسـا ملـيالد يْ ذَ لـال "فلفغـانغ إيـزر"، و"روبـريت يـاوس هـانز" ومها "كونستانس" مبدرسة  أصبح يعرف

، أو بعبــارة أخــرى  وباخلصــوص كيفيــة تلقــي الــنص مــن طــرف القــارئ ،عــىن بدراســة أمنــاط التلقــينظريــة تُ 

 إليها تقد أشر  تاليت كن لك مجلة من اآلليات واملبادئموظفني يف ذ كيفية تفاعل القارئ مع النص،

  .يف الفصل الثاين

أمــا النتــائج  .ها إىل نتــائج عامــة وأخــرى خاصــةممــن الوصــول إىل نتــائج ميكــن تقســي توقـد متكنــ

  :العامة فيمكن إمجاهلا يف النقاط اآلتية

) األديــب(املســبق يف ذهــن الشــاعر  االعتقــادن العالقــة بــني الــنص واملتلقــي عالقــة وثيقــة حيكمهــا إ.1

.بأن هناك قارئا موجودا سيتكفل بقراءة النص الذي يكتبه

ن العمل األديب ليست له أمهية يف ذاته، بل إن أمهيتـه تنشـأ مـن اللحظـة الـيت التقـى فيهـا بالقـارئ إ.2

.وعندها تتحقق وظيفته) املتلقي(

يف حديثـه عـن تـاريخ األدب فإنـه يريـد الوصـول إىل أن األدب ال يتطـور بفعـل املؤلـف " ياوس"ن إ.3

 جديــدةالــذي حيــاول يف كــل مــرة إجيــاد معــاين هــو املتلقــي،  آخــروحــده، وإمنــا البــد مــن إشــراك فاعــل 

.ختتلف عن املعاين السابقة وهذا من خالل تعدد القراءات

اكتسـبها عـدة مرجعيـات وتصـورات  -بـالنص التقـى فيهـايف اللحظـة األوىل الـيت -ن املتلقي يضع إ.4

ولكن يتغـري ذلـك األفـق مبجـرد اإلحبـار جراء تلقيه لنصوص سابقة، فريسم له أفقا خاصا من االنتظار، 

إن حتديد أفق االنتظار أمر مهم يف حتديد التطور األديب سواء كان التطور  :قولأبني ثنايا النص، ومنه 

.ضامنيعلى مستوى األشكال أو امل

ذلــك أن تعــدد القــراءات يكســب  ؛ن التأويــل يعــد وجهــا آخــرا مــن وجــوه تلقــي النصــوص األدبيــةإ.5

الــنص معــاين جديــدة مل تكــن موجــودة، كمــا أن القــراءة التأويليــة لــن تكــون نافيــة للــيت ســبقتها بــل هــي 

.وذوقه ومعرفته) املتلقي(قراءة تعتمد على قدرة املؤول 
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حـــول  أثـــريتعـــن اإلشـــكاليات الـــيت  اإلجابـــة مبثابـــة تعـــد خبصـــوص النتـــائج اخلاصـــة والـــيت أمـــا  

:املوضوع، فيمكن إمجاهلا هي األخرى يف النقاط اآلتية

ال تعتــذر  يف قصــائد ديــوان حممــود درويــش املوســوم بـــ االتصــايلن حتقيــق مالمــح البعــد التطهــريي إ.1

استمالة عواطـف املتلقـي وشـد انتباهـه ومـن مث التـأثري فيـه،  يظهر من خالل حماولة الشاعر ،عما فعلت

إما  اأبطاهل مع ويتماثل وصالنص جيعله يتفاعل تفاعال مباشرا مع إذ ،هذا التأثري ينعكس على املتلقي

توضـــيحه يف  تهـــذا مـــا حاولـــو . أو التعـــاطف أو التطهــر أو الـــتهكمعــن طريـــق املشـــاركة أو اإلعجـــاب 

مقاربـــة مجلـــة مـــن القصـــائد الـــيت جتســـد هـــذه األمنـــاط  اجتهـــت إىلعنـــدما  ،الفصـــل الثالـــث مـــن البحـــث

.التماثلية للمتعة اجلمالية

أن  وثـراء لغتـه ومجـال أسـلوبه ،اسـتطاع مـن خـالل قـوة تعـابريه ودقتهـا محمـود درويـشن الشـاعر إ.2

يسحر مجهوره املتلقي لقصائده فنقله بذلك من العـامل الـواقعي الـذي ال خيلـو مـن املشـاكل والصـراعات 

.فين خيايل أساسه نبع من األحاسيس واملشاعر اليت مل تعهد مثلها عند شاعر آخر عامل إىل

تـتم وفـق فعـل  -املـذكورة سـلفا-اخلمسـة  بعادهااالتصالية للتجربة اجلمالية بأ ن الوظيفة التطهرييةإ.3

كمـــا أنـــه  ،ويتقاســـم معـــه نفـــس األفـــراح ،نفـــس اهلمـــومفهـــو يشـــاركه  ،البطـــلمتاثـــل املتلقـــي الكامـــل مـــع 

شـفق علـى حالـه ويتعـاطف معـه، ويتحـرر مـن متاعبـه وينبسـط عنـدما ي أو التـه وانتصـاراته،يعجب لبطو 

إن حصـــول  :أقـــول ومنـــه .ويســـخر منـــه إذا مل يعجبـــه ســـلوكه، عنهـــات ميكنـــه التغلـــب تواجهـــه مشـــكال

