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 كالصبلة كالباطنة الظاىرة النعـ مف عمينا أنعـ بما اكثير  حمدا أحمده ،هلل لحمدا
 بيد العرب أفصح أنا" :القائؿ الفصحاء، لكاء حامؿ البمغاء، سيد عمى كالسبلـ
 اهلل بعثو الذم األمي النبي اهلل، عبد بف محمد كحبيبنا سيدنا" قريش مف أني
 كثيرا ماتسمي كصحبو آلو كعمى النكر، إلى الظممات مف ليخرجيـ كافة، لمناس

 .الديف يـك إلى

 

 

 

 

 

 

 



 

 كتقدير كممة شكر

يسرني أف أزجي خالص الشكر كعظيـ االمتناف إلى أستاذتي الفاضمة األستاذة   -
تعممت طريقة مدتني مف عمميا كخبرتيا الكثير، فبفضميا أالتي  آمنة بمعمىالدكتكرة 

ني بقبكليا التفكير المنيجي العممي منذ كنت طالبة في مستكل الميسانس، فشرفت
بحكثي األكاديمية: ليسانس، ثـ ماجيستير، كىذه األطركحة، فجزاىا اهلل اإلشراؼ عمى 

 عني خيرا كأبقاىا ذخرا لمعمـ.
أىدتني كتاب التي  لكديفي إيديرمسيدة فضؿ كجميؿ الثناء لكما يطيب لي أف أذكر بال  -

 الجسد كالمعنى، "لجاؾ فكنتاني".
األساتذة األفاضؿ أعضاء لجنة المناقشة عمى قبكليـ و بعظيـ الشكر أكفره إلى أتكجٌ  -

رشاد،  تفضمكاعمى ما مناقشة ىذه األطركحة،  راجية أف أككف أىبل بو مف تكجيو كا 
 لئلفادة مف تكجيياتيـ كمبلحظاتيـ.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 إىداء 
 إلى الكالديف الكريميف أطاؿ اهلل في عمرىما***

 ***إلى إخكتي كأخكاتي

 آزرني في ىذا المشكار زكجي***إلى المخمص الذم 

 ***إلى كالدتي الثانية منبع الرقة كالحناف إلى كالدة زكجي أطاؿ اهلل في عمرىا

 كىناء سيريف كيسريف ***إلى أجمؿ زىرات في حياتي، إلى بناتي

 ***إلى كؿ أحبتي. 
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خراجو م بيدؼ إحيائو التراث النقدم العربي القديـإٌف قراءة  ف تحت أنقاض النسياف كا 
ىي نفس األفكار التي انطمقت منيا ، عنياالباحثكف  قد غفؿيككف بياف بعض األفكار التي ك 

مثمما مما يسمح لنا بتتكيج العرب في قائمة السباقيف إلييا،  ،النقدية الغربية المعاصرةالمناىج 
مف اإلمكانات كيفتح مف  قد يتضمف القديـيجعؿ القديـ ٌف ما بقكلو إطو عبد الرحمف ذىب إليو 

اآلفاؽ ما يجعؿ فائدتو تمتد إلى بعيد األزماف حتى يبدك كأنو شيء حديث في كؿ كاحد مف ىذه 
 .األزماف البعيدة

ذا بدا أٌف القراءة النقدية تتمك إٌف  ثـ       كؿ إبداع أدبي البد أف يتبعو شرح أك تقييـ أك نقد، كا 
فإٌف لكؿ ناقد ؛ ي النصكص اإلبداعية مكتكبة أك شفكيةاإلبداع كترصد مكاطف الحسف كالجماؿ ف

لغة خاصة يتخذىا كمعيار أساسي لمتفريؽ بيف الجكدة كالرداءة، كبذلؾ يرضي ذائقتو كحسو 
الجمالي مف جية، كيكٌجو ذائقة المبدع مف جية أخرل، فتصبح لٌمغة الحسية كظيفة تربط بيف 

 اإلمتاع كالفائدة.

ك ال كعي، فقد لمسنا تكارد ىذا المجاؿ مف الدراسة عند عمى اعتبار أٌف كؿ ىكل ىك 
تمس جانبا  فيي العرب، إذ كانت األىكاء باستمرار محط اىتماـ النقاد كاألدباء، كالفبلسفة؛

فميس ىناؾ أحد في الكجكد ينفر مف معقدا في دكاخؿ اإلنساف كفي عبلقتو مع العالـ كاألشياء، 
كشغؼ في النفس إلى بياف آثارىا  !حثيث منذ األزؿ إليوالمشاعر كالعكاطؼ، فيي بمثابة سعي 

األدبي القديـ، لذا كاف ك كاف لمعالـ الحسي الشعكرم أىمية في الفكر النقدم عمى الذات، كمنو 
يحاء، كتمميحا، متجمي كمتخفيا  ،أحيانا احاضرا في مصنفاتيـ كشركحيـ كدكاكينيـ لغة كداللة كا 

 أحيانا أخرل.

مف بنية  اف العرب، قد عني بو العربي منذ طفكلتو، بكصفو جزءأما الشعر فيك ديكا
، كباعثا مف بكاعث حضكره الكجداني، يصدر عنو ي، كرافدا رئيسيا مف ركافد فكرهكعيو الذات

تعد ك ، كالجماعي؛ الفردم نسانيتو، كإلثبات انتمائو العاطفي اإلكيتمقاه لمبحث عف مكنكف ذا
 . مف التجارب الحياتيةركريا إلثارة القكؿ الشعرم حكؿ تجربة الدكافع النفسية منبعا أساسيا كض
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ال بد مف دافع يدفع إلى لذا  ،بالقكؿ الشعرم ،منذ زمف ،التعبير عف العاطفة مرتبطإٌف 
 في كجدانيا، كما يعتمؿ في خاطرىاو قكؿ الشعر، كيدفع الذات الشاعرة إلى أف تعٌبر عما تحسٌ 

قكة  ،جكدة كانحطاطامعو سيرا متكازيا عمكا كىبكطا،  ركمنذ عرؼ الشعر تكٌلد النقد، كسا
كذلؾ زمرة مف  تكؿ الشعر عمى مختمؼ العصكر، عرفكمثمما عرؼ المجيدكف في قكضعفا، 

 وف في إصدار أحكاميـ؛ فئة مف الذيف تصدكا لمشعر كنقدكه، كميزكا الجيد منيز النقاد المتميٌ 
عمى الذكؽ  الناقد اعتمدإذ لشعر جميعيا، الردمء، كالمصيب مف المعيب، كناقشكا قضايا اك 

ـ مفؿ أف يفيمو فيما حقيقيا، مناقد أف يقٌيـ عمبل أدبيا تقييما جيدا قبلكعنصر رئيسي، فبل يمكف 
عند تكفرىا شترط يىذه المكىبة كالممكة ك أف يحصؿ ذلؾ الفيـ دكف االستعانة بذكقو؛  يكف ممكنا

 األديب كالناقد معا.

ـ النقدية المبنية عمى الذكؽ كالسميقة بتطكر األدب، فالمتأمؿ في التراث تطكرت األحكا       
الشعكر تعدد الصكر الدالة عمى ، مثؿ يقـك عمى دالالت عديدة، يجده ثريا متنكعاالنقدم 

عمى كلقد اعتمد النقاد المقاصد الشعرية، ثراء قؼ المتكمـ مف المخاطب ك امك تعدد حساس، ك كاإل
ثارة مشاعره لفت انتباه المتمقيسعيا إلى  حسيةالكاصفة الغة الم لجاىمية اتسمت ، فمنذ اكا 

ر دكف عمى االنفعاؿ كالتأثٌ كاالعتماد الشعر كالشعراء باالنطباعية كالذاتية؛  حكؿمبلحظات النقاد 
ذا كاف الشاعر ينف كفأف تككف ىناؾ قكاعد يرجع عؿ فيشعر، فالناقد ينفعؿ فينقد، إلييا؛ كا 

حتى ك لتي امتزجت بالحياة االجتماعية، صدل لمحياة الكجدانية كاالنفعالية اىي  العممية النقديةك 
العصكر التالية ظٌؿ النقد عمى حالو مبنيا عمى الذكؽ الفطرم يترآل مف المغة النقدية ذاتيا، 

 أم مف الناحيتيف الكجدانية كاإلرادية لمنشاط ؛كالرغبات النفسيةتتصدر في المآثر كالمكاقؼ 
عبلمة ثقافية تأخذ بعدىا الداللي مف خبلؿ المكاضعة ي آلية اعتبار الجسد العقمي، كف

االجتماعية داخؿ البيئة الثقافية الكاحدة، كمف تأثير المسكغات اإلدراكية لمذات الناقدة مف جية 
مع في عبلقة تفاعمية حساسي الداخمي  لمذات العالـ اإلبذلؾ يتشاكؿ ك  كالمبدع مف جية أخرل،

الخمسة المعركفة:  بمساىمة الحكاسكيتأسس الحضكر الحسي  ،الخارجيسكس المحالعالـ 
 .ذكقا، شما، لمسا سمعا، كرؤية
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باعتباره الفضاء المفتكح لصياغة الحكـ النقدم  ،اعتمد القدماء عمى أشكاؿ العالـ الحكاسي لقد
جة المنبع بيف الشعكر مزدك  ستراتيجيةافال بمعناه المحسكس بؿ أيضا بمعناه الداللي كالجمالي، 

تراسؿ الحكاس، فالتراسؿ يسمح باستثمار تقنية الحس كاإلدراؾ كالتخييؿ، لذلؾ اعتمدكا عمى 
ساليب التعبير عف يعني ضمنا نقؿ مفردات حاسة إلى أخرل، كبذلؾ تتنكع أك  ،حاستيف أك أكثر
لحكاس ىذا المصطمح لمداللة عمى مدركات حاسة مف ا النقاد كلقد استعمؿ، الحاسة الكاحدة

كتصبح  المشمكمات أنغاما ألكانا كتصير بصفات مدركات حاسة أخرل، فتعطى المسمكعات
 . يثرم المغة كينمييا لفظا كمعنىالمرئيات عاطرة، مما 

حيث يستعمميا المبدع لمداعبة خياؿ حكاس شكؿ مف أشكاؿ بناء الصكرة، تراسؿ الإٌف       
لشـ يكصؼ بصفات البصر كغيرىا، كقد برزت المتمقي، فالمممكس يكصؼ بصفات المسمكع، كا

السيما عند يمو كحديثو، الظاىرة بشكؿ جمي في القرآف الكريـ، كفي الشعر العربي قدىذه 
الشعراء الرمزييف، كمف صكر ما كجدناه في الشعر العربي في باب اإلشارة إلى تراسؿ الحكاس 

فة حاسة حاسة السمع مع كظي ( حيث تداخمت كظيفةبشار بف بردمثبل ما كرد عند الشاعر) 
 البصر، حيث يقكؿ: حؿاألذف م حؿالبصر تداخبل فنيا، فت

 اانن يى حٍ ف أى يٍ العى  ؿى بٍ قى  ؽي شى عٍ تى  في ذي الي كى    ةه عاشقى  ض الحيٌ عٍ بى ي لً ذنً ي أي مً كٍ يا قى            

 ىمية حاسة السمع كسبقيا في العشؽحاسة األذف عاشقة، فأٌكد عمى أ لقد جعؿ بشار      
ه المغكم كالببلغي، فيك آلية ضركرية ؤ فيـك التراسؿ الحكاسي مف حيث بناكمف ىنا يتجمى لنا م

لذلؾ يتحقؽ اشتغاؿ الحكاس، دالالت نفسية مصدرىا تعٌدد إلنتاج الدالالت، فضبل عف إثارة 
 .بعادهالنص كأفي يتأمؿ يحمؿ المتمقي لأكثر مف حاسة بأقصى طاقاتيا؛ 

ية المنكطة ليذا الجانب مف الذات اإلنسانية في المباحث النقدية األىمىذه الحظنا       
كدة إلى ىذا التراث، كمحاكلة ، فكاف البد مف العلـ نجد مما كتب عنو إال القميؿ ناإال أنٌ  ،القديمة

فيما كجد عف عالـ الحكاس عند العرب  فيؿ مف تكافؽ بٌيف كتشابواثية، تو مف كجية حدءقرا
مجمكعة مف األسئمة  اكلقد استكقفتن، ادت بيا سيمياء التكتر عند الغربنكتمؾ المفاىيـ التي 
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 في التراث النقدمرصد مكاطف حضكر العالـ المحسكس  ياسعينا مف خبللكانت محكر دراستنا 
 كتتمثؿ في: 

كيؼ يتجمى العالـ المحسكس في التراث النقدم العربي؟ 

ات الناقدة؟ما الدكر الذم يمعبو العالـ الشعكرم في تشكؿ الذ 

ما آليات اشتغاؿ الحكاس في المنظكمة النقدية؟ 

 ما ىي التداعيات الداللية المتكلدة مف الٌمغة الكاصفة الحسية التي اعتمدىا النقاد في
 أحكاميـ؟

 الحكاسالحسي لمذات كيؼ يمكف لمتيمات الدالة عمى الجسد أف تحقؽ الثالكث :- 
منظكمتو المفيكمية في  ،طبيعة النقد العربي القديـكما أثر ذلؾ كمو في  العاطفة؟  -اإلدراؾ

 االصطبلحية؟

عمينا االستعانة ببعض آليات التحميؿ تفرض اإلشكالية، األسئمة إف اإلجابة عف ىذه      
ـ يعد المنيج السيميكلكجي مف أىك  عمى الفكر النقدم العربي، حساسياإل التكترم العاطفي

رصد كؿ محاكلة الخطابات النصية، كثير مف فت لمقاربة ظٌ كي  المناىج النقدية المعاصرة التي
 غية البحث عف آليات إنتاج المعنىب كيؾ كالتركيب، كالتحميؿ كالتأكيؿاألنشطة البشرية بالتف

ككيفية إفراز الداللة عبر مساءلة أشكاؿ المضاميف، مع سبر أغكار البنيات العميقة داللة 
العمـ  ابكصفي اعٌدد كاالختبلؼ منذ لحظات ميبلدىبالتة السيميائيات الفرنسي تتميز كقد كمنطقا،

بالقضايا  اازداد اىتمامي، ك كاألنماط التكاصمية المختمفة، كالنظـ الثقافية الذم يدرس العبلمات،
دت المقاربات بتعدد األجناس األدبية بحيث طبقت السيميائية التحميمية المتعمقة باألدب فتعدٌ 

نقدية، ككاف الكحتى  ،سياسيةكال شعرية،كال حكائيةكالسردية، الا التطبيقية عمى عدة نصكص مني
     األنتربكلكجية ك  Ferdinand De Saussureفرديناند ديسكسكر()منطمقيا مف لسانيات

ككؿ  Claude Levi Strauss(كمكد ليفي ستركس)كVladimir Prop (فال ديمير بركب)
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بطريقة محايثة منطمقة  كصمى تحميؿ النصكما انصب اىتماميا ع الركسية،منجزات الشكبلنية 
ال يمكف النظر إليو إال باعتباره شكبل، لذلؾ تـ االعتماد المعنى باعتبار أف مف شكؿ المضمكف 

حسب تصكر المكلدة لممعنى المستكل السطحي لمنص لمكصكؿ إلى البنية العميقة عمى 
اساتو المعٌمقة في در  ( Algirdas Julien Greimas) (غريماس فألجيرداس جكليا)

 كأبحاثو العديدة في ىذا المجاؿ.

مف اعتبار الٌنص يحتكم عمى بنية ظاىرة كبنية عميقة  فينطمؽ المنيج الٌسيميائي إذ     
ىذا ما يجعؿ مكاجية الٌنصكص مسألة ك كتحميميما ينٌص عمى تبياف ما بينيما مف عبلقات، 

راءتيا كذلؾ، كليذا يمكف اعتبار المنيج فإذا كانت كتابة الٌنصكص تجربة حٌية، فإٌف ق ،صعبة
يعتبر ك عتماده عمى قكاعد كاضحة، ال -صصك الن -قرب إلى تحميميااألالسيميائي ىك المنيج 

جكف كمكد كما يرل ) الٌسيميائيكف النص شبكة مف الٌشفرات التي يحاكؿ القارئ فٌكيا،
ف  في أٌف مكضكع الٌسيمياء ىك شرح البنىJean Claude Coquet(كككيت الٌدالة التي تككِّ

نٌ  ذلؾ عمى مبدأ بفيعتمد  ،و يسعى إلى دراسة الٌداللة مف الٌداخؿالخطاب الجماعي أك الفردم، كا 
ي ف (Himesleve)ىيمسبلؼتبٌناه ك (دم سكسيرالذم كٌرسو ) (Immanence) المحايثة

 نفس االتجاه.

لبحكث السيميائية كانتيى بو عمى ىذا الٌتحديد لصياغة مبدأ المحايثة في ا غريماساعتمد      
الذم بدأ  "Le monde sensibleالعالـ المحسكس"ىك "ك المطاؼ إلى خكض عالـ جديد 
بالعالـ حينما أشار إلى ما يسمى "Du sensفي المعنى"يضع معالمو األكلى في كتابو "

حالة نفسية تعترم ك colérelaالغضب"، كحينما عالج عاطفة "Le monde naturel"الطبيعي
كلكف بقي كغيرىا،  كالسخظ كالعدكانيةمنيا د مف تركيبات أىكائية شعكرية أخرل كما يتكلٌ  ،لذاتا

ف كبعالمو الداخمي و يعد عالما حساسا يتعمؽ بذات اإلنساىذا الحقؿ بعيدا عف االىتماـ؛ ألنٌ 
 .المضمر كالخفي
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ائيات سيميظير الكتاب المشترؾ المكسـك "ك  غريماس(كبعد سنكات؛ تتطكر أفكار ) 
فأكدا عمى (Jacques Fontanille)(جاؾ فكنتاني)معdes passionsSémiotiqueالىكاء

 état حالة الركحك   état de choseيف حالة األشياء مبدأ الكجكد السيميائي المتجانس ب

d’ame   لية االنتقاؿ مف حالة الفصؿ كذا آكétat de disjonction لى حالة الكصؿإ état 
de jonction. 

نسانية مصدرا لمداللة كتشكؿ عيما العممي عند اعتبار الذات اإللكف لـ يستقر مشرك          
نٌ فقط الخطاب  كمكد زيميربرغ"مع "فكنتاني أكثر مع دراسات يؤسسيا  ما تطكرت، كا 

ClaudeZilberberg" السيميائية التكترية" في مجاؿla sémiotique tensive حيث
مكانية دراسة الذات ىذا افي خكض الأصبح مف الممكف  لعالـ كتحميمو كالتعامؿ معو، كا 

الخطابية كالمككنات االنفعالية كالحاالت النفسية المرافقة ليا، كحتى التغيرات الجسدية، مما 
لية مف ذات الفعؿ إلى يساىـ في كصؼ آليات اشتغاؿ المعنى داخؿ النص، فتتحكؿ اإلشكا

س جيكدىا عمى مدل مساىمة عالـ الحتصب كؿ ذلؾ ما دفع سيميائيات األىكاء ك  ذات الحالة
كالتشكيؿ الداللي التصكيرم في  ،التركيب الخطابيبناء في sens et sensorielleكالحكاسية  

ككذا  ؛مف خبلؿ التركيز عمى المكٌكف التكترمك  ،المختمفة passionnelleالخطابات االستيكائية
خمؽ ما يسمى يك  ،يكلد كينكنة المعنىمما  ،تالعالـ الطبيعي عمى الذاالكيفية التي ينعكس فييا 
 .بذات اإلدراؾ كالخطاب

 étatحالة النفس التكترية لتعرؼ بمف كجية نظر الذات النفسية لممبدع ككف الحالة تت     

d’âme  تمتمؾ كفاءة صيغية حيثcompétence modal ساعدىا عمى تحقيؽ الحدث ت
، فالسيمائية التكترية تسعى دكما ة لمذات المنفعمةالداخمية كاالنفعالي كعمى مكاجية التحٌكالت

منطؽ الرغبة النفسية ليس سكل منطؽ التكتر ك دية الممفكظ إلى تحقيؽ الكفاءة، االنتقاؿ مف سر 
غة مف العالـ الشعكرم غير تتناقميا المٌ لكحيث تتجمى الدالالت النفسية في األشكاؿ التعبيرية 

 المرئي إلى العالـ المرئي. 
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فٌ فصؿ بيعدـ الالدراسة في ىذا البحث قتضي ت       ضركرة  ف الجانب التطبيقي كالنظرم، كا 
إظيار مكاطف تكارد لغرض  ،أمر البد منو استغبلؿ المفاىيـ النظرية أثناء التحميؿ التطبيقي

، كما لـ نقؼ في التراث النقدم العربي التجربة الحسية في المنظكمة النقدية، كتجمياتيا البدئية
حجـ المادة المدركسة في إطار درس عاطفي كما أٌف د التناكؿ كالدراسة؛ نيج كاحد محدٌ عمى م

عمينا مبدأ  فرضتكترم إحساسي جديد قائـ عمى التنظير كالمكازنة كالتحميؿ كالتكضيح كالشرح 
ميدنا  ،مقدمةجاء البحث مقسما إلى ف ء كالتفضيؿ بيف المصنفات النقديةاالختيار كاالصطفا

ألحقناىا بثبلثة فصكؿ، يحكم كؿ ك  ا العمؿث كطرحنا فييا اإلشكالية التي دار حكليفييا لمبح
 فصؿ مبحثيف، كأخيرا ختمنا البحث بخاتمة أجممنا فييا النتائج التي تكصمنا إلييا.

األكؿ  ومبحثركزنا في  ،في التراث النقدمالكاصفة  المغة: بعنكاف الفصؿ األكؿجاء       
 : الحسية غة الكاصفة المٌ  يتجمعمى أشكاؿ ، لمعجمية المشكمة لمعالـ الحسيالتمثيالت االمكسـك

آليات ك  ةذات الناقدالمرئي لمالعالـ لحضكر عنصر تفعيؿ بمثابة  ، لتككفالنقديةفي النصكص 
 فٌعاال اعنصر غة الكاصفة المٌ كتعد حميمية؛ التالنقدية  ةمنظكمالالعالـ المحسكس في دماج نا

متأثيرات لكؿ الممتقط األلتككف  الحكاس الخمسةتتدخؿ ي لمذات، كفيو الجانب العاطفلتقصي 
اخمة بيف ، كبالتالي تنشأ عبلقات متدالشعكرم ر سمبا أك إيجابا في العالـ الداخميثالخارجية، فتؤ 

تتسع فييا رقعة العبلقات بيف األشياء، كيمتد جراءىا األفؽ ك ، لمذات معطيات الحس المختمفة
ية ناف كالعطكر تنبعث مف مجاالت كجدامفف، كما دامت األصكات كاأللك األكسع لممجاز كل

فتمس  تساعد عمى نقؿ األثر النفسي المقصكد،في النصكص حية، فإٌف الٌمغة الرامزة حساسية إ
 .بذلؾ القمكب كتحٌرؾ الشعكر

مف العالـ الحسي محاكليف استنطاؽ آليات تكارم المعجـ الحسي، أيضا في المبحث تتبعنا ك     
بما ىك مرتبط بالطبيعة النفسية لمذات، ككيفية تدخؿ العكارض الخارجية األحكاـ النقدية، 

 .عالـ الحسي الداخمي لمذات نفسياكالبيئة، كالمجتمع كالثقافة في تأسيس ال
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النفسي كالحكاسي في تكجيو الكعي العالـ تشاكؿ  :الذم عنكناه المبحث الثانيانتقمنا في   
نشأتو األكلى بالثقافة  ط الفكر النقدم منذاارتبكجدنا حيث المبحث األكؿ،  جاء ليتمـ النقدم
النقدم فكاف يصدر  أما الحكـ، عند تحقيؽ عممية التمقي كاالعتماد عمى حاسة السمع الشفاىية

أف تتراسؿ ىاتاف الحاستاف لتكلد عاطفة لمزاج يستحسف  فإذ ،فبل غرابة عف ذكؽ كسميقة
تتبعا كذلؾ لما ك  ،رضاء لياا  تتبعا لحاالت النفس، ك  ،يانا أخرلنو أحالمسمكع أحيانا كيستيج

 ؿ.افعأتمميو الذات المتمقية مف ردكد 

: اشتغاؿ الفضاء المزاجي كدكره في تشكؿ الحكـ النقدم يأتي الفصؿ الثاني المعنكف     
بحث الكؿ الم فيانتقمنا حيث  ،ؿالمقتضيات الحسية التي أشرنا إلييا في الفصؿ األكٌ ليدعـ 
الناقدة كالمبدعة ال كجكد  يفأف الذاتحيث بناء العالـ الحسي عمى المقكالت الداللية،  :المكسـك

دراسة المعجـ النقدم كقفنا عند أىـ قضية شغمت ففي مجاؿ  ،ليما خارج إطار الحس كالشعكر
عة، إذ نكالص، كىي قضية الطبع قدماءككانت محكر االنقساـ إلى محدثيف ك  ،فكر النقاد القدامى

د عممية االنتقاؿ مف حالة شعكرية إلى أخرل، كمف قيمة جعمناىا كقضية نفسية إجرائية تحدٌ 
 عند أصحاب سيمياء األىكاء ارفجماعية، تفصح عف مصطمحيف نفسييف عقيمة ذاتية إلى 
أك الطالح مقابؿ dysphorieك الصالح مقابؿ الطبع، كاإلحباط أ phorieالنشكة  بمصطمحي 

: البنية األككاف اليككية تساىماف في بناءشعكريتيف  يمكف الحديث عف بنيتيفكمنو  ة،الصنع
تحميؿ تغيرات إلى  ىاعبر التي دخمنا كالبنية العميقة  المتمثمة في التأثيرات الخارجية،السطحية 

إلى كانت تسعى  تمؾ الذات الحاممة آلثار أىكائيةالنفسي لب المركٌ  نارصدك  ،phorie المزاج
عكس بتكاجد صيغتي القدرة كالمعرفة ين، ك تغيرات المزاج الفردمتعاقب يؽ رغبتيا الشعكرية كتتحق

 آثارىا عمى المتمقي.تعٌمـ ك إلى الذات الجماعية  الشعكريةتسمسؿ التحكالت 

 ؽادراسة األنظمة كاألنس، الشعر تجسيدا لمكينكنة :المعنكف، المبحث الثانيعرضنا في       
الفعؿ عمى  كالكقائع كميا دالة الثقافية كالطبيعية، مادامت األنساؽفالشعكر، عمى عالـ  الدالة

المربع مقاييس فبل عيب في تطبيؽ األىكائي لمذات الحاممة لمجمكعة مف األىكاء كاالنفعاالت، 
التعبيرية النقدية لنخمص إلى أىمية تشاكؿ العاطفة عمى الكقائع كتجميات الصيغ  ،السيميائي
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 بحث عنيا الناقد في نصكص الشعراءيكجكد أنساؽ غير لفظية، لذات الناقدة، ك كالعقؿ عند ا
تتحكؿ مف العالـ غير  الكحيدة التي تجعؿ ىذه األنساؽ كاألشياءالحسية  اصفةغة الك كتعتبر المٌ 

 المرئي إلى العالـ المرئي.

:، أما الفصؿ الثالث  ة النقديةالحسية في المنظكمالسيركرة السيميائية لمتجربة  المكسـك
الفعؿ اإلدراكي كحدث جمالي كدكره في تكجيو  ، األكؿ سميناه:أيضااثنيف حثيف بفكاف بم

كحقؿ األىكاء  ،إلى الجسد الذاتفانطمقنا مف أجؿ ذلؾ مف فكرة انتماء الحكـ النقدم، 
دراسة الذات ؿ فضاء اإلدراؾ حقبل خصبا لجعما  ،الت كالمشاعر كالكجداف كالحساسيةكاالنفعا

غكية ات المٌ أك األنا المتكارية خمؼ تمؾ التعبير  ،في عبلقتيا بالذات الغائبةتعبيريا،  اضرة الح
مع الشعكرم إلدراؾ فرأينا كيؼ يشتغؿ االتي تتحكـ في تشكيؿ المعجـ النقدم،   الحسية

دراسة حاالت اقتضت ك ، داخؿ المنظكمة النقدية بناء المعنى أك الداللةلالعاطفة كالحكاس 
 العاطفة الذات المندمجة في  مختمؼ التمثيبلت الحسية لمذات ضاستعر اللمنقاد  لكجدانيةالركح ا

 غة تشكمت ببلغة عاطفية ال تحيد عف تمؾ التي نجدىا في كبلـ الشعراء.بكاسطة المٌ ف

 خصائص الخطاب بيفلي، جسدنة نظاـ الفكر النقدم :المعنكفبحث الثاني ماليأتي      
معبلقة المكجكدة بيف الذات مثؿ لكي ،كالتعبيرم ،كاالنفعالي ،حسيعمى المستكل ال النقدم

إذ يمكف اعتبار مكضكع الجسد ضمف المسائؿ المعرفية كتمثيؿ العالـ عبر كاسطة الجسد
كالقضايا الفكرية التي أثارىا النقاد أثناء تحقيؽ الذكؽ النقدم، كمنو لمسنا محاكلة جادة في 

جسد ضمف منظكمة التكاصؿ بيف الناقد كالمبدع، ككجدناىا تتبع نشاط التيمة الدالة عمى ال
 لحسية كتعمؿ عمى تحقيؽ المعرفةتشتغؿ في فمؾ المغة افيي تشتغؿ ضمف ثقافة كاحدة، 

كحيث غة، حساس بالمٌ إلا Ludwing Wittgenstein(فتقانشتايف لكدفيؾف كما قاؿ )لتكك 
بيف العالـ الحسي الشعكر ابط يصبح الجسد كسيمة فعالة في نقؿ المعمكمة، كفي تجسيد ر 
إذف غة الجسدية اشتغمت المٌ ف ،الداخمي)النفس كالشعكر( كبيف العالـ الخارجي)البيئة كالطبيعة(

الت االنفعالية لمذات تمثٌمت في شكؿ رمكز صكرية ترافؽ الحاحتى عند النقاد القدامى 
، كفي كحزف كغبطة مف تكتر كغضب الداخمية انعكاسات الجسدفي  تالتي تجسدك المتكممة، 
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في غرض عند الشعراء فيما بينيا تجمى أكثر  عف تفاعؿ الذكات تعٌبر كثير مف األحياف 
المتمثؿ  اآلخر يمكف أف يستثمره انفعاؿك تتجم، أك اليجاءغرض  المدح كغرض  كأالغزؿ 

 .في المتمقي

نقدم حاكلنا مف خبلؿ تحميمنا أف نربط بيف الماضي كالحاضر، إلثبات سعة الفكر ال
بناء الذات  القديـ كخصكبتو، مستنبطيف أسبقية نقاد العرب القدامى إلى دكر العالـ الحسي في

، خاصة كقد ـ يكف سيبل التفصيؿ فييامـ تكف إشكالية البحث باليينة، كلتكليد الدالالت،، فك 
، كالصعكبة األساسية يطرحيا الكـ اليائؿ مف المصنفات تراث خصب كمتنكعفي خضنا 
ة التي تثير الكثير مف مكاطف االستشياد عمى المستكل التطبيقي، فمـ نكف ندرم بأم النقدي

مقياس نتقيد، أىك المقياس الزمني؟ أـ المقياس الذاتي؟ أك نمثؿ لممدكنة النقدية بكميتيا 
 النقادعند  كأ ،النقاد الفبلسفة كأكتنكعيا بيف النقاد المشارقة كالمغاربة، أك عند الفئة المعتزلة، 

فرحنا نقتطؼ  ،نقد األىكاءات تأثرنا بأصحاب جتماع األسباب كالمسبباألندلسييف، إنو ربما ال
 زمني. الفكرة دكف مراعاة أم مقياسالكركد مف كؿ حقؿ كنتخير مف الشكاىد ما يخدـ 

، جاء أساسا في راء لمنقاد غير العربآف مفاىيـ ك مأما ما كظفناه في الجانب النظرم 
عطاك باب تكضيح  فقد تعثرنا في كثير مف  ،ء صكرة الفكر الغربي في مجاؿ العالـ المحسكسا 

 خاصة كأفٌ  ،مغة األجنبية مف المصادر كالمراجعاألحياف عند مراجعة النصكص المقتبسة بالٌ 
 الدرس السيميائي حكؿ الذات كالعاطفة تعكد جذكره إلى الفكر اإلغريقي كاليكناني، ككلكج عالـ

بدت المفاىيـ  قدفجاؾ فكنتاني، غريماس ك حديثة الظيكر مع كف بكادره الشعكر كالعاطفة لـ ت
استشارة ذكم االختصاص في أحاييف ك كأخذ نفس عميؽ،  طمعقدة كدقيقة؛ تحتاج إلى ضب

كأخذنا التفكير العممي عف غير قصد في مكاطف عديدة الكقكع في تناقضات،  تجنبالكثيرة 
 .بشكؿ أكثر اىا تغني عف الكبلـ، كتبرز التحميؿإبداؿ الفقرات بمخططات كأشكاؿ رأينعند 

التي مف خبلؿ مجمكعة مف الكتب  اىادنمليا اعتلقد كانت مكتبة جاؾ فكنتاني رافدا أكٌ 
 البحث منيا: تخدم
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1- Soma et Séma 

2- Corps et Sens 

3- Sémiotique du discours 

4- Sémiotique des passions 

 رئيالكتاب المترجـ: سيمياء الم -5

آلراء ارت لنا ما خضناه مف كما كانت لنا كقفة مع مجمكعة أخرل مف المراجع يسٌ 
 كمنيا:النقدم كفي التراث كسعينا تقصيو مف مفاىيـ مندرجة في العالـ المحسكس 

سيميائيات الىكاء، مف حاالت ألجيرداس جكليا غريماس، جاؾ فكنتاني،  -
 الشياء إلى حاالت الركح.

) الجاىمية كالعصكر االسبلمية( ظريات الشعر عند العربنمصطفى الجكزك،  -
 نظريات تأسيسية كمفاىيـ كمصطمحات.

 .المنظكمة النقدية التراثيةمصطفى دركاش،  -
 .، سيمياء النساؽآمنة بمعمى -

دكما إلى المعرفة، سنقر  الباحث يصبك قتضي المكضكعية، كأفٌ أف طبيعة البحث تمعمـك 
تزاؿ ناقصة، كأف اإلشكالية ما تزاؿ تحتاج إلى تحميؿ أكثر عمقا أف جيكدنا في ىذا البحث ما 

نة، كعجمة الزمف كالظركؼ المحيطة بطالب الدكتكراه حالت دكف اإللماـ سعة المدكٌ ل ،كتكسعا
كما الكماؿ إال هلل سبحانو كتعالى، كفي ىذا المكقؼ يراكدني كبلـ  ،كتمؾ طبيعة البشر ،الكمي

، ر ىذا لكاف أحسفلك غيٌ  نسانا كتابا في يكمو إال قاؿ في غده:إ ال يكتب» األصفياني قائبل:
كىذا مف أعظـ ، لك ترؾ ىذا لكاف أجمؿ، ك كلك قدـ ىذا لكاف أفضؿ، كلك زيد لكاف يستحسف

 ق(597العماد الصفياني)ت «ر.البش العبر كدليؿ استيالء النقص عمى جممة
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الحريصة  ""آمنة بمعمىالمحترمة تنا ستاذألشكر أتقدـ بجزيؿ الكال يفكتني في األخير أف 
 لجنة المناقشة عمىدكما عمى إنارة عقكؿ طمبتيا، فمكي مني خالص االمتناف كالتقدير، كأشكر 

خراجو عمى ىذا  وكما أشكر كؿ مف ساىـ في إتمامك ، قبكليا قراءة كمناقشة ىذا البحث كا 
 الشكؿ.

 

 1/07/2018:تيزم كزك في  

 

 
 

 



 

 :الفصؿ الٌكؿ
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 تمييد:

، نسانيةلمذات اإل الباطنيالنفساني تمكنت سيمياء الشعكر مف إزالة عقدة المساس بالعالـ       
ألحت عمى أىمية أثر النشاط الحسي كاإلدراؾ المعرفي في تشكيؿ المعنى كتأسيس الفعؿ إذ 

ات إلى جمؿ ىي ييا المفردؿ فالتفاعمي التكاصمي، فالٌمغة تتأتى مف خبلؿ قكاعد النحك، تتحكٌ 
كبذلؾ يحدث التفاعؿ  د إلى خطاب،كتمفظ، فتتحكؿ الممفكظات في سياؽ محدٌ  بدكرىا تنتظـ

دراكك  ،كالتأثير فيي بمثابة  ،ية تدفع تمؾ المراحؿ إلى التجسيدحيث تخفي عممية فكرية حسية كا 
العالقة بيف » عي خاصة أفؿ العالـ اإلبدار الفكر، كلكالىا لما تشكٌ ؾ الداخمي الذم يسيٌ المحرٌ 

، فبل يمكف االستغناء عف الشعكر كال عف 1«اإلدراؾ الحسي كالكممة عالقة فعالة في الدب
 النشاط الحسي لمذات أثناء العممية اإلبداعية.

بكؿ ما تكصمت إليو مف نظريات كمفاىيـ حداثية إلى ك  ،الدراسات األدبية جاىدةسعت         
 لمعرفة مف يتحدث في النص تيجيةسترااضعت فك عف إنتاج النص،  معرفة الكضعية المسؤكلة

ر مف حاالت المبدع مؤلفا غيٌ كمف أيف يتحدث خاصة، ككيؼ يمكف لمعاطفة كاإلحساس أف ت
 ادل بمكت المؤلؼن Roland Barthes( ركالف بارثأٌف )قارئا؟ كخاصة ناقدا أك  ككاف أ

ـ يكتبو بؿ كتبو غيره؛ مما يفتح كذلؾ كحضكر تفاعؿ القارئ بشكؿ مباشر كفعمي مع نص ل
بحثا ك  ،لوكيتعامؿ مع تمؾ المغة التي تضممو بقدر ما تصرح  ،عمى أصكات جديدة تنسخ النص

طرفيف » عف المقاصد الخفية في النص، كىذا ىك شأف الٌمغة االستعارية التي تقتضي كجكد 
دئ كاالستراتيجيات تسمح يتكاصالف في سياؽ محٌدد كيتقاسماف المعرفة بمجمكعة مف المبا

يحاءاتو دراؾ مقاصد الكالـ كا  ، فالصمة بيف المرسؿ كالمتمقي تبدأ أساسا مف 2«ليما بالتفاىـ، كا 
 تكافؽ شعكرىما، كمف النجاح في إثارة الجانب الذاتي أثناء التكاصؿ بينيما.

                                                           
 .06، ص 2010 ،، دار الحكار، سكريا2ترجمة عمى أسعد، ط سيمياء المرئي،،جاؾ فكنتاني-1
 ، دار1، مف أرسطك إلى اليككؼ كمارؾ جكنسكف، طنظريات االستعارة في البالغة الغربيةعبد العزيز لحكيدؽ،  -2

 .213، ص2015عماف،  ،كنكز المعرفة لمنشر كالتكزيع
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عف طريؽ اإلنساف عامة كالذات المبدعة القارئة بشكؿ خاص األشياء مف حكليا يدرؾ       
الحكاس بشكؿ طبيعي مباشر، إال أف نشاطيا اإلدراكي الحسي يستمـز في الكاقع عممية سيميائية 

، فالمبدع يحاكؿ تقديـ المعنى 1داللةالتنقؿ ىذه المدركات مف كضعيا الطبيعي المبيـ إلى عالـ 
يجكؿ في ألنو يعتقد أف ما ك في صكرة محسكسة مف أجؿ إيصالو إلى المتمقي، كتقريبو إليو؛ 

 خاطره ال يفيـ إال إذا ترجـ إلى أشكاؿ كصكر مممكسة يتفاعؿ معيا بحكاسو كأحاسيسو.

كتأكيمو، خاصة مع المناىج النقدية  ة العمؿ األدبيكثر االىتماـ بطرؽ ككيفيات قراء كلقد     
مؽ عندما يتعاصة األكثر خكمف ثـ تأكيمو، ك  قارئ لمستو الخاصة في ذلؾ العمؿ الحديثة، فمكؿ

ناقد القارئ، كىك ال ،(Wolfgang Iser)(كلفغانج إيزراألمر بقارئ نمكذجي عمى حد تعبير )
مما يقتضي ميمتو تتجمى في تفسير العمؿ األدبي كتحميمو كتقييمو،  ألفٌ أك القارئ الناقد، 

 .صفةغة الكاد منيا لغة أخرل تكضحيا يطمؽ عمييا اسـ المٌ ح بمغة نقدية راقية متميزة، تتكلٌ التسمٌ 

في ىذا المقاـ عمى لغة النقاد القدامى، لمحاكلة تممس أبعاد المحسكس إذا تنصب دراستنا      
ضاءة الجكانب الخفية مف ىذا العالـ الخفي كالغامض مف جية، كالظريؼ كالجذاب مف جية  كا 

ـك عند مفي نقؼسأخرل، فالنقد العربي القديـ يظؿ نافذة نطؿ مف خبلليا عمى التراث العربي، ك 
غة في التراث النقدم عبر إجراءات سيمياء المحسكس المغة الحسية الكاصفة، ثـ تجميات ىذه المٌ 

ة داللة األحكاـ النقدية غة النقدية كقكٌ كسيمياء التكتر، كحيث أف االشتغاؿ كالبحث في حسية المٌ 
أيضا زىا كتميٌ  ،ليايا كانفعاؽ بذات ناقدة متميزة حسيا كعاطفة ليس ىينا كسيبل؛ ألنو متعمٌ التراثيٌ 

كصؼ النقاد القدامى بالمكسكعييف، فمـ تكف لغتيـ النقدية لذا الفكرم كالثقافي، في الجانب 
 بسيطة الفيـ، كال القضايا التي خاضكا فييا سيمة التأكيؿ. 

اختيار كممة  غة النقدية عبلقة حقيقية بارزة؛ ذلؾ أفٌ إف العبلقة بيف الٌمغة كمكضكع المٌ           
تأتي غة العادية المتكاضع عمييا، كعميو ف أخرل تحيؿ إلى كممات أخرل مختمفة عف المٌ دك 

ىناؾ نكعاف مف إذ ، عنياغة التي نتحدث المٌ بيا عف غة التي نتحدث ضركرة التمييز بيف المٌ 

                                                           
 .35ص ، سيمياء المرئيجاؾ فكنتاني، : ينظر -1
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يي لغة فالٌمغة الثانية أما ك  (langue objet)األكلى ىي الٌمغة الخاصة بالمكضكع فالٌمغة: 
ـ كيشرح الناقد عندما يقيٌ لغكية تستدعي ىاتيف المغتيف، ك ككؿ عممية  (métalangue)الشرح 

أم  ذلؾ أفٌ  ؛غة الكاصفةمة ىي المٌ رة كمحمٌ يحتاج إلى لغة مفسٌ المكضكع الٌمغة  لغة المبدع، أك
كيقتضي  ،ؿبحث في لغة ما يستدعي بحثا ثانيا لمكقكؼ عند النتائج التي تكصؿ إلييا األكٌ 

حيث نظر ياكبسكف إلى الٌمغة الشارحة بكصفيا كظيفة مف » ثانية تككف شارحة األمر لغة 
يف المغة الشارحة، كالنقد كظائؼ الحدث الكالمي تشير فييا الٌمغة إلى نفسيا... كالمسافة ب

، كعمى الناقد االستفادة 1«ىي المسافة بيف طرفي المتصؿ نفسو، في النظرية البنيكية الشارح
" كىك نقد صادر عف بنقد النقديات المعركفة عف النقد، لينشئ ما يسمى "مف التراث كالنظر 

حقائؽ مكضكعية يجب أف تككف دعامة لذكقو السميـ، كىنا كاف البد لمناقد العربي أف يتجاكز 
 مية، كىي لغة المكضكع. يييرية كالتحميمية، كالتقغة التفغة األكلى التأثرية ليعٌكضيا بالمٌ المٌ 

لكظيفيكف كالنحكيكف يركف أٌف لغة العمؿ األدبي تؤدم كظيفة التكاصؿ الشفاؼ إذا كاف ا      
غة ليست دائما لغة تكاصؿ المٌ  أصحاب سيميائية الداللة، يعتبركف أفٌ  بيف المتكمـ كالمستمع، فإفٌ 

خفاء، كالمٌ  ؼ داخؿ أنساؽ داللية غة تكظٌ كاضحة كشفافة، بؿ ىي لغة إضمار كغمكض كا 
ص مرفقا خاصا لبياف الٌمغة الكاصفة في النقد األدبي حيث يقكؿ: قد خصٌ  بارثنجد فمختمفة، 

غة النقد ىك خطاب حكؿ خطاب، لغة ثانية أك لغة كاصفة، كما يعٌرفيا المناطقة يتناكؿ المٌ »
إف لـ يكف »و متداكلة، بؿ يؤكد أنٌ العادية المغة الالتي تتعدل ك  ،2«الكلى أك المغة المكضكع

ذا لـ تأت احدلمكممات سكل معنى ك  تقنيات لغة ثانية لبمبمة كفؾ رقبة  ىك المعنى المعجمي، كا 
نما ال فإنو  ،القكؿ يككف ىناؾ أدب، كليذا فقكاعد القراءة ليست ىي قكاعد المعنى الحرفي، كا 

                                                           
 مصراإلسكندرية، مجميع، مكتبة األسرة، ، األعماؿ الفكرية، ميرجاف القراءة لنظريات معاصرة، جابر عصفكر-1

 . 274، ص1997
2-Voir : Roland Barthes ,Essai Critique, Colloque Tel Quel , Edition le seuil, Paris, 1964 

p255. 
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، كيعني ىذا عدـ انشغاؿ لغة النقد 1«قكاعد التمميح، إنيا قكاعد لسانية ال قكاعد فيمكلكجية
 لعمؿ األدبي كالتعامؿ مع األنظمة الكامنة في العمؿ نفسو.بكؿ ما يمثؿ خارج ا

كؿ كضع نفسو داخؿ عالـ راسيف المأساكم ثـ حاإذ منيجو بقكلو السابؽ؛  بارثلقد أكضح      
ٌف النقد يقـك عمى فيـ ارتباط األدب ببنية الٌمغة مف حيث إكصؼ سكانو، كىكذا يمكف القكؿ 
غة عمى رسـ عالـ اعتباطيا، كبياف اآللية التي تقـك بيا تمؾ المٌ  بنية ترتبط بماىية األشياء ارتباطا

بدأ الحفر في الجكانب »ؿ الظكاىر الخارجية في قالب ترتضيو النفس؛ فمقد آخر يشرح كيحمٌ 
الداللية لألسماء كطرائؽ استعماليا، كعدؿ التفكير المغكم الحديث مف ىذه النظرة لمتسمية 

تباطية بدؿ العالقة الطبيعية، فالٌمغة أصبحت ليا داللة تتعمؽ بإعطاء الكلكية لمعالقة االع
مف  ما بيف النقد األدبي كغيره، فيتزايد التفاعؿ 2«بمفيكميا لمشيء، كليس يعنينا الشيء ذاتو

 ساؿ كاالستقباؿ.ر اإل ة، كمنو يسيـ في اتساع مدلعبلئقي المجاالت في شكؿ  شبكات

كىك مستعمؿ  ،غة الطبيعية بفعؿ عامؿ أساسيتجاكز المٌ ىكذا يتضح أف الٌمغة الكاصفة ت      
يمتد إلى كظائؼ متنكعة بغية إنو ل ؟ف جيازه المغكمكيؼ استطاع مستعمميا أف يمرٌ فىذه المغة، 

بيف التي تجمع فيـ أنساقيا التفاعمية التبادلية كالتكاصمية كتفسيرىا، كتككف الٌمغة الكاصفة ىي 
مبدع بمغتو البميغة رسالة، كالمتمقي، كعميو يجب أف ييتـ الناقد الالعناصر التالية: المتحدث، كال

" كأما لكؿ مقاـ مقاؿيستعمميا حسب أقدار المستمعيف، عمبل  بالمقكلة التالية: " كالحسية التي
نما يعمؿ عمى إثارة المشاعر  األديب في اتصالو بالمتمقي ال يكمئ إلى اإلفياـ بالٌمغة اليكمية؛ كا 

ف باستعماؿ المغة الكاصفة األدبية في أعمى درجاتيا، فالخطاب النقدم نشاط كتحريؾ الكجدا
 .حسي إدراكي يعتمد المغة الكاصفة الحسية لتثبيت األحكاـ، كتكجيو األدباء 

                                                           
، مركز النماء الحضارم، اإلسكندرية 1، ط03، ترجمة منذر عياشي، األعماؿ الكاممةالنقد كالحقيقة ركالف بارث،-1

 .56، ص1994 ،مصر
ائر ، منشكرات االختبلؼ، الجز 1المنطؽ السيميائي كجبر العبلمات، ط، السيميائيات الكاصفةأحمد يكسؼ،  -2

 .67ص، 2005
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 التمثيالت المعجمية المشٌكمة لمعالـ الحسي: المبحث الٌكؿ:

بت لغة ء التفاعؿ الذاتكم لتثٌ غة الحسية عند كؿ مف المبدع كالناقد أثناؿ المٌ تتشكٌ          
تتبلءـ كالحكـ جديدة، مترابطة حاممة لمداللة، كحيث يقـك الناقد بتحكيرىا كتشكيميا في صكرة 

غة مف استكتاب ذاتو، فالناقد يضمر في ذاتو ذاتا أخرل نو تمؾ المٌ كما تمكٌ الذم يكد إطبلقو، 
حساسو لمكصكؿ إلى المٌ  الداللية  لؾ يستعيف بكؿ األنساؽذة الفنية، كبذتتحاكر مع شعكره كا 

قاء كسطا بيف ىذا كذاؾ فيككف المٌ » تفعيؿ الحس اإلبداعيتقـك عمى كالحسية كتغذية راجعة 
غة مف خطاب قكلي إلى فعؿ بنائي، كتخييؿ الكاقع اإلنساني بانقالبو إلى سحر أم: تحكؿ المٌ 

اقاتو المخبكءة، يكتشؼ رئ لطد بيف النص كالقارئ بتحريؾ مف القاإبداعي، كىي حالة تكحٌ 
الحسية كثيرا مف الصكر  رالتراث النقدم العربي ييضم ال شؾ أفٌ ك ،1«كرغباتو كلٌذتو ذاتو

 التفاعمية لمغة.لمعديد مف الميمارىسات  الٌنضيرة

 :العالـ الحسي قانكنا لمشعر كالنقد -1

لغة الحكاس، ك حسكس أسبلفنا مف النقاد العرب عمى كعي تاـ بفيـ طبيعة العالـ الملقد كاف     
اختبلؼ طبيعة الٌمغة كاختبلؼ المستكل الثقافي كاالجتماعي  لذلؾ كجدناىـ يقٌركف بأفٌ 

دراكي كالشعكرم، كلقد لممتحدثيف بيا كأغراض حديثيـ، ما ىك إال اختبلؼ في الحس الذاتي اإل
معمؿ األدبي كاف النقد العربي قديما قدـ األدب ذاتو؛ فميس النقد في أبسط صكره سكل تذكؽ ل

 كأكالحكـ عميو بالجماؿ أك القصكر، فيك نتاج تذكؽ خاص ينجـ عف إحساس مرىؼ بالجماؿ 
ر كفي الشكؿ اإليقاعي كالعركضي؛ فكمما كجد القكؿ الجميؿ المعبٌ  ،القبح في الصكر البيانية

ناقد فال» و تقييما كسطا بيف المدح أك الذـعف ذات اإلنساف كجد مف يمتدحو أك يذمو أك يقيم
الدبي ىك مف يتعرض لمجنس الدبي شعرا أك نثرا قصة أك ركاية أك مسرحية دارسا كمفسرا 

ز لكؿ ما تقع عميو العيف يا حتى يفرغ إلى حكـ ما... فيك المميٌ ال كمكجٌ أك مكازنا كمحمٌ 

                                                           
 .29، ص2007 ،، منشكرات دار األديب، الجزائرنظريات القراءة في النقد المعاصرحبيب مكنسي،  - 1
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ككنتيجة ليذا التعامؿ المباشر مع  ،1«كيحيط بو السمع، كتمـ بو الحاسيس، كتدركو العقكؿ
غة الكاصفة المبنية حسيا كذكقيا صاحبت ىذه األحكاـ لغة حسية ذكقية متميزة ىي المٌ  النص
مف خبلؿ  الناقد يحاكؿك ، 2«كحدة الحسي كاإلدراؾ الحسي كالداللة في عكالـ الخطاب»عمى 
الخطاب  إبراز أحكالو النفسية كمعالجة الظركؼ التاريخية كاالجتماعية التي يصدر عنيالغتو 

 النقدم. 

