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 أثرُ المتلّقي في الأسلوب الأدبي في التّراث النّقدي

 *صفاء فنيخرةد/                                                                

 ملّخص البحث:

يق ما ُتحدثه من  براز خاّصيّات الأسلوب الأدبي عن طر ٌ في إ ٌ بارز للمتلّقي دور
ٍ فيه، ومايخلقه العدوُل عن اللّغة  ٍ وانفعاليّةٍ؛ أثر ٍ وتداعياٍت ذهنيّة يّة فيه من دهشة المعيار

بأْن يرِد في الكلام مالا يَتوقّع المتلّقي ورودَه، وتتأكّد أهمّيّة هذا الدّور بمراعاة النّاحية 
النّفسيّة له؛ حيث إّن اشتراك كّلٍ من المبدِع والمتلّقي في البيئة والّطبائع يساعد على تقبّل 

 ة له، فالنّفس تألف ما جانسها، وتقبَل الأقرَب فالأقرب إليها.النّّص والاستجاب
وتدرُس هذه الورقة البحثيّة مدى اهتمام النّقاد العرب القدامى بالمتلّقي ودوره 

ين هما: ا( من خلال عنصر ًّّ ي  في الأسلوب الأدبي )نظر
 عنصر الاستهلال. .3
 عنصر الموقف، أو ما يعرف بمقتضى الحال. .2

يّة للتلّقي:أوّلًا/ الدّلالة   اللّغو
ا        اهَا ِإلَّّ ُلَّقَّ يشير معنى التّلّقي في اللّغة إلى الاستقبال والأخذ، يقول تعالى:﴿وَمَا ي

ا ذُو َحـّظٍ عَظِيٍم﴾ اهَا ِإلَّّ ُلَّقَّ َّّذِيَن َصبَرُوا وَمَا ي ، وتلّقاه؛ أي: استقبله، وفلاٌن يتلّقى (1)ال
ُ بَِألِْسنَتِكُمْ ِإْذ فلانًا؛ أي: يستقبله، وقوله تعالى:﴿ وْنَه َلَّقَّ ؛ أي: يأخذ بعض عن (2)﴾ت

اُب بعٍض. أمّا قوله عّز من قائل:﴿فت َّّ و َّّ َ الت ُ هُو َّّه ِ ِإن ِ كَلِمَاٍت فَتَاَب عَلَيْه بِّه ُ مِن رَّّ ٰى آدَم لَّقَّ
 ُ ِحيم َّّ  .(4)فمعناه: أنّه أخذها عنه (3)﴾الر

 
 

                                 
يّة الإسلاميّة. محاضر * بية والدراسات الإسلامية بالجامعة الأسمر  بكلية اللغة العر
 . 13سورة فّصلت، من الآية:  -1
 . 31سورة النّور، من الآية:  -2
 . 13سورة البقرة، من الآية:  -3

 . مادّة: )لقا(.31/211ينظر: ابن منظور: لسان العرب، دار صادر، بيروت، د.ت،  4-
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 بالأسلوب في النّقد الحديث:ثانيًا/ الدّلالة الاصطلاحيّة للمتلّقي، وعلاقته 
يته التّذوقيّة الخاّصة؛ بغية  المتلّقي في المفهوم الأدبي هو المستقبِل للنّصوص برؤ
فهمه وتحليله وتعليله، بحسب ثقافته وطبيعة قراءاته، بمعزٍل عن مبدعي هذه النّصوص، 

ً ما يتجاو بداع في الأسلوب الأدبي، وعادة ز الأسلوب فهو على هذا النّحو أحد طرفي الإ
دائرة الإرسال والإلقاء، إلى التّأثير والخلق وإعادة بنائه من جديٍد، بالقراءات المتنوّعة 
يلات المختلفة، فلا يقتصر دور المتلّقي على الاستقبال والتّأثّر، بل يتجاوز ذلك إلى  والتّأو

بداع، والقدرة على اكتشاف جماليّات الخطاب بتمييزها والـكشف ع ن قيم التّأثير والإ
ٌ من المفهوم  اختيار عناصره ووظائفها، وطبيعة بنْيته الدّاخليّة، فالمتلّقي حينئذٍ جزء
بي،  ٌ من عناصر التّحليل الأسلو بي للخطاب الأدبي، ومكوٌِّن من مكوّناته، وعنصر الأسلو
َ الفعل النّاتجة عن فعاليّات  ِ انعكاٍس سلبيّة، ندرك من خلالها ردود َ لوحة وليس مجرد

ب، بحيث تصبح الاختبارات المتعلّقة به، والتّحليلات المرتبطة بردود فعله، هي الخطا
بداع في الأسلوب الأدبي، وإخضاعها للتّحليل والتّفسير، ولعّل  َ تحديدِ مصدرِ الإ منطقة
أقدم إشارةٍ لدور المتلّقي في الأسلوب واستجابته له، تلك الّتي تجّسدت في فكرة التّطهير 

يّة المحاكاة الّتي تتأّسس على مدى استجابة الجمهور المتلّقين وردود لدى أرسطو، ونظر 
يرى أحدُ النّقاد أّنَّ الاتّصال التّأثيرّي بين المبدع والمتلّقي ، (1)فعلهم تجاه العمل الأدبي و

يقاع الوقع؛ وقْع القصيدة على نفسيّة المتلّقي وعلى  ى: "إ يقاع، يُسمَّّ يولد نوعًامن الإ
، وذلك في حالة الانسجام والتّناغم بين (2)في مواطن أحاسيسه"وجدانه، وصداها 

يحّسه المتلّقي، إذا تشاكلت  يقاع الّذي يجده و الّطرفين، الّتي تعّدُّ "مصدرًا من مصادر الإ
 .(3)مع حالة الّشاعر النّفسيّة في نّصه"… حالته النّفسيّة

يحتاج إلى وإذا كان الحديث عن التّأثير والتّأثّر يتّصل بالجوانب  الانطباعيّة، و
بي، فهي تولِّد نوعًا من الدّهشة لدى  ً بأنماط العدول الأسلو ا، فإّن له صلة ًّّ ي توثيقه لغو