.همع البطل وإمنا هو نابع من التماثل التطهري ليس جمرد تأثر مبوقف ما يصدره

حتليــل  حاولــتوقصــائد هــذا الــديوان الــذي  -عمومــا–ن اجلمهــور املتلقــي لشــعر حممــود درويــش إ.4

هـذا اإلعجـاب  بـل إن ،لشخصـهرويـش دمل يعجـب بأشـعار حممـود  -علـى اخلصـوص-بعض قصائده 

سيما إذا عرفنا أن املتصفح هلذا الديوان يقف  ،الشاعر مع مجهورهالتارخيية اليت أقامها  ينبع من العالقة

متتـزج فيهـا املشـاهد املأسـاوية باملشـاهد الغنائيـة، واألمـل باليـأس، واحلنـني باجلفــاء،  ةعديـدأمـام مشـاهد 

.كل األلوانمتتزج فيها   أمام لوحة زيتيةقصيدة من قصائد الديوان يلحظ أنه  أليفالقارئ 
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نســـان الفلســـطيين يف وطنـــه احملتـــل، ويف شـــىت بقـــاع مـــا يواجهـــه اإلن الشـــاعر اســـتطاع أن يصـــور إ.5

فجــاءت قصــائده لتصــور آالم . ىن مــن ويــالت االحــتالل واملنفــىاألرض، خصوصــا أنــه هــو نفســه عــا

.الشعب الفلسطيين

مـن اكتشـاف وعـي الشـاعر بازدواجيـة اللغـة يف الـنص  لقصـائد حممـود درويـش مكنتـين ينمقاربتن إ.6

 قصـائدهالـذي يرصـده علـى فقد حـاول إسـقاط الواقـع اخلـارجي  ،وهذا ما عمل على جتسيده. الشعري

.وهذا ما زادها روعة وإشراقا الشعرية، فربط بذلك موقفه من قضايا وطنه وشعبه بنصوصه الشعرية،

مبيـل الشـاعر حنــو تتعلـق أساسـا و  ،القصـائد الـيت مت تناوهلـا عـدد مـنهنـاك خصـائص مت رصـدها يف .7

علــى غــرار احلــوار الــدرامي والســرد القصصــي، والتغــين بالطبيعــة، فجــاءت ،توظيــف مجلــة مــن األســاليب

.عمل الشاعر على إخراجهامشاهد مسرحية مصورة  لتصورقصائد ال تلك

 .إبــراز حالــة اإلنســان الفلســطيين حمــاوالحيــث  ،ن الشــاعر كثــريا مــا يعتمــد يف قصــائده علــى الرمــزإ.8

وهـــذه كلهـــا رمـــوز  ،)الســـماء، املـــاء الـــريح، شـــجرة الســـرو، األســـطورة( :ومـــن جممـــل الرمـــوز املســـتخدمة

النزعــة الــيت اعتمــدها  تؤكــد عليــهمــا  هــوو  .ســاعدته علــى ربــط الواقــع الفلســطيين بــاجلوهر اإلنســاين العــام

.مجاليا يموقفه الفكر  أداءالشاعر لتكون وسيلته يف 

ألن صدق التجربة هو مقياس  ،ن الشاعر ميكن أن يؤثر يف املتلقي إذا كانت تعابريه صادقةإ.9

كما أن ثراء التجربة واستعانتها بالواقع كفيلني باستمالة اجلمهور  املتلقي   ،احلكم على عمل الشاعر

إذا صادفه مثل  خصوصاراعى أن املستوى الثقايف للجمهور البد أن يُ ظف إىل ذلك،والتأثري فيه، 

  . ن القصائد الذي يربع حممود درويش يف كتابتهمهذا النوع 

 هــذه الغنائيــة امتزجــت، مهمــا حممــود درويــش يظــل شـاعرا غنائيــا إن إىل القــول يف األخــري أصـل  

حينما تنكر هلا  ��Ƣđ�ŘǤƫÂيف بدايات رحلته الشعرية دما كانفقد تغىن بفلسطني عن باالنكسار واألمل،

ǧ��ǽŚǣŃƘƬȇ�ȂǿÂ�ŕƷ�Ƣđ�ŘǤƬȇ�ǲǜ حىت فارق احلياة.   
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:محمود درويش في سطور:1الملحق

  :مولدهـ  1

، يف قرية الربوة اليت تقع شرقي 1941سنة ) مارس(يف آذار  محمود درويشولد الشاعر   

ينتمي لعائلة برجوازية  والشاعر. 1عكا بفلسطني، والربوة من البلدات القدمية املبنية منذ أيام الرومان

، هاجر 1948ين على أثر املأساة الفلسطينية واالحتالل اإلسرائيلي سنة فالحيه، استيقظ وعيه الوط

 ."أحيهود" إىل تدمريها مث تغيري امسهاان بعد احتالل الصهاينة لقريته و مع بعض أفراد أسرته إىل لبن

عاد  حيث �ȐȇȂǗ�Ƣđ دم مدة إقامته تلكن مل باملدرسة االبتدائية، 1949سنة  يف بريوت التحقو 

�ƾǇȋ¦�ǂȇ®�ƨǇ°ƾŠ�ǾƬǇ¦°®�ǞƥƢƫ�Ƣē¦̄�ƨǼǈǳ¦�Ŀو  ،1950امه متسلال إىل فلسطني سنة مع أحد أعم

.̄¦Ƣēقرية اليف 

إىل فلسطني، فكانت تقليدية يف وصف العودة من لبنان  ةيف سن الثامنة كتب قصيد

  حممودالرحيمعبدو  طوقانإبراهيمو لمىسُ  يبا أليف هذه املرحلة أيضا قرأ أشعار ه األوىل و قصيدت

ǶȈǴǠƬǳ¦�Ŀ�ǲȈƟ¦ǂǇ¤�» ǂǗ�ǺǷ�ÀƢƬǓÂǂǨŭ¦�ÀƢƬǤǴǳ¦�ƢǸĔȋ�ƨȇǄȈǴųȍ¦�Â�ƨȇŐǠǳ¦�ǶǴǠƫ�Ŀ�ǀƻ¢�ƢǸǯ.

