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 تخلص :المس

لعل من اإلنصاف أن نقرر أن ربط األسلوب بالمتلقى لم يكنن بناألمر المحنت    

. وإذا منا انتقلانا إلنى الاقن  العربنى القن يم مع األسلوبية ال  يثة، بل إنه يرجع إلى أفالطنون

وج نا الاقاد يولون اهتماما كبيرا بالمتلقى، أو المخاطب، فى العملية اإلب اعية ل رجة أنهنم 

طالبوا المب ع باستيفاء شروط التوصيل الص يح، ومن ثم ظهنر  مقولنة طمبابقنة الكنال  

لمقتضى ال نا"ط كتعرينل للبال،نة، والمقصنود بال نا" هنى منا" المخاطنب وليحن  منا" 

المتكلمليس. وليس ما يشغل الب ث هاا أن ياتهى إلى تصور للمتلقنى عان  البناىالنى يماثنل 

، ولكنن منا يبمنح إلينه هنو فهنم البناىالنى للمتلقنى والن ور التصنور ال ن يث لايرينة التلقنى

 الماوط به فى فهم الاص من خال" بعض األسئلة التى تبرح نفحها على تفكيرنا الراهن.

 الايرية األسلوبية. -إعجاز القرآن -الباىالني -التلقي -المتلقي الكلمات المفتاحية:

Abstract: 

Perhaps it is fair to decide that linking style to the recipient 

was not an imperative with modern stylistics, but rather that it was 

due to Plato. If we move to the ancient Arabic criticism, we find 

that the critics pay great attention to the recipient, or the addressee, 

in the creative process to the point that they demanded the creator 

to fulfill the conditions for correct delivery, and then the saying 

"conformity of speech to the necessity of the situation" appeared as 

a definition of rhetoric. What is meant by the case is the state of the 

addressee and not the state of the speaker . What the research is 
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concerned about here is not to conclude with a conception of the 

recipient according to al-Baqlani that is similar to the modern 

conception of the theory of receptivity, but what it aspires to is the 

baklani’s understanding of the recipient and the role assigned to 

him in understanding the text through some questions that pose 

themselves to our current thinking. 

Key words: the recipient - the receive - al-Baqlani - the miracle of 

the Qur’an - the stylistic theory 

 ( المتلقى واالهتمام به حديثا:1)
ميى المتلقى باهتما  الاق  األدبى الغربى الذى يمارس ماليا، ونشنت  نيرينة للتلقنى 

مننن   Iserوإينن ر   Jaussفننى ظننل هننذا ا،هتمننا ، ومننن أصنن اب هننذس الايريننة  ينناوس 

منننن أمريكنننا، ورو،ن بنننار    Stanley Fish، وسنننتانلى فننني  الم رسنننة األلمانينننة

Roland Barthes    منن الم رسنة الفرنحنية، وجمنيعهم يهتمنون بنالتركي  علنى القنار

 ودورس فى فهم وت  ي  د،لة الاص. 

وإذا كان الاص األدبى هنو رسنالة موجهنة ومقصنود  منن المبن ع إلنى المتلقنى النذى        

يمثل الم ور الثالث من م اور عملية التواصل، فال ،رو أن يفهم إين ر ا،تصنا" األدبنى 

باعتبارس نشاطا مشتركا بين القار  والناص ينرثر كنل ماهمنا فنى اىخنر فنى عملينة تانتيم 

من تلقاء نفحها.
(1)

 

أن هذا التتثير لن ي    إ، إذا كان المتلقى على علنم بشنفر  الناص أو شنفراته،  على

وىواع  تتليفهنا وإنتناد د،،تهنا، فاللغنة تشنكل ىاسنما مشنتركا بنين مبن ع الناص ومتلقينه، 

ولغة الاص ، يمكن أن تكون هى نفس لغة الكال  الشناعع إذ ، بن  لهنا منن تمين  يخرجهنا 

 لوف.  من داعر  ا،ستعما" المت

والمب ع داعما يحت ضر المتلقنى ل ينة إب اعنه ليحتشنعر رد فعلنه تجناس هنذا اإلبن اع، 

إننه يجعلنه ياتصنب أمامنه ليحننتله عنن إب اعنه وعنن أسننلوبه، ومن ى تنالال  باياتنه ال ،ليننة 

بعضننها مننع بعننض مننن جهننة، ومالءمتهننا لننه )أى المتلقننى( مننن جهننة أخننرى.  وي حننب 

لنننل محننناب ومحننناب، ومنننن ثنننم نجننن  بعنننض الكتننناب المبننن ع لهنننذا المتلقنننى المتخينننل أ

علّى أن أكون ببريقة ما داخل ذهن اىخر مق ما، لكى أدخل برسالتى إلنى ذهانه، ”يقرر 

ويجننب علننى اىخننر أن يكننون داخننل ذهاننى.  ولصننيا،ة أى شننىء يجننب أن يكننون لنن ّى 

شخص آخر أو أشخاص آخرون فى ذهاى من ىبل.
(”2)

 

التواصل الفاى، فالرسالة فى التواصل التن اولى وتختلل عملية التواصل العادى عن 

لها بع ها األمنادى النذى يختن " التفاعنل بنين المتلقنى وبياهنا إلنى مجنرد تلنه سنلبى، إننه 

اسننتهالل للرسننالةى فهننى ، تهنن ف إلننى أكثننر مننن أن ي ننو" عنن   اإلخبننار إلننى إخبننار تننا  
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يننة عانن  صننامب تتماثننل عننن طريقننه الصننور اإلدراكيننة عانن  المتلقننى بالصننور اإلدراك

الرسننالة، مننن خننال" سننياف واىعننى فعلننى، وتنن و" الرسننالة بمجننرد إدرال مضننمونها.  

 ويمكن التمثيل لهذا الاوع من التواصل بالشكل التالى 

 المتلقى   الرسالة   المرسل 

أمننا بالاحننبة للتواصننل الفاننى فهننو يختلننل عننن التصننور الحننابه، إنننه تواصننل تفنناعلى 

لذى يلعبه المتلقى فى إنتاد د،لنة الناص األدبنى، فنالاص ينرثر وميوى يرك  على ال ور ا

فى المتلقى كما يرثر المتلقى فى الاص، وتتشنكل  د،لنة الرسنالة، أى الناص، منن ثنم منن 

خننال" الفعننل، أى الرسننالة، ورد الفعننل الانناجم عاهننا لنن ى المتلقننى.  ويمكننن أن نمثننل لهننذا 

 الاوع من التواصل بالرسم اىتى 

 المتلقى   الرسالة         المرسل 

فالعالىنة بنين أطننراف التواصنل هانا  طعالىننة تت ن د فنى نننوعين منن التفاعننل، األو" 

تفاعل جمالى مباشر يعكس الوىع المبن عى النذى ي  ثنه فيانا األثنر الفانى.  والثنانى تفاعنل 

يحننتوعب هننذا الوىننع وي نناو" تبريننرس فننى  ننوء مننا يعكحننه رد الفعننل الماننت  والمننرّو".  

ومعاى هنذا أن وصنل التفاعنل النذى تابثنه شنروطه وسنماته فنى عملينة التواصنل الفانى 

وصننل ، بنن  وأن يحننير فننى تننوجهين اثاننين، األو" توجننه ينن رس فعننل النناص أو وىعننه، 

والثانى يهتم بتنيمة رد الفعل التى تاعكس من خالله عملية القراء ، ب كم الوىع الجمنالى 

الذى ي  ثه فياا كل نص فاىط.
(3 )

 

وعلى هنذا يكنون المتلقنى مشناركا فنى إنتناد د،،  الناص، و، يمكنن تصنور ننص 

دون وجود متله له.  بل إنانا يمكاانا القنو" بنتن كنل ننص ىن  أبن ع، وتنم تشنكيل بااعنه منن 

خال" تصور م  د لمتله بعياه، فليس على المب ع أن يكون فى موىعه ف حب، بنل علينه 

بننل أن يقننو  بلرسننا" رسننالته إليننه، والمتلقننى كننذلأ أن يكننون فننى موىننع متلقننى النناص، ى

المجننرد مننن ذا  المبنن ع، أو المتخيننل، لننه ردود فعلننه المننرثر  فننى عمليننة تخلننه الرسننالة 

أثااء مراملها األولى ، ثم إذا ما ظهنر الناص إلنى الوجنود واسنتوى باناالس كنان لنه متلقنوس 

 الذين يخرجونه إلى الوجود الفعلى أى ي ققونه.  

العمنل الفانى يتشنكل عنن طرينه فعنل القنراء  وفنى “عتقنادا جازمنا أن ويعتق  إين ر ا

أثااعه، وجوهر العمل األدبى ومعااس ، ياتميان إلنى الناص، بنل إلنى العملينة التنى تتفاعنل 

فيها الوم ا  البااعية الاصنية منع تصنور القنار .
(”4  )

كمنا ينرى أن العمنل األدبنى يعتمن  

لقبننب الفاننى ويرينن  بننه النناص كمننا أب عننه علننى ىببننين أساسننيين يبلننه علننى أمنن هما ا

صامبه، وعلى اىخر القبب الجمالى ويقص  بنه الت قنه النذى ياجن س القنار  منن خنال" 

أن العمنل األدبنى ، يمكنن أن يكنون مبابقنا تمنا  المبابقنة “تلقيه للاص، ويل   عنن هنذا 

ر فننى للناص طأو فننى هويننة تامننة مننع النناصط أو لت قننه الناص، وإنمننا يقننع فننى واىننع األمنن

”ماتصل البريه بين ا،ثاين. فالعمل األدبى شنىء أكثنر منن الناص
(5  )

، إننه يفنرف بنين 
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العمل األدبى وبنين الناص، فنالاص يينل فنى مكنم المعن و  منا لنم يت قنه، وت ققنه وىنل 

على المتلقنى النذى يقنرأس ويشنيع ال ينا  فنى جاباتنه.  وهنو هانا يركن  علنى دراسنة الناص 

فى ا،ستجابة للاص، فالبن  منن النربط الم كنم فنى ىنراء  كنل الفعلى واألفعا" المتضماة 

 نص أدبى بين باياته المشكلة له، وأسلوبه ومتلقيه.  

إن تلقى الاص اإلب اعى ليس مجرد تواصل عادى، يلتقى فيه المتلقى مع المبن ع منن 

خننال" النناص، كمننا أنننه لننيس نقاشننا أو طرمننا فكريننا ف حننب، وإنمننا باإل ننافة إلننى ذلننأ 

للج ي  فى ال يا  ومتعة للمتلقى وتهذيبا لذوىه، وكل ىنراء  للناص اإلبن اعى هنى اكتشاف 

 اكتشاف لبع  من أبعاد الاص كان مجهو،، وتعرف على محتوى من محتوياته ال ،لية.  

والاصوص الج ي   هى التى تعي  بااء الواىع من خال" مكوناتها ال ،لينة وصنيا،تها 

مجرد تحجيل الواىع ونحخه نحخا مرفيا، وهذس الاصنوص وتفاعلها الحياىى، و، تكتفى ب

 تخضع لعمليا  تله ع ي   ومتاوعة مما يضفى عليها د،،  شتى.  