                                 
بيّة القديمة -1 وشروح الفارابي وابن سينا وابن رشد، ترجمه عن اليونانيّة  ،ينظر: أرسطو: فّن الّشعر مع التّرجمة العر

ية، القاهرة:   وما بعدها.  32م، ص3111وشرحه وحّقق نصوصه: عبدالرّحمن بدوي، مكتبة النّهضة المصر
بداع والتّلّقي "الّشعر بخاّصة"، مقالة في مجلّة عالم الفكر، تصدر عن المجلس الوطني للثّقافة  -2 عبد الرّحمن القعود: الإ

يت، مج:  يل يونيو: 3، ع21والفنون والآداب في الـكو بر  .333م، ص3111، إ
 نفـسـه.المصدر  -3
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ٍ وانفعاليّةٍ؛ ً بين  المتلّقي، أو تحرّك فيه تداعياٍت ذهنيّة ً وثيقة لهذا عَقد بعض النّقاد صلة
يبة الّتي تعتري المتلّقي بعنصر  المفاجأة والدّهشة؛ بأْن يرِد في الأثر الفنّي والحالة الغر

الكلام ما لا يتوقّع المتلّقي وروده؛ لعدم تضمّن الّسياق ما يهيّئ له، فقد يقضي عامُل 
ا ألِف فإنّه  -أحيانًا-الألفة والتّعوّد  َّّ على حساسيّتنا الأدبيّة، أمّا عندما يعدل المتلّقي عم

 ٍ ٍ وغير واضحة َ مبهمة ّ حواّسه لاستيعاب مفاهيم ا  يستفز ًّّ يجابي يبعث توتّرًا إ في الأسلوب، و
وهو (1)يتناغم مع مقاصد المبدع، الأمر الّذي اصطلح بعضهم على تسميته: )بالمنبّهات(

ين أّنَّ مفاتيح  بيّة، إذ يرى أحد النّقاد المعاصر مصطلٌح له أبعاده الّسيكولوجيّة والأسلو
القارئ أو الّسامع حيال  الأسلوب تكمن "في ردود الأفعال والاستجابات الّتي يبديها

يّة التّلّقي، (2)منبّهات الأسلوب الكامنة في النّّص" ر علم النّفس الّسلوكي في نظر َّّ ، فقد أث
 .(3)وجعل من الاستجابة الّسلوكيّة للمتلّقي جزءًا من مفهوم الأسلوب

يعّدُّ المتلّقي لدى  يفاتير-و بطها بو -ميكائيل ر بيّة، حيث ر يّة الأسلو عيه محورَ النّظر
برازًا لجماليّاٍت معيّنةٍ، فهو "قوّة ضاغطة  وإدراكه؛ لاقتران الأسلوب بالإفهام، وعّده إ

براز بعض عناصر ِسلسلة  (4)تتسلّط على حساسيّة القارئ وقابليّته المُْدرِكة" بواسطة "إ
ه النّّص، وإذا حلّلها َّّ  الكلام، وحمْل القارئ على الانتباه إليها، بحيث إذا غفل عنها تشو

ير أّنَّ الكلامَ يعبـِّر والأسلوَب يُبـْرِز" يّة خاّصة، بما يسمح بتقر ، (5)وجد لها دلالاٍت تمييز
يّة، ومحّددًا دورَ المتلّقي الّذي يَكمن في تلّقي هذا التّأثير، وإبراز ردود  محّققًا وظيفته التّأثير

يفاتير: "إّنَّ تأثيرات الأسلوب لا تصبح موجودةً في ال واقع إلاّ حينما يعيها الفعل، يقول ر

                                 
يده المتلّقي أطلق عليه م -1 ِّقًا لما ير اقة يترتّب عليه استثارة المتلّقي، فإْن كان المثير محق ثيرًا المنبّه أو المثير: أي تغيير في الّطَّ

ا إذا كان العكس فهو مثيرٌ سالب، أي: يترتّب على وجوده آثارٌ سالبة على الفرد. ينظر:  ا(، أمَّّ ًّّ يجابي )مناسبًا( أو )إ
در طه وآخرون: معجم علم النّفس والتّحليل النّفسي، أشرف عليه وراجعه: فرج عبد القادر طه، دار فرج عبد القا

بية للطباعة والنشر، بيروت، ط  . 111، )د.ت(، ص3النهضة العر
يّة إحصائيّة، عالم الـكتب، القاهرة، مصر، ط -2  . 31م، ص3112-ـه3332، 1سعد مصلوح: الأسلوب دراسة لغو
 وما بعدها.    313م، ص3181علم اللّغة نشأتـه وتطوّره، ترجمة: محمود جاد الرب، دار المعارف، )د.م(، برند شبلنر:  -3
بيّة للكتاب، ليبيا تونس،  -4 بيّة والأسلوب، نحو بديٍل ألسني في نقد الأدب، الدّار العر عبد الّسلام المسّدي: الأسلو

 .88م، ص3111
 . 11نفسه: ص -5
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يّة الخاضعة (1)القارئ" ، بمعنى أنّه يبعد مظاهر التّأثير في الأسلوب عن الخصائص التّعبير
لاختيار المبدع في النّّص، فتتمثّل جميعُها في استجابة المتلّقي؛ لأنّه الهدف المختار بوعٍي 

ٍ تقود  يقة بيّ مؤلّف بطر المتلّقي إلى ماهو جوهرّي، من طرف المؤلّف، فالإجراء الأسلو
 والأسلوب هو المنبّه الّذي يوقظ انتباهه.

