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 الممخص:

قّراء مختمفين سيعطي تأويالت متعّددة؛ ىذا لقد غدا من اآلكاد أن عرض القصيدة الواحدة عمى 
التعّدد ىو مدار ىذه الورقة التي سنتبّين من خالليا نمط التفكير العربي في قوانين تمقي الشعر العربي، 

ه(، وذلك عبر وسيطين يتمّثالن في 471ه( والجرجاني )255وذلك عبر نموذجين ىما الجاحع )
 الشفيي والكتابي.

في تاريخ البالغة والنقد العربي؛  نسؤالين أساسيي نر مدخل أساس لإلجابة عالتمّقي العربي لمشع
يتعّمقان يتجديد الرؤية البالغية وتجاوز حدودىا التعميمية المنحِسرة في شروح "المفتاح"، وبيان الوعي 

 المبّكر لمتفكير العربي في خصائص المتمقي، ومياّمو في إنجاح العممية التواصمية البالغية.

 نظرية التمقي، البالغة العامة، نقد الشعر، الجاحع، الجرجاني. :المفتاحيةممات الك
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abstract 

It has become undeniable that the presentation of one poem to different 
readers will result in getting multiple interpretations . This pluralism is the 
focus of this study. So, this paper will shed light on the Arab thinking style in 
the laws of receiving poetry through two models Al-Jahiz(225AH) and Al-
Jarjari (471AH) via two major mediums represented in the oral and the 
written . 

Receiving Arabic poetry is a basic introduction to answering two 
fundamental questions in the history of rhetoric and Arabic criticism. These 
questions are concern renewing the rhetorical vision and transcending its 
educational limits that are confined in the explication of the "al-Miftāḥ"; and 
the early awareness of the Arab thinking about the characteristics of the 
recipient and its role in making the rhetorical process a success. 

Key words: Receipt theory   ، General rhetoric، Al-Jahiz،  EL-Jorjani 

 تقديم: 

لقد غدا من اآلكاد أن عرض القصيدة الواحدة عمى قّراء مختمفين سيعطي تأويالت متعّددة؛ ىذا 
التعّدد ىو مدار البحث الذؼ سنتبّين من خاللو التفكير العربي في قوانين تمقي الشعر العربي، ومميزات 

قرآني  وأحكام ىذا التفكير سواء بشكل يقصد التمقي الشعرؼ، أو غير مباشر يقصد تأويل النص ال
 المجاز فيو.
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إن حديثنا عن رؤية العرب لمتمقي ىو حديث عن شقين يفرق بينيما العامل الزمني باألساس،  
ىـ( إلى أواخر القرن األول ومطمع الثاني اليجرؼ 200 - 150فاألول ينطمق منذ العصر الجاىمي )

 ما يمي:وسّميناه بالالنص، والثاني منذ عصر التدوين إلى اآلن، وبيانو ك

يقصد بو مجموع المصّنفات والمؤّلفات العربية في النقد والبالغة التي وقفت عند النص: 
التمقي، وسنكتفي بـ "البيان والتبّين" لمجاحع، "ودالئل اإلعجاز لمجرجاني"، لكن قبل ذلك 

 . سنزدلف الالنص ألنو األسبق

وين، وعيا مّنا بأن تجّميات ُيعنى بو مجموع الممارسات الشفيية التي سبقت التدالالنص: 
التمقي حاضرة في األخبار التي بمغتنا منذ العصر الجاىمي، والتي تعتبر جزءا ال يتجزأ من 

 منابت الّدرس البالغي العربي القديم.