والمب ع مياما يب ع نصا ما يعرف سلفا أنه سيرو" ، ب حب ىص س هنو، أو منا أراد 

للغنة أن يعبر عاه، بل ب حب استراتيجية معق   من التفاعال ، تضم المتلقنى ومعرفتنه با

منين تعبنى “وثقافته، وبخاصة معرفتنه بالاصنوص التنى ياتمنى إليهنا هنذا الناص.  ففنى 

اللغة الاص شكال مب عا ثابتا وومي ا، فلنها إ افة إلنى ذلنأ تفت نه علنى سنبل منن التلقنى 

د،،  وباننى ، متااهيننة تقننع فننى  -كننل لغننة–ثريننة تكحننر شننكله الثابنن  الومينن .  فللغننة 

ت مله على تتويل المعانى والباى.المتلقى مواىع مختلفة و
(”6)

 

وى  ميّ  رو،ن بار  بين نوعين من الاصوص، أم هما ننص طالقنراء ط وهنو ذلنأ 

الننناص النننذى يكتنننب لكنننى يحنننتهلكه القنننار ، أى أننننه يقنننو  بمجنننرد فنننأ شنننفراته وإدرال 

مضمونه، وهو ما يحمى بالاص الماغله.  واىخنر  ننص الكتابنة وهنو ذلنأ الناص النذى 

يب ع، لكى نعي  كتابتنه منن خنال" عملينة تلقينه، أى أن المتلقنى يشنارل المبن ع  يكتب، أى

فى إنتاد د،،  الاص، وبالتالى فهو يجعل لهذا الانوع منن الاصنوص مبن عين  أمن هما 

صامب الاص الذى أب عه ابت اء، واىخر هو المتلقى الذى يعين  كتابتنه، والناص طالقابنل 

يا.للكتابةط عاد  ما يكون نصا م اث
(7)

 

وفننى مو ننع آخننر ي ننرص بننار  علننى أن ييهننر الفننرف، أو الفننروف، بننين القننار  

والااى  طفالاير فى العمل األدبى ب اية ونهاية يقود إلنى ننات  أصنيل، ومنا يحنتلذس القنار  

النذى ينرى فنى األثنر األدبنى مو نع –هو هذس األصالة، ومن هاا يفتنرف موىنل القنار  

ذى ياشغل بلدرال الخيوط الراببة، والتحلحنل، واألفكنار عن موىل الااى  ال -تلذذ ومتعة

العامة، وذلأ ، يافى إمكانية اجتماع األمرين معاط
(8 )
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 ( المتلقى والنظرية األسلوبية:2)

وإذا ما اتجهاا صوب الايرية األسلوبية لانرى مكاننة المتلقنى فيهنا ومن ى ا،هتمنا    

رواد التاييننر والت ليننل األسننلوبى ىنن موا بننه واألخننذ بننردود أفعالننه تجنناس النناصى نجنن  أن 

تعريفا  لألسلوب تتكئ على المتلقى وا،عت اد ب ورس فى تشخيص التتثير النذى يمارسنه 

 الاص عليه داخل عملية التواصل األدبى.  

بالمضنمون الوجن انى والعناطفى للغنة، إذ    Charles Ballyوى  اهنتم شنار" بنالى 

  طت رس األسلوبية وىاعع التعبينر اللغنوى منن نامينة إنه يعّرف مو وع األسلوبية فيقو"

مضنامياها الوج انيننة، أى أنهننا تنن رس تعبيننر الوىناعع لل حاسننية المعبّننر عاهننا لغويننا، كمننا 

ت رس فعل الوىاعع اللغوية على ال حاسيةط.
(9)

 

ويالمننع علننى أسننلوبية طبننالىط أنهننا اهتمنن  بالمضننمون الوجنن انى وىصننر  نفحننها 

مننن خننال" المحننتوى العننادى للتواصننل، دراسننة تعتمنن  علننى اللغننة  عليننه، وعلننى دراسننته،

العامننة المتكلمننة بعفويننة، وتعاننى بهننا بوصننفها مفننردا  وىواعنن ى وبهننذا يكننون ىنن  اسننتبع  

األنواع األدبية للتعبير ممنا جعلنه يهمنل القيمنة األدبينة.  ومنن الجن ير بالنذكر أن بنالى ىن  

إلنى من  منا، ولنذا اسنتب له بمفهنو  آخنر هنو أدرل بع  فتر  ما أن مفهو  الوج انية  نيه 

طالتعبيريةط الذى اتحع ليشمل دراسة التعبير األدبى، لكاه ،مع وجنود خلنط بنين دراسنة 

باعتبننار أن كننل أسننلوب أدبننى يميننل إلننى أن “أدوا  التعبيننر ودراسننة األسننلوب الفننردى 

يصبح أسلوبا فرديا، ولم يكن فى المق ور تالفى هذا األمر داعما.
(”10)

 

 “وي  د سي لير األسلوب معتم ا على م تواس العاطفى وتتثيرس على المتلقنى فيقنو"  

األسلوب هو طابع العمل اللغوى وخاصيته التى يرديهنا، وهنو أثنر عناطفى م ن د ي ن   

فى نص ما بوساعل لغوية، وعلم األسلوب ي رس وي لل ويايم مجموعنة الخنواص التنى 

غنة األثنر األدبنى ونوعينة تتثيرهنا والعالىنا  التنى فى ل -أو تعمل بالفعل–يمكن أن تعمل 

تمارسها التشكيال  الفعالة فى العمل األدبى.
(”11 )

 

و، شأ فى أن المبن ع ميامنا يعبنر عنن أفكنارس ومشناعرس أو راليتنه للعنالم كثينرا منا 

تختلط هذس األفكار وتلأ الرالية بمشاعرس الخاصة ويختار من عااصر اللغة ما هو منرثر 

عاطفيا على المتلقى ومعبرا، فى اىن نفحه، عن ذا  المبن عى وبانتقناء المبن ع للعااصنر 

ها فنى الناص يجعلهنا تتخنذ شنكل اليناهر  األسنلوبية أو المرشنر اللغوية التتثيرية وتكرار

 األسلوبى الذى يحتافر ردود أفعا" المتلقين للاص.  

ط اهتمامنننه بمنننا أطلنننه علينننه طأسنننلوبيا  Stanley Fishويبننن ى طسنننتانلى فننني  

يشبه إي ر فى تركين س علنى العملينا  التنى يكينل بهنا “العاطفةط.  وهو فى اتجاهه العا  

ىعهم أثااء متنابعتهم الناص، ولكانه ين رس ذلنأ علنى المحنتوى الم لنى المباشنر القراء تو

للجملة، ويفصل فصال واعينا بنين ماهجنه وكنل أننواع الشنكلية طبمنا فيهنا الاقن  األمريكنى 

الج ي ط ماكنرا أن يكنون للغنة األدبينة أّى مكاننة خاصنة،
(”12 )

ذلنأ أننه ينرى أنانا نحنتخ   
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حننير النناص األدبننى و،يننر األدبننى، أو بتعبيننر آخننر إن اسننتراتيجيا  القننراء  نفحننها فننى تف

ميكاني   القراء  الذى ي كم تفحير الجمل األدبية هو نفحه الذى ي كم تفحنير الجمنل ،ينر 

األدبيننة.  ومننن ثننم لننم ت ننع اللغننة األدبيننة ل يننه بما لننة خاصننة، لكاننه يهننتم ىنن ر اسننتباعته 

هننو “الجمننل، والقننار  ل يننه  با،سننتجابا  المتصنناع   للقننار  تجنناس تتننابع الكلمننا  فننى

الشننخص الننذى يكتحننب مقنن ر  لغويننة يتمثننل بهننا المعرفننة التركيبيننة وال ،ليننة المبلوبننة 

للقراء  بالبريقة نفحها التى يكتحب بها القار  الخبينر للاصنوص األدبينة )مقن ر  أدبينة( 

.أو معرفننة بنناألعراف األدبيننة
(”13 )

وتتعننين ال قنناعه األسننلوبية للاصننوص، ل يننه، عبننر 

تجربة ىراءتها من خال" ممارسة استراتيجيا  القراء  لن ى جماعنة بعياهنا تتفنه  نمايا 

 فى تباى مجموعة من الفر يا  لتفحير الاصوص.  

يعتبر أن األسلوب مجموعة ألوان يصنبب  بهنا الخبناب ليصنل “كما أناا نج  جيرو 

وفر يلنّح علنى أن بفضلها إلى إىاناع القنار  وإمتاعنه وشن  انتباهنه وإثنار  خيالنه.  ودى لن

األسلوب هو سلبان العبار  إذ تحتب  باا.
(”14)

 

يجعلنه ىاعن ا لخبناس فنى -واعتبار األسلوب ىو   ا،بة تمارس دورها على المتلقى 

إدرال د،،  النناص وفهمهننا والتننتثر بهننا، وياضننوى ت نن  هننذا ا،عتبننار ثننال  أفكننار 

عهنا إلنى ممنل المتلقنى علنى رعيحة وهى  فكر  اإلىااع، وهى التى يقص  المبن ع منن ورا

التحنننليم ب ،لنننة الرسنننالة، وعاصنننر اإلمتننناع النننذى يشننن ن الننناص بالعااصنننر العاطفينننة 

الوج انية،  ويت اود بهذا العاصر العقلى مع الجانب العاطفى مما ي    ارتياما ما عان  

المتلقىى وأخينرا يشنتمل علنى فكنر  اإلثنار  والتنى عنن طريقهنا يحنتبيع المبن ع اسنتافار 

زع المتلقننى وردود فعننل مننا كننان لهننا أن تحننتيقع وتت ننرل، لننو اعتمنن  المبنن ع علننى نننوا

 الجانب الفكرى اإلىااعى ف حب.  

ط وهنو منن رواد Riffaterreويرى ال كتور م م  الهادى البرابلحنى أن طريفناتير 

األسننلوبية الهيكليننة يقننرر، أن الينناهر  األدبيننة تحننتوى فبعالىننا  النناص بالقننار ، ، فننى 

  الاص بالكاتب، أو فى عالىا  الاص بالواىع، فليح  الياهر  األدبينة عان س هنى عالىا

.الاص ف حب، بل هى القار  أيضا، وجملة ردود فعله الم تملة إزاء الاص
(”15)

 

فننلذا كاننن  عمليننة التواصننل تحننت عى سننتة عااصننر فننلن ريفنناتير يضننعل مننن شننتن 

من ثم كان التركين  علنى الناص الصلة والحان، ويقاو  بكل إصرار المرجع والمرسل، و

والقارى ب حب الياهر  األدبية نتيجة تلقى القار  للاص، وهمنا العاصنران اللنذان لهمنا 

 وجود مادى ملموس.  

والحننرا" الننذى يجننب أن يبننرح  كيننل يننرثر المتلقننى فننى صننيا،ة المبنن ع وتشننكيل 

إلنى اختينار  أسلوبه وتكوين نصه؟  إن مضنور المتلقنى فنى عملينة اإلبن اع يوّجنه المبن ع

األسلوب المالعم لببيعة هذا المتلقنى ونفحنيته النذى توجنهّ إلينه الرسنالة ويكتنب منن أجلنه 

الاص، ويعتم  هذا األسلوب علنى عناملين رعيحنيين، همنا اللغنة التنى يكتنب بهنا ويتشنكل 
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من خال" عااصرها وشخصية المتلقى وطبيعتهاى ولذا نرى ال كتور م من  عبن  المبلنب 

  اإلمحناس اللغنوى عان  المرسنل إلينه لنيس فقنط العامنل الومين ، بنل إن أن مراعنا”يقرر

التحلحل ا،جتمناعى يتن خل ويجبرننا علنى تغيينر طرىانا فنى التعبينر، فنا ن ، ننتكلم منع 

شننخص ذى شننتن بننافس البريقننة التننى نت نن   بهننا مننع شننخص يكننون معاننا علننى ىنن   

فلن اليروف هى التنى تجعلانا المحاوا ، و، نت    مع الغريب مثل م يثاا مع القريب.  