بيّة فتدرس فعَل التّواصل للأسلوب بوصفه حاملًا لبصماِت شخصيّة المتكلّم،  ا الأسلو أمَّّ
يات (2)وملزمًا لانتباه المرَسل إليه ، وتتعّدد جماليّات الأسلوب ووظائفُه بتعّددِ مستو

ٌ عند المتلّقين وتعّددِ ردود  ٌ منهجيّة أفعالهم، فهناك متلّقٍ متوّسط، ومتلّقٍ راٍق "له قيمة
بيّةٌ"  .(3)اكتشاف أماكَن في النّّص لها أهمّيّةٌ أسلو

ا ًّّ ا، أو جماعي ًّّ ، ولـكن المهّم ردّة الفعل الّتي تُسهم (4)وقد يكون المتلّقي مجهولًا، أو نموذجي
قراءة المتلّقي واستجابته للأسلوب  في إنارة الخطاب، والـكشف عن جماليّاته، ذلك أّنَّ 

تكشف عن مدى فعاليّته، فالأسلوب يَبرز في كّل قراءةٍ بروزًا جديدًا، يختلف عمّا 
 ٍ  .   (5)سواه، بشكٍل يسمح له أن يحافظ على وظيفته أطوَل مّدةٍ ممكنة

بداعي، يكمّل أحدُهما الآخر، فلا    ُ المتلّقي عن وجودين للنّّص الإ ُ دور يُنبِئ و
َ تلّقيه، أو بتعبيرٍ آخر هما شّقان للعمليّة تك ّ لحظة بداعي ماهيتُه إلا تمل للوجود الإ

بداٍع جماليٍّ من مُنشئِه، وعمليّة تذوٍّق جماليٍّ من المتلّقي" بداعيّة "عمليّة إ ، ومع (6)الإ

                                 
لّغة والدّراسات الأدبيّة، دراسة الأسلوب،البلاغة، علم اللّغة النّصّي، ترجمة: محمود جاد الرّب، الدّار برند شبلنر: علم ال - 1

ّياض، ط يع، الر  . 11م، ص3113: 3الفنّيّة للنّشر والتّوز
يفاتير: معايير تحليل الأسلوب، ترجمة: حميد الحمداني، منشورات دراسات سال، دار النّجاح  -2 ينظر: ميكائيل ر

يّة التّلّقي، دار الشّروق، عمان،  11الجديدة، المغرب، ص ومابعدها. وناظم عودةخضر: الأصول المعرفيّة لنظر
 .18م، ص 3111، 3ط

 .  13يّة التّلّقي، صناظم عودة خضر: الأصول المعرفيّة لنظر  -3
يع  -4 يّة التّوصيل وقراءة النّّص الأدبي، المكتب المصري لتوز يد في هذا الموضوع ينظر: عبد النّاصر حسن محمّد: نظر للمز

ومابعدها. وعلي آيتأوشان: الّسياق والنّّص الّشعري من البنية  312المطبوعات، القاهرة، )د.ط(، )د.ت(: ص 
يفاتير" المتلّقي إلى متلّق  381م، ص2888 ،3إلى القراءة، دار الثّقافة، الدّار البيضاء، ط وما بعدها. قسّم "ر

يفاتير" أو غيرُه  يعّد هذا المفهوم موضَع نقدٍ؛ لعدم توّصل "ر -ضمني ومثالي ومعاصر وخبير ومستهدف وجامع، و
يزر وإيكو  إلى تحديد مفهوم المتلّقي تحديدًا دقيقًا.   -مثل إ

يّة العالميّة للنّشر، القاهرة: ينظر: محمّد عبد المطلب: قراءاٌت أسل -5 بيّة في الّشعر الحديث، الهيئة المصر  . 318م، ص3111و
 .81م، ص3183: 3،ع3عبد اللّٰه الغذامي: كيف تتذوّق قصيدة حديثة، فصول، مجلة النّقد الأدبي، مج -6
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تضمّن الأسلوب قيمتي التّوصيل والإفهام، فإّنهما لا يُعّدان الغاية منه، وليس المقصود 
هما المعنى المتبادر للذّهن وهو نقل المعلومات وتوصيل المعاني وإفهامها، فالأسلوب من

يبعث فيه لونًا مختلفًا من الفهم، تتكّفل  يحرّكها لدى المتلّقي، و تشكيٌل لغوّي يثير المعانيَ و
يحاءات غير المحدودة، إنّه فهمٌ "يغْني عن  يماءات والإ به الّصياغات غير المألوفة أوالإ

، وقد ُجعلت هذه الميزة مؤشّرًا للوصول إلى ذروة *، كما يرى العسكرّيُّ (1)عادة"الإ
 البلاغة قديمًا.

ِ المباشرةِ؛     يهدف الأسلوب إلى الإفهام في إحدى طرائق أدائه، فيتحوّل إلى دائرة و
ا الوظيفة الجماليّة فتبرز بحسب درجة استخدام المبدع  نظرًا لتغلّب الوظيفة التّوصيليّة، أمَّّ

بته، الّتي يندمج معها المتلّقي، ومن خلالها  يّة النّابعة من وجدانيّة تجر يعيش لأدواته التّأثير
يّة للمبدع، وعادةً ما يؤدّي ذلك إلى تجاهل عنصر الّصدق الحرفيّ والواقعيّة  الحالة الّشعور
ٍ لمضمون  بهذا لا توجد أّي علاقة في الخطاب؛ لأنّه مرتبٌط بالقول الهادف للتّوصيل، و

يؤكّد أّنَّ المضمو نَ عمٍل أدبيٍّ ما بالواقع الخارجيّ عن اللّغة داخل العمل الأدبي نفسه، و
ا عنه ًّّ الجماليّة –، وتتجّسد الوظيفتان (2)جزءٌ من الجانب الدّلالي للعمل، وليس شيئًا خارجي

يّة يّةٍ معيّنةٍ مندمجةٍ في المضمون نفِسه.  –والتأثير  في أشكاٍل لغو
 ثالثًا/ أثر المتلّقي في الأسلوب الأدبي في التّراث النّقدي:

المتلّقي حديثُهم عن وظيفة الأسلوب مِن مظاهر اهتمام النّقاد القدامي بأثر  
أّنَّ الّشعرَ يجمع بين وظيفتي الإفهام والإمتاع معًا؛ أي:  *الأدبيّ ورسالته، فيرى الآمدّيُّ 
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الّصدق الحرفي في المضمون)محاكاة الواقع( وجمال الدّيباجة، فيقول عن أسلوب 
ْن يخ بر بالأمر على ما البحتري:"إنّـما حسُن هذا الحسن، وقبِلته النّفوس؛ لأنّه اعتمد أ