طروحة ىذا المدخل من فكرة أساس مفادىا: )وجود الشعرؼ يعني بالضرورة وجود متمّق أتنطمق 
ذا تأممنا المالحظات ا من وجدنا عدد   -التي دّونتيا كتب األخبار والرواة -النقدية األولى  لو(، وا 

ي من تالة التمقي الشعرؼ كما يتضح في الشاىد الــــر بنظريـــــالتوجييات التي توحي بوجود وعي مبكّ 
 (1) : ول لمنابغة الجعدؼــــــــق

 إذا رحمت إلى ممك لتمدحو لتمدحو
 

 فارحل بشعر نقي غير مخشوب 
 

فالممك باعتباره متمّقيا ليذا الشعر يقتضي أن يستمع إلى شعر نقي ال يدخمو األشب وال الخشب 
إن عرب الجاىمية قد فطنوا إلى شروط  :)مثمبتان تدخالن عمى المفع الشعرؼ(، أو بمعنى آخر

ا وما يرفضو، ومن ذلك سالمة المفرد من المحن وبساطة وما الذؼ يجعل التمقي حسن   ،االستقبال
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، والحال أن ىذه المفاىيم المسكوت عنيا حول (2)األسموب وخمّوه من الحشو والتطويل واإليجاز والبيان
 التمقي ستنضج خالل عصر التدوين وتأليف.

 . الجاحظ: بيان الرسالة وتبّين التمقي -1

 العنوان والتمقي : النَّفس الّتداولي -1.1

تكشف لنا عن اشتقاق من جذر  (3)لمعنوان) البيان والتبّين(إن النظر في البنية التركيبية الثنائية      
)ب.ؼ.ن( التي تحيل عمى التضاد فـ" البين في كالم العرب جاء عمى وجيين يكون البين الفرقة، 

والحال أن المعنى األول والثاني يواريان مالمح االستقبال في  (4)ويكون الوصل من بان يبين وبينونة "
 :  يما كاآلتيعممية التواصل ونبّين

إن البيان الناجح ىو الذؼ يفيد الوصل، ويربط بين الُممقي والمتمقي، وال يتحّقق ىذا الّربط إال  الوصل: .أ 
بالوسائط التي تحقق الّداللة، وقد حّددىا في خمس:" وجميع أصناف الّدالالت من لفع وغير لفع 

وبيذه  ،(5)ثم العقد ثم الخط  والحال"خمسة أشياء ال تنقص وال تزيد عنيا، أوليا المفع ثم اإلشارة 
 يةن توظيفيا ال يستند إلى ىوػ المرسل ولكن إلى الوضعية التواصمإاألصناف يتحقق الوصل، بل 

التي تراعي مقام المتمقي فالمفع في حال يقتضيو، واإلشارة والعقد فيما استدعاه السياق، فال يحسن المفع 
في مخاطبة متمق أعجمي ستكون اإلشارة أجدػ وأنفع، وال يحسن الخط في مقام المشافية، األمر الذؼ 

 يكشف لنا عن نفس تداولي في رؤيتو لمقارغ.
ا إال إذا أبمغ المراد والمقصود، حقق شروط اإلبانة، وال يوصف البيان بيان  تينقطع الوصل إذا لم ت الفصل: .ب 

عمى تصور حجاجي إقناعي فالقصد ال يتحقق إال بمراعات شروط  االجاحع مؤسس   ولما كان بيانُ 
 الوصل. 
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 مقتضى الحال البيان والحجاج: -2.1
" القصد، وحاججت فالنا إذا  إن عناصر الحجاج في كتاب الجاحع جّمية مادام الحجاج يفيد   

، والجاحع يؤسس لبالغة القصد المؤثر الذؼ يدفعنا إلى ترسيخ قناعة أو تغيير موقف (6)غمبتو بالحجة"
إنو في معاجم المغة يحيل عمى التنازع والتخاصم  (7)ومنو " تكون كّل ُحجة بمثابة َحّجة أؼ قصدا"

زن )تفاعل( تفيد المشاركة، بمعنى أن شرط والتدافع والتغالب حول قضية أو موقف، وىي عمى و 
 المرسل إليو(. -الرسالة  -الحجاج أطرافو ) المرسل 

الذؼ ىو جوىر التفكير البالغي -إن بنية الحجاج في تصّور الجاحع كانت تراعي مقتضى الحال      
  وىا ىو يورد من أخبار بشر بن المعتمر في رسالتو حول الكالم والمقام بقولو:  -في عصر االحتجاج