ناقص أو ن ي  فى أداعاا خال" الفارف ا،جتماعى الموجود بيااا وبين المرسل إليه.
(”16  )

 

فالمب ع ،ب  وأن يكيل صيغة نصه وأسلوبه ب حب أنواع المتلقنين النذين يكتنب لهنم 

 ى الاص، فيراعى محنتواهم ا،جتمناعى وأمنوالهم الافحنية، والمحنتوى الثقنافى لهنم، ومن

إمحاسهم باللغة ود،،تها.  ومن ثم يتاوع أسلوب المب ع وفقا لتانوع المتلقنين لاصوصنه.  

وما من شّأ فى أن المب ع ير،ب فى أن ياقل إلى المتلقى تجربتنه التنى عاناهنا أو موىفنه 

من األشياء أو راليته للعنالم ى ولنذا فهنو ي ناو" ىن ر المحنتباع أن يجعنل المتلقنى يعناي  

التنى صنورها، فياتقنى منن الكلمنا  واأللفناظ والصني  منا ينراس معبنرا عنن نفس التجربنة 

فكرته وشعورس، ويختار طريقة فى الايم ت مل المتلقى على أن يتتثر إلنى أىصنى درجنة 

 ممكاة فى اتجاس ر،باته، أى ر،با  المب ع.  

ودور ويق   ريفاتير تعريفا لألسلوب يعتم  فى ت  ي س على أثر الكال  علنى المتلقنى، 

المتلقى فى ماح الاص د،،ته، إذ يقو" إننه طإبنراز بعنض عااصنر سلحنلة الكنال  وممنل 

القار  علنى ا،نتبناس إليهنا ب ينث إذا ،فنل عاهنا شنّوس الناص وإذا مللهنا وجن  لهنا د،،  

تميي ية خاصة، مما يحمح بتقرير أن الكال  يعبر واألسلوب يبرزطى
(17 )

وعلى هذا يجنب 

ألسلوبى من الاص مباشر ، إذا كان يبتغى المو وعية فى عملنه، بنل أ، يابله الم لل ا

عليه أن يابله منن فهنم القنار  للناص واألمكنا  التنى يبن يها مولنه، ممنا يعانى ا،هتمنا  

 ب ور المتلقى فى عملية إنتاد د،،  الاص، فضال عن إنتاد الاص ذاته.  

تثير إدراكه وشنعورس فنلن وإذا ما اعتبر األسلوب ىو   ا،بة مصوبة على المتلقى 

دور الت ليل األسلوبى يا صر فى ىياس هنذا الضنغط، ومن ى ىوتنه، وأدواتنه، ومن ى منا 

ي ققه من نجاح أو إخفاف فنى عملينة التواصنل األدبنىى وعلينه فنلن تنتثيرا  األسنلوب ، 

يمكن أن تردى دورها إ، إذا وعاها المتلقى، فهى ليحن  خصناعص فنى األسنلوب، وإنمنا 

خال" عملية التلقى عا  القار ، وتتسيحا عليه اعتبر المتلقى عاصرا مهما فنى  تيهر من

الت ليل األسنلوبى العلمنى ، يهنتم بنردّ “الايرية األسلوبية.  بي  أنه يجب أن نابه إلى أن  

فعننل القننار  الننذاتى ف حننب، بننل إن معيننم ا،هتمننا  ياصننب عامننة علننى اليننروف التننى 

يكون هاال اهتما  بالعااصر التى تتكرر فى كنل منر   تتكرر فى استرجاع األسلوب، أى

.عا  ردود األفعا" الخاصة بالقار  والتى تعلو على الفردية الب تة
(”18 )

 

ط أن القنّراء األكفاناء علنيهم أن 1978ويرى ريفاتير فى كتابه طسنيميوطيقا الشنعرط ط

يننل القصنني   يتجنناوزوا المعاننى الحننب ى للقصنني   متننى تحننتقيم لهننم عمليننة القننراء  وت ل
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ت ليال مااسبا لشفراتها،
(19 )

وإذا ما اىتصنر هنر،ء القنّراء علنى المعانى الحنب ى ف حنب 

تكننون عمليننة التلقننى، أو القننراء ، ناىصننة و، يحننتبيعون إدرال محننتويا  ال ،لننة داخننل 

الاص، ذلأ أن العااصر المشكلة لاحي  القصني   تا نرف فنى معينم األمينان عنن الا نو 

ا  العنادى، والقصني   تبانى د،،تهنا علنى ن نو ،ينر مباشنر، وبالتنالى المتلوف وا،سنتخ 

فلن الاص الشعرى يتضمن داخل نحيجه أباية لغوية يفهمها كل من يعرف لغتنه، كمنا أن 

الاص ذاتنه ي تنوى علنى أباينة لغوينة متعن د ، وهنذس ، يفهمهنا إ، منن كانن  ل ينه مقن ر  

 الجمالية.   أدبية فهو وم س القادر على فأ هذس الشفرا 

ومنن خننال" مننا سننبه مننن تعريفننا  لألسننلوب مننن وجهننة نيننر ال راسننا  األسننلوبية  

ال  يثننة نتبننين دخننو" القننار  المتلقننى بوصننفه عاصننرا أساسننيا فننى الايريننة األسننلوبية 

وت وله من متلنه سنلبى إلنى متلنه إيجنابى، مينث ، يكتفنى بمجنرد اسنتهالل الناص، بنل 

أخنرى.   وىن  نشنت عنن إدراد المتلقنى، القنار ،  نمن  يعي  تكوياه وتشكيل أسلوبه منر 

الايريننة األسننلوبية بعننض الاتنناع  المهمننة ماهننا  التقليننل مننن الننربط الم كننم بننين النناص 

ومب عه، إن لم يكن ى  أسقبه، و أن التتثيرا  الااجمة عن خصناعص األسنلوب ، يمكنن 

ى ظننل عملينة التلقننىى إذ إدراكهنا إ، منن خننال" المتلقنى، بننل إن ت قنه الناص ، يننتم إ، فن

إنهننا، كمننا يقننو" النن كتور عبنن  الحننال  المحنن ى، انقنن اح شننرار  الوجننود للنناص ولماهيننة 

 األسلوب.  

كما أن طأسلوب نص ما يختلل تبعا للمرملة ال ماية التى يتم تلقيه خاللهنا، فنال شنأ 

ال ننس أن رسنالة نثريننة مليئننة بالحننجع والم حنناا  للقا نى الفا ننل، مننثال، كاننن  تشننبع 

الجمالى ل ى متلقيها فى عصرها، وتحتجيب لتوىعاته عن أنماط الكتابة الرفيعة، بي  أنهنا 

تثقل على ىنار  الينو  بشنكل ، يحنتبيع معهنا أن يتنذوىها محنتبيبا خواصنها األسنلوبية، 

وأىصى ما يحتبيع أن يفعله للتعاطل معها هو أن يبذ" جه ا ،ست ضار ىيمتهنا بالاحنبة 

لعصرهاط.
(20 ) 

أيضا كان منن نتناع  ا،عتنراف بن ور المتلقنى فنى ال راسنا  األسنلوبية أن أسنلوب و

الاص الوامن  يختلنل بعن د المتلقنين لنه وردود أفعنالهم ومن ى اسنتجاباتهم ألسنلوبه، فكنل 

متله يقو  بلعاد  تكوين الاص اعتمادا على تجاربه الشخصية وى راته وخبرتنه بتسناليب 

د،لة الاص الوام  تتغير فى كنل منر  ينتم تلقنى الناص  الاصوص.  ومن نافلة القو"   إن

 فيها ولو كان من متله وام .

 ( المتلقى فى النقد القديم: 3)

ولعل من اإلنصاف أن نقنرر أن ربنط األسنلوب بنالمتلقى لنم يكنن بناألمر المحنت    

مع األسلوبية ال  يثة، بل إنه يرجع إلى أفالطون الذى، ت    فى بعنض م اوراتنه عنن 

وهننى الفكننر  التننى دار  فننى كتننب –بابننة مالميننا مبابقننة الكننال  لمقتضننى ال ننا" الخ

فكنال  الخبينب يابغنى أن يكنون –والتى يغلب على الين أنهم نقلوها عاه  -البال،ة عا نا
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مالعمننا لحننامعيه، ومعاننى ذلننأ أنننه ، بنن  أن يعننرف أمننوالهم الافحننية متننى يجعننل خببتننه 

المعرفنة ال ىيقنة بعلنم النافس، فالبن  أن يعنرف مرثر  فنيهم، وكتننه يوجنب علنى الخبينب 

طباعع من يحتمعون إليه، متنى يبنابه بيناهم وبنين كالمنه، كمنا يبنابه بنين كالمنه وبنين 

المو وع الذى يت    فيه.
(”21)

 

وى  ارتبط مفهنو  األسنلوب بمفهنو  الجناس عان  القن ماء، بنل إننه ، يفتنرف عانه فنى 

ا،ة والتعبينر واألكثنر منن هنذا هنو ت  ين  شىء، ذلأ أن كل جاس يتالء  مع طرف للصي

المفردا  والصي  والقواع  الا وية والصور الفاينة وكنذلأ الم حناا  الب يعينة الخاصنة 

بكل جاس.  وعلى أساس من ذلأ جاء تقحيم ى ماء اإل،رينه  لألسنلوب إلنى ثالثنة أىحنا  

س األلنوان هى  األسنلوب البحنيط، واألسنلوب المتوسنط واألسنلوب الحنامى، ويمثلنون لهنذ

من األساليب من خال" إنتاد الشناعر الرومنانى طفيرجينلط، وىن  عناا فنى القنرن األو" 

، وهنى مل منة مشنهور ، تعتبنر منثال أعلنى لألسنلوب  L’Eneideىبل الميالد، فاإلنياد  

الذى كتبه عن ميا  الفالمين يعتبنر   Les Bucaliquesالحامى، وديوانه ىصاع  ريفية  

فيعنن  ممننثال  Georgues  Lesبحننيط، أمننا ديوانننه ىصنناع  زراعيننة نموذمننا لألسننلوب ال

األسلوب المتوسنط، وعلنى هن ى منن هنذا التقحنيم سناد عان  البال،ينين منا عنرف طبعجلنة 

وهى داعر  ترسنم علنى أسناس م اولنة توزينع هنذس األىحنا  “فرجيلط أو طداعر  فرجيلط 

المفنردا  والصنور وميناهر الثالثة على الببقا  ا،جتماعية المتاوعة، ومن ثم توزينع 

الببيعة وأسماء ال يوانا  واى،  واألماكن على الببقا  المالعمة.
(”22 )

 

وهذا التقحيم لألسلوب، كما نالمع، يرتك  علنى التقحنيم الببقنى ا،جتمناعى للاناس، 

فكل صال من الااس له أسلوبه ومفرداته وصورس، و، يت اخل أسلوب طبقة مع أسنلوب 

م ارتبط األسلوب بفكر  الببقة، لكاه على كل منا" كنان علنى المبن ع طبقةأخرى، ومن ث

 أن يراعى المتلقى وياتقى األسلوب المااسب له.  

بي  أن التلقى الفاى ليس سلبيا، بل هو تله يتفاعل فيه صامبه منع الناص كمنا يتفاعنل 

ا  بنين الاص معه، فالاص ، يبوح ب ،،ته ما لم يكن هاال تفاعل ميوى ومتع د المكون

المتلقى والاص منن جهنة وبنين الناص والمتلقنى منن جهنة أخنرى، أى عنن طرينه الفعنل 

 ورد الفعل الذى يصير ب ورس فعال.  

هل يمكن لاا أن ن عم أن المتلقى يجرد من ذاته مبن عا للناص عان  تلقينه يكنافئ ذاتنه 

منارس المتلقية؟  متى يحنتبيع است ضنار الحنياف الغاعنب عانه، وي ناو" منن خاللنه أن ي

تبابقننا معياننا مننع الننذا  المب عننة للنناص كننى ينن رل منن لو" الرسننالة، ويخضننع لفاعليتهننا 

ولعل الذخير  المشتركة بين البنا  والمتلقنى هنى األسناس فنى اشنتغا" نينا  “وتتثيرها.  