براعة نَسجه، وجودة تلخيصه، ومتخيّر ألفاظه" ، بخلاف أبي (1)هو، مع حسن عبارته، و
يقاع النّاتج عن الاختيار في الأسلوب بالدّرجة الأولى،  *هلاٍل العسكري ّ بالإ الّذي يهتم

ا، كان مردودًا ولو احتوى على أجلِّ  ًّّ ا، ومعرضه رث ًّّ ُ "إذا كان لفظه غث معنى  فالكلام
 . (2)وأنبله وأرفعه وأفضله"

يتبع هذا الاتّـجاه الاهتمام بالجمال الّشكلي والموسيقي للأسلوب، بأن يكونَ ذا   و
يثير إعجابه،  يّن بها؛ ليَفتن المتلّقي و ً يتز يّةٍ، وتُعّدُّ هـذه الّطبيعة ِحلية ٍ تَكرار ٍ صوتيّة طبيعة

يس يز(، وهو ـمّى لديهم بو يةٌ "أْن يقَع في  )التّطر أبياٍت متواليةٍ من القصيدة كلماٌت متساو
، ولعّل هذا الجانب يناسب نوعَ التّلّقي (3)في الوزن، فيكون فيها كالّطراز في الثّوب"

 الأوّل، وهو التّلّقي الّسماعي.
وإذا كان العدول عاملًا من العوامل الّتي تشّد حواس المتلّقي إلى الأسلوب  

َ عاملين ة َّّ يُسهمان في تقبّل المتلّقي وارتياحه للأسلوب،  -لدى الجرجاني- الأدبيّ، فإّنَّ ثم
ّماثل بين المتلّقي والمبدع في ظروف البيئة  هما: التّعوّد والألفة، وذلك من خلال الت

بأسلوب البحتري؛"لأنّه أقرُب والزّمن، والّصفات الّشخصيّة، فقد قبل القاضي الجرجاني
ِنا"بنا عهدًا، ونحُن به أشّدُّ أنسًا، و  ينطلق في هذا (4)كلامُهُ أليُق بطباعنا، وأشبهُ بعادات ، و

الرّأي من صفاٍت ُجبلت عليها النّفس الإنسانيّة، فهي تألف "ما جانسها، وتقبل الأقــرَب 
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، ولعّل في ثقافة القاضي الجرجاني النّقليّة، وتمّسكه بعمود الّشعر ما (1)فالأقرَب إليها"
به من معايير الحقيقة والعرْف الّسائد، يسوّغ حرصه على اعتياديّة ال أسلوب، وقر

 والدّلالات الحرفيّة للمعجم الّشعرّي.
بإحداث الارتياح  -لدى القاضي الجرجاني–وترتبط وظيفة الأسلوب الأدبي  

واللّذة في نفس المتلّقي، وذلك في التّلّقي الّسماعي. يقول عن الّشعر:"تأمّل كيف تجد 
َك من الّطرب إذا نفسك عند إنشاده،  يستخّفُّ د ما يتداخلك من الارتياح، و وتفّقَّ

يتّضح ذلك (2)سمعتَه" يقاعيّة للّشعر، و يرتبط هذا الارتياح والّطرب بالخصائص الإ ، و
يقاع وأثره، وتتمثّل تلك  من خلال مفردتي الإنشاد والّسماع اللّتين تشيران إلى الإ

بيّ على طبيعةٍ الخصائص في تناسب الأجزاء وجمال التّركيب، ف قد تأّسس الّشعر العر
ية يّةٍ ُتحدث الّطرب لدى المتلّقي حال سماعه، وتظهر أهمّيته في أسواقهم الّشعر  . (3)شفو

وإذا كانت )الألفة( تؤّدي إلى ارتياح الّسامع لدى الجرجانيّ، فإّنها تبعث على  
مايتوقّع من الّشاعر  -على الأقلّ -، أو هذا)الابتهاج( عند المتلّقي في رأي ابِن طباطبا

ه أشياء "قائمة في النّفوس  الّذي يُتقن التّعبير عمّا في نفس المتلّقي وضميره، فيُضمّن نّصَّ
والعقول، فيُْحِسُن الّشاعرُ العبارةَ عنها، وإظهارَ ما يكمُن في الّضمائرِ منها، فيبتهج الّسامع؛ 

يبرز به ما لما يرد عليه ممّا قد عرفه طبعُهُ، وقبله فهمُه، فيث ار بذلك ما كان دفينًـًـ، و
، وكأّنَّ المتلّقي يشترك مع المبدع في التّشكيل اللّغوي، نظرًا لوجود جملةٍ (4)كان مكنونًـًـ"

ٍ مشتركةٍ  من الأحاسيس أو القيم العقليّة، الّتي تؤكّد وجود أخلاقيّاٍت، وصفاٍت إنسانيّة
وظيفة أخلاقيّة،  -لدى ابن طباطبا-الّشعر ُيحسن المتلّقي فهمَها؛ لألفتها، ولأّن وظيفة 

فقد أكّد قيمتي)الّصدق والحّق(، ورأى ضرورةَ إجلاء ما في النّفس من حقائق دفينةٍ 
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ِ فيها،  ٍ تامّة؛ فيتوّخى الّشاعر "الّصدَق عن ذاِت النّفِس، بكشِف المعاني المختلجة بأمانة
 .(1)في جميعها" والتّصريحِ بما كان يُْكـتَمُ منها، والاعتراف بالحقّ 

ين في الأسلوب الأدبيّ يظهر فيهما  -في التّراث النّقدي–وقد تواتر الحديث  عن عنصر
ا، هما: الاستهلال، والموقف. ًّّ  أثر المتلّقي جلي

 الاستهلال وأثر المتلّقي:  -أ 
الاستهلال لغةً: الابتداء، فمعنى:هّل الّسحاب بالمطر واستهّل: شّدة انصبابه، وقيل:  

. وقد استخدم البلاغيّون الاصطلاحَين معًا في خطابهم النّقدي (2)أوّل مايصيبك منههو 
ف الابتداء: بأنّه "أوّل ما يقع في الّسمع من  )الاستهلال والابتداء(، فالعسكرّي عّرَّ