،ألول مرةهي السنة اليت نشر فيها شعره ، و كفر ياسينالتحق بالثانوية يف  1955يف سنة         

يف املدرسة الثانوية كان و  ،اليوم و جملة حقيقة األمرمث تواىل النشر يف صحف اإلحتاد واجلديد و 

 جربانمع  ن صداقة شخصيةكما كوَّ " انَّ حَ أبوانَّ حَ  احلظ األوفر يف االتصال مع لمحمود درويش

تقام يف كفر ياسني  كانت  ، وذلك من خالل النوادي و املهرجانات الثقافية اليتمسيح القاسمو 

يف السنة و  �ǾƬǇ¦°®�ȄĔ¢�Ƣȇ°ȂǳƢǰƦǳ¦�ȄǴǟ�¾ȂǐūƢƥ�ƨȇȂǻƢưǳ¦ 1960يف سنة  .عاصمة ثقافية باعتبارها

ويف  ،درة بالعمل الصحفي جبريدة اإلحتاالتحق مباش، و عصافري بال أجنحةنفسها أصدر ديوانه األول 

جبريدة اإلحتاد إىل يف حترير الصفحة األوىل  ارهستمر ا مع لة اجلديد،جمتحرير ل ا رئيسنيِّ عُ  1961سنة 

  .اشرتك أيضا يف جملة الفجر كما،   1969غاية 

.7، ص 2008، 1حممود درويش رحلة عمر يف دروب الشعر، دار فليتس، املدية ، اجلزائر، ط:هاين اخلّري ـ 1
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ذاق فيها ألوانا من اليت  ي،سرائيلاإل االحتالل مرارا ودخل سجون محمود درويشل قِ اعتُ 

ملغادرة  1970يف سنة  هضطر ا اممالتزامه السياسي، ذلك بسبب عمله الصحفي و العذاب و 

يف  مث رحل إىل مصر ،فأقام يف موسكو أثناء الدراسة يف معهد الدراسات العليا االجتماعية ،فلسطني

العصافير يف هذه السنة أصدر ديوان لعمل يف األهرام ككاتب أسبوعي، و ل 1971أوائل فرباير

  كما كان له   ،الفلسطينية ، فأرتبط مبنظمة التحرير1973 سنة لبنانتوجه إىل  .تموت في الجليل

من  اءدبتا�ƨȈǼȈǘǈǴǧ�ÀÂƚǋ�ƨǴĐ�ǂȇǂŢ�ƢǈȈƟ°�ǲǸǟو ريوت، اتصال مباشر باحلركة الشعرية يف ب

حتصل على عدة جوائز قيمة من  .1975، مث مديرا عاما ملركز األحباث الفلسطينية سنة 1973

مث جائزة  ،1981و اآلداب يف  ، و درع الثورة الفلسطينية للفنونها جائزة البحر األبيض املتوسطبين

صادرة عن اإلحتاد العام ، كما أسس جملة الكرمل ال 1982جائزة ابن سينا يف و  ،لوحة أوروبا للشعر

كما أنتخب عضوا يف اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية  الصحافيني الفلسطينيني،اب و تَّ للكُ 

به إىل أن وافته املنية يف إحدى مستشفيات ظل الشاعر مرتبطا بقضايا وطنه وشع .19871سنة 

   .ألزمة قلبية تعرضه جراء ،2008الواليات املتحدة األمريكية، يف السادس من أغسطس عام 

 :مؤلفاتهـ  2

:مجموعات شعرية -أ

1960عصافري بال أجنحة، عام -1

1964أوراق الزيتون،عام -2

1966عاشق من فلسطني، عام -3

  1967آخر الليل عام  -4

5-�¿Ƣǟ��°ƢĔ�ǲȈǴǳ¦�ǂƻ¡1968

1969حبيبيت تنهض من نومها، عام -6

1970العصافري متوت يف اجلليل، عام -7

�ǂǌǼǴǳ�¾ƢǬƥȂƫ�°¦®��Ʈ: حممد بنيس:ینظر ـ 1 ǳƢưǳ¦� ǄŪ¦��Ƣēȏ¦ƾƥ¦Â�ǾƫƢȈǼƥ�ĺǂǠǳ¦�ǂǠǌǳ¦،276،277، ص 1990، 1ط الدار البيضاء، املغرب.
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1972أحبك و ال أحبك ، عام -8