بالعكدة إلى المدكنة النقدية القديمة، فإف أٌكؿ ما يمفت انتباىنا ىك لجكء النقاد إلى ىذه       
تمؾ  كانتيدؼ تقييـ العمؿ األدبي، ك للمعالـ الحسي اإلدراكي كالمحسكس المغة الثانية الكاصفة 

استثمار ع تسري؛ كحيث تعمؿ ىذه الممارسة النقدية عمى كالحس كالعقؿالٌمغة مزيجا بيف العاطفة 
 درجيا في بنية الخطاب الدالليةجمع المعطيات الحسية، كتتفاعمية اإلدراؾ الحسي الشعكرم فت

 ...ثـ إفٌ »لشعر صانعيا، لقكؿ صاحب المكازنةلمممارسة النقدية أىميا، كما لصنعة احيث أٌف 
العمـ فيعمـ أىؿ  كأف يتعاطاه مف ليس مف أىمو؛ العمـ بالشعر قد خٌص بأف يدعيو كٌؿ أحد،

بصناعة الشعر أييما أجكد إف كاف معناىما كاحدا، أك أييما أجكد في معناه إف كاف معناىما 
المالبسة لو أف رتياض بو كطكؿ في الشعر كاإل  فمف سبيؿ مف عرؼ بكثرة الٌنظرمختمفا... 

 و الحكـ فيو، كيقبؿ منو ما يقكلوبالشعر كالمعرفة بأغراضو، كأف يسٌمـ ل ،ييقضى لو بالعمـ
أف يسٌمـ لىؿ كٌؿ كيعمؿ عمى ما يمثمو، كال ينازع في شيء مف ذلؾ، إذ كاف مف الكاجب 

كال يخاصميـ فييا، كال ينازعيـ إال مف كاف مثميـ نظيرا في الخبرة كالدربة  صناعة صناعتيـ 
مخبكئو، فالناقد بدراية ال، فإذا كاف الشاعر يشترط عميو العمـ بصناعة الشعر ك 3«كالمالبسة

 .مف إقناع المتمقي بحكمو ممـز بمعرفة جيد القكؿ مف رديئو، لمتمكفكذلؾ 

                                                           
 .07، ص1998 ،مكة لمطباعة، القاىرةدط، ، في النقد الدبي عند العربمصطفى عبد الرحمف ابراىيـ،  - 1
 .07،  ص سيمياء المرئيجاؾ فكنتاني،  -2
تحقيؽ أبي تماـ كأبي عبيدة البحترم، شعر المكازنة بيف سـ الحسف بف بشر بف يحي البصرم، القا كأب ،اآلمدم - 3

 .414 -413 -411ص  دت،  ،، ذخائر العرب، دار المعارؼ، القاىرة04السيد أحمد صقر، ط 
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عند األديب  ؼ فيوال يختم ،مف ضركب اإلدراؾ اإلبداعي ااإلدراؾ النقدم ضربيعد          
كاإلحساس بو، فالنقاد القدماء اىتمكا باألداة الفنية التي تساعد عمى إدراؾ الصكرة  اختيار الشكؿ

 نقدية مؤثرة مقنعة كىادفة في آف ي خمؽ إدراؾ متميز، كليخمؽ منيا رؤياالحسية التي تسيـ ف
غة الكتابة النقدية فعؿ كعي بالمٌ ف، سبيبل لتحقيؽ ذلؾ فكاف الميؿ إلى التعابير الجمالية الحسية

ذ ،ينحرؼ بيا عف مستكل االستعماؿ المألكؼ إلى خصكصية األداء الفردم النقدم المتميز ا كا 
دراكو بنفس الكيفية التي يعمؿ بيا الشعراء، كاف لزاما عمى ا لناقد أف يمثؿ حسو كشعكره كا 

خطاب يسعى إلى تثبيت إذف المشاعر كاألحاسيس فيك يخاطب ك  ،الكجدافعمى مؿ تيشالٌشعر ك 
كذلؾ بالتٌأثير فيو عف طريؽ الكبلـ الذم ينبع سكاء مف العقؿ أك مف  ،سمكؾ المتمٌقي أك تغييره

 مثيؿ ما قمناه بالمخطط التالي:كيمكف ت، 1األحاسيس

 

 

 

 

 

المشكمة ليذا العالـ الحسي  بحث عف التمثيبلت المعجميةسيككف منطمؽ ىذه الدراسة ال      
الذم اعتمده النقاد في تحميميـ لمنصكص الشعرية، كمحاكلة البحث عف العبلقات الرابطة بيف 

 لمتكلدة عف تمؾ العبلقاتة الكاصفة االذات المعبرة كالعالـ الخارجي المحيط بيا، كرصد المغ
نيا لتككف ذاتا انفعالية تستجيب لدكاعي الكجداف يالنفس اإلنسانية قد جرل تدج» ذلؾ أف

أكثر مف استجابتيا لدكاعي التفكير، كصارت الذات العربية كائنا شعريا تسكف لمشعر كال 

                                                           

 المجمس الكطنيمجمة عالـ الفكر، ، كأرسطك كشايـ بيرلمافمدخؿ إلى الحجاج أفالطكف محمد الكلي، : ينظر -1
 .17ص، 2011الككيت،ديسمبر، -، أكتكبر40، المجمد2العدد  لمثقافة كالفنكف،

 المعنى المباشر•

 اللّغة الطبٌعٌة الخطاب الٌومً•

 المعنى المضمر•

 اللّغة الواصفة الخطاب األدبً•

عبلقة تكلد 
التفاعؿ بيف 
 المبدع كالناقد
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تفسح المجاؿ في ك  ،1«عابئة بالحقيقة المعنى الشعرم الذم تطرب لو غير تتحرؾ إال حسب
كتخمؽ جكا مف التناسب بيف الظاىر  ،ؿ الرؤلكثير مف األحياف لمشعكر الباطني ألف يشكٌ 

ة غة الحسيٌ كالمضمر مف العالـ الشعكرم لمذات، فتقتضي الحاجة في ىذه الحالة االستعانة بالمٌ 
 إخفاء لذلؾ الميؿ، كاستمالة لممتمقي.

بػػات نقديػػة كتحميميػػا، أنيػػا تسػػاير الػػذات فػػي شػػعكرىا كتقمٌ البحػػث فػػي مصػػدر األحكػػاـ اليبػػيف      
 لخشػكنةإلػى حػٌد امزاجيا، فمثبل إذا افتخر الناقد ككصؼ كقارف؛ جػاءت األلفػاظ فخمػة قػد تصػؿ 

يػػتحكـ فػػي مثػػؿ ىػػذا التبػػايف رقيقػػة سػػمحة سػػيمة، ك تصػػبح أك مػػدح فػػإٌف األلفػػاظ استحسػػف ذا أٌمػػا إ
يئة كالمحيط الخارجي، بمعنى مدل تجذر تجربة الناقد فػي الكسط المعيشي لمذات الناقدة ككذا الب

 قدية إلى ما يميـ طبائعػو األدبيػةم ينتمي إليو، حيث يستند الناقد في آرائو النذذاتو أك المحيط ال
حاطتػو بأسػرارح دقيقػا كلينػا، ك يصػبلغػكم كسميقتو العربية، كذكقو الحسػاس، كمنػو حسػو المٌ  غػة المٌ  ا 

يقاعػتمػؾ اا لككقكفو عمى م المحسكسة، فػي المسػتمع، مثػؿ مػا يقػكؿ ؤثر تتػ األلفػاظ مػف دالالت كا 
 قاشػي: لػـ تػؤثر السػجع عمػى المنثػكر كقيػؿ لعبػد الصػمد بػف الفضػؿ بػف عيسػى الر » الجاحظ 

قامة الكزف؟ قاؿ: إٌف كالمي لك كنت ال آمؿ فيو إال سػماع الشػاىد لقػؿ  كتمـز نفسؾ القكافي كا 
كالحاضػػر، كالػػراىف كالغػػابر، فػػالحفظ إليػػو أسػػرع، كا ذاف  خالفػػي عميػػؾ، كلكنػػي أريػػد الغائػػب

، فكػػاف لزامػػا عمػػى الناقػػد، ىػػك كػػذلؾ أف يتتبػػع حسػػو، كيرضػػي ذكقػػو مػػف 2«لسػػماعو أنشػػط ...
ذا يعنػػػي أف كىػػػجيػػػة، كيحػػػاكؿ كضػػػع المقػػػاييس الفنيػػػة مػػػف جيػػػة أخػػػرل إلرضػػػاء الػػػذكؽ العػػػاـ، 

ا تػػػرتبط فكػػرة  القيمػػػة الجماليػػة بربػػػاط ىميتػػو فػػػي تحديػػد الجمػػػاؿ؛ كبيػػذأالعنصػػر االجتمػػاعي لػػػو 
خػػالؿ عمميػػة  بػػزكغ الحػػس الجمػػالي قػػد تػػـٌ  أفٌ »حيػػث  ،يسػػتدعي كػػؿ طػػرؼ اآلخػػراجتمػػاعي، 

                                                           
الطبعة عبد اهلل الغذامي كالممارسة النقدية كالثقافية، دراسات كنقد، حسف السماىيجي كآخركف، مؤلفكف عرب،  - 1

 .54، ص 2003 ،األكلى، المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر، بيركت
قدـ لو كبٌكبو كشرحو، عمي بكممحـ، المجمد ، البياف كالتبييفمرك بف بحر بف محبكب، أبك عثماف ع الجاحظ، -2

 .239ص ، 2007دط، منشكرات دار كمكتبة اليبلؿ، بيركت، ، األكؿ
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، كنقادنا القدامى لـ يغفمكا عػف كػؿ ىػذه الشػركط فػي 1«التطكر كخالؿ عممية الكجكد االجتماعي
 .دم بالحس اإلبداعيؿ الحس النقيفعٌ كفي تكجيو ذائقتيـ نحك ما  ،تأسيس الفعؿ النقدم

لمػا ليػا مػف بػالغ األثػر عمػى المسػتمع ر األلفػاظ أثنػاء الحػديث بأىميػة تخٌيػالجػاحظ  ينصح      
إني أزعـ أٌف سخيؼ اللفاظ مشاكؿ لسخيؼ المعاني. كقد يحتاج إلػى السػخيؼ »فنجده يقػكؿ: 

ريؼ الكػريـ متػاع الجػزؿ الفخػـ مػف اللفػاظ، كالشػض المكاضع، كربما أمتع بأكثر مػف إفي بع
نمػا الكػرب  مف المعاني. كما أٌف النادرة الباردة جػدا قػد تكػكف أطيػب مػف النػادرة الحػارة جػدا. كا 

كىنػا تظيػر ، 2«الذم يختـ عمى القمكب، كيأخذ بالنفاس، النادرة الفاترة التي ال حارة كال بػاردة
قمنػا تكضػيح ىػذا الػرأم  لغػرضك الٌتجربة النقدية كفعؿ أىكاء تنبع مػف الػٌداخؿ معٌبػرة عػف الكاقػع، 

رصػػػد بعػػػض المصػػػطمحات النقديػػػة التػػػي كثػػػر كركدىػػػا فػػػي المصػػػنفات النقديػػػة، كصػػػنفناىا فػػػي ب
 الجدكؿ التالي حسب النكاحي المتعددة الستعماليا:

التحكؿ إلى المغة 
 الكاصفة الحسية

الداللة  الداللة المعجمية التكظيؼ النقدم
 المفظية

مصدره حاسة الذكؽ 
فيي مف  الجكدة كالحسف

 حسف الصناعة كاإلتقاف،
 مصدره الطبيعة

ىك إجادة البناء الكمي التركيبي 
الشعرم كخمكه مف الخطأ 

 المكسيقي  العركضي كالٌمغكم 

حاؾ الثكب تحككو، نسجو 
يريد نسج الشعر كتجكيد 
كيعني حسف ترابط خيكط 

 كالشعر النسج 

 ياكةالح

البياء كالجماؿ مستمد 
مف البيئة فيك مف 

 ء ضد المتعٌكرالصفا

كالشعر عف أىؿ العمـ إال حسف 
التأتي كقرب المأخذ كاختيار 
الكبلـ ككضع األلفاظ في 
مكضعيا كأف يكرد المفظ بالمعنى 

ماء السيؼ كصفاؤه 
كحسنو، ركنؽ 
الشباب أكلو كماؤه، 

 حىركنؽ الض

 الركنؽ

                                                           
 .40ص،  1966 مصر، ،22، ع 4، مج مجمة الفكر المعاصر، منيج النقد اإليديكلكجيأمير اسكندر،  -1
 .136ص ، البياف كالتبييفالجاحظ، -2
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المعتاد فيو المستعمؿ في مثمو 
كأف تككف االستعارات كالتمثيبلت 

استعيرت لو غير منافرة الئقة بما 
يكتسب  ف الكبلـ الإلمعناه، ف

إال إف كاف بيذا البياء كالركنؽ 
 لآلمدم المكازنةالكصؼ. )

 (425ص

يتعمؽ بالجماؿ 
 كالحسف كالصفاء.

مستمد مف الطبيعة 
فالعربي أنيكتو ظركؼ 
الحياة في الجزيرة العربية 

ره الترحاؿ كالفراؽ ضد كى فى 
المٍالكؼ كاألنس، كيحيؿ 

لى الكحكش التي إ
 يصادفيا في رحبلتو

الذم لـ تألفو كبلـ ليقصد بو ا
تألفو األسماع كىك كلـ  ،األذف
نفر منو االستعماؿ، كقد يي كثير 

كىك الكحشي كنفكره مف الكحش 
الذم تجنبو زىير، فمدحو عمر بف 

ال يتبع كاف الخطاب بقكلو: 
 حكشي الكبلـ. 

كحش تدؿ عمى خبلؼ 
اإلنس كتكحش فبلف 

األنيس يقاؿ  فارؽ
كذلؾ أرض مكحشة 
مف الكحش كالجمع 

 كحكش 

الكحشي 
ك 

 الحكشي
 
 
 
 
 
 
 

البشاعة ك القبح منبع  
بيئي فالقكة ضد 
اليشاشة كالرداءة 
فاإلنساف بطبعو ييكل 
 القكم كينفر مف اليش

الشعر السفساؼ أدنى درجات 
ضعيؼ في القكة  كالمتانة إنو 

 ،بنائو التركيبي كالداللي
ه كشعر ؤ عر: رديكسفساؼ الش
ىك اجتناب ما ) سفساؼ ردمء

يشينو مف سفساؼ الكبلـ، 
 (عيار الشعر سخيؼ المفظ )

أٌسؼ الطائر  السحابة 
كغيرىما، دنا مف 
 األرض، التراب الياني 

 السفساؼ
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يبيف الجدكؿ أعبله، بعض استعماالت النقاد لمغة المحسكسة الكاصفة، التي ال تخرج         
ت كمعاناة انفعاالك  أصكاتا لغكية،نكاجو ، فينا كانعكاسا لمحياة اليكمية لمناقدعف ككنيا تمثيبل 

كمف  1يستعصي عمى اإلدراؾ ؟ ىذا ما تمثمو النفس مف شيءيا ترل انفسية فما الرابط بيني
ة ؿ مقابمة بيف ما يحسو كما يحيط بو، فانبثقت حالة ثالثة ىي حالناقد العربي أنو شكٌ حنكة ال

نما ؼ الطبيعة، كلـ يعط كصفا مباشرا لتحكٌ ، فالمبدع لـ يعر اإلبداع الفني الت الككف كتغيراتو؛ كا 
حاكؿ عبرىا الكشؼ عف الذات الشاعرة في تجمياتيا أسقطيا عمى المغة الكاصفة لتتكفؿ بذلؾ، ف

المختمفة المتشعبة؛ سكاء في رؤيتيا لنفسيا، أك لآلخريف أك في رؤيتيا لمككف كلممشكبلت 
شدة ك الكحكش الميمية، ك ، هندرة المياك الصحارم، ك القفار، ، فمثميا بصكر لكبرلاإلنسانية ا
مما أدل إلى انقساـ كانفصاـ الذات، فالتكامؿ بيف الجكدة الشعرية كجكدة تشكيؿ  ،الحرارة...

الحكـ النقدم ىك مف نصيب صاحب الذات المنفعمة الحساسة، تمؾ التي ترل األشياء الخارجية 
فتسقطيا عمى الفيـ الذاتي لتتككف الرؤية النقدية عند النقاد، أك الرؤية مف منظكر خاص، 
 الشعرية عند األدباء.

لى جنب مع لقد كانت نشأة النقد العربي القديـ في أحضاف اإلبداع الشعرم، كجنبا إ            
بلت إلى عبر األحداث كاألياـ كحتى في األسفار الشاقة، كالرح ومعاناتل تطكره كنمكه، كرفيقا

لحظة إبداع شعرم ىي  عبر الصحراء، كالفيافي كفي أماكف القفار، فكؿكانت التي األسكاؽ،  
العربية القديمة سبيبل لمتعبير عف  ، حيث تتخذ الذات الشعكرية مف القصيدة2ميبلد لقانكف نقدم

ناقة كصؼ الحاالت ذاتا مقٌنعة تعبر مف كراء قناع مكضكعي، أك معادؿ شعرم، كيي فنفسيا، 
كالجكاد كالمطر كالمرأة، أك ذاتا مضنية تبكح بأسرارىا كأكجاعيا، في تدفؽ عاطفي سٌياؿ أك 

 .اخؿ حدكد الزمف كحدكد المكافتتدحينما كثيؼ حسب ما تراه سيمياء التكتر 

                                                           
لبناف  ،المركز الثقافي العربي، بيركت، 1الصكرة الشعرية في الخطاب البالغي كالنقدم، طالكلي محمد، ينظر: -1

 .161ص، 1990
 .61، دار المعارؼ، القاىرة، ص1طمفيـك الشعر في ضكء نظريات النقد العربي،  عبد الرؤكؼ أبك أسعد،ينظر:  -2
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أثناء تقييـ جد نفسو ك  ، ألنوأىمية خاصة لمعالـ المرئي المحسكسالعربي عطي الناقد أ         
إعادة تكافقيا كتكازنيا يحاكؿ  ،ذكاتالذات إلى يجمع بيف مراحؿ انشطار بداعي العمؿ اإل
يحس كينفعؿ فخاصة عندما يقؼ بيف حالتيف متناقضتيف، ىما حالة الناقد كذات الداخمي، 
القكاعد كاألسس النقدية لضماف المكضكعية كالدقة  يف ناقد يتجنب كؿ ذاتية كيستعمؿ كيتأثر، كب

تفنى فيو الذات في الكقت الذم  hyperesthésieدراكا حسيا مفرطا نصادؼ ىنا إ»كمنو 
يفنى فيو العالـ الذم تشعر بو دكف أف تدركو حسيا، إذ يكفي أف تتجاكز الشدة عتبة 

، كلـ يكف الكبلـ في الشعر عند 1«حساسية الذات حتى تتحٌكؿ كفرة المعنى إلى انييار تاـ لو
تجمى الحس المفرط في تمؾ المغة يحالة نفسية كاحدة، كقد  النقاد في طبقة كاحدة، كال يتأتى مف

الحسية المبنية عمى الصكر التي رسمتيا مخيمة الناقد استجابة إلحساسيا، ذلؾ أٌف معرفتو 
، كأما الناقد في نقده حكؿ تمؾ المعاناة يتكجو بالعالـ الخارجي مرتبطة أشد االرتباط باإلدراؾ

كاف الجزؿ منو مفظ كرقتو أك إلى خشكنة المعنى ككزازتو، ك بنفس التكجو فيميؿ إلى حبلكة ال
كمف الشعار »حيث يقكؿ ابف طباطا: الحسف المستعذب، كالحكشي الغث، كاف الرصيف، ك 

فة النسج، القمقة القكافي، المضادة لألشعار التي الغثة اللفاظ، الباردة المعاني، المتكمٌ 
 قدمناىا قكؿ العشى:

«اعى رى ديف فالفى فالجى  الغمرى  تٍ مى تى كاحٍ   ا   عى طى قى ا انٍ ميى ى حبٍ سى مٍ اد كأى عى ت سي انى بى 
2 

ب ة مع الظركؼ الخارجية، لذلؾ يتكجالذات الناقدة البد أف تتكافؽ حالتيا الشعكريإٌف       
 الركح استرخاء كىدكء. اختيار المعنى الذم يشفي الغميؿ، أك المفظ المطيؼ الذم يمؤل عمييا 

كثيقة بيف اإلبداع كالنقد، ففي أعماؽ كؿ مبدع ناقد، كفي أعماؽ كؿ ناقد ثمة عبلقة         
ف لـ يمارس النقد عمى أدب غيره، أك لـ يبدع فإننا نجد الناقد مبدعا، ألنو يمارس  مبدع، كا 
نشاطا تتكامؿ فيو مجمكعة مف الثقافات كالمعارؼ، كتصقميا دقة حسو، كرىافة ذكقو، كمنو 

                                                           
 .78-77ص ،  سيمياء المرئيجاؾ فكنتاني،  -1
  2شرح كتحقيؽ عباس عبد الساتر، مراجعة نعيـ زرزكر، طعيار الشعر، ابف طباطبا، محمد أحمد العمكم،  -2

 .71، ص 2005منشكرات دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، 
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ىك تفعيؿ الكفاءة الذىنية، كقياـ  ذلؾ ة اإلبداعية، كالغاية مفالرؤيتتفاعؿ عمؽ التجربة مع 
أٌف ما يككف لدينا مف المعمكمات في لحظة »الشعكرية، حيث يرل عمماء النفس  العمميات

كالبد أف  1«زمنية معينة إنما تختاره لنا دكافعنا كاتجاىاتنا الشخصية بدرجة كبيرة مف الدقة
جاه جمالية النص األدبي، تقؼ كراء ىذه الرؤية عكامؿ متعددة يككف لكؿ ناقد رؤية خاصة ت

قد يككف لمدافع كذلؾ آثار كاسعة عمى »سكاء كانت منيجية أك إيديكلكجية أك معرفية، كىكذا 
السمكؾ االجتماعي كاالنفعالي العاـ لدل الفرد، كذلؾ حيف يبمغ الدافع درجة كافية مف 

، فتنعكس بذلؾ أيضا تتغير مظاىره الفيزيكلكجية قداسو، ك راه يشتد عكده، كتتكتر حك ، فت2«القكة
جعؿ النص األدبي مستكدعان لتمؾ القيـ كاألحكاـ التي شعر بكجكب تحققيا، تلغة نقدية قكية، 

أيضان أف يربط النص بالبيئة االجتماعية الناقد كألنيا تتعمؽ إلى حد ما بالمتمقي المبدع، كيحاكؿ 
ير لمنفكس، كاف الناقد كذلؾ، يقكؿ ف الغرض مف الشعر المثفمثمما كا كالنفسية لؤلديب،

ميكر ما ال يحسف إيراده في مف المعاني المعركفة عند الج عمـ أفٌ أك » في ىذا: القرطاجني
يا. فإٌف غالب عباراتيـ ال لضعتالمتعمقة بصنائع أىؿ الميف  كذلؾ نحك المعاني ،الشعر

يا مزيمة لطالكة الكالـ كحسف مكقعو مف لنٌ  يحسف أف تستعار كيعٌبر بيا عف معاف تشبييا؛
و بالمقابؿ حكـ ذاتي يتخذه الناقد في بناء أحكامو، فبلبد لو مف لغة قريبة إلى عالـ إنٌ  ،3«النفس

مفظ المختار يحسف تأكيميا، بمعنى أف يككف الفيو ثـ الحس الذاتي ثـ عالـ الفكر الذىني، لتؤثر 
كالطالكة ذات صمة بالذكؽ ال » تذكقيايلمتمقي ثـ كقعو في سمع ا لطيفا ذك طبلكة كحسف

 :الذاتيف  المبدعة منيا كالناقدة كالمخطط التالي يكضح ىذا التشاكؿ القائـ بيف،4«بتقديرات العقؿ

 

                                                           
، دار الشركؽ، القاىرة، 1، ترجمة أحمد عبد العزيز سبلمة، طالدافعية كاالنفعاؿ مكرال، كزيؼإدكارد ج -1

 .43ص1988
 .47المرجع نفسو، ص -2
، دار 3تقديـ كتحقيؽ محمد الحبيب ابف الخكجة، ط، كسراج الدباء منياج البمغاء، ،  حاـز أبك الحسف القرطاجني -3

 .28ص، 1986الغرب اإلسبلمي، بيركت، 
 . 274ص، 2014، دار ميـ لمنشر، الجزائر، 1ط، كجو كمرايا، المنظكمة النقدية التراثيةمصطفى دركاش،  -4
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 غة الكاصفة الحسيةالمٌ 

 

 : النقادذات متذكقة: الشعراء                            ذات مبدعة

 لمتمقي                            يعٌبر كيحكـ عمى العمؿ األدبييحاكؿ التأثير عمى ا    

 التعبير عف ذاتو كعكاطفو              يعمؿ عمى تصكيب األخطاء كالحث عمى القكؿ الجيد

 

 ذكؽ الفنيال       الميؿ الذاتي

   تداخؿ المؤثرات الداخمية كالخارجية لمذات             

 ت الشاعر كذات الناقد(تفاعؿ بيف ذاتي ) ذا

 اإلبداعية كالرفع مف مكانة األدبتفعيؿ العممية                       

 : الذكؽ، السمع، الرؤية      الساسية تحقيؽ فعؿ التحاكر بيف الطرفيف بالحكاس

 

يف اإلحساس )الحساسية( مف المخطط أٌف التفاعؿ في الحقيقة قائميتضح جميا      
sensibilité  الكضكح )المعقكلية( كintelligibilité فيؿ يمكف أف يمتقي منطؽ العاطفة عند ،

 الممارسة اإلبداعية، كمنطؽ العقؿ عند الممارسة النقدية؟
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 :لعالـ الحسييحاءات المعجـ النقدم عمى اإ-2

جميرة النقاد القدامى في تخٌير النصكص كالحكـ عمييا كتقكيميا عمى حاسة أساسية ىي يعتمد 
غة الكاصفة الحسية فيبعث األدبي، فمنيا يتأتى اإلبداع النقدم، كىذا الذم تصنعو المٌ  الذكؽ

األلفاظ   السركر لمنفس، كييز القمكب طربا كابتياجا، كيحرؾ الطباع، فنرل الناقد كالشاعر يتخير
م بحثا عف الكبلـ الذبتعد عف المكحشة النافرة يتعطؼ بيا القمكب، ك التي  المناسبة كالمطيفة،

لذا  حجتو عمى المتمقي فتستثير حفيظتو، ثـ يبحث فييا عف التي يبمغ بيا الحاجة ليقيـ ويؤنس
اختيار الكالـ أصعب مف »نراه ال يبتعد عف طبيعتو ككسطو، كقد كرد في العقد الفريد أٌف: 

 تأليفو... كقد قالكا اختيار الرجؿ كافد عقمو، قاؿ الشاعر:

 هاري تيى اخٍ  يبً بً ى الم  مى عى  يالن لً دى  ا   فى كى  ذؾ إً ارً تيى اؾ باخٍ نى فٍ رى د عى قى                   

: عقكؿ الناس مدكنة في أطراؼ أقالميـ كظاىرة في حسف أك كما قاؿ أفبلطكف
اختيارىـ...كقاؿ يحي بف خالد: الناس يكتبكف أحسف ما يسمعكف، كيحفظكف أحسف ما 

ف العمـ أكثر مف أف يحاط بو فخذكا يكتبكف كيتحدثكف بأحسف ما يحفظكف... كقاؿ ابف سيري
اإلحساس بالعالـ الخارجي كالتعبير عنو ٌف أكد النقاد القدامى أكلقد  ،1«مف كؿ شيء أحسنو

نٌ  ،شعرا، ال يتكقؼ عند الكصؼ المادم فقط تشكيمو في صكرة ما بالتمٌذذ كاالستمتاع بو أكال، ك كا 
 .لغكية حسية ثانيا

مما  ،تبكف أحسف ما يسمعكف، كيحفظكف أحسف ما يكتبكفيكالشعراء أف  كما يرل النقاد    
، أفبل يظير ىنا أف الخط أك الكتابةيعني بالضركرة تداخؿ الحكاس مف سمع ثـ ذكؽ فممس ب

فالخطاب األدبي بالنسبة  ؟مؿ األكؿ في تحقيؽ الفعؿ التذكقيالحس الداخمي ىك المكجو كالعا
ر الجكانب الذم يدفع بصاحبو إلى تخيٌ  ىذا ،ألفبلطكف كابف سيريف شكؿ مف الذكؽ الفني

طبلؽ العناف لمذكؽ الفردم، ذلؾ أف الشاعر الجاىمي الذم عٌبر   -بشعره  –المستحسنة، كا 
                                                           

 حة، دكف طبعة، دار الكتب العممية، تحقيؽ مفيد محمد قميالعقد الفريدأحمد بف محمد األندلسي،  ،بف عبد ربوا -1
 .04، ص1983 ،لبناف ،بيركت
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تعبيران ذاتيان عف كجكده كأحبلمو كحٌبو كمختمؼ مناحي حياتو، لـ يكف يتصكر الشعر عمبلن 
في التعبير عف أحبلـ  ان مف النبكغفرديان، يعبر مف خبللو عف ذاتو الفردية، بؿ كاف يتصكره نكع

كتفعيؿ اإلحساس  ،،فكاف المؤثر البيئي عامبل ميما في تحريؾ الشعكر1القبيمة كأماليا كمخاكفيا
تجمى  حيثي كثر الذكات تحسسا كرىافة في الحسباعتباره أ ،عند المبدع عامة كالشاعر خاصة
عمى كجكد جية مشتركة مف  قصيدة، كما داـ األصؿ قائماالالمستكل االنفعالي في شكؿ 

 المتمقي الناقد بما يقكلو الشاعربالتأكيد أف يحس  أك مف الممكفو فإنٌ  ؛األعراؼ االجتماعية
نما أحمتؾ عمى البحترم»: القاضي الجرجانييقكؿ  في ىذا الصددك  مة،المتخيٌ  فيـ تعابيرهيك   كا 

نما تألؼ النفس ما قرب بنا عيدا، أشد أنسا، ككالمو أليؽ بطباعنا، كأشبو بعأو لنٌ  اداتنا، كا 
، لذلؾ يؤكد النقاد عمى أىمية القكؿ السمس كالمعنى 2«جانسيا، كتقبؿ القرب فالقرب إليو

 البسيط.

 ،كيقدـ حكما ،ؿ أف ينقدبفالناقد كذلؾ يشعر ق ،إذا كاف الشاعر يحس قبؿ أف يشعر      
 لى تبمكر الرؤية النقدية الصحيحةا  فالشعكر الٌمطيؼ كالحس الرقيؽ يدفعاف إلى الذكؽ السميـ، ك 

كليذه الدكاعي نجد اآلمدم كالقاضي الجرجاني يؤكداف عمى مطابقة االنفعاؿ النفساني كاالنفعاؿ 
بل تتأتى ممكة الذكؽ األدبي لصاحبو مف التخييمي، كأحيانا يتأتى عند صاحبو عف غير كعي، ف

نصكص الجيدة المختارة المتفاعؿ ما ىي حصيمة معاناة مستمرة كدربة متصمة مع العدـ؛ إنٌ 
ذا اجتمعت عنده أٌىمتو أف يككف صاحب صناعة ىي النقد الذم يتمرسو كيرٌدد  معيا حسيا، كا 

كىذه الممكة كما تقدـ تحصؿ كممارسة كالـ العرب كتكٌرره » :القكؿ فيو، كىذا ابف خمدكف يقكؿ
ف العممية في ذلؾ التي عمى السمع كالتفطف لخكاص تراكيبو، كليست تحصؿ بمعرفة القكاني

استنبطيا أىؿ صناعة البياف فإف ىذه القكانيف تفيد عمما بذلؾ المساف كال تفيد حصكؿ الممكة 

                                                           
دط، دار الفكر لمنشر كالتكزيع، عمَّاف  ، قديمان كحديثان، الدب الجاىمي في أثر الدارسيف، عفيؼ عبد الرحمفينظر:  -1

 .24صدت، 
تحقيؽ كشرح محمد أبي الفضؿ إبراىيـ ، بيف المتنبي كخصكموالكساطة، ، عمي بف عبد العزيز الجرجانيلقاضي ا -2

 .29صكعمي محمد البجاكم، د ط، منشكرات المكتبة العصرية، بيركت، دت، 
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قكانيف الشعر كأحكامو ال تكفي لتذكؽ العمؿ األدبي، حيث بفالمعرفة  ،1«بالفعؿ في مجمميا
حفظ عده عمى تساكخاصة منيا حاسة السمع التي  ،يتكجب عمى الناقد تشغيؿ جميع حكاسو

 ، فتبعث الجسد، كتكٌلد الشيكة كما قاؿ القاضي الجرجاني.األشعار كتذكقيا

تجعؿ النقاد ىي الحاسة التي يمكف اعتبار ىذه الحاسة المعنكية، التي ىي الذكؽ،       
  ذلؾ كاضح في نصكصيـنا نراىا تختمؼ مف ناقد إلى آخر، ك يحممكف طابعا فرديا متميزا، ألنٌ 

نا في األحكاـ النقدية، كيمكف إرجاع ىذا لعكامؿ متعددة؛ بعضو يعكد إلى أصؿ نجد تبايإذ 
إنيا » االستعداد كالمكىبة أما البعض اآلخر يرجع العممية إلى العكامؿ المحيطة مف بيئة كثقافة

كيعني أف األحكاـ النقدية مبينة ، 2«راتيجية إدماج الذات في عممية كعي تشكؿ الداللة...است
  extéroceptiveكبعد خارجي بيئي proprioceptive: بعد ذاتي شعكرمعمى بعديف

ة لمذات في ة الشعكرييشبيو بالحديث عف التركيبأٌنو النقدم  يتضح الحديث عف طبيعة الحكـك 
األىكاء كاالنفعاالت الخارجية عند الحديث عف التمفظ في الخطاب، أك  حيث النصكص األدبية

بسيط يعكد إلى  كف تقميص الخطاب، كتحكيمو إلى عرضعف المنطؽ السردم أك الحجاجي د
يحاكؿ قدر إمكانو  ،األحاسيسفالناقد قبؿ نقده لمعمؿ يحمؿ ككمة مف ، 3جيةحالة نفسانية خار 

نو يراعي المكضكعية المشركطة في النقد، كفي إثناء الممارسة النقدية، أك نقكؿ د منيا أالتجرٌ 
ثا عف المحسكس؛ فالمعنى ىك إمساؾ بسيركرة ال تحديد ىذه الحالة   يتعالى اإلدراؾ الحسي بح

إنو حصيمة النشاط اإلنساني في  ،لمضمكف يكجد خارجيا، إنو ليس محايثا لمشيء كال لمذات
كككمة مف العبلمات المرتبطة بالمؤسسة االجتماعية كالثقافية، ، 4بعديو التداكلي كالمعرفي معا

ف إدراؾ العالـ المحيط بنا، كبمساىمة كسيط حسي ال مفطريقة الحصكؿ عمى الداللة تأتي أكٌ 

                                                           
 .05، مكتبة جزيرة الكرد، القاىرة، ص1طالمقدمة، عبد الرحماف ،ابف خمدكف،  -1
 .57، ص 2013، دار النيضة العربية، تشكالت المعنى في الخطابات التراثيةاألنساؽ،  آمنة بمعمى، سيمياء -2

3 - Voir : Jacques Fontanille, Sémiotique du discours, université de Limoges ,pulim, 

Paris2000,p13. 
ترجمة ء إلى حاالت الركح، سيميائيات الىكاء، مف حاالت الشياألجيرداس جكليا غريماس، جاؾ فكنتاني، : ينظر -4

 .20، ص 2010، ، دار الكتاب الجديد ، المغرب1ط سعيد بنكراد، كتقديـ كتعميؽ
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شعكرم ىي الحكاس، ككسيط معرفي أكثر تجسدا لتمؾ الحكاس ىك اإلدراؾ الحسي، كأما تمؾ 
لذلؾ العالـ الخفي مف  )النسؽ كالمؤسسة الثقافية(األحكاـ النقدية فتككف بمثابة البعد الحجاجي
كات البصرية السمعية ليستحضر التخييؿ الذىني الذات المتذكقة، كفي ىذه الحالة يتجاكز المدر 

النفس: طرؽ كقكع التخييؿ في »حيث أٌف القائـ عمى تفاعؿ الحكاس بالعالـ الخارجي البيئي، 
، كخطرات الباؿ، أك بأف تشاىد فكرؽ الشيء عف طريإما أف تككف بأف يتصكر في الذىف 

أك ما يجرم نحتي أك خطي، ير لشيء بتصك ا الي ىر، أك بأف يحاكشيئا فتتذكر بو شيئا آخ
ا يشبو ذلؾ مف صكت أك فعؿ أك تو بمألو صكتو، أك فعمو، أك ىي ىمجرل ذلؾ، أك أف يحاك

بأف يكضع ليا عالمة مف الخط تدؿ عمى  أك ...مو ليا،يٌ معنى بقكؿ يخيا يأك بأف يحاك أةىي
نحك يككف ذىف عمى كمف ثـ يتشكؿ التخييؿ في ال ،1«اإلشارةبؿ أك بأف يفيـ ذلؾ القكؿ المخيٌ 

في الثقافة  -كلمسثـ يستعيف بالحكاس األخرل مف سمع كبصر، مف ، ك الذكؽ فيو ىك المركز
االنفعاؿ  إفٌ »كيضاؼ إلييا صحة الطبع كقكة الممارسة ككذلؾ جكدة المحاكاة، حيث  -الكتابية

ذكؽ عامة المت حالة فطرية حسية، لفٌ  في الذكؽ حالة مف حاالت السماع كالتمقي، لذلؾ عدٌ 
يقبؿ الشيء أك يمفظو، كفؽ درجة التأثير الكلى فيو، مثؿ تذكؽ أنكاع الطعمة حمكىا كمرىا، 

كيبرزه المراف  ،ؿ مف االستعداد الفطرمشكٌ كمنو فالذكؽ مي 2«كبدكف استكراه أك اغتصاب...
ز آلية اشتغاؿ ، كناقدا متخصصا متميزا بتميكالدربة، كالثقافة الذاتية لمناقد حتى يصبح ذكقا مثقفا

 تداخؿ العناصر التالية:كيرتبط ىذا الطرح بحكاسو، 

كيمكف ، الحكاس، اإلدراؾ، التخييؿ، المحاكاة )العالـ الخارجي(، الكبلـ أك القكؿ -
 تمثيؿ ىذا التداخؿ في الشكؿ التالي:

                                                           
 .90 -89، صمنياج البمغاء كسراج الدباءحاـز القرطاجني،  -1
رؤية نقدية في المنيج كاألصكؿ"، دراسة، منشكرات اتحاد الكتاب خطاب الطبع كالصنعة، "مصطفى دركاش،  -2

 .73، ص2005 ،د ط، دمشؽالعرب، 
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كزىا إلى تتجاليس باألمر السيؿ؛ ألنيا  إٌف تحديد التجربة الحسٌية بحدكد حاسة كاحدة،         
فٌ ك باقي الحكاس،   في ظؿ اتصاؿ الحكاس فيما بينيا كتكاصميا أثناء انفتاحيا عمى األشياء؛ كا 

اسـ  اكفي إطار ما يطمؽ عميي ،الحكاس تقـك مقاـ بعضيا البعض خبلؿ التجربة اإلدراكية
synesthésieتراسؿ الحكاس

المعجـ الٌمغكم الذم اعتمده  فٌ إ، كمف ثمة فبكسعنا أف نقكؿ 1
 الحالكة، المطافة، الرشاقة النقاد القدامى بالدرجة األكلى معجـ حسي عمى نحك مفردات:

 .العذكبة، الطرافة ،الميكنة، الرقة، المذة

حيث  ارتباطان كثيقان الناقد  ةببيئيجد أنيا مرتبطة  مناقد العربي إف المتأمؿ في التجربة الحسية ل   
بيعة مف حكلو بمختمؼ مظاىرىا السككنية كالمتحركة، كتأثر بالط ،تشبَّث باألرض التي نشأ فييا

كتجاكب مع الطرؼ اآلخر تجاكبان عاطفيان بحثا عف  ،كأحبَّ مف حكلو إنسانا كاف أـ حيكانا
شباع غرائزه الحسية، بؿ سرعاف ما راح يجٌسد  األمف كاالستقرار، فمـ يكتؼ بمجرد األكؿ كا 

يجيد نفسو مف أجؿ الحياة التي تؤكد كجكده، ك  فيكيحدد طمكحاتو  ،غاياتو اإلنسانية السامية
فبقدر ما احتاج إلى الماء كاألكؿ  ،أف يبرر تمؾ الغايات في أحكامو كأقكالو التفاضمية، كمف ثىمة

كالكؤل ألنعامو مف جية أخرل، احتاج في الكقت نفسو أكثر إلى  ،لو كألفراد عائمتو مف جية
ش كمف قساكة الطبيعة، فتمثمت في التعبير عف أشياء معنكية كنفسية، تخفؼ مف صعكبة العي

ا يختمج في نفسو مف حزف كألـ، كفرح كسعادة، تمؾ الحاجات النفسية التي أعرب مف خبلليا عمٌ 
                                                           

1  - Voir : Merleau Ponty, Phénoménologie De La Perception, Gallimard, Paris 

1945p263- 265. 

العالم الفكري 
والذهنً   

العالم 
الخارجً 
واشتغال 
 الحواس

تشكل الذوق 
النقدي وتفعٌل 
 ملكة التخٌٌل
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فكاف بذلؾ حكمو نسخة مف حياتو، ليعرب عف تمؾ الحاجات التي  ،كرغبة كرىبة، كحب ككره
شيئان مف التعصب لبيئتو أحيانا دم مٌيزتو عف باقي المخمكقات فبل غرابة أف نجده كذلؾ يب

المكانية، كما يشمؿ ىذه البيئة مف زرع كنبات كحيكاف، كما يكتنفيا مف مظاىر طبيعية مختمفة، 
مما أدل بو إلى أف يسمك بالمينة التي تمارس في بيئتو بيف أفراد عشيرتو كبني قكمو، كيعمي 

ممزكجا بيف صراع الحس  فيتجمى  ،1مف شأنيا، في حيف يحط مف قيمة ما عند غيره أحيانان 
 النفس مع نفسيا كصراعيا مع البيئة االجتماعية.

بمدل تحقيقو األثر النفسي في المتمقي بغض  عر كالناقد أثناء تشكؿ فعؿ الذكؽترتبط عبقرية الشا     
د القاىر يجابيا، كعف ككنو مطابقان لمحقيقة أك مخالفان ليا، كىذا عبإ النظر عف طبيعتو أكاف سمبيا ـأ 

ف عممت الجرجاني يربط الخياؿ باإليياـ كالكذب، ألٌف الذات تسر باألشياء المتخيمة المزيٌ  فة، حتى كا 
النفس اإلنسانية أٌف تمؾ األمكر كاذبة، كألف الصكرة إذا كانت برىانية عقمية جاءت ضعيفة غير مكحية 

كتفعؿ فعبلن شبييان بما يقع  ،ييف كتحركيـبلت تيز المتمقأما الصكرة الفاتنة فتقـك عمى قياس مخادع لتخيٌ 
ف كاف الببلغيكف ،ميا الحذاؽ بالتخطيط كالنقشي يشكٌ في نفس الناظر إلى التصاكير المحيطة الت كا 

القكؿ التالي: لكؿ الحسي يصرحكف بمقكلة:)لكؿ مقاـ مقاؿ(، فإننا نقكؿ مف منطمؽ التحميؿ 
 الية:ذات حالتيا الشعكرم، كيمكف تشكيؿ المعادلة الت

 

 

 

 

 

                                                           

جميكرية مصر اإلسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة  ،اليجاء الجاىمي صكره كأساليبوعباس بيكمي جبلؿ، ينظر: -1
 .72 - 71، ص العربية

 المتمقي مقاـ    مقاـ المرسؿ           

 الظركؼ الخارجية    الحالة الشعكرية الداخمية 

= الحالة الشعكرية لممرسؿ + الظركؼ الخارجية =  مراعاة الحالة الشعكرية 
 كالنفسية لمقاـ المتمقي        
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ؿ جك التفاعؿ مف حالتو اآللية التي يسعى فييا المتكمـ، كىك مقاـ المرسؿ أف يحكٌ يبيف الشكؿ 
الشعكرية، كبفعؿ التجاكب مع الظركؼ الخارجية ليتحدث عف مقاـ المتمقي، بحيث يركز 

كمنو  صغاءيا، كتدعكه إلى اإلغة الكاصفة التي تجعؿ المتمقي يركؽ ليا كيستعذبالمرسؿ عمى المٌ 
 ، كمما يرتاح لو القمب كيقرب منو الركنؽ كالحبلكة.ما يعرؼ بمراعاة مقاـ المتمقي يحصؿ

، ة الشعراء كالنقادو الكاصفة القريبة إلى نمط حيالقد جسَّد الناقد في أحكامو النقدية بمغت       
يا قساكة كالميكنة، إنٌ ال كالشعكر، قع كالخياؿ، الركح كالجسد، الفكرعالما حسيا يتمازج فيو الكا

رات البيئية، متيا حركة الذات الداخمية )الحس( مع التغيٌ جمع مف الثنائيات الضدية التي فعٌ 
عب التكيؼ بشكمو الص-أم ذلؾ الكاقع القبمي الصحراكم البدكم  ؛كالنمط الجغرافي الصعب

كر المجتمع المتعدد غة تمٌثؿ كثيران مف صبأٌف المٌ إيمانا مف الناقد  -مة مع تغيراتوءكالمبل
الناقد المظاىر كالسياسية منيا كاالجتماعية كالفكرية كاالقتصادية، كخاصة الشعكرية، فحاكؿ 

نقؿ تمؾ األحداث أك نقؿ ذلؾ الكاقع نقبلن مباشران ببعديو السمبي كاإليجابي، بجانبو إذف 
ؽ قبؿ العقؿ المحسكس الفيزيائي كالحسي المجٌرد، فالباعث عمى القكؿ ىك الشعكر كالذك 

يا مف أحكاؿ،  حيث يقكؿ: تريصكرة مباشرة عف النفس كما يعمثبل عند حاـز  يككالمنطؽ، ف
...فالمر قد يبسط النفس كيؤنسيا بالمٌسرة كالرجاء كيقبضيا بالكآبة كالخكؼ، كقد يبسطيا »

يا بالكآبة كالخكؼ. كقد يقبضأيضا باالستغراب لما يقع فيو مف اتفاؽ بديع، كقد يقبضيا 
ذا أرتيكحشيا بصيركرة المر مف مبدأ سار إلى مآؿ غير ساريك  ح لألمر مف جية كاكترث . كا 

كمات ثمة عكامؿ كمقف،1«لو مف جية عمى نحك ما... جرل مجرل ذلؾ كانت أقكاال شاجية
كألف البيئة كذلؾ تمثؿ جانبا ميما في تشكيؿ الذات مف بعدىا  تتدخؿ في تنمية الذكؽ الفني 

حساسا بالجماؿ، فتتأتى المعاني كالتعابير بطاقة إيتكارث المتذكؽ  اكمني، ي أك المادمالفيزيكلكج
 كأكصؼ  كأمثبل إذا افتخر فالخمؽ المتكلد مف الصكت الداخمي كىك الطبع أك المكىبة الفطرية 

أك مدح فإف األلفاظ  اإلى حد الخشكنة، كأحيانا إذا ىج قارف، جاءت األلفاظ فخمة قد تصؿ
يا فلحنيف إلى المنازؿ المألكفة كأالالكجد كاالشتياؽ كا» يقة سمحة سيمة، ذلؾ أفٌ تصبح رق

                                                           
 .11، صالبمغاء كسراج الدباءمنياج حاـز القرطاجني،  -1
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كالتي ، دة لمذات،فيذه األشكاؿ المتعدٌ 1«عند فراقيا كتذكر عيكدىا كعيكدىـ الحميدة فييا
كشعكره الحسي،  األمر أشكاؿ يختزنيا في مكبكتاتوالشاعر ىي في حقيقة مف مبيا الناقد يط
الناقد، فإذا  مف الشاعر إلى ةالنفسيدىا كيحققيا لو، كىنا تنقمب األكضاع جسٌ الشاعر لي يأتيف

 .  كمف ثـ ينقد يشعر، فإف الناقد كذلؾ يحسلكاف الشاعر يحس 

الباطنية التي  الحياةك  الذاتي كالنفسي ذكؽال كالذكؽ النقدم، ىمف التحميؿ السابؽ أٌف يتضح     
ٌف نمط الحياة القاسية، كتأثير البيئة ىا كح، مرٌ غة الكاصفةتتكارل خمؼ المٌ   يككنافمكىا، كا 

مارس الكسط الخارجي سمطتو عمى العالـ الداخمي حيث  شخصية الناقد العربي، كقٌكتو،
متعبير بالٌمغة الحسية ل االعالميف، فكجدت طريق فيالذات الناقدة تحاكؿ التحكـ فتبدك الشعكرم، 

الظاىر كالمتخفي مف عممية ربط أماـ  فكف الذات إذ، فتككلتقرب العالميففسح فييا فكرىا، يل
كالمتجمية في  بإثبات المعاني الحسية كالكاقعية، كالشعكريةتمؾ المغة ك التصكير الفكرم، مثمتو 

تبحث لبالشعراء أٌف الذات الناقدة استنجدت  ، ككما رأيناالتمثيبلت المعجمية الدالة عمى الحس
 :دكؿ التاليذاتيـ، كما يكضحو الج عف ذاتيا في

 بعد إيجابيألفاظ تحمؿ  بعد سمبيألفاظ تحمؿ 

 -السفساؼ -الكزازة -البشع -الخشكنة
االخبلء  -المستكره -السكيت -المستبعد
 الميميؿ -الكحشي -المغٌمب -الكز -الثنياف

المستطرؼ  -الطبلكة -الحبلكة–المطافة 
 -البياء الرشاقة -الشريؼ -الحسف

  -_ السيكلة السيركرة -المباقة الركنؽ

 

كؿ ىذه األلفاظ مف العالـ الحسي، الذم كاف يرافقو أثناء عممية العربي  اقدلقد استميـ الن 
كمنيا  ،يمائيةاإلكمنيا  ،مغكيةالكمنيا  ،شاريةاإلالتذكؽ فكٌلدت مجمكعة مف العبلمات: منيا 

يا مدركات لخارجي، إنٌ دراكات الناقد كباحتكاكو بالعالـ اا  يا انبعثت مف تصكرات ك كمٌ ك  كاسيةحال

                                                           
 .249، ص منياج البمغاء كسراج الدباءحاـز القرطاجني،  -1
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فيك نقد ذكقي نابع مف كلذلؾ حسية تشكمت في فكره، ثـ تـ تحكيميا إلى مجمكعة مف الصكر، 
كيبدك أف المشافية كأفؽ الحياة البدكية »خاصة تأثير الطبيعة كبجتماعية كالثقافية، القيـ اال

صكتي الصادر عف المفتكح قد ساعدا عمى تعمؽ العرب بالمكسيقى الشعرية، أك بالتمكيف ال
الكممات، في سياؽ الخطاب الشعرم كىذا التعمؽ بالحسي المممكس زمانيان عمى صعيد الداؿ، 

، كمنو يتمكف الناقد مف 1«قادىـ إلى تكخي الكالـ الذم يسابؽ لفظو معناه عمى صعيد المدلكؿ
لى العبلقات ركز عمى المغة الحسية لئلشارة إحيث ، ك الداخمية لحالتو النفسية مكازتأسيس نص 
ؽ العناف لمذكؽ شاعر، كما يسمح بإطبلالناقد ك بيف ال تربط أطراؼ العممية التكاصمية  النفسية التي

الظاىر، كىذه العناصر النقدم خمؼ المعجـ  مختمفة تتكارلأحاسيس  تتأججلذاتي، حيث ا
نا نستشعر كجكد أنٌ ، كما الذات المتمقيةالتعبيرية فعالة لمساىمتيا في تكجيو الشرح كالتقييـ عند 

منيا أك صراحة داخؿ الحكـ ، كنية إفياـ طرؼ ييشار إليو ضبالطرؼ اآلخرحساس كاإلرغبة الفيـ 
كرسالة ال يتحدد معناىا إال في إطار غة الحسية الشارحة اعتبار المٌ يمكننا كلذلؾ  النقدم مثبل،

، كتحتاج كؿ رسالة إلى سنف الشبكة االنفعالية الذكقية كالتكاصمية، كالتي تتعدد فييا األطراؼ
مشترؾ بيف الباث كالمتمقي حتى تنجح العممية التكاصمية، كيمكننا في ىذه الحالة أف نكزع ىذه 

 العبلقات إلى:

 متمقيالعبلقة:  ناقد/  -أ 
 العبلقة:  شاعر / ناقد–ب
 الحسية لغة الكاصفة/  النقدية لغةالعبلقة:   -ج 

كاقع الجمالية الفنية كالطبيعة مبنيا عمى كؽ الفطرم، قد الذم قكامو الذايككف حس الن   
ٌف ، ك كالعالـ الحسي سببا في تكظيؼ األلفاظ الدالة عمى الشعكرك  ،الجاىمية مشعراء النقاد لتنبيو ا 

دليؿ عمى الرغبة الذاتية المكبكتة في  إلى ضركرة التمسؾ بالكبلـ الحمك، كالنفكر مف المر منو
 منا مف قبؿ بأنو انطمؽ في حكمو عمى الشعر مف الذاتد الذم سمٌ أف الناقحيث  ،نفسية الناقد

                                                           
 ، منشكرات اتحاد كتاب العربالنظرية كالتطبيؽ بيفالسمكبية  -مقكمات عمكد الشعررحمف غركاف،  -1
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ة ارتسمت عمى غبلؼ الشكؿ مثابة بصمة شخصيفيك بالفردية ليصكر الذات الجماعية، 
ة التي أسيمت في تككينو النقدم ىي التي جعمتو طبيعة المؤثرات الخاصة كالعامٌ كألٌف ، الشعرم

يي ف مف مبالغة أك تطرؼ أحيانان ىذه القيـ  يكتنؼغـ مما فعمى الر  ،يحمؿ لنا القيـ التي آمف بيا
مة كليدة اإلحساس القبمي، كىي بمنزلة األعراؼ التي تجتمع لتؤلؼ القانكف العاـ ألبناء القبي

ـٌ فإف الحقائؽ أكثر يجعؿ مف حكمو كذلؾ لكي  بأدكات فنية كسرحات خيالية، قكة كتأثيرا، كمف ث
غة الكاصفة مف كينكنة كحيث صدرت ىذه المٌ األدكات الفنية،  الفنية المحسكسة تكمف داخؿ تمؾ

فالنقد مف شأنو أف »تكج إلى ذات متذكقة لمشعر كمبدعةذات استيكائية متشٌعبة األحاسيس لت
ينمي ركح الكتابة اإلبداعية كيعمؽ اإلحساس بركعة الجماؿ كيعمؿ عمى نيضة الركح 

كر كالتطكر اختراقا لفضاءات، التي حيث كالذكؽ كتألقيما، كينمي اإلحساس بالجدؿ كالف
، فقد عمد 1«الحداثة كالتجديد، كىما مف أمارات المجتمع الحيكم الديناميكي الفاعؿ المؤثر

النقاد إلى ترجمة الشعكر إلى عبلمات لغكية تدخؿ في تركيب المعاني النقدية كقابمة لمتعرؼ 
 عمى مقاصدىا كمكنكنيا.