ر الحاالت، قداأوبين المستمعين قدار أفييا وبين  ويوازن قدار المعاني أوينبغي لممتكمم أن يعرف  "
ا حتى يقّيم أقدار الكالم عمى أقدار المعاني، ا ولكل حالة من ذلك مقام  فيجعل لكل طبقة من ذلك كالم  

 .(8)ويقّيم أقدار المعاني عمى أقدار المقامات، وأقدار المستمعين عمى أقدار تمك الحاالت "

 اآلتية:والمالحع من معطيات الشاىد أن الرجل يبني العممية عمى العناصر 

 

 األقدار الموازنة

 السامع الحاالت
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فكار ورؤػ وقناعات ومواقف، فما ينسحب عمى االشتراكي قد ال ينسحب أ: إن الناس مستويات و األقدار .أ 
عمى الشيوعي، وما يصدق عمى المعتزلي قد ال يصدق عمى األشعرؼ، ومنو فإن أقدار الوعي 

نعم قد يتفق فيو  ،والحال أن المقطع الذؼ انطمقنا منو في المختبر )المفعول بو( ،والمعرفة تختمف
ن يحيل عمى ألكنو ال يقتضي بالضرورة  ،الفاعل ) القراء الخمسة( من حيث كونو يحيل عمى الزرافة

الجمال، فمفيوم الجمال مرتين بطبائع الناس وأقدار فيميم لو، وعمى الُممقي أن يراعي أقدار الناس 
" أن يجعل حرص الجميور عمى ما يقول ، فعميو إذن أن:  وــــألنو ىو المحّدد لنجاعة الخطاب أو فشم

ا بمفظو دون معناه وال بمعناه دون ، وليست المزية في أن يكون األديب أديب  (9)دة "ــــأو زىدىم فيو رائ
ن  ،لفظو ولكن عميو أن يتخّير ما يناسب أقدار العمم وأذىان الناس فإذا استحسنو فقد أفاد بيانك، وا 

  مّجتو مسامعو فكالمك مردود عميك.
فحال الفرح ال يقتضي عبارات األلم والماساة،  ،ا من التعبيرإن طبيعة الحال تقتضي نمط   الحاالت: .ب 

 وحال السعادة يستدعي عبارات تخّصو، ومما أعيب عمى المتنبي أنو قال يخاطب كافورا:
 لقد كنت أرجو أن أراك فاطرب   وما أطربني لما رأيتك بدعة 

: " ما زدت عمى أن حاال من الخطاب، فقال ابن جّني في ىذا البيتفالشاىد أن حال المقام يقتضي 
ا، ومما يعاب عميو كذلك قولو ا مضحك  فجعل من حال والي مصر موضوع   ،(10)جعمت الرجل قردا " 

 في رثاء أم سيف الّدولة:

 بالجمالعمى الوجو المكفن  صالة هللا خالقنا حنوط 

الوجو الجميل، فالحسن ال يحسن في حال الرثاء، وىو  واألبمغ أن مقام الرثاء ال يقتضي استذكار
التنكير يباين مقام التعريف، ومقام اإلطالق يباين مقام الذؼ عّبر عنو القزويني بقولو  نفسو المعنى

 (.11)التقييد ومقام التقديم يباين مقام التأخير
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إن  مرّد مفيوم السمع يرجع إلى الوضعية الثقافية التي أّطر طبيعة التواصل حين تاريخ الفعل  السامع: .ج 
ىـ(، فالسماع مفيوم مركزؼ إّبان الوسيط الشفاىي، فنستبدل في ىذا 255التواصمي ) نفترض أنو قبل 

نستحضر ىنا مية اىتموا بأثر الشعر في سمع المتمقي، و ىالّصدد التمقي بالسماع، والعرب منذ الجا
فُأسمع ِشعره ُمغّنى فانتبو إلى إقوائو ،  (12)دخول النابغة الّذبياني يثرب وفي شعره شيء من اإلقواء

فأصمحو، مما يكشف لنا عن حقيقة ال مناط منيا مفادىا: أن عالقة اإللقاء بالسمع حاضرة منذ فجر 
ىـ(  276فيما رواه ابن قتيبة ) ،عربيةالشعر،  وىو األمر الذؼ يتأكد لنا إذا نظرنا في ىيكل القصيدة ال