ب كننم كمونهننا فننى العمننل الفاننى –الفعننل ورد الفعننل  ننمن نننص فاننى معننين، وذلننأ ألنهننا 

لنشناء و نع تفناعلى يعنّوس الحنياف الغاعنب عنن عملينة كفيلة ب -ووجودها خارجة أيضا
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التواصل، ويضمن نوعا من التبابه بين الفاعلية التى ير،نب فيهنا المصن ر وا،سنتجابة 

.التى يعكحها المقص  خال" عملية تلقيه
(”23 )

 

فلذا ما انتقلاا إلى الاق  العربى الق يم وجن نا الاقناد يولنون اهتمامنا كبينرا بنالمتلقى، أو 

طننب، فننى العمليننة اإلب اعيننة ل رجننة أنهننم طننالبوا المبنن ع باسننتيفاء شننروط التوصننيل المخا

الصنن يح، ومننن ثننم ظهننر  مقولننة طمبابقننة الكننال  لمقتضننى ال ننا"ط كتعريننل للبال،ننة، 

ليس منن المتصنور عقنال “والمقصود بال ا" هى ما" المخاطب وليح  ما" المتكلم، إذ 

،يين والاقادط القنرآن، باعتبنار مصن رس ولنذا ودياا أن يتااو" هر،ء المايرون طمن البال

اتجهنن  مبننامثهم إلننى ناميننة المتلقننى وم اولننة ربننط األسننلوب بيروفننه ا،جتماعيننة أو 

الثقافية أو ال ياية.
(”24  )

 

والثقافة العربية ىبل مجىء اإلسال  يمكن أن ياير إليها على اعتبار أنهنا ثقافنة تتجنه 

أكثنر ممنا تتجنه ن نو المنتكلم، وانتحناب الناص إلى المخاطب، أو المتلقى، فى نصوصنها 

نّصنا يا نو نامينة المخاطنبى ولنيس  -منن هنذس الوجهنة–يجعلنه “القرآنى إلى هذس الثقافنة 

أدّ" على هذا ا،تجاس فى باناء الناص وآلياتنه اللغوينة منن كثنر  دوران أدوا  الان اء فينه، 

أو طالكنافرونط أو طأهنل  سواء كان الماادى هم طالااسط أو طبانى آد ط أو طالنذين آمانواط

الكتابط هذا باإل افة إلى ن اء المخاطب األو" بالابى أو الرسو".
(”25 )

 

وم يثاا عن الاص القرآنى ، يعاى ىصنر عملينة التلقنى علينه ومن س، وإنمنا باعتبنارس 

نصا مهيماا على هذس الثقافة العربية اإلسالمية ومكونا أساسيا من مكوناتهنا، وأسنلوبه ىن  

 قا لاوعية مخاطبيه ووفقا للمو وع المت    عاه والحياف الذى ورد فيه.  تكيّل وف

إن مضور المتلقى فى نصوص الشعر العربى الق يم، وبخاصة فى أ،نراس المن يح 

والهجاء، كان مضورا مباشرا، وكذلأ فى نصوص الرساعل والخبابة مع اعترافانا بنتن 

، لكانه علنى كنل منا" كنان موجنودا هذا المتلقنى ىن  يكنون شخصنا وامن ا، أو طاعفنة ىليلنة

 وما را مضورا بياا فى الاصوص األدبية.  

فالكاتب، أو المب ع، ،ب  أن يهتم بقارعه مانذ اعت امنه صنيا،ة نصنه، والقنار  ماثنل 

داعما فى وعى الكاتب يوجه تفكيرس وي  د معالم معانيه، لكاّنا ننرى أن القنار  ، يقتصنر 

ه معانى علنى الكاتنب ف حنب، بنل إننه يناهض فنى دورس على إنتاد معاى للاص أو فر ن

وعى الكاتب وذاكرته ليملى علينه انتقناء كلماتنه، وطنرف الصنيا،ة والينواهر األسنلوبية 

التى يقبلهنا، ويفهمهنا، ويتنتثر بهنا.  وبتعبينر آخنر  إن القنار ، المتلقنى، هنو النذى يحنمح 

 للكاتب بيواهر أسلوبية معياة دون أخرى إذا أراد.  

بننالع طعيننار الشننعرط ،بننن طباطبننا لاجنن س يعننال  صننااعة الشننعر مبالبننا ويكفننى أن ن

أن ي ضر لبه عا  كنل مخاطبنة ووصنل، فيخاطنب الملنول بمنا يحنت قونه منن “الشاعر 

جليل المخاطبا  ويتوىى مبها عن مراتبها، وأن يخلبهنا بالعامنة، كمنا يتنوىى أن يرفنع 

ه، ولكل طبقة ما يشاكلها.العامة إلى درجا  الملول، ويع  لكل معاى ما يليه ب
(”26 )
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وهننذا ا،عتبننار الننذى يقيمننه ابننن طباطبننا للمتلقننى أو للمخاطننب، يننتتى مننن إمحاسننه 

د علننى ذلننأ توجيننه  العميننه بتهميننة هننذا المخاطننب ودورس فننى تشننكيل النناص الشننعرى، ز 

أن ي تنرز “الشاعر إلى صي  أسنلوبية م ن د  تتااسنب ومنا" المخاطنب، وعلنى الشناعر 

مفتتح أىواله مما يتبير به أو يحتجفى من الكال  والمخاطبا ، كنذلأ البكناء فى أشعارس و

ووصل إىفنار الن يار، وتشنت  األ ،ف ونعنى الشنباب، وذ  ال منان ، سنيما فنى القصناع  

التننى تتضننمن المنن اعح أو التهننانى.
(”27 )

إنننه يوجننب علننى الشنناعر أن يختننار ألفاظننه ب ىننة 

مااسننبا، مراعيننا صننور  الننايم وروعننة الحننبأ بالغننة، وان يعلننه بعضننها بننبعض تعليقننا 

وإتقان الصاعة، و، ييهنرس للمتلقنى إ، بعن  تتكن س منن جودتنه ومحناه وسنالمته منن كنل 

 عيب ونقص متى يكون ىريبا من المتلقى مجتلبا لم بته مقبو، ل يه.  

ويننرى أن المتلقننى ذا الفهننم الثاىننب هننو الننذى ي كننم علننى الشننعر بننالجود  أو الننرداء ، 

 حن أو القبح، والقبو" والنرفض، فمنا ىبلنه وانتقناس فهنو وافل كامنل، ومنا لفينه ونفنر وال

كنل ماسنة منن منواس البن ن إنمنا تتقبنل منا “ماه فهنو نناىص مشنين، والعلنة فنى ذلنأ أن 

يتصننل بهننا ممننا طبعنن  لننه إذا كننان ورودس عليهننا ورودا لبيفننا باعتنن ا" ، جننور فيننه، 

ل المرأى ال حنن، وتنتذّى بنالمرأى القبنيح والكرينه، وبموافقة ، مضاد  معها، فالعين تتل

والفهنم ينتنس منن الكنال  بالعن "  …واألنل يقبنل المشنم البينب ويتنتذى بنالماتن الخبينث 

الصواب ال ه، والجاع  المعروف المتلوف، ويتشوف إليه، ويتجلنى لنه، ويحنتوم  منن 

ماه، ويص ا له. الكال  الجاعر، والخبت الباطل، والم ا" المجهو" الماكر، ويافر
(”28)

 

وانبالىننا مننن مننرص ابننن طباطبننا علننى تو ننيح د،لننة الفهننم، المننراد فهننم النناص 

الشعرى، وهو معاى عقلى ،ير م حوس، يشبهها ب واس البن ن، فكمنا أن هنذس ال نواس 

تلتننذ بمننا يوافننه طبعهننا مننن الم حوسننا ، فننلن الفهننم يلتننذ ويرتنناح لمننا يوافقننه مننن الكننال  

الخصننوص و،ايننة التلقنى عانن س أنننس وفهنم وارتينناح.  وهكننذا  عامنة، والشننعر علننى وجنه

 يت اخل الاص الشعرى عا س مع الم حوسا  اىخرى.  

وها هو ى امة بن جعفر يرى أن نصوص الم يح تختلل باختالف الممن ومين رفعنة 

يابغى أن يعلم أن م اعح الرجنا" تاقحنم أىحناما ب حنب “و عة، وت ضرا وتب يا، فيقو"  

أصااف الااس، فى ا،رتفاع وا،تضناع، و نروب الصنااعا ، والتبن ى  المم ومين من

.…والت ضر، وأنه ي تاد إلى الوىوف على المعين بم ح كل ىحم منن هنذس األىحنا 
(”29 )

وما يتبعه الشاعر فى الم يح من مراعا  ما" المخاطنب يتبنع فنى الهجناء والغن " و،ينر 

لنه وبمنا يشناكلهى فنال يمن ح أمن ا إ، ذلأ من فاون الشعر، ومخاطبة كل إنحنان بمنا يلينه 

بما فيه وبما هو من صفاته، كمن ح األمينر ب حنن الحياسنة والفبانة والجنرأ  والشنجاعة، 

ومننا يتفننه مننع مقامننه مننن الصننفا ، وإذا هجننا شخصننا ذكننر رذاعلننه، ومننا هننو مننذمو  مننن 

خليقته، وإذا خاطب الاحاء مغاز، فيذكر ما ي صنل منن وصنفهن ومن اعبتهن والشنكوى 

ليهن.  وليس هذا، أى ا،هتما  بالمخاطب من خال" الصيا،ة، وىفنا علنى الشناعر ومن س إ
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دون ،يرس ممن يجي ون نيم الكال  الب يع والاصوص الراىيةى لذا نراس يقو" فنى مو نع 

آخننر  يجننب  طأن يكننون الخبيننب أو المترّسننل عارفننا بمواىننع القننو" وأوىاتننه وامتمننا" 

از فنى مو نع اإلطالنة فيقصنر عنن بلنود اإلراد ، وأ، المخاطبين له، فال يحنتعمل اإليجن

يحتعمل اإلطالة فى مو ع اإليجاز فيتجاوز مق ار ال اجة إلنى اإل نجار والماللنة، وأ، 

يحتعمل ألفاظ الخاصة فى مخاطبة العامنة و، كنال  الملنول منع الحنوىة، بنل يعبنى لكنل 

مقا".ط ىو  من القو" بمق ارهم وي نهم بوزنهم، فق  ىيل  لكل مقا 
 (30)

 

وهكذا يتعين علنى الكاتنب، خبيبنا أو مترسنال، أن يراعنى مقنا  مخاطبينه، أو متلقنى 

رسالته، فيحتخ   اإليجاز فى مو ع اإليجناز واألختصنار، وهنذا يتااسنب وذوى األفهنا  

الثاىبنة الاينر  ومخاطبنة الخاصنة منثال ، ومقنا  اإلطالنة ينتالء  منع طبقنة العامنة الننذين ، 

لشرح والتفصنيل والتفحنير، فهنم ليحنوا منن ذوى األفهنا .  وممنا ين عو إلنى يفهمون إ، با

 تق ير ى امة أنه يعقب كالمه الايرى الحابه بتمثلة تببيقية ت " على رسوخ الفكر  ل يه.  