عمى تذكؽ  ي المدكنة التراثية النقدية دليؿعمى العالـ المحسكس ف إف تكارد األلفاظ الدالة     
صدار أحكاـ صحيحة عميو بعد تحميمو إلى عناصره كاستعراض  األدب الرفيع كاالستمتاع بو، كا 

فتككف أحكاـ النقاد كليدة ما فيو مف أفكار، كتجارب كمف صكر كأخيمة، كمف عبارات منتقاة 
ي أساليبيـ كأقكاليـ مختمؼ التحكالت النفسية كما يكابد تمؾ كذكؽ مستنير، فتتجمى ف حس كاع

جد فييا الذات تحبب المفظ ، أك مف حاالت نالغبطة كالفرح، أك الحزف كالفزع النفس مف أحكاؿ
فإذا كاف المعنى » منو كيسرىا، أك المفظ الساقط لما تجده فيو مف متعة السمع الكريـ كما يؤنسيا

حيح الطبع، بعيدا مف االستكراه، كمنزىا عف االختالؿ مصكنا شريفا كالمفظ بميغا، ككاف ص
كىذا كالـ شريؼ نافع،  الكريمة... عف التكمؼ، صنع في القمكب صنيع الغيث في التربة

فاحفظكا لفظو كتدبركا معناه، ثـ اعممكا أٌف المعنى الحقير الفاسد كالدني الساقط، يعشعش 

                                                           
، أعماؿ لدب الجزائرم في ميزاف النقدنطباعية إلى التفكيكية، االدب الجزائرم، مف اال شريبط أحمد شريبط،  -1
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، كالمستكره الغبي أعمؽ بالمساف، اليجيف الردمءفظ في القمب ثـ يبيض ثـ يفرخ...لف المٌ 
كلذلؾ ، 1«يو الشريؼ كالمعنى الرفيع الكريـكآلؼ لمسمع، كأشد التحاما بالقمب مف المفظ النب

في بناء األحكاـ، ككؿ تنقؿ مف حكـ نقدم إلى  يمكف اعتبار المستكل الحسي لمذات قانكنا
ي تتمكقع عبلمات لغكية كاصفة تجمع بيف آخر، ىك تنقؿ مف عبلمة حسية إلى أخرل، كبالتال

 العالميف الداخمي الحسي كالخارجي كيتجسد االستمتاع بالقكؿ.

كما أف الشاعر العربي منذ العصر الجاىمي كاف عمى عمـ بأىمية كتمقائية العممية        
ذ ك  ،غة عنده ليست مجرد تركيب بسيط لمكممات، فيي تركيب خاصاإلبداعية، فالمٌ  تستدعي ا 

كالدليؿ عمى ىذا قياـ األسكاؽ األدبية مذ  ،متمقيا كاعيا يحكـ عمى ذلؾ العمؿ بالحسف أك القبح
الشعراء ، مف أجؿ تكجيو (سكؽ عكاظب لمنابغة الذبيانيكانت المشافية كالركاية )بناء قبة حمراء 

ذ كاف فمنذ كاف اإلبداع  كاف الرأم حكلو كمن»، أك ما يعرؼ بالذكؽ الفطرم ئيـكتصكيب أخطا
اإلبداع الشعرم خصكصا كاف النقد لو، أم منذ كاف فف القكؿ أك العمؿ الفني بالٌمغة التي 

، كيككف لفعؿ الحس 2«يستحيؿ إلى بناء أسمكبي معيف كاف حكليا الٌمغة الكاصفة أك لغة المغةٌ 
 الجمالي دكره في بياف تمؾ األمكر.

كثير  ياتحكـ فيتؤلحكاـ النقدية كتحميميا م لالشعكر مصدر الالبحث في كصمنا إلى القكؿ إٌف       
في األحكاـ مف ناقد إلى آخر ىك في حقيقة األمر تبايف في درجة التبايف مف العكامؿ كالمقكمات، ف

 ،الت كسطوحكٌ ت ب فيكيترقٌ  ،يتتبع نبضات حسوككأف الناقد يندمج في ذات المبدع، فنراه الحس، 
 في جميع أحكاليا، ه صكرة تعكس الجماعةرآو بأسمكبو الذم تأثير في متمقيالاستطاع منو ك  ،كبيئتو
حاكؿ النقاد فقد ، لعصكر األدبية كالنقدية المصاحبةعرفتيا ا، مبات فكرية كسياسية كاجتماعيةتقٌ مف 

كبذات  ،أٌف الشاعر يحس كينفعؿ بذاتوذكر  ابف سبلـ في طبقاتوفنجد في أحكاميـ،  اتأكيدى
ككاف جميؿ صادؽ الصبابة ككاف كثير » حيث يقكؿ:ك  ،يـؿ ىمٌ يحمألنو يعيش معيـ  ؛اآلخريف
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لمتخفيؼ عف النفس مف  ٌتعبير عف العكاطؼ كاألحاسيس أمر ميـٌ الف  1«يقكؿ كلـ يكف عاشقا
 جية، كتساىـ في بناء الٌتكاصؿ عف طريؽ الخطابات الميحٌممة بتمؾ العكاطؼ مف جية أخرل.

عند حديثيـ عف قضية الصدؽ الجمعي عف الشعكر  عبركاالنقاد القدامى نخمص مف ىذا أٌف    
؛ ذلؾ  كالكذب فاعتبركه صدقا نفسيا، كىك صدؽ الدَّكافع إلى القكؿ، أك صدؽ العاطفة إٍف شئتى

عف بلبد أف تصدر ف –ـمدح أك ذب -المحيطة بو  أف يصؼ الشاعر في قصيدتو األشياءب
، فيك إذ دؽ في التعبير عف فإحساس حقيقيٍّ دؽ "باسـ  ، كقد يسمِّيو بعضيـسالنف مف الصِّ الصِّ

حيث ألح ابف طباطبا عمى مبدأ الصدؽ ؽ بالمبالغة كااللتزاـ بالكاقع، ارتبط الصدقد لك  ،"الفنِّي
كعمى الشاعر إذا اضطر إلى  »:ث يقكؿحي في الشعر، فكاف الصدؽ مف أىـ عناصر الشعر،

اتضحت  ، كىنا2«و المعنىاقتصاص خبر في شعر دبره تدبيرا يسمس لو معو القكؿ كيطرد في
ذات الشاعر صاًدقة مع نفًسيا، كمع عكاطًفيا، كلف يمدح قكمىو إالَّ إذا أتىكا مف األفعاؿ بما 

دؽ النفسي ما عبَّر عنو عمرك بف معدم يستكجب المدح، كمثاؿ آخر يذكر  مف قبيؿ ىذا الصِّ
 بقكلو:الزبيدم كرب 

 كرػػػفري ي لػى نً ا ً ت، كى ػػػػكٍ ذر المى حى   ا    يى ٌي بً مى جٍ رً  عي مى جٍ أى  قدٍ لى كى         
 ىرير تً كٍ ف المى مً  سً فٍ يف لمن  حً         ىةن ارً ا كى يى طفي عٍ أى  دٍ قى كلى         

 يري ػدً جػػػى  كعً ي الػػػػػر  ا فً نى أى  ػػؿِّ بكػي ني خمؽ     كى مً  لؾى ا ذى مى  كؿ  
ديكاف الحماسة أما المرزكقيُّ في شرح ، ك 3«كيعد عمرك أحد مف يصدؽ عف نفسو في شعره

كذكرتي بالءىـ، كلكف  رماحيـ  في الحرب كاجتيدكا، الفتخرتي بيـلك أف  قكمي أبمىٍكا »قكؿ: ي

                                                           
مع مقدمة تحميمية لمكتاب، إعداد المجنة الجامعية لنشر التراث ، الشعراءفحكؿ طبقات بف سبلـ ، الجمحي، محمد  -1

 .124ص العربي  دط،  دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر، بيركت، دت، 
 .47، ص عيار الشعرابف طباطبا،  -2
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ر  لساف  فالشعكر بالصدؽ أثناء التعبير ضركرة يتطمبيا  1«الفصيؿ...أجر ت لساني كما ييجى
 الشعراء في ذاتيـ، تبعا لقكؿ بعض النقاد أعذب الشعر أصدقو.

ف مجرد تشكيؿ لصيغ كتراكيب ظير أٌف الشعر في منظكر الشعراء كالنقاد لـ يكي          
نما ىك تعبير فني ،لغكية تفاعؿ حاالت بمثؿ  ،ستكجب تفاعؿ عناصره كتبلحميايمتميز  ،كا 

الذات كتبلحميا مع نفسيا كغيرىا في آف تحيؿ إلى شكؿ مف أشكاؿ التكاصؿ عمى ما يمقيو 
، فيذه الرسالة الذاتية المنشأ نفسو الشعكر ألنو يتشارؾ معو ؛معو الباث في اتجاه متمؽ يتجاكب

ىي تمؾ الصكرة الجماعية في ذاتيا، كالمرتبطة بذكات أخرل، كلتتشكؿ في األخير نتاج سيركرة 
دعكا الت فاخر »في شرحو:  ؿ المرزكقيُّ ك قكفي مكضع آخر ي ،تمفظية ذاتية كجماعية بشكؿ ما

حراء الغيمير كلـ تيبمكا فييا، فتنطمؽ ألسنتكـ لدل المساجمة، بالشعر؛ فإنكـ قص رتـ بص
نشادىا عند المنافرة كالمحاكمة؛ لن كـ أمتـ   كتستجيب قكافي الشِّعر لكـ إذا أردتـي نظمىيا كا 
، كذلؾ ال يجيبكـ الشِّعر إذا أردتمكه  قكافي الشِّعر كدفنتمكىا، فكما أف  الميِّت ال يجيب إذا ديعيى

غة البد أف تتكافؽ مع الشعكر كتحاكي الكاقع لتمثيؿ فالمٌ  2«بالئكـ، كقيٍبًح آثاركـ...مع سكًء 
ال تعد   في صحراء الغمير. ا لوقتبل لمشعر كدفنصكرة الذات كاآلخر في الشعر، كا 

دؽ النفسي، كاستحسنو، ابف طباطبا عبَّر كما      دؽ كاف مف أنصكقد عف ىذا الصِّ ار الصِّ
يتضاعؼ حيسف مكقعيا عند مستمعيا، كال سيما إذا أييِّدىت »فَّ المعاني إؿ: بجميع أشكالو، فقا

دؽ عف ذات النفس، بكشؼ المعاني المختًمجة فييا، ك  الت صريح بما بما يجمب القمكبى مف الصِّ
فالصدؽ الفني عنده ىك الصدؽ الحسي ، 3«...االعتراؼ بالحؽِّ في جميًعياكاف ييكتـ منيا، ك 
أثرت  ،لنفسامف الداللة كمما كانت قريبة ك ة المشتركة بيف المبدع كالناقد، حسيكبياف الصكرة ال

كحسف »بقكلو:  أشار إليو اآلمدم كذلؾ ما كحثتو عمى مشاركة شعكره، ، أكثر في مستمعيا
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التأليؼ كبراعة المفظ يزيد المعنى المكشكؼ بياء كحسنا كركنقا، حتى كأنو أحدث فيو غرابة 
دراؾ لـ تكف، كزيادة لـ ت عيد...لف الشعر أجكده أبمغو، كالبالغة إنما ىي إصابة المعنى كا 

 ... كذلؾ كما قاؿ البحترم:الغرض بألفاظ سيمة عذبة مستعممة سميمة مف التكمؼ

ؿ كلىبيد   نىٍت شٍعرى جٍركى مىٍتيا القىكافي    ىىج   كمىعىاف لىٍك فىص 
تىجى  ٍزفى ميٍستىٍعمىؿى الكىالىـ اٍختيىارا     كى  ٌنٍبفى ظيٍممىةى التػػػػ ٍعقيدحي

رىكٍبفى الم فظ القىريبى فىػػػأىٍدرى        فى بو غىايىةى الميرىاد البىعيد  كى

 1«فإف اتفؽ مع ىذا معنى لطيؼ، أك حكمة غريبة، أك أدب حسف، فذاؾ زائد فيبياء الكالـ 
أخرل  اشعره ذكات فالفرد ال يمكف لو أف يؤثر في المتمقي ما لـ يشاركو شعكره، كيستحضر في

 كمنو يبرز تفكقو كتفرده. 

كالمغة، ككذا ثنائية  الحستمؾ بعض األمثمة رجعنا إلييا لبياف التحقؽ الفعمي لثنائية         
ا قكل خفية مضمرة، كأخرل ظاىرة الصدؽ النفسي، كالحضكر الجماعي في تشكيمة فنية تتدافعي

غة  التي ت شعكرية كاصفة لعالـ الذات، ىذه المٌ تشكيؿ تصكرا جمية، فالنقد الذكقي الفردم أساس
اعتمدىا النقاد مف أجؿ الحديث عف نقد ينتج معرفة حقيقية، تخص حياة العربي كحياة اإلنساف 

ننا مف غة نفسيا التي تمكٌ كتكشؼ عف خصكصياتو في الزماف كفي المكاف، كىي المٌ  ،عاـبشكؿ 
 ،كاالجتماعية كالفمسفية ،ايا السياسيةتصنيؼ النقد ضمف حركة فكرية شاممة تحتضف القض

كالنفسية... مف جية كالعالـ الشعكرم الحسي العاطفي لمذات المبدعة في شكؿ حركة تفاعمية 
احتكاكية مف جية ثانية، فيك قد يدخؿ ضمف الخكاطر العابرة أك االنطباعات السريعة الزكاؿ، 

كص يقـك بالتعريؼ بالنص أك يدخؿ ضمف الحكـ المكضكعي المحرؾ لعجمة األدب كالذم
فإذا كاف المعنى النصي مستقال عف القصدية التأثيرية الذاتية »اإلبداعية كيدعك إلى قراءتيا 

لممؤلؼ، فإف القضية الساسية ليست ىي إعادة بناء ىذه القصدية المفقكدة، بؿ عمينا أف 
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أداة بذلؾ الشعر فيصبح  1«نبسط أماـ ىذا النص ذلؾ العالـ الذم يفتتح كيكتشؼ مف خاللو
كىنا  ،، كمف ذات األشياء إلى ذات الركحؽالتحقٌ عالـ الكمكف إلى عالـ تحكيؿ الذات مف ل

 مف جية مقاربة سككنيةالعالـ المحسكس  كيترآل ،المقاربة المغكية نمطبيتجمى ما يعرؼ 
approche statique ، ٌنة في ذاكرة الجماعة كفي شكؿ نظاـسة كالمخزٌ تخص الكحدات المؤس 

 approche       dynamiqueمقاربة دينامكية، كمف جية أخرل système virtuelافتراضي

 signification  التي تخص الداللة الحية ىي لؤلفعاؿ كلمعمميات، ك  sensibleبمعنى حساسة

vivante  ٌف الدافع كراء إخضاع المغة ، 2، أك المحققةدةالمنتجة مف طرؼ الخطابات المجسٌ ك كا 
كنمط سككني يمثؿ المغة -نتظاـ التركيبي كالداللي مغة الشعرية عمى حد سكاء لبلة كالالنقدي
كنمط ديناميكي يمثؿ  –، كقكة اندفاعاتيا يالنفسالحس أساس في تحديد انتظاـ  -نةالمقنٌ 

كتككف بذلؾ المغة كالنفس في حالة ىبكط كارتفاع بيف التأثير كالضغط أحيانا،   -تحكالت النفس
 كيمكف تمثيؿ ما قمناه بالمخطط التالي: كالتخفيؼ النفسي أحيانا أخرل، كبيف االسترخاء

 

مكضكع العالـ المحسكس أف يثبت كجكده في الدرس استطاع يبرز لنا جميا كيؼ           
ؿ داللة الخطاب في صياغة داللة األشياء، كتشكٌ  اأثرى اكيككف كفعالية تكاصمية لي ،السيميائي

                                                           
1- Voir : Denis Bertrand, Précis de sémiotique littéraire, Nathan HER, Paris, 2000  

p 14. 
2

-Voir : Jacques, Fontanille, Sémiotique du Discours, Collection, Nouveaux Actes 

Sémiotiques, Presses Universitaires de Limoges, Paris, 1998,  p24. 

تخٌير المبدع لٌمغة كالبحث 
:  عف الصدؽ النفسي
 النمط السككني

الٌمغة تثبت كجكدىا 
:  كتضغط عمى النفس
 النمط الديناميكي
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عاد المعرفية كاإلبستيمية كالعاطفية، كمف الكاضح أف ىذه الممارسة حتى بمغت بدراستيا األب
الجديدة كانت محكر عناء الكثير مف الباحثيف، كلذلؾ انصرفت السيميائية إلى البحث في كيفية 
إمكاف المركر مف األنساؽ الحكاسية المتفرقة إلى أنماط المحسكس السيميائية )المتآلفة( أم 

ما   ، كىذا بالضبط1المعمكمة الحكاسية إلى داللة لمعالـ المحسكس الطريقة التي تنقمب بيا
في آراء النقاد القدامى؛ فعمى الرغـ مف بعد الفترة الزمنية بيف تمؾ األحكاـ النقدية، كبيف  كجدناه

ىذه المفاىيـ كالتصكرات عند أصحاب السيميائية التكترية كاألىكائية؛ فإٌف الناقد العربي تفطف 
ذه الميزة المميزة في العالـ الحكاسي الحسي، كفي كيفية إخضاع العممية النقدية بطبعو إلى ى

مثبل يقٌر أف الشيكة التي تبعث  فابف فارسلمنطؽ المحسكس رغـ اختبلؼ أساليب تجمياتيا، 
عمى قكؿ الشعر عند أكثرىـ؛ إٌنما تبعث عمى اختيار الشعر أيضا، إذ يرل اختيار الناس الشعر 

يشير إلى العالـ  -أم ابف فارس –، كنرل كيؼ أنو 2ما ىك شيكات مختمفةبعضيـ لبعض إن
الحسي الباطني، كيتمثؿ في الشيكة؛ ىذه التي نجدىا عند الشاعر حيف يتخير كينتقي األلفاظ 

الطعـ الحمك الطيب، كالناقد الذم يتخير كذلؾ  تي يشتيييا مثمما تشتيي النفسكالمعاني ال
العمؿ األدبي مثمما تشتيي النفس رؤية الجماؿ كالحسف بمف  اقد بياألقكاؿ الشعرية التي ينت

سطحية مجٌسدة في  يرتبط بيـ، فكيؼ تحكلت ىذه الشيكة مف حاسة معنكية باطنية إلى داللة
بداعا؟  الٌمغة الكاصفة المحسكسة نقدا كا 

جاؾ قدـ  إٌف الشيكة مرتبطة بالميؿ الذاتي أك بالذكؽ الشعكرم، ففي ىذا المجاؿ           
مقترحا يرمي إلى إضافة المككنات اإليمائية كالتنفسية الحسية الحركية إلى قائمة  فكنتاني

ببلغية" تندرج ضمف حاالت االنظر إلييا باعتبارىا "كقائع ؛ فيمكف 3الحكاس الخمسة المعركفة
حد مع التفاعؿ االجتماعي اإلنساني الذم يتخمى داخمو الفرد طكعا عف ممككتو الخاص لكي يتك 

الظكاىر الحكاسية اإلنسانية في كٌميتيا ال يمكف أف تكجد خارج  اآلخريف كعمى ىذا األساس، فإفٌ 
                                                           

1-Voir :  Merleau Ponty, Phénoménologie de la Perception,p 263 . 
 .275، ص1964 ،، تحقيؽ نكييي،  بيركتالصاحبي في الٌمغةابف فارس،  :ينظر -2

3
-Voir : Jacques Fontanille, Mode du sensible et syntaxe figurative, 

http:/www.unim.fr.pages perso /jacquesfontanille/textes pdf/Modes sensible.1998-2000. 

Pdf, p06. 
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رغبة اإلنساف المبدع خاصة في التكاصؿ مع غيره بشكؿ مباشر أك غير مباشر، فمجمكع ما 
 يندرج ضمف سيركرة يماءاتمختمؼ اإلك المجسدة  ءشيااألك  ماينتجو الشاعر كالناقد عبر لغتي

يجعؿ الثقافة ك  ،تعدد المظاىر كالكجكد كالتجميتمثؿ شكبل مف عكسيا الحياة الثقافية كالفكرية ت
 تفاعمية دائمة.  المتبادلة حكاسيا كجسديا في كميتيا سيركرة 

بحاجات جسدية أىميا الطعاـ كالجنس، كىي مف أساسا الشيكة تتصؿ  أفٌ النقاد القدامى يرل   
ل ـٌ أشد الرغبات حرارة كا  شباعيا مف أمػتع ما كمف أكىي ، حاحاث ثر الحاجات الحيكية أىمية، كا 

يتكؽ إليو اإلنساف فالشعر المشتيى مف أركع الشعر كمف أكثر الشعر تمبية لمحاجات األساسية 
إف ىذه الشيكة التي تحدث عنيا ،ثـ 1كما ينجـ عنيا مف شعكر باالكتفاء كمف أحاسيس عاطفية

دعيف نجدىا عف كعي أك عف غير كعي تتحد مع الحكاس لتكٌلد الكثير مف النقاد كحتى المب
ذ تستدعي العالـ المحسكس باختبلؼ طبيعتو كطرؽ تكلده كاشتغالو، فتتآلؼ لتندفع ك الداللة؛  ا 

مف الجسد كاإلدراؾ الحسي في شكؿ لغة كاصفة تنشر ذلؾ الدفؽ الشعكرم مف حالة باطنية 
الة شبيية بمف يجمس في الظبلـ، كبعدىا يخرج إلى غير مرئية إلى حالة خارجية مرئية؛ فيي ح

بما يمكف أف تثيره األشعة المضيئة مف انفعاالت كردكد النكر، فيمحظ الفارؽ بيف الحالتيف، ك 
كتكشؼ ،2جعؿ األشياء مرئية كالعيف رائيةي ذمال كفنكر الشمس بكضكحو ى أفعاؿ عند الذات،

أك بيف األىكاء كالرغبات مف جية، ثـ بيف  ىذه العبلقة كحدة بيف عالمي الذاتي كالمعرفي
المممكسات كاألشياء مف جية أخرل، إنيا بمثابة تعبير حي عف الحضكر الشعكرم لمغير 
كالعالـ، أك نقكؿ إنو خطاب العكاطؼ كاألىكاء مقابؿ عالـ األشياء المحدد بالزماف كالمكاف 

 .التنكع كالكميةبك 

                                                           
نظريات الشعر عند العرب) الجاىمية كالعصكر االسالمية( نظريات تأسيسية كمفاىيـ مصطفى الجكزك، ينظر:  -1

 .219، ص2002، دار الطميعة لمطباعة كالنشر، بيركت 1ط كمصطمحات،
، ص 2002لبناف  -، إفريقيا الشرؽمقاربة التأكيؿ التقني لمفكرنقبل عف محمد طكاع ، ، ىيدجر كالميتافيزيقا -2

114  . 
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تخير كتكظيؼ إلى الشعكرم الميؿ جميا ظير ي ،دمالتراث النقنصكص إذا تأممنا في       
ٌممنا بأٌف  ،المغة الحسية مثؿ أساسا مفتحيث ؛ أىكائي كحسياأللفاظ الحاممة ألثر معنى  ذا سى كا 

اإلنساف أدرؾ األشياء المشخٌصة بالحكاس أٌكالن، كأٌنو كضع ليا سمات )أسماء( لغكية، كأٌنو ربط 
، ككاف ذلؾ الرابط فطريا طبيعيا 1كالتيا العينية المشٌخصةذىنيان بيف تمؾ السمات الٌمغكية كمدل

يتخطى الشعكر الكاقعي كالمرئي المألكؼ إلى شعكر  اتخٌيمي عمبلتصبح فإٌف الممارسة النقدية 
 ، ل عف العالـ اءكلكٌنو ميما تباعد عف الكاقع كتنباطني عميؽ، يتجاكز المعقكؿ كالمعمـك

كىك  لخيط السرم الذم يبقييما عمى صمةلعالميف ذلؾ االحسي، فإنو يبقى دائما بيف ىذيف ا
الذم يتحٌكؿ مف العالـ المحسكس كالمرئي المتجٌسد عمى المستكل  الشعكرم؛ االنفعاؿ

الغياب أك العالـ البلمرئي الذم يحمؿ طاقات الخفاء ك إلى مستكل  ،الشكمي)النص النقدم( كلغتو
، ذلؾ أٌف الناقد الخفية دراكية الصكرية كالشعكريةداللية مكثٌفة، كرؤل المتناىية مف العبلمات اإل

يدفع الشاعر في تصكيره الشعرم إلى أف يمٌر عبر صيركرة حاممة لشيكة كتذكؽ خاص متعٌدد 
شتغاؿ الالتطكرات الخاصة مفيـك ب غريماس كفكنتانيه دٌ داالنفعالية، إنو كما حالكضعيات 

 خطابية.التركيبية ال تياحاسيس في صكر لؤلتمثيؿ ليصبح في شكؿ األىكاء كالعاـ الحسي، ك 

   د أثناء تقييـ ذلؾ العمؿ يكٌكنافأٌف الشاعر أثناء الكتابة الشعرية كالناق ،كالمقصكد بيذا         
 يةكيففي نمط الكجكد السيميائي، الكاقعي كالمخيالي،...انطالقا مف الٌمغات الطبيعية، ك »
عالـ الطبيعي التي ت كالمقكمات كمكضكعات الالسماكىيالداخمي... الذات مع انسجاـ كيؼالت

ا ثار التي يتركيا اإلدراؾ الحٌسي إلى سمات كمقكمات  فتتحكؿ، بفعؿتشكؿ "داليا"،
ٌف العالـ "المدلكؿ" المٌ  كمكضكعات غة، إنو داؿ جديد، مف طبيعة صكتية يحؿ محؿ الكؿ. كا 

بطف االستنباىات يتحكؿ مف معنى إلى لغة مف خالؿ الجسد المدرؾ، كمف خاللو تست
ٌف تكسط الجسد الذم تكمف خصكصيتو كفعاليتو في اإلحساس...مف خالؿ ك الخارجية ... ا 

                                                           
 .301-286ص األىالي لمنشر، سكريا،قراءة معاصرة، ، الكتاب كالقرآفمحمد شحركر،   :ينظر-1

بالربط الذىني بيف الشيء كصكرتو، كذلؾ مف ف بقية البيائـ عاإلنساف تطٌكر مف البشر، كتمٌيز  فٌ يقكؿ محمد شحركر أ
خبلؿ صيغة لغكية، كبٌيف بتأكيؿ آيات مف القرآف أف اهلل خٌص اإلنساف كحده بالقدرة عمى الربط الذىني بيف الشيء 

 البصر.ك المشخص بحاستي السمع  كصكرتو، كأف الصيغة األٌكلية لمكعي اإلنساني ىي إدراؾ
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 "العطر" مات االستنباه الصؿ التي تشكؿخمؽ حالة انسجاـ في الكجكد السيميائي، مقكٌ 
عيؿ فالعمؿ اإلبداعي لما تمكف مف ت شيكة الباطنية لمناقد عند استحساففمكال تمؾ ال، 1«االنفعالي

عالمو الحسي مع عالـ الشاعر، فنجد أنفسنا نتعامؿ مع كقائع لغكية أٌكال  فتككف بمثابة نسيج 
مف العبلمات الٌدالة، فبالمغة نسٌمي األشياء كنمٌيزىا، ثـ إٌف استحضار األلفاظ في الٌذىف ىك 

يحٌكؿ  إعادة إنتاج لمعاني ذىنية كنفسية كامنة في دكاخؿ الذات، إذ يمكف لحضكرىا فيو أف
 مثالي.الالفكرم كالمادٌم إلى ئب إلى حاضر، كالكاقعي إلى الغا

إٌف الشيكة  تكلد الداللة، كتستدعي العالـ المحسكس باختبلؼ أنماطو، كطرؽ اشتغالو         
ألنيا تتحد مع الحكاس الخمس المعركفة، كذا تحتؾ بالعالـ الخارجي، فتتآلؼ لتنبع مف الجسد 

دة، ىي المغة الكاصفة، فتككف متميزة حاممة لذلؾ الدفؽ الشعكرم المتنقؿ في تشكيمة لغكية جدي
مف حالة باطنية غير مركبة، إلى حالة خارجية مركبة، فتبرز عمى سطح الخطابات المادية 

أثار عمى سكاء كانت لفظية أـ ال؛ لتنقؿ آثار تعديبلت، كترتيبات متكاصمة داللتيا، كداللة 
 .2النمط المنفصؿ

كببل شؾ فإٌف التراث النقدم متشبع بأنكاع عديدة مف المعنى الحسي اإلدراكي، نجده        
في الٌشعكر كاإلحساس، كمكاقؼ المتكمـ مف المخاطب كالمقاصد النقدية، بحيث يسعي  ماثبل

في لغتيـ الكاصفة النقدية، فيي لغة مبنية عمى خياؿ ذلؾ  ابدقد الناقد إلى لفت انتباه المتمقي، ك 
لتحفيز عمى تبادؿ نكع مف اأيضا اسع ناتج عف مشاعر كأحاسيس تجاه المتمقي، كىك أدبي ك 

ما يجعؿ القراءة األدبية مك  خؿ في عالمو الخيالي،ؿ القارئ يحس كينفعؿ، فيدعجالشعكر،  مما ي
تفتح مسارا يأخذ مف التمثيؿ الخيالي إلى العالـ المحسكس المتجٌسد، كلما كانت المعاني الشعرية 

تنبع ك إلى إحداث تأثير كانفعاؿ في النفكس، حيث يستمدىا الشاعر مف تجربتو الحسية، تيدؼ 
فكاتح، أك حسف مف حركات نفسية كما يقكؿ حاـز القرطاجني في مكضع التأكيد عمى أىمية ال

، دالة عمى ك» االبتداء في الشعر يجب أف تككف المبادئ جزلة، حسنة المسمكع كالمفيـك
                                                           

 .57، صسيميائيات الىكاءتاني، جاؾ فكن، غريماس ينظر: جكليا  _1
 .15ص سيمياء المرئي،جاؾ فكنتاني،  :ينظر -2
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ككثيرا ما يستعممكف فييا النداء كالمخاطبة كاالستفياـ، كيذىبكف  .امةكالـ، كجيزة، تغرض ال
، إذ ترتسـ صكر 1«...بيا مذاىب مف تعجيب أك تيكيؿ أك تقرير أك تشكيؾ أك غير ذلؾ

المحسكسات في مخيمة الشاعر، كبقكة تخيمو كتجربتو بالمبلحظة كالدربة كالممارسة يقيـ 
ؾ قكة الذكؽ عند طرفي التفاعؿ، فيذا الشاعر تذكؽ عبلقات، كيتقصد التأثير، كتتجسد بذل

لعمؿ األدبي شعرا، أما الناقد فتذكؽ اعنو ر العالـ الخارجي كربطو بعالمو الداخمي فانفعؿ كعبٌ 
كؿ ف، لطرؼ كبشعكره الذاتي، فاصدر حكمو تفاضبل، أك مكازنة أك تعصبا كربطو بقكانيف الشعر

جكليا  تره لجكدة القكؿ أك رداءتو، فحسبة تك كشد تعكس حسب درجة انفعاؿ الناقدمرحمة 
مكجو لبلستيبلؾ  نتاجنتاجية ال كإكمثابة  إف العممية األدبيةف  Kristeva Julia كريستيفا

الناقد استعاف  أفٌ ، بمعنى 2العمؿ األدبي  كالجميكرك كاقع المؤلؼ، مف  داخؿ حمقة تبادؿ معينة
 في الشاعر مف أجؿ التأثيرآراءه النقدية  غير كعي بالعالـ المحسكس، كجٌسده فيأك ب يبكع
كضعو الناقد لتمقي فيك القارئ الضمني الذم  ؛ؿ النقدصاحب النص الذم كقع عميو فعكىك 
كأحكامو، إذ تعد القراءة النقدية، أك التمقي النقدم تعامبل مباشرا مع الخطاب، بكؿ ما  آرائو

لى المقاصد الضمنية كالظاىرة، التي قد  تحممو مف دالالت تكحي إلى السياؽ الذم أفرزه، كا 
 .صدىا المتكمـيتق

كفي اإلجماؿ فإف المعاني ىي التي تحرؾ الجميكر كتؤثر في النفكس، فتصقؿ ذائقتيـ 
كالشاعر الحاذؽ يجتيد في تحسيف االستيالؿ »: ي الجرجاني يؤكد ىذا الرأم بقكلوكالقاض

طؼ أسماع الحضكر، كتستميميـ إلى كالتخمص كبعدىما الخاتمة؛ فإنيا المكاقؼ التي تستع
تخصيا بفضؿ مراعاة؛ كقد احتذل البحترم عمى مثاليـ إال في  لكائؿااإلصغاء، كلـ تكف 

االستيالؿ، فإنو عني بو فاتفقت لو فيو محاسف؛ فأما أبك تماـ كالمتنبي فقد ذىبا في 
لمراد كأحسف التخمص كؿ مذىب كاىتما بو كؿ اىتماـ كاتفؽ لممتنبي فيو خاصة ما بمغ ا

                                                           
 306 -305ص ، صمنياج البمغاء كسراج الدباءحاـز القرطاجني،  -1
 ناظر، دار تكبقاؿ لمنشر، المغرب ترجمة فريد الزاىي، مراجعة عبد الجميؿعمـ النص، جكليا كريستيفا، : ينظر -2

 .43ص
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إف تمؾ التراكيب المفظية الكاصفة لحالة الذات أثناء القكؿ الشعرم، كالكاصفة لذكؽ ، ك1«كزاد
ألف الشعكر أك الناقد نجدىا مكٌررة بشكؿ ممفت لبلنتباه، فيي تقريبا متشابية عند معظـ النقاد،
كالقكة قد ترتفع أك اإلحساس لو مدل كبير بمعنى أف الشعكر ميما كاف قميبل لو درجة مف الشدة 

غير  عمى الرغـ مف اختبلؼ بيئاتيـ كثقافتيـ، كاتجاىاتيـ النقدية، كانتماءاتيـ الفكريةك تنخفض، 
آليات اشتغاؿ الشعكر، كآلية مف كصؼ ل ةادلتككف أالنقاد اعتمدكا ىذه المغة الحسية ، أٌف 

 خطابات نصيةبياف ىكل الذات داخؿ ك  ،المعنى داخؿ النصكص كالخطابات االستيكائية
مب، كبيف ككٌميا تراكحت بيف اإليجاب كالستتداخؿ فييا المقاربات األخبلقية كالفمسفية كالنفسية...

منيا ما يتعمؽ بالقضايا النقدية كالمفظ، كالمعنى، الطبع كالصنعة ف -عالـ الضياء كالعتمة، 
اء المرئي تسعى إلى سيمي» :مف أفٌ  ني(ا)جاؾ فكنتفإذا تتبعنا ما ذىب إليو -القديـ كالحديث

ضاءة كمادة كحاالت الضكء ىذه ليست خصائص  تحديد حاالت الضكء مف بريؽ، كلكف، كا 
لمصكرة فحسب، بؿ إنيا تبدك ىنا بكصفيا حاالت تتنازع عمى صدارة المشيد الحسي، كذلؾ 

 تغيرات مف، فالناقد يتحسس كثيرا 2«بكجكد عتبتيف متجاكرتيف: عتبة االنبيار كعتبة اإلظالـ
الطبيعة فيك يخشى الميؿ لظممتو، فنراه يقكؿ ببياء المفظ كركنقو، كيكره الحر كيتجنب قفار 
مكاطنو، ما يجعمو يبحث عف المعاني الرقيقة المسترسمة القريبة المناؿ، مثؿ بحثو عف األراضي 

لمدركات الصكرة الفنية في اعتقاده تنشأ ابتداء مف استحضار االكؤل، ك المتسعة الممتمئة بالماء ك 
الحسية عندما تغيب عف الحكاس كىك ما يعرؼ بالتصٌكر الذم ينشأ بمركر الفكر بالصكر 

 يتصفحيا.كىك الطبيعية التي سبؽ أف شاىدىا كانفصؿ عنيا ثـ اختزليا في مخيمتو، مركره بيا 

قكنة فاأليف، الظاىر مف الذات كالمتخفي منيتعد الطبيعة في ىذه الحالة أيقكنة دالة عمى العالمي
كمفيـك متمكقع في قمب صراع سيميكلكجية الصكرة ، فيي ية متحركة تمثؿ المرجعكعبلمة طبيع

                                                           
 .48، ص، الكساطة بيف المتنبي كخصكمونيالقاضي الجرجا -1
 .07، ص سيمياء المرئيجاؾ فكنتاني،  - 2
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سف تمثيؿ المفظة كصحة ؛فمقد عٌد حي 1تحيؿ مباشرة بشكؿ طبيعي إلى محاكاة الطبيعة القديمة
مخارجيا بكثرة الماء كركنقو، عبلمة سيميائية حسية تدؿ عمى الشعكر الداخمي باالرتكاء 

تعاد عف القفر كالجدب الذم تعرفو البيئة الخارجية، إنو شكؿ مف التحكؿ الذاتي مف مشيد كاالب
عبر الٌمغة الكاصفة الحسية؛ كمثؿ ىذا االصطبلح قد  آلبيعي مرئي إلى مشيد ذاتي حسي يتر ط

ة كالعذكبة، كالبعد عف كثرة البيجة كالرشاقة كالطبلك ىك تفسيره ك ،العرب بكثرة في أقكاليـتداكلو 
فمف ذلؾ قكليـ: شعر كثير الماء كالركنؽ أك قميميما، يريدكف بذلؾ ما نعنيو »، الخشكنة

نما يككف الشعر حيا إذا بدت فيو  اليـك بقكة العاطفة، لف الماء دليؿ الحياة في ىذا الككف، كا 
العاطفة قكية، إذ أنيا مصدر حياة الشعر، فإذا قمت ىذه العاطفة كطغى عنصر التفكير لـ 

، كدرجات الػتجاكب الحكاسي لمعالـ الذاتي 2«عمى السامع نشاط كال سركر كال بيجةيظير 
 الداخمي كالعالـ الخارجي.

ضمف ىاتيف العتبتيف، بمثابة كعاء  غة المحسكسة التي كظفيا النقاد القدامىلقد كانت المٌ       
الحسي الذم  ىي اإليقاعك نفسي، ىي لغة يقمب فكره في ضيائيا كيطمؽ حٌسو في سبلستيا، 

متكاضع عميو، حيث  اثقافي اارجي، كأصبحت ميراثخعف تمثبلتو المشابية في الكسط اليبحث 
يرل الناقد أف الشعر الذم ال ماء فيو، ىك الشعر الذم ال إحساس فيو، فالمفظ يككف حمكا رشيقا 

كاطف الجكدة رطبا أحيانا، كيككف مرا، كزا، مستكرىا أحيانا أخرل، كأٌف اليدؼ كاحد ىك بياف م
بشكؿ تمقائي  عامؿفقد أثر ذلؾ الالفنية؛ كبما أٌف الناقد العربي ابف بيئتو كيحاكي كثيرا الطبيعة، 

شعر المحدثيف  يجافيو لمطبيعة، مثبل في مكضع استكارتجالي عمى أحكامو النقدية فأتت محاك
كاف لممتقدميف قاؿ ال يعد الشعر إال ما » أبك عمرك بف العبلءلحداثة قائمو ال غير فقد كاف 

الصمعي: جمست إليو ثماني حجج، فما سمعتو يحتج ببيت إسالمي، كسئؿ عف المكٌلديف 

                                                           
1
- Voir : Algirdas Julien Greimas, Sémiotique figurative et sémiotique plastique, 

Documents du groupe du recherche sémio-linguistiques, EHESS- CNRS, Institut 

National de la langue française, VI,GO, Paris 1984, p07. 
 .657ص ، 1996دار نيضة لمطباعة كالنشر، مصر، ، الدبي عند العرب أسس النقدأحمد بدكم،  ، أحمد -2
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، فيصبح الٌشعر 1«فقاؿ: ما كاف مف حسف فقد سبقكا إليو، كما كاف مف قبح فيك مف عندىـ
ؤلديب بمعانيو المختمفة كدالالتو كبما يحممو مف انعكاسات كانفعاالت، مرآة لمنفس، فبل يمكف ل

باألحداث المختمفة، التي تترؾ  -شئنا أـ أبينا-فيك يتأٌثر  ،أف يظٌؿ ثابتا عمى حالة كاحدة
 بصماتيا في أعماليـ.

لمتميز ـ في الزمف، كبيف القبح كالتأخر نبلحظ ىنا كيؼ ربط الناقد بيف الحسف كالتقد          
مف أٌف العناصر األساسية في قدامى ذلؾ راجع لتأثير الفكرة الراسخة عند الك كالتكجيو النقدم، 

الذم يتفاضؿ بو الشعراء في مجاؿ ك  ،الخصبك  الخياؿ المبدع يالصكرة الفنية ى صناعة
اإلبداع، كالشاعر ال بد لو مف اإلتياف بالمعاني الجديدة المرتبطة بحياتيـ كعاداتيـ كآليات 

عمى الخياؿ العربي المألكؼ مدم في مكازنتو، فكما قاؿ عنيا اآل ،لعربتفكيرىـ، كىي طريقة ا
براز الجماؿ في استعماؿ االستعارة كالتشبيو...، فجكىر اإلبداع ال  تقـك كظيفة خمؽ الصكر، كا 

يتكجبو النقاد تغطية لعتبة الظبلـ الذم ار كالنكر الذم يتقصده الشعراء ك يخرج مف عتبة االنبي
عقمية كالنفسية ال يستطيع أف يتخطى يتيرب منو الشعراء كينتقده النقاد، كألف مف فقد الممكة ال

حاـز كفي ىذا المعنى يقكؿ الرؤية البصرية المباشرة إلى الرؤية الشعرية عف طريؽ التخييؿ، 
كالتخييؿ أف تتمثؿ لمسامع مف لفظ الشاعر المخيؿ أك معانيو أك أسمكبو أك »القرطاجني: 

أك تصكر شيء آخر بيا  نظامو  كتقـك في خيالو صكرة أك صكر ينفعؿ لتخييميا كتصكرىا
ـ يبقى كراء ىذه األمكر ث ،2«انفعاالن مف غير ركية ، إلى جية مف االنبساط أك االنخفاض

باط أماـ المتذكؽ نستاكانفساح لمجاؿ التأمؿ ك  ،امتداد لمفكركالمرافقة طبيعيا لحياة الناقد 
 .الحاذؽ

مف الكسكة التي عمييا لـ ييعب  أبرزىا في أحسفاعر المعاني التي قد سيبؽ إلييا إذا تناكؿ الش
حسانو فيو،  فتركيز  كقد تطكرت األحكاـ  النقدية عمى الذكؽ السميـبؿ كجب لو فضؿ لطفو كا 

                                                           
، دار الجيؿ، بيركت 05، تحقيؽ محمد محي الديف عبد الحميد، طالعمدة في محاسف الشعرابف رشيؽ القيركاني،  -1

 .91-90، ص 1981، لبناف
 .89، صمنياج البمغاء كسراج الدباءالقرطاجني،  حاـز -2
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 ،الشاعر عمى الحركات اليكمية كالبكاعث الطبيعية كترددات زمانيا مف خبلؿ نشاط الحكاس
ىا، ككاف ابف األعرابي ى صكر دقة كسحران، كتتأتى في أبي غةبالقدرة النفسية يزيد المٌ  الممتزجك 

يذكل فيرمى ك مثؿ الريحاف، يشـ -مثؿ أبي نكاس كغيره -إنما أشعار ىؤالء المحدثيف»يقكؿ 
، أليس ىذا التصكير حس 1«بو، كأشعار القدماء مثؿ المسؾ كالعنبر كٌمما حركتو ازداد طيب

 داخمي لمناقد يشتييو كيتذكقو في يكمياتو.
ي مدٌكنة التراث النقدم عامؿ أساسي في تكجيو العممية إٌف حضكر العالـ المحسكس ف 

حداث التفاعؿ بيف الذكات المتمقية لؤلحكاـ النقدية، ذلؾ أف تمؾ األلفاظ المكظفة لـ  اإلبداعية، كا 
نما تصاغ مف  تخرج مف ككنيا ألفاظا متداكلة، يتفاعؿ معيا العربي في مختمؼ أنماط حياتو، كا 

ث الشعرم مف جية، كتعدم الذات إلى ذكات أخرل، كالدليؿ عمى أجؿ رؤية الذات المبدعة لمحد
قامة  ىذا تكاجد مجمكعة مف الشعراء يمارسكف حرفة النقد، إذ ىي حالة مف تشظي الذات، كا 
تيار تكاصمي بيف األطراؼ التالية: الشاعر، الناقد، البيئة، كحاسة الذكؽ، كحيث تتفاعؿ ىذه 

، كمركز العممية التكاصمية، كفي ىذا المعنى le corps propreاألمكر داخؿ الجسد الحساس
إذا مٌس جسدم جسدا آخر، فإنو سيشعر بأنو جسد ذاتي، لكنو يؤكد في  يقكؿ )ميرلكبكنتي(:

نفس الكقت كجكد الجسد اآلخر مف ناحية ثانية، إذا تـ الشعكر بتماس متبادؿ، فإٌف الجسد 
بالمقابؿ إذا لـ يتـ ك محسكس ذكات بينية، اآلخر يصبح صديقا حميما، كتمد مف ىذا التماس ال

الشعكر، بتماس مشترؾ، فإف الجسد اآلخر يصبح مكضكعا، كىذا اإلدراؾ الحسي الجمالي 
esthésie يتألؼ مف ثبلثة أنكاع تركيبيةsyntagmatique ، :يكطد  إدراؾ حسي انعكاسيىي

دراؾ حسي متعدم   ،ة بيف الذات كالمكضكعيكطد العبلقالعبلقة بيف الذات كجسدىا الخالص، كا 
دراؾ حسي متبادؿ يكطد العبلقة بيف الذكات  متقبكجكدىا إذا لـ تالذات الناقدة بل تثبت ، ف2كا 

جسديا، فتتبلحـ المقاصد كاألغراض، أك  لتقاء الذكات حسيا أكاالذات المبدعة الشاعرة، فيتـ 
لنظـ، أما الناقد فنراه يبحث في تتنافر كتتباعد، كالشاعر يحاكؿ إقناع الناقد باحتراـ القكاعد كا

                                                           
 مآخذ العمماء عمى الشعراء في عدة أنكاع مف، المكشح، ، أبي عبيد اهلل محمد بف عمراف بف مكسى بانيرز الم -1

 .310، ص، دت، مصرالفكر العربيدار دط، تحقيؽ عمي محمد البجاكم، ، صناعة الشعر
 .17، ص يسيمياء المرئجاؾ فكنتاني، ينظر:   -2
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 الذات إلى حالة إدراكيا الطبيعيتمؾ القصائد ما يكلد المتعة، كالتي سرعاف ما تزكؿ لتعكد تمؾ 
كىذا ما تعكسو منظكمة المصطمحات الذم يغمب عميو الكعي الحسي كيحكمو التفكير العقمي، 

ستعانة بالمعاجـ كالقكاميس لمعرفة كيستمـز المستكل الداللي التكترم االالمرتبطة بيذه البيئة 
تعيف  منويـ لكصؼ لفظة دالة عمى الشعكر، ك الدالالت التكترية لمفاىيـ الشدة كاالمتداد أك الق

كمف ذلؾ عمى كصؼ داللي كمعجمي لمشدة كاالمتداد، معرفة طبيعة التجميات المستكشفة، 
 : مثبل لفظة التثقيؼ

لفظة مف 
 المدكنة النقدية

 جميةداللتيا المع
المغة الكاصفة 
 المحسكسة

التكظيؼ النقدم 
 لمفظة

ما تسكل بيا الرماح  التثقيؼ
كأقاـ أكٌده بثقافة سٌكل  
عٌكجو )لساف العرب 

 مادة ثقؼ(

 

خشنة، صمبة، يميف 
ككجو المقاربة بينيما 
أم التثقيؼ غايتيا 
جكدة الشعر عند 
الشاعر كىي مف 
جكدة الٌرماح، منو 
إصابة اليدؼ عند 

كالمعارؾ الصيد 
كبلىما يستدعي مشقة 

كعناء: ىك إدراؾ 
 حسي متبادؿ

مف أطاؿ النظر في 
قصائده كنٌقحيا حتى 
تخرج عالية القيمة 

 الفنية.