1973جندي حيلم بالزنابق البيضاء، عام -9

1974، عام  7حماولة رقم  -10

1977أعراس، عام -11

1980، عامباالشرتاكالنشيد اجلسدي  -12

1982مديح الظل العاملي، عام -13

1985هي أغنية، عام ... هي أغنية -14

1985ورد أقل،عام -15

1986حصار ملدائح البحر، عام -16

1990أرى ما أريد، عام -17

1993، عام اأحد عشر كوكب -18

1995ملاذا تركت احلصان وحيدا، عام -19

1995سرير الغريبة، عام -20

  2000عام ، جداريه -21

2002حالة حصار، عام -22

2004ال تعتذر عّما فعلت، عام -23

2005كزهر اللوز أو أبعد، عام -24

2007ذاكرة النسيان، عام -25

2007يوميات احلزن العادي، عام -26

2007حرية العائد، عام -27
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:أعمال نثرية –ب 

  شيء عن الوطن -1

1971الكتابة على ضوء البندقية، عام -2

1976وداعا أيتها احلرب، عام -3

.19871صورة عن حالتنا، عام-4

 .مل يكتب هلا النشرإضافة إىل عديد النصوص واملقاالت اليت 

.279املرجع السابق، ص : ـ ينظر1
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1.واستقبال الخطاب إرسالجدول يوضح : 2الملحق 

)بطل، ممثل ( ذات باثة = ذب

)قارئ، مشاهد ( ذات متلقية = ذم

  .البطلة يف األدوار املتلقية للشخصية مشاركة الشخصية= التماثل

  .الشخصية البطلة متعالية =التماثل اعجابا

.¦ƨȈǬǴƬŭ¦�ƨȈǐƼǌǴǳ�ƨđƢǌǷ�ƨǴǘƦǳ الشخصية =التماثل تعاطفا

  .الشخصية املتلقية متحررة= التماثل تطهرا

ƢǸǰē�ǲƯƢǸƬǳ¦ =الشخصية املتلقية سلبية. 

1
.8البعد التطهريي االتصايل يف الشعر السياسي لنزار قباين، ص : خري الدين دعيشـ 

¦ƢǸǰē�ǲƯƢǸƬǳالتماثل تطهراالتماثل تعاطفاالتماثل إعجاباالتماثل مشاركة 

ذ م  بثذ ب 

تلقي 

)متوازي(أفقي 

ذ م 

بث

ذ ب 

تلقي 

)متعايل(فوقي 

بثذ ب 

تلقي 

)متوازي(أفقي 

ذ م 

بثذ ب 

تلقي 

)متوازي(أفقي 

ذ م 

ذ م 

بث

ذ م 

تلقي 

)سليب(دوين 
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1:خطط يمثل أركان العملية األدبيةم :3الملحق 

 .105ص يات القراءة يف النقد املعاصر، نظر : حبيب مونسيـ  1

فعل القراءة

العمل األديب نص القارئنص املؤلف

القطب اجلمايل 

املتحقق

التفاعلحتققه نتيجة القطب الفين

بني القطبني



    ــثــــحـــــبـــة الــــــبـــــتــــــــمـكـــ      
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   عفبرواتية ورش عن نا القرآن الكريم

   :الكتب: أوال

:إبراهيم محمود خليل-1

، دار املسرية للنشر احلديث من احملاكاة إىل التفكيك النقد األديب                             

.1،2003عمان، األردن، ط،التوزيعو                              

:بشرى موسى صالح -2

الدار البيضاء،،يقات، املركز الثقايف العريبأصول و تطب ظرية التلقين     

.2000، 1املغرب، ط

:بول ريكور-3

بورقية، ة و حساندحممد برا: ، ترمجة من النص إىل الفعل أحباث التأويل                         

، ية واالجتماعيةالبحوث اإلنسانو  عني للدراسات                          

.1،2001القاهرة، مصر، ط

  ) : عمرو بن بحر ( الجاحظ - 4

العلمية،، دار الكتبموفق شهاب الدين: حتقيق: تبينيالبيان و ال                          

 ) .دت) (دط(  1بريوت ، لبنان ، ج

:حازم القرطاجني-5

  الغرب ، داراحلبيب بن خوجة :، حتقيقالبلغاء و سراج األدباءمنهاج                         

.1981، 2سالمي، بريوت، لبنان، طاإل                        

:حبيب مونسي-6

اجلزائر،وهران،،نظريات القراءة يف النقد املعاصر، منشورات دار اآلداب

.2007، )دط(                        

:خالد عبد الرؤوف الجبر-7

لنشر و التوزيع، ، دار جرير قراءات يف شعر حممود درويش غواية سيدوري                        

.2009، 1عمان، األردن، ط
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  ):أبو علي الحسن ( بن رشيق ا-8

،يحلميد هنداو عبد  :حتقيق ،الشعر و آدابه و نقدهالعمدة يف حماسن  

  .)دت( ، 1ط ،، لبنانصيدا، بريوت،املكتبة العصرية                        

:روبرت سي هولب-9

   ر احلوارواد، دارعد عبد اجلليل ج: مقدمة نقدية، ترمجة لنظرية االستقبا                      

.1992، 1، طللنشر و التوزيع، الالذقية، سوريا

:روبرت هولب -10

،األكادميية، املكتبة إمساعيلعز الدين : نظرية التلقي مقدمة نقدية، ترمجة

.2000، 1القاهرة، مصر، ط

:سامي اسماعيل-11

،فلقغانغ ايزر و وسياروبرت  مجاليات التلقي دراسة يف نظرية التلقي عند هانز                    

¶��ǂǐǷ��̈ǂǿƢǬǳ¦��ƨǧƢǬưǴǳ�ȄǴǟȋ¦�ǆ ǴĐ¦1،2002.