وإذا جئانننا إلنننى أبنننى هنننال" العحنننكرى نجننن س يحنننير علنننى الننن رب نفحنننه منننن العااينننة 

ختينار األسنلوب المااسنب لنه النذى ، يتعن اس بالمخاطب، وإع اد ما يالعمه منن الكنال ، وا

و، يقصر دونه متنى يت قنه الغنرس منن الكنال  وهنو اإلفناد  واإلفهنا ، فيصنرح ىناعال  

وإذا كان مو وع الكال  علباإلفها  فالواجب أن تقحم طبقا  الكال  على طبقا  الاناس “

عمنا يعرفنه إلنى منا ، فيخاطب الحوىى بكال  الحوىة، والب و بكال  الب و، و، يتجاوز به 

يعرفه، فتذهب فاع   الكال ، وتع   مافعة الخباب.
(”31 )

 

وهو يب ى اهتمامنا بالغنا بنالمتلقى إذ يل نع أن مبلنع القصني  ، أو الناص هنو أو" منا 

يقرع سمع المخاطب ولهذا ، ب  أن يكون مختارا بعااينة ،عقنا بنه، جاذبنا ،نتباهنه، متنى 

ف عاننه، و، يت ننو" دونننه.  وكننذلأ العاايننة بخاتمننة ييننل مشنن ودا إلننى النناص فننال ياصننر

الاص إذ إنها آخر ما يقر فى الافس، وكلمنا كانن  جامعنة للجنود  وال حنن كانن  بنالافس 

ا،بت اء أو" ما يقنع فنى الحنمع منن كالمنأ، والمقبنع آخنر منا “أعله وألصه، فيذكر أن 

يبقى فى الافس من ىولأ، فيابغى أن يكونا جميعا مونقين.
(”32)

 

ويضع أبو هال" العحكرى اعتبارا  للكال  المقبنو" ل ينه، أو لن ى الفهنم الثاىنب، أى 

المتلقى الااى ، فيشترط فيه الحهولة والج الة والعذوبة، والرصانة والحالسة والاصناعة، 

واشتماله على الرونه والبالو ، وبع س عن سماجة التركينب والتنتليل، و، شنأ أن هنذس 

  وا نن ة ال ،لننة عانن س، وعانن  مننن اسننتخ مها مننن الاقنناد فننى المصننبل ا  الحننابقة كاننن

 عصرس وإن لم تكن د،لتها بيّاة عا نا اىن.

ما يبرهن على عااية الاق  العربى القن يم عامنة  -وهو ىليل من كثير–ولعل فيما سبه 

بالمتلقى ومرصه على أن ي حب له المب ع، أو المتكلم، ألل محاب، وربما فناف محنابه 

للاص فى بعض األميان والاص ، يتوجه إ، إلينه، وعلينه فا،هتمنا  بنالاص أو، وأخنرا 

 لقى. هو اهتما  ،ير مباشر بالمت
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واىن يهماا أن نقل عا  نير  ناى نا أبى بكر الباىالنى إلى المتلقنى، لانرى من ى  

 انتيامه لمباد  الاق  الق يم أو خروجه عليها، وم ى ال ور الذى أسا س إلبالمتلقى.

 ( المتلقى عند الباقالنى:  4)

التصنور  ليس ما يشغل الب ث هاا أن ياتهى إلى تصور للمتلقى عان  البناىالنى يماثنل

ال نن يث لايريننة التلقننى، ولكننن مننا يبمننح إليننه الب ننث هننو فهننم البنناىالنى للمتلقننى والنن ور 

الماننوط بننه فننى فهننم النناص مننن خننال" بعننض األسننئلة التننى تبننرح نفحننها علننى تفكيرنننا 

 الراهن.

ومننين نمضننى إلننى البنناىالنى لارصنن  اهتمامننه بهننذا المتلقننى نجنن س يوليننه عاايننة فاعقننة 

و يعتنن  بنه ويبالنب المننتكلم والمبن ع علنى من  سننواء بنتن يتخينرا مننن واهتمامنا زاعن ا، فهن

األلفنناظ مننا يتااسننب مننع المخاطننب ولننم يكننن محننتكرس المبلننع علننى األذن، و، محننتاكر 

المورد على الافس متى يت قنه الغنرس منن الكنال ، وهنو اإلفهنا  واإلباننة عنن المعنانى 

تعبير عن المعاى بما هو طبقنه ووىمنه ال“القاعمة بالافسى بل إنه يعرف البال،ة على أنها 

من ،ير أن يفضل عانه و، يقصنر دوننه، و، يكنون اللفنع مشنتركا بياهمنا و، خفينا، بنل 

معرى من فضو" الكال  ومشتركا باأللفاظ مع تص يح أىحا  الخباب، واختيار ما ي لنو 

أو"  من األلفناظ فنى الافنوس واألسنماع، وأن يكنون إذا طنا" ،ينر مجاننب لمنا عقن  علينه

كالمه و، مباين له، وأن يكون إفهاما لكنل ىنو  بقن ر طناىتهم، وبياننا بقن ر مانازلهم طنا" 

الكال  أو ىصر، وىل أو كثرط.
(33)

 

فن واعى ا،هتمنا  بنالمتلقى تتجننه بنالمتكلم إلنى اختينار مكوناتننه ال ،لينة، وباناء جملننه 

للمتلقنننى.  وصنننيا،تها فنننى أسنننلوب معنننين منننن أجنننل إيصنننا" المعانننى الماشنننود، وإفهامنننه 

والبال،ننة ، تت قننه، عانن  البنناىالنى، إ، بمراعننا  ال ىننة فننى أداء التعبيننر وصنن ته وجمننا" 

أسلوبه ومراعا  مقادير المخاطبين وم ود ا،عت ا".  فالبال،ة ليح  صفة للتعبينر كيفمنا 

جاء واتفنه، لكاهنا صنفة للتعبينر إذا وىنع مبابقنا للمقنا ، بن ءا منن انتقناء األلفناظ المفنرد  

رورا بتتليل الجملنة وباناء األسنلوب عامنة، ومنن الممكنن أن يكنون التعبينر بليغنا فنى وم

سنياف و،يننر بلينن  فنى سننياف آخننر وذلنأ ،خننتالف المقننا .  فلنيس سننواء خبنناب األذكينناء 

وخباب األ،بياء، وخباب الخاصة والعامة، وم يث الحوىة ننوع ومن يث الملنول ننوع 

وصنيغا م ن د  وأسنلوبا ،عقنا بالمخاطنبى  آخر، وكل خباب من ذلأ يتبلب بااء خاصنا

فننال يصننح أن يخاطننب الملننول كمننا يخاطننب الحننوىة فلكننل طاىننة معياننة ومعرفننة م نن د  

وما لة م فوظة.  واألشخاص داخل كل طبقة يتماي ون مما يفرس على المنتكلم سنلول 

أسلوب معين يراس األفضل فى توصيل أفكارس ومشاعرسى وعلى هذا فكال  الاناس طبقنا  

ما أنهم أنفحهم طبقنا  كمنا يقنو" البناىالنى.  والكنال  مانه الجن "، ومانه ال حنن، ومانه ك

 القبيح، وبكل هذس األىحا  تكلم العرب.  
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وأنننا أزعننم أن سننخيل األلفنناظ مشنناكل لحننخيل المعننانى، وكننذلأ ”يقننو" البنناىالنى 

وا نع الشريل مشاكل للشريل، ولكل مقا  مقا".  فق  ن تاد إلى الحخيل فى بعنض الم

إذا مكى به كال  الحوىة، وال شو الذى ، ي حن إعرابه والتعمه فيه.  وكذلأ الج " إذا 

مكى كال  العرب ونوادرهم، فلن الحخيل يفح  ذلأ.
(”34)

 

إن الباىالنى، هاا، يضيل إلنى اعتبنار المنتكلم للمخاطنب مراعاتنه للموىنل والحنياف 

  يتشنكل الخبناب ل ينه، والبلين  الذى ياتمى إلينه الخبنابى وعلنى  نوء هنذس ا،عتبنارا

 ال ه هو من يراعى ما يجب لكل مقا  من المقا".  

–والحننرا" الننذى أودّ طرمننه  لمننن كننان يكتننب البنناىالنى نفحننه؟  إن البنناىالنى يقّحننم 

متلقيه لكتاب طإعجاز القرآنط إلى ىحنمين اثانين  المتلقنى البحنيط النذى ، يهنتم  -صرامة

ة وجماليتها، وهذا الاوع خارد من محابه و، يحنتبيع فهنم بشئون األدب و، ب ىاعه اللغ

ما أرادس الباىالنى من كتابهى مينث إننه ىن  ،لبنه الجهنل متنى اسنتوى بناألعجمى فنى فهنم 

 الاص القرآنى وتذوف أسلوبه وإدرال إعجازس.  

أما المتلقى اىخر فهو الذى تمكن من اإللما  بثقافة موسعة باللغنة وعنرف تصنرفا  

مذاهبنننه، والتمييننن  بنننين األسننناليب محننناها وىبي هنننا، ول ينننه خبنننر  بننناألدب الخبننناب و

ونصوصه الراىية، وأدرل أين تكمن جمالية اللغنة، واطلنع علنى طنرف المتكلمنين وعلنى 

 أصو" ال ين.  

وهذا الصال الثنانى منن المتلقنين، علنى منا يقنع بيناهم منن تبناين وتفناو ، هنو النذى 

النذى يتوجنه إلينه البناىالنى بكتابنه، ويخاطبنه فنى كنل اكتمل  ل يه أدواتنه المعرفينة وهنو 

أن ين رل وجنه إعجناز القنرآن.   -كالبناىالنى–مين ويقّربه من نفحنه، ألننه النذى يحنتبيع 

ماننا بيانننه، وأردنننا شننرمه “ويصننرح بننذلأ ىنناعال   ولحنناا ننن عم أنننه يمكااننا أن نبننين مننا ر 

،نافالى ألن ذلنأ ممنا ، وتفصيله لمن كنان عنن معرفنة األدب ذاهبناى وعنن وجنه اللحنان 

سننبيل إليننهى إ، أن يكننون الانناظر فيمننا نعننرس عليننه ممننا ىصنن نا إليننه مننن أهننل صننااعة 

العربية ى  وىل على جمل من م اسنن الكنال  ومتصنرفاته ومذاهبنه، وعنرف جملنة منن 

طرف المتكلمين، ونير فى شىء من أصو" ال ين.
(”35)

 

طعامنة المتلقنينط النذين ين ركون ويمكااا أن نبله علنى الصنال األو" منن المتلقنين 

بعض جوانب الاص، لكن تع  عليهم معرفة جماليته والتميي  بين ننص وآخنر، وإصن ار 

مكننم نقنن ى لننه وجاهتننه ودعامتننه، وإيضنناح مننا يخننتص بننه كننل مبنن ع ومننا يتمينن  بننه كننل 

أسلوبى وهذا الصال الذى لم يصل إلى الغاية فى معرفة الفصاما  والت قينه بمجنارى 

عليه أن ي داد فى تعلم الصاعة ويتقن   فنى المعرفنة متنى يترىنى إلنى الصنال  البال،ا ،

اىخننر، و متننى يت قننه لننه ذلننأ فالبنن  مننن ا،سترشنناد بمننن هننو أعلننم ماننه وأكثننر خبننر  

 بالاصوص وأساليبها وشتى أنواع المعرفة.
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والقحم اىخنر منن المتلقنين يمكنن أن نحنمه طبنالمتلقى الااىن ط، وهنذا هنو النذى يعنو" 

يه الباىالنى فى معرفة إعجاز الاص القرآنىى ألنه يرى أن الاص القرآنى عامة، ننص عل

أدبننى راف، بلنن  أىصننى مراتننب البراعننة والفصننامة والجمننا"ى وعلننى مننن يكتشننل سننر 

إعجننازس، الننذى يكمننن فننى نيمننه وأسننلوبه، أن يكننون خبيننرا باألسنناليب العربيننة لننيس فننى 

ومن هما، بننل ،بنن  مننن اسننتكما" معرفننة  الشنعر ومنن س، أو فننى معرفننة الخبننب والرسنناعل

جميننع تصنناريل الخبنناب ووجننوس الكننال  وطننرف البراعننةى لننذلأ يلننح البنناىالنى علننى أن 

فهو يعرف –طمن كان ى  تااهى فى معرفة اللحان العربى، ووىل على طرىها ومذاهبها 

القنن ر الننذى ياتهننى إليننه وسننع المننتكلم مننن الفصننامة، ويعننرف مننا يخننرد عننن الوسننع، 

فليس يخفى عليه إعجاز القنرآن، كمنا يمين  بنين الجين  والنردىء   -وز م ود الق ر ويتجا

والفصيح والب يع، والاادر والبارع والغريبط.
(36)

 

و، ريب فى أن تصور الباىالنى لهذا المتلقى أثااء كتابته لـطإعجاز القنرآنط كنان لنه 

لمتلقنى المتخيلنل، مينث دور بال  األهمية فى خلنه ننوع منن ال نوار بنين البناىالنى وهنذا ا

يتوافر وجود عااصر مشتركة بين تفكير الباىالنى وتفكير هذا المتلقى متى تكنون عملينة 

التلقى ذا  أهمية، ألنه إذا لنم يوجن  هنذا القن ر المشنترل منن العااصنر ،سنت ال  عملينة 

 التلقى.