يقكؿ ابف سبلـ في 
"التثقيؼ  طبقاتو

لمرماح أف يستكل 
بالثقاؼ كىي خشنة 

يا فرؽ صمبة في طرف
يتسع لمرمح القكس 

 يا حتى يميفيفيدخؿ ف

مح تقريبا عند كؿ النقاد القدامى، كال يخرج مف ككنو حالة نفسية يعيشيا لقد تردد ىذا المصط
تنقيح عٌرؼ النقاد لفظة التثقيؼ بأنيا كلقد الشاعر، بيف البحث عف الجكدة كتنقيح القصيدة، 
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عند التثقيؼ لقكة كجكدة شعرىـ فمدح الشعراء ىك القصيدة، كتحكيكيا، حتى تخرج مستكية... ك 
 الو ىك جعؿ العسير يسيرا:كعب بف زىير فيما ق

 1ٌثؿمى تى ا يى مى  ؿٌ ا كٌ يى نٍ ر عى صِّ يقى ا    فى كنيى تي مي  يفى مً ى تى تى ا حى يى تي فٍ ق  ثى 

داللة خفية عمى أٌف النفس فيي ، كالسيكلة يف التثقيؼ كالميكنةنبلحظ كيؼ جمع الشعراء بكىنا 
أٌف التثقيؼ نكع مف كتبحث عف ما يخفؼ ىمكميا، كقد تجمى  نسانية تيكل الميكنة كالبساطةاإل

، بمعنى تبقى الذات دكما في حالة اإليقاع النفسي، يقؼ عند حالتيف متنازعتيف ىما الخفة كالثقؿ
 :يقكؿفعدم بف رقاع الشاعر أما عف  ،ارتباؾ كعمى كفة شدة تعمك كتيبط

 اىى ادى نى سً ا كى يى مى يٍ ـ مى كِّ قى ى أي تى ا             حى يى نى يٍ بى  عي مى جٍ أى  ت  بً  دٍ ة قى صيدى قه كى 
اػػػى نآدىػمً  فواققٌيـ ثو           حتى يي ائً قنى  كبً عي ي كي فً  ؼي ق  ثى المي  رى ظى نى           

2 
فتمر عميو حاالت شعكرية صعبة كمتكترة، حيث يجمع كؿ يسعى ىنا الشاعر االرتقاء بشعره،  

لما يتأتى لو الداخمي، ك  هالمسؾ بالمعاني المكافقة لشعكر كيعمؿ كؿ فكره مف أجؿ  ،قكاه الباطنية
نقطة تمثؿ  ذهىالتكتر فحالة تنقيح كتيذيب شعره، تقؿ بنفس الحالة التكترية إلى مرحمة نذلؾ ي

ذ ك (، extensivité( كالمدل )Intensivitéتقاطع بيف بعديف أساسيف ىما: الشدة ) يتضمف ا 
ركز حالتيف مما يكحي بب)محكر الذات(، كىك بمثابة محكر الشدة األىكاء كالكجداف كاالنفعاالت 

شار إليو حاـز القرطاجني ما أكحالة الضعؼ النفسي؛ فيذا  حالة القكة النفسية، :متعاكستيف ىما
كأحسف الشياء التي تيعرؼ كييتأثر ليا إذا عرفت ىي الشياء التي فطرت النفكس » :في قكلو

د الحيدة فيو الحاالف مف المذة كالذكريات لمعيك  أك ما كجدمنيا أك التألـ عمى استمذاذىا 
المتصرمة التي تكجد تمتذ بتخيميا كذكرىا كتتألـ مف تقضييا كانصراميا. فإذف طرؽ الشعر 

جتالء ا  فييا لقاء الحبة في حاؿ كجكده ك : إما تككف مفرحة محضة يذكر في ثالث جياتإذا 
ما أف تككف مفجعة نسجالس ال مالركض كالماء كما ناسبيما كالتنعـ بمكاطف السركر ك  . كا 

                                                           
 ، دار الشؤكف الثقافية العامة1ط ،، مف األلؼ إلى الذاؿ1الجزءمعجـ النقد العربي القديـ، أحمد مطمكب،  :ينظر -1

 . 292، ص1989،العراؽ، بغداد
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ما  يذكر فييا التفرؽ كالتكحش كما ناسب ذلؾ كبالجممة أضداد المعاني المفرحة المنعمة، كا 
أما ك 1«كيتألـ لفقدىا فتككف طريقة شاجية ،أف تذكر فييا مستطابات قد انصرمت فيمتذ لتخيميا

)محكر  يتعمؽ باألشياء مف عدد، ككمية، كامتداد، كتنكع، كزماف، كمكاففمحكر المدل 
فحينما ترتفع  ،نقصانا كأكيترابط المحكراف زيادة  ،المنتشر د في فاصؿ المركزشياء(، كيتحداأل

الشدة كالمدل معا يككف اتجاه التكتر مباشرا، كحينما يككف أحدىما مخالفا لآلخر، كأف يككف 
 المدل مرتفعا، أك تككف الشدة منخفضة، أك العكس صحيح أيضا، فنحف أماـ تكتر معاكس

نتياء مف تثقيؼ القصيدة، تمؾ الحالة التي ضاقت فييا النفس كشحذت لحالة االرتياح عند اال
كرٌبما أتت عمٌي » كاف الفرزدؽ يقكؿ في زمانو مت الفكر كالطبع معا فقدالقرائح فييا، كعم

جرير إذا أراد أف يؤيد قصيدة  فٌ كلقد قالكا إ 2،«أسيؿ عمٌي مف قكؿ بيتضرس  نزعساعة ك 
، كربما عبل السطح كحده فاضطجع، كغطى رأسو رغبة في صنعيا ليبل، يشعؿ سراجو كيعتزؿ

 يوف النفسي في العمؿ اإلبداعي، الذم يبدك الخمكة بنفسو، أليس كؿ ىذا بيانا ألىمية الجانب
 صاحبو غريبا.

مما يثير  يستقطب السامع إلييا عند نيايتياال شؾ أٌف تثقيؼ القصيدة، كتكرار النظر فييا قد 
تفاعمت  المعتمدة نابعة مف حقؿ داللي حسيالنفعاؿ، كيتبيف أف الٌمغة ؽ االذاتي كيحقالشعكر 

الحكاس بالدرجة األكلى مع عكالـ الذات المبدعة كالناقدة، فالتثقيؼ ككحدة لسانية تجاكزت حدكد 
تدفع الشاعر إلى  النظر تستدعي قكة شعكرية داخمية حيث إطالةك الكضع المغكم المعركؼ، 
 .راؾ الباطني إلى اإلدراؾ الخارجيإلى النكر، أك مف اإلدإخراج فكرتو مف الظبلـ 

تسقط مظاىر العالـ ف ات المبدعةبيف الذك تحقيؽ التجاذب ل تساىـ الحكاس بشكؿ تفاعمي حسي
الخارجي المرئي )مف نكر الشمس كخشكنة الطبيعة البدكية( عمى مكٌكف العالـ اإلحساسي 

فعبرىما تدرؾ  الحساس يؽ الجسد كالحكاس، أككال يتحقؽ حضكر الذات إال عف طر اإلدراكي، 
كنقصد بالذات  كعدد، ككميةالذات المكضكعات كاألشياء الخارجية مف أشكاؿ، كزماف، كمكاف، 
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كىنا ،ليا عمؽ كشدة كقكة -بطبيعة الحاؿ -مجمؿ المشاعر كاألحاسيس كالقيـ، كىذه المشاعر 
يبرزىا ذاتية،  متغيرة مف خبلؿ أحاسيس ف تتأتى إالتبرز داللة أنساؽ الحكاس، التي ال يمكف أ

تتمثؿ في ضربات القمب أك فتتفرع إلى أحاسيس حركية داخمية، يمكف أف الجسد المدرؾ؛ كمنو 
أحاسيس حركية أخرل ك  motion intimeكىي نكع مف التحريكات الباطنية  ،الحركات النفسية

 1أجزائو، كتدعى التنقبلت، أك بعض  corps propreخارجية، ترتبط بنقبلت الجسد الخالص
 إلييا مف أجؿ الرفع مف قيمة عمموالشاعر أف التثقيؼ كسيمة كحيمة شعرية، يتكجو  حيث يدرؾ

بمعنى أٌف  ف طرؼ النقاد، أك المتمقيف لشعرهكلتجنب بعض المآخذ التي تؤخذ عند إلقاء الشعر م
الشعكر  اقد، كمثؿ ىذبي، نتيجة تقكيـ الناالتثقيؼ يساىـ في تيذيب العمؿ الشعرم كاألد

ابف بضركرة تنقيح الشعر، يجعؿ الشاعر يستدعي جميع أنكاع حكاسو لتحقيؽ ذلؾ، يقكؿ 
كسمكا ليا إذا كممت لو المعاني، ككثرت البيات، كٌفؽ بينيا بأبيات تككف نظاما ف... »طباطبا:

قصى  انتقاده، يجة فكرتو، فيستجامعا لما تشٌتت منيا، ثـ يتأمؿ ما قد أداه إليو طبعو، كنت
ف اتٌفقت لو قافيو، قد شغميا  ـ  ير  ما كىي منو، كيبدؿ كؿ لفظة مستكرىة لفظة سيمة نقية، كا 

معنى كالمعاني، كاتفؽ لو  معنى آخر مضاد لممعنى الكؿ، ككانت تمؾ القافية أكقع في 
بطؿ ذلؾ المعنى الثاني منيا في المعنى الكؿ، كنقميا إلى المعنى المختار الذم ىك أحسف كأ

، 2«كيككف كالنساج الحاذؽ الذم يفكؼ البيت أك نقض بعضو، كطمب لمعناه قافية تشاكمو
فينتيي إلى نتيجة مؤداىا أف الدكافع التي كجيت نشاط الشاعر كحتى الشاعر الناقد مرتبطة 

 ارتباطا متعدد األبعاد بتشاكؿ العالـ الحسي لمذات مع العالـ الخارجي ليا.

أثناء العالـ الحسي الشعكرم  أف يحيؿ إلى آلية تشكؿمف خبلؿ كبلمو  اطبا حاكؿ ابف طب     
استدعاء مف خبلؿ ف، تمثبل لذاتو كذلؾتعد في الحقيقة ىي ك  ،عند الذات الشاعرةصناعة الشعر 

غة ؿ المٌ أى تجنب المستكره مف الكبلـ، فيستكلد ذات مضمرة تدفع الشاعر إلالحكاس كالعمؿ بيا ت
اء أىمية انسجاـ الكبلـ الشعر عمـ  لماميا ذاتا أخرل تتجاكب معو، ك ، فيتخيٌ ؼ القصيدةكيثقٌ 

                                                           
1- Voir : Jacques Fontanille, Mode Sensible et Syntaxe Figurative, Nouveaux Actes 

Sémiotique, PULIM, Université de Limoges, Paris, 1999,  p11. 
 .11ص عيار الشعر،ابف طباطبا العمكم،  -2
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نما تأثيرا في  ،يثقفكف كينقحكف شعرىـ ليس بحثا عف الجكدة كاالذات المتمقية راحالشعرم ك  كا 
مكضع المتكمـ أك األنا فيك األكؿ فأما ، خذ أحيانا كثيرة مكضعيف تكاصمييففالذات تت، مقيالمت

كعبر ممفكظات تشير إلى  متكمـ المتمفظ الذم يحضر في النص اإلبداعي أك النقدملتعبر عف ال
ذلؾ، كيتـ ىذا الحضكر بكاسطة ضمائر التكمـ كالحضكر في الزماف كالمكاف، كتكظيؼ 

فإما يككف الشاعر نفسو  ،مجمكعة مف القرائف كالمؤشرات، أما المكضع الثاني فيك المتمقي
ربط الذات بالمكضكع يتـ كعميو،  المتمقي بشكؿ عاـ كالناقد مثبل،كيمثؿ في حالة التيذيب، أك 

أك ربطيا بالمقصدية، كتحديد ما يجمع الذات بالمكضكع، فيؿ ذلؾ ىك الخياؿ أك الرغبة أك 
ثـ ، ذات تبحث عف مكضكع الرغبةإذف ىناؾ ؾ أك اإلرادة أك الرغبة...؟ التمني أك اإلدرا

jمف حضكر بسيط إلى حضكر متعدد  افة كمتعددة تحكليقكل مختمفتنشأ  ،مبدأ التكترل خضع
الذم  ىك الفضاء التكترمكىذا  ،فضاء متدرج متعدد القيـالكجيات كالرؤل، مع كضعيا في 

 .إشاريايحدد مكاقع الذات كأكضاعيا داخؿ فضاء تكترم قد يككف معينا أك 

لذا فالنصكص النقدية  ؛تفاعميةيا شعكرية إدراكية بككنيا مزيجا بيف الذكات، كأنٌ إذف ت تمتاز الذا
ركزت عمى تمثيؿ ىذه الذات عمى أنيا مزدكجة، فيي ذات مدركة لؤلشياء الخارجية بفعؿ 

حساسة في تمؾ األلفاظ الرنانة كالعطرة ما تدركو بالكقائع أك األحداث، كذات الحكاس، ككؿ 
ف لـ فإف الطباع الناشئة أيضا عمى ى»، لرشيقة التي تصكر الشعكر الداخميكا ذه الحاؿ  كا 

مجرل تمؾ في سداد الخاطر كالتنبيو لما يحسف في ىيئات  ، جاريةتكف في القاليـ المعتدلة
لى آماؿ ...كال ... ككانت البكاعث تنقسـ إلى إكالمعاني بما ال يحسفاللفاظ المؤلفة  طراب كا 

، كقكة يكمؿ لشاعر قكؿ عمى الكجو المختار إال بأف تككف لو قكة حافظة كقكة مائزة
كالعذاب، تقابميا حاالت مف اإلطراب  يؿ إلى الحزف كالشجف كالغضبفثمة حاالت تح،1«صانعة

 ، كلكؿ حالة نفسية معجميا المغكم المعبر عنيا.كالفرحة كالغبطة كالسركر

فإف قميؿ تمؾ ، خذ مف نفسؾ ساعة نشاطؾ كفراغ بالؾ» يقكؿ:الجاحظ كفي جانب آخر نجد 
رؼ حسبا، كأحسف في السماع، كأحمى في الصدكر، كأسمـ مف الساعة أكـر جكىرا، كأش
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فاحش خطاء...فإف حؽ المعنى الشريؼ المفظ الشريؼ، كمف حقيما أف تصكنيما عما 
يفسدىما كييجنيما، كعما تعكد مف أجمو أف تككف أسكء حاال منؾ قبؿ أف تمتمس إظيارىما 

قا عذبا، كفخما عذبا، كيككف فكف في ثالث منازؿ، فإف أكلى الثالث أف يككف لفظؾ رشي
ينا تأكيد كاضح لما ذكره ابف طباطبا فالنفس ال ف،1«معناؾ ظاىرا مكشكفا، كقريبا معركفا...

تخرج مف ككنيا جزء مف تشكؿ المغة، كما التثقيؼ إال كسيمة لتحقيؽ ذلؾ، كقد سبؽ الجاحظ 
فالنفكس ال »ئو عمى النقاد، الشعر قبؿ إلقا في تعريفو لمتثقيؼ، كفي اإلشارة إلى أىمية مراجعة

تجكد بمكنكنيا مع الرغبة، كال تسمح بمخزكنيا مع الرىبة، كما تجكد بو مع الشيكة كالمحبة 
تبرز ىذه النصكص النقدية مدل عمؽ الفكر عند النقاد القدامى، كتكسع معارفيـ ، ف2«فيذا ىذا

 نسانية مف كجية نفسيةاإل إلى تحميؿ الذات غكيةالمٌ مكر األ افيـ مكسكعيكف، إذ نجدىـ تخطك 
لى بياف أىمية العالـ المحسكس في العممية اإلبداعية، ككيؼ كانت التيمات الدالة عمى عالـ ك  ا 

قبح، فمقد رٌددكىا في  حسف، فكر، تثقيؼ، تجكيد، ،ف قبيؿ: طبعالحكاس محؿ االىتماـ م
افقو في طبعو أحكاميـ كفي جميع دالالت أقكاليـ، ذلؾ أف العالـ المحسكس أٌكؿ عالـ ر 

 حتى عندما عرؼ النقد مرحمة انتقالية إلى النقد المنيجي.استمر ذلؾ كسذاجتو كارتجاليتو، ك 

مف  ؿ كتحريؾ عالمو الحسي كاإلدراكيمطالب بإعماؿ فكره، كتشغيالعربي الشاعر كاف لقد 
تي تضمف أجؿ دعـ فكرة أكلكية النفس كالحس عف العالـ المجٌسد كالمرئي الكاقعي، ألنيا ىي ال

 ممية  اإلبداعيةلممعنى الشعرم تحٌققو؛ كمثؿ تمؾ المراحؿ التي يقؼ عندىا الشاعر أثناء الع
كيفية تداخؿ عالـ المحسكس بعالـ اإلبداع، حيث يقكؿ: جاؾ فكنتاني كفي ىذا المقاـ يشرح 

الغية باإلحسية، ال ةفعاليالأما في الخطاب فإف ظكاىر التمٌكج كالتعديؿ كالتراكب تدؿ عمى »
تشؽ طريقيا بيف صكر التجمي، لكف مف جية أخرل فاف الصدع الشعكرم لمخطاب، كبركز ل

الجسدية التي تقمؽ الصكر التي تعترييا التكترية، أك تقمقيا،  يكشفاف عف نشاط حسي 
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 1«تقبمي ذاتي، يطالب مف خاللو الجسد الخاص لذات الحس بحقكقو في الداللة الخطابية
كالتغييرات التغيرات في التراكيب نتيجة حتمية لتغيرات حاالت الذات فكؿ تمؾ التمكجات ك 
 كيمكف تمثيؿ ىذا التقابؿ كالتشابو بالمخطط التالي: ،الجسدية المصاحبة ليا

 

 
 

 المبدع      المبدع             

 لحظة اإلبداع   لحظة اإلبداع           

 

طالة النظر           التعديؿ، التراتب التمكج،      التثقيؼ كا 

 اختيار األلفاظ، نقؿ المعاني                                 قمؽ الصكر، استدعاء الصكر   

 تجمي الصكر                مف معنى إلى آخر 

 تشغيؿ الجانب الذاتي الشعكرم   استدعاء العالـ الحسي الداخمي   

 قمؽ، اضطراب، تأثير عمى الجسد                   قمؽ، اضطراب، رغبة التجكيد            

 الشعكرم   نفعاؿاال تأثير عمى الجسد المعٌبر

 

 

                                                           
 .16، صسيمياء المرئي جاؾ فكنتني، -1

 التكصؿ إلى تكلد الداللة الحسية كتجمي التمثيبلت الخطابية كالصكرية

العالـ المحسكس عند أصحاب سيميائيات  العالـ المحسكس عند النقاد القدامى
 األىكاء
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ىكذا يظير تقاسـ النقاد العرب القدامى، كممثمي سيماء التكتر كاألىكاء، تقريبا نفس          
ات الداللية، كتصٌكرىـ لمعالـ الحسي، كمما يبلحظ، كذلؾ، الكيفية التي استطاع بيا النقاد التيم

العرب استنباطيا؛ كتمثيميا في أحكاميـ النقدية عف سميقة، مما يعيف الشاعر عمى تكليد النص 
قامة الركابط الفنية بيف عا لمو اإلبداعي بذلؾ، حيث يقـك الناقد بتقكيـ ذلؾ العمؿ كتيذيبو، كا 

الحسي الشعكرم، كالعالـ الخارجي الذم يصفو باستعماؿ لغة كاصفة محسكسة تشبو تمؾ التي 
اعتمدىا الشعراء، كتحميؿ تيمة الجزالة يكضح أكثر ىذا البعد الحسي لؤللفاظ النقدية المتكارية 

 خمؼ األحكاـ النقدية:

لفظة مف 
المدٌكنة 
 النقدية

داللتيا 
 المعجمية

المغة الكاصفة 
 كسةالمحس

 التكظيؼ النقدم لمفظة

الحطب اليابس  الجزالة
كقيؿ الغميظ، 

 كيقاؿ:

رجؿ جزؿ الرأم 
كامرأة جزلة، 

 بٌينة جٌيدة

الرأم، كالمفظ  
جزؿ خبلؼ 
ركيؾ )لساف 
العرب مادة 

 جزؿ(

مستمدة مف البيئة 
فالحطب اليابس سريع 

يدؿ  النار، الشتغاؿا
عمى حسف الجكدة 
كالنكع. كىك قابؿ 

يكمية الستعماالت 
كثيرة، كيمكف أف يخزف 

، كأما الشعر طكيمةلفترة 
الجزؿ فيك الخفيؼ 

 كالمسترسؿ

ىك مف المفاىيـ الكصفية التي 
عمى مف ينبغي لمف أراد التفٌكؽ 

في أداء المعاني في أبياتو سبقو 
الشعرية عمى مف سبقو مف 
الشعراء، أف يزيد إضاءة في 

 المعنى ك أف يأتي بأجزؿ الكبلـ.

بالجزؿ مف األلفاظ أف  "لست أعني
يككف كحشيا متكعرا عميو عنجيية 
البداكة، بؿ أعني أف يككف متينا 
عمى عذكبتو في الفـ كلذاذتو في 

 1السمع"
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فالجزالة  النقدية عناية كبيرة، بحيث كٌظفكىا كثيرا في أحكاميـالجزالة لمفظة لقد أكلى النقاد      
أما جزالة المفظ فما لـ يكف »رتبط أكثر باأللفاظ، تعني الكضكح كالدقة، كىي عكس الركاكة، كت

بالغريب البدكم، كال السفساؼ العامي، كلكف ما أشتد أسره، كسيؿ لفظو، كنأل كاستصعب 
مفيكما نفسيا، الرتباطيا ىذه المفظة ، لقد اتخذت 1«عمى غير المطبكعيف مرامو، كتكٌىـ إمكانو

ثير، عند قكارع الكعيد، ميكالت الزجر، أنكاع باألغراض الشعرية، فالجزالة تككف شديدة التأ
ترد في المبلطفات كاستجبلب المكدة كالبشارة فإنيا التيديد، أما في حالة رقتيا كليكنتيا، 

فمنيا الكبلـ السخيؼ، كالمميح كالحسف، كالقبيح  :، كبيذا تككف الجزالة عمى أنكاع2بالكعد
لنفس باأللفاظ، كمنو الشعكر، ارتباط صكرة اكالسمج، كالخفيؼ كالثقيؿ، ككمو كبلـ يحيؿ إلى 

ٌف اشتراط النقاد لمجزالة الجزالة تكٌ  فٌ إيمكف القكؿ  جت ألف تككف صفة دالة عمى حالة النفس كا 
 اذة الشعرية، حيث إف ىذه السمة الكبلمية تحمؿ بعدا جماليفي الكبلـ، أمر ضركرم لتحقيؽ المٌ 

ي، لدل الشاعر، فالجزالة كداللة عمى ميارة األداء الفنغايتيا نقؿ أفكار الشاعر بمغة انفعالية، 
راضي في األكىي تعادؿ بحث العربي لؾ اإلتقاف في البناء التركيبي كالداللي، تعني كذ

لمحطب، الحطب اليابس الذم يستعمؿ في الطيي كالتدفئة  الصحراكية المقفرة عف نكع جيد
 لتالية: أ+ ب =ج.بالمعادلة ا ذلؾ كحتى لئلنارة ليبل، كيمكف تمثيؿ

 الجزالة متعمقة باأللفاظ - أ
 بمعية المغة  الكاصفة تشكيؿ العالـ المحسكس                                  

 ظنيا باأللفاالنفس نعبر ع - ب
 يالنفسالشعكر سمة ترافؽ باعتبارىا الجزالة  -ج= 

                                                           
 1990، مكتبة الخانجي، القاىرة 2، تحقيؽ رمضاف عبد التكاب، ط، قكاعد الشعرأبك القياس أحمد بف يحي ،ثعمب -1

 .63ص
، دار الشؤكف الثقافية العامة، بغداد 1، ط، مف األلؼ إلى الذاؿ1الجزءد العربي القديـ،معجـ النقأحمد مطمكب،  -2
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رغبة اقتناء مع بمكغ الرغبة النفسية الداخمية العربي في الناقدتشترؾ صفة الجزالة عند          
منو جعؿ الناقد لمفظة ك -الحطب اليابس لو خصكصيات كفكائد عديدة -محطب اليابسالحطاب ل

اقتناء الشعراء كذلؾ في رغبة ىي يميز بيا القكؿ الحسف مف القكؿ القبيح، ك الجزالة ميزة خاصة 
ف تحٌقؽ ىذا حٌققت لمسامع لذة سمعية، ـالمفظ الجزؿ كتركيضو؛ مما يتماشى مع شعكرى ، كا 

النسجاـ بيف الحاسة السمعية كاإليقاع المفظي الصادر مف الخارج ىك الذم كراحة نفسية، فا
يصدر ما نسميو التناغـ الحسي، حيث يتـ باجتماع األصكات الداخمية كاألصكات الخارجية 
تحت تنظيـ اإلدراؾ الشعكرم في شكؿ تمٌكجات تعمك كتيبط، كتميف كتشتد، مع تمكجات 

عمى ة النفسية المتكترة بعد فعؿ السماع ثـ التذكؽ الحسي الحالخضاع إكبذلؾ يمكف االنفعاؿ، 
في شكؿ تعابير لغكية تحيؿ  تقاطع بعد الشدة مع بعد المدلفينتج مستكل المضمكف لمتحميؿ، 

مممكسة قائمة عمى التميز كقيـ كالمجردة النقدية القيـ ال كمنو تتشكؿ مجمكعة مف إلى الحكاس،
 االنتشار كاالنصيار. لمنصكص اإلبداعية كالقائمة عمى التحميؿ المكضكعي  مبنية عمىكائنة 

ذاتية تتحكـ فييا الحكاس ىي قيـ ك كىكذا، يمكف الحديث عف نكعيف مف القيـ: قيـ مجردة 
كترتبط القيـ األكلى  ، يمثميا أغمب النقاد،مشتركةعامة ىي قيـ  جماعية كقيـ ،كيسيرىا الذكؽ

تعرؼ الثانية بالخمط  في حيف لجانب الذاتي الشخصي،ارتباطيا با (بسببTriبالفرز كاالنتقاء )
ختبلؼ بيف اآلراء كجاؾ خاصية التعدد كالتركيب كاالبسبب كجكد  (Mélange)كاالنصيار 

 :  1فكنتاني يسمي القيـ السابقة: القيـ المجردة كالقيـ الككنية، كالجدكؿ التالي يكضح ىذا التحديد

 الككنيةالقيـ  القيـ المجردة المحدد/المحددات

 متالشية ثابتة الزمانية

 منتشرة مركزة المكانية

                                                           
1
 - voir : Jacques Fontanille, Sémiotique du Discours, p128- 134. 
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تتجمى إيقاعات الذات في شكؿ تدافع لمكجة مف األلفاظ الجزلة، السيمة كالسمسة          
لتحٌقؽ الجزالة، كتككف في إنيا الشركط القبمية ، يقاعاتيا تنتشر بفعؿ الزمفإ نجدالتأثير كالفيـ، 

غكية، في تخٌير األلفاظ ا، كمدل قدرتيما عمى استثمار المعارؼ المٌ كالناقد مع الشاعرممفكظات 
ىك حس دقيؽ خاص ينمك في الذات، كعف ك كاجتناب الركيكة كالسخيفة كالمكحشة،  الفصيحة

شعكر داخمي باطني في ذائقة الناقد أك المتمقي الذم تعٌكد عمى  ،ىك أيضاك سميقة كطبع بدكم، 
المفظ السخيؼ ك وينفر السمع منكقبيح مما فيو مف حٌس مضاد تمفظ كسماع الجزؿ مف الكبلـ، ك 

فإٌف الكحشي مف الكالـ يفيمو الكحشي مف الناس، كما  »، كفي ىذا يقكؿ الجاحظ:الركيؾ
، ككالـ الناس في طبقات. فمف الكالـ الجزؿ، كالسخيؼ، كالمميح يفيـ السكقي رطانة السكقي

، ككمو عربي، كبكؿ تكممكا، كبكؿ قد تمادحكا كالحسف، كالقبيح كالسمج، كالخفيؼ كالثقيؿ
 .1«كتعايبكا

أثناء  اختيار الكممات كالحركؼخاصية قد كاف الناقد العربي مثمو مثؿ الشعراء، يعتمد عمى ل
تجؿ و ـ الشعكر كالحس، إنٌ لقريبة إلى عاكاصفة  ةلغ يعمد عمى بناءحكاـ النقدية، ك تشكيؿ األ

، كقد كانت صرامة القيكد مف األكزاف كالقكافي السميقة كالفطرةلنفس عربية تشتغؿ ب بناء متكامؿل
ال تختمؼ في ألحكاـ يبنكا صكرا أف غة، ك لكا عمى المٌ التي يفرضيا عمى الشعراء سببا في أف يعكٌ 

 بنائيا عمى التي يقيميا الشعراء. 

 لمعركفةتي تشتغؿ بالحكاس الخمس ايعكد ىذا الشعكر باألساس إلى حاسة التذٌكؽ، ال       
إلى ذلؾ اشتراؾ البعد اإلدراكي المعرفي المتشكؿ مف الدربة كالممارسة، ككثرة المجالسة إضافة 

كاالستماع كاالستمتاع بالقكؿ العربي المكزكف، كنمط عيش يرافؽ الشاعر منذ كاف الشعر 
رم مقطكعات كأراجيز، فمقد جاء في كتاب البرىاف في كجكه البياف ما يؤكد ىذا التكجو الشعك 

ليس شيء أعكف عمى جزالة الكالـ، كخركجو عف تحريؼ ألفاظ »: ابف كىبيقكؿ فاإلدراكي، 
العكاـ مف مجالسة الدباء، كمعاشرة الخطباء، كحفظ أشعار العرب، كمناقالتيـ كالمختار مف 

                                                           

 .135، ص 1، جالبياف كالتبييفالجاحظ،  -1
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تنمية ىذا الحس التذكقي إلى ، كبذلؾ يسعى العربي دكما 1«رسائؿ المكلديف الدباء كمكاتباتيـ
 نعكمة األظافر، كيركزكف عمى تنكع المجالس األدبية. منذ

جاؾ في تنمية حاسة الذكؽ، فإذا كاف دكرا يمعب المحيط األدبي، كالمعرفي لمشاعر كالناقد 
يسمياف األىكاء كالمشاعر بالشركط القبمية لتشكؿ الداللة، فإف القدامى يعٌدكف  فكنتني كغريماس

كاألخبلقي شركطا أكلٌية مسبقة لمظاىرة اإلبداعية، كالعكدة مجالسة األدباء، كالكسط االجتماعي، 
 بيف ىذا الرأم جميا. شعر العربي كلمفيـك عمكد الشعر يإلى مفيـك الفحكلة في ال

يكجو الذكؽ الحسي الناقد دكما إلى استحساف المستحسف مف الكبلـ، كاسترذاؿ المستيجف منو،  
نبثاؽ الداللة مف العالـ الحسي االنفعالي، يعكد إلى ثـ إف الميؿ الحسي، كتكجيو االىتماـ إلى ا

، ككنو يربط بيف le corpsالذم يمثمو كؿ مف الجسد أك البدف sensibilitéمصدر الحساسية 
المغة حسب الطرح الذم ظير في كتاب سيميائية األىكاء كالذم يرل أٌف عممية نمف مستكيي

كالتمقي الباطني،  ،التمقي الخارجيبيف لجمع ا وتـ مف خبللذم يالك مجانسة الكجكد السيميائي، 
التي تخفييا البنية ك  ،العبلقات الضمنيةمف سمسمة لتشكيؿ تعتمد عمى كساطة الجسد الخاص، ك 

الداللية األكلية، كىي عبلقات تتحكـ في كجكدىا الفعمي سياقات اجتماعية ثقافية ال تخبر عف 
، فيككف كقانكف باطني 2الكضعية أك تمؾ قاتو الممكنة ضمف  ىذهد تحقٌ معنى جاىز، بؿ تحدٌ 

 لمعممية اإلبداعية.

بمعنى  لة ىي نتاج تفاعؿ اجتماعي كثقافيحيف بيف أٌف الجزا ابف كىبتؤكد ىذه المقكلة قكؿ  
، فالحس الجمالي ينمى بالدربة كالممارسة كال يعطى اءعر الشالنقاد ك لغة في تأثير البيئة كالمجتمع 

ىكذا يتبيف مف ك  ،حسي عمى سمطة العقؿ كقكاعد المغةبقية التذكؽ الجاىزا، مما يؤكد كذلؾ أس
ذاتي إزاء استدعاء عالـ خبلؿ تجمي العالـ المحسكس، عند النقاد العرب القدامى، أٌف الشعكر ال

فو حسب القدرات اإلبداعية صفة تخرجو مف عالمو الباطني كتكيكاف البد لو مف لغة كاالحكاس، 

                                                           
 .139، ص1969 ،مصرتحقيؽ حفني محمد شرؼ، البرىاف في كجكه البياف، ابف كىب،  -1

2
-voir : Algirdas Julien Greimas et Jacques Fontanille, Sémiotique des passions, édition 

du Seuil, Paris, 1991, p 23.  
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كاحد، كلكي تتحكؿ تيمات الحس إلى كحدات لسانية تكاصمية إدراكية، لممبدع كالشاعر في آف 
خمية، كالعالـ الخارجي تساىـ في تماسؾ العالميف المشٌكميف لمداللة كىما عالـ الذات المبدعة الدا

بمختمؼ تأثيراتو عمى العالـ الحسي المتكٌلد منيما، كذلؾ ما نجده في قكؿ اآلمدم:" المحاكى، 
ني مكجكدة في كؿ أمة، كفي كؿ لغة كليس الشعر عند أىؿ العمـ بو إال ... كدقيؽ المعا

حسف التأتي، كقرب المأخذ، كاختيار الكالـ، ككضع اللفاظ في مكاضعيا، كأف يكرد المعنى 
بالمفظ المعتاد فيو المستعمؿ في مثمو، كأف تككف االستعارات كالتمثيالت الئقة بما استعيرت 

إف الكالـ ال يكتسي البياء كالركنؽ إال إذا كاف بيذا الكصؼ، كتمؾ لو كغير منافرة لمعناه، ف
 .1"طريقة البحترم

القبيح، عند معظـ كالنفكر مف لقد تمحكرت تيمات الشعكر بيف االنجذاب إلى الحسف       
النقاد القدامى، حيث يشتغؿ الذكؽ كآلة نفسية داخمية في الذات، تقـك عمى تقدير الجماؿ 

، فالذكؽ شكؿ مف أشكاؿ المييئات القبمية لمداللة، أك ما أطمؽ عميو عند القدامى كاالستمتاع بو
بالطبع كاالستعداد الفطرم، يتنامى ىذا الحس الذكقي بتكاجد ظركؼ طبيعية كبيئية مناسبة تكفر 
لمتمرس النقد ثقافة كمعرفة، كخاصة أف يككف عارفا بالٌمغة كمختمؼ مستكياتيا كأصبحت تمؾ 

، كحتى الشعراء يشترككف في ىذا السنف، فعند قكليـ: عميو امتفق codeسكسة سنناالمغة المح
كبلـ ليف، أك لفظ خشف، فإف الشاعر يفيـ قصد الناقد، كيدرؾ إدراكا تاما مكاطف الحسف 
 كالجماؿ في شعره أك مكاطف القبح كاالستيجاف، فيككف بذلؾ الشعكر كاإلحساس بالجماؿ فعبل

حاالت، فإف المر يتعمؽ بحالة مف التكازم بيف المجرد، كالمممكس كفي جميع ال" متبادال
الممكف كالمتحقؽ، الصكرم كالمشخص، كىك تكاز يربط فيـ الحد الثاني بالحد الكؿ كيشترط 
تحقؽ الثاني بكجكد الكؿ، فيشتغؿ الكؿ باعتباره قكاعد عامة مكجكدة خارج السياقات 

تي تتحدد ضمف الينا كا ف، فإف النسخة الممكنة الكجكد المباشرة، أما الثاني فيك النسخة ال
فاألمر  2"كالتأكيؿ، إذا كاف ىناؾ نمكذج يحتضنيا، كيشتغؿ بصفتو تجميعا لكؿ النسخ الممكنة

                                                           
 .380، صالعمدة في محاسف الشعرابف رشيؽ القيركاني،  -1
 .24، ترجمة سعيد بنكراد، صسيميائيات الىكاءغريماس، كفكنتاني،  -2
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إلى آليات اشتغاؿ العالـ الحسي اإلدراكي كالشعكرم  كيفية تنٌبو النقاد القدامىبيتعمؽ ىنا 
مف جية، كتحقيؽ أسمى لذة، كىي لذة الممارسة اإلبداعية  بالجسدم كالحكاسي، لتٌكلد الداللة،

 ، كيمكف أف نمخص ما قيؿ في المخطط التالي: مف جية أخرل كلذة الممارسة النقدية

 

 

 

 

 

 

يجسد العالـ المحسكس في التراث النقدم جانبيف مف أطراؼ التكاصؿ كالتفاعؿ، ىما المتذكؽ  
دع  لذلؾ األثر األدبي  كىك الشاعر، فبل كجكد لطرؼ دكف كالمب  ،لمعمؿ األدبي كىك الناقد

طرؼ آخر، ذلؾ أٌف األدب يحيا بكجكد النقد الذم يرافقو، كال نقد دكف أدب، لذلؾ يسعى كؿ 
الحاالت الذاتية لكؿ تصؼ طرؼ في عممو أف يؤثر في اآلخر باستعماؿ لغة حسية شعكرية؛ 

العالقة بيف النا كالغير قائمة عمى » يرل أفٌ كس شيمر( ات؛ بغية فيـ تحقيؽ التكاصؿ )فماذ
التعاطؼ الكجداني، كالمشاركة العاطفية الكمية مع النا كالغير، كال تقـك عمى التنافر أك 
البغض كالكراىية، في حيف يرل )دكلكز( أف العالقة التكاصمية بيف النا كالغير في المجاؿ 

 مف العالـ الحسي الٌمغة الكاصفة كبذلؾ تتجمى ،1«دراكيفي البنيكم قائمة عمى التكامؿ اإلالمعر 
غة استطاع الناقد أف يفرض تصكراتو كآرائو عمى الشاعر، كيصقؿ حسو كذكقو الفني كبتمؾ المٌ 

 ، كيحقؽ التفاعؿ بيف األنا كاآلخر.تماشى كالتقاليد العربية الشعريةبما ي

                                                           
 .160، ص2003، دار أكيا، دار الكتب، الكطنية، ليبيا، 2، ترجمة سعيد ىجرس، ط، مدرسة فراكنفكرتبتمكز تـك -1

 العالـ المحسكس

 

 الناقد       الشاعر               

 تحققو المغة    -تفاعؿ بيف ذاتي                        

 إبداع الشعر                                         تقييـ الشعر       

 استثمار المغة الكاصفة الحسية                     
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مى تحقيؽ فعؿ التذكؽ، كاشتغالو لقد ارتبط العالـ الحسي عند طرفي العممية التكاصمية ع      
سقاط المغة عمى كؿ إفي آف، فالجانب المرئي يتجمى في ضمف كسط مرئي كآخر خفي مضمر 

الناقد أك المبدع تصكيره كالتعبير عنو إليصاؿ المعنى إلى النفس في أحسف صكرة، يستطيع ما 
تشاكؿ فيما بينيا لتكجيو أما الجانب المتخفي منو تتمثمو المييئات النفسية كالحكاسية التي تك 

الكعي كتفعيؿ اإلدراؾ الشعكرم كالقدرة عمى استيعاب العالـ الخارجي المثير لمتغيرات حالة 
فردا ال يمكف تحققو ما لـ يدعـ بعالـ الحكاس، الذم يمعب نالذات فاالعتماد عمى الذكؽ الذاتي م

ييا  التحميؿ التي سنركز عم إشكاليةدكرا ال يستياف بو  في تشكيؿ لغة النقاد القدامى، فمتكف إذا 
 ما ىي آليات اشتغاؿ الحكاس في النصكص النقدية التراثية؟    في: في المبحث الثاني، كالمتمثؿ
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 :النفسي كالحكاسي في تكجيو الكعي النقدمالعالـ تشاكؿ  المبحث الثاني:

 تمييد:

غة نظاما تكاصميا لتسمية الحكاس المعٌبر عنيا في النصكص اإلبداعية بكاسطة المٌ  تعدٌ  
ـٌ ، الذات لؤلشياء يا إلى العاطفية يا تحمؿ دالالت متعددة تتجاكز المستكيات الٌمغكية منفإنٌ كمف ث
مف األشكاؿ التي يعدك باإلمكاف معيا الحديث  ذكؽ كغيرهدراكية، بحيث يككف الكاالنفعالية كاإل

أك"ضجيج اللكاف" مثمما ىك الحاؿ  في تعبيرات مف مثؿ المناظر الصاخبة» عف سماع األلكاف
في ركاية )يجيس دكيرم( التي تقكؿ بأٌف اإلمبراطكر الصيني كاف يشكك قمة النـك بسبب ما 
يسمعو مف ىدير الشالالت في المكحة المعمقة عمى جدار القصر... كما يمكف بالمقابؿ الكالـ 

فالحكاس تقـك مقاـ ، 1«رة...عف "رؤية الصكات، في مثؿ النام الذم يعزؼ ألكانا زرقاء محض
كفي إطار ما يطمؽ عميو اسـ تراسؿ الحكاس أك  خبلؿ التجربة الشعكرية اإلدراكيةبعضيا البعض 

 .؛ فيعمؿ البصر مثبل عمؿ السمع، كعمؿ الشـ(synesthésie)تداعييا 

الكشؼ لقد أسيمت سيميائية الخطاب كخاصة منيا سيميائية األىكاء في تطكير آليات 
ما بحثيا حكؿ أنماط المحسكس إال ك لة داخؿ حاالت النفس اإلنسانية، غاؿ الدالاشتعف 

مداللة التي تتكارل مع أنكاع االتصاؿ المختمفة أثناء االحتكاؾ بالعالـ الخارجي، حيث لاستقصاء 
ىناؾ ما يعرؼ بالحيكية المحسكسة عمى المستكل السطحي، أك ما يتعمؽ ببركز »

2الثيسيا
esthésis   حد التنكيعات الخاصة باالستيكاء كالتكترية القابمة لممعاينة ىي أك

                                                           
1
-Voir : Merleau  Ponty  M, Phénoménologie de la Perception, p263. 

" فضمنا " بقكلو: سيميائيات الىكاء لغريماس كفكنتانيمف كتاب "  esthésis اإلثيسا سعيد بف كراد(ترجـ ) - 2
مى أف نأتي بجممة مقاببل لو، فاألمر يتعمؽ بتجربة لئلحساس، فاإليثيسا قد تشير إلى ع  esthésisتعريب المفيـك  

ممكنات جديدة تقكد إلى المعنى ليست مدرجة بالضركرة ضمف آليات التأمؿ المنطقي، كمف جممتيا التجربة الفنية التي 
لقائمة بأف التجربة الحسية تشير إلى الفكرة كتعمف عنيا فعندما يقيـ الشعر مثبل تندرج في التقميد األرسطي ضمف الفكرة ا

نصيار إلى أصؿ كاحد، سابؽ ما يجنح إلى االسمسمة مف العبلقات مع أشياء ليست مف الطبيعة ذاتيا، فإنو بطريقة 
دراكيا ضمف أنساؽ لذلؾ يدرجيا المؤلفاف ضمف الحنيف إلى الكاحد حيث تنصير كؿ  عمى تصنؼ األشياء كا 

التناقضات ضمف حالة أصمية إنيا في عرفيما إحساس جديد كما ىي التجربة الفنية، إنيا معادؿ لميكل" . يراجع كتاب 
 . 47-46سيميائيات الىكاء" لغريماس كفكنتاني، ترجمة سعيد بف كراد، ص "
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اليككية التي تتحقؽ يا تنكيعات سطحية تتجٌمميا كثافة ككـ تشيراف إلى الحركات المباشرة، إنٌ 
)المستكم  كعميو تتبيف التركيبة االستيكائية بتضافر ىذيف المستكييف، 1"«ؽفي مستكل عمي

يمكف إبراز ىذه الكثافة بتكسط الحكاس أك القناة الحكاسية  ، كحيثالعميؽ كالمستكل السطحي(
كيفية التكاصؿ بأنساقيا كالتي تسمح بتحقيقو عمى مستكل الخطاب ك  ،الداعمة لفعؿ الشعكر

مف سمع، كبصر كشـ، كلمس كذكؽ فعندما تخترؽ التجربة اإلبداعية، تمحك الحدكد  المختمفة
لـ الخارجي، لتنشئ عالما خاصا، يتراكح بيف الخياؿ الفاصمة بيف العالـ الداخمي لمذات كالعا

المتشابيات تقـك عمى كشؼ ىذه التكقيعات، كفؾ رمكزىا كليذا فإف كجو  إفٌ » كالكاقع ك
، التي يستعيف بيا المؤلؼ 2«العالـ معطى بالشعارات كالحركؼ كالرقاـ كالكممات الغامضة

ذا عممنا أٌف الخطاب النقدم  –جاكبسكف  عمى حد تعبير -لتحقيؽ الكظيفة الجمالية التأثيرية كا 
 ، ما مدل احتكاـ النقاد إلى العقؿ ك فما يسير بجانب الخطاب األدبي، كيرتبط بو ارتباط تبلـز

النقاد إلى حكاسيـ لتشكيؿ النص النقدم؟ ككيؼ اىتدل ؟ ـمعايير ضبط العالـ الحسي عندى
 ؟كدكره في تفعيؿ ممكة الذكؽ فكيؼ يشتغؿ العالـ الحسي الحكاسي عند النقاد القدامى

 :سميأة الذكؽ عبر تراسؿ الحكاس -1

تفطف النقاد القدامى إلى السمة الداللية المتكلدة مف فعؿ التذكؽ اإلبداعي، فاشتغمكا      
ىذا االنتقاؿ البد أف تمتزج فيو معطى داللي، كلكف تبيف ليـ أٌف  عمى سميأة الذكؽ كتحكيمو إلى

الميمة التي ينيض  ا تستدعيو التجربة التذكقية النقدية كاإلبداعية، كألفٌ المعطيات الحكاسية بم
ثيؿ البعد تمفي ، ك بداعيةشخصية اإلالفي بناء  ابيا ىذا العالـ الخفي مف الذات ال يستياف بي

 .في بناء داللة الخطاب ىذا العالـ سياـإمف زاكية ك  ،الحكاسي ليا

أثناء حديثو عف شركط الناقد بقكلو: المقاـ  في ىذاالجمحي  ابف سبلـكبلـ مثبل كنذكر  
كلمشعر صناعة كثقافة يعرفيا أىؿ العمـ كسائر أصناؼ الصناعات، منيا ما تثقفو العيف »

                                                           
 .47ترجمة: سعيد بف كراد، ص سيميائيات الىكاء،غريماس ك جاؾ فكنتاني،   -1
، المركز الثقافي العربي، المغرب الدار 1، ط، المكاجية كتجميات الذاتالمكاف كالجسد كالقصيدةفاطمة الكىيبي،  -2

 .16، ص2005 ،البيضاء
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كالعممية النقدية كما ، 1«كمنيا ما يثقفو المساف كمنيا ما تثقفو الذف كمنيا ما تثقفو اليد،
بأ فيككف الذكؽ النقدم معيا بعضا يراىا ابف سبلـ حرفة كفف تستمـز تجانس الحكاس بعض

نما نبشحنة معرفية كخبلقية تجعمو ي آل مف أف يككف مجرد تمبية لحاجات يكمية فيزيكلكجية، كا 
يتمخض نمط الذكؽ الحي »كمنو يقـك عمى تفعيؿ العالـ الحسي، كالتعبير عف مكامف الذات، 

طاقات حسية أخرل، كتمحيصيا عمى  في فحص النصكصالناقد يعتمد ف ،2«عف شكؿ الحياة
ال تقتصر عمى الذكؽ فقط، بؿ يضاؼ إليو حكاس أخرل، سعيا إلى الكقكؼ عمى جكىر تفرد 

يختمؼ التقكيـ  كبذلؾ يقـك التقييـ عمى الجانب المعرفي المتكاضع عميو بيف النقاداألشياء 
ف كاف أحيانا يتعمؽ باالنتماء كالتحٌيز باختبلؼ نكع الحاسة  ر.لجانب دكف آخ، حتى كا 

أك نشاطا فاعمية الذكؽ حالة مف حاالت تشاكؿ الحكاس مع الكسط الخارجي لمذات، تعد 
بمعنى تفاعؿ الحكاس مع التغييرات البيئية مكاف، ك  مكف االستغناء عنو في كؿ زماف حيكيا ال ي

 دراكيةمف الناحيتيف اإل فتتبمكركالطبيعية، كحتى االجتماعية كاألخبلقية داخؿ المجتمع الكاحد، 
كالتركيب التصكيرم  يف كاألذف كاليد كالمساف، مف جيةالحسية، كالداللية المعجمية مثؿ الع

المتأتي مف اجتماعيا ضمف مكاضعات جماعية، كجميعيا تستسيغ الجيد كالحسف كالجميؿ، 
العالـ المحسكس بمثابة عبلمة سيميائية تتضمف كاف كتنفر مف الخشف، كالقبيح، كالردمء، ف

ف نساف بطبعو يدرؾ األشياء مف حكلو عضكع الحسي، كالداللة الحسية، فاإلالمك  جانبيف، كىما
دراكو الحسي يتطمب عممية سيميائية مرافقة تنقؿ ىذه إطريؽ الحكاس، كلكف نمط اشتغاؿ 

يصاؿ إ، كحيث تتدخؿ تمؾ الحكاس في 3المدركات مف كضعيا الطبيعي المبيـ إلى عالـ الداللة
الداخمي كمف ثـ تحكيمو بفعؿ اإلدراؾ إلى داللة، كيمكف تمثيؿ ىذا المعطى الحسي الخارجي ك 

 التداخؿ الحسي الداللي في الشكؿ التالي:

                                                           
 .03صطبقات الشعراء، ابف سبلـ الجمحي،  -1

2
- Voir : Jacques Fontanille, soma et séma, figure du corps, Maisonneuve et Larousse, 

Paris,2004, p91. 
 .35ص سيمياء المرئي، جاؾ فكنتاني،  :ينظر -3
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إٌف التيمات الدالة عمى الحكاس في النصكص النقدية، تحيؿ إلى تعددية ىائمة في  

أف تفؾ  ، كما يمكف لمقراءة التأكيميةميا السياؽ كالنسؽ الذم كردت فيوالمعنى يمكف أف يحتم
تمؾ الشفرات كالرمكز التي تنبعث منيا، لذلؾ يرل السيميائيكف أف النصكص األدبية كاألعماؿ 

يا عبلمات تقعيد، تحتاج إلى الكشؼ عف القكاعد التي تحكـ طريقتيا في إنتاج الفنية كمٌ 
قابمتيا ، فالحكاس كالدالالت التي تنقميا مف العالـ الخارجي إلى العالـ الداخمي يمكف ممعانييا

ىك مجمكعة البرامج التي تضطمع بترجمة المثيرات الطبيعية التي تستقبميا بعنصر السنف كالذم 
مدارؾ الحس لتندمج ضمف كحدة عضكية مع المككنات المعرفية األخرل، فتنتقؿ مف طكر 

ى إلالممارسة إلى طكر التفكير المجٌرد، إذ يقـك بتحكيؿ المثيرات الخالية مف المعنى كالمرجع 
كذلؾ باالستعانة بالخبرات الحسية السابقة، كاستثمار  ،داخؿ المرسبلت عبلمات ذات داللة

كأما  ،1المعرفة بالعالـ التي تؤدم دكرا حاسما في تحميؿ الخطابات كتحديد العالـ الداللي داخميا
سنف  ، كلتكضيحكلد الداللةتبد أف يتشاكؿ مع الفكر كالعقؿ لتالعالـ الحسي الأٌف فيرل  بارث

تحديد فعؿ الذكؽ كحدث كعمى  بداع،يرتكز عمى حجـ اإلالكعي النقدم أٌف  العالـ النفسي، ذلؾ
كألٌف العالـ المحسكس أف يجعمو منغمقا،  لتقييـ النقدمالذم ال يستطيع أم نكع مف احسي، ك 

يظؿ بعيدا عف تحطيـ كؿ عبلقاتو بالمعنى، إنو مخترؽ  بفكر حيكم كحي، متكلد عف لعبة 
                                                           

 .27 -26، ص2008، الجزائر، 1طمعالـ السيميائية العامة، ينظر: عبد القادر فييـ الشيباني، -1

الداللة 
 الحسية

تتأثر : اليد
 بالمبلمس الرقيقة 

يبحث عف : األنؼ
 الركائح الطيبة

تيكل : العيف
الجماؿ كتنفر مف 

ينجذب : المساف القبح
إلى لذائذ األشياء 

 كحمكىا

تستسيغ : األذف
الصكت اليادئ 

 كالمطيؼ
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عبلقة بينيما عبلقة ر عنو، فالغة المعبٌ مف العبلقة التي تربط العالـ الحسي بالمٌ ك  ،المتشكمة اؿالدك 
 .ترابط كتفاعؿ
يمكف اعتبارىا تمثيبل ف ،غةحركة التأثير كاالنفعاؿ في آف كاحد، كأما المٌ الحكاس تمثؿ 

كؿ ما تحممو  تخرج عف ىذه الميزة في لـ ف، كلعٌؿ لغة العالـ الحٌسي إذذىنيا لتمؾ الحكاس
ما لـ تؤكؿ لغة الحكاس ك ؾ بيا، امسمف شحنات انفعالية، نفسية، تكترية، يصعب لمذات اإل
تعبير عف الكجداف فيك الذم ىك التي تمثميا، كخاصة عندما يتعمؽ األمر باألدب، 

المسيطر عمى كؿ الحاالت النفسية لئلنساف، كالتي تدكر باألخص حكؿ المذة كاأللـ كلقد 
في كتابو النقد التطبيقي ثبلث مراتب متدرجة لتصنيؼ العالـ (مد عفيفيمحد )حدٌ 

 :1المحسكس، أك ما سماه بالحياة الكجدانية كىي كالتالي
ر الديب عف كؿ ما يمتعو أك ذة، كفييا يعبٌ المرتبة الكلى: كىي مرتبة اللـ كالمٌ  -1

 يشعره باللـ، كتعتبر ىذه المرتبة الساسية في حياة اإلنساف.
مرتبة الثانية: مرتبة االنفعاالت المنبعثة عف المذة كاللـ مثؿ الفرح أك الحزف ال .1

 كالغضب أك الحمـ كاالطمئناف أك القمؽ كالمؿ كاليأس...كما إلى ذلؾ. 
المرتبة الثالثة: العكاطؼ كىي مجمكعة مف االنفعاالت التي تكحدت كتآلفت بشكؿ  .2

 خاص حكؿ مكضكع معيف.
ككذا جؿ األحاسيس التي  ،ي في طريقة تمقيو لممؤثرات الخارجيةال يختمؼ الناقد العرب
إذا كاف األدب منشؤه نفسي، فإف النقد كذلؾ، ، عف شعكر الشعراء تنتابو أثناء العممية النقدية

التي يسيـ في تشكيؿ الخطاب )نقدم، أك  سي خصائصو التعبيرية كالتركيبيةحساإكلكؿ فعؿ 
ناحية مف  »يعد التفاعؿ الشعكرمكلذلؾ المبلمح الداللية، تدخؿ في بناء ي ، كىك الذمشعرم(

كالنزكع أك  الشعكر الثالثة: الشعكر، الكجدافنكاحي الكجداف، الذم ىك مظير مف مظاىر 
دراكيا كتميزىااإلرادة، فالفكر ىك ناحية المعرفة المرتبطة بالح كالنزكع ىك  قائؽ كالمعاني، كا 

كتحفز إليو، كالكجداف ىك الناحية الحساسة لمنفس كىك  القكة الدافعة التي تبعث عمى العمؿ

                                                           
 .27، ص 1978، ، مكتبة الخانجي، القاىرةفي النقد التطبيقي كالمكازناتعفيفي محمد،   :نظري -1
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كيمكف التعبير  1«مكطف السركر كاللـ، فكؿ آمالنا كآالمنا كمسراتنا كأحزاننا مرجعيا الكجداف
 عف ىذا التداخؿ بالمعادلة التالية:

 نساف لو حكاس يتفاعؿ بيا + االتصاؿ الحساس مع العالـ =  يصدر حكما نقديا.إالناقد +  
 ر شعرا أك نثرا.نساف لو حكاس يتفاعؿ بيا + االتصاؿ الحساس مع العالـ = يعبٌ إلمبدع + ا

إبراز ىذا الجانب الرئيسي مف الذات إلى  ،سعى النقاد القدامى في أحكاميـ النقدية
ممكية نفسية لئلدراؾ  اإلبداعي كالخياؿ، فالحكاسالمبدعة، لذلؾ راحكا يجمعكف بيف الفكر 

و العاطفة، كالشعكر النفسي لتأدية كظيفتو في تتحكـفا التخييؿ نابع مف العقؿ، كأمٌ الفكر ك الذىني، 
التخييؿ أف تتمثؿ لمسامع مف لفظ » أٌماك عممية االنفعاؿ النفسي، أثناء الحكاسية اإلدراكية 

الشاعر المخٌيؿ أك معانيو أك أسمكبو كنظامو، كتقـك في خيالو صكرة أك صكر ينفعؿ لتخٌيميا 
أك تصكر شيء آخر بيا انفعاال مف غير ركية إلى جية مف االنبساط أك  كتصكرىا،
كعميو فاألديب نجده دائما يعبر عما يختمج في نفسيتو، كباطف شعكره تخفيفا عف  ،2«االنقباض
مف جية، أك تعبيرا عف حاالت شعكرية لغيره، كما يدكر مف حكلو في  ات الحساسةتمؾ الذ

كمف حيث تعنى لغة األدب لتأثير في اآلخريف، إلى امما يدفعو  العالـ الخارجي مف جية أخرل،
 بنقؿ االنفعاالت النفسية مما يحدث ليا صدل في نفس القارئ كىذا ما يميزىا عف غيرىا مف

كميا تقـك عمى تفكيؾ ك  مغة العمـ التي تعنى بنقؿ الحقائؽ كاألفكار دكف تأثير نفسي،ك المغات،
ف تفردت كاختمفت مناطقيا  دراكية التي تنقمياالمعطيات اإل الحكاس المختمفة، كلكف حتى كا 

يا تحضر أثناء التنبييات بيكلكجيا في الجسـ أثناء عممية االتصاؿ الحساس بالعالـ، إال أنٌ 
الحكاسية داخؿ شبكة األعصاب ككؿ مترابط، لذلؾ التفريؽ بينيا ال يفي ببياف المعالجة 

نما شعكر 3العصبية لممعكمة الحكاسية الذات يتجسد مف تمؾ القكة الخفية التي تدفع باقي ، كا 
 س.األعضاء لمتحسٌ 

                                                           
 .98 -97، ص 1972 ،، دار النيضة العربية، بيركت2، طالنقد الدبيفي عبد العزيز عتيؽ،  -1
 .89، صمنياج البمغاء كسراج الدباءحاـز القرطاجني،  -2

3
- Fontanille, Jacques, mode du sensible et syntaxe figurative, p03. 
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تعرض النقاد القدامى إلى أصناؼ الحكاس المختمفة كعبلقتيا الفيزيكلكجية كالبيكلكجية 
يا إلى استحالة تحديد بالذات المبدعة، كما ليا مف تأثير في تغيير حاالت الذات، كأشاركا ضمن

نقدية بحدكد حاسة كاحدة، ألٌف كؿ حاسة تتطمب األخرل الستكماؿ بداعية كحتى الالتجربة اإل
أثناء حديثو عف االستعارة قائبل  عما تعرض إليو ابف أبي األصبكذلؾ العالـ الحسي الداخمي، 

كمف أمثمة االستعارة في السنة النبكية، قكلو عميو السالـ: "ضمكا مكاشيكـ حتى تذىب »
لمعشاء الفحمة لقصد بياف حسف البياف لف  -عميو كسمـصمى اهلل  -فحمة العشاء" فاستعار

الفحمة ىا ىنا أظير لمحس مف الظممة" فإف الظممة تدرؾ بحاسة البصر فقط" كالفحمة تدرؾ 
بحاستي البصر كالممس، لنيا جسـ كالظممة عرض، فكاف ذكرىا أعنى الفحمة أحسف بيانا 

ي القديـ، مما يعني تنبو النقاد القدامى إلى أكرد مثاال مف الشعر العرب كما، ك 1«مف ذكر الظممة
 أىمية تراسؿ الحكاس في تشكيؿ الصكرة الببلغية.