بذكر بذكر  أوسمعت بعض أىل األدب يذكر أن مقّصد القصيدة إنما ابتدحيث يقول: "  ،من خبر
الديار والدمن واآلثار فبكى وشكا وخاطب الربع واستوقف الرفيق، ليجعل ذلك سببا لذكر أىميا 

د وألم الفراق وفرط الصبابة والشوق نحو الضاعنين عنيا )..( ثم وصل ذلك بالنسيب فشكا شدة الوج
ن النسيب قريب من النفوس الئط القموب ويصرف غميو الوجوه ويستدعي بو إصغاء األسماع إليو أل

بالقموب، لما قد جعل هللا في تركيب العباد من محبة الغزل والنساء )...( وشكا النصب والسير وسرػ 
نضاء الراحمة والبعير   .(13)" الميل وحر اليجير وا 

ا بالواسطة وانتياء بالغرض تراعي خصوصية السامع وعميو فإن ىندسة القصيدة منذ مطمعيا مرور      
)الممدوح  فتنتخل في المقّدمة من األلفاظ ما يثير األسماع إليو، وما وفي الواسطة ما يؤثر في السامع

لنفسو ِوضعة لتمقي شعره، في العادة ( ما يوجب الحقوق )التكسب(، وكأن مقصد القصيدة يصنع 
 ويييئ السامع لمعاني قولو.

إن البميغ بحق ىو من استطاع الجمع بين ىذه العناصر ووازن بين مبادئيا وشروطيا،  الموازنة:
فاختار ما يناسب أقدار الناس من األلفاظ والمعاني، وانتخل ما يالئم حال المقام ووضعو، وتبّين موقف 

ذلك يمكننا القول: إن القصد الذؼ أراده طو عبد الّرحمان من الحجاج قد  السامع وما ينزع إليو، حين
 .(14)تحّقق

 القراءة والزمن:  في تحيين النصوص -1.1
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إن فكرة التمقي في مشروع الجاحع لم تبن عمى شروط االستقبال فقط بمعزل عن مقومات        
ذا نظرنا في بنية الخطاب وعالفتو بالتمقي فإن الرجل يؤسس لجدلية  (15)الخطيب وخصائص الخطبة، وا 

نسان إلى التواصل ال تختمف بينيما، فالحاجة إلى الرسالة مركزية لخمق التواصل، والحال أن حاجة اإل
 عن حاجاتو البيولوجية، لماذا؟

والطبع  ،الطبع ومدنّي بالفطرةفاإلنسان اجتماعي ب ؛ألن إنسانية اإلنسان تقتضي المشاركة
االجتماعي يقتضي التواصل واإلفصاح عّما في النفس من انفعاالت، وىذا اإلفصاح يشكل عالقات 

مر يتواتر ويتناقل من دائرة ثقافية صغرػ إلى ويؤسس لسمسمة من التفاعالت االجتماعية، ونفس األ
التي ىي قائمة في صدور العباد المتصورة في دوائر أوسع، وىو ماعّبر عنو الجاحع بقولو: فـ" المعاني 

أذىانيم، مختمجة في نفوسيم موجودة في معان معدومة، إذ ببقائيا في ىذا الوضع ال يعرف اإلنسان 
خراجيا  نما تحيا ىذه المعاني باإلفصاح عنيا وا  ضمير صاحبو وال حاجة أخيو وخميمو ال معنى شريكو وا 

 . (16)من ذات تحمميا إلى أخرػ تتمقاىا "

ا مادم في صدر صاحبو ولم ُيِبْن عن حاجتو، ولكن البيان عّما في النفس من فيظل المعنى متواري  
المعاني خاصة إذا ِصيغت في قوالب إبداعية تجعل النصوص تتجّدد وتدور حول نفسيا، وىو ما أراده 

ل روالن بارث عن لذة الجاحع من قولو " من ذات تحمميا إلى أخرػ تتمقاىا " وىذه الّدورة نجدىا في قو 
النص وفعل عن القراءة في أنيا: " تجعل المكتوب بدايات ال تنتيي: إنيا تكّور المكتوب عمى نفسو، 
فيو ال يزال بيا يدور، حتى لكأن كل بداية فيو تظل بداية ولذا كانت نصوص القراءة ىي نصوص 