:سعيد توفيق-12

توزيع،ال ونشر ، دار الثقافة للراسة يف فلسفة اجلمال الظاهراتيةاخلربة اجلمالية د                   

.2002، 1ر، طص، مالقاهرة                   

:يف عكاشةشا-13

  يواند–نظرية التعبري  –نظرية األدب يف النقد التأثري العريب املعاصر                        

.1994، 1، ط1،املطبوعات اجلامعية، الساحة املركزية، بن عكنون، اجلزائر

  :عبد الجليل مرتاض-14

ديوان املطبوعات اجلامعية، الساحة املركزية،        : يف عامل النص والقراءة         

.2،2007بن عكنون، اجلزائر، ط

:ينعبد القاهر الجرجا-15

هنا، مكتبة م رمضانحممد : ، تصحيح) علم املعاين يف( دالئل اإلعجاز                        

  ) .د ت(، ) د ط(، اإلميان                       
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:عبد المالك مرتاض-16

و التوزيع، ، دار الغرب للنشراءةة  تأسيس للنظرية العامة للقر اءنظرية القر                         

  .)د ت( ،)د ط(وهران، اجلزائر، 

:عم شلبيعبد المن-17

،مصر، تذوق اجلمال يف األدب، دراسة تطبيقية، مكتبة اآلداب، القاهرة

  .)د ت(  ،)د ط(                         

:عبد الناصر حسن محمد-18

املطبوعات،، املكتبة املصرية لتوزيع رية التوصيل و قراءة النص األديبنظ                       

.1999،)د ط( ، القاهرة، مصر

:علي جعفر العالق-19

عمان،،، دار الشروق للنشر و التوزيعدراسة نقدية: يالشعر و التلق                           

.2002، 2دن، طر األ                          

:طي محمد و رواية عبد المنعم عباسعلي عبد المع-20

، دار املعرفة للطبع و تاريخ التذوق الفين عرب العصوراحلس اجلمايل                            

.2003،)د ط(، األزاريطة، مصر،النشر و التوزيعو                            

:فولفجانغ ايسر-21

علوب، عبد الوهاب: ةيف االستجابة اجلمالية، ترمجفعل القراءة نظرية                         

��ǂǐǷ��̈ǂǿƢǬǳ¦��ƨǧƢǬưǴǳ�ȄǴǟȋ¦�ǆ ǴĐ¦)د ت( ، )د ط(.  

   :أيزرانغ فغفل-22

  مداين حلعبد احلميد : ة نظرية مجالية التجاوب يف األدب، ترمجةفعل القراء                        

،)د ط(املغربية، ، اململكة كتبة املناهل، فاسجالل الكدية، منشورات مو                        

  .)د ت(                         

:نيوتن.م .ك-23

  لدراساتل، عني عيسى العاكوب: نظرية األدب يف القرن العشرين، ترمجة

.1996، 1ر، طص، موالبحوث اإلنسانية واالجتماعية، القاهرة
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:كحوال  محفوظ-24

  ميدياو ،نقصيدة 125أروع قصائد حممود درويش مع دراسة أدبية أكثر من                        

.2009، 1للطباعة و النشر و التوزيع، قسنطينة، اجلزائر، ط

:محمد بنيس-25

Ƣēȏ¦ƾƥ¢�Â�ǾǻƢȈǼƥ�ĺǂǠǳ¦�ǂǠǌǳ¦¦��ǂǏƢǠŭ¦�ǂǠǌǳ¦��Ʈ ǳƢưǳ¦� ǄŪ°¦®��  توبقال  

.1990، 1للنشر، ط

:محمد المبارك-26

و التوزيع، النشر استقبال النص عند العرب، املؤسسة العربية للدراسات و 

.1999، 1بريوت، لبنان، ط

:محمود درابسة-27

  امعيةاجل، مؤسسة محادة للدراسات قدمييف النقد العريب ال اإلبداعالتلقي و                      

.2003، )دط( ن، رد، األوالنشر والتوزيع، عمان

:محمود درويش-28

،، رياض الريس للكتب والنشر)ديوان شعر ( ال تعتذر عما فعلت                         

.2004،، يناير1بريوت، لبنان، ط

:اس عبد الواحدمحمود عب-29

   راسةد ،املذاهب الغربية و تراثنا النقديقراءة النص و مجاليات التلقي بني                 

.1996، 1الفكر العريب، القاهرة، مصر، ط دار ،مقارنة                

:جزارمحمد فكري ال-30

،والتوزيعالنشر اخلطاب الشعري عند حممود درويش، إيرتاك للطباعة و 

.2002، 2القاهرة، مصر، ط
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:نادر كاظم-31

  املقامات و التلقي حبث يف أمناط التلقي ملقامات اهلمذاين يف النقد العريب                        

، راسة أدبية، املوسوعة العربية للدراسات والنشر، بريوتاحلديث د                       

.2003، 1لبنان، ط

:ناصر علي-32

بنية القصيدة يف شعر حممود درويش ، املؤسسة العربية للدراسات و النشر، 

.2001، 1لبنان، ط، بريوت                       

  : ناظم عودة خضر-33

ن،ردعمان، األ،األصول املعرفية لنظرية التلقي، دار الشروق للنشر و التوزيع

.1997، 1ط                      

:نصر حامد أبوزيد-34

نان،لب، وتالتأويل ، املركز الثقايف العريب، بري إشكاليات القراءة و آليات                       

.1992، 2ط                      

:هانز روبيرت ياوس-35

نحدو،ب رشيد: األديب ترمجة صأجل تأويل جديد للنمجاليات التلقي من                       

ǂ̈ǿƢǬǳ¦��ƨǧƢǬưǴǳ�ȄǴǟȋ¦�ǆ ǴĐ¦Ƿ2004، 1ر، طص��.