ٌنص كجعمو لـ يكف االىتماـ بالحكاس إاٌل في إطار عبلقاتيا بدفع عجمة المعنى في ال
الشاعر(، ثـ البحث عف مدل  -لنظر في األطراؼ التفاعمية المشكمة لو) الناقدمممكسا، كا
مف جية  -صاحب النص–في تكجيو عممية اإلبداع، كمراعاة الناقد لمقاصد المبدع مساىمتيا 
إليو الخطاب مف جية أخرل، دكف إىماؿ القارئ الذم يتكجو كحالة النفس لذات كلمستكل 

 لتشكؿ عالما حكاسيا.المعطيات المسانية كاألسمكبية، التي تتناسؽ كتتجانس 

اسة مف الحكاس الخمس بدالن عف حو تعبير بعمى أنٌ  ،في الببلغةتراسؿ الحكاس عرؼ 
ف تحكالت البصرم دالن عف البصر، كما شابو ذلؾ، ك ر بحاسة السمع بكأف تعبٌ  ؛حاسة أخرل ا 

ر عف النفس ىك إال معبٌ ما بصرم كتداخؿ الحكاس كتناغميا السمعي كالسمعي إلى الإلى 
يمة التي تعكد بالمتعة إلى اإلنسانية الكاحدة فميس عجيبان أف تتجمى ىذه الكحدة عبر المخ

 مثبل، كبحثا عف التميز أك التفرد. األعماؿ الفنيةسماعية األلحاف كاألنغاـ كاألصكات في 

                                                           
 تقديـ كتحقيؽ حفني محمد شرؼصناعة الشعر كبياف إعجاز القرآف، تحرير التحبير، ، المصرم ابف أبي األصبع -1

 .100-99ص ، حياء التراث، دتاألعمى لمشؤكف اإلسبلمية، لجنة إ د ط، الجميكرية العربية المتحدة، المجمس
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إف تراسؿ الحكاس عبر المخيمة أمر يثير الدىشة ينقشو فناف عمى زجاج كأس صكرة  
ة مما مجسمة مف خبلؿ الرؤية كالعيف، تبدعو مخيمة شاعر آخر بالكممات في قصيدة شعري
ؿ صكر يسمح بتغيير أفؽ انتظار المتمقي مف تمؾ الصكرة الحكاسية الطبيعية المعتادة إلى تشكي

 المطيؼكالنفس تقبؿ »، فأبك ىبلؿ العسكرم يقكؿ في الصناعتيف: تركيبية جديدة لتمؾ الحكاس
ي البشع، كجميع جكارح البدف كحكاسو، تسكف إلى ما كتنبك عف الغميظ، كتقمؽ مف الجاس

القبيح، كالنؼ يرتاح لمطيب افقو، كتنفر عما يضاده كيخالفو، كالعيف تألؼ الحسف كتقذل بيك 
المر، كالسمع يتشكؼ لمصكاب الرائع كينزكم عف  ك كيمجملممنتف. كالفـ يمتذ بالح كينغر

ؿ، كاليد تنعـ بالميف كتتأذل بالخشف، كالفيـ يأنس مف الكالـ بالمعركؼ كيسكف الجيير اليائ
كيتأخر عف كينقبض عف الكخـ،  ،كيصغى إلى الصكاب، كييرب مف المحاؿ ،لكؼإلى المأ

لتحقيؽ العممية التمقي فعؿ قر العسكرم بتدخؿ الحكاس أثناء كبيذا ي،1«الجافي الغميظ...
 التكاصمية، ككجكدىا أمر ضركرم لمتفريؽ بيف أنكاع الكبلـ. 

جمكعيا أحد عشرة، بما فييا أما البشر فمدييـ ما ال يقؿ عف ستة أحاسيس إضافية، م  
دراؾ الحركة، ك أحاسيس مشاعرىـ الداخمية، كمشاعر األلـ،  الشعكر ك الشعكر بتسارع األشياء، ك ا 

بالكقت، ككتعريؼ مقبكؿ عمى نطاؽ كاسع لمصطمح الحكاس، فيك النظاـ الذم يتككف مف 
لذلؾ لحكاس الداخمية رجية المرئية مع اتتفاعؿ فييا الحكاس الخاالتي مجمكعة الخبليا الحسية، 

 .أف الحكاس متعددة كمختمفة المنبعيكضح التعريؼ 

تنقسـ إلى ف، اإلحساسسة بالنظر إلى كيفية كلقد تـ التفصيؿ في غاية ككظيفة كؿ حا 
انصرفت السيميائية إلى البحث في كيفية إمكاف  حيثقسميف: حكاس خارجية كحكاس داخمية، ك 

) سمع، رؤية، شـ، ذكؽ، لمس(، إلى ا خارجية متفرقةكاسية بكصفيالمركر مف األنساؽ الح
سعت إلى التعرؼ عمى اآللية ف sémiotique du sensibleأنماط المحسكس الداخمية المتآلفة

                                                           
الكتابة كالشعر، تحقيؽ عمي محمد البجاكم، كمحمد أبك الفضؿ إبراىيـ ، الصناعتيفكتاب أبك ىبلؿ العسكرم،  -1

 .57صالمكتبة العصرية، صيدا، بيركت، 
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كامنة داخؿ الداللة الالتي تنقمب فييا المعمكمات الحكاسية المتأتية مف العالـ الخارجي، إلى 
 .البنى التصكيرية كالتركيبيةفكيؾ يتـ التعرؼ عمييا مف خبلؿ تفالخطاب، 

 عبلماتيالالداللي بادئ المشتركة لمتنظيـ عني البحث السيميائي الحكاسي بالبحث عف الم 
عمى ضركرة تأسيس تشكيمة تداخؿ الحكاس، فبل يمكف تكخي داللة العالـ المحسكس ما لـ  كأكد

أنماط المحسكس  ف، كفيو تكك syntaxe polysensorielleس نعتمد عمى تركيب متعدد الحكا
ة  الحكاسيالتعددية مف التشكيمة  امحدد اغؿ فيو كؿ حاسة إال جزءتشتال  مترابطة عمى نحك

configuration polysensorielle
1
وزد في حديج انسسول صهى هرا انتشاكم انحواسي ، و 

بف لنعماف عف ا»هللا عهيه وسهم عه أهمية انتعاون وانتآخي بيه انبشس بمثم انجسد انواحد: 
المؤمنيف في تكادىـ  مثؿ" ؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ك سمـقا: بشير رضي اهلل عنو قاؿ

لو سائر الجسد بالٌسير  تعاطفيـ مثؿ الجسد؛ إذا اشتكى منو عضك تداعىكتراحميـ ك 
متشابكة فيما بينيا ككؿ حاسة تستدعي كيعني ىذا أٌف التركيبة الحكاسية ، (ركاه مسمـكالحٌمىٌ 

ذا ظير عيب في كاحدة أثرت في األخرل. حاسة أخرل   كا 

مت العالـ الحكاسي بجميع أشكالو، مثٌ  ،ٌف المدٌكنة النقدية التراثيةإمف ىذا المنطمؽ نستطيع القكؿ 
خاصة كأف اآلراء النقدية كانت تطمؽ بعفكية، فقد عرؼ الناقد العربي ببساطتو في التفكير 

فالحكاس  باشرا مع كسطو الخارجيتعامؿ تعامبل مث ي الحديث، كطبيعتو البدكية، حيف تمقائيتوك 
كتمثيؿ العالـ  اعؿ، إذ يتـ فيو الشعكر بالمحسكسعنده الكسيمة المثمى لتحقيؽ ذلؾ التف تمثم

ٌمغة المعبر بيا ل فجعؿراه عينو، كتسمعو أذنو...الخارجي في مخيمتو، كمنو التعبير عف كؿ ما ت
مس؛ فتكشؼ لنا عف المممس الخشف لنمٌيزه عف الناعـ حاسة الم فأٌمامممسا، كرائحة، كصكتا،  

صؿ كاالستحساف كالساخف كالبارد كالمؤلـ كالممتع، كبذلؾ تنظـ الكثير مف عبلقات التفاىـ كالتكا
 .لؤلشياء المممكسة

ارتباط الذكؽ النقدم بحاسة الشـ، ألنيا تحتكم عمى الكثير مف المراكز كقد أشرنا سابقا إلى 

                                                           
1-voir : Jacques Fontanille, Corps et sens, p 54-55. 
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بإرساؿ المعمكمات المتأتية مف الكسط الخارجي إلػى المػخ فيحمميػا  فػتحكـ عمػى  الحسية، إذ تقـك
الػػركائح المنبعثػػة عمػػى أٌنيػػا عطػػرة أك كرييػػة، طيبػػة أك عتنػػة، ككػػذا تكػػكف عمػػى درجػػات مختمفػػة 

يبحثػػػكف عػػػف مكاطنػػػو بػػػيف  ،ر األدبػػػي عنػػػد النقػػػاد القػػػدامى عطػػػر طيػػػبكبتركيػػػز متػػػدرج، فػػػاألث
رائحة نتنة ، فبمجرد تمقي العمػؿ األدبػي تسػتعيد الػذات المتذكقػة مف  بينما ينفركفالنصكص، أك 

 مغػػة ثػػـ خصكصػػية الػػكعي بتمػػؾ الٌمغػػةخصكصػػية المعرفتيػػا بالشػػعر كآليػػة الػػنظـ كرائحػػة تحمميػػا 
كخاصة خصكصية البنػاء كالتفػرد فػي األسػاليب اإليقاعيػة، كتبقػى البيئػة مػف خػبلؿ انفتػاح األفػؽ 

نيتيا، كمػػػا كػػػاف مػػػف تحػػػكالت مرئيػػػة محسكسػػػة مػػػف جيػػػة، أك غيػػػر البيئػػػي كنمطيػػػة الحيػػػاة كسػػػكك 
يسمع فقػط  اإلى الفيـ الحكاسي لمكاقع فيمان خاصان، فمـ يعد الشعر كبلما متمفظمؤدية محسكسة، 

نما  س بػذلؾ عميػو مػف شػعكر يتمذذ المتمقي بعطره كرائحتو سمعا كشػما كمػف ثػـ تػذكقا، كمػا تأٌسػكا 
يقاعيػػة بمػػا تشػػتمؿ عميػػو مػػف كزف كقافيػػة كتكازنػػات صػػكتية فنيػػة، بػػالتفرد، فيػػك متصػػؿ بالبنيػػة اإل

 كغيرىا.

يتصػؿ بالبنيػة النحكيػة بمػا تشػير إليػو خصػائص القكاعػد النحكيػة القياسػية الحس الػذكقي  إفٌ 
الخػػركج عنيػػا، كالتعقيػػد النػػاتج عػػف ذلػػؾ الخػػركج، بالقيػػاس إلػػى األنمػػكذج القياسػػي فػػي  آليػػات ك 

الكاقػع مػػف  مػػا يتصػؿ بػالكاقع المكصػػكؼ شػعران، كمػػا يتصػؼ بػو ذلػػؾتركيػب الجممػة الشػػعرية، ثػـ 
تثبيت الكاقع، كعدـ الحاجة إلى التجريد، ككىـ الحسػية، كفمسػفة الكجػكد،  سمات تعبيرية مف قبيؿ

بمػا تشػتمؿ عميػو ك إنيا شكؿ مف أشكاؿ  تأسيس بنية التركيب الحكاسػي، كتعػدد أنظمػة الحػكاس، 
ا قػػد تتػكفر عميػو مػػف إشػارات إلػػى خصكصػية المعنػػى، لػـ يكػػف كمػ ،مػف داللػة عمػػى تفػرد الشػػاعر

فكػؿ حضػكر داخػؿ ىػذا الحقػؿ  ،عػف العػالـ المحسػكس نقدم فييا أك إلييا دقيقػان منفصػبلالنظر ال
عامميػػة  سػا، كبػذلؾ تنبثػؽ أدكارظ المرجعيػة) األنػا( مقياخػذ كضػعية الػػتمفٌ بكضػعية تتٌ  اديكػكف مػزكٌ 

 :عكامؿ لى ثبلثةذات طبيعة مكضعية ثابتة كتنقسـ إ

 مصدر: كىك يمثؿ الكضعية األصمية لكؿ تكجو. –عامؿ  -1
 ىدؼ: كيمثؿ الكضعية المستقصدة مف كؿ تكجو. –عامؿ  -2
مراقػػػػب: كيػػػػنيض بتعػػػػديؿ التكجػػػػو مػػػػف خػػػػبلؿ تنظػػػػيـ التػػػػداخؿ بػػػػيف المصػػػػدر  –عامػػػػؿ  -3
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 1كاليدؼ.

، ألنيا الحاسة التي تتخذ الذات الناقدة أثناء تمقي العمؿ األدبي حاسة الذكؽ أساسا لتذكقيا 
كتمؾ  مالححامض أك أك حمك، يسية مف تحتكم عمى خبليا حسية، لمتمييز بيف المذاقات الرئ

ـٌ تنتقؿ النبضات العصبية إلى القشرة المخية  الخبليا الحساسة لكاحد أك اثنيف منيا؛ كمف ث
يا كؿ مصدر( تكجو ب –حيث يتـ إدراؾ الطعـ، كبذلؾ تخمؽ كضعية أصمية أكلية) عامؿ 

معرفتيا بالعالـ الخارجي إلى حاسة السمع لما ليا مف ذبذبات تساعد عمى سماع األصكات، 
دراكيا،  فيي تكمف في قدرة األذف عمى التقاط ترٌددات المكجات الصكتية المتعمقة عبر اليكاء كا 

قبة ىدؼ( كبعدىا تنبثؽ الكضعية المرا -فتتحد معيا لتشكؿ الكضعية الثانية أكثر تدرجا)عامؿ
بالنظر إلى الشعر ككنو أنساقان لغكية تؤدييا األشكاؿ التعبيرية المتنكعة، مراقب( –)عامؿ 

كىذا يعني أف الكعي الحسي بالمغة عند الناقد  ،فالناقد يكجو حكاسو الحساسة نحك تمؾ التعابير
 ككفؽ تشاكؿ الحكاس الخمس يقـك عمى نمكذج الحقكؿ الحكاسية كالشاعر عمى حد سكاء، كاف

المعركفة سعيا كراء إقامة تركيب حكاسي يقـك عمى مبادئ تنظيمية مشتركة، تـ تأسيسو بعد 
اقد كانفتاحان مف كعي الن ،2خذ ىذه الشراكة الحكاسية في الحسبافتالحقؿ الحكاسي الذم ي

دماج ىذا العالـ الحساس في تشكيؿ العالـ الداللي ك بناء إالبلحؽ بشكؿ أك بآخر بضركرة 
مف النقاد الشعراء الذيف حاكلكا تأسيس ىذه الميزة في بياف الرأم النقدم كىناؾ نقدية، اآلراء ال

 المتصؿ اتصاال شديدا بعالـ الحكاس.

سنحاكؿ مف خبلؿ مدكنتنا النقدية  الى ما كقفنا عنده في بياف تراسؿ الحكاس ككظائفيإاستنادا  
ت اشتغالو في األحكاـ النقدية كما أثره عمى التراثية أف نبرز ىذا الجانب عند النقاد القدامى كآليا

المتمقي، ذلؾ أٌف البحث عف المبادئ المشتركة لبلستدعاء الحكاسي داخؿ الخطاب يستدعي 
البحث في األنساؽ الداللية كالتيمات الشعكرية المحيمة إلى ذلؾ العالـ إلخراجو مف الكمكف إلى 

لحكاس المتجسدة في التراث النقدم كاستخراج التحقيؽ، كمنو فإف ضركرة إقامة مزج بيف أشكاؿ ا

                                                           
1
- voir : Jacques fontanille, Sémiotique du discours, p152-156. 

2
- voir : Jacques, Fontanille, soma et séma, p 97-98 
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كالتجمي الحكاسي  ،المعايير البلزمة لكضع أنماط المحسكس بالجانب النظرم لمتركيبية الحكاسية
أمر ضركرم، ثـ إف تكجيو االىتماـ إلى انبثاؽ الداللة مف الحساسية يعكد إلى مصدر ىذه 

كنيما يربطاف بيف مستكيي الٌمغة حسب الحساسية الذم يمثمو كؿ مف الجسد الخاص كالبدف، ك
الطرح الذم ظير في كتاب سيميائيات األىكاء، كالذم يرل بأف عممية مجانسة الكجكد 
السيميائي، كالتي تتـ مف خبلؿ الجمع بيف التمقي الخارجي كالتمقي الباطني، تعتمد عمى كساطة 

كتتمثؿ خصكصا في  الجسد الخاص... كتتفرع إلى أحاسيس حركية داخمية تتعمؽ بالبدف
ضربات القمب كالحركات التنفسية كتدعى التحريكات الباطنية كأحاسيس حركية خارجية ترتبط 

 .1بتنقبلت الجسد الخاص أك بعض أجزائو كتدعى التنقبلت

لقد كظؼ النقاد العرب ىذه الميزة الببلغية في كتاباتيـ النقدية كفي مكاطف متعددة   
 شعرم الحسيكتثبيتيا، ككما أدرككا أىمية الحكاس في بناء العالـ ال لمتعبير عف أحكاميـ النقدية

كفي إدراؾ العالـ الخارجي، فالناقد يقـك بصير ذائقتو النقدية كما فييا مف أفكار كأحكاـ مع 
عالمو الخارجي، حيث يحدث تفاعبل كتجاكبا بيف الحس كالعقؿ معا، فحيف تمتذ كؿ حاسة مف 

يماثؿ اعتداليا في الشيء المدرؾ الذم يقع في مجاؿ إدراكيا  الحكاس عندما تعثر عمى ما
فمثميا كاف الشاعر يعمد إلى الصكر التراسمية كالمزج بيف الحكاس، فإف الناقد كذلؾ يعتمد 
ثارة االنفعاؿ النفسي فيو، كي يشعر بما يشعر بو، ككؿ  التراسؿ الحكاسي الستقطاب المتمقي كا 

كعيار الشعر أف يكرد عمى »يقكؿ ابف طباطبا:الطرفيف،  جسد الحضكر الشعكرم بيفتىذا لي
إٌف كؿ حاسة مف ... الفيـ الثاقب، فما قبمو كاصطفاه فيك راؽ كما ماجو كنفاه فيك ناقص، 

حكاس البدف إنما تتقبؿ ما يتصؿ بيا مما طبعت لو إذا كاف كركده عمييا، كركد الطيؼ 
لعيف تألؼ المرأل الحسف، كتغذم بالمرأل باعتداؿ ال جكر فيو، كبمكافقة ال مضاد معيا فا

القبيح الكريو، كالػنؼ يقبؿ المشـ الطيب كيتأذل بالمنتف الخبيث، كالفـ يتمذ بالمذاؽ الحمك 

                                                           
1
- Voir :  Jacques, Fontanille,soma et sema, pp9-11. 
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المر، كالذف تتشكؽ لمصكت الخفيؼ الساكف كتتأذل بالجيير اليائؿ، كاليد تنعـ  عكيمج البش
 .1«س مف الكالـ بالعدؿ الصكاب الحؽبالمممس الميف كتتأذل بالخشف المؤذم، كالفيـ يأن

يبدك مف كبلـ ابف طباطبا مدل ارتباط الذات المبدعة بالحكاس؛ كمف ثمة يتكضح أٌنو 
ارتباط تفاعمي بيف الشعكر كالحكاس، فالذات اإلنسانية ال يمكف ليا تحصيؿ التكاصؿ مع ذاتيا 

ستدعي بعضيا يالحكاس ـ عالكمع الذكات األخرل، ما لـ تستعف بحاسة مف حكاسيا، ذلؾ أٌف 
البعض، فتتآلؼ فيما بينيا، كلقد أكدت األبحاث الحديثة في مجاؿ العمـك العصبية المعرفية أف 
ف تفردت كاختمفت مناطقيا بيكلكجيا في الجسـ أثناء عممية االتصاؿ بالعالـ، إاٌل أنيا  الحكاس كا 

ترابط، لذلؾ فإف التفريؽ تحضر أثناء عمؿ التنبييات الحكاسية داخؿ شبكة األعصاب ككؿ م
نما تقـك بكظيفة استدعاء كمي 2بينيما ال يفي ببياف المعالجة العصبية لممعمكمة الحكاسية ، كا 
فتمنح  الباؿ، كلتشمؿ استجابة المتمقيف لمحكاس لمتعبير عما يعتمؿ في باطف النفس مف خطرات

إذا تجميعيا في كحدة  شعكرا باالنجذاب أك االندفاع، فيمكف تممسو كرؤيتو، مما سيستمـز
س  جيكد تؤكد كما، ك 3متجانسة كفيمة بشرح داللة الككف الحسي كعدـ التفريؽ بيف الحكا

 ضمف في كالببلغييف النقاد مف كغيرىـ كالقرطاجني الجرجاني، القاىر كعبد كاآلمدم، الجاحظ،
 ىي إذ لنقدية؛كا اإلبداعية النصكص في التركيبية كىندستيا الحكاسية، بقيمة لمشعر، مفيكميـ
 المغة عمى فرض ما كىك لمذات، كالنفسية الشعكرية المعالـ حدكد في تبحث جادة إسيامات
 الشعر عمكد في حصر حيف اآلمدم كلعؿ ليا، مجاال الكاصفة الكاصفة المغة تتخذ أف النقدية
 ترمكالبح تماـ أبي بيف مكازنتو في ذلؾ كيظير الجانب، ىذا يغفؿ لـ شعرية، كقكاعد شركطا

 فحٌدده المرزكقي إلى كانتيى اآلمدم، ثـ الجرجاني القاضي عند بكادره كانت الذم العمكد ىذا
 المفظ كجزالة كصحتو، المعنى شرؼ..».في يتمثؿ معيار، باب كلكؿ أبكاب سبعة في

 المثاؿ سكائر كثرة الثالثة، السباب ىذه اجتماع كمف الكصؼ، في كاإلصابة كاستقامتو
 لذيذ مف تخير عمى كالتئاميا النظـ أجزاء كالتحاـ التشبيو، في كالمقاربة البيات كشكارد

                                                           
 .20 ، صعيار الشعرابف طباطبا،   -1

2
-Voir : Jacques, Fontanille,mode de sensible et syntaxe figurative, p3. 

3
-Voir : Merleau Ponty, phénoménologie de la perception, p14. 
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 لمقافية اقتضائيا كشدة لممعنى المفظ كمشاكمة لو، لممستعار منو المستعار كمناسبة الكزف،
 .. .1«معيار باب كلكؿ الشعر عمكد ىي أبكاب سبعة فيذه بينيما، منافرة تككف ال حتى

 معالقة قدرة إلى اإلشارة إفٌ  ثـٌ  مككناتو، في الشعر مالياتج الكاصفة المغة ىذه تعكس
 الشرؼ لفظة أف ذلؾ كجزالتو، المعنى شرؼ مف نستشفو بعض، إلى بعضيا المتعددة الحكاس

 بمعنى كالشرؼ يدنسيا، ما كؿ مف الذات شرؼ عمى تدؿ كما كالصفاء، النقاء عمى تدؿ
 كما ،عمييا اآلثار يعمـ مما بالنفكر الحكاس، كمنيا لمذات، الخارجية األعضاء دنس مف الطيارة
 ثـالحكاسك  بفعؿ الخارجية التأثيرات تحكيؿ كىك كاالنفعالية، األخبلقية القيـ في طيارة مف ينجر
تنتقؿ بيا الحكاس مف صفتيا  لغة، عنيا التعبير كمنو الذىف، في مدركة صكر شكؿ في نقميا

نماط حكاسية متآلفة تحمؿ داللة حسية كمف المتفرقة )شـ، ذكؽ، لمس، رؤية، سمع( إلى أ
، كيمكف تمثيؿ ىذا الكبلـ بالمخطط حكاسية إلى داللة لمعالـ المحسكسعممية قمب المعمكمة ال

 التالي:

 

                                                           
 .9ص ،الحماسة ديكاف شرح،محمد بف أحمد عمي أبكالمرزكقي،  -1

 الشرف

طهارة اللفظ والمعنى 
:  من كل ما ٌجعله قبٌحا
 الكالم الفاحش، والكز

طهارة العالم 
(النفس)الداخلً  

طهارة العالم 
األعضاء )الخارجً

(والحواس  
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 البشرية النفس بقكل ربطو عدب ؛بالجزالة الشرؼ ارتباط رةضرك  عمى النقاد أكدلقد
 الجمالية فعاليتيا تتجمى التي المحاكاة عادلةلم استنادا إال التجانس ىذا يتحقؽ ال كلكف كحكاسو،

 في الحكاسي كضعمل المشتركة المبادئ استخراج ثمة كمف الخارجي، العالـ مع الحكاس تفعيؿب
 التجانس بيف المفارقة خمؽ في قدرتيا تكمف التي المتخيمة القكة عمى القائـك  نقدمال الخطاب
 عمى ..حاكمة» الفارابي: قاؿ كما فيي محسكس،ال أك لممدرؾ كاالختبلؼ كالمغايرة كالمكافقة،

 بعض إلى بعضيا كتركب بعض، عف بعضيا تفرد أنيا كذلؾ عمييا، كمتحكمة المحسكسات
 مخالفة تككف أف بعضيا كفي حٌس، لما مكافقة تككف أف بعضيا في يتفؽ مختمفة، تركيبات

مركزية لمتعددية ىك اكتشاؼ تنكع أنساؽ المحسكس بحثا عف استخراج نكاة ك  ،1«لممحسكس
كحيث يستكجب األمر التركيز عمى البعد الحكاسي المتعٌدد  (polysensorialité)الحكاسية. 

تعكد في التي مف حيث أثره في الخطاب؛ فالمستكل السطحي يعرض مجمكعة مف العبلقات 
في أساسيا إلى لغة إشارية لفظية كغير لفظية، فتككف بذلؾ الصكر الخيالية كالتركيب الصكرم 

ؿ الحاممة لمتفاعك المجاؿ األنسب لتجسيد ىذه الدالالت الشعكرية الحسية األدبي خاصة الخطاب 
ر األنساؽ الحكاسية بشكؿ جمي عف ىذا التمازج بحيث تعبٌ  الحكاسي مع العالـ الخارجي،

كالتراسؿ، كىك ظاىر في التمثيبلت كالتشبييات التي ال يستقيـ المعنى كال يؤثر في السامع 
، خاصة كأٌف حكاس الذات المبدعة أكثر تأثرا بالعالـ، كىك األمر الذم يستكجب التركيز دكنيا

 أثره في الخطاب األدبي بشكؿ خاص د األشكاؿ التعبيرية مف حيثعمى البعد الحكاسي المتعدٌ 
 .ذه األنظمة في التجارب اإلدراكيةكتبعا لمراحؿ تجانس ى

طغياف التركيب مف رغـ عمى ال اؿ الكبلميةاألشك تعدد أنكاع التراكيب التي تؤسسياك  
التي تخضع  السيميائية البصرية""ػالحكاسي الذم تنسب إليو كؿ حاسة، عمى شاكمة ما يسمى ب

إلى أصناؼ مختمفة مف المنطؽ المحسكس باختبلؼ أساليب تجمياتيا مف مثؿ، الرسـ كالتصكير 
مجاال أكثر اتصاال  كالمعنى" لجسدا" تابوالفكتكغرافي، كالسينيما....كليذا قدـ جاؾ فكنتاني في ك

                                                           
 .89ص 1982 بيركت، المشرؽ، دار ،4ط ،رناد نصرم ألبير تح ،الفاضمة المدينة أىؿ آراء كتاب ،الفارابي  - 1
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-sensoriة  كالحسية الحركي respirationكالتنفسgestualitéىك اإليمائية عالـ الحسي ك الب

motricité  لتؤدم دكرىا في تفعيؿ الدالالت الخطابية.1لى قائمة الحكاس الخمس المعركفةإ ، 

انتشارا األكثر مفظة الحاسة الذكؽ، دل تتب، شتغاؿ الحكاس في التراث النقدمآليات اإلى استنادا 
العممية الذكقية تتكلد  ، كألفٌ نقدية مف أحكاـ كلشدة اتصاليا بما يصدر ؛عمى ألسنة النقادكتداكال 

ارتبطت باٌلمذة اإلبداعية أك لذة الكتابة عمى ىذه الحاسة  أفٌ عند كؿ مف المبدع كالناقد معا، كما 
كشعكرا داخميا قكيا  اؾ تثير في نفس المتذكؽ لذة فنيةر بارث، فيي كأداة إدركالف حد تعبير 
 ،حصكؿ ممكة الببلغة لمسافىك فالذكؽ ، لجكارح كالمشاعر الخفية في الذاتغة عف اتعبيرا بالمٌ 

يعالج فنيا ف ألشياء بالمساف لمتعرؼ عمى طعمياعبلج افي الذات يعيف عمى  كما أنو حسي
خؿ ، كيعني ىذا أٌف الذكؽ ممكة يد2فييا مف جماؿ لتعرؼ عمى مامف االنفس فتتمكف األشياء 

 ، كأٌف الجماؿ الفني متأت مف الذكؽ الحسي.في تركيبيا كؿ مف الحس كالعقؿ

عر إلى إحداثيا في نفسية مف األمكر النفسية التي يطمبيا المتمقي أك يسعى الشاإذف تعد الٌمذة 
فر بف المعتصـ في ما نسب إليو كقد ربط الخميفة العباسي المتككؿ عمى اهلل، جع» المتمقي

الشاعر مف نقد شعر البحترم، بيف تمقي الشعر كفيمو، كمف ثـ تحقيؽ الٌمذة، فنصح ىذا 
لٌيف كالمؾ حتى يفيـ، فإنو يمذ ما يفيـ، فيك يشير إلى الٌمذة بصكرة مطمقة كيرل »بقكلو: 

 اـ قصائده فقاؿ:أف الٌميف كالكضكح في الشعر مف دكاعييا، كمثؿ ذلؾ ما كصؼ بو أبك تم

 الن مى ر محٍ سى يٍ أى ا كى تك تي فٍ مى  ؾً سٍ مف المً   ةحفب نى يى طٍ ل كأى مكى ف الس  ذ مً لى أى 

كالرائحة الطيبة: نفحة  العسؿ، بمعنى السمكل أم ،فربط بيف الشعر كبيف لذة الطعاـ
 ، كىذه الصكرة التمثيمية لتجمي الحكاس يشتغؿ بيا الناقد كذلؾ، فقدامة بف جعفر مثبل3«المسؾ

...كأذكر أسباب الجكدة كأحكاليا كأعداد أجناسيا »د صفات الشعر نجده يقكؿ: حيف يحدٌ 

                                                           
1- Voir : Jacques, Fontanille, corps et sens,  pp17-18. 

 .41،  ص1972الييئة المصرية لمكتاب، مصر،  النقد الدبي الحديث،، أحمد كماؿ زكي-2
 .209، صنظريات الشعر عند العربمصطفى الجكزك،  -3
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يا، كخال مف الخالؿ ليككف ما يكجد مف الشعر قد اجتمعت فيو الكصاؼ المحمكدة كمٌ 
المذمكمة بأسرىا، كيسمى شعرا في غاية الجكدة، كما يكجد بضد ىذا الحاؿ يسمى شعرا في 

ـ بحسب قربو مف الجيد أك مف تمع فيو مف الحاليف ينزؿ لو اسغاية الرداءة، كما يج
، أك كقكفو في الكسط الذم يقاؿ لما كاف فيو: صالح أك متكسط، أك ال جيد كال مءالرد

ردمء، فإف سبيؿ الكساط في كؿ ما لو ذلؾ أف تحد بسمب الطرفيف، كما يقاؿ مثال في الفاتر 
الذم ىك كسط بيف الحمك – حار كال بارد، كالمز إنو ال -الذم ىك كسط بيف الحار كالبارد –

، فالحس مرتبط أشد االرتباط بالعالـ المرئي 1«الذم إنو ال حمك كال حامض -كالحامض
 المحسكس مف الذات، بحيث يسقط النقاد تجاربيـ الحياتية عمى تجاربيـ اإلبداعية كالنقدية.

حكاس بيف الممس كالذكؽ كالسمع داللة كاضحة عمى طريقة تداخؿ الالسابؽ ففي المثاؿ   
يككف  بالشعر الجيد، كينجذب إليو، الناقد يتمذذ إذ تراسؿ الحسي مقترف بجكدة الشعر، فمكضع ال

كيخشف يطيب  ،كالطعاـ الحمك الطيب، كالٌمباس الٌميف المممس، فقد جعؿ مف الكبلـ شيئا يميف
إلى تمؾ األمكر دائما اف تميؿ طبيعة اإلنس يمكف أف يككف مرا، ككؿ ىذا ألفٌ كما ك  ،مذاقو

المحٌببة لمنفس كتنفر مف كؿ ما ىك مكره ليا، كيظير الحكـ النقدم مبني باألساس عمى حاستي 
الممس كالسمع، كال تشتغبلف إال بأمر كتكسط حاسة الذكؽ؛ كىك ما يظير دكر تداعي الحكاس، 

المستحسف مصدره حسف  ، فالكبلـى حس الذاتكماآلثار عملتعميـ ببعضيا البعض كالتعالؽ 
نصو مكٌجو لمتقييـ كالتعديؿ مف  أفٌ  توار األلفاظ مف طرؼ الشاعر، كمعرفالتذكؽ كحسف اختي

دة الشعر مقترنة كما يبينو كبلمو جعؿ جك بف جعفر قدامة فطرؼ الناقد ذكقا كسمعا كتفاعبل، 
ا، كعف األمكر لـ يذىب بعيدا في تكضيح رأيو عف الطبيعة التي يعيش فييك بالعالـ الحسي، 

الحسية التي يحس بيا، فالجكدة عنده ىي األكصاؼ المحمكدة، كأما الرداءة مف الخبلؿ 
 رؤيةتدخؿ الحكاس سمعا ك تصفات جانب مرئي كمحسكس مف الذات المذمكمة، ذلؾ ألف ال

، كحيث تمثؿ المغة الحسية أكؿ مظير بارز كداؿ عمى كال، لتميز بيف المستحسف كالردمءكق

                                                           
 1979 ،رة، مصر، مكتبة الخانجي بالقاى3، تحقيؽ كماؿ مصطفى، طشعرنقد الأبك الفرج، قدامة بف جعفر،  -1

 .  19-18ص
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لحكاس في الفكر النقدم، كلقد قسـ النقاد التعبيرات الدالة عمى الحكاس إلى صنفيف اشتغاؿ ا
 . حمكدة يمكف التعرؼ عمييا بالحكاسماألكصاؼ ال -1ىما:  

 .زىا عف المحمكدة بالحكاسياألكصاؼ المذمكمة يمكف تمي -2

القاسـ المشترؾ بيف  أما الحاؿ الكسط بيف األمريف فيك الذكؽ الذاتي كالذم يتـ بالحكاس كذلؾ، ليككف
مف ك المعمكمة الحكاسية كيحدد تحكؿ الحدث المغكم مف األمكر الثبلثة ىك اشتغاؿ الذكؽ الحسي، 

ليككف شكميا الطبيعي، كعبر النكاة الحسية) قابمية التمييز( إلى صكرة إدراكية تعبر عنيا المغة النقدية، 
كىكذا تتأسس المسافة بيف الشاعر كالناقد ، الحس القاسـ المشترؾ بيف المحسكس كالمجرد مف األشياء

إٌف الثقافة النقدية التي كانت قديما تعتمد عمى -بحاسة التذكؽ كالٌمذة، كباشتغاؿ باقي الحكاس خاصة 
س كالمعقكؿ أعظـ مف فمعرفة النف» كفي ىذا الصدد يقكؿ ابف رشيؽ: -حاسة السمع ثـ التذٌكؽ

 قة بالمخطط التالي:يذه العبللكيمكف أف نمثؿ 1«إدراؾ الحاسة

 

 

 

 

 

 

خضع الحكاس إلى معيار يالكاقع أف الخكض في مسألة تقنيف االشتغاؿ الحكاسي     
كأما  ،ما يسمى بحكاس االتصاؿ كمثاليا)الذكؽ، الممس( يناؾتصالية، فاالك المسافة الفضائية 

ف غيرىا عتجابة حكاس المسافة فيي )النظر كالسمع( كبحيث تككف حاسة الذكؽ ىي األكثر اس
                                                           

 .290، صالعمدة في محاسف الشعرابف رشيؽ القيركاني،  - 1

 الناقد الشاعر

 حكـ ليف كالـ ليف

حاسة 
 الممس

اسة ح
 الذكؽ

 االتصاؿ
 مسافة المذة

 يستسيغ الميكنة
 حاسة السمع



  المغة الكاصفة في التراث النقدم  الفصؿ الكؿ 

 

86 
 

التي ط بالتجربة الحكاسية ارتبليا افيي تتأتى مف فعؿ اإلدراؾ كالحس الجمالي، ك  ،مف الحكاس
اإلدراؾ عندما نخضعو لفعؿ التخطيب )الخطاب( كأما الجامعة بيف اإلنساف كالعالـ الخارجي، 

ـٌ إف جك  ،1طبيعة معرفية كخبلقية اتؿ مف طابعو المحسكس إلى داللة ذيتحكٌ ف ىر التفاعؿ بيف ث
غة الحسي، كىك بالفعؿ العالـ الطبيعي كالعالـ الحسي يكلد صكرا خطابية متجسدة في عالـ المٌ 

ما أحدثو الناقد العربي، حيث حٌكؿ لذة الطعاـ إلى لذة الشعر لتصبح كآلية كبلمية، تغمب عمييا 
ساؽ الثقافية التي تمنحيا فمـ يتمكف الناقد االنسبلخ مف الطبيعة، كال مف األن العفكية كالسميقة،

ما يثير مف تفاعؿ في كؿ ك الرقيؽ كالعذب،  كالحمك، منوع بالكبلـ الجيد كالٌميف الطبيعة، فالتمتٌ  ؾتم
غة يتمذذ بيا قائميا كمستمعيا بالطعـ الطيب، فالمٌ المتعة كالمذة لؤلشياء، ىي نفسيا المتمقي  عسم

ف استخدا إال انعكاس لما تسعى إليو  ككرة الخيالية، ما ىـ مثؿ ىذه الصكالطعاـ الحمك كالطيب، كا 
مما يخمؽ نكعان مف المذة الحسية كالذىنية تجاه خبايا النص الكاقع كتصكيره خطابيا،  الذات لتمثيؿ

 الشكؿ التاليك  ،كيحتؿ الذكؽ بذلؾ النكاة المركزية ،كالبلمتكقع أك البلمنتظر في صكره كجمالياتو الفنية
 ما سبؽ القكؿ فيو:يكضح 

 

                                                           
1
-  Voir : Grignaffini G : pour une sémiotique du goût: de l'esthésie au jugement, in 

nouveaux acte sémiotique pulin, université de Limoge, Paris 1998, p29. 
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مف د يشتغؿ في فضاء محدٌ كىك أساسا  ؛تنتقؿ الٌمذة مف اإلدراؾ الحسي إلى اإلدراؾ العقمي
سقط نساف المتأتية مف الشعكر كاألحاسيس تكؿ مكاقؼ اإل تبمعنى ليس ؛دراكات الحسيةاإل

بقى سمطاف العقؿ ىك ، كييمكف أف تؤثر في الطرؼ الثاني المتمقينفسيا، إذ  عمى الذات
صدر نلخطأ، فإننا نككف إزاء كاقع حيف نميز الصكاب مف ا» د المحسف حسفالفاصؿ يقكؿ عب

 بطبيعتو مكضكع خالص أك صكرة محضةعميو حكما مف الحكاـ، في حيف أٌف العمؿ الفني 
ية كاألحكاـ النقد 1«ال تخضع لمحكـ مف الحكاـ نظرا لنو ليس ليا أية كيفية أك أم محمكؿ

النقد االنطباعي ختمؼ عف يالنقد المنيجي المكضكعي  بأصحاالتي يصدرىا النقاد، خاصة 
جاكز كؿ ذاتية تإلى ى النقاد حيث سع -كؿ كفي العصر الجاىميالذم كاف سائدا في القرف األ

الذات عف حاليا أثناء تذكؽ العمؿ األدبي، كلكف تمؾ الممارسة الذكقية  فيوكحكـ فردم عبرت 
ف انبعثت مف الحسي تحتكـ لمعقؿ كلؤلسس  ،في األخير ،كالذكقي إاٌل أٌنيا كالٌمذة الحسية حتى كا 

طمؽ عميو الشعرية كالقكاعد المكضكعة لذلؾ )طريقة عمكد الشعر مثبل( فذلؾ التذكؽ ىك ما ي
صكرة فردية تعبر عف حالة خاصة بالذات، دكف أف يككف في اإلمكاف »ألنو التذكؽ الجمالي، 

كاالشتراط عمى الشعراء باحتراـ قكاعد الشعر فيك ، 2«تحكيميا إلى مفيـك كمي أك معرفة عقمية
نكع مف التكجيو الضمني إلى تفعيؿ الجانب الحسي كطغياف التركيب الحكاسي، فإذا كاف أساس 
الشعر إقامة الكزف كتشكيؿ الصكرة الشعرية) لفظا كمعنى( فيذا ألنو يعتمد في األساس عمى 

 حكاسو مف صكر كمذاقات حسية.   الحكاس، كالناقد كذلؾ يبني آراءه عمى ما تميمو

كبشكؿ  ،نأتي اآلف إلى إيراد نمط آخر مف الذكؽ النقدم المعتمد أساسا عمى الحكاس
في  (عبد القاىر الجرجاني، فيذا )المبني عمى المذة النفسية المعنكية أكثر عمى حاسة الذكؽ

أٌف »ير الٌمفظ، ذلؾ يتحدث عف المذة الشعرية التي منبعيا حسف تخحيف  كتابو أسرار الببلغة
يجدىا الذائؽ السامع يجد عند كقكع ىذا المفظ في سمعو حالة في نفسو شبيية بالحالة التي 

                                                           
، دار التنكير لمطباعة مفيـك الكعي الجمالي في الييرمينكطيقا الفمسفية عند غاداميرماىر عبد المحسف حسف،   -1

 .118، ص2009كالنشر كالتكزيع، 
 .118، صمفيكـ الكعي الجمالي في الييرمينكطيقا الفمسفية عند غاداميرماىر عبد المحسف حسف،  -2
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، حيث يكضح أف الٌمذة التي يؤدم إلييا المفظ كالكالـ المرضي كالمقبكؿ، ىي لحالكة العسؿ
أ عف أحاسيس عف الرضى كالقبكؿ، كتنش رذة عنده حالة نفسية حسنة تعبٌ حالة محمكدة، فالمٌ 

، فالشعكر بالمتعة النفسية كالراحة 1«كمنيا الفكرم تمفة، منيا السمعي كمنيا الذكقيمخ
جمع  الجرجانييتضح مف ىذا القكؿ أٌف تمثؿ شكبل مف أشكاؿ الذكؽ النفسي، ك الداخمية لمذات 

ات سبيف الحكاس أٌكليا حاسة التذكؽ مع مدارؾ خارجية مف الطبيعة أك البيئة )العسؿ(، فمم
العسؿ مادة غذائية، تتميز بحبلكتيا كتفردىا مف حيث ك الحس تشابكت مع أحكاـ العقؿ، 

الميزات كالفكائد، )لمنافعيا الكثيرة التي ذكرت في القرآف الكريـ( مف جية ككيفية الحصكؿ 
 السكر( لكف فضؿ لفظة العسؿ عنيا ، فكاف بإمكاف أف يقكؿ )حبلكة) فييا مشقة كتعب(عمييا
ما في تمؾ المفظة مف كقع أكثر كما ليا مف أسرار، كىنا نكع مف إعماؿ الفكر، كلقد  إلدراكو

إذ ليس »عرؼ ما لمبيئة مف أثر كاضح في نفسية األديب كركحو األدبية، فيتشكؿ بتشكميا، 
نكعة حسب تعدد ، فالذكؽ يصبح أذكاقا متعددة كمت2«اإلنساف كال شمائمو مما يذاؽ بحاسة الذكؽ

 لحاالت، كتمثؿ طريقة لمتعبير عف الفكر.النفسيات كا

عنيا الذىنية المعبر صكرة الفكرة مدل ربط النقاد  برزيالسابؽ القكؿ في إف التمعف   
 ز يعيد تشكيؿ العالـ بشكؿ محسكسيا بالضركرة بعد حسي متميٌ ل إفٌ بصكر الطبيعة أك البيئة، 

يحاءات ذىنية دفيككف ككسيط يحٌكؿ العالـ المادم مف طبيعتو الحكاسية إل  الةى إشارات كا 
يمارسو تحت تكجيو الحكاس األخرل إلى نمط الفكر ك بالحكاس المذة الشعرية بفاعمية، فيستكعب 

كألنو ليس مف المتيسر اتفاؽ الناس في تدبر الجماؿ في القكؿ، كما أنيـ ال  ،النقدم القديـ
 باختبلؼ األزمنة كاألمكنة يتساككف في إدراؾ الجماؿ المدرؾ بالحس، كمقاييس الجماؿ تختمؼ

حيث يصدر الناقد حكما جماليا عمى عمؿ فني فإنو يككف في أحد كضعيف: إما أنو يحدثنا »ك
عف خصائص الشيء نفسو، فيتبيف فييا جماال أك قبحا، بحسب مفيكمات عامة خارجية 

ما أف  ضا حساس الر فيككف إ زاء ىذا العمؿيحدثنا عف إحساسو الخاص إلمجماؿ كالقبح، كا 

                                                           
 .211، ص، نظريات الشعر عند العربكالجكز  مصطفى  -1
 .112ص  ،تحرير التحبير،ابف أبي األصبع  -2
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في فالحكـ الجمالي الذاتي يقـك عمى فرض صفات خاصة  كالنفكر حينا...كمف ثـٌ  أحيانا 
، فكؿ ما تحممو 1«عمى الشياء التي يصفيا فيما بعد بالجماؿ أك القبح عقؿ الناقد أك في نفسو