ابة، وال تماميا قراءة، ولعل ىذا ىو الّسر البدايات المفتوحة: إنيا تكتب وتقرأ، ولكنيا لن تبمغ كماليا كت
 . (17)في أنيا كانت نصوص المذة "
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وىذا التصادؼ بين فكر الجاحع خالل منتصف القرن الثالث اليجرؼ،  وروالن بارث في النصف 
العرب قد أسسوا لنظرية التمقي وخمصوا من القول فييا، ولكن  الثاني من القرن العشرين ال يعني أبدا أنّ 

 فة تكامل واستمرار يكمل الثاني ما بدأه االول.المعر 

 اآلن؛ وقد رّسخنا أطروحة: حياة النص بحياة التعبير عنيا، وحياة الُمعّبر عنو بحياة القراءة التي ُتجّدد
 النصوص، نطرح السؤال اآلتي: ىل القراءة تحّين كل الّنصوص؟

رقص( قابل لمتحيين مادامت  إن قراءة اإلبداع بغض النظر عن نوعو )تشكيل، موسيقى، نحت،
قراءتو ستمنحو معاني جديدة، فالنصوص تتجّددة بما ُتمنح من معاني مولَّدة من ذىن القارغ، ولذلك 
يضع الجاحع شروط الكالم القابل لمقراءة اإلبداعية، الماثل في مخالفة ما تألفو أذىان الناس والبحث 

لفاظ غير التركيب فيمبس األلفاظ غير المباس المألوف، ويركب األ (18)عن الغرابة وشوارد المعاني 
الشيء من غير معدنو أغرب، وكّمما كان أغرب كان أبعد في الوىم، وكمما كان أبعد في المعروف فـ "

فاإلبداع ـ من  (19)الوىم كان أطرف، وكمما كان أطرف كان أعجب وكمما كان أعجب كان أبدع "
وليف بين الغرابة والطرافة والعدول عن المعتاد في التخاطبات ترة عمى المنظور الجاحع ـ ىو القد

ذا انطمقنا من القصيدة ـ مثال ـ فإن الغرابة فييا تتح ق من خالل التقاء عالمين ىما المألوف قاليومية، وا 
" إن قراءة قصيدة تحممك إلى فضاء لغوؼ مخالف  والالمألوف، وىو ما عّبر عنو كيميطو بقولو:

لفضائك المغوؼ اليومي، فتمتقي بصياغات وتعابير وأوزان وقوافي ال يعنُّ لك أن تستعمميا في 
 . (20)مخاطباتك "

والحال أن العامل النفسي ال يمكن التغاضي عنو في التناظر بين النص وتمقيو، فإذا كان ابن قتيبة قد 
 :(21)أشار فيما أورد من خبر إلى أثر النسيب في
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ا قد أثار العامل النفسي في فعل التمقي بقولو: " والناس موكمون بتعظيم الغريب فإن الجاحع أيض
واستطراف البعيد وليس ليم في الموجود الّراىن، وفيما تحت قدرىم من الرأؼ واليوػ مثل الذؼ ليم في 

 .(22)ر الشاذ "دالغريب القميل وفي النا

 وليأتركيب 

ا ينبغي عمى ولكن أيض  ، ا إلى فعل التمقي فقط استناد  وخالصة القول فإن النصوص ال تحّين وتحيى 
النص أن يحافع عمى سمات الغرابة والطرافة في بنائو، فميس الزمن من يخّمد النصوص ولكن 

 إبداعيتيا، وليس اإلبداع من يحيي النصوص ولكن تعاقب متمقييا.