:هانز روبيرت ياوس-36

  حممد: تاريخ األدب حتد لنظرية األدب، ترمجة و تقدمي .تلقيللحنو مجالية                       

، جامعة 2الكلية  ، منشوراتعز العرب حلكيم بناين، مراجعة مساعدي                       

  .)د ت ( ، )د ط(، سيدي حممد بن عبد اهللا، تازة، اململكة املغربية

:ي الخيرهان-37

، املدية ،رحلة عمر يف دروب الشعر، دار فليتس للنشر .حممود درويش                         

.2008، 1اجلزائر، ط
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  :األجنبيةالكتب : ثانيا 

38-Wolfgang Iser : L'acte de lecture théorie de l'effet

esthétique. Traduit de L'allemand par: Evelyne sznyce,

Pierre Mardaga, Editeur 2, Galerie de Princes 1000,

Bruxelles, 1985.

  :المعاجم: ثالثا 

:ابن منظور-39

، القاهرة ن، دار املعارف،حتقيق عبد اهللا علي الكبري و آخرو  ،لسان العرب                        

        .)د ت ( ، )د ط( ، 22، ج 3مصر، مج

:مجموعة من المؤلفين-40

، 1ط ،املعجم الوجيز، جممع اللغة العربية، مجهورية مصر العربية

  .م  1980 -هـ1400                       

  الرسائل الجامعية : رابعا 

:خير الدين دعيش -41

،البعد التطهريي االتصايل يف الشعر السياسي لنزار قباين                           

قسم األدب العريب ، ،)خمطوط( سالة ماجستري يف النقد األديب ر                            

.2000، سنة املناقشة زائراجل  جامعة                           
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   :المجالت: مسا خا

.1999، جوان  04العدد   ة، اجلزائر، جامعة عنابالتواصل - 42

43-Â�ÀȂǼǨǳ¦�Â�ƨǧƢǬưǴǳ�řǗȂǳ¦�ǆ ǴĐ¦���ǂǰǨǳ¦�ŃƢǟ 25اآلداب ،  الكويت ، مج،

.1997،  03العدد                       

.1،1984عدد، ال5مج ،مصر ، القاهرة ،،  للكتاب فصول، اهليئة املصرية العامة -44

  .2008سبتمرب  ، 21العدد  ، الكويت،الكلمة - 45

  المواقع اإللكترونية : سادسا 

46–www.annabaa.org نظرة هانز روبرت ياوس إىل تاريخ األدب، : مقال بعنوان

ومت  10:00am:الساعة يف 2007آب  02مت نشره يف املوقع بتاريخ . فخري صاحل : إعداد

 am.11:00: الساعة يف. 2011مارس  25تصفح املوقع بتاريخ 

47-www.elgendy.getgoo.netفوزي : إعداد: مجاليات التلقي: مقال بعنوان

: قع بتاريخومت تصفح املو  03:46amالساعة  يف 2010ماي  22:عيسى، مت نشره بتاريخ

09:00am: الساعة يف.2011فيفري 23

www.almultaka.net-48مالحظات يف نقد نظرية التلقي، إعداد: عنوانمقال ب:

ومت  05:00am: يف الساعة.2006فيفري  16 :ملوقع بتاريخا نشره يف مت. الطيب بوعزة 

11:00am: يف الساعة 2010سبتمرب  09: االطالع عيه بتاريخ
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  المصطلحات اإلنجليزية -أ

Asthétiquesاخلربة اجلمالية experience

Bestowingوهب املعىن of meaning

Borrowedقصدية مستمدة أو مستعارة intentionalety

Coneritizationعملية التحقق

Epistemologyنظرية املعرفة

Estheticخربة مجالية experience

Gapsفجوات، فراغات

Hermeneuticهريمينوطيقا

Hermeneuticالدائرة اهلريمينوطيقية circl

Horizonأفق االنتباه of attention

Horizonأفق التوقعات of expectations

Howتكون األشياء؟مبا  things act ?

Howتكون األشياء؟كيف  things art ?

Indeterminacyدال حتديد، الالحتدي

Intentinalityقصدية، مقصدية

Interpretationتأويل

Intersubjectevity)القارئ واملؤلف (تداخل بني ذاتني 

Jouicenceمتعة مجالية Esthetic

Phenomenologyظاهراتية، علم الظاهرات

Phosophicalهريمينوطيقا فلسفية Hermeneutic

Readerنقد استجابة القارئ response critisme

Receptionنظرية التلقي، االستقبال theory

Spostsمواقع الالحتديد of indeterminacy

Subjectتأثري الذات

Trenxedentelتراندستنتايل
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المصطلحات الفرنسية -ب

Archiقارئ أعلى lecteur

Concrétisationالتحقق 

Constanceكونستانس

Dimensionهريي اتصايلبعد تط communicative

Dimensionإنتاجيبعد  productrice

Dimensionبعد استقبايل réceptrice

Esthétiqueاستيطيقا، مجالية

Esthétiqueمجالية التلقي، االستقبال de la réception

Epistémologieنظرية املعرفة

Expérienceخربة، جتربة

Herméneutiqueهريمنيوطيقا

Horizonأفق االنتظار d’attente

Identificationتطابق،متاثل

Identificationاعجاب متاثل Admirative

Identificationمشاركةمتاثل Associative

Identificationتطهر، تطهري متاثل Cathartique

ǶǰēIdentificationمتاثل Ironique

Identificationتعاطفمتاثل Par sympathie

Intentionnalitéمقصدية، قصدية

Interprétationتفسريتأويل، 

Jouissanceمتعة مجالية Esthétique

Lecteurقارئ مثايل idéale

Lecteurقارئ ضمين implicite

Lecteurقارئ خبري، خمرب informe
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Lecteurقارئ حقيقي réel