: "البلاغة اسمٌ جامٌع لمعاٍن تجري في (3)كلامك" ، ونقل الجاحظ عن أحد الكتّاب أّنَّ
ا مايكون في الّسكوت، ومنها مايكون في الاستماع ...، ومنها مايكون وجوهٍ كثيرةٍ، فمنه

 .(4)ابتداء"
ٌ بنائيّةٌ، تؤهّل المتلّقي للانتقال منها إلى متن   ٌ وحلقة يّة ٌ ضرور والاستهلال عتبة

بداعي ذاته، كّلٌّ بأدواته الخاّصة، فالمبدع  النّّص، فالمبدع والمتلّقي يتعهّدان الخطاب الإ
ا.أمّا  يوّظف قدراته ًّّ الفنّيّة للتّأثير في المتلّقي من خلال نّصه، الّذي يجّسد موقفًا انفعالي

ٍ له،  يّة المتلّقي فلا يبحث عن الّسمات الواقعيّة للموقف، أو يحاول تتبّع أحداٍث إخبار
يتتبّعه، ولهذا فللاستهلال أو للابتداء  ما يلتمس التّداعيات الدّراميّة لـهذا الموقف و َّّ وإنـ

 ّ يّته في أسلوب النّصوص الأدبيّة، وَكّلُّ "صنٍف من صنوف القول، يقتضي نوعًا من أهم
بًا من ضروب الاستفتاح لايصلح لغيره" ، يناسب هذا الضّرب (5)أنواع الابتداء، وضر

مثلا لدى -طبيعة الانفعال، وطبيعة الغاية القيميّة الّتي يرغب الّشاعر في إثارتها، فالمدح 
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غرٌض شعرّيٌّ يهدف إلى تعظيم الممدوح، وإدخال البهجة والسّرور على  -الحاتمي
ً على غرضه ومشيرًا إلى  نفسه،"فينبغي للمادِح المستميِح أن يفتتَح شعرَه بما يكون دالا

يُْستْجفَى من كلامه" ر منه، و َّّ ُتَطَيـ به بما ي ؛ وذلك لأّنَّ مفردات (1)مراده، وألا يشو
النّفسي، وقد ينجح في المواءمة بين ما يجيش في نفسه الاستهلال تنساق من معينه 

بته النّفسيّة  والموقف أو المقام، وقد يفشل في ضبط الخيط الّشعوري الّذي يصل بين تجر
 والموقف.
لقد جعل النّاقد مراعاة النّاحية النّفسيّة للمتلّقي إحدى وظائف الأسلوب في  

ٌّة تؤدّي  الاستهلال أو المْطلع الّشعري، لإحداث الأثر ّ يجابي في نفسه، ففيه شحنةٌ نفسي الإ
يَستشهد النّقاد لذلك بأمثلةٍ عديدةٍ، منها قصيدة البحتري  إمّا للتّفاؤل والبِشر أو التّشاؤم، و

 الّتي أنشدها في أبي سعيد الثّغري، الّتي يقول في أوّلها:
َيُْل مِْن لَيٍْل تَطَاوََل آِخرُه*  (2)* لََك الو

ٌ في أسماع المتلّقي؛ لارتباطها بمعاني الشّرّ والهلاك، فلقد كان لكلمة  يل( وقٌع منّفر )الو
بعثها لأجواء نفسيّة معتمة وقاتمة، وإيحاءات تتناقض والغرض الأصلي من النّّص، بل  و
ُ أحد  يّة، ومع مشاعر المتلّقي؛ ولهذا كانت استجابة بة الّشعور ٍ مع التّجر هي غير متّسقة

يل والحرب( المتلّقين سلبيّةً، حيث  .(3)ردّ عليه بقوله:)لك الو
ليّ للنّفس    وتعود أهمّيّة الاستهلال إلى التّفسير النّفسي القائل: إّنَّ "الانطباع الأوَّّ

َّّ سيسحب آثاره على ما يليه، فإْن كان  يكون أقوى وأكثر فاعليّة من غيره، ولأنّه من ثم
ب ة، وتفاعلت معه؛ ولهذا يكون عاملًا حسنًا انجذبت النّفس إلى النّّص الّذي ينقل التّجر

ا في إثًــرة التّخيّلات المناسبة فيها، وأقدر على إحداث الاستجابة المناسبة"  .(4)مهمًّّ

                                 
  محمّد بن الحسن المظفر الحاتـمي، كاتب وشاعر وناقد من بغداد، من تصانيفه: كتاب حلية المحاضرة، الرّسالة الحاتمية

يب إلى معرفة الأديب،  تحقيق: إحسان عبّاس، دار  والموضحة. ينظر: ياقوت الحموي، معجم الأدباء وإرشاد الأر
 .3/2181م،3111، 3الإسلامي، )دم(، طالغرب 

 .31الحاتمي: الرّسالة الموّضحة، ص -1
 ، وتكملة البيت: 3/281، )دت(: 2البحتري: ديوانه، تحقيق: حسن الصيرفي، دار المعارف، القاهرة، ط -2

 وَوَشِك نَوَى حيٍّ تُزَمُّّ َأبَاعِرُهْ.                             
ينظر: ابن طباطبا، عيار الشعر، ص31وضحة، صالحاتمي: الرسالة الم -3  . 321. و

بيّة، المؤّسسة الجامعيّة للدّراسات والنشر، بيروت،  -4 مجيد عبد الحميد ناجي: الأسس النّفسيّة لأساليب البلاغة العر
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إّنَّ للاستهلال أثرًا كبيرًا في قبول المتلّقي من عدمه، وتحديد نوع الاستجابة لديه، كما أنّه 
يقًا للأجزاء التّالية للكلام، فإْن أتى  به الّشاعر حسنًا بديعًا رشيقًا "كان داعيةً يـحدث تشو

 .(1)إلى الاستماع لما يجيء بعده من الكلاِم"
يّة للخطاب كالابتداء والخاتمة، ولكّلٍ منهما وظيفة وفاعليّة  وقد بيّن النّّقاد العناصر البنيو