 :ثانيا: الجرجاني؛ نظرية النظم وحدود التمقي 

األول يتعّمق بالبالغة التي تعّممنا  :اقترحناه ليذا المبحث يجمع بين عنصرينإن العنوان الذؼ     
والثاني يتعّمق بالبالغة التي تعّممنا تعِيير الخطاب ونقده، لذلك بدا لنا االشتغال في المبحث ، اإلبداع

االثر 
 النفسي

إصغاء 
 االسماع

صرف 
الوجوه 

 إليه

يستدعي 
به 

 اإلصغاء

قريب من 
 النفوس
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تراعي حضور المتمقي فييا، والثاني ببالغة النقد  (23)االول بـ بالغة النظم التي تخفي مرجعية أرسطية
 .(24)التي تخفي مرجعية عربية توارؼ حدود التمقي

 : بالغة النظم -1.1

إن النسق الذؼ أسسنا عميو طرحنا ال يستدعي الوقوف عند نظرية النظم في مشروع الجرجاني، 
جعل المنظوم لو في المحور ولكن سنقف عند بالغة النظم فيما ارتبط بميمة الناظم والمنظوم، ون

ذا كان النظم في بيان الجاحع يقّدم المفع عمى المعنى، فإنو في أس ار الجرجاني ودالئمو ر الالحق، وا 
 ية:تال، وسنبين ذلك في العناصر ال يقّدم المعاني عمى المفع

كمما جنح الشاعر إلى إضمار المعنى وتوريتو، كمما استدعى المتمقي إلى المشاركة في  الغموض:  .أ 
ا من إظياره والكشف عن الكشف عن جوىره، فتحقق بيذا شرط النظم فكان أبمغ وأجدػ وأكثر تأثير  

الممقي في غموضو يمارس خديعة عمى سمطة المغة، ففي الغموض  نّ أدقائقو ومحاسنو، والحال 
، ومعناه (25)المغة وخيانتيا )...( ىذه الخديعة العجيبة التي تسمح بإدراك المغة خارج سمطتيا "مراوغة 

أننا ندرك معاني المغة خارج الّدوائر النفعية التواصمية التي ىي أساس وجودىا، فال نرنو التبميغ في 
ىذا النأؼ نعانق بل نوسع من دوائر اشتغاليا ، وفي ىذا التوسيع ننأػ عن العادة، وفي  ؛اإلبداع

فالعزيز  ،(26)" العزيز المتحّجب"بــــــالشعرية ـ  بالمعنى األرسطي ـ، ويشبو الجرجاني المعاني الغامضة 
والّنفيس عن الجرجاني ىو حاصل المعاني الغامضة، مع العمم أن الغموض ليس ىو  ،ىو كل نفيس

 االلتباس والتعقيد.
التمثيل آلية من آليات تصوير المعنى الحاصل في النفس، وىو ضرب من التخييل وليس  إنّ  التمثيل: .ب 

التشبيو متى كان وجيو وصفا غير حقيقي، وكان  الواقع،  كان قد عّبر عنو السكاكي بقولو: " واعمم أنّ 
التي غير أن التمثيل عند الجرجاني يقصد بو اآللية  (27)منتزعا من عدة أمور، خّص باسم التمثيل "

تسفر تحمل المعنى إلى صدر المتمقي ويحوجو إلى تدبره وفك صدفو فـ " المعنى إذا أتاك ممثال فيو في 
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فالتمقي  (28)األكثر ينجمي لك بعد أن يحوجك إلى طمبو بالفكرة وتحريك الخاطر لو اليمة في طمبو، "
 حاضر منذ عممية تشكيل الخطاب إلى لحظة إلقائو.

العناصر السابقة عمى المطمق يجعل من بالغة النظم بالغة حشو ال طائل إن األخذ ب عقل المعنى: .ج 
منيا، لماذا؟ ، ألن التخييل بمعزل عن رابط يؤسس عميو في الواقع سيجعمنا أمام معان مستغمقة ال فائدة 
ن منيا، ولكن البميغ الحصيف من استطاع الجمع بين المعاني الذىنية التخييمية والواقعية المعيشة، فـ" إ

نو نظير الصياغة والتخيير والتفويق  تناسقت داللتيا وتالقت معانييا عمى الوجو الذؼ اقتضاه العقل، وا 
فالحكيم ـ بالمعنى االرسطي ـ  ىو الذؼ استطاع الجمع دون (  29)والنقش وكل ما يقصد لو التصوير "