ىذا الجماؿ  الطبيعة مف مظير حسف كمشتيى فيو، كمما ازدادت رغبة النقاد في تقريب صكرة
حساسيـ، لذا ركز النقاد كثيرا في أقكاليـ ا  الطبيعة مصدر إلياميـ ك تككف فإلى السامع،  كالحسف

 ، كما لو مف أثر في جكدة اإلبداع عامة كالشعر خاصة.كاإلبداع ـعمى العبلقة بيف اإللياـ كالتعمٌ 

مجاز ف الالحديث عإلى  ابف طباطبا، كىنا ينتقؿ ناعمةيي الشعر اشتياؤه لممبلمس الإٌف المتمقي يشت
مركب، إذا صح التعبير، فينقؿ الٌمذة إلى حاسة الممس ال إلى حاسة الذكؽ، ككأف الحاستيف معا ال

كىك الشيكة الشعرية بأصميا المادم  ابف طباطباربط ىك بلفت لمنظر التشتركاف في التمتع بالشعر، ك 
لى ما يتصؿ بو كالمذة عند العرب  يبدك أكؿ ربط بيف الشيكةك مف حاسة الممس،  ىنا الطعاـ، كا 

كعمى الطريقة نفسيا، نجد ابف نكا حياتيـ عمى إشباع النفس بالشعر كحبلكتو، ، الذيف ب2كالمستعربيف
بأف  لألشعار الحسنة عمى اختالفيا » : بقكلو طباطبا يتحدث في عيار الشعر عف عٌمة حسف الشعر

 الخفية التركيب المذيذة المذاؽ ةمكاقع لطيفة عند الفيـ، ال تحد كيفيتيا كمكاقع الطعـك المركب
أعني الشعار  ...نة الشيية الحس،ككالراييح الفائحة المختمفة الطيب كالنسيـ ككالنقكش الممكٌ 

 رد الزالؿ لف الحكمة غذاء الركحالحسنة لمفيـ فيمتذىا كيقبميا، كيرتشفيا كارتشاؼ الصبياف لمبا
الشعر حكمة" كقاؿ عميو السالـ: "ما خرج مف فأنجع الغذية ألطفيا، كقاؿ النبي )ص(: "إف مف 

) المذة، كمرادفاتو  ذكؽأصبح الك  ،3«القمب، كما خرج مف المساف لـ يتعد ا ذاففي القمب كقع 
ذا كرد عميؾ الشعر »كقكلو أيضا:  ،يجسد عبلمة لمجكدة كأساسان لمشعريةالشيكة  الحبلكة، المذاؽ(  كا 

بياف، المعتدؿ الكزف، مازج الركح، كالءـ الفيـ، ككاف أنفذ مف المطيؼ المعنى، الحمك المفظ التاـ ال
لعقد، كسٌخى نفث السحر كأخفي دبيبا مف الرقي، كأشد إطرابا مف الغناء، فسؿ السخائـ، كحمؿ ا

ثارتو، كقد قاؿ النبي )ص(:  الشحيح كشٌجع الجباف ليائو كىزه كا  ككاف كالخمر في لطؼ دبيبو كا 
                                                           

د ط، دار الفكر العربي، القاىرة، السس الجمالية في النقد العربي، عرض، تفسير كمقارنة، عز الديف اسماعيؿ،   -1
 ..57 -65، ص 1992

 .221، صنظريات الشعر عند العربمصطفى الجكزك،  -2
 .21، صعيار الشعرطباطبا،  ابف -3
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مع  الحكاس األخرل في تشاكؿ كانسجاـ حاسة الذكؽ بمعيةإذف تغدك و كمن،1«"إف مف البياف لسحرا
، كتتحقؽ الشيكة ية النقديةالمستكل الفني لمعمميتشكؿ ف ،كالعالـ األىكائي الشخصي لمناقد الطبيعة

فإذا حٌممنا  ابف طباطباتظير بصمات التعبير الحكاسي كاضحة في كبلـ ك     كالمذة الفنية 
لعالـ الطبيعي مع العالـ ية التعددية الحكاسية بادية بشكؿ كمي، كحيث يمتقي االمقكلتيف ألفينا تقن

 كما سنمثمو في الجدكؿ التالي: الشعكرم

 الحاسة
 المفظة

 الشـ الممس البصر السمع الذكؽ

  + +   لطيفة
     + المذيذة
 +     يح الفائحةياألرا

     + الطيب
 +     النسيـ

   +   النقكش الممكنة
     + الشيية

 + + + + + يمتذىا كيتقبميا
     + يرتشفيا

     + البارد الزالؿ
     + غذاء
     + الحمك
    +  إطرابا

 مرات 3 مرتاف مرات 3 مرتاف مرات 8 
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آلية التمذذ بالمأكؿ ذلؾ بحاسة الذكؽ ك بجمي بشكؿ ترتبط العممية النقدية يبيف الجدكؿ أعبله أٌف 
ىك معركؼ ىك الحاجة الحيكية الثالثة بعد اليكاء كالماء، كذلؾ يرينا كـ كاف  الطعاـ كما أفٌ 

بيف المادم كالذىني مف ناحية كيرينا مف ناحية أخرل كيؼ كاف العربي يربط ميما مكقع الشعر 
يرفع بحنكتو كعقمو الناقد الفذ ، ك الشعر يعد الحاجة األدبية األكلى عند العرب ألفٌ ك  ،بعبلقة نفعية

كالكصكؿ إلييا مف كيجعميا متميزة قريبة مف فكر المتمقي ، المحسكسة المرئية مة الفكرةمف قي
ضركب ىي ك  ،كاستعارة كتشبيو ،مجازمف في تتبع صكر الجماؿ، ف ،أىـ أنكاع المذة النفسية

دراكيا أف  ناقديستطيع ال اكبي ،التي يعبر عنيا النصتمؾ  ،تحرؾ القارئ إلى معرفة الفكرة كا 
تتبع الفكرة إلى منطقة الحس كالشعكر بالنشكة كالمذة النفسية يرئ مف منطقة العقؿ ك ينقؿ القا
مف المرككز في الطبع أف الشيء إذا نيؿ بعد الطمب لو أك ك » يقكؿ الجرجاني: فالعارمة، 

االشتياؽ إليو، كمعاناة الحنيف نحكه، كاف نيمو أحمى، كبالميزة أكلى فكاف مكقعو مف النفس 
كانت بو أضف كأشغؼ، ككذلؾ ضرب المثؿ لكؿ ما لطؼ مكقعو ببرد الماء أجؿ كألطؼ، ك 

 عمى الظمأ كما قاؿ:

 ػػوبً  فى بٍ صً يي  ؿً ػكٍ ػػف قى مً نى ذٍ بي نٍ يى  ف  ىي كى  دماً الصى  ةً م  م الغً ف ذً اء مً ع المى اقً كى مى 

 أشباه ذلؾ مما يناؿ بعد مكابدة الحاجة إليو، كتقدـ المطالبة مف النفس بو، فإف قمت فيجب
عمى ىذا أف يككف التعقيد كالتعمية كتعمد ما يكسب المعنى غمكضان مشرفان لو كزائدان في 

 .1«فضمو

 لذة الشعرك أف يجمع بيف صكر الطعاـ كلذاتو كبيف لذاتو النفسية،  فحاكؿ الناقد العربي إذ     
يدا كسيط حسي أكثر تجس مفمتمكقعة بيف نمطيف مف اإلشباع ككاف البد لمذات المتمذذة ال

عددة تدؿ عمى حاسة لذلؾ تحضر قرائف مت ،تماما مثمما يبحث اإلنساف إلشباع جكعو ،ككاقعية
يرتشؼ  مف مثؿ األلفاظ التالية: الشيية ميا الجدكؿ ىي األكثر تكارداكما يمثٌ ىي ؛ ك كالمذة التذكؽ

                                                           
1
  1لمنعـ خفاجي، عبد العزيز شرؼ، طشرح كتعميؽ كتحقيؽ محمد عبد ا، أسرار انبالغتانجسجاوي، عبد انقاهس ،  -

 .111ص1991دار الجيؿ، بيركت، 
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أف يككف ف عنآل تجعمو ي ،بشحنة معرفية كخبلقيةالذكؽ يعبأ كمنو ...( كالحبلكة الغذاء، الحمك
نما يقـك التقييـ فيو ز مجرد تمبية لحاجة في ىنا ك  عمى الجانب المعرفي كالتكاضعييكلكجية، كا 

 .1يتمخض نمط الذكؽ الحي بشكؿ الحياةليتعمؽ أحيانا باالنتماء كالتحيز، 

ىكذا تظير المقاربة كيؼ تتخذ العممية الذكقية شكؿ سميأة لئلدراؾ الذكقي، فالناقد العربي 
لى أبسط الصكر الكاقعية مف بعدىا الحسي الجمالي، كالمتكارثة عبر األجياؿ: كالغذاء اىتدل إ

الطبيعي المتمثؿ في المأكؿ، كالمشرب، كمنو المتمثؿ في الغذاء الفكرم: ركاية الشعر كتثقيفو 
)الحكمة  ابف طباطبا(كمعرفة قكانينو فتتحكؿ الٌمذة كالذكؽ إلى غذاء نفسي ركحي تبعا لما قالو )

غذاء لمركح( كقكلو )أمازج الركح، كالءـ الفيـ(، كمنو يشكؿ شحنة إحساسية لقيـ داللية خاصة 
كجعميا جماعية  ،تترآل في شكؿ الخطاب، ككما تعتمد أحيانا إلى تعميـ القيـ الذكقية الفردية

ير غة في التعبكيتمخص بمجرد إخراج الفعؿ التذكقي عف الطابع اإلدراكي المحض، كالتكٌسط بالمٌ 
ؿ التجربة الذكقية الفردية النابعة مف الناقد إلى تجربة جماعية يتمثميا تتحكٌ  كمف ثـٌ  ،2عنو أكال

 لمعادات، كالمخطط التالي يمثؿ ليذه العبلقة: اكؿ متمؽ لمحكـ النقدم حتى يصبح مغٌير 

 

                                                           
1
- Voir :  Jacques, Fontanille, Soma et séma,p91. 

2
- Voir : Grignaffini G. Pour une sémiotique du goût, p31. 
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ثناء إف الكشؼ عف التفاعؿ الحسي الذم تكلده الحكاس الخمس بتداخميا كتمازجيا أ  
فيي التي  ،دكرا أساسيا كتكجيييا لباقي الحكاسفيو تمعب حاسة الذكؽ  عممية النقدية كاإلبداعيةال

فتتحكؿ  إلى البحث عف غريزة أخرل نفسيةالفيزيكلكجي نساف الطبيعية لئلشباع تنقؿ غريزة اإل
ف كيمكف أ ،نسانية كتداخؿ القصدية المادية بالقصدية الحسية المحسكسةبذلؾ جميع القيـ اإل

 ابف طباطبا:نكرد مثاال ذكره  

 الشحيح يصبح سخيا كريما  الشحيح سخى  

 أصبح األعداء أحبابا. سؿ السخائـ 

 الجباف يصبح شجاعا كقكيا   شجع الجباف 

 العقد تصبح جمية ككاضحة حٌمؿ العقد 

ص خمٌ يل دخؿ في السياؽ الداللي االجتماعينسانية كتمع الطبيعة اإل التعابير الكبلميةتتجاكب 
اـ ظاىر تشتغؿ المتمقي مف عباب بحر االنطباع الداخمي الفردم المسمى اإلدراؾ إلى فضاء ع

عمى ضركرة  ابف طباطباس كفؽ القدرة عمى الفيـ )مكاقع لذيذة عند الفيـ(، كلقد أكد كاالحفيو 
ي تجعؿ ، ففيما تكمف ىذه المميزات كالعبلقات التكاستيعابو االعتماد عمى الحكاس لفيـ الشعر

كالعمة في قبكؿ الفيـ الناقد لمشعر الحسف الذم يرد »يرد عمى السؤاؿ بقكلو: ف الشعر جيدا؟؟ 
عميو كنفيو لمقبيح منو، كاىتزازه لما يقبمو كتكرىو كما ينفيو، إف كؿ حاسة مف حكاس البدف، 

 جكر إنما تقبؿ ما يتصؿ ليا مما طبعت لو إذا كاف كركده عمييا كركدا لطيفا باعتداؿ، ال
، كتقذل بالمرآل القبيح الكريو، كالنؼ كبمكافقة ال مضادة معيا، فالعيف تألؼ المرأل الحسف

 ،كيمج البشع المر لخبيث، كالفـ يمتذ بالمذاؽ الحمكيقبؿ المشـ الطيب، كيتأذل بالمنتف ا
كالذف تتشكؼ لمصكت الخفيض الساكف كتتأذل بالجيير اليائؿ، كاليد تنعـ بالمممس الميف 

كجدت عند  ف الحكاس الخمسيتضح مف ىذا النص أ، ف1«الناعـ، كتتأذل بالخشف المؤذم...

                                                           
 .20ص عيار الشعر،ابف طباطبا، -1
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المستحسف منو، كالمستيجف  ؿ بيف العالميف الخارجي كالداخميالتفعيىي اإلنساف لعمة أساسية 
 :ت التخييمية كيزيد الشحنة الحسيةمما يثير االنفعاال

 العالـ الخارجي العالـ الداخمي
 كاس الخمسةالح اإلدراؾ

 الحكاس المعنكية الشعكر كاإلعجاب الذات النفسية
 رؤية األشياء الخارجية الطبيعية القدرة عمى التمييز

 االندفاع عف كؿ ما ىك جائر كباطؿ االنجذاب إلى كؿ ما ىك ايجابي

تترآل أىمية المدرؾ الحسي في الفكر النقدم، فنرل النقاد ينجذبكف إلى المتعة     
عبلقة  االتي تنشئيا األلفاظ كالمعاني الظريفة الحمكة الطيبة، فجماؿ الصكرة الشعرية لي الشعرية

ما يثير فينا كؿ »األدب ىك  بكؿ ما يثير األحاسيس مف لذة كرضى كقبكؿ شعكرم نفسي، ألفٌ 
كمف ىذا ، 1«حساسات جمالية أك انفعاالت عاطفية أك ىما معاإبفضؿ خصائص صياغتو 

 في أحكامو.يعبر عنو الناقد كأما  ،جاكب مع األديبتيتـ الاالنفعاؿ 

لقد تمثمت حاسة الذكؽ أك فعؿ التذكؽ كبؤرة مركزية بيف الحكاس الخمس، تتفاعؿ معيا  
إلى إنتاج مف خبلليا كتمٌدىا بتكضيحات فتنصير كتندمج في اإلدراؾ الحسي لمناقد، يتكصؿ 

يبدك شباع كالتمذذ، الذم كف إدراؾ مدل اإلجمع بيف الجمالية كالكاقعية، كمنو يمنقدية تـ احكأ
سماعيا ثـ انفعاليا، فتقريريا في شكؿ حمقة حمزكنية دكرانية، فميست ىذه الخصائص  مساره ذكقيا

دة األجزاء، كحيث يكشؼ تحميؿ الذكؽ يتحقؽ في مقطكعة متعدٌ أنو ما داـ  ،حكرا عمى التذكؽ
مف عممية  االطعاـ أك الشراب يمثؿ جزء عف كجكد مرحمة حسية ذات ىيئة مرئية، فالنظر إلى

 .2تمييا مرحمة يحكميا الشـ لتأتي في األخير مرحمة التذكؽ الفعمي التذكؽ

                                                           
 .4، ص2002، ، نيضة مصر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، القاىرة 2ط الدب كفنكنو،، محمكد مندكر -1

2
- Voir : Grignaffini, G, pour une sémiotique du goût, p11. 
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التذكؽ النقدم جزء مف عالـ محسكس ذم طبيعة لمسية، كشمية كسمعية  فٌ إيمكف القكؿ 
يتذكقو كيشمو بصرية، كمجمكعيا يشكؿ عند الناقد الٌمغة المحسكسة الشعكرية مندمجة لما يراه ك 

كعميو  لثقافة الجماعية كالظركؼ البيئيةتيا ادكقد حدٌ  ،كيسمعو المتمقي أك المبدع في بنية تفاعمية
 مستكيات: التفاعؿ ةإنو نص مبني عمى ثبلث ،يخرج النص النقدم منفتحا كفي ديناميكية

كما  ر كالحس الظاىرغة: المعنى الظاىاإلحساس، كالبنيات الثقافية االجتماعية، فتتجاكز فييا المٌ 
تنقمو مف المعاني الظاىرة إلى عالـ محسكس أكثر تعقيدا أك غمكضا كمنو معاني غير ظاىرة 

ر آخر ىك البعد خفية، كىك الفكر النقدم كاالجتياد في إنتاج نص ثاف بمغة ثانية أك بتعبي
ذا كاف ىذا الكصؼ مقـك ذات» أبدا لتككف ذك دالالت لـ تكفالمعرفي العقمي،  و، كأخص كا 

صفاتو، كاف أشرؼ أنكاعو ما كاف فيو أجمى كأظير، كبو أكلى كأجدر. كمف ىينا يبيف 
لممحصؿ، كيتقرر في نفس المتأمؿ، كيؼ ينبغي أف يحكـ في تفاضؿ القكاؿ إذا أراد أف يقسـ 

 فٌ إ، حيث 1« بيف حظكظيا مف االستحساف، كيعدؿ القسمة بصائب القسطاس كالميزاف
كثرة ركنؽ عف النقاد حديث مثؿ  ،اإلحساس بجماؿ البيئةعف  تعبيرالني ىك التعبير عف المعا

الشراب كالطعاـ، كتدؿ عمى كؿ ما ىك  عذبالماء كصفائو، كألف لفظة العذكبة مستقاة مف 
يخمؿ المسالؾ ، كالنسيـ الذم يسرم في البدف، ك كالماء الذم يسكغ في الحمؽ» لذيذ، طيب ك 

، كيكجد في الصدر انشراحا، كيفيد النفس نشاطا، مب ركحاالمطيفة منو، كييدم إلى الق
فبل بد 2«كيحب كركده عميو النفس لو كيميؿ الطبع إليو ككالعسؿ الذم يمذ طعمو. كتيش 

انسجاـ المعاني المشكمة مف ك  كتناغمياتبلـؤ األصكات تنبع مف ف عذبة حمكة ك لؤللفاظ أف تك
قمقا فيو ر السامع كتثير التركيب، ألنيا تنفٌ سكء ل، فبل مجاؿ لمتنافر كال ئتبلفيااحسف ك 

فمحاسة السمع دكر ميـ في  ٌرة أك الحامضة نفكرا مف متذكقياكاضطرابا، مثمما تثير األذكاؽ الم
 ، فكيؼ يتـ ذلؾ في النصكص النقدية التراثية؟   ياكتحقيق ،تفعيؿ الحركة التكاصمية

                                                           
 .22ص أسرار البالغة،،الجرجانيعبد القاىر  -1
 .97، ص أسرار البالغةعبد القاىر الجرجاني،  - 2
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 :السماع كسيطا لفيـ النص كقبكلو-2

النقاد  ا سبؽ إبراز دكر حاسة الذكؽ في تكجيو العممية النقدية التراثية، فكجدنا أفٌ لقد حاكلنا فيم
اعتمدكا عمييا كثيرا في أحكاميـ، فيي التي كانت األكثر تكاردا كاستحكاذا عمى حكاسيـ،  العرب

رغـ ككنو تذكقا معنكيا، لكف تبقى ظاىرة تراسؿ الحكاس كتعدديتيا في النصكص النقدية أكثر 
، ألف الذكؽ يتراسؿ مع جميع الحكاس األخرل ضمنيا، كيقـك عمى إبراز االختبلؼ القائـ بركزا

أخرل، فيي تشتغؿ كفؽ خاصيتيف  تارةاالتفاؽ بيف النقاد في آرائيـ بيف األحكاـ النقدية تارة ك 
 ىما:

)العامؿ ىك حاسة الذكؽ حيث تطغى عمى الحكاس  ادمحدٌ  أف يككف العامؿ فيو عامبل -1
 األخرل(

          عف كجكدىماالذكقي كىدؼ ال يستغني الحقؿ  جب أف يكجد تكجو بيف مصدري -2
 الممارسة النقدم كفعؿ يستدعي تداخؿ الحس كالفكر كالعقؿ()

إٌف العكدة إلى طبيعة النقد العربي القديـ، نجده مبني عمى الذكؽ الذاتي االنفعالي بالدرجة 
المتعامؿ بيا بيف طرفي األثر األدبي )الركاة  األكلى، كحيث كانت فيو حاسة السمع ىي الحاسة

أك الشاعر كالناقد(، إنو النقد االنطباعي؛ ىذا الذم يعتمد عمى السميقة كالفطرة كالطبع، فكانت 
ينقمكف آراء السامعيف ف ،أحكاـ النقاد تصدر كتشمؿ عمى الذكؽ فيما بينيـ مف آراء، كأما الركاة

ما تمميو عمييـ حاسة عمى الشعر كالشعراء، بكؿ يحكمكف عمى ما يمقى عمييـ مف شعر ك 
كخاصة ما عرؼ  -لغياب الكتابة كطغياف الثقافة الشفاىية انظر  –السمع، كمدرؾ حسي أكلي 

يسمع كؿ طرؼ  ،ييا الشعر، فجعؿ بعضيـ ينقد بعضافي األسكاؽ األدبية التي يتذاكركف ف
 .طرؼ آخرلشعره 

 الثقافية المنظكمة عف رتعبٌ التكاصؿ، فيي  بدت أىمية الصكت كالسماع بيف طرفي عممية
 حفظ في كالمتمثؿ الشعرية لمعممية الثقافي الفعؿ ترسيخ عمى كذلؾ كتعمؿ الجاىمي، لممجتمع
 فأحيانا الشعر ليذا الركح بمثابة الصكت فكا فقد كالركاية، الذاكرة طريؽ عف الضياع مف الشعر
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 كيرتعش الكبلـ تتجاكز األجساد، الي تزتي مكسيقي شكؿ إلى الحركؼ مخارج الصكت زيتجاك 
 في يتكغؿ الذم الصكت ذلؾ كصكتو، الشاعر بيف حميمة فالعبلقة االنفعاؿ، بفتنة المعنى فييا

 الكبلـ قيـ بيف العميؽ التكافؽ يظير ىنا كمف كاإلدراؾ، الركح، فضاء في ليسبح النفس أعماؽ
فمف خصائص السمع أنو يحضر  نفعالية،كاال العاطفية كمكنكناتو الجاىمي، الشعر في الصكتية

ىي القرائف الدالة عميو في النصكص النقدية التي كصمتنا مف  ةفي كؿ المكاقؼ النقدية، ككثير 
 قاؿ، تحدث، استكقفني، قكؿ...(  نحك: )اسمعني، أنشدني،

غير  ،إٌف األصكات إذا تتابعت كامتدت في الزمف، فإف السمع إذ ذاؾ يتشكؿ في متكالية 
ٌنما تفيد كبكؿ بساطة  أفٌ  ىذه المتكالية لف تككف لتحميؿ الصكت )كما ىك الشأف في المذاؽ( كا 

األدبي كالتمقي النقدم الطابع الشفكم الصفة الغالبة عمى اإلنتاج يعد ف، 1تتابعا لؤلصكات
لى ذلؾ لـ يصؿ » مؼ صكره كسياقاتو في بيئة العرب بمخت فكانت ثقافة صكتية سماعية، كا 

تمقي الشعر ىك ف ،2«كتاب جاىمي، كصؿ إلينا مدكنا في الذاكرة عبر الركاية محفكظا في
الطرب ىك » كألفٌ  تحقيؽ لتكالي ىذه األصكات كتجانسيا في السمع مما يحقؽ لذة كطربا

الشعكر بالمتعة الفائقة عند السماع أك ما أصمو السماع: المكسيقى كالغناء كالشعر كما 
العفكم عف ذلؾ باليتاؼ أك الحركة أك التأكه أك الترنح أك ما أشبيو، مع التعبير االنفعالي 

لنفس افي ذاذ تلمف اإل اما فيي، كما 3«قاربو، كتسمى ىذه الحالة عند النقاد العرب ىزة الطرب
كجعؿ ليا  ،كالسبب في ذلؾ كمو ىك ما جبمت النفس عميو كعنيت بوتجانس النغـ، ب بكاإلطرا
نبساط النفس المتمقية لبليعرض ، مف تأثير عند ذلؾ يمحقوكما الصكت كجماليتو، دراؾ إمف 

 طرب.الك 

فنجده قد خص اىتماما كبيرا لمثقافة السماعية في كتابو الشعر كالشعراء  ابف قتيبةأما 
كالمغات  ماع، لما فيو مف األلفاظ الغريبةألف الشعر أحكج العمـك بعد عمـ الديف إلى الس

                                                           
1 - Voir : Jacques Fontanille, soma et sema, p106-107. 

 .05، ص1989 ،، بيركت2، دار اآلداب، طالشعرية العربيةأدكنيس عمي أحمد،  -2
 .228، صنظريات الشعر عند العربمصطفى الجكزك،  -3
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"المختمفة، كالكبلـ الكحشي، كأسما ، خاصة كأف تمؾ 1ء الشجر كالنبات، كالمكاضع كالمياه
كلقد كاف اإلنشاد كذلؾ كسيمة مف األشعار تصاحبيا األلحاف لتؤثر بشكؿ أكثر عمى السامع، 

 عبر لممعنى كتقريب كمتعة جماؿ مف الشعرم النص عمى ضيفوي كماكسائؿ التقكيـ الشعرم، 
 بيف انسجاـ مف بينيما لما لمشعر، تابعا غناءال خمدكف ابف عدٌ  فمقد كاالنفعاالت، التخيبلت
 النفسية. العاطفية كالتأثيرات الصكتية التعابير

 غير مف فقط، لذة منو الحكاس ليمحؽ ألؼ ما منيا صنفاف» األلحاف فيعتبر الفارابي أما
 أك تخيالت مف آخر شيئا المذة مع النفس ليفيد ألؼ ما كمنيا آخر، شيئا النفس في يكقع أف

 ىك منيما كالنافع الغناء، قميؿ الكؿ كالصنؼ أخر، أمكر محكيات بيا كيككف الت،انفعا
عند التدقيؽ ك  ،2«الشعرية لألقاكيؿ أكال التابعة ىي كىذه الكاممة، اللحاف كىي الثاني الصنؼ
 النفسيةالتراث النقدم نجد أف النقاد أشاركا إلى ىذه الحاسة كما ليا مف كقع عمى الحالة في 

اىمت ىذه الحاسة في دفع عجمة النقد إلى التطكر؟ ككيؼ أسندت إلييا األحكاـ فكيؼ س
 النقدية؟

عمى الذات، ما  كقع الصكتخير مثاؿ يمكف أف نكرده ىنا، مما يجمع حاسة السمع ك 
بأشكاؿ بالدرجة األكلى حيث عنيت  ،ذكر عف النقد االنطباعي في مجالس يثرب المشيكرة

ألف شعراء ما قبؿ ذلؾ ميدانا حيكيا لمنقد، األسكاؽ األدبية ت كانفالعيكب الصكتية،  معرفة
 األخرل مف الكزف كالمغة كالصياغةفي أخبار قميمة تقاليد الشعر –يبلحظكف اإلسبلـ راحكا 

كيقيسكف صحتيا إلى ما كاف قد استقر لدييـ مف تقاليد فنية كلغكية، كلـ يكد يسمـ مف ىذه 
النابغة نفسو الذم رأينا العرب في فىذه الطبقة )الشعراء النقاد(  المبلحظات النقدية الدائبة شعراء

اإلسبلـ تطمئف إلى ذكقو الفني كتركف إلى أحكامو في نقد الشعر، فقد أخذ عميو أىؿ يثرب في 
كتمطفكا في  في غناء و، قامكا بإسماعو إياهئشعره اإلقكاء، كمف أجؿ أف يجعمكه يتفطف إلى خط

                                                           
 .26، ص1ج الشعر كالشعراء،ابف قتيبة،  -1
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عمت تغنيو بيذا الشعر كتشبع حركة الركم كتطيؿ في البيت األكؿ، ة فجذلؾ بأف جاءكا بقين
حتى إذا جاءت إلى البيت الذم يميو أشبعت الضمة في قكلو )الغراب األسكد( كقكلو  )يكاد مف 

 الٌمطافة يعقد( الذم يظير في قكلو:

 دً ك  زى ر مي يٍ غى ك  ادً ا زى ذى  فى الى ػػػػػجٍ عى          مدً تى غٍ مي  كٍ أى  حً ائً ة رى يى مى  ؿً ف آى مً أى 
 دي كى سٍ الى  ابي رى ا الغي نى ر ب  خى  اؾى ذى بً كى          ادن ا غى ػػػى نتى مى حٍ رً  ف  أى  كارحي ػػػالبى  ـى عى زى 

 كقكلو أيضا:
 دػػػنا باليػػػػو كآتقتػتٍ لى ػاكى ػػػنى تى فى          اطوي قى اسٍ  دٍ رً تى  ـٍ لى كى  يؼي صً النى  طى قى سى 
 .1"قدعٍ افة يى طى ف المى مً  ادي يكى و عن  وػػػانى نى بً  أف  ػػػص كى ػػػخب رى ػػػػضِّ خى مي بً 

 أنياإلى طريؽ الشؾ في صحتيا خاصة ك  كلكف لـ تصؿ؛ كقد تعٌددت الركايات فييا
رة الشعراء بالتفكؽ كالقد فالذم اعترؼ لو معاصركه م ،النابعة الذبيانيتستيدؼ شاعرا مثؿ 

في الركاية أٌف ىذه  كالميـ ،زه بجكدة شعره كممكتو النقدية الفاحصةكأشادكا بحاستو الذكقية، كتمي
الحاسة الذكقية نمت بفضؿ حاسة السمع، فكيؼ كاف لمنابغة أف يدرؾ خطأه لك لـ يتـ تكرار 

 اإلنشاد يحسف ما فبقدر ة التي كانت تنشد شعره،كت كالخطأ عمى سمعو مف طرؼ القينالص
 بو اضكاالنخف بالصكت كاالرتفاع ةكالحرك التكقؼ مف مقاماتيا كاأللفاظ العبارات كتعطى
 لو كتتكشؼ كيعمؽ ،المتمقي نفس في التأثير يحسف الشعر، إنشاد عند ككضعيتو الجسد كحركة
 كالحكاس. اإلنشاد الشعر، :ةالثبلث العناصر بيف بينة فالعبلقة المعنى، حجب

 في الشعر تأثير بمدل كأشادكا العبلقة، ىذه كفطرتيـ بسميقتيـ القدامى النقاد أدرؾ كلقد 
 المكاقؼ ييقمِّب ككيؼ حاؿ إلى حاؿ مف يرده ككيؼ بو، كيتغنى ينشد لمَّا عميو كىيمنتو سامعو
 السكد خمره يبع لـ عراقي لتاجر تنسؾ كقد الدارمي مسكيف» فيذا آخر مثاال نكرد أف كيمكف
 شئت...فقاؿ ما قاؿ: حكمؾ؟ عمى كميا تبيعيا بحيمة لؾ أحتاؿ أف عمى لي تجعؿ ما فقاؿ:
 بو: فغنى المغنيف مف ول صديؽ إلى رفعو شعرا
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 بدً ػً عى تى مي   ػػدً اىً زى بً   تمٍ عػى فى   اذامػػى      ػكدً سٍ الى   ارمى لخً ا يفً  ػةً ميحى لممى  ؿٍ قي       

 فمـ السكد الخمار صاحبة كتعشؽ الدارمي، رجع قد كقالكا: المدينة في الغناء ىذا فشاع
 .كالغناء اإلنشاد قكتو زيبر  فالشعر ،1«...أسكدا خمارا اشترت إال بالمدينة مميحة تبؽ

فالحكـ  ،بيا النقاد مد في أساسو عمى الحكاس، كيشتغؿكانت بدايات النقد ذاتية تأثرية يعت 
مبعثو اإلحساس القائـ عمى الذكؽ الفطرم، فيذا النقد قائـ عمى اإلحساس بأثر »النقدم 

اإلحساس قكة  كـ مرتبط بيذاالشعر  في النفس، كعمى مقدار كقع الكالـ عند النقد، فالح
حساسا فطريا ال تعقيد فيو، كيتذكقو جبمة كطبعا، كعماده إكالعربي يحس أثر الشعر  كضعفا

لى المبرز مف  في الحكـ عمى ذكقو كعمى سميقتو، فيما المذاف ييديانو إلى فنكف القكؿ، كا 
 فمثؿ ىذه كحكـ أىؿ يثرب كاف مف الفطرة كالجبمة كبالتركيز عمى حاسة السمع 2«الشعراء

الذاتية الفردية كظفت لمتعبير عف الذات الجماعية في ظؿ عبلقة التبلحـ بيف الشاعر كقكمو 
صدلن لمنفس الفردية التي تنقؿ ذلؾ الصدل إلى الجماعة، ككأنيا مجٌرد كسيط  -بذلؾ–ليككف 

لتبميغ رسالة أك خطاب، كىذا الحكـ يجرنا إلى قضية أىـٌ، كىي المتمثمة في نكعية ىذا الناقد 
نصيبان الناقد و يحكـ عمى الشعر اعتمادان عمى فطرتو؟ كىؿ امتمؾ ماىية نقده، فيؿ صحيح أنٌ ك 

حاسة السمع أف تتراسؿ مع فكيؼ ل كافران مف الثقافة مٌكنتو مف أف يتفرد كيتميز عف باقي قكمو؟
 عند النقاد؟ يشتغؿ الحس النقدمالذكؽ، ف

نما كتابة، ك عميو لكنو لـ يعتمد معا،  يبقى العنصر الثقافي مكجكدا لدل الشاعر كالناقد ا 
 أم الثقافة إلى غيره تمت بالكسيمة نفسياالعربي ثقافتو  استمده سماعيان، كمف ثمة فحيف نقؿ

سماعية، كىذه بعض العبارات الدالة عمى  -لتظؿ في مرحمة العطاء أيضان صكتية الشفاىية،
 حاسة السمع.أىمية 
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كخاصة أنو يثير كقعا  ،إيقاع الصكت يزيد الشعر جماال كحسنا لقد تفطف العربي إلى أفٌ   
لمشعر المكزكف إيقاعا يطرب الفيـ لصكابو كيرد عميو مف حسف تركيبو » فٌ ألفي النفس، 

كاعتدالو... الغناء المطرب الذم يتضاعؼ لو طرب مستمعو المتفيـ لمعناه كلفظو مع طيب 
كف سكاه فناقص الطرب كىذه حاؿ الفيـ في ما ألحانو، فأما المقتصر عمى طيب المحف منو د

يرد عميو مف الشعر المكزكف مفيكما أك مجيكال، كلألشعار الحسنة عمى اختالفيا مكاقع 
العربي قبؿ اإلسبلـ كاف يقكؿ ما ف ،1«لطيفة عف الفيـ... كاإليقاع المطرب المختمؼ التأليؼ

يذه الثقافة فركبيـ انتصاراتيـ كىزائميـ، يقكؿ عاداتيـ كتقاليدىـ، مآثرىـ كحنطقا كسماعا يعرفو 
فإف السمع إذا كرد عميو ما قد مٌمو مف »تعتمد حاسة السمع  التي امتمكيا، ظمت ثقافة شفكية

عميو مٌجو كثقؿ عميو رعيو، فإذا المعاني المكٌررة كالصفات المشيكرة التي قد كثر كركدىا 
ذ قالت الحكماء إٌف لمكالـ الكاحد جسدا  لٌطؼ الشاعر لشكب ذلؾ بما يمبسو عميو... كا 

كركحا، فجسده النطؽ كركحو معناه فكاجب عمى صانع الشعر أف يصنعو صنعة متقنة لطيفة 
مقبكلة حسنة مجتمبة لمحبة السامع لو كالناظر بعقمو إليو، مستدعيو لعشؽ المتأمؿ في 

دعو محاسنو كالمتفرس في بدائعو، فيحسو جسا كيحققو ركحا، أم يتقنو لفظا كيب

                                                           
 .229ص نظريات الشعر عند العرب،مصطفى الجكزك،  -1

 حاسةالسمع

 قامكا بإسماعو إياىا في غناء

 تمطفكا )صكت المرأة العذب(

 تشبع حركة الركم كتطيؿ في البيت

 تشبع البيت الذم يميو بالضمة
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لى أنو مف جية  فٌ كأل1«معنى األصؿ الشعرم العربي نشأ شفكيان ضمف ثقافة صكتية سماعية، كا 
إف فثانية لـ يصؿ إلينا مخطكطان في كتاب جاىمي، بؿ كصؿ مدٌكنان في الذاكرة عبر الركاية

 .الصكت يستدعي األذفتفترض السماع، ك  فالشفكية إذالثقافة 

 بعا بيف حالتيف ىما الصكت كالصمتيفرض تتاسة األذف عمى حاتتابع الكزف كاإليقاع  إفٌ 
، كفيو يتـ تتابع اختبلفات اإليقاع أك المتمقي المستمعصمت ك  أك المتكمـ، المنشدصكت بيف 

سراع كاإلبطاء، كالتكتر الشعكرية، بيف القكة كالضعؼ، كاإلباختبلفات في الحاالت 
لذم تحتمو حاسة السمع، كما تفضي إليو مف فتبعا ليذا يتمثؿ أمامنا المركز ا كاالسترخاء...،

تحكيبلت حسية عمى المستمع، فيي بمثابة آثار تصكيرية يتفعؿ كؿ مف المفظ كالمعنى فييا 
لمشعر عبر مجاؿ اإلدراؾ الحسي لتثير متعة كلذة نفسية تساىـ عمى الفيـ الجيد كالصحيح 

نعة فييا ثـ االقتداء بقكاعد الشعر حيث نجد مكاقع األلفاظ كحسف الص)مكاقع لطيفة عند الفيـ(، 
 .عامؿ بيا عف تجربة شفاىية سماعيةكالت

تبلحمان كانسجامان بينيا مف حيث الداللة المعنكية التي تؤدييا كبيف تبدك الكممات أكثر 
ٌف الداؿ ىنا بمثابة طاقة متعددة اإلشارات، إنو الذات االستيكائية، كقد  الصكت الذم تحدثو، كا 

ـ، كمف ىذا التكافؽ العميؽ بيف قيـ الكبلـ الصكتية في نمط األحكاـ النقدية تحٌكلت إلى كبل
ربما كانت البالغة في » لقكؿ العسكرم:  الذكقية، كمضمكناتيا الحياتية العاطفية كاالنفعالية،

االستماع، فإٌف المخاطب إذا لـ يحسف االستماع لـ يقؼ عمى المعنى المؤدل إليو 
عمييا الخطاب، كتككف  ىشكؿ أدؽ الحاسة الفعمية التي يبنقصده ىك بفالعامؿ الذم ي2«الخطاب

مثؿ ما أكردنا في حديثنا حكؿ حاسة التذكؽ التي ظيرت قرائنيا في أشكاؿ  ،كداللة أكلية بارزة
ممذات الطعـك المختمفة، كالتي اختزنت عالما مف الدالالت كربطت بالعديد مف الكحدات المسانية 

ٌف »قاد القدامى كالتي تحيؿ إلييا: الحبلكة، الطيب، المذة، المتعة...المعتمدة مف طرؼ الن كا 
الكالـ إذا كاف لفظو حمكا عذبا، كسمسا عذبا، كمعناه كسطا، دخؿ جممة الجيد، كجرل مع 
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 . 16ص الصناعتيف،أبك ىبلؿ العسكرم،  -



  المغة الكاصفة في التراث النقدم  الفصؿ الكؿ 

 

103 
 

يي ف احسي ااألساسية لتشكؿ تكجيحاسة الذكؽ كأما الحقؿ الحسي المنبعث مف  ،1«الرائع النادر
ككنو سيفصؿ بيف الجيد  ؛اقد يعد مصدر تمقي العمؿ األدبي، ثـ ىدفاألٌف النالمصدر كاليدؼ، 

ـ عمبل أدبيا تقييما بل يمكف لناقد أف يقيٌ ففي النقد،  ارئيسي احاسة السمع عنصر  تعتبرك كالردئ، 
ة تممكتككف باقي الحكاس ىي الم ا صحيحا، بمعنى يسمعو، ثـ يتذكقوجيدا قبؿ أف يفيمو فيم
كاليدؼ ىك العمؿ عمى إرساء بنية داللية  ،الممس، كالشـ كالبصر ليذا العالـ مثؿ: حاسة

يتشكؿ ذلؾ البناء النظرم بو شعكرية، تأخذ بالمذة الشعرية مباشرة إلى المغة النقدية أك نقكؿ 
 .ظـ في إطاره النقد العربي القديـالذم انت

لى العديد مف المبادئخصكصيات تكفر إلى  النقاد أشار لتي تعطي النص ا السبؾ كالطبلكة، كا 
إلى فيـ ىذا النقد ككصفو خبلليا سعكا مف كما حدث تأثيرا في النفس، تجمالو كركنقو حتى 

كانتياء إلى فيمو لمكضكع الشعر أك  بمككنو التصكيرم لمشعر كالشاعر اءكتقكيمو بد
نما ف، 2المضمكف ىي مزيج مف العاطفة كالعقؿ كالحس مـ تكف حاسة الذكؽ ممكة بسيطة، كا 

لمؤثرات الحسية في الحقؿ ، كسمطانا في تكليد االفعؿ التذكقي ما كانت العاطفة أىـ عناصركرب
كمما يزيد في حسف الشعر كيمكف لو حالكة في الصدر حسف اإلنشاد كحالكة »، الحكاسي

النغمة، كأف يككف قد عمد إلى معاني شعره فجعميا فيما يشاكميا مف المفظ، فال يكسك 
يا يمعاني اليزلية ألفاظا جدية فيستكحظا ىزلية فيسخفيا، كال يكسك الالمعاني الجدية ألفا

كربما ليذا السبب أدرجناىا في قائمة الحكاس  3«سامعيا، كلكف يعطي كؿ شيء مف ذلؾ حقو
أك سابقة عمى حاسة السمع، كالشكؿ التالي يبرز العبلقة بيف الذكؽ كحاسة عضكية كعبلقتيا 

 بالحكاس األخرل: 
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 .91-90، ص1982، دار الكتب العممي، بيركت، نقد النثرقدامة بف جعفر، أبك الفرج ، -3



  المغة الكاصفة في التراث النقدم  الفصؿ الكؿ 

 

104 
 

 

 مف العبلقات كالعممياتمتنكعة شبكة في المؤلفات النقدية التراثيةالنقدية الحسية  المغة شكمت
 ،العالـ الخارجيتمثيؿ تعمؿ عمى شعكرية يي بنية ذىنية ف، الحكاسية بيف طرفي القكؿ الشعكرية

كذلؾ المغة الحسية تعد فيصبح المتخفي مف الذات ظاىرا، ك  كتصكير العالـ الداخمي لمذات،
تترجـ لحكاس الخمس كالتمثيبلت المعجمية الممثمة ليا في الخطاب النقدم، فيي ا كسيطا بيف

ا يظير دكر تداعي مم، منصلالمعنمية تجميات الآثار الداللة التكترية التي تتحكـ في مختمؼ 
حيث يمس ىنا بالداللة المعرفية  تجسيدىاأثناء  ، كما يعمـ اآلثار عميياياتعالقكفعؿ اس الحك 

لمفعؿ النقدم مف جية كالفعؿ اإلبداعي مف جية أخرل، فالناقد ييسمعو الشاعر شعره، كاالنفعالية 
فنبلحظ عميو مثيرات  لنفسية )التذكؽ( مف سمع إلى ذكؽفيتمقاه صكتا، ثـ يحيمو بفعؿ المتعة ا

كلعٌؿ الشعراء قد أدرككا »أك االستيجاف  عبر عنو باالستحسافيية تصكر ذلؾ اإلعجاب، فخارج
يتيـ بصكرة قة فعممكا عمى إطراب الممدكحيف ببعض معاني الشعر لتحريؾ أريحتمؾ الحقي
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عف "أبي العتاىية" الذم أنشد الخميفة العباسي الميدم في حضرة   مغريزية كمف ذلؾ ما رك 
 "بشار بف برد" كأشجع السممي قصيدتو التي منيا:

 اػػػػػػػػػيى الى يى ذٍ جٌر أى ػػت ػيوً إلػى   ةادى نقى مي  ةي فى الى الخً  وي تٍ تى أى 
 ايى ال لى مح إً يصٍ  ؾي ـ يى لى كى   و لى الى مح إً تصٍ  ؾي تى  ـٍ لى كى 
 وى ػالى زى لٍ زً  ضي رٍ ت الى لى زى لٍ زى لى   هر يٍ د غى حى ا أى يى امى لك رى كى 

رشو طربا عا سميـ، أترل الخميفة لـ يطر عف كقد اىتز طربا: "كيحؾ يا أخ فقاؿ "بشار"
عر المدحي البارع يطرب الممدكحيف لما يأتي بو ىذا الككفي: "يعني أبا العتاىية"، فالش

تصكير لشدة االنفعاؿ كيجعميـ يطيركف، كليس الطيراف استعارة لخفة الطرب فحسب بؿ ىي 
كمف ثـ  ،أف النقاد ربطكا حاسة السمع بالطرب ، فكما نبلحظ عمى النص الشاىد1«كالجذؿ أيضا

مف  هتكلدما لمتمقي، ك عمى حسب تفاكت درجة تأثيرىا في احاكلكا تصنيؼ األغراض الشعرية، 
 طربا.تبعث في الشعكر ك  ت،انفعاال

اعتمدت  في القرف الثاني كالثالث اليجرم التي بدأت معالميا إف المحاكالت التنظيرية لمنقد
النقاد  وسمعما  كعف أفكاه الركاة، أك الشعراء، أفي بداياتيا عمى طريقة جمع كتدكيف ما ركم 

غرض ميزاتو، فمحؾ جكدة الشعر إذف ىك أثره النفسي  ، حيث جعمكا لكؿبيا أطرب النفكسف
السكينة كاالنفعاؿ ) ،ىما أمراف نفسياف يبدكاف متضاديف، ك السامعيجده المريح، كالطرب الذم 

 ،الطرب يأتي عادة بعد االرتياح إلى الصكت كالمحففبالضركرة متبلزماف....  ا، كليس(الشديد
لتصاحب فعؿ  نشكةالنفعاؿ ك اال ر، ثـ تأتي صك قاعيفني إي ما فييما مف جماؿتاـ مكعي بعد ك 

الكساطة كصكرة الطرب... األمر الذم يعني في  سماىا القاضي الجرجانيالحالة  ذه، كىاإليقاع
جماؿ الشعر ككضكحو كاجتماع الرقة فأف عمكد الشعر العربي البدكم قاـ عمى أساس الطرب...

                                                           
 .229، صنظريات الشعر عند العربمصطفى الجكزك،  -1
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 ا التناسؽ الذم ذكره النقادكيمكف تمثيؿ ىذ، 1تمؾ الحالة بمسبكالحبلكة كالجزالة فيو ىي 
 الحس كالحكاس.حاالت ل

 

عند النقاد القدامى بكصفيا حاسة عادية تقـك بنقؿ األصكات حاسة السمع لـ تطرح    
نما باعتبارى مف  ئكما تنش ،ا سببا في تذكؽ المعانيالمعٌبر عنيا لتمبية الحاجيات الطبيعية، كا 

في شكؿ حمقة تشتغؿ الحكاس فأثر بالطرب أك االنفعاؿ أك اليزة،  مف ،في نفسية المتمقيتأثير 
تدخؿ الفعؿ يممية التذكقية إلى منطقة التدليؿ، فينقمب السمع إلى الذكؽ، ك عدكرانية، تقكد ال

 champ انالزوبالحقؿ الحكاسي داللة أنساؽ الحكاس األخرل في ما يسمى بمساىمة اإلدراكي 

intransitif :les motions intimes إال أف  ال يتكقؼ عمى نكع كاحد مف الحكاس الذم
 يتخذ الجسد مركزا حكاسيا عندما تؤثر فيكفييا  ،النمط الغالب عميو ىك التحريكات الباطنية

 .2الذات

ناقد متميز عند قكة التأثير السمعي مع الذكؽ فييا اجتمعت يتضح أمامنا الكيفية التي   
الحالة ة إلى االنفعاؿ كالعاطفحالة كالذم يسعى تجاكز ، ةكبارع الفطن بحس نقدم قكم التركيز

                                                           
 .232-231ص ص، نظريات الشعر عند العربمصطفى الجكزك، ينظر،  -1

2
- Voir : Jacques, Fontanille, Corps et sens, p58. 
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ع الحديث لمعمؿ األدبي، فيذا ابف رشيؽ نجده في مكض الدقيؽالعقبلني ك المكضكعية كالتحميؿ 
الشاعر المحدث أصبح بمنزلة الصكت المطرب الذم يستميؿ  أفٌ »: ؿعف الشاعر المحدث يقك 

ر الكزاف، فأشعار المحدثيف إنما كسلحاف كيالناس، كلك كاف يجيؿ ال الستماعو أمة مف 
يصرح أف " كيكاد "ابف رشيؽ، 1«تركل لعذكية ألفاظيا كرقتيا كحالكة معانييا كقرب مآخذىا

نما الشعر ما أطربيعرؼ الشعر بألنو قعو عمى المتمقي الشعر ىك الطرب كك   الطرب فيقكؿ كا 
كما جعمو ابف  اليزة كتحريؾ النفس ريف عمى معنىكىٌز النفكس كحٌرؾ الطباع، فيك يمح كاآلخ
مف قكاعده، أعنى الطرب الذم يككف معو الشكؽ  قتيبة مف دكاعي الشعر جعمو ابف رشيؽ

 .كالطرب

لذاتية التحكمية، بؿ السمعي غير مقصكر عمى الناحية اك  يالذكقإف فعؿ تناسؽ   
ت العمؿ الفني لمنتاج كاف عمى الناقد أف يتساءؿ عف مقكماف ،كخبرة كاسعة كمرانا يتضمف دراية

تصكير ىذه المقكمات كحاالتو الشعكرية المرافقة أثناء األدبي الذم يريد نقده كعف طريقة الكاتب 
ككأنيا ميراث يضع حدكدا جديدة لمغة بكصفيا  النقديةالحسية ، كيمكف اعتبار المغة 2كتحميميا

ا في اإلطار الذم تأذف بو كمف جية أخرل تجاكزى ،تقاليد كأنظمة كتصكرات ليا أثرىا مف جية
فالمجاؿ عندئذ عبارة عف غيمة مف النقاط ينبغي تزكيدىا بعنصر جذب، ثـ » غة نفسياالمٌ 

استعماالت كاسعة الحكاس بمعية المغة الحسية لتشمؿ  ،3«ااإلحاطة بيا كجمعيا أك تفكيكي
ءات، لتصبح صكر كاإليماالتمثيبلت ك التصكيرية مختمفة كالعبلقات داللية كتقييـ عبلقات 

 .ماتغير المغكية بالمفيـك الحديث أعقد مف سائر العبلالعبلمة 

مع، يتتابع بحسو السمعي مآخذ تمف السامع كالمس كبل كما تجدر اإلشارة إليو ىك أفٌ 
ثـ يدعكا الفكر إلى تحميؿ تمؾ كمف  ،التي تعكس مدل قدرتيـ عمى تتبع الصكتك  ،الشعراء

                                                           
 .233، صنظريات الشعر عند العربمصطفى الجكزك،  -1
، ص 1947، ، نيضة مصر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، مصرالنقد الدبي الحديثنيمي ىبلؿ، غمحمد ينظر،  -2

19. 
 .21، صسيمياء المرئيجاؾ فكنتاني،  -3
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، كالحقيقة أف حاسة السمع السامع يتذٌكقومع إلى فعؿ ذكؽ ؿ فعؿ الساألصكات، كلكف بعد تحكٌ 
تستدعي بالضركرة الحكاس األخرل خاصة منيا التذكؽ المعنكم، فالدراية باآلثار األدبية ال 
نما عمى آلية تراسؿ حاسة الذكؽ مع حاسة  يعتمد عمى الذكؽ األكلي الفطرم أك السمع كحده، كا 

ف كانت ىذه األخيرة مشترك لكف يبقى الذكؽ الفردم ىك المميز بيف  ،ة بيف كؿ الناسالسمع، كا 
ما يعرؼ بالناقد كما ليس بناقد، كلقد أكد النقاد أف ممكة النقد ال تككف ما لـ تدعـ بالدربة 

بمعنى تدريب الحكاس عمى السمع كالتمييز مثبل_ مثمما يقكؿ ابف األثير في المثؿ  -كالممارسة
ر عيانا جدل عميؾ نفعا، كأىدل بصرا كسمعا، كىما يريانؾ الخبإٌف الدربة كاإلدماف أ :»السائر

ىذا الكتاب ما  مكانا، ككؿ جارحة منؾ قمبا كلسانا، فخذ مفإكيجعالف عسرؾ مف القكؿ 
دمانؾ ما أخطاؾ، كما مثمي فيما ميدتو لؾ مف ىذه الطريؽ، إال كمف طبع إأعطاؾ، كاستنبط ب

 أدكاتو، بيا يتككف اإلدراؾ الحسياة مف ىي أدك ،1«سيفا ككضعو في يمينؾ لتقاتؿ بو
رتياض بالشعر، فصاحب الذكؽ األدبي ىك الذم يدرؾ مكاطف الجماؿ، كينفذ إلييا كيكشفيا كاال

 رض عمينا عدـ التفريؽ بيف الحكاسقبؿ أف يضع يده عمى النص كيصدر الحكـ عميو، لذا يف
متجانسة كفيمة بشرح داللة الككف  كالتأكيد عمى تراسميا كتداخميا؛ فيستمـز تجميعيا في كحدة

الحسي لمناقد كالشاعر معا، كىذا ما تمثؿ عند البحث عف كظائؼ الحكاس كمصدرىا، عمى 
تعتمد عمى أنظمة مكرفكلكجية محددة في الجسـ، زيادة طرقا لبلتصاؿ بالعالـ الخارجي،  ككنيا

از التنفسي، كما يتصؿ عمى ارتباطيا بالعالـ الحسي الداخمي، فالتنفس مثبل يصدر عف الجي
لى ىذا تعد صيركرتيا مف بيف الشركط الضركرية في إالشـ كالتذكؽ اتصاال كثيقا، ضؼ  بآليات

سياميا في إنتاج الداللة ، كمنو تككف القكة المتخيمة مف الحكاس ىي 2عمؿ الظكاىر الحكاسية كا 
 صكرة أساسية لمقكة النفسية لمذات. 