الّشاعر الحاذَق مَن يجتهد يقول الجرجانيّ: .(2)خاّصة، فيجب أن يكونا مونقين في  "إن َّّ
بعدها الخاتمة، فإنّـها المواقف الّتي تستعطف أسماع  تحسين الاستهلال والتّخلّص و

، فقد جعل الابتداء أو الاستهلال مع التّخلّص (3)الحضور، وتستمِيلهم إلى الإصغاء"
ُمثّل بنية الخطاب الّشعري، مؤدّية دورَها التّأثيري في نفسيّة المتلّقي ا ي ًّّ ًا هَرمي ب ، والخاتمة مركَّّ

وفي ذلك امتدادٌ للفضاء الدّلالي؛ ليشمل النّّص كلّه، مرتبطًا بالجانب الإلقائيّ الّذي 
يمكن القول بأّن الجرجانيّ هنا وحّد ومزج بين  يحتاج إلى استمالة الأسماع واجتذابها، و
يقة "الّتي كان  بين)الّشعري والخطابي( في هذه القاعدة الفنّيّة، ذلك أّنَّ الطر الأسلو

ى  َ المخاطبة المباشرة مع يؤدَّّ يقة بها الّشعر في الأسواق والمنتديات والمحافل كانت طر
ينشد ليسمَع، فما  ين؛ لذا فهو يقف ليقول، و الجماعة، والّشاعر مبلّغ رسالة قومه للآخر
ٍ الاستهلال، فهو  بخاّصة ّ أن ضمّن شعرَه فنون الخطابة وأصولها، و كان من الّشاعر إلا

بيّة يلتزم المفتتح الّذي يَشّد  الّسامع إليه، ومادامت الخطابة مجموعة من القواعد الأسلو
الخطيب بها أثناء إلقاء خطبته، كذلك يلتزم الّشاعر مجموعة من القواعد لإلقاء 

 .(4)قصيدته"
يُعّدُّ الاستهلال على نوعين   ، النّوع الأوّل: استهلال واضح يَعلم -لدى ابن طباطبا-و

، (5)ى يساق القول فيه قبل استتمامه، وقبل توّسط العبارةالّسامع من خلاله أّي معن
يض الخفي، "الّذي يكون  والنّوع الثّاني: استهلال مبهم أو غير مباشر، وهو مايسميه بالتّعر

                                                                                             
 . 13م، ص3183، 3ط

 .311أبو هلال العسكري: كتاب الّصناعتين، ص -1
 .311ينظر: نفـسـه، ص -2
 . 38القاضي الجرجاني: الوساطة، ص -3
يّة، )–ياسين النّصير: الاستهلال فّن البدايات في النّّص الأدبي، الهيئة العامّة لقصور الثّقافـة، كتابات نقديّة -4 ( 11شهر

 .  13م، ص3118الهيئة العامّة لقصور الثّقافة، القاهرة، مصر: 
 .11ينظر: ابن طباطبا: عيار الّشعر، ص -5
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يرى أّنَّ النّوعين (1)بخفائه أبلَغ في معناه من التّصريح الّظاهر الّـذي لاستر دونه" ، و
حرّكان في المتلّقي مشاعر الابتهاج والاستحسان "عند يتّفقان في أثرهما الـَحسَن، حيث ي

، (2)الفهم كموقع البُشْرَى عند صاحبها؛ لثقة الفهم بحلاوة ما يرد عليه من معناهما"
يرى وجوب مراعاة نفسيّة المتلّقي، فيحترز الّشاعر"في أشعاره ومفتتح أقواله مما يُـُـتطيّر  و

 .(3)به أو يستجفى من الكلام والمخاطبات"
ّ ببراعة الاستهلال إلى حّد قوله: "إّن أوّل ما يحتاج    أمّا الّصاحب بن عبّاد فيهتم

يقول عن مطلع قصيدة للمتنبّي:(4)إليه في الّشعر حسن المطالع"  ، و
 ُ له رُْسل َالمُلُوك غمَام  (5)َأرَاعَ كَذَا كُّلَّ الملُوِك هُمَامُ   وَسح َّّ

َّّه مطلع "يفتح طرق الـكرب، يغلق أبواب القلب" يقول عنه: إن يفسّر هذا عدم (6)و ، و
يتحّداه. يقول أحد النّّقاد في تفسير  ّ المتلّقي و مبالاة المتنبّي بالآخر)المتلّقي(، بل إنّه يستفز
يّة عنده تكون في أوّل أمرها غامضة ومستعصية إلى  ذلك عند المتنبّي:"إّنَّ الّطبيعة الّشعر

بة بعد ذلك  يرٍ، كما أنّه في بعض مطالعه لم حّدٍ ما، ثمّ تتكّشف التّجر بأكثر من لحظةِ تنو
يد أن يتعالى على  ّ لموسيقى القصيدة، بل إنّنا نحّس أنّه ير يكن يقصد إلا تهيئة الجو
يد أن يفزع في  يثير، فهو ير المستمعين، وأن يرفعهم إليه، وذلك بأن يلقي إليهم مايح يّر و

يقة خاّصة (7)بعد ذلك بالفهم" أوّل الأمر آذانهم وأفهامهم، ثمّ يتصّدق عليهم ، وتلك طر
 تتمثّل في فرض الإصغاء والمتابعة على المتلّقي. –بحسب وجهة النّظر هذه–بالمتنبّي 

                                 
 نفـسـه. درالمص -1
 نفـسـه. المصدر -2
 .332نفسه، ص -3
براهيم  -4 بانة عن سرقات المتنبي للعميدي، تحقيق: إ الّصاحب بن عباد: الـكشف عن مساوىء المتنبّي، ضمن كتاب الإ

 .388م، ص3133البساطي، دار المعارف القاهرة: 
في الدّيوان: "الأنام" بدل الملوك، ومعنى راع: أفزع، أي: "هل راع ملك جميع الأنام أو الملوك كما أرى من روعك  -5

ياهم، وهل تقاطرت الرسل على ملك كما تقاطرت عليك، وجعل توالي الرّسل إلى حضرته كسّح الغمام وهذا  إ
يصي، دارالكتاب الإسلامي، استفهام تعجب" ينظر: أبو الّطيّب المتنبّي )أحمد بن الحسين يتر يد رخ ر (: ديوانه، فر