 .(30)والحكمة" "  كل إفراط باألكثر أو باألقل يفسد الفضيمة فـــــــــإفراط وال تفريط 
الخطاب الذؼ يصمح لـ )س( قد ال يصمح ل  ننطمق في ىذا الطرح من فكرة أساس مفادىا أنّ  التناسب: .د 

)ج(، والمفع الذؼ ُيشاكل المعنى)أ(  قد ال يشاكل المعنى) ب(، ولمتوفيق بينيما ُيقتضى من الّناظم أن 
وىو ما بّيّناه  (31)يتغّيى القصده فيختار لو ما يناسبو وىو ما عّبر عنو الجرجاني بـ " الغرض والقصد "

 (، فالقصد إذن؛ ىو الموّجو المحّدد المؤّطر لشرط التناسب.32)في مقتضى الحال عند الجاحع
ويضاف إلى ذلك اإلجادة في التحكيك والموازنة واالختيار، فيكون المبدع بيذا المعنى أول قارغ    

إلبداعو وأول ناقد لو، " وىذا باب ينبغي أن تراعيو وأن تفي بو حّتى إذا وازنت بين كالم وكالم دريت 
ممت إلى كل شكل شكمو وقابمتو بما ىو نير لو وميزت ما الصنعة منو في كيف تصنع، فص

 .(33)نظمو"

إن في ىذه الشروط التي سقناىا كشواىد داّلة عمى أن نظرية النظم في التفكير البالغي عند   
الجرجاني قد انتبيت إلى خصوصية المتمقي في عممية البناء والتشييد الفني لإلبداع، فكانت تضع لو 

ا عمى التجّمي الّنصي، فالمتمقي حاضر في ذىن الّناظم قبل أن يحضر في وجوده الماّدؼ ا سابق  وجود  
 عند فعل القراءة، ومنو نطرح التساؤل اآلتي: ما ىي أسس التمقي في بالغة الجرجاني ؟  وما وظيفتو ؟

 بالغة التمقي: ـ  حول الوظائف ـ -1.1
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نا معالم المنظوم، وتأكد لنا أنو أبقى وأدوم لما احتواه من اآلن وقد انتيت وظيفة الّناظم وتبيّ       
، وأن القراءة وحدىا تجّدد النصوص، ننطمق من المعنى التفسيرؼ التأويمي لمبالغة ئفراغات تحتاج المم

 ية:تاللكشف عن قضايا التمقي عند الجرجاني من خالل العناصر ال

معاني المشقة والُجيد في أعماق البحار، وىذا التناظر قائم : تحيمنا ىذه الثنائية عمى المحارة والغواص .أ 
 عمى المشابية بين اإلبداع والتمقي:

 

إن القارغ في ىذه الحالة يقف مقام الغواص الذؼ يستغور البحار لجمع صدفو، والصدفة ىي الوعاء  
الّصدف ىنا يحيمنا عمى أو الشكل الذؼ يحمي المنظوم مما سيأتيو من معان ىو براء منيا، ولعل معنى 

لما شممت عميو من ُلغزية وفّنية ال  ؛صبع عند القصدالكف والمنع، وكذلك النصوص تمنعنا من وضع اإل
تعطي الّداللة جاىزة عمى طبق، ولكنيا تدفع المتمقي إلى إخراج الّدرر من الصدفة الواحدة، وىو ما عبر عنو 

ا من ة عّدة من الّدرر وتجني من الغصن الواحد أنواع  الجرجاني بقولو: "حتى تخرج من الصدفة الواحد
ولكن التعّدد الّداللي قدر  ؛، وفي إحالة القائل عمى التعّدد ) الّدرر( ندرك أنو ال يوّحد داللة الخطاب(34)الثمر"

ية ال محيد عنو ونتاج مؤكد يتأكد بتعّدد القّراء، بل إن القارغ الواحد لنص في وضعة معرفية ومقامية وتاريخ
، ومنو فإن وحدة المنظوم ال تعني نفسو يستخرج محارة ما، وفي وضعة غيرىا  يستخرج أخرػ من الخطاب