إلعجناز ويكمن ه ف المتلقى الااى  عا  أبى بكر الباىالنى فنى الوصنو" إلنى إدرال ا

وأسرارس فى الايم القرآنى، والتيقن من أن الايم القرآنى يا ّ عن محنتوى النايم البشنرى 

فى أنواعه وأىحامه، وأن الاص القرآنى بتسلوبه ين " علنى الخناله سنب انه وتعنالى.  و، 

يحتبيع الااى  أن ي قه هذا اله ف إ، منن خنال" ت لينل األسنلوب القرآننى والكشنل عمنا 

خصاعص أسلوبية فري  ، وما تضنماه منن د،، ، جعلتنه مبايانا لغينرس منن يتمي  به من 

كنامن فنى الناص ذاتنه، بنل “الاصوص اإلب اعية.  ولنيكن معلومنا لن ياا أن سنر اإلعجناز 

كننامن فننى كننل آيننة مننن آيننا  القننرآن طالنن  أو ىصننر ، وهننذا اإلعجنناز يمكننن اكتشننافه 

عنرب النذين كنانوا معاصنرين والوصو" إليه فى كل عصنرى و، تتوىنل معرفتنه علنى ال

لهط.
(37)

 

أمننا عننن هنن ف الااىنن  ودورس فننى الاصننوص اإلب اعيننة البشننرية فيت نن د عننن طريننه 

الكشل عن محتوى هذس الاصنوص األدبينة ومعرفنة أسنلوب كنل ننص، ود،لنة كنل ننص 

 على صامبه د،لة أسلوبيةى فكتنه يقو" بتن لكل مب ع بصمة أسلوبية تام عاه.

النى عمنا ي تناد إلينه متلقينه الااىن  متنى ي قنه أه افنه، أجابانا منن وإذا ما ستلاا البناى

فورس بتن طمعرفة الفصنل بنين وزن الشنعر أو ،ينرس منن أوزان الكنال  ، يقنع  نرور ، 

وي تاد فى معرفة ذوف الشعر ووزنه، والفرف بياه وبين ،ينرس منن األوزان ي تناد إلنى 

نير وتتمل وفكر وروية واكتحابط.
(38 )
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ومعاى ذلأ أن ذخينر  الااىن  المعرفينة ليحن  منن جناس العلنم الضنرورى النذى لن   

أنفس الخلنه و، يحنتبيعون دفعنه أو التشنكأ فينهى و، منن ذلنأ العلنم النذى ي صنل عنن 

طريه ال واس الخمس وكذلأ العلم الواىع بالب يهة، مثل  علم اإلنحان بوجنود ذاتنه، ومنا 

  ة والحقم، وال  ن والحرور و،ير ذلأ.  تابوى عليه من اللذ  واأللم، والص

إن العلم الذى ي تاد إلينه الااىن  علنم نينرى ي تناد فنى ت صنيله إلنى الفكنر والرويّنة 

والتتمل ويت قه با،كتحاب، أى ب  و  الق ر  على الفهنم والت صنيل للعلنو  التنى يعتمن  

نننواع الكننال  عليهننا الااىنن  األدبننى، مثننل العلننم باللغننة والا ننو والصننرف والعننروس، وأ

والاصننوص اإلب اعيننة  مننن شننعر وخبننب ورسنناعل وسننجع، ومعرفننة أسنناليب كننل ماهننا 

 والحما  األسلوبية التى يتمي  بهاى ثم معرفة الجي  من الردىء من هذس الاصوص. 

وعلننى هننذا فالااىنن  هاننا ل يننه الكثيننر مننن الاصننوص األدبيننة علننى منن ى تنناري  الثقافننة 

يعتمنن  علننى انتقنناء الاصننوص الجينن   الراىيننة، وأن  العربيننة متننى عصننرس، و، بنن  مننن أن

يكشل عن خصناعص أسنلوبها وكيفينة نيمهنا وم يّتهنا منن الجمنا".  فالاقن  إذن صنااعة 

مثل كل الصااعا .  وإذا كان فرسان اإلبن اع األدبنى النذين يجين ون نينم الكنال  ىليلنين، 

  صننعب والتميينن  بننين وهننم علننى ىلننتهم متفنناوتون، فننلن الاقنناد مننثلهمى ذلننأ ألن نقنن  الكننال

أساليبه ش ي ، بل لعل عمل الااى  يكون أكثر صعوبة وأش  تعقي ا منن عمنل المبن ع ذاتنه، 

فننلن كننان األخيننر يا صننر دورس فننى تقننن يم نننص أدبننى جينن  يتحننم بالتركيننب والومننن   

وا،نحجا  والجما" الفاى، فالااى  يقو  دورس على التقرب إلى هنذا الناص والتعنرف علينه 

ّوليننا يلننّم فيننه بننالاص إلمامننة سننريعة، ثننم ي نناو" الوىننوف أمننا  النناص لي للننه لاننا تعرفننا أ

ويكشل عن خصاعص تراكيبنه وأسنلوبه، ويقن   شنرما وافينا وتفحنيرا كافينا لمنا يصن رس 

 من ال كم بقيمة هذا الاص.

والاق  بهذا يع ّ صاعة، وفى كل صاعة تج  تفاوتا بين المختصين بهنا، منن الجاهنل   

ط إلى العالم، وذلأ ألن الااس يختلفنون فنى ت صنيل المعرفنة، ومنن ثنم يقنو" إلى المتوس

فمن كمل طبعه للوىوع على فضل أجااس الكال  است رل ما بيّانا، ومنن تعنذر “الباىالنى 

عليه ال كم بين شعر جرير والفرزدف واألخبنل، وال كنم بنين فضنل زهينر والاابغنة، أو 

اننه الايننر فيمننا وصننفاا، وال كننم علننى مننا ، فكيننل يمك…الفضننل بننين الب تننرى وأصنن ابه

بيّاا.
(”39)

 

وكما" طبع الااى  هاا يتعله بما ألمنح إلينه البناىالنى أثاناء م يثنه عنن الااىن  النذى ،  

وهكننذا كمننا يمينن  أهننل كننل صننااعة صنناعتهم، “يخفننى عليننه إعجنناز القننرآن، ميننث ىننا" 

فيعرف الصيرفى من الاق  ما يخفى على ،يرس، ويعرف البّ از من ىيمة الثنوب وجودتنه 

كان يبقى مع معرفنة هنذا الشنتن أمنر آخنر. ورداءته ما يخفى على ،يرس، وإن
(”40 )

ولعنل 

المننراد طبنناألمر اىخننرط هننو ذوف الااىنن  الننذى يمينن  ناىنن ا عننن آخننر، ويجعلننه يقبننل نصننا 

 يرفضه اىخر.
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إن ذوف الااى  هو الذى يجعله يتخذ موىفا انتقاعيا من الاصوص الماثلنة أمامنه ليختنار 

النى يرصنن  تفنناو  تلقننى الاقنناد للنناص ماهننا النناص الننذى يتفننه وذوىننه، ولننذا نننرى البنناى

منن يختنار الكنال  المتنين، والقنو" الرصنين.  ومناهم “والاير فيه وكيفية توظيفهى فمناهم 

من يختار الكال  الذى يروف ماالس، وتروع بهجته ورواالس، ويحلس متخذس، ويحنلم وجهنه 

  يختنار ومافذس، ويكون ىريب المتااو"، ،ير عويص اللفع، و، ،امض المعانى.  كمنا ىن

ىننو  مننا يغمننض معانناس، ويغننرب لفيننه، و، يختننار مننا سننهل علننى اللحننان، وسننبه إلننى 

البيان.
(”41 )

وييل يع د اختالف الاقاد فى اختيارهم للاصوص، من م ّبل للغلو واإلفنراط 

إلننى م ننّبل لمننا كننان أكثننر صنناعة وألبننل تعّمننال، إلننى آخننر يبغننى الومشننى مننن الشننعر.  

ي ركنه، وتبناين ا،ختينارا  ينام عنن تبناين الن وافعى فمنن ووراء كل اختينار دافنع معنين 

يختار الغريب مثال إنما يفعل ذلأ لغنرس تفحنير منا يشنتبه علنى ،ينرس، وإلظهنار التقن   

 فى معرفته وعج  ،يرهم عاه.  

واألع " فى ا،ختينار ” ويكشل الباىالنى عن ذوىه وذوف ناى س فى ا،ختيار، فيقو" 

س الننذى جمعننه فننى كتنناب طال ماسننةط، ومننا اختننارس مننن مننا سننلكه أبننو تمننا  مننن الجننا

طالومشنيا طى وذلننأ أننه تاكننب المحنتاكر الومشننى، والمبتنذ" العننامّى، وأتنى بالواسننبة، 

وهذس طريقة من ياصل فى ا،ختينار، و، يعن " بنه ،نرس يخنصط.
(42 )

فنتبو تمنا  كنان 

كننان مرتكنن ا علننى يبلننب فننى اختياراتننه جيّنن  األشننعار لفايّتهننا وأدبيتهنناى أى أن اختيننارس 

شننعرية الاصننوص الماتقننا  بوصننفها ىيمننة جماليننة سننامية تفننوف كننل ،ننرس آخننر. وهننذس 

الحمة لصيقة بالاص الشعرى، فجود  الشعر ومحاه يتتيان من داخله ، منن خارجنه، أى 

مننن خننال" بااعننه اللغننوى وصننيا،ته وخصاعصننه األسننلوبية، باإل ننافة إلننى مننا يكشننفه لاننا 

عينن  راليتاننا للعننالم مننن خننال" مايننور ج ينن ، ومننا ي  ثننه فياننا الناص مننن عننوالم مجهولننة ت

الاص أيضنا منن انفعنا،  تتصنل بعمنه التجربنة فته ننا هن ا وجن انيا وعقلينا ولين  هنذا 

 ال افع ما يكمن خلل كل اختيار يقع على الشعر.  