 .113، ص2القاهرة، )د.ت(، ج
 .38الّصاحب بن عبّاد، الـكشف عن مساوىء المتنبّـي، ص -6
بيّة في شعر المتنبّي، فصول مجلّة النّقد الأدبي، تراثنا الّشعري، مج -7 م، 3183: 2،ع3عبده بدوي: ظواهر أسلو
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وعلى المستوى التّنظيري يرى القرطاجني أّن الّشعراء العرب "اعتنوا باستفتاحات   
 ّ فوس وتوقظ نشاطها؛ الفصول، وجهدوا في أن يهيؤوها بـهيئاٍت تحسن بـها مواقعها في الن

يل الدّالّة على الهيئات، الّتي من شأن  لتلّقي ما يتبعها وما يتّصل بـها، وصّدروها بالأقاو
ٍ أو  ٍ أو شاجية النّفوس أن تتهيّأ بها عند الانفعالات والتّأثّرات لأموٍر سارّةٍ أو فاجعة

 .(1)معجبةٍ بحسب مايليق بغرض الكلام من ذلك"
ا، فهو كفيٌل بإفهام المتلّقي وإعلامه وقد اشترط بعضهم للاس  ًّّ ا داخلي ًّّ تهلال شرًطا نّصي

"ينبغي لكّل من تصّدى لمقصٍد من المقاصد وأراد  ـة النّّص بالمقصد الرّئيس، فمن بداي
ا عليه ...، ليكون معلومًا  شرحه بكلاٍم أن يكون مفتتح كلامه ملائمًا لذلك المقصد دالًّّ

 .(2)من أوّل وهلةٍ"
 المـوقـف وأثر المتلّقي:  -ب

بيّة، فقد   يقصد بالموقف المَقام، وهو من أبرز المفاهيم الّتي ارتبطت بالبلاغة العر
ِ بين القول والموقف الّذي يحدث فيه،  ُ )لكّل مقاٍم مقاٌل( تفسيرًا للمناسبة كانت عبارة

ا متينًا لمباحث بلاغيّة كثيرة. ًّّ  وأساًسا منهجي
فالحديث عن المتلقي يقودنا إلى بيان أهمية الموقف، أو مقتضى الحال في اصطلاح      

ة، وقد  َّّ البلاغيين، الأمر الذي يحتم موافقة أسلوب الخطاب له؛ لتحقيق فائدته المرجو
فرّق أحد النّقاد بين الموقف والحدث، فالأوّل: ذو صبغةٍ انفعاليّةٍ، والثّاني: يتّسم بطبيعةٍ 

 ّ ي يقع الأسلوب خلف الموقف، إخبار ٍ مجرّدةٍ، فالموقف يقدح شرار الأسلوب، و ة
، وتبرز جماليّاته من خلال انسجامه مع "بيئة النّّص أو الموقف، (3)وتداعياته وتفاعلاته

 .(4)وهذه القيمة قابلةٌ للتّغيّر بتغيّر البيئة الّتي توجد فيها، والموقف الّذي تعبّر عنه"

                                 
أبو الحسن حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تقديم وتحقيق: محمّد الحبيب ابن الخوجة، دار الـكتب  -1

 . 213الشّرقيّة، )دم( )دت(، ص
براهيم العلوي اليمني، كتاب الّطراز المتضمّن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، مراجعة  -2 يحيى بن حمزة بن علي بن إ

 . 118م، ص3111: 3قيق: محمد عبد الّسلام شاهين، دار الـكتب العلميّة، بيروت، طوضبط وتد
بداع والتّلّقي "الشعر بخاصة"، مجلة عالم الفكر، المجلس الوطني للثقافة والفنون  -3 ينظر: عبد الرّحمن القعود: مقالة الإ

يت، مج  .338م، ص3111: 3، ع21والآداب، الـكو
ية إحصائية، ص سعد مصلوح: الأسلوب دراسة -4  .31_33لغو
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إّنَّ الأسلوب يحّقق وجوده الفعلي عند قراءته، ولايمكن ومن هنا يمكن القول:  
ّ لأّنَّ طرائقنا في القراءة  ّ من خلال قرائه، "إنّنا لانختلف في التّفسير إلا مناقشته إلا
مختلفة، ولأّن القارىء هو الّذي يطبّق الّشفرة الّتي ُكتبت بها الرّسالة فيحّقق معناها وإلاّ 

، وتتحّقق هذه الوظيفة إذا أعطى المبدع كّل مقاٍم (1)ظّل المعنى مجرّد إمكاٍن فحسب"
 .(2)حّقه، وقام بالّذي يجب من سياسة ذلك المقام

بلاغيّة للخطاب إلى كون هذا  وترجع أهمّيّة دور المقام بوصفه مقياًسا لأداء الوظيفة الإ
 الخطاب يتأّسس أصلًا على قيمة الوضوح وجلاء المعنى وإفهام المتلّقي، وأداء دوره

بداع  الاجتماعي أو الوعظي، وليس الدّور الفنّي فقط، فالوظيفة النّفعيّة للكلام تسبق إ
النّظم وإحكامه، فالأساليب تتفاوت طبيعتها بتفاوت المواقف، وتعّدد المتلّقين، وقد 
صنّفهم بِشر بن المعتمر إلى صنفين: العامّة والخاّصة، وأكّد على وظيفة القصد والإفهام، 

يبًا وهي لاتتحقّ  يكون معناك ظاهرًا مكشوفًا وقر ّ بتحرّي الصدق والّصواب، "و ق إلا
معروفًا، إمّا عند الخاّصة إن كنت للخاّصة قصدت، وإمّا عند العامّة إن كنت للعامّة 
أردت، والمعنى ليس يشرف بأن يكون من معاني الخاّصة، وكذلك ليس يتّضع بأن 

 ّ رف على الّصواب وإحراز المنفعة، مع موافقة يكون من معاني العامّة، وإنّما مدار الش
، فتتنوّع المواقف والمقامات باختلاف منازل (3)الحال، وما يجب لكّل مقاٍم من المقال"