Lecteurقارئ مستهدف visé

Lesآليات إنتاج املعىن  mécanismes de
la production du sens

Laالنفي négation

Lesمستويات املعىن niveaux du sens

Réceptionتلقي، استقبال 

Répertoireسجل النص du texte

Phénoménologieظاهراتية

Lesةالبنيات النصي structures textuelles

Lesاالسرتاتيجيات النصية stratégie textuelles



  ملخص البحث

  ـ ملخص باللغة العربية1  

  ـ ملخص باللغة الفرنسية2  
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إن البحث املوسوم بـ البعد التطهريي االتصايل يف شعر حممود درويش ديوان ال تعتذر عما   

، نظرية التلقي يف النقد احلديث واملعاصر فعلت ، قائم على بيان الثورة ، اليت صاحبت ظهور

قصد هنا أبعاد الطروحات اليت تناوهلا النقاد ون وذلك من خالل تسليط الضوء على جانب من

  بة اجلمالية و باخلصوص الشق املتعلق بالبعد التطهريي االتصايل التجر 

:، فإنه يعمد إىل بسط مجلة من اإلشكاالت أمهها و حىت حيقق البحث غايته املنشودة

كيف تتحقق أمناط التماثل اجلمالية املشكلة للبعد التطهريي االتصايل يف ديوان حممود درويش ؟ 

ن حصول ، أم أمن خالل توجد املتلقي مع البطللية تتم فعالو هل الوظيفة التطهريية االتصا

  ؟ و إىل أي حد ميكن للشاعر أن يؤثر يف مجهوره الذي يقرأ قصائده ؟ التطهري يرجع إىل اإلعجاب

التقييم و  يوعتدفع البحث إىل مسلك احلكم املوضإن اإلجابة عن هذه التساؤالت 

   .املتقدمني الشامل يف ضوء ما مت تناوله دون إنكار فضل

العودة إىل مجلة من املناهج العودة إىل األصول اليت قامت عليها نظرية التلقي تستدعي  إن  

، مث املنهج ا إىل غاية ضبطها وفق قوالب خاصة¦ēƘǌǻ�ǀǼǷ�ƨȇǂǜǼǳ¦�ǞƦƬƬȇ�Äǀǳ¦�Ȇź°ƢƬǳ¦�ƲȀǼŭ: منها

   .الوصفي لرصد حدود النظرية و أبعادها و أهدافها

  : ت كاآليتأما خطة البحث فكان

  مقدمة 

   .نظرية التلقي بني تعدد املصطلح و زئبقية املفهوم: مدخل 

   .نظرية التلقي بني فكر القدماء و نظرة احملدثني: الفصل األول 

  .جهود هانز روبريت ياوس وفلفغانغ أيزر يف بناء صرح التلقي: الفصل الثاين 

   .حممود درويشان البعد التطهريي االتصايل يف ديو تشكل : الفصل الثالث 

اخلامتة 

  املالحق

  الفهارس 
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ذلك من خالل ألوىل مهدت لظهور نظرية التلقي و يتجه الفصل األول إىل وضع اللبنات ا  

و  "لو جنينوس"و  "أرسطو"و  "أفالطون"عرض آراء مجلة من النقاد األوائل من اليونانيني أمثال 

القرطاجين ، إىل جانب عرض ألهم ما طرحته من العرب على غرار عبد القاهر اجلرجاين و حازم 

هي النقطة اليت ارتكز يف جمال استجابة القارئ للنصوص و  مينوطيقيةالفلسفتني الظاهرانية و اهلري 

  يف التأسيس للنظرية " فلغتنغ أيزر " و " هانز روبريت ياوس"عليها كل من 

أبعاد التجربة اجلمالية اليت عرضها ياوس و املتمثلة يف  إبرازأما الفصل الثاين فيتجه حنو   

   .البحث ا عاجلهيتالبعد التطهريي االتصايل بأمناطه التماثلية ال، والبعد االستقبايل، و اإلنتاجيالبعد 

التماثلية اخلمسة يف   بأمناطهالفصل الثالث إىل بيان مالمح البعد التطهريي االتصايل واجته  

  عرض جمموعة من القصائد اليت جتسد تلك األمناط الديوان ، حيث مت 

  : متثلت يف اآليتالنتائج و اليت  أما اخلامتة فقد رصدت أهم

عر اإن حتقيق مالمح البعد التطهريي االتصايل يف الديوان يظهر من خالل حماولة الش -1

اشرا مع استمالة عواطف املتلقي و التأثري فيه ، و هذا ما جيعل املتلقي يتفاعل تفاعال مب

   .النصوص و يتماثل مع أبطاهلا

، بل أمهيته تنشأ منذ اللحظة اليت التقى فيها مل األديب ليست له أمهية يف ذاتهالع إن -2