ويرى الباىالنى أن الكال  الغريب ليس كله بالمحنتاكر البشنع، وكنذلأ لنيس المنتلوف 

محت حننن، وإنمننا الموىننل والمقننا  همننا اللننذان ي نن دان للمننتكلم، أو للمبنن ع، نننوع كلننه بال

الكلمة وما يختار منن الجمنل فنى صنيا،ة العبنار  واألسنلوب المحنتخ   فنى الخبناب، أو 

والكنال  الغرينب واللفينة الشن ي   المبايانة لاحن  “الاصى ويصرح البناىالنى بنذلأ ىناعال  

ل اجننة فننى وصننل مننا يالعمهننا، كقولننه عنن  وجننل فننى الكننال  ىنن  ت منن  إذا وىعنن  موىننع ا

 يوما عابوسا ىامبرينراوصل يو  القيامة  
(43 )

فنلذا وىعن  فنى ،ينر هنذا الموىنع فهنى 

مكروهة مذمومة ب حب ما ت م  فى مو عهاط.
(44)

 

فلفية طىمبريراط جاء  لتااسب موىل يو  القيامة وانقباس وجوس الخلنه منن الشن   

ى التى جعل  هذس الكلمة ماحجمة م منود  فنى تنتليل الجملنة والضيه، وسياىا  الكال  ه

تلننأ إذن ى حننمة وصننيا،ة العبننار  القرآنيننة . وكننذلأ كلمننة ط نني ىط فننى ىولننه تعننالى  
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ى ي ا   
(45 )

فهنى علنى ،رابتهنا وثقلهنا إ، أنهنا فنى اىينة وىعن  موىعنا محناا، و، يمكنن 

ير األعننراب فننى ىحننمتهم لكلمنة أخننرى أن تننردى معااهننا، فهنى ومنن ها التننى تااسننب تصنو

وجورهمى فهى ىحمة جاعر  ،ير ماصفة و، محنتوية مينث يجعلنون ألنفحنهم منا يشنتهون 

ولربهم ما يكرهون.  ويبن و أن البناىالنى يتنرل محنتلة اختينار اللفنع منن مينث ،رابتنه أو 

ألفته لذوف ناى س وعلمه، وثقافته وخبرته بالاصوص، ومعرفتنه بمقتضنى منا" المخاطنب، 

يحننمح بتفنناو  الاقنناد المتلقننين، واخننتالفهم فننى ت ليننل النناص، ،خننتالف أذواىهننم وهننو مننا 

 وثقافة كل ماهم.  

وهكذا نتبين أن األلفاظ ط، تتفا ل من مينث هنى ألفناظ مجنرد ، و، منن مينث هنى 

كلم مفرد ، وإنما تثب  لها الفضيلة وخالفها فى مالءمة معانى اللفينة لمعانى التنى تليهنا، 

مما ، تعله له بصريح اللفع، ومما يشه  بنذلأ أننأ تنرى الكلمنة تروىنأ أو ما أشبه ذلأ 

وترنحأ فى مو ع، ثم تراها بعياأ تثقل عليأ وتومشأ فى مو ع آخرط.
(46 )

 

فننلن كانن  ممننن هننو بالصننفة التننى “ناىنن سى ىنناعال   -علننى عادتننه-ويخاطننب البنناىالنى 

فلنمنا يكفينأ  -لبال،نا من التااهى فى معرفة الفصاما ، والت قه بمجنارى ا–وصفااها 

التتمننل، ويغايننأ التصننورط،
(47 )

متننى يصننل إلننى سننر اإلعجنناز القرآنننى، ومننا يمتنناز بننه 

أسلوبه عن سناعر األسناليب العربينة.  وممنا يحنهل علنى الااىن  مهمتنه أن البناىالنى يضنع 

بين ي يه األمثلة، ويعرس عليه األساليب، وي ضر له صور كل ىبيل من النايم والاثنر، 

مننن كننل فننن مننن القننو" شننيئا يتتملننه مننه تتملننه، ويفكننر فيننه جنن يا متننى يحننت "  وياقننل لننه

 است ،" العالم، ويقع له الفرف بين الايم القرآنى والكال  البشرى من كل فن.  

 ( كيف يتلقى ناقد الباقالنى النص؟ 5)

بعنن  أن امتشنن  ناىنن  البنناىالنى بهننذا النن اد المعرفننى الضننخم بالاصننوص األدبيننة  

فنى الثقافنة العربينة، ومعايشنة هنذس الاصنوص متنى ينتمكن منن أن يكشنل عنن المتاوعة 

الاصنننوص الفعالنننة فنننى إنتننناد ننننص منننا، واكتشننناف العالىنننا  القاعمنننة بنننين الاصنننوص، 

والممي ا  األسلوبية التنى يمتناز بهنا كنل ننص منن الاصنوص الراىينة، وربنط كنل ننص 

هنذا الااىن  نصنا منا منن  وتوثيقه بصامبه من خال" أسلوبهى نرين  أن نعنرف  كينل يتلقنى

 الاصوص؟  

أو" ما يلقنى هنذا الااىن  منن الناص هنو بايتنه الحنب ية ويشنير إليهنا البناىالنى بتلفناظ 

الحبأ والاح  والتتليل وهى عبار  عن طسلحلة منن الكلمنا  المرلفنة فنى تراكينب تعبنر 

عنن معنانط.
(48 )

اد ومننا علنى الااىنن  إ، أن ياينر ويفكنر ويتتمننل متنى يننتمكن منن اسننتخر

د،،  الاص.  أو بعبار  أخرى  اسنتخراد منا ىصن  مبن ع الناص أن يعبنر عانه، أى أن 

عملية التلقى تحنير فنى خنط وامن  منن الناص إلنى المتلقنى، فنالمعاى موجنود وجناه  فنى 

الناص ولنيس علنى المتلقننى إ، أن يكتشنفه وييهنرس لغينرس مننن المتلقنين النذين يقلنون عاننه 

 ثقافة ومعرفة.  
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عبننى للنناص أمقيتننه وخصوصننيته فننى إنتنناد المعاننى اعتمننادا علننى وهننذس الايننر  ت

نحننيجه النن اخلى وكيفيننة تشننكله، فننى مننين تجعننل مننن المتلقننى عاصننرا سننلبيا فننى عمليننة 

التواصننل، ، يتعنن ى دورس مجننرد متلننه فننى التواصننل العننادىى أى انننه محننتهلأ لمعاننى 

، وهننى ترجننع إلننى النناص.  وربمننا لننم يخننتص البنناىالنى ومنن س بهننذس الايننر  إلننى المتلقننى

أي يولوجية فى المجتمع العربى، كما يقو" أدونيس، كان  تمارس نق  الشعر انبالىنا منن 

محلما  ليح  ذا  طبيعة شعرية، بل طبيعة فكرينة وظيفينة.  فهنى تنرى، منثال أن دور 

اللغة بالاحبة إلى للشاعر هى اإلبنالد ، التعبينر، كمنا أن علنى الناص الشنعرى أن ي قنه 

والفاع  ، واإلىااع.اإلفها ، 
(49)

 

وهكذا كنان يجنب علنى الشناعر أن يختنار األلفناظ الوا ن ة التنى ، ت منل لبحنا فنى 

ال ،لننة وأ، يكننون نيمننه معقنن ا يصننعب فهمننه وإدرال معانناس، وأن يكننون معانناس مفينن ا 

ومقاعا.  هذا جل ما كان يبالب به الشعراء، وكاد  شنعرية الشنعر، أو أدبينة األدب، أن 

 هم .تهمل أو ت

وفى ال قيقة أن ال عم القاعل إن الاص ، ي مل إ، معاى وام ا جاه ا فينه هنو زعنم 

يجننىء عننن تصننور م نن د للنناص يجعننل ىوامننه ذا بعنن  وامنن ى وأن الكننال  طيحنناف علننى 

محننتوى وامنن ، وأن للمعاننى وجهننا وامنن ا ، ،يننر، فننال يكننون وال الننة هننذس امتمننا" و، 

شنترال و، مجناز، و، اشنتباس و، تتوينل.  فنالمعاى ترجيح، و، خفاء و، امتجاب، و، ا

ب حب هذا التصور يعبنى مباشنر ، وال ،لنة ظناهر  بيانة، والقصن  وا نح ، خفناء فينه 

واألصل نقى ، اختالط فيه و، شوبط.
(50 )

 

أليس هذا ما كان يبالب بنه البناىالنى المنتكلم البلين  منين يت ن   إلنى مخاطبينه؟  أو 

منا يجعنل المتلقنى هانا ، يبنذ" جهن ا سنوى أن يكنون علنى علنم مين يكتنب نصنه؟  وهنو 

 باللغة ود،،  ألفاظها، وهو ما يرك  سلبيته تجاس إنتاد معاى الاص.  

بي  أنه ، يمكن أب ا أن يكنون هانال تبنابه بنين الناص النذى يانت  وبنين الناص منين 

ى أن اتحناع يخضع لتله ما، وذلأ نيرا لتبناين ظنروف عملينة التواصنل هنذس، إ نافة إلن

الفارف ال ماى بين نشت  الاص وبين تلقيه ي ي  عن الفارف التواصلى.
(”51)

 

ذلأ أن كل تله، سواء كان معاصرا إلنتاد الاص أ  كان فى مرملة منا بعن  إنتاجنه، 

ليس فى استباعته أن يحتقبب كل اإلمكانا  ال ،لية التى يتضماها الناص؟  فنالمتلقى ، 

الاص، أو ما يشى به، من د،، ى ألننه ، يحنتبيع أن ينرى  يمكاه أن يكتشل كل ما فى

فيه إ، ما تمكاه نفحه من اكتشافه معتم ا على ثقافته وظروف مياته وخصاعصه الافحنية 

إلى ،ير ذلأ من العوامل التى ترثر فنى عملينة تلقينه للناص، ممنا يعانى أن عملينة التلقنى 

مننا يقننررس البنناىالنى مننن خننال"  ليحنن  علننى درجننة وامنن  ، بننل لهننا عنن   محننتويا ، وهننو

 م يثه عن تفاو  المتلقين ثقافة وذوىا وخبر .  
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ومخاطبننة البنناىالنى ال اعمننة لمتلقيننه، مننن مثننل انير فيمننا نعر ننه عليننأ، وتصننور 

بفهمنأ منا نصنورس وتتمنل منا نرتبنه، ياكشنل لنأ ال نه، وهنو منا ين ور مولنه فنى كتابننه 

لكننريم ومفارىننة أسننلوبه ألسنناليب الكننال  طإعجنناز القننرآنط مننن بيننان بنن يع نيننم القننرآن ا

المعتاد عا  العرب ومين ي س أنه ى  أىاع ناى س واطمئن إلى ذوىه ونيرس فى الاصنوص 

األدبية بع  ما استوى معه وتوم  به، يخاطبه ىاعال  طفتجل الرأى فى سور  سور ، وآينة 

وموا نع الفصنل  آية، وفاصلة فاصلة، وت بر الخنواتم، والفنواتح، والبنوادى، والمقناطع،

والوصل، وموا ع التاقل والت و"، ثم اىض ما أن  ىاسط.
(52 )

 

وهكذا يفوس الباىالنى ناى س فى إص ار ال كنم علنى الناص األدبنى بعن  إنعنا  الاينر 

فيه، وت برس ت برا كليا وتفصيليا، وبهذا فهنو يضنفى علنى ناىن س ىن را كبينرا منن ا،متنرا  

عته ب كمه، وباإل افة إلى هذا فلن طالباىالنى لم يكنن والتق ير والثقة، ويب ى ر اس وىاا

مريصننا علننى أن يقننو  ناىنن س مفحننرا ألمكامننه ومعلننال، ألنننه يتانناو" النناص القرآنننى الننذى 

تا صر مهمة ناى  الباىالنى أمامه أو،، وىبل أى ننص، بالكشنل عنن إعجنازس، والتن ليل 

هنذا الناص، أو محنتم   منن عليه، تن ليال يعتمن  علنى أمكنا  محنتم   موروثنة منن تناري  

معبيا  لغته، و، يعايه أن يب ث عن ميثيا  هذس األمكا  مادام  تردى د،لتهاط.
(53 ) 

 ( األثر الجمالى للنص على المتلقى:6)

والننذى نرينن  أن نحننت" عاننه  مننا األثننر الجمننالى الننذى ي  ثننه النناص علننى المتلقننى؟   

وكيل عبر البناىالنى عانه؟  لقن  تبنين لانا أن د،،  الناص ، تن رل إ، فنى سنياف آلياتنه 

اللغوية وعالىته بمتلقينه.  وىن  منرص البناىالنى علنى أن يحنجل ردود فعنل المتلقنى عان  

األثنر فنى مجموعنة منن المصنبل ا  تنام عنن األهمينة  تلقيه للاص األدبنى، وصناد هنذا

التى يوليها الباىالنى للمتلقى، ومن هذس المصبل ا  طالهن  ط، طالروعنةط، طاألري ينةط، 

طالبننربط، طا،سننتف ازط طالحننرورط، طا،رتينناحط، طالحنن رط، طالبهجننةط، طالعجننبط، 

بننننافط.  طال نننن نط طبننننذ" المهنننن  واألمننننوا"ط، طاإليانننناسط، طاإلزعننننادط، طهنننن  األع

طالض أط، طالبكاءط، طالرعبط.  وهنذس المصنبل ا  كانن  لهنا د،،تهنا الوا ن ة فنى 

ذهننن المتلقننى، بننل وأذهننان الاقنناد المعاصننرين لننه، والقنن ماء عامننة، مننن خننال" ثقننافتهم 

 وخبراتهم البويلة بالاصوص وأساليبها.  