اؽ الداللة مف العالـ المحسكس، يعكد باألساس إلى مصدر ثـ إٌف تكجيو االىتماـ إلى انبث
نسانية الحساسة التي عمى اإلبداع الذم أساسو الذات اإلىذه الحساسية، فالتراث النقدم اعتمد 

                                                           
، مكتبة نيضة مصر، القاىرة 1، ط1بانة، جي، كبدكم طف، تحقيؽ أحمد الحك المثؿ السائرضياء الديف بف األثير،  -1

 .03، ص 1960
2
-Voir : Jacques Fontanille, modes sensible et syntaxe figurative, p6. 
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ف المتأمؿ في الشعر العربي تأمبل عميقا يجد يعٌبر عف تمؾ  هتنفعؿ كتتأثر كتتذكؽ األشياء، كا 
ما يقتصر عميو ىذا اإلحساس ىك الجماؿ بالرؤل الطبيعية الذات الشعكرية الحساسة، كأكثر 

ال يؤدم غايتو التربكية في  ابف طباطباكالتفتف بما يراه كيسمعو كيتذكقو، فالشعر في نظر 
 ظ فملاحبلكة ك الفني  ءبنامف ذلؾ الالتي يستشعرىا المتمقي ك  ،النفس إال عف طريؽ المتعة الفنية

 .كيعمؽ تأثيره في كجدانو المستمع كالسحر إلى نفسلمتعة ينفذ الشعر فعف طريؽ تمؾ ا

"فإذا كرد عميؾ الشعر المطيؼ »يقكؿ ابف طباطبا مؤكدا عمى أثر الشعر في السامع  
المعنى، الحمك المفظ، التاـ البياف المعتدؿ الكزف، مازج الركح كالءـ الفيـ، ككاف أنفذ مف 

 حاـز القرطاجني، أك كقكؿ 1«الغناءإطرابا مف  نفث السحر كأخفى دبيبا مف الرقى، كأشد
فأما ما يجب »النقدم  الحكـ كالتقييـتقديـ دكر في أىمية حاسة السمع كما ليا مف عمى مؤكدا 

اعتماده في كضع القكافي كتأصيميا فإف النظر في ذلؾ مف أربع جيات: الجية الكلى جية 
ير تامة؛ الرابعة جية الثالثة جية ككنيا تامة أك غ التمكف؛ الثانية جية صحة الكضع؛

كلككف القافية ، مظنة اشتيار اإلحساف أك اإلساءة اعتناء النفس بما كقع في النياية لككنيا
اطمبكا الرماح فإنيا قركف :" يجب أف يتحفظ فييا ىذه الجيات الربع قاؿ بعض العرب لبنيو

فإف صحت  ،ي مكاقفومييا جريانو كاطراده، كىالخيؿ كأجيدكا القكافي فإنيا حكافر الشعر أم ع
كىكذا تصبح الحكاس ىي الكسيط بيف ما يشعر ، 2«استقامت جريتو كحسنت مكاقفو كنيايتو

بو اإلنساف كالمبدع بشكؿ خاص، كبيف عالمو الخارجي، كحيث يستغؿ المغة كما تؤديو مف 
 عنى كالمفظ ىك فيالم ، ككؿ تآلؼ بيفمف ىذا العالـ الحكاسي التصبح جزءدالالت تصكيرية 
 الحكاس. الحقيقة تآلؼ بيف

فقد  الجانب الحسي التصكيرم في العممية اإلبداعيةكاشتغاؿ تمثؿ أىمية النقاد عمى يؤكد  
في أحكامو، كسماعو بالمثؿ في النصكص الشعرية،  فعيموتجسيده كتلكاف الناقد شديد الحرص 

تتكلد لفاظ المستعذبة األفمف  ،مف خبلؿ المفظ الجميؿ الذم يزيد المعنى جماال كيمبسو ركنقا
                                                           

 .22، صعيار الشعر،ابف طباطبا -1
 .271، ص منياج البمغاء كسراج البمغاءحاـز القرطاجني،  -2
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لمشعر المكزكف إيقاع يطرب » ألفٌ ك ، مجتمبة لمنفسرائعة سماعا، تككف األبيات المستحسنة ف
مثاؿ ذلؾ الغناء المطرب الذم الفيـ لصكابو، كيرد عميو مف حسف تركيبو كاعتداؿ أجزائو...

حاسة  ةىميأمما يبرز ، 1«يتضاعؼ لو طرب مستمعو، المتفيـ لمعناه كلفظو مع طيب ألحانو
، فأدبية النصكص ف آثار بعيدة في نفسية المتمقيكما يؤديو م ،ز المفظ الجميؿيالسمع في تمي
 عمى الصكر الفنية الرائعة السمع. امرىكنة باحتكائي

الممارسة النقدية رتبطت حيف اف، ى فعؿ إيقاع الصكتقدية عمأكثر النصكص النتنبني 
 لغتيا لفظا كمعنىفي  ةكافقتمت األحكاـ النقدية جاءية معا ، كالقافالمفظ كالمعنى كالكزف تناسؽ ب

عمى أف يجتيد المبدع إنو شرط النقاد عمى الشعراء، فنرل النفس،  ااستحسنتيفألسماع، مع ا
حسو، فمقد كاف التأثير الفني ىك إحدل السمات  فكر المستمع كيجعمو مكافقا لعمؿ يغزك

كزت أنظار النقاد في تقدير الشعر عمى رتا... لذا الجكىرية التي يتمايز بيا المعنى الشعرم
دة الشعر مف أثر لدل المتمقي، ككاف معيار جك  -عف طريؽ صياغتو  الفنية–مدل ما يتركو 

كحسف كقعو في القمب، أم أٌف الناقد ال يحكـ عمى الشعر إال بناء  ىك لطؼ مدخمو إلى النفس
كاإلشارات االنفعالية التي تثيرىا صياغة ذلؾ عمى استجابتو الخاصة كمتمؽ لبلنعكاسات النفسية 

ابف قكؿ ل حكاسالتكافؽ العمؿ األدبي مع أىمية دليؿ تعمؽ النقاد ب ك، كى2الشعر في نفسو
ذ قالت الحكماء إف لمكالـ الكاحد جسدا.. »:طباطبا  كركحا. فجسده النطؽ كركحو معناه  كا 

قبكلة حسنة، مجتمبة لمحبة فكاجب عمى صانع الشعر أف يصنعو صنعة متقنة، لطيفة م
 ؿ في محاسنو، كالمتفرس في بدائعو السامع لو كالناظر بعقمو إليو، مستدعية لعشؽ المتأم

فيحسو جسما كيحققو ركحا، أم يتقنو لفظا كيبدعو معنى، كيجتنب إخراجو عمى ضد ىذه 
بالكبلـ سماعو  ء، كىكذا يصبح امتناع المتمقي كمؿ3"الصفة فيكسكه قبحا كيبرزه مسخا...

البد منو عند النقاد، ألف السمع يحفز عمى قكة االستجابة لمضمكف  اكالحمك مطمب ،الطيب

                                                           
 .21، صعيار الشعرابف طباطبا،  -1
 .168، ص1998، دار الفكر العربي، 2، طالمعنى الشعرم في التراث النقدم، ؿحسف الطبينظر:  -2
 .126ص ، عيار الشعر،ابف طباطبا-3
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كمالؾ كال طريؽ لمركاية إال السمع  »الشعر فيذا القاضي الجرجاني يدعـ ىذه الفكرة بقكلو: 
، كيمكف أف نمخص ما كرد مف التحميؿ مف 1«الركاية الحفظ، كقد كانت العرب تركل كتحفظ

 رد حاسة السمع عند النقاد القدامى في:تكا

 

طاب النقدم يركز عمى يتبيف مف ىذا التمثيؿ مكقع الحكاس في الذائقة النقدية، فالخ 
يحكـ  تأنس لو النفس كترتاح لو، فيذا الجرجاني ؿ الحكاس كتخير الكبلـ الذماضركرة اشتغ

فأما قكليـ " فالف حمك » فيقكؿ: كفييا يذكر ضمنا الحكاس كأىميتيا ،عمى أبيات لمبحترم
 فيذا كالـ الناس عمى ىذه السياقة الكالـ" ك"عذب المنطؽ" أك "كأف ألفاظو فتات سكر" 

نما يريدكف عذبا في النفكس، كحمكا  كليس يريدكف حالكة عمى المساف، كال عذكبة في الفـ، كا 
 في القمكب، كما قاؿ ] ىك أعني أبا تماـ[ 

كحى الم طيؼى  تيٍشرىبي  يىٍستىنبطي الر  مير كى تيٍؤكىؿي بالضى ا كى  نىسيمييىا     أىرىجن

ككذلؾ قكليـ " حمك المنظر" إنما يريدكف حمكا في العيف، كال تقكؿ: ما ذقت أحمى مف 
، كالعالـ الحكاسي يتدخؿ برأم النقاد في 2«كالـ فالف، كال ما شربت أعذب مف ألفاظ فالف...

 ذكرناه: تشكيؿ الدالالت، كالجدكؿ التالي يمخص ما

                                                           
 .16ص ،الكساطة بيف المتنبي كخصكموالقاضي الجرجاني،  -1
 .276، صالمكازنة بيف أبي تماـ كالبحترماآلمدم،  -2

 ارتباطها بالثقافة الشفاهٌة= حاسة السمع

تداخؿ الحكاس 
 األخرل

تدخؿ البيئة كالطبيعة 
في تسيير الحاسة 

 السمعية

 تحقٌق اللذة السمعٌة

 النقد االنطباعً

 الطبع واالرتجال الحكم الذاتً التأثري
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ىي إمتاع النفس بتجانس الحكاس، فالثقافة الشفاىية عند  غاية الشعرالنقاد أٌف بيف ي
في النقاد  اجتيدلذلؾ انسجاـ الصكت في الكمـ، العرب القدامى كاف شغفيا األساسي حسف 

بطريقة عفكية كارتجالية، فكاف  التناسب بيف حركفو كحركاتوه تخميص الشعر مف كؿ ما يفقد
عناية بتناسؽ الصكت كالنطؽ ا كما عنيك ؽ أك التمفظ ىك الكسيمة التي اعتمد عمييا النقاد، النط

حسف تآلفيا تكلد ألف لو صمة مباشرة بحاسة السمع، فاالنسجاـ الصكتي في الكممات ك  خاصة
و نا مثاال أكرده الجاحظ يتجمى فيذف كتقبؿ عميو النفس، كيمكف أف نكرد ىنغما تطرب لو األ

كمف ألفاظ العرب » حيث يقكؿ: السمع،في حاسة  اتنافر يسبب ىك ما تساؽ الصكتي، ك عدـ اال
ف كانت مجمكعة في بيت شعر، لـ يستطع المنشد إنشادىا إال ببعض  ألفاظ تتنافر، كا 

كلما رأل مف ال عمـ لو أف أحدا ال يستطيع أف ينشد ىذا البيت ثالث مرات في ... االستكراه 
 .1«يتمجمج، كقيؿ ليـ إف ذلؾ إنما اعتراه إذ كاف مف أشعار الجف نسؽ كاحد فال يتعتع كال

، كآلية تأثيرىا عمى ية المفظية كعبلقتيا بحاسة السمعأكثر ىذه اإلشكالالجاحظ يكضح 
إذا كاف الشعر مستكرىا، ككانت ألفاظ البيت مف الشعر ال يقع بعضيا مماثال » ، لقكلو:الذكؽ

ذا كانت الكممة ليست مكقعيا إلى جنب لبعض، كاف بينيا مف التنافر ما بي ف أكالد العالت، كا 
أف الجاحظ جميا  يبدك، ك 2أختيا مرضيا مكافقا، كاف عمى المساف عند إنشاد ذلؾ الشعر مؤكنة"

                                                           
 .74، ص1ج البياف كالتبييف،، الجاحظ -1
 .75، ص1، جف كالتبييفالبياالجاحظ،  -2

 االرتياح كالطرب كمكطف التفاعؿ الحسي الحكاسي

العيف= أنظر  
ترل صنعة 

بداعا العيف = كا 
الذكؽ+  

تأمؿ كيؼ تجد 
نفسؾ عند 

السمع = إنشاده 
الرؤية+   

=  إذا سمعتو
حاسة  
 السمع 

تذكر صبكة 
إف كانت لؾ 

الذكؽ = تراىا
الرؤية+   
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ٌف األذف بطبعيا أليجعؿ البنية الصكتية كتكافقيا مركزا أساسيا لتقبؿ الكبلـ المنقكؿ أك المسمكع، 
ككما نجد أيضا الخطابي يتفؽ كتنجذب إلى المتناسقة كالمتآلفة،  تنفر مف األصكات المتنافرة

فس ال تكجد كقد تكجد لبعض الكالـ عذكبة في السمع كىشاشة في الن» :الرأم فيقكؿفي معو 
، بمعنى حبلكة الصكت كقكة االنجذاب 1«استدركيا بطبعو كفطف ليا بمطؼ ذىنولغيره منو، ك 

 إليو يتأتى عفكيا كارتجاليا.

القاضي الجرجاني يؤكد عمى ىذه الفكرة حيث ربط تناسؽ الصكت كحسف تكافقو ككذلؾ 
فيو جيامة سمبتو » مع حاسة السمع بالبياء كالركنؽ، ككمو عائد إلى الطبع العربي فيقكؿ:

، كحبلكة المنظر، كعذكبة المسمع رت عنو النفكس كىك خاؿ مف بياء الركنؽالقبكؿ، ككزازة نفٌ 
، حيث يربط الجرجاني مؤثرات الصكت بالسمع كبمذاقات 2«لمعرض...كدماثة النثر، كرشاقة ا

أخرل تناقضيا  كصفاتكحتى الرشاقة كسمة متعمقة بالجسد، طبيعية كالحبلكة كالمطافة كالبياء، 
 .، كالقبحكالجيامة كالكزازة

لناقد العربي أف تتصؿ ذائقتو الشعرية بالسماع كالصكت المتأتي مف عمى ا فليس غريبا إذ
اع ككزف كقافية منسجمة، كأف يتكاطأ مع الشاعر المبدع منذ أف كاف التمقي الشعرم شفاىيا إيق

دراكا كمعرفة لتصبح تسمعا، تتعدل ككنيا حاسة السمع الحكاس، فكأكثر ما يعتمد عميو  ذكقا، كا 
، ال تعمؿ ىذا الفكر المتميز فنمط حياتو ى الناقدالتي كانت تطمؽ عمفي آف، فصفة الجاىمية 

كلكف كيؼ تككف لتمؾ السذاجة كالبساطة كاالرتجالية أف تكلد فكرا  ،ط يمكف نعتيا بالجاىميةفق
كعقبل يانعا كيقظا ألىـ جانب مف جكانب حياتو كىك الشعر؛ الذم يحتاج إلى عقؿ قكم 
حساس إدراكي منفتح عمى معرفة نفسية شعكرية شكمت تراثا كتاريخا عربيا عريقا، استغؿ  كا 

تغبلؿ مف أجؿ إرساء عالـ حكاسي انصيرت فيو كؿ الجكارح، بما فييا الجسد حكاسو أحسف اس
 كما يحممو مف دالالت، كىك المكضكع الذم سنقؼ عنده في الفصؿ الثاني.

                                                           
 .147، صنظريات الشعر عند العرب، مصطفى الجكزك -1
 .411، صالكساطة بيف المتنبي كخصكمو،القاضي الجرجاني -2



 

 انفصم انثاني

اشخغال انفضاء انًساجي ودوره في حشكم انحكى 

 اننقدي

 الفعؿ النقدم: مف اإلحساس إلى المعرفة.المبحث الكؿ: 

 معنى الحسي مف المقكالت الدالليةبناء ال -1
 سمطة االجتماعي في تقييـ الذات -2

 الشعر تجسيدا لمكينكنةالمبحث الثاني: 
 ثنائية الطبع كالصنعة ككسائط لتمثيؿ األثر الحسي -1
 دكر الكفاءة في تحقيؽ الحكـ النقدم -2
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 تمييد:

كفي حاالت القمؽ تتضح الصكرة االنفعالية أكثر ما تتضح في حاالت التعبير عف الكجداف، 
لنو يطرح المظير »كالحيرة، فالشعر الكجداني مثبل ىك ذلؾ الشعر الذم يقكل فيو االنفعاؿ 

الفكرم كالعقمي الجاؼ، أك يكسر مف حدتيما، كيتخطى ما كراء الفؽ العقمي؛ كلنو ال 
نما يعتمد عمى االستغراؽ أك الحمكؿ في ركح الشيا ء كىتؾ يعتمد عمى برىنة أك استدالؿ، كا 

سجف المادة كاجتياز أسكار العقؿ، كالتعمؽ بأذياؿ الركح، كأطياؼ الخياؿ، كلف الشاعر في 
الحاالت الكلى يبنييا عمى معطيات الكجداف إذ الكظيفة الرئيسية لمشعكر كاالنفعاؿ تتمثؿ 

عمى فالشاعر بقكتو ىذه  1«في الرؤية المباشرة لمركح بالركح لنيا كسيمة إلدراكؾ ديمكمتيا
)الشعر الثكرم مثبل(  مو أك ككسيمة يحمؿ بيا ىـٌ غيرهالتعبير يعدىا ككسيمة لمتخفيؼ عف آال

أك تفريغ شحنات انفعالية مكبكتة، كمف أمثمة التعبير عف النفس في الشعر العربي القديـ نجد 
 قكؿ النابغة الذبياني:

  

 

نما كاف فقط حيط بوداة لمتعبير عف نفسو أك ما يأالشعر  اعر العربيلـ يتخذ الش ، كا 
كسيمة لعبلج النفس كاسترخائيا، فاإلنساف إذا ضحؾ أك أضحؾ مف يحبو رأل العالـ مف حكلو 
ذا بكى أك أبكى مف يحبو خيؿ إليو أف العالـ المحيط بو يبكي معو، كقكؿ الشاعر  ضاحكا كا 

 إيميا أبك ماضي:

ذا غدكت عمي  اءي دى  ؾى ا بً ي كمى اكً الشى  يياأى    الكيؼ تغدك كا 

: يقكؿ الشاعر عمك   الجاـر

                                                           
 44، ص كالمكازناتي النقد التطبيقمحمد عفيفي،  -1

 بً اكً ػػػػػػػكى الكى  يءى ػػػػػً طيو بى اسً قى أي  ؿً ػػػيٍ لى كى    ب اصً ػػػػػة نى ػػػػمى يٍ مى ا أي ـ يى يى ي لً ينً مً كً 
 آيببً  جكـى ى الني ػىػػػػػػػرعم يى الذً  يسى لى كى    ض قى نٍ مي س بً يٍ ت لى مٍ ى قي تى حى  ؿى اكى طى تى      

 بً انً جى مف كؿ ؿ كً تى زف مي يو الحي فً  ؼى اعى ضى تى كى    وي ػػم  ازب ىى ؿ عى يٍ المى  احى رى ر أى دٍ صى كى 
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ذى كى    ؾ احً ضى  ءو يٍ شى  ؿ  كي فى  تى كٍ حً ا ضى ذى إً فى   1اؾو بى  ءو يٍ شى  ؿ  كي فى  تى يٍ كى ا بى ا 

ذا يعتبر ، كبيفاألساس العقمي ىك عمؽ العاطفة كسعة الخياؿ كقكة الكجداف اإلنساني
د يس ألنو يخمٌ نسانية، أك كما أطمؽ عميو النقاد " ديكاف العرب" لالشعر صكرة عف النفس اإل

كالعاطفة كما ؼ عف الذات المبدعة كالمتمقية، و يخفٌ مآثرىـ كيذكر مفاخرىـ كأنسابيـ كلكف ألنٌ 
نعمـ تتمثؿ في مختمؼ المشاعر كاألحاسيس الحسنة كالسيئة عمى حد سكاء، كما أنيا كسيمة 

ية تظير إلثارة الذىف فتتجسد في الغضب، أك الفرح، أك الخكؼ، أك الخزف، كىي حاالت نفس
كفي ىذا الصدد يقكؿ القاضي آثارىا عمى المظير الخارجي لمجسد لتدؿ عمى الشعكر 

رتياح، كيستخفؾ نشاده، كتفقد ما يتداخمؾ مف اال إتأمؿ كيؼ تجد نفسؾ عند  »:جرجانيال
، كتذكر صبكة إف كانت لؾ تراىا ممثمة لضميرؾ، كمصٌكرة تمقاء مف الطرب إذا سمعتو
كاليكل يسرع كالنفس تيٌش لو، كالقمب يعمؽ بو، نسيب  ناظرؾ...فإف قمت ىذا

لبحث عف المصدر الذم إلى ايدفعو بمعنى يحث المتمقي إلى فيـ سبب انفعالو، ك 2«إليو...
 .تي نعٌبر عنياالعكاطؼ المنو تتأتى 

يظير كبلـ الجرجاني أىمية البعد الشعكرم في تمثيؿ العممية اإلبداعية، لذا سنحاكؿ مف 
مختمؼ دالالتيا النفسية براز في النصكص النقدية إتيمة الطبع، كتيمة التكٌمؼ تتبع خبلؿ 
كمدل تأثيرىا المباشر كغير المباشر عمى المتمقي، كما ىي اآلثار النفسية التي  ،العاطفية

 ىا النفسي الداخمي لمذات المبدعةعٌبر النقاد عنيا بيانا لبعديتخمقيا عند الشاعر؟ ككيؼ 
 .جتمع فييا األنساؽ الخطابية لتشكيؿ الصكر العاطفيةكالطريقة التي ت

 

 

 
                                                           

 . 83 -82، صفي النقد الدبيعبد العزيز عتيؽ،  ،ينظر -1
 .27، صتنبي كخصكموالكساطة بيف المالقاضي الجرجاني،  -2
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 إلى المعرفة اإلحساسالفعؿ النقدم: مف المبحث الكؿ: 

عبلقة الشعر بأصحابو أك بالشعراء، متتبعيف رحمة القصيدة في  ذ القدـلقد بحث النقاد من
عف النفس  مف فكر صاحبيا إلى قمب سامعيا، إذ اعتبركا الشعر الصادؽ ىك الشعر المعٌبر

أحكامو مف رؤل نفسية  كراكية أك ناقد لمشعر العربي تخم فال يكاد شاعر أك»دكف تكمؼ، 
 -رضي اهلل عنو-كأما رأم عمر بف الخطاب... تتصؿ بأثر الشعر في صاحبو كفي المتمقي؛

إذ كاف يرل أف قمب الكريـ يستعطؼ بو كيستماؿ قمب المئيـ أم أنو  ،مشيكرففي الشعر 
لتأثير في النفكس المتضادة الكريمة كالمئيمة، حيف يككف في كسع الشعر فعؿ قادر عمى ا

اعتبر النقاد النفس البشرية مكضكعا لحاالت فكرية ،فمقد 1«ذلؾ فإنو يبدك ذا سمطة خارقة
سمككا بأف العكاطؼ تتدخؿ في السمكؾ، كقد تجعمو ، إنيـ عمى كعي كعاطفية بالغة التعقيد

 سمككا سيئا.حسنا أك 

إلى الكصؼ المعجمي ، ىك المجكء مستكل التطبيؽسنقؼ عنده عمى أٌكؿ منطمؽ إف 
المنبعثة مف تكظيؼ تيمتي الطبع كالصنعة عند النقاد القدامى، كمنو كالداللي لدراسة األىكاء 

خضاعيا لممستكل التركيبي، بغية لمذكات المتكممة، ( pathémesالمثيرات االنفعالية )تحديد  كا 
تحكـ في تكليد النص أك المربع السيميائي، كالبنية الداللية التي تعمى العبلقات تحديد 

ية، كتحديد التكترات ستيكائي، كمف ىنا يتـ استكشاؼ الممفكظات االنفعالالخطاب اال
كالتركيز عمى الذات المستيكاة، كدراسة الجيات كالبرامج االستكائية كالفاعؿ  االستيكائية
 .االستكائي

 

                                                           
 .171، صنظريات الشعر عند العربمصطفى الجكزك،  -1
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 :ي عمى المقكالت الدالليةبناء العالـ الحس -1

ذا لـ يكف ممكنا نابعة مف الذات، الالنفسية  حاالتالتعبير عف الإلى يسعى الشعراء    كا 
سيطيا ألف في تبسيطيا قضاء و ال يمكف تبر عنيا باألسمكب التقريرم المألكؼ، فإنٌ أف يعبٌ 
ء طريقا يستطيعكف كنفي ألىمية الجانب الكجداني في تشكيؿ الذات، فكاف أماـ الشعرا عمييا

مف خبللو التعبير عف ىذه الحاالت العاطفية، كىك الشعر الذم يمجأ الشاعر إلى إثارة حاالت 
طريؽ الرمز القائـ عمى تراسؿ معطيات فيعتمدكف  ،نفس المتمقيبحاالت شبيية نفسية 
 .ر عنياغة األكثر ارتباطا كقربا مف الذات التي يعبٌ كالبحث عف المٌ  1الحكاس

أثناء اؿ مدارا ليـ الحبلكة كالطبلكة كالركنؽ كالجماأللفاظ الحسية كمف النقاد كجد    
كالشعر ال يحبب إلى » : الجرجاني القاضييقكؿ فمثبل  كالحكـ عمى الشعر، ،ملنقدالفعؿ ا

نما يعطفيا عميو  النفكس بالنظر كالمحاجة كال يجمى في الصدكر بالجداؿ كالمقايسة، كا 
كف قنا محكما، كال يكتركنؽ كالحالكة، كقد يككف الشيء ممنيا الالقبكؿ كالطالكة كيقرب 

ف لـ يكف لطيفا رشيقا، كقد  ثيقا،حمكا مقبكال، كيككف جيدا ك  مقة خيجد الصكرة الحسنة كالكا 
مكقة، كلكؿ صناعة أىؿ يرجع إلييـ في ك ممقكتة، كأخرل دكنيا مستحالة م مقميةالتامة 

بيا اشتغؿ ف أمامنا اآللية التي تبيٌ ، فت2«أحكاليا خصائصيا كيستظير بمعرفتيـ عند اشتباه
أكالىا عناية كيؼ الجانب الحساس مف الذات المبدعة، ك  تفعيؿ ىذاالناقد العربي منذ القدـ ل

 .كبيرة

بالكجداف حيث يرتبط ك  ،"بكينكنة المعنى"ما يسمى المككف العاطفي كالنفسي مف يتكلد 
تجسد العالـ باألحاسيس ىذه الكينكنة ك  ،ا صعباجعؿ كيفية القبض عمييا أمر مما ي ،الذاتي

تقـك عمى االختبلفات كعمى التحكالت  المعبر عنيا في شكؿ تعابير كبلمية ككفؽ حدكد ثقافية
خفي نسميو بالعالـ كفي عالـ  ،، فتتككف صكرة األنا كصكرة اآلخر بالتخيؿمف حالة إلى أخرل

                                                           
 . 134، ص1978 ،، دار المعرؼ، مصر2، طالرمز كالرمزية في الشعر المعاصرأحمد محمد،  -1
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كتشكيميا  يتحدد بإنتاج الصكرلمجانب النفسي  لتحقؽ الفعميألٌف ا التحقيؽ، ممكفالفتراضي اال
غة الطبيعية ما ىي إال شاىد عمى فالمٌ المعاني مف مختمؼ ، ك عمى المستكل الظاىر لمنصكص

كما يحقؽ الكجكد  ،ما يحممو تاريخ ثقافة كعاطفة مف بيف كؿ التدخبلت الصيغية الممكنة
ادقا كيككف مقياس األثر النفسي ص،1الخطابي لمعكاطؼ ىك االستعماؿ الجماعي أك الفردم ليا

الذم يتمكف مف الجمع في حاستو النقدية بيف الذكؽ كالثقافة، دقيقا عند الناقد المتمرس، 
حساس كالدربة فتعينو عمى تحميؿ ذلؾ اإلفحاسة الذكؽ تسمح لو بالتأثر كاالنفعاؿ، كأما الثقافة 

 .ابع مف الذكؽ، كمف تجربتو الحسيةالن

 نفسو مف خبلؿ النص الذم يقيموالتي نجد فييا الناقد يتحدث عف ىي الحاالت  ةثير ك
و في تمؾ دكف النظر في الحاالت العامة أك القكانيف كالقكاعد، ذلؾ ألنو يبحث عف صكرة نفس

اإلحساس  ، ذلؾ أفٌ الشخصي أك يستقبح فبل ييمو اآلخرحساسو النصكص، فيستحسف تبعا إل
د تككف أحيانا متناقضة مثبل عندما يحكـ ناقد ما يمكف أف يعبر عنو بطرؽ مختمفة قنفسو 

في مكقؼ نفسيا عمى مقطكعة شعرية بالجكدة في مكقؼ معيف، ثـ عندما يتمقى المقطكعة 
يحكـ عمييا بالرداءة، إنو البعد العاطفي المنبثؽ مف الكضع المميز لمذات العاطفة أك ر آخ

 ة:، كالتي يمكف مقابمتيا مع ذات المحاكمالذكقي الذاتي

 ذات المحاكمة )ذكؽ جماعي( ≠ذات العاطفة )الذكؽ الذاتي( 

مف التقابؿ  أك باألحرل شكبلمف قكاعد الشعر،  ااعتبر النقاد القدامى العاطفة جزء        
، بؿ مف ككنيا تنتج كحسب بيف العاطفة كالعقؿ، كال تؤخذ فقط مف جانب تأثيرىا عمى الذكات

يبلت ثقافية تثرم الخياؿ كبيذا تساىـ في إنتاج تمثمعاني مشفرة إيحائية في النصكص، 
)المفظ بالقضايا النقدية المعركفة الناقد الحالة الشعكرية لمذات ربطكليذه األىمية العاطفي 
أما قضية الطبع كالصنعة مثبل كما تتكافر فالغمكض كالكضكح...( الصدؽ كالكذب كالمعنى

ز كاختبلؼ آراء الشعراء فيما بينيـ كانت عميو مف مقتضيات النظر في أسباب كدكافع تماي

                                                           
1
- Voir,  Greimas, et Fontanille, Sémiotique des passions , p11. 
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ىدفا لمعرفة البعد العاطفي كالقدرة الحسية عند الشعراء، ككيفية اشتغاليا داخؿ النص الشعرم 
كالذم  كبمعٌية المغة الكجدانية التي تجمع الناس جميعا، كاالختبلؼ يكمف بيف الذم يعبر عنيا

كأنت »: يقكؿ الجرجانيي الخطابات، فالقاضي بارزة ففي شكؿ آثار لغكية يخفييا في نفسيتو، 
نما تفضؿ  تعمـ أٌف العرب مشتركة في المغة كالمساف، كأنيا سكاء في المنطؽ كالعبارة، كا 
القبيمة أختيا بشيء مف الفصاحة، ثـ تجد الرجؿ منيا شاعرا مفمقا كابف عمو كجار جنابو 

اعر كالخطيب أبمغ مف الخطيب، بو بكيا مفحما كتجد فييا الشاعر أشعر مف الشني كلصيؽ طي 
كقد كاف القـك يختمفكف في ... ! بع كالذكاء كحدة القريحة كالفطنةفيؿ ذلؾ إال مف جية الط

 ،أحدىـ ظفكيسيؿ ل ،كتتبايف فيو أحكاليـ فيرؽ شعر أحدىـ، كيصمب شعر ا خر ،ذلؾ
نما ذلؾ بحسب اختالؼ الطباكيتكعر منطؽ غي سة المفظ ع كتركيب الخمؽ، فإف سالئره، كا 

دأ ىذا التكشؼ فعمو عندما كيب، 1«تتبع سالسة الطبع، كدماثة الكالـ بقدر دماثة الخمقة... 
 إلى مقابمة الجانب الحسي بالجانب المغكم. ينصرؼ النقاد

التراث العربي النقدم رؤية سميائية أىكائية شعكرية تكترية، ال تختمؼ عف مثيمتيا عند يشكؿ 
فاليكل  ،مقاربات داللية كنسقية كتأكيمية الحداثية، كما تكصمكا إليو مف النقاد الغربييف بالنظرة

مدل قبكؿ الشعر في عمى  النقاد انصباىتماـ  أفٌ ك كجكىر انبثاؽ المعنى،  ،أساس الببلغة
 :اءعر أحد الشلقكؿ  ،درجات التأٌثر كاالنفعاؿالشعراء بناء عمى بيف ضمكا االنفس، كف

ٍير كبىٍيفى شى   يػػػػػميٍقمىت وتٍ لى ي غىزاؿ غىازى ػػػػػػبأىب  ارؽػط ٍي بػػػػبىٍيفى الغيكى
ٍيباءى كىالمٍسؾ الفىتيؽ لناش  وػػحىبي ذىٍيمى ػػٍ عىاطىٍيتيو كالٌمٍيؿي يىس  ؽػصى

ـ  الكىمٌي ل مىٍمتيو ضى مائػػػػػػػػػػى كذيؤابىت  وػػسٍيفػكضى  ؿه في عىاتقيػػػػاه حى
 قيػػػػػػاف ميعانػػػػشىٍيئنا كك وي زىٍحزىحت  حتى إذا مىالىٍت بو سنة الٍكرىلى 

ـى عمى كساد خافػػػك  تاقوي ػػػػػػٍ و عف أضميع تىشػػػأٍبعىدىت  ؽػػػػٍي ال يىنا

                                                           
 .18 -17 -16 ، صالكساطة بيف المتنبي كخصكموالقاضي الجرجاني، -1
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كىذا مف الحسف كالمالحة بالمكاف القصى، كلقد خفت معانيو عمى القمكب، حتى كادت 
 .1«ترقص رقصا

تيمتي ف نتعامؿ مع أ، ىك: كيؼ يمكف و في ىذه الحالةلعؿ السؤاؿ الذم يطرح  نفس    
؟ كما عبلقتيا بالجانب الذاتي اإلحساسي عكاطؼ أك أىكاءالطبع كالصنعة أك التكمؼ كأنيا 

ككيؼ يشتغؿ التقييـ النقدم لممبدع؟ كىؿ تجسدت بنيتيا العاطفية فعبل في النصكص النقدية؟ 
 الخطاب؟ بككنو خطابا حكؿ

سيميائي األىكائي لمخطاب التراثي كلئلجابة عف ىذه األسئمة، سنحاكؿ تتبع المسار ال  
النقدم، كما قيؿ في قضيتي الطبع كالصنعة، بغية رصد الداللة كسيرىا ككصفيا كخاصة 

سنركز في ىذا  ، كماي أك االنفعالي في الخطاب النقدمكشؼ الستار عف الفاعؿ االستيكائ
يرات المبحث عمى الكصؼ المعجمي كالداللي لتيمة الطبع كالصنعة، بحثا عف المث

أخضعت بيا لسمـ الحكـ  االنفعاالت التي تصاحبيا أثناء العممية اإلبداعية كاآللية التيك 
قكف الشخاص ينت رصد مختمؼ التحكالت العاطفية التي تثيرىا في المتمقي، ألفٌ النقدم، ك 

منو تككف الشخاص الذيف يشابيكنيـ، ك كذا ك  ،عيـ الخاصةئالخطابات التي تتكافؽ مع طبا
يككف خطابو متمقيا مف المتمقي مف أجؿ بالنسبة لممقي الكالـ،  ضركرمأمر لطباع معرفة ا
، بؿ ىناؾ ميزتيف أساسيتيف الكحدى بسيطة أف تككف كافيةالمعيارية المغة لبل يمكف ف،2كمقنعا

 Dispositions d’âmesيجب أخذىما بعيف االعتبار، كتتمٌثؿ في االستعدادات الٌنفسية
اطىب(لطرفي التخاطب )المخ ذ ، اطب، كالمخى يأتي المخاًطب بمبٌررات جٌيدة ليثبت صٌحة ما كا 

 في المخاطىب. يعطي انطباعا جٌيدا عف نفسو حتى يتمكف مف التٌأثيركيعمؿ عمى أف يقكؿ، 

الجذر  يوامى بمصطمح الفحكلة، كما يكحي إلارتبط مصطمح الطبع عند النقاد القدلقد        
الطبيعي؛ أم الخميقة كالفطرة كالسميقة التي كثر تكظيفيا في الٌمغكم الداؿ عمى التككيف 

                                                           
 ، قدـ لو كحققو كشرحو أحمد الحكفي، بدكم طبانة، منشكرات دار الرفاعي2، ط2جالمثؿ السائر، ،بف األثيرا -1

 .33ص، 1983، الرياض، بالرياض
2-Voir : Gisèle Mathieu-Castellani, La rhétorique des passions, Presses universitaires de 

France, Paris, 2000, p54. 
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النصكص النقدية، مع فارؽ بسيط ىك أف الطبع قد يتضمف أيضا معنى الثقافة، فالمعجـ 
 " الطبع كالطبيعة، كالطباع  ىك الخمؽ، االستعداد أك الصفة» عرؼ الطبع بأنوالكسيط ي

بؿ عمييا اإلنساف أك الطباع...طيبع  بطباعو: تخٌمؽ  عمى الشيء...تطبعالسجية جي
ما ركب في اإلنساف مف جميع الخالؽ التي ال » الطبع أك الطباع كما نعني ب ،1«بأخالقو

يكاد يزاكليا مف الخير كالشر، كما تكضح المياديف المتصمة بالطبع؛ كىي المأكؿ كالمشرب 
الثر الدائـ أك شبو  كالخالؽ السيمة أك الشديدة كالبخؿ كالسخاء... فالطبع عمى الجممة

الدائـ الذم يبرز عمى جسـ مف الجساـ، كالطبع بالمعنى المجازم: الثر النفسي أك الخمقي 
كبعدىا أصبحت تدؿ عمى  حفكرة،الدائـ فأصؿ معناىا الالتيني كاليكناني ىك: العالمة الم

را بالتدرج ثكابت الشخصية، كعمى بنية التفكير الفردم كأسمكبو متمثال في السمكؾ، كظاى
مف الطفكلة حتى الشيخكخة مف خالؿ مجازفات الحياة كالمصادفات، كالتربية، كالعمؿ، 

نما تقـك الظركؼ الخارجية كالبيئية  ؛يتجرد مف طبعو، فبل يمكف لئلنساف أف 2«كالمراض كا 
 عمى صقمو كتنميتو.

الممكات الفطرية بيف ع استعممت لفظة الطبع في النقد العربي القديـ لمداللة عمى تنكٌ        
استخداـ الكصؼ المشتؽ مف الطبع، كىك المفظ المطبكع، كغمب عمى »األفراد كما كثر 

كصؼ الشاعر أكثر مف الشعر في صحيفة )بشار بف المعتمر( التي ذكرت في كثير مف 
كتب النقد، ككأنيا دستكر البالغة كالدب، ال نجد تعريفا لمطبع بؿ يفيـ مف النص أف 

الطبيعة، ربما اعتمادا عمى التداعي المفظي، كأنو ضد التكميؼ فيك ما يأتي عفكا  الطبع ىك
بال إرادة، كيسمح بالتعبير الدبي، كيستجيب أك يستعصي عمى صاحبو في القكؿ، كيؤدم 

كقد جعؿ النقاد الطبع ثقافة  ،3«غيابو إلى تكمؼ غائب، كال فائدة مف اصطناع الدب بدكنو
طبقات " لدربة كالممارسة، كيعد كتابميـ كتنمية لذلؾ االستعداد الفطرم باالرتباطو بالذكؽ الس

                                                           
إشراؼ محمد نعيـ العرقسكسي، تحقيؽ مكتب ، المعجـ الكسيطمحمد الديف محمد بف يعقكب الفيركز آبادم،   -1

 .743، ص 2005، لبنانف 8تحقيؽ التراث في مؤسسة الرسالة، ط
 .179، ص نظريات الشعر عند العربمصطفى الجكزك،  -2
 .179المرجع نفسو، ص  -3
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تفطف صاحبو مف خبللو حيث الشعراء البف سبلـ الجمحي أكؿ كتاب في تاريخ النقد العربي، 
إلى كثير مف الشركط التي يجب تكفرىا في الناقد كالنقد ذاتو، ككانت الكسيمة التي اعتمدىا في 

السميـ كطبعو المصقكؿ بالكراثة كالتجربة، حيث تدرب عمى أشعار نقده تتمثؿ في ذكقو 
ذا عدنا إلى ىاتيف  الشعراء كنسبتيا إلى أصحابيا بعد أف دخميا كثير مف الزيؼ كالكضع، كا 

ا ال تخرجاف عف اإلطار المغكم الذم تفيدانو، إذ ىك مالدربة كالممارسة( فإننا نجدى)الكممتيف
غاؿ متكاصؿ بالشعر كمدارسة دائمة لو، كليذا نادل بأىمية عند ابف سبلـ طبع فطرم، كاشت

قاؿ قائؿ لخمؼ: إذا سمعت أنا بالشعر كاستحسنتو، فما أبالي " الذكؽ كالدربة، حيث يقكؿ: 
ما قمت فيو أنت كأصحابؾ. فقاؿ لو: إذا أخذت أنت درىما فاستحسنتو كقاؿ لؾ الصيرفي أنو 

بالذكؽ ثـ الثقافة كالعمـ يتحقؽ الطبع ما لـ يرافؽ ، كمنو ال 1ردئ ىؿ ينفعؾ استحسانؾ لو؟"
 .باألدب

الثقافة في عبلقة متكاممة، اإلطار الفني الذم  –الدربة  -تعد األطراؼ الثبلثة الطبع 
ؾ العممية النقدية، كاإلبداعية كذلؾ، فالطبع  عند النقاد القدامى بمثابة األصؿ في الشعر يحرٌ 

ذ يمتاز باالستجابة السريعة لمدكاعي العربي، ألف الشعر كاف يتأتى ل معرب تمقائيا، كا 
فميزة القصيدة العربية أنيا تتقاسـ الكظيفة التكاصمية مع كٌؿ االنفعالية كالمثيرات االستيكائية، 

حاضر بطريقة أك بأخرل في الإنجاز لغكم، باعتبارىا خطابا يكٌجيو المتكمـ إلى المتمٌقي، 
لذلؾ يحرص  كاآلليات التي يستخدميا الٌشاعر  األدكات ذىف الباث، إنو حضكر يتحٌكـ في

كىك ألجؿ  بالتٌالي مع تحقيؽ المذة النفسية عمى التفعيؿ بصكرة معٌينة تتبلءـ مع غايتو،  
ىذا األمر الحظناه في شعر القدامى، ك ذلؾ يحاكؿ أف يظير بمظير يجعمو جديرا بالثٌقة، 

مف حضكر الٌنفس، فكاف إذا مدح أك تغٌزؿ أك  صكرة انطبلقااليحاكؿ الٌشاعر أف يبني حيث 
بشكؿ إما خر أك حٌتى في رثائو نجده مفتخرا بذاتو، عف طريؽ ذكر خصاليا كيككف ذلؾ تفا

 كصريح، أك بشكؿ غير مباشر كخفٌي.مباشر 

                                                           
 .04، صفحكلة الشعراءابف سبلـ الجمحي،  -1
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يرل الجاحظ لقد انشغؿ القدماء بقضية الطبع كالصنعة، فصنفكا الشعراء عمى أساسيا، ف
..كلـ أجد في خطب السمؼ الطيب كالعراب .»: ، حيث يقكؿتجاالالطبع يتأتى ار  أفٌ 

القحاح، ألفاظا مسخكطة، كال معاني مدخكلة، كال طبعا رديئا، كال قكال مستكرىا. كأكثر ما 
تجد ذلؾ في خطب المكلديف، كفي خطب البمدييف المتكمفيف، كسكاء كاف ذلؾ منيـ مف 

فما الشعر عند الشعراء ،1«لتحبير كالتفكير...جية امف جية االرتجاؿ كاالقتضاب، أـ كاف 
ثارةإال ما يتأتى مف عكالـ مجيكلة) شياطيف، سحر( كفيو تنفجر الرغبة في إبداع الشعر ك   ا 

ساف مجرل الماء، فبل يحتاج ملا، لذا يجرم الشعر عمى كانثياليا المعانيإثارة ، كمنو خكاطرال
ا كاف انيمارا كتدفقا ال يتكقؼ فيو قائمو: كاالرتجاؿ م »مو كصياغتوإلى أدنى جيد في تعمٌ 
ف محاكلة الجمع بيف التعريفات السابقة، أم بيف التعريؼ ،ك 2«.كالذم صنع الفرزدؽ ا 

المعجمي كالتعريؼ المتداكؿ عند النقاد في الكتب النقدية، نجد أف لفظة الطبع تحمؿ بعديف 
 بعد نفسي مجرد، كبعد عاطفي محسكس.   ىما:

 

عند أصحاب مذىب الطبع قد أكد النقاد بطبعيـ عمى أىمية البعد العاطفي ل           
 مى مسار مراحؿ تطكر الشعر العربيفي نتاج الشعراء، كىذا ع كمختمؼ مبلمحو ،كالصنعة

العبلقة بيف المككنات المعرفية كالداللية كحتى عمى كما بينكا مكانة كثير مف الشعراء، كتعرفكا 
ئي لئلنساف أك الشاعر بشكؿ خاص تعمؽ بالجانب الداخمي غير المر التداكلية، ألف الطبع ي

عاطفة تتجمى كإحساس فردم يعمف حضكره المتماىي باألحكاؿ النفسية التي كيمكف جعمو 
كما إلى ذلؾ مما يدخؿ في  ،عفكا كببل إكراه ىتنتاب الشاعر أثناء العممية اإلبداعية، مما يتأت

يتشكؿ  »عر الجيد، كاآلثار الشعكرية لمشاعر، كعميوكصؼ البكاعث النفسية عمى قكؿ الش

                                                           
 .08، ص2البياف كالتبييف، جالجاحظ،  -1
 .266ص ، 2العمدة، جابف رشيؽ،  -2

 قابل للتحول: األثر النفسً •

 ثابتة  : حاالت وملكات فطرٌة•
الطبع الذات 

اإلنسان  -المبدعة  
 اإلدراؾ الشعكرم
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الطبع بما ىك كذلؾ مف المزاكجة المقصكدة بيف ثالثية الذكاء كحدة القريحة كالفطنة، فيي 
تسيـ في تشكيؿ التجربة التي يحصميا الشاعر مف ىذه المبادئ أيضا في تحقيؽ طرؽ 

مما  ،صقؿ تجربتو كتمييف طباعو ، فالشاعر المجيد ىك الذم يتمكف مف1«التفاضؿ كالتفاكت
 ذم يعبر عنويجعميا سمة مميزة لكؿ شاعر، حيث يكجو عكاطفو طكاعية مقابؿ المكضكع ال

 كيعرضو عمى الجميكر المتمقي)النقاد( فكاف عميو أف يشحذ قريحتو كيعمؿ فكره.   

ا تشتعؿ إف لمطبع حاالت تتغير بتغير المكاقؼ، فيك "يثكر كييدأ؛ كالنار عندم         
نما يبعثيا كيثيرىا مثيرات تتعٌدد، كمكاقؼ تتبايف حسب نكع الطبع كجبمتو، كاستجابة  كتخمد، كا 

الطبع الكامف في النفس كالنار الكامنة في الحجر يثيرىا قدح الزناد كترل فلؤلشياء كاألحداث، 
حاسيس نفسية الشعراء يتفاكتكف في مكاقؼ اإلثارة، كيتفاكتكف في التجاكب مع ما تبعثو مف أ

سيمياء مف منظكر ك ، فرح، كالبيجة، كالرغبة كالكراىيةمختمفة، كأحاسيس الغضب كالحزف كال
كلقد عبر  ،في األحاسيس وانمشاعس excédentكفائض  كأ، surplusكزيادة التكتر ىي 

كامرؤ  فقالكا زىير أشعر الناس إذا رغب ،بأحكاـ مكجزة ىذا الفائض الحسي عفالنقاد القدامى 
فالرغبة كالمتعة كالرىبة كالٌمذة كالطرب  ،كالنابغة إذ رىب كاألعشى إذا طربقيس إذا ركب، ال

جاد كؿ منيـ فيما تستجيب لو جميعا أحاسيس أثارت ىؤالء، ككانت استجاباتيـ ليا متفاكتة، فأ
، كىنا يتحدد كضع الذات حاممة لشحنة تيمية 2ممكة الشعرية مف األحاسيسالقدر عمى ك  نفسو

masse thymique. 

عاطفة  كم يتركو الطبع في نفس الشاعر، فيلؤلثر العاطفي الذعند النقاد شارة تتـ اإل
فالشاعر  ،ؿ ممفكظ يتكلد مف جراء ذلؾ األثرممكنة التجمي نتممسيا مف القكؿ الشعرم؛ أك ك

دراكو،  الشعكرم فيك كذلؾ المزاج كاالستعداد ال يتكمـ إال لمثير داخمي، أك لشعكر تعمؽ بقمبو كا 
لمغة دت عف أسباب سابقة، ك تكلٌ التي حاسيس مف األ ةمجمكعالنص الشعرم القاعدم؛ فيصبح 

                                                           
، منشكرات مخبر تحميؿ الخطاب، جامعة مكلكد بالغة النقد كعمـ الشعر في التراث النقدمبكجمعة شتكاف،  -1

 . 12، 11ص، 2007مؿ لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الجزائر، معمرم، تيزم كزك، دار األ
، دط، منشأة المعارؼ تاريخ النقد الدبي كالبالغة حتى القرف الرابع اليجرممحمد زغمكؿ سبلـ، ينظر:  - 2

 . 52-51، ص2002ىداءات  إباإلسكندرية، 
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فمكضكع التمفظ عبارة عف شبكة مف يا في إخراج ىذه األحاسيس إلى عالـ التجمي، نشأ
، ككؿ ممفكظ صادر مف الذات 1األسباب، كلكف األسباب التمفطية ليست منطقية، إنما انفعالية

 انفعاؿ عاطفي يتأتى مف مجمكعة عكامؿ داخمية كأخرل خارجية.إال ما ىك المبدعة 
كاف لربط النقاد الطبع الشعرم باألثر النفسي دليبل قاطعا عمى عمميـ بأٌف الطبع ما ىك إال 

لكؿ عمؿ أدبي قبؿ أف »شعكر كعاطفة تكلدت في أكثر المناطؽ حساسية؛ كىي النفس ك
ثالية في نفس الشاعر كذىنو... كأف الباحث عمى ىذه يتخمؽ في صكرتو الٌمفظية صكرة م

الصكرة انفعاؿ ما نتيجة كحي كقكة خفية قالكا عنيا شيطاف، كأنيا عركس الشعر... كعمى 
الشاعر أيضا أف يسعى ليتمثؿ في نفسو قدر المستطاع مكاقؼ أشخاصو، كحركاتيـ فأقدر 

يـ كبيف الناس مف مشابو الشعراء أكلئؾ الذيف يشارككف أشخاصيـ مشاعرىـ لما بين
كأقدرىـ تعبيرا عف الشقاء مف كاف الشقاء في نفسو كأقدرىـ تعبيرا عف الغضب، مف 
استطاع أف يمأل بالغضب قمبو، كليذا فإف الشعر مف شأف المكىكبيف بالفطرة أك ذم 

ذا ما ربطنا مفيـك االنفعاؿ عند النقاد القدامى بالرؤية الك 2«العاطؼ الجياشة ديثة نقدية الحا 
االنفعاؿ القاعدة التي يقـك عمييا تمثيؿ العالـ الطبيعي، كال  كابر نجد أنيـ اعتلبلنفعاؿ كالشعكر 

التكصؿ حاكلكا مدرؾ، بؿ عمى ترجمة كتحكيؿ المحسكس إلى  يتركز االىتماـ في ىذه الحالة
عمى يمكف االعتماد عمى تنظيـ يقـك  ياحينف ،إليو مف خبلؿ التكترات التي تربطو بالمدرؾ

، كالقدرة عمى االنفعاؿ( نفعاؿفي االأساس العبلقة التي تربط بيف التركيب الصيغي)منيا رغبة 
  (rythme)كاإليقاع (durée)كالمتمثؿ في المدة syntagme phorique  كالتركيب المزاجي 

tempoدرجة السرعةك 
لذلؾ ارتبط الطبع بالذات الشاعرة كبالعالـ النفسي لمشاعر، منو ، ك  3

اما عمى الناقد أف يتتبع إيقاعات النفس المعٌبرة، كالتمثيبلت الداللية المساىمة في تركيب كاف لز 

                                                           
1-Voir : Herman Parret, les passions(essai sur la mise en discours de la subjectivité) 

pierre Mardaga éditeur, France 1986,p07. 