 .بالقارئ

عن تاريخ األدب هدفه الوصول إىل أن األدب ال يتطور بفعل  "ياوس"حديث  إن -3

 .املؤلف وحده بل بإشراك املتلقي

من وجوه تلقي النصوص األدبية و السبب أن تعدد  وجهاهو اآلخر  التأويل يعد إن -4

 .من قبل القراءات يكسب النص معاين جديدة مل تكن موجودة

قتل فلسطيين يف وطنه احملتل من ظلم و الشاعر استطاع أن يصور ما يواجهه اإلنسان ال إن -5

 .تعذيبو 
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زدواجية اللغة يف با مقاربتنا لقصائد حممود درويش مكنتنا من اكتشاف وعي الشاعر إن-6

.هذا ما عمل على جتسيده يف قصائده، و النص الشعري

الشاعر ميكن أن يؤثر يف املتلقي إذا كانت عواطفه و تعابريه صادقة ، ألن صدق  إن-7

 .التجربة هو مقياس احلكم على الشاعر و عمله

قع ، و قد حاول من خالله ربط الواالرمز خاصية صاحبت قصائد الشاعر يف ديوانه إن-8

.الفلسطيين باجلوهر اإلنساين العام
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Résumé de recherche

La recherche qui se caractérise par la dimension

communicative dans la poésie de Mahmoud Darwich dans son

recueille (Ne t'excuse pas pour se que tu a fait) repose sur la mise

en évidence de la révolution, qui a accompagnée appontions de la

théorie de la réception dans la critique contemporaine et cela à

travers l'éclairement de certains questionnement qui ont été traité

par critique, on parle la des dimensions de l'expérience esthétique

et surtout la partie relative à la dimension communicative.

Et pour que la recherche réalise l'objet qu'elle a en but, elle

se voit dans l'obligation d'émettre un ensemble de questionnement

qui sont:

Comment se réalisé les variantes de l'identification

esthétique qui consistaient la dimension communication dans le

recueille de Mahmoud Darwich?

Comment l'objet de la communication a été atteint à travers

la symbiose entre le récepteur et le héro ? Ou cela se réalise t-il

juste avec l'admiration? Et est que le point le poète peut' il

influencer son public lecture par sa poésie?

La réponse à ces questionnement guide la recherche vers le

jugement logique et l'apprévation globale sons la lumière de ce

qui à été vu sans renier l'apport de ce qui ont précèdes.

En réalité revenir vers l'origine de la théorie de réception

nous renvoie vers un ensemble de méthodes tel que la méthode

historique qui suit la théorie depuis sa création jusqu'au jour de sa

théorisation.

En suite la méthode descriptif et analytique traçant et

délimitent les dimensions ainsi que les objectifs de celle-ci Pour le
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plan de travail il se présente comme suite :

Introduction général

(Préface) Introduction

* La théorie de la réception entre une multiplicité de terminologie

et changement de définition.

* Premier chapitre: La théorie de la réception entre vision des

contemporains.

* Deuxième chapitre : Les efforts de Hans Robert Jaus et

Wolfgang Isère Ichor dans construction du pilier de la réception.

* Troisième chapitre : La dimension on communicative dans le

recueille de

" Ne t'excuse pas pour ce que tu a fait ".

Conclusion.

Table des matières

Dans le 1er chapitre nous avons essayé de défini les

fondations premières qui ont mené vers l'apparation de la théorie

de la réception et cela à travers l'exposition de différents propos de

critiques anciens grâce tel que Palato et Aristo, Lonjinos et d'autre

arabe A. El Jordjani et H. El Kartadjani au coté de l'exposition

d'importantes philosophies herméneutique et la phénoménologie

dans le domaine de l'interaction avec le lecteur des textes, et c'est

sa ce point que c'est cent H .R. Jaus et Wolfgang Isère, dans

l'établissement de la théorie de la réception.

Le deuxième chapitre s'articule autour la dimension de

l'expérience esthétique et son importance, qui a été démonté par

jour et qui est la dimension productrice et la dimension de

réception, et de la dimension communicative avec toutes les

catégories de l'identification traitées par la recherche.
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Pour le troisième chapitre il est question de démonter les

représentations de la dimension communicative dans le recueille

est clairement définie à travers l'intention du poète pour influencer

et agir sur le coté affectif du récepteur.

1- Ce qui rend le récepteur en interaction direct avec les textes et

s'identifié à ses héros.

2- Le travail littéraire n'a pas d'itérait en lui-même, mai il acquiert

cet intérêt en lui-même, mais il acquiert cet intérêt au moment on

il est en contact avec le lecteur.

3- Les propos tenus par Jauss sur l'histoire littéraire a comme objet

de décentrer que la littérature ne se développe pas uniquement

grâce a l'auteur mais avec la contribution du lecteur.

4- L'interprétation est une autre dimension de la perception et la

réception du texte littéraire, et cela à cause des différentes lectures

qui donnant au texte à chaque fois un nouveau sens qu'il n'avait

pas au part avant.

5- Le poète à du peindre l'injustice, les meurtres la torture auquel

fait face l'individu palestinien quotidiennes dans sa patrie

colonisé.

6- Approcher les poèmes de Mahmoud Darwich nous a permis

de découvrir l'éveil du poète en matière du bilinguisme en critique

poétique, et ce qui il à représenté dans ses poèmes.

7- Le poète peut agi sur le récepteur ses sentiment émanent d'une

sincérité profonde car la sincérité de l'expérience permet de juger

le poète et son travail.

8- Le symbole et une caractéristique qui a accompagné les poèmes

du poète et c'est ç travers lui qui 'il a relié la réalité palestinienne

au paroxysme de l'humanité.
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