 ة.ــــــبالضرورة وحدة الدالل

 اإلبداع التلقي الغواص المحارة
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يرتبط ىذا العنصر بالسابق، وفيو ينيط الجرجاني لممتمقي ميمة إماطة الستار عن العزيز  إماطة الحجاب: .ب 
الضرب من المعاني كالجوىر في الّصدف ال يبرز إال أن  و"إنك تعمم عمى كل حال أن ىذا، المحتجب 

تشّقو عنو، وكالعزيز المحتجب ال يريك وجيو حتى تستأذن عميو، وال كل خاطر يؤذن لو في الوصول 
 .(35)إليو"

إن ما سبق من عنصرين ) أ ـ ب( يجيبان عن سؤال الوظيفة ؟ لكن التخييل يجيب عن  إعمال التخييل: .ج 
 ُتقرُا النصوص ؟  سؤال الكيف، أؼ كيف

المعاني مضمرة في ثنايا النص وليست جاىزة مطروحة في الطريق، فالمطروح في الطريق ال يرقى إن 
المعاني أغرب واستطاعت الجمع بين أعناق المتنافرات كمما كانت  تألن يوصف باإلبداع، ولكن كمما كان

أبمغ، ومنو فإن قراءة النصوص دون إعمال الذىن وتخييل العالئق الممكنة بين المتنافرات ) العقمية، 
التخييمية( يسقط عن الّنص النصف األكبر من أدبيتو، وىو ما عّبر عنو الجرجاني بقولو:" وذلك كّمو يتعّدػ 

 .(36)التخييل والوىم والتقدير في النفس من أن يكون ىناك شيء يحّس وذات تتحّصل"عمى 

 تركيب

لقد تميزت رؤية شيخ البالغيين بالقدرة عمى المزاوجة بين عناصر اإلبداع والتمقي، وىو بيذا الجيد 
لُممقي التأسيسي لمبالغة الموّسعة وخصائص التمقي فييا يراعي المقاصد التخاطبية الثالثة: قصد ا

ن كان لم يخّصص لممتمقي حّيزا كبيرا في مؤّلفْيو مقارنة باالستعارة  والُممقى )الرسالة(  والمتمقي، وا 
راطات التاريخية وغايات التأليف الّدينية والتأويمية )اإلعجاز(، وميما توالمجاز؛ إال أننا نبّرر ذلك باإلش

متكامال في العالقة القائمة بين النص الشعرؼ يكن من األمر؛ فإن الجرجاني قد قّدم نموذجا مبكرا 
 ومتمقيو.

 خاتمة
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كان اختيارنا لممنجزات التي اىتمت بقضايا البالغة يضمر قناعة مركزية مفادىا: أن العرب لم  
يقّيدوا تاريخيم في العمران فحسب، ولم يأنيم في الطب واليندسة كشأن األعاجم، ولكنيم اعتنوا بعمم 

يث، الشعر، األخبار، المقامات( واجتيدوا في دراستو وتأصيل عمومو، وأن أوسع النص) القرآن، الحد
العموم رحابة ىي البالغة لما شممت عميو من فنون النحو والصرف العروض، الفصاحة، والغريب 
ذا كان اىتمام البالغة قد انصب في معظمو عمى ثنائيات المفع والمعنى والصدق والكذب  واألصوات. وا 

والتخييل، القديم والمحدث، فإن ذلك لم يمنع البالغيين العرب من تأصيل معرفة سابقة حول والحقيقة 
نظرية متكاممة  كونتتمقي النصوص التخييمية والحجاجية؛ فخّطت بذلك المسارات العريضة التي 

 األركان مع الدراسات المسانية المغوية في األوساط الجامعية.

                                                           

  53.ص 1999د.ط/  -ـ البالغة العربية أصول وامتدادات. أفريقيا الشرق  1
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 في تحقيقاتو المطبوعة وبين الشاىد البوشيخي الذؼ يمح عمى أنو ) تبّين( ويربأ بالجاحع أن يقع في ىذا الّزلل الذؼ يجعل من البيـان مـن
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