المتلّقين العوام والخواص أو الملوك والّسوقة، أو الحضر والبدو، فيجب أن يكون الخطيب 
َ اللّفظ لايكلّم سيّد الأمة بكلام الأمة، ولا  ؛ وذلك (4)الملوك بكلام الّسوقة""متخيّر

 .(5)لاختلاف قدراتهم وتنوّعها، "ومدار الأمر على إفهام كّل قوٍم بمقدار طاقتهم"
َ طبقاُت الكلاِم على طبقات النّاس،  م َّّ ُـقَس يرى العسكرّيُّ أّن من الواجب "أن ت و

وقة، والبدوّيُّ بكلام البدو، ولا يتجاوَزُ به  عمّا يعرفه إلى مالا فيخاَطب الّسوقي بكلام الّسُّ

                                 
يّة الأدبيّة المعاصرة، ترجمة: جابر عصفور، دار قباء، القاهرة، )دط(: رام -1  وما 333م، ص3118ان سلدن: النّظر

 بعدها. 
 .3/333ينظر: الجاحظ: البيان والتّبيين، -2
 .3/313نفسه،  -3
 .3/12نفسه،  -4
 . 3/11نفسه،  -5
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ُ الخطاب" َ منفعة ُ الكلام، وتعدم بيّ القديم راعى (1)يعرفه؛ فتذهب فائدة ، فالنّقد العر
الجانَب الاجتماعيّ في الأسلوب، وقصر دورَه على الإفهام المحض، ولم يراع الجانب 

يب السّهل إلى إثارة أ فكاٍر الفنّيّ الّذي يقصد لذاته، حيث يتجاوز الإفهام بمعناه القر
ومفهوماٍت جديدةٍ لدى المتلّقي، بل إّنَّ الأسلوب في تأسيسهم النّقدي يقف عند 
مستوى تفكير المتلّقي نفِسه، فيُعنى بإفهام كّل قوٍم بقدر طاقتهم، والحمل عليهم على قدر 
يّاه علّةٌ أخرى، وهي موافقته للحال الّتي يعّد معناه  منازلهم، "ولحُسن الّشعر وقَبول الفهم إ

يولِّد هذا الاختلاف في الأقدار والمنازل اختلافًا في الأساليب من حيث (2)ها"ل ، و
م …  المفردات والتّراكيب، فعلى المبدع ألا يذهب "بجميعه مذهب بعضه، بل  َّّ تُقس

 .(3)الألفاظ على رتب المعاني"
أي: إلى  وهذا يحتّم على المبدع التّنبّه لـ"مدى مطابقة الأسلوب لإدراك المخاطبين؛     

بة، بحسب المعاني الّتي كان ينشيها الّشاعر أن يعمد إلى  الرّقّة والجزالة، والسّهولة والّصعو
لغة النّاس، وما يستطيعون إدراكه، دون هبوط إلى الابتذال، ولا ترفع إلى الإغراب 

 .(4)والغموض"
 الخاتمـــــة: 

براز خاّصيّات الأسلوب الأدبي          ٌ في إ ٌ بارز في التّراث النّقدي عند –للمتلّقي دور
يّة فيه من  -العرب ٍ فيه، ومايخلقه العدول عن اللّغة المعيار يق ماتحْدثه من أثر عن طر

يرتبط  دهشةٍ وتداعياٍت ذهنيّة وانفعاليّة، بأْن يرد في الكلام مالا يتوقّع المتلّقي وروده، و
ا يعبّر عن مبدعه، فإنّه ا ا حرًّّ ًّّ بداع فعلًا فردي في -لتلّقي بالبّث والانبثاق، فإذا كان الإ

يعزّزه، وهو المتلّقي الّذي يعيد خلقه باستجابته  -الوقت نفسه يعبّر عمّن يتلقيه فيغّذيه و
بقراءاته المختلفة، وتتأكّد أهمّيّة هذا الدّور بمراعاة النّاحية النّفسيّة له؛ حيث  وفهمه له و

إّن اشتراك كّلٍ من المبدع والمتلّقي في البيئة والّطبائع يساعد على ألفة الأسلوب والتّأثّر 

                                 
 .21أبو هلال العسكري: كتاب الّصناعتين، ص -1
 . 22ابن طباطبا العلوي: عيار الشعر، ص -2
 .23القاضي الجرجاني: الوساطة، ص -3
بية للكتاب، ليبيا -4 ية أبـي العلاء في نظر القدامى، الدار العر م، 3113تونس: –مـحمد مصطفى بالحاج، شاعر

 . 331ص
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به، فالنّفس تألف ماجانسها، وتقبل الأقرب فالأقرب إليها، فيثار بذلك ما كان دفينًا 
 في نفس المتلّقي.

وقد بيّن النّّقاد العرب القدامى أّن مراعاة المتلّقي ودوره في صياغة الأسلوب الأدبي 
ين هما:   تتجلّى في عنصر

بًا 3 (عنصر الاستهلال: فكّل صنٍف من صنوف القول يقتضي نوعًا من الابتداء، وضر
ً على  -مثلًا–من ضروب الاستفتاح لايصلح غيره، فالمادح  يفتتح شعره بما يكون دالا

ٌ في قبول  يستجفي من كلامه. فللاستهلال أثر غرضه؛ حتّى لا يتطيّر المتلّقي منه، و
يشّكل )حسن التّخلّص( مع  المتلّقي للنّّص من عدمه، وتحديد نوع الاستجابة لديه، و
بيّة للنّصوص الأدبيّة، الّتي لا يمكن أن  ا للبنية الأسلو ًّّ ًا هرمي الاستهلال والخاتمة مركّب

ٌّ إلاّ عند قراءة المتلّقي لـها. يكون لها وجودٌ   فعليّ
(عنصر الموقف: فأسلوب النص الأدبي يحّقق وظيفته إذا كان منسجمًا مع بيئة النّّص 2

أوالموقف أو المقام، ولهذا يرى النّاقد القديم وجوب تقسيم الكلام بحسب طبقات 
 المتلّقين.
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