 .51-50ص ، تاريخ النقد كالبالغةمحمد زغمكؿ سبلـ،  - 2
3- voir : Jacques, Fontanille et Landowski, nouveaux acte sémiotique, édition pulim 

presse universitaire de limoges, France, 1999, p71 
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كيمكف  ،عمى مستكل التركيب الخطابي كالمتجمي الشعكرم المحسكسالمعجـ المعنى كفي تكلد 
 ط التالي:مخطتمثيؿ ىذا التداخؿ بال

 
 

منيا تحمؿ كاحدة ت أخرل؛ ككؿ إف الشاعر أثناء عممية الخمؽ الشعرم تنشطر مف ذاتو ذكا
مف الذات  انابع انفسي ارغبة لبلنفعاؿ كالتكاصؿ مع العالـ الخارجي، كباعتبار الطبع أثر 

 بو تتكافؽ الجكدة مع غزارة الشعرالشاعرة، فإف تمؾ الذكات تتصارع عمى الجكدة كالحسف، ك 
كدة في الشعر ؽ يقكؿ: ليس لمجكسمعت بعض الحذا »:لقكؿ ابف رشيؽ في كتابو العمدة

السيؼ، كالمالحة في  : كالفرند فيإنما ىك شيء يقع في النفس عند المميز صفة
؟ فقاؿ: كاهلل ما  الكجو...كقاؿ عبد الممؾ بف مركاف لرطأة بف سيية: أتقكؿ الشعر اليـك

نما يجئ الشعر مف إحداىف ، كىك األمر الذم 1«أطرب، كال أغضب، كال أشرب، كال أرغب، كا 
لى مكضكع يقتضي إعاد ة النظر في الجانب الذاتي الشعكرم كطرؼ أساسي مدرؾ لممعرفة كا 

الرغبة بكصفو الطرؼ المدرؾ، كالمتفاعؿ مع تمؾ الذات، فبل يمكف أف نعتبر أٌف عالـ األشياء 
نما عمى الذات أف تمر بحاالت الركح المختمفة لتتجسد  تدرؾ دفعة كاحدة كبشكؿ نيائي، كا 

                                                           
 .128-127، صالعمدة في محاسف الشعرشيؽ، ابف ر  - 1

 تحوٌل  العالم المحسوس إلى  العالم المدرك بالقول الشعري

المغة الكاصفة الحسية   الصور التخٌٌلٌة 

التعبير عف الشعكر بالتداعي المفظي    
(ألفاظ الرغبة) الرغبة في االنفعاؿ ألفاظ القدرة عمى الفعؿ)القدرة عمى االنفعاؿ   

 تيمة الطبع
 انفعاؿ دائـ يصاحب الذات حالة نفسية شعكرية
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ف اعتبر  اه قاببلكتستقر عمى حس ثابت تر  لمتعبير عنو بمغة قريبة مف شعكر المتمقي حتى كا 
 ىذا المتمقي مكجكدا افتراضيا. 

 ىك المنتج لمشعر قبؿ أف يحدث عميو ك : فيي طبع الشاعر نفسو، فأما الذات الكلى الفردية
يتأمؿ ما قد أداه إليو طبعو، كنتجتو فكرتو  »فعؿ التنقيح كالتيذيب، ذلؾ أف الشاعر

 éveil، كمثؿ ىذا الشعكر األكلي، ىك ما يعرؼ بالكعي العاطفي1«هصي انتقاديستق
affectif ،في ىذه المرحمة تييء الذات لتشعر بشيء ما، فإحساسيا يككف مييأ لمثير معيف ف

، كيرد النقاد 2مف جية، كمثير عاطفي يتجسد في حضكر معيف، فيتحقؽ في الشدة كاالمتداد
 خفاء شعكرهإتنقيحو، فبل يمكف لو الفردم بأىمية تجكيد شعره ك  ىذه الذات إلى شعكر الشاعر

كالمزاكجة بيف مختمؼ األغراض في قصيدة كاحدة داللة كاضحة عمى تغييرات حاالت الذات 
 مف حالة إلى أخرل.  

  كتتمثؿ في تمؾ الذات الخفية في الشاعر كالتي مرٌدىا الخكؼ ةالجماعذات الذات الثانية :
كمف الشعر مطبكع » امعيف أك المتمقيف لمقكؿ الشعرم، لقكؿ ابف رشيؽمف ردكد فعؿ الس

 و المدار...لكف بطباع القـك عفكاكمصنكع، فالمطبكع ىك الصؿ الذم كضع أصال، كعمي
فاستحسنكه، كمالكا إليو، بعد أف عرفكا كجو اختياره عمى غيره، حتى صنع زىير الحكليات 

يدة ثـ يكرر نظره فييا خكفا مف التعقب بعد أف عمى كجو التنقيح كالتثقيؼ: يصنع القص
يككف قد فرغ مف عمميا في ساعة أك ليمة، كربما رصد أكقات نشاطو، فتباطأ عممو 

فالشعكر بالخكؼ كالرغبة في جكدة الشعر تدفعاف الشاعر إلى تيذيب الطبع، ذلؾ  3«بذلؾ
كيمكف أف ت الشاعرة، ف الشعر كجكدتو، يتأتى مف شعكر سابؽ لمذايحسأىمية تأف الشعكر ب

تكٌضح الذات العاطفة التي » فيياألف ، la moralisationتمثؿ ىذه الحالة بمرحمة التيذيب
 .ككف عرضة لمتقييـ مف طرؼ الجماعةكمنو ي 4«شعرت بيا، لذاتيا كلغيرىا

                                                           
 .11، صعيار الشعرابف طباطبا،  - 1

2
-voir : Jacques,  fontanille, sémiotique et littérature, p80. 

 .136، ص العمدة في محاسف الشعرابف رشيؽ،  -3
4
- voir : Jacques,  fontanille, sémiotique et littérature, p81. 
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النقاد العرب العممية اإلبداعية لممعيار األخبلقي، كغايتو التنشئة عمى لقد أخضع       
ؿ كالتصرفات الحسنة، فما كافؽ ىذه الغاية فيك شعر صالح، كما خرج عف ىذه الغاية األفعا

ب أف فيك مستيجف مرذكؿ، فالشعر عند ابف طباطبا كي يؤدم غايتو التربكية في النفس، يج
، كعف طريؽ المتعة الفنية التي يستشعرىا المتمقي مف يفحساس صادقا  ك شعكر يأتي مشحكنا ب

تي تتأتى مف حبلكة لفظو، كتماـ بيانو كاعتداؿ كزنو، ينفذ كالسحر عمى بنائو الفني، تمؾ ال
فإذا كرد عميؾ الشعر المطيؼ المعنى، الحمك  »:نفسو كيعمؽ تأثيره في كجدانو، كلذلؾ يقكؿ

المفظ، التاـ البياف، المعتدؿ الكزف، مازج الركح بالركح، كالءـ الفيـ، ككاف أنفذ مف نفث 
لرقي، كأشد إطرابا مف العناء، فسؿ السخائـ، كحمؿ العقد، كسخى السحر كأحضى دبيبا مف ا

ثارة ليانو كعزة كا   ف االنفعاؿأل،1الشحيح، كشجع الجباف، ككاف كالخمر في لطؼ لبيبو، كا 
 تسعى الذات المبدعة ،الذم يدفع إلى أخذ تكجو مركز لقصد معيف القكم منبعو الشعر القكم،

المحكر فيتشكؿ دما يتغمب الشعكر بتحقيؽ الجكدة، يبدأ بالتجسيد عنكمنو ، تحقيقوإلى 
 .pivot passionnelleنعاطفيا

مف خبلؿ تمثيميا في النصكص النقدية  الحالة العاطفية لمذاتتجمي مما سبؽ كيفية نبلحظ 
تؤثر في الذات لمجمكع االضطرابات التي التعرؼ عمى المعنى الحقيقي إذ يمكف  التراثية،

احب الشاعر ف الطبع شعكرا مباشرا لمجمكعة االنفعاالت التي تصكمنو يكك المبدعة كذلؾ، 
قاؿ اسحاؽ بف ابراىيـ المكصمي ألعرابي: مف أشعر الناس؟ قاؿ: الذم »  أثناء القكؿ الشعرم

ذا ىجا كضع كسئؿ بعض  ذا مدح رفع، كا  ذا تكمـ أسمع، كا  ذا أسرع أبدع، كا  إذا قاؿ أسرع، كا 
ف أكرىؾ شعره عمى ىجكؾ ذكيؾ، كمدح أعاديؾ. يريد أىؿ األدب: مف أشعر الناس؟ فقاؿ م

 :الذم تستحسنو منو ما فيو عميؾ كصمة، كخبلؼ الشيكة، كىذا ذكب قكؿ أبي الطيب

 شىٍتًمي تى م نٍ ضى  كٍ لى ي كى عً مٍ كأسىٍمعى مف ألفاظًو الم غةى التػي            يىمىذ  بيا سى 
 
 :كأخذه مف قكؿ أبي تماـ 

                                                           
 . 54، صعيار الشعرابف طباطبا،  -1
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ـٍ أنػػػ ػني غيري حامػػػػػػدً ٌني صاغً ؾ عى حٍ دى مٍ يى  ـٍ ا لى نى إف أى فى   ؾ فاعم  ػرا             عػدك 

 :كأتبعو البحترم في ذلؾ، فقاؿ

 1ليكاًصم نؾ رىٍكبي ًشعرم سائرىا        يػػػػػركيػػػػو فيػػػؾ لحػػسنو العػػداءي 

قكال ارىا باعتبتمثؿ ىذه األبيات شكاىد عمى مختمؼ األحاسيس التي ترافؽ الشعراء      
، كالناقد في ىذه الحالة يتتبع أقكاؿ الشعراء كانفعاالتيـ ليصدر ـلشعرىـ أك تمقيا لشعر غيرى

حكمو بالرفض أك القبكؿ، أك حتى التعصب لشاعر دكف آخر عمى نحك ما نجده عند صاحب 
  مدم(.االمكازنة )كتاب 

 :سمطة االجتماعي في تقييـ الذات -2

رد العممية في اتفقت ك  ،في النصكص النقدية اللية لتيمة الطبعدت التمظيرات الدلقد تعدٌ 
ميتخٌيؿ  ، كتككف مكٌجية إلى مكضكعحساسة تنبثؽ العكاطؼ مف ذاتحيث  ؛اإلبداعية إلى الشعكر

كالعبلقة بيف ىذه الذات كالمكضكع تتـ عف  كخياؿ المتكمـ ليصبح حقيقيا داال.مأخكذ مف فكر 
مثبل يحس شخص ما  ، كأف(la médiation de représentation)طريؽ كساطة التمثيؿ 
ف كاف مرتبطا بالذات في تمظيره الخارجي  بالغضب أك الكػػػػػػػػره. ثـ إٌف ىذا اإلحساس حتى كا 

فرازا ينتج انطبلقا مف تمثيؿ لمكضكع معيف تميؿ إليو  ت أدريناليف كىرمكنات، إاٌل أنوكبانفعاالت كا 
لتمثيؿ في عبلقة مباشرة مع المجتمع أك الحالة االجتماعية التي كيككف ىذا ا 2الذات أك تنفر منو،

 تعيشيا الذات.

بالعالـ اإلدراكي التمقائي اإلبداعية يؤكد عمى ارتباط العممية القاضي الجرجاني( فيذا )
ف أردت أف تعرؼ مكقع  »:كمدل كقعو عمى الحكاس المستقبمة لمقكؿ الشعرم؛ حيث يقكؿ كا 

، كعظـ غنائو في تحسيف الشعر، فتصفح شعر جرير كذم الٌرمة المفظ الرشيؽ مف القمب

                                                           
 .130ص، العمدة في محاسف الشعرابف رشيؽ،  -1

2
- Voir: Michael Rinn, Émotions et discours, p 49. 
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متيمي العرب كمتغزلي أىؿ الحجاز كعمر نسيب في القدماء، كالبحترم في المتأخريف، كتتبع 
ككثير كجميؿ كنصيب كأضرابيـ كقسيـ بمف ىك أجكد منيـ شعرا كأفصح لفظا كسبكا، ثـ 

، فإف "ىؿ قاؿ إال ما قالو فالف" ك "كذا ىؿ زاد عمى" :أنظر كأحكـ كأنصؼ، كدعني مف قكلؾ
نما تقضي إلى المعنى عند التفتيش كالكشؼ، كمالؾ  ركعة المفظ تسبؽ بؾ إلى الحكـ، كا 

ؿ، كاالسترساؿ لمطبع، كتجنب الحمؿ المر في ىذا الباب خاصة ترؾ التكمؼ كرفض التعمٌ 
لدب كشحذتو عميو كالعنؼ بو كلست أعني بيذا كؿ طبع بؿ الميذب الذم قد صقمو ا

 .1«كالجيد كتصكر أمثمة الحسف كالقبحالركاية كجمتو الفطنة كأليـ الفصؿ بيف الردئ 

فالشاعر المطبكع ىك الشاعر المنفعؿ الذم تتكفر فيو المييئات الشعكرية مف جية، 
 الخارجية مف جية أخرل:البيئية كالظركؼ 

 ػػػػػػػ     لو كقع عمى القمب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ     مؤثرالشعر المطبكع ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -
 مسترسؿ حسفالشعر المطبكع ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  يككف غزيرا عظيما  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ        -
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػ نابع عف إحساس صادؽ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  الغريزة كالبيئةالشعر المطبكع ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -

تجنب الحمؿ عميو  -رفض التعمؿ -السبؾ -الفصاحة -الطبع  = االسترساؿ
 كالعنؼ بو.

ثارا نفسية نابعة مف تحقيؽ رغبة انفعاؿ الذات كتجاكبيا مع آتعد ىذه الدالالت 
كرم، فيي كأبعاد تمفظية ترل في الخطاب النقدم القديـ نتيجة تفاعؿ الشاعر مع اإلدراؾ الشع

إٌف الطبع فالخطابية كجكىر انبثاؽ المعنى،  مزاجو كطبعو، فإذا كاف اليكل أساس التشكيبلت
كيستدعي فعؿ اإلنتاج  ،كذلؾ عند الشاعر العربي ىك أساس تٌكلد األفكار كتناسقيا في الشعر

تجربتو اإلدراكية كعف كضعيتو التمفظية في الخطاب الشعرم، كلذلؾ نجده  فيعمف عف»ذاتو، 
لى جانب الشركط الٌمغكية المسؤكلة إراؾ إلى شركط الحساسية كالعاطفة قد ضـ شركط اإلد

 ، ليرل أفٌ جية، كبذلؾ نجد انسياؽ الناقد كراء تمؾ الشركط الخار 2«عف انبثاؽ الشكاؿ الدالة
                                                           

 .25 -24ص، الكساطة بيف المتنبي كخصكموالقاضي الجرجاني،  -1
2
-Denis Bertrand, Précis de sémiotique littéraire ,p68. 
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حكيما، مؤثرا، يذكب محتكاه االنفعالي في محتكاه  ىيؤدم معنالجيد ىك ما الشعر معنى 
حيث  ،مثبل نجد شعرا يعالج قضايا اجتماعية، أك أخبلقية( في صكرة تخييمية جمالية)المعرفي

كبكؿ ما يمذ كيطرب كييز  حاسيسوأني عند المتمقي، بإثارة مشاعره ك يمطؼ كقع األلفاظ كالمعا
استطاع أف يكجو الشاعر إلى تحييف قدراتو الفطرية  دلناقا كمف ىذا الرأم نجد أفٌ  األبداف
إلى ذات جماعية لترقى كتشغيؿ ثقافتو الفردية، كمف ثـ تتحقؽ كينكنة الذات الفردية  توكذائق
رغبة إثارة  ؿمتاع بفعا  رغبة تحقيؽ الجكدة، إلى تقكيـ ك  مف تيذيب الشعر كتنقيحو بفعؿأم 

 تفعيؿ ىذه الحركة الحسية الشعكرية ءلشعرية عب، كحيث تتحمؿ األغراض اشعكر المتمقي
بإجراءات يمكف مستعينة عمى المستكل العاطفي لدل المتمٌقي،  اتأثير  الٌذاتفتحدث كتشغيميا 
 التأثير االحساسي. استراتيجياتبأف نسٌمييا 

في التي تندرج المساندة  األبعاد المغكيةستراتيجيات المعتمدة ك اإل إٌف البحث في ىذه 
ال يكتمؿ إال بالبحث عف البعد الصيغي  ،ضمف إدراؾ العالـ الحسي المزاجي لمشاعر ياتمثيم

الغرضي لمطبع، ىذا الذم يحفز ىكل اإلبداع، كيؤثر في حالة الذات النفسية، إلى غير ذلؾ 
حيث تستند إلى مقكلة مؤداىا، أٌف أبعد  ،يحبكيا االنفعاؿ مع العمؿ الشعرممف الصبلت التي 

ر عنيا كأعمى آفاؽ نظريتو الركحية ال يعبٌ  د الكاتب كأعماؽ تجربتو العاطفيةعن مجاالت الفف
سممنا بيذا األمر إذا كحتى  .فحصا دقيقا غكمو، كال تفيـ إال بفحص فنو المٌ إال بكممات مجتمعة

ىناؾ صعكبات حقيقية في عممية االنتقاؿ مف الخصائص  فإننا يجب أف نسمـ أيضا بأفٌ 
إلى االعتبارات الكبيرة في فف  كيب التي يبدأ بيا دارسك األسمكبات كالتراالمعنية في المفرد
كبلىما فيثرم  ،، كىنا يكمف التفاعؿ الحسي بيف الشاعر كالمتمقي)الناقد(1رالكاتب أك الشاع
 .تجربتو الخاصة

نقدية قد كقعت تحت طائمة  بانفتاحو عمى تجاربيعمؿ الشاعر عمى إثراء معارفو 
فيسعى بطبعو أف يتجاكزىا أك يتجنبيا، عف طريؽ مسمؾ آخر أكثر طكاعية حساسو، ا  فيمو ك 

ذا استعصى عميو ذلؾ دخؿ باب التكمؼ  كالمنحنى التالي يكضح ذلؾ:   .ىك التثقيؼ، كا 
                                                           

 2، ع25نسانية كاالجتماعية، مجاإل، دراسات العمـك سمكبية كالنص الحديثالسمكب كالأحمد قضاة، ينظر:  -1
 . 250، ص1998
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 الشدة ) انفعاؿ قكم(                                                       

 التثقيؼ                          

 تخير األلفاظ                                    الدربة كالممارسة               

 

 متداد                     اال

 الطبع               التكتر -االنفعاالت مثؿ: القمؽ 

 غةتكافؽ الحس مع المٌ مخطط تصاعدم يمثؿ 

أحكالو لفاظ المعبرة عف كتخير األفعؿ كقكؼ الشاعر لتنقيح شعره  يرل النقاد أفٌ     
ثـ تقؿ مف متكسط شدة الطبع الضعيؼ، يخمؽ نصا متميزا كمتفردا، يجعمو ينل كأحاسيسو،

شعكر بالقمؽ، أك منيا الانفعاالت،  جمكعةذلؾ االمتداد ترافقو مأثناء يرتفع إلى أقصاه، ك 
دخمو في باب ، إلى أف يعؿ شعره مستحسنا كجيدا في نظر النقادالحماس لجك  ،الغبطة، الرغبة

كمف الشعر مطبكع كمصنكع، »  التكمؼ، كمثؿ ىذه النقمة أشار إلييا ابف رشيؽ بقكلو:
ف كقع عميو ىذا االسـ، فميس  فالمطبكع الصؿ الذم كضع أكال كعميو المدار، كالمصنكع كا 
متكمفا تكمؼ أشعار المكٌلديف لكف كقع فيو بيذا النكع الذم سمكه صنعة مف غير قصد كال 

لكف بطباع القكـ عفكا فاستحسنكه كمالكا إليو بعض الميؿ، بعد أف عرفكا كجو  تعمؿ،
اختياره عمى غيره... كالعرب ال تنظر في أعطاؼ شعرىا بأف تجانس أك تطابؽ أك تقابؿ، 
فتترؾ لفظة لمفظة، أك معنى لمعنى كما يفعؿ المحدثكف، كلكف نظرىا في فصاحة الكالـ 

براز  حكاـ عقد القافية، كتالحـ الكالـ بعضو كجزالتو، كبسط المعنى كا  تقاف بنية الشعر، كا  ه، كا 



 الحكـ النقدمالفصؿ الثاني:             اشتغاؿ الفضاء المزاجي كدكره في تشٌكؿ 

 

134 
 

لشعر المطبكع أف يتأتى بما سمح بو الخاطر، ذلؾ أف مف ايشترط ابف رشيؽ ك . 1«ببعض...
شدة ىكل تجكيد الشعر، كالرغبة في تنقيحو ىربا مف األحكاـ، يجعؿ الشاعر تنتابو مجمكعة 

 ػػػػػػػػػػ  الخكؼ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   تكرار النظر) تعب فكرم( ) الطبع ػػػػػػػػػػػػػ:مف األحاسيس 

تمظير ليمكف ترجمتيا بالشدة االنفعالية يككف الطبع عمى درجات متفاكتة مف الشدة، ك   
كمية المغكية كالشدة التكترية التأثرية مف قبؿ المبلحظ الحسب  وصيغي مستمر، كيقيم

كاقتدر عمى القكافي، كأراؾ  بالشعر محبكع مف الشعراء مف سفالمط »، كىك الناقد ،الخارجي
، ركنؽ الطبع كشيء الغريزة هتحتو قافيتو، كتبينت عمى شعر افر بيتو عجزه، كفي دفي ص

ذا امتحف لـ يتمعثـ كلـ يتزحر مف خبلؿ التعابير  كمنو تتبيف سمطة الذات الجماعية ،2«كا 
 بلقة كالتالي:الكبلمية التي يستعيف بيا، كيمكف تمثيؿ الع

 = متعمؽ بالشاعر (االحساس الداخمي1بطباع القـك عفكا )شدة  الطبع           -
متعمؽ = تكافؽ األلفاظ كالمعاني 1كمالكا إليو بعض الميؿ        ) تكتر استحسنكه -

 بالناقد(
 التثقيؼ= الشاعر الناقد شعكر ذاتي( 2يكرر نظره خكفا              )شدة -
 =  حكـ الناقد (2شعر             ) تكترتقاف بنية الإ -

لقد سعى النقاد القدماء مف خبلؿ أحكاميـ النقدية إلى تكجيو الشعراء، كتغميب الكيؼ   
شعكرية بالغة تؤثر  عمى الكـ، فبقدر ما يككف القكؿ الشعرم منبعو الطبع، تككف فيو حساسية

ف لكحظ عميو التيذيب الذم غرضو التعفي المتمقي،  ديؿ، كمثاؿ ىذا ما كرد في نظرية حتى كا 
فقصيدة  ،الشعراء بالفحكلة رغـ قمة شعرىـ الفحكلة في الشعر العربي، حيث ألحؽ جماعة مف

كىنا  ،الدرجات إلى أعمى اكاحدة نمكذجية، أك ما يطمؽ عمييا بالنادرة التبريزية ترفع صاحبي
 يمثبلف الكثافة التكترية،يمكف أف نعكض مصطمح الكمية كالشدة بمصطمحي الكـ كالكيؼ، إذ 

                                                           
 .136، صالعمدة في محاسف الشعرف رشيؽ، با -1
  .34 ،1، جالشعر كالشعراءابف قتيبة،  -2
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حدة  تكانإال ك  مؿ الفني أكثر قكة كشدة انفعاليةو كمما كاف المستكل السطحي لمعىذا أنٌ  يكيعن
الصكت كىي مف حبلكة اإليقاع ك حسف ز بعر يتميٌ الشٌ  تأثيره في السامع أكثر، خاصة كأفٌ 

تنصب »  والنطباعي( كبمو في مراحؿ التمقي الشعرم األكلي)النقد االمحددات األساسية لتقبٌ 
 نفع الشاعر عدد قصائده إال نادراالىمية عمى ذلؾ النمكذج المتفكؽ، الذم إف غاب لـ ي

 أف ديكانو أكبر دكاكيف الجاىمية حتى إف أعشى قيس لـ يعد مف الفحكؿ عند الصمعي مع
كقد استثني أعشى ىمداف مف ىذه القاعدة، عمى ما يبدك فعده الصمعي فحال لكثرة 

 كمنو تصبح العممية اليككية عمى الشكؿ التالي:. 1«عرهش

 

إف المطبكع نكعاف: مطبكع المتقدميف مف الشعراء، كمطبكع المتأخريف مف الشعراء، كما مثمو  
بالشعر المحكؾ كالمنقح مف شعر الحكليات كالميذبات، كىي التي تتأتى مف األصؿ األكؿ 

غة بتصكرىا الخاص لمفضاء الحسي االنفعالي لمٌ ا فٌ إمة الطبع، كىذا ما يقكدنا لمقكؿ لتي
)الطبع( كعف طريؽ الحقكؿ المعنمية الخاصة بيا؛ سمحت أف نكشؼ عف تنكيعات ثقافية 

تميز تحددىا الشركط القبمية لمداللة، كما تقـك بو الظركؼ كالعكامؿ المحيطة بيا، فيي التي 
يمكف نفسو ذلؾ أف اإلحساس  ،ؼعف التعري تحمؿ معنى متميزا كعصيا اعتبارىاحاسيس باأل

أف يعبر عنو بطرؽ مختمفة، قد تككف أحيانا متناقضة مثؿ الدمكع التي تعبر عف الحزف كعف 
لمخمؽ الشعرم، كىك كذلؾ  يأإف الشاعر ناقد بفطرتو، كطبعو ميثـ  .2الفرح في الكقت نفسو

                                                           
 .26، صنظريات الشعر عند العربمصطفى الجكزك،  -1

2
-Voir ; Jacques Fontanille, sémiotique du discours, p197. 

متعلق 
 بالفطرة

 جودة الشعر

القلٌل 
 الجٌد

متعلق  الطبع
باالجتهاد 
 الذاتً

 جودة الشعر

الكثٌر 
 المبتذل

 التكلف
لطبع القلٌل ا

 الجٌد 

مع تدخل 
 التهذٌب

ٌصبح تكلفا 
 جٌدا

 التثقٌف
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عاناة ال يعرؼ كض مبتجربتو الشعرية ال يرضى بتقديـ أم شيء، إنما ينبغي عميو أف يخ
يدأ بالو مف الشعر بأكؿ خاطر يأتيو في ساعة أك ليمة، بؿ سيقـك عمى نقد ذلؾ يقرارىا ، كال 

 الخاطر كتصحيحو كتمحيصو، حتى يصؿ إلى قمة الجكدة الفنية؛ التي يترقبيا النقاد، فإف
نؽ الطبع يفا كتنقيحا تبيف رك )الشعراء األكائؿ( عٌدت تثق كانت صادرة مف ذات شاعرة متقدمة

ف كانت صادرة مف المتأخريف )الشعراء المحدثيف( ظيرت عمى الشاعر  يئاكش مف الغريزة، كا 
يفرؽ ابف رشيؽ بيف الشعر المصنكع عند العرب ك  مفة كالمشقة فكاف تكميفا كصنعة،الك

: في ىذا الشأف المتقدميف، كالشعر المصنكع المتكمؼ عند المحدثيف )المكلديف(، كيقكؿ
ؾ عمى جكدة شعر الرجؿ، كصدؽ حسو، كصفاء خاطره، كأما إذا كثر ذلؾ؛ يستدؿ بذل»

يثار الكمفة، كليس يتجو البتة أف يأتي مف الشعر قصيدة  كميا عيب، يشيد بخالؼ الطبع، كا 
كالذم يأتي مف شعر حبيب كالبحترم. كقد كانا يطمباف  أك أكثرىا متصنع مف غير قصد

ب إلى حزكنة المفظ، كما يمأل السماع منو مع فيذى الصنعة، كيكلعاف بيا، فأما حبيب
التصنيع المحكـ طكعا ككرىا كيأتي الشياء مف بعد، كيطمبيا بكمفة، كيأخذىا بقكة. كأما 
البحترم فكاف أممح صنعة كأحسف مذىبا في الكالـ، يسمؾ منو دماثة كسيكلة مع إحكاـ 

صكرة تداخؿ حس الطبع مثيؿ كيمكف ت.1«الصنعة، كقرب المأخذ، ال يظير عميو كمفة كمشقة
 في المخطط التالي:مع حس التكمؼ 
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، مف قبيؿ les modalitésعف طريؽ مجمكعة األفعاؿ الصيغيةيتـ تمييز الحاالت الشعكرية 
كما نجاز الفعؿ، إضركرية مف أجؿ كىي كالمعرفة، كالقدرة، كاالعتقاد،  الرغبة، كالكجكب،

كما دامت الظكاىر العاطفية تبدك في النصكص في ، عاطفيبتميير مرحمة االستعداد ال تسمح
الشاعر أثناء رافؽ الذم ياآلداء التركيبي لممعجـ المكظؼ  فيمكف الكقكؼ عند ىيئة مركبة،
 كالكآبة لفرح، كالحزفمثؿ القمؽ، كا ،مختمؼ االنفعاالت كاألحاسيسلمتعبير عف  الخمؽ الشعرم

محسكسة في شكميا األثيسي، بحاالت ىككية قابمة التجربة الارتباط حيث ... مف كالتكتر،
  1لبلستيعاب، كيمكف لتتابعاتيا أف تشكؿ مقاطع قابمة لمتحديد، كذلؾ فكؽ شرط أساسي

، أك مكانية تمثيؿ تمؾ األىكاء خطابيا كتحميميا عمى المستكل السطحي المتجميإيتجسد في ك 
 .المستكل السطحيبما يعرؼ عند غريماس 

مجمكعة مف النقاد  تظير فلمحدث، كىَـّ الشعراء كالنقاد بتناكلو، كثر الشعر القد 
 ، ىذا النكع مف الشعر، فقابمكه بالنمكذج البدكم أك الشعر المتقدـفي مكاجية المحافظيف 

عادة التجربة الشعرية إلى أصكليا؛ بمعنى مقابك مقاصدىـ،  محاكلة منيـ فيـ مة الشعر ا 
العرب قديما تفاضؿ بيف الشعراء، كتفرؽ بيف النكعيف حيث كانت  ،المطبكع بالشعر المصنكع

ىك مف يمتـز النقاد  ذلؾ ألف الشاعر المجيد عند، بضركرة االلتزاـ بما سمكه )عمكد الشعر(
يحكمكف بيف الشعراء كيكازنكف بينيـ مف  النقاد بل يحيد عنو بشعره، ككاففبعمكد الشعر، 

ا نجدىـ عمى سبيؿ المثاؿ يفضمكف شعر ، كليذالعربي عمكد الشعرمقاييس كشركط خبلؿ 
كخركج أبي تماـ عنو البحترم عمى شعر أبي تماـ، اللتزاـ البحترم بعمكد الشعر العربي، 

ككانت » رجاني يقكؿ: ج، كفي ىذا الباب نجد القاضي العكاإلغراؽ في البدي كطمبو الصنعة
صحتو، كجزالة المفظ، العرب إنما تفاضؿ بيف الشعراء في الجكدة كالحسف بشرؼ المعنى ك 

زر كلمف كثرت غمف كصؼ فأصاب كشبو فقارب كبده فأكتسمـ السبؽ فيو ل ،كاستقامتو
كشكارد أبياتو، كلـ تكف تعبأ بالتجنيس كالمطابقة، كال تحفؿ باإلبداع  ر أمثالوئسكا

دىا ئيض، كقد كاف يقع ذلؾ مف خالؿ قصاكاالستعارة، إذا حصؿ ليا عمكد الشعر كنظاـ القر 
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 افؽ ليا في البيت بعد البيت عمى غير تعمد كقصد فمما أفضى الشعر إلى المحدثيف كرأك كيت
مكاقع تمؾ البيات مف الغرابة كالحسف كتميزىا عف أخكاتيا في الرشاقة كالمطؼ، تكمفكا 
، كمقتصد  االحتذاء عمييا فسمكه البديع فمف محسف كمسيء، كمحمكد كمذمـك

 كىك تيمة التكمؼ: ،المفظي كالمعنمي لتيمة الطبعيتضح جميا المقابؿ . 1«كمفرط...

 محسف كمحمكد كمقتصدالتزاـ عمكد الشعر مف الشعراء المتقدميف   الطبع 

 مذمـك كمسيءعدـ التزاـ عمكد الشعر مف  الشعراء المتأخريف   التكمؼ 
 .كمفرط

متكمؼ مف عما قالو غيره مف النقاد، حيث تحدث عف الئو في آراابف قتيبة ال يختمؼ 
ر الكزف كالقافية فظ السميـ، كتخيٌ ر الشاعر مف حاالت شعكرية أثناء تتبع المٌ ك كما يعت ،الشعر

يعتبر حالة إعماؿ الفكر إليجاد ك أشار إلى دكاعي قكؿ الشاعر لشعره، حيث المكافقة لو، 
 قكلو:ا كدليؿ ىذالمعاني المبتكرة حالة نفسية شديدة التكتر كالقمؽ، ترافؽ الذات المبدعة، 

ف كاف جيدا محكما، فميس بو خفاء عمى ذكم العمـ لتبينيـ » ما فيو كالمتكمؼ مف الشعر كا 
نزؿ بصاحبو مف طكؿ التفكر، كشدة العناء، كرشح الجبيف ككثرة الضركرات، كحذؼ ما 

ليو يميب ؼ نجد الشاعر المتكمٌ كىنا  ،2«...كزيادة ما بالمعاني غنى عنو ،بالمعاني حاجة كا 
ينتقؿ مف رغبة الفعؿ إلى كجكب حيث بشجاعة كحماس،  قكؿ الشعرماليندفع إلى عاطفتو، ف

االنفعاؿ، فإذا كاف الطبع ىك األثر أسباب الفعؿ، كمف القدرة عمى االنفعاؿ، إلى معرفة 
د عند الشاعر أثناء العممية اإلبداعية، فإف التكٌمؼ سيككف بدكره أيضا ذلؾ األثر النفسي المتكلٌ 
فيأتي بإعماؿ الفكر بمشقة، كرشح الجبيف، كمنو نبلحظ كركد  ،د عند الشاعرالنفسي المتكل

األلفاظ الدالة عمى الجسد لمتعبير أكثر عمى قكة االنفعاؿ كشدة اإلدراؾ، كتنبيو النقاد إلى 
أىمية ىذا الجانب الحسي كمساىمتو في تشكيؿ المعنى الشعرم، فيبرز الجيد المبذكؿ في 

                                                           
 .34 -33، صالكساطةالقاضي الجرجاني،  -1
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أف لفظة الخكؼ قد ترددت مرتيف، كأنيا تحمؿ داللة حسية انفعالية  عممية اإلنتاج، كخصكصا
نيا تشير إلى إقكف إذا لـ يأت النتاج جيدا، أم تكجو الشاعر إلى تجنب الحكـ السمبي، كالمتذك 

 .1ابف قتيبةىدؼ الثقاؼ لـ يقؼ عنده 

شػيركف د، لػذلؾ نػراىـ يقػايحس بيػا النتمؾ الحاالت ك  ،صعبةنفسية بحاالت  اءعر الشيمر 
لى إلى غمبة الطبع، ك  فإعمػاؿ الفكػر تدخؿ الظركؼ الطبيعية كالبيئيػة فػي تشػكيؿ ذلػؾ الحػس؛ ا 
 نسػاف، فيعبػػرفػي أصػػميا ىبػة طبيعيػة تكلػػد مػع اإل كالمقػرر أف حاسػػة الػذكؽيتماشػى كأىػكاءىـ، 

كجمػػاؿ االسػػتعداد، كمػػا تمثميػػا الثقافػػة الفرديػػة، كيظيػػر  عنيػػا بصػػفاء الػػذىف، كخصػػب القريحػػة
كػػؿ جميػػؿ فػػي األدب كالفػػف، كبعػػد ذلػػؾ يػػأتي  ناشػػئ المكىػػكب منػػذ الطفكلػػة إلػػىفػػي ميػػؿ ال ذلػػؾ

سػماح إالطبػع »طكر البساطة، كبذلؾ يصبح التيذيب كالتعميـ، مما يجارم الطبيعة كالبيئة مف 
كقدرة، أم إنو طاقة، كالتكمؼ خمؿ في إمكانات ىذه الطاقة، يعني أٌف التثقيؼ عمؿ تعكيضي 

الطبع عف تجكيده، كحيث تنتج تمؾ البادية الطبع الرائؽ كالقريحػة الخالقػة...  يجٌكد ما عجز
 تصػػفك كترتػػاح فيكػػكف النتػػاج طبيعيػػامركػػزيف عمػػى الطبػػع بصػػفتو ممكػػة منتجػػة تعطػػى حػػيف 

أحيانػا كيمكػف القػكؿ ، 2«كتعصى حيف ال تككف كذلؾ، فتحتاج إلػى الجيػد كالجيػد ىػك التكمػؼ
لعربػي مػف مجػرد انفعػاؿ كاستحسػاف عفػكم ارتجػالي، إلػى مراتػب الطبػع ارتقػى بفعػؿ الػذكؽ ا فٌ إ

كىذا ما جعػؿ شػعر أىػؿ الطبػع عمػى قٌمتػو  ،ئـ عمى معرفة عمؿ التأثر كأسبابوالطبع المنظـ القا
 يتمٌيز عف غيره.

إف الطبع حسب بعض النقاد ليس ضد التكمؼ؛ بؿ ضد إكراه النفس، ألٌف في التكمؼ 
نو الطكاعية إد إلى قكؿ الشعر كالسماح بو؛ أم تبط باالنقياكتر معنى المحاكلة كالمعاكدة، 

أٌف القميؿ مما تسمح  كالسيكلة في قكؿ الشعر، كابف كىب يفضؿ الطبع عمى اإلكراه، كقد رأينا
أتي بو الطبع، خير مف الكثير الذم يحمؿ فيو عميو... كىذا أيضا يجرم مجرل يبو النفس ك 

                                                           
 ، دار الفارابي1، طم عند العرب كبحكث أخرلاإلعجاز القرآني كآلية التفكير النقدعمي ميدم زيتكف، ينظر:  -1
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عمى قكؿ الشعر، كلذا رأيناه يصؼ المطبكع مف الكبلـ  الجاحظ ألنو يعني أف الطبع قد يكره
 .لطبعيكل اكعميو نجد تمثيؿ ىكل التكمؼ مرافقا دكما ل،1بالسيؿ

حالة أكلية سابقة عند الشاعر، فيك مكىبة كاستعداد الطبع العفكم االرتجالي يمثؿ  
ما انفعاال لحالة عاطفية  فطرم، كالشعر إف كاف مطبكعا أك مرتجبل البد أف يككف إلياما، كا 

نكع مف االنفعاؿ كالتفاعؿ مع المكضكع، ينبثؽ بالدرجة األكلى مف حس إنو كحسية قكية، 
فكرة بسيطر عمى الشاعر يأنو ما إف حس الطبع ثبت فيداخمي كميؿ نفسي إلى قكؿ الشعر؛ 

 .شغؿ فكره بيايما حتى ينفعؿ بيا، فتنفتح أمامو رؤية يتحسسيا، ك 

بالتركيز عمى المدٌكنة المفظية  ،النفعالي العاطفي في الخطاباتإٌف حصر تحميؿ البعد ا 
يشبو االكتفاء بتحميؿ األفعاؿ الخاصة بالحركة إذ غير كاؼ؛  ،أك الكممات الخاصة بالعكاطؼ

عند دراسة الحرية في الخطاب، كاألشكاؿ كالمخططات النحكية التي تنتج اآلثار المعنمية 
إبراز اآلثار االنفعالية، كتصبح أكثر جبلء باعتبار البعد  ساعد عمىي ىذاالعاطفية لمخطاب، ك 

إلى تغير المفردات  ،كعمبل بأحكاـ النقاد ،ييتدم الشاعر، ف2العاطفي يخضع لمتقييـ األخبلقي
فتأخذ  ،ى ينتظـ لو القكؿحت ،سكاء كانت ذات معنى أـ لـ تكف ،الحاممة لئليقاع المؤثر

ف بدأت جراىمالقصيدة  ، ففي عممية ىكل الطبع فعؿبداعية عنده بالعممية اإلا عنده، حتى كا 
فائض الذات  العكاطؼ، يتشكؿ لدل لقدرات الفكرية اإلدراكية كتمثيؿتجميع القكل الذاتية كا

في بيئتو ما يحسو  يصكركعالمو الخارجي، ك الشاعر مثؿ العبلقة األكلية الرابطة بيف ي عاطفي
يمكف ؛ ك شحنة تيميةفيتعالى الحس كالشعكر ليكلد  ،يجابيا أـ سمبياإسكاء أكاف ىذا التأثير 

عمى حسب قكؿ أصحاب سيمياء  ،محايدةتنبثؽ داللة شعكرية لالشعكريف  الجمع بيف 
 كيمكف تمثيمو بالشكؿ التالي: ،يطمؽ عمييا المزاج ،العكاطؼ
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 Euphorie النشكة )الصالح(: ضد اإلحباط

 ( phorieالمزاج )

 Dysphorie شكةاإلحباط )الطالح(: ضد الن

كالحقيقة أف أغمب اآلراء النقدية في نظرتيا لمشعر كفي إطار نظرتيا لمذىبي الطبع 
 تنخؿال شذيب، أكتىي التثقيؼ كالتيذيب، أك ال ،كالصنعة، برز مصطمح آخر، كمرحمة كسطية

أك الحكؾ، أك المعاكدة، كقد تمثمتيا في البداية مدرسة أكس بف حجر، كىـ شعراء مجيدكف 
ذا قابمنا ىذا الفضاء المزاجي  ،صكف عمى استكاء شعرىـ كاستقامتو إيقاعا كتركيباحري كا 

 بمكضكع تحميؿ الحقؿ الحسي لمفظتي الطبع كالتكمؼ، نجده يتكافؽ تكافقا مبلحظا  كما يمي:

 (dysphorieالتكمؼ أك التصنع في الشعر)

 (phorieالطبع )

 (euphorieالتثقيؼ كالتنقيح )

كما تمثمو العادات الحسية  ،التركيبة العاطفيةتأسيس ضمف  الدربة كالمرافك  يتدخؿ التعكد
رغبة في  متكترة فعاليةنحالة ايككف الشاعر في اإلدراكية كالركحية، مكتسبة كانت أـ فطرية، ك 

نيا حالة أصمية كاال ميز في النصتحقيؽ فعؿ التك الكصكؿ إلى الكماؿ،  عتراؼ لو بالجكدة، كا 
لشركط القبمية لمداللة، كالتي مف خبلليا يتـ التقسيـ االتصالي لمعرفة ا فكنتانييسمييا 

فطريا  ييئااف مف كا  ف الشاعر حتى ك أكىي داللة كاضحة ، 1الكحدات المستقمة المشكمة لو
بفعؿ الحركة النقدية أك الممارسة النقدية التي  شركط قبمية؛ إال أفٌ بمثابة  كلقكؿ الشعر كى

إلى درجة التكمؼ عند  ،كتكراره النظرمعاكدة الشعراء عمى  تكٌجبعرفت منذ القرف األكؿ، 
 البعض.

                                                           
1
- Voir ; Driss Ablali, La sémiotique du texte, du discontinu au continu, l’Harmattan, 
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شعره  إٌف الحالة النفسية التكترية التي تنتاب الشاعر، تزداد شدة إذا ما فكر أفٌ     
ما مٌدتو عاـ، أك حكؿ  سيمقى في األسكاؽ األدبية؛ كسيتعرض لمنقد، كىذه الحالة تبقى أحيانا

ف شعراء العرب مف كاف يدع القصيدة تمكث عنده حكال كريتا كم» :لقكؿ الجاحظ  كامؿ
كزمنا طكيال يرٌدد فييا نظره، كيجيؿ فييا عقمو كيقمب فييا رأيو، اتياما لعقمو، كتتبعا عمى 
نفسو، فيجعؿ عقمو زماما عمى رأيو، كرأيو عيارا عمى شعره، إشفاقا عمى أدبو لما خكلو اهلل 

ؾ القصائد الحكليات كالمقمدات، كالمنقحات، كالمحكمات تعالى مف نعمتو ككانكا يسمكف تم
في جيدا م بذؿ أف يسمع شعره، الذبكالشاعر مطالب  ،1«ليصير قائميا فحال خنديدا مفمقا

القصيدة كقد طالت ربما قد تعرضت لبعض الينات التي تستكجب النظر  ، ألفٌ بذال إحكامو
بداعية مع الكعي بالذات حتى تنسجـ كؿ فييا، فبلـز األمر عميو االستغراؽ في المحظات اإل

      .لشاعراالنسجاـ مع الطبيعة الفكرية كالنفسية، كيتطابؽ مع المستكل الثقافي الذم بمغو ا
إلى حالة االنفعالي مف حاالت الضعؼ  متدرجالعاطفي ال مخططىذه الحالة بالؿ يتمثمكف يف

 االنفعالية. الشدة

حيث يككف الشعر مطبكعا كارتجاليا، ثـ باحتكاكو  ،انطبلقا مف الحالة األكلية لممبدع
كذات فردية النتقادات تثير انفعاالت مختمفة  الشاعرلو تعرض ما يارجي، ك بالعالـ الخ

 ،، أك قمقا كخكفانقميا إلى اآلخريف، فيكررىا فرحا كابتياجابيقـك مؤثرات نفسية كعاطفية، ك 
التي يحمميا المتمقي ، تمؾ الطبيعة الفكرية أخرل جماعية تحاكؿ االنسجاـ مع كمنو تتكلد ذات

ناتجة كميا عف محاكلة التأقمـ مع  ة كاالنفعاالت الحسيةطفيافالتجارب العالمتخصص)الناقد(، 
ىك نكع مف التحكـ المعرفي، رغـ أف تأثير المحيط يكلد حاالت جديدة ك الكسط الخارجي، 

جيدكا عف الجكدة كال أالشعراء ا بحث تستدعي شحنة عاطفية أكثر قكة ، فمكال حكـ النقاد لم
كيمكف ، في بناء الشخصية المبدعة نفسيـ في تثقيؼ شعرىـ، كىنا يبرز دكر المجتمع كالثقافةأ

 التالي: التصاعدم المخطط ب تمثيؿ ىذه التغيرات
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 القمؽ كرغبة الجكدة

 

 

 يمثؿ إثارة عاطفية  مخطط تصاعدم       

كؿ ما ىك  فيغبة الذات الشاعرة في العممية اإلبداعية، فالنفس را تجمى أمامنا كيفية اشتغاؿت
الجاحظ  نعتإلى القمة الشعرية، لدرجة جميؿ كأجكد، لكف الطبع كحده ال يكفي لمكصكؿ 

كأشباىيما  فزىير بف أبي سممى، كالحطيئة» عمى لساف األصمعي بعبيد الشعر،الشعراء 
ره، ككقؼ عند كؿ بيت قالو كأعاد فيو النظر عبيد الشعر، ككذلؾ كؿ مف جٌكد في جميع شع

حتى يخرج أبيات القصيدة كميا مستكية في الجكدة، ككاف يقاؿ: لكال إف الشعر قد استعبدىـ 
كمف يمتمس قير الكالـ  يـ في باب التكمؼ، كأصحاب الصنعةكاستفرغ  مجيكدىـ حتى أدخم

معاني سيكا كرىكا، كتنثاؿ كاغتصاب اللفاظ لذىبكا  مذىب المطبكعيف الذيف تأتييـ ال
نما الشعر المحمكد كشعر النابغة الجعدم كرؤبة ف الجيد الذم 1«عمييـ اللفاظ انثياال كا  ، كا 

 دركة لكقع األثر في نفكس اآلخريفيبذلو الشاعر مف أجؿ تنقيح شعره يتأتى عف نفس م
 2«ذاتياليست كعيا شامال مستقال لف كجكدىا رىيف بكعييا لشيء آخر غير  لناا»"ك

ليا،  ارقيبخارج شعكر الذات المبدعة، لتككف كتتمثؿ ىذه الذات في الذات المتمقية المتمكقعة 
 تساعد عمى التكييؼ أكالتي  éveil passionnelleلمرحمة اليقظة االنفعالية اأساسي ادافعك 
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 الشدة

 الشاعر )الطبع(

 الشاعر المفمؽ الخنديد

 المقمدات       -الحكليات-المحكمات

 االمتداد

ؿالتنخٌ  -التثقيؼ -الحكؾ حكال كامبل  
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يجعؿ ، كالٌشاعر ينطمؽ إذف مف القيـ المشتركة، لةيذات الجماعالتدريب الذات عمى مكاجية 
 األثر العاطفي أكثر تحٌققا.

بنفس فعؿ الطبع، فإذ كاف تشتغؿ ؼ تيمات أخرل مقابمة ليا، تتكلد عف تيمة التكمٌ     
ىك اليكل األكثر كرىا فعؿ التكمؼ  الطبع ىك اليكل األكثر ميبل كمحبة عند النقاد، فإفٌ 

جعؿ لو ينو نفرة، ك جد لمنفس عيك  فيذا القاضي الجرجاني يمقت التكمؼ في الشعر، ، كنفكرا
كينسب الحبلكة  ،ؼ كالتعٌمؿ، كالحمؿ عمى الطبع كالعنؼ بوع كالتعسٌ التصنٌ قبيؿ مرادفات مف 

الطبع، كيعزك عكس ذلؾ إلى التصنع كالتعسؼ، كلكنو يكاد ىكل النسج إلى كسبلسة كالركنؽ 
ك الحمؿ عميو يجعؿ الطبع أمرا مشتركا بيف الشعراء، كيميز بينيـ بمقدار االسترساؿ لمطبع أ

كليس كؿ طبع عنده متمتعا بتمؾ المزايا بؿ  .كالعنؼ بو، كىك ما يرادؼ التكمؼ، كالتعمؿ
يتمتع بيا الطبع الميذب الذم صقمو األدب كشحذتو الركاية كجمتو الفطنة، كأليـ الفصؿ بيف 

ك تقاطع اإلحساس مع العقؿ، أ و شكؿ مف، إنٌ 1الردمء كالجيد كتصكر أمثمة الحسف كالقبح
االختيار العقمي الممثؿ بعاطفة الشغؼ لتجكيد الشعر، تقابميا عاطفة الخكؼ كالشكؿ إٌف  لنقؿ

 :ذلؾ التالي يكضح

 

 

 

 كالحيرة عاطفة الخكؼ ≠كالرغبة عاطفة الشغؼ 

أف التكٌمؼ ال كجكد لو لك لـ تكف الحركة النقدية  ؛مكاقؼ النقاد القدامىمف تبيف يىكذا  
حس الشعكرم عراء أنفسيـ، كبينيـ كبيف النقاد، إنو فعؿ خبٌلؽ يقرب الساخنة كشديدة بيف الش

مشاعر الغيرة  كاطريقة اعتمدىا النقاد ليثير ىي ك