بنل –لقرآنى أو، والباىالنى إنما رص  هذا التتثر الوج انى والعاطفى للمتلقى للاص ا

إناا نحتبيع أن نقنو"  إن كنل كنال  عنن الناص ومشنكالته، وسنماته وخصاعصنه اللغوينة 

 ثم الشعر والاثر بع  ذلأ. -واألسلوبية ى  جاء نتيجة اهتما  بالاص القرآنى

وفى ال قيقة إن الاص القرآننى ىن  اعتمن  اعتمنادا بعين ا علنى الاامينة التتثيرينة علنى  

المتلقننى، ومننن ثننم كننان منن يث الرسننو"  طإن مننن البيننان لحنن راط، والتعبيننر عننن التننتثير 

بالح ر ي " علنى القيمنة التنى كانن  للحن ر فنى المجتمنع القن يم.  وىن  بنرز تنتثير الناص 

ينة ن ولنه بشنكل جلنى ، خفناء فينه، واشنتهر  ردود الفعننل القرآننى علنى المتلقنى فنى ب ا
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الصننادر  عننن بلغنناء ىننري  عانن ما اسننتمعوا لتالوتننهى وممننا يننروى فننى هننذا الصنن د ىننو" 

طالولي  بن المغير ط يصل الاص القرآنى  طإن له ل نالو  وإن علينه لبنالو ، وإن أسنفله 

 ط …لمغ ف وإن أعالس لمثمر 

   إ، بعنن  تتملننه وإدامنة الفكننر فيننه متننى يحننتبيع وهنذا األثننر الجمننالى للنناص لنن ي نن

المتلقى أن يافذ إلى سماته وعالىاتنه اللغوينة وخصاعصنه األسنلوبية فتاشنت العالىنة الج لينة 

الفعالننة بننين المتلقننى والنناص، فيحننهم فننى إنجنناز المعاننى وخلننه الوظيفننة الجماليننة بقنن ر مننا 

النى  طوإذا تتمل  على منا هن ياال يتوفر فى بااء الاص من مرشرا  أسلوبية.  يقو" الباى

إليه، ووىفاال عليه، فانير هل تج  وىع هذا الاور فى ىلبأ، واشتماله على لبّأ، وسنريانه 

فى محأ، ونفوذس فى عروىأ، وامتالءل به إيقانا وإماطة، واهت اءل به إيماننا وبصنير ؟  

مننن لننون،  أ  هننل تجنن  الرعننب يتخننذ  ماننأ متخننذس مننن وجننه، والهنن   تعمننل فننى جوانبننأ

واألري يننة تحننتولى عليننأ مننن بنناب؟  وهننل تجنن  البننرب يحننتف ل للبيننل مننا فبانن  لننه، 

والحرور ي ركأ من عجيب ما وىف  عليه، وتج  فى نفحأ من المعرفة التنى من ث  لنأ 

عّ  ، وفى أعبافأ ارتياما وه  ط.
(54)

 

التفكينر وإذا كان  الرامنة الوج انينة التنى يحتشنعرها المتلقنى بعن  فتنر  منن التتمنل و

سببا فى تفا ل أساليب الكال ، فلن التفا ل هاا ، يتم إ، عن طرينه التتمنل، وبهنذا ط، 

يكون إلم ى العبارتين م ية علنى األخنرى، متنى يكنون لهنا فنى المعانى تنتثير ، يكنون 

لصامبتهاط.
(55  )

 

ويمكااننا القننو" إن كننل نننص ، يحننت عى التتمننل والتفكيننر هننو نننص ،يننر جمننالى، 

الكاماة فى الاص ت عو المتلقى إلى التتمل والتتنى فنى القنراء  وإعمنا" الفكنر، فال ،،  

وم اولة  م ال ،،  الفرعينة فنى انحنجا  للن ،،  األصنلية للناص أو ال ،لنة الكبنرى 

له.  وكلما كان نح  الكال  متقاا وتتليفه م كما وعالىاته ىوية كنان الناص جين ا ومنرثرا، 

وإذا عال الكال  فى نفحه، كان له من الوىنع فنى القلنوب والنتمكن ومن ثم يقرر الباىالنى  

فى الافوس، ما يذهل ويبه ، ويقله ويرنس، ويبمع ويريس، ويضن أ ويبكنى، وي ن ن 

ويفرح، ويحنكن وين ع ، ويشنجى ويبنرب، ويهن  األعبناف ويحنتميل ن نوس األسنماع، 

عة وجنودا، ويرمنى ويور  األري ية والع  ، وى  يبعث على بذ" المهن  واألمنوا" شنجا

الحامع من وراء رأيه مرمى بعي ا.  وله محالأ فى الافوس لبيفنة، ومن اخل إلنى القلنوب 

دىيقة.
(56 )

 

وأثننر النناص هاننا يكننون م دوجننا، أى أنننه ي نن   تننتثيرا فننى المـننـتلقى  فننى بعنن ين   

مختلفننين، وي مننل فننى بااعننه مننا يوجننه تننتثيرس، فننايم النناص  وأسننلوبه يرثننـر جماليننا علننى 

لقى، ومشاركة المتلقى فى إنتاد معاى الاص تخلنه متعنة محنية وذهاينة خاصنة بكنل المت

متله.  وى  يكون  تتثــير الاـص ذا بعنـ  وامنـ  كمنا نلنـمح ذلنأ فنى تصنـريح البـاىنـالنى، 

مثل  يور  األري ية والع  ، ويبعث على بذ" المه  واألموا" شنجاعة وجنودا.  وهكنذا 
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ب، ويتانن " فنى موىعنه، ويجنرى علنى سنم  مبلعننه فب حنب منا يترتنب فنى نينم الخبنا

ومقبعه، يكون عجيب تتثيراته.  وكذلأ فلن تتثير الاص مرتبط بم ى ص ف المبن ع فينه 

ص ىا فايا، فكلما كان األسلوب معبرا عنن مب عنه المببنوع كنان أكثنر تنتثيرا.  فمنن ذلنأ 

 لمتكلل.  أن الشاعر الم ب الغ " يكون لاصه من التتثير ما لم يكن للمتعمل ا

ومن األمثلة على رص  رد فعل المتلقى فنى الناص الشنعرى، منثالى تعلينه البناىالنى 

 على ىو" الب ترى 

ى فنننى ببنننن وجنننر ا فاهتاننن ا       بحــــــنننـااس أعاـــنننـاف  الّركـــــــنننـاب   بانننرَف ساـــــنننـرا

ــــــلل    الض 

الننرواء، أنيننه ميننث يقننو"  طفهننو عيننيم الموىننع فننى البهجننة، وبنن يع المتخننذ، محننن 

الماير والمحمع، يمأل القلب والفهم، ويفرح الخاطر، وتحرى بشاشته فى العروف وكنان 

الب ترى يحمى ن و هذس األبيا  طعنروف النذهبط وفنى ن نوس منا ين " علنى براعتنه فنى 

الصااعة، ومذىه فى البال،ةط.
(57 ) 

أولينة وأساسنية ومع أن مرملة التتثر الجمالى بالاص األدبى ، ب  وأن تكون مرملنة 

فى الت ليل، إ، أنه يجب علنى الم لنل أن يتبعهنا بمرملنة أخنرى مو نوعية تعتمن  علنى 

التفحننير والت ليننل للعالىننا  اللغويننة القاعمننة بننين بايننا  النناص والمالمننح األسننلوبية فيننه 

 وم ى توظيفها فى إم ا  التتثير وج انيا وذهايا.  

ر  ، تقننل أهميتهنا عننن خلنه النناص وينرى الب نث أن عمليننة التلقنى هننى عملينة خبين

ابت اء، فهنى التنى ت نو" الناص منن جمناد إلنى كناعن مفعنم بال يوينة وال ركنة منن خنال" 

عالىة ج لية بين الاص ومتلقيهى فالمتلقى عاصر فاعل وإيجابى فى إنتناد د،،  الناص 

معاناس  األدبى، فالاص ، يبوح ب ،،ته إ، لمتله ىنادر علنى أن يتفاعنل معنه، يحناعله عنن

 ويحاعله الاص ب ورس عن هويته ومقيقته.  

ولعل المتلقى الذى كانن  تحت ضنرس مجنالس األدب، والمبن ع ىن يما، لنم يكنن مجنرد 

متله عادّى، بل هو متله متمي  يتق   إلنى الناص وىن  سنلط علينه نينر  فامصنة م ن د ، 

قنى النذاتى تحتبيع أن تخترف الاص وتكشل عن ل مته وس اس معتم   على إمحناس المتل

 وتذوىه للجما".  

على أن وجود فئنة ىليلنة منن المتلقنين المتمين ين كنان ينردى إلنى وجنود صنراع بنين 

المب ع وأدواته ولغته،  على اعتبار مراعنا  هنذس الحنلبة اىتينة منن هنر،ء المتلقنين ومنا 

أن يتبلبونه من مي ا  خاصة وسما  أسلوبية معياة فى الكتابة واإلب اع، وبين ما يرين  

 يعبر عاه المب ع من أفكار ومشاعر.

وإذا كاا ى  وج نا بعض ا،تجاهنا  األسنلوبية ال  يثنة يركن  علنى دراسنة األسنلوب 

اعتمادا على مب عه، ويراس لومة إسقاط لصامبه، وبعضها يهتم بالاص وجنوهرس وكيفينة 

تشنننكله وخصاعصنننه اللغوينننة واألسنننلوبية، واتجننناس ثالنننث يعتمننن  علنننى المتلقنننى ودراسنننة 
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فننلن الجمننع بننين هننذس ا،تجاهننا  ، يمثننل  -المرشننرا  األسننلوبية وردود فعننل المتلقننى 

 تااىضا، بل يشكل تكامال فى التعامل مع أطراف عملية التوصيل.  

و،ب  أن نتخذ بعنين ا،عتبنار فنى ت لينل الناص ون نن نقنرالس، ماشنئه والحنياف النذى 

المتلقننى باعتبننارس ذاتننا لهننا سننياىها أنننت  فيننه، والنناص باعتبننارس بانناء لغويننا وأسننلوبيا ، و

وإطارهننا الخنناص وردود فعلهننا تجنناس النناص دون أن يغيننب عننن أنيارنننا مننا ي ننيط بهننذا 

المنناه ، الننذى يعتمنن  علننى ت ليننل أطننراف التواصننل، مننن أخبننار لعننل أىلهننا الحننعى إلننى 

 الشمو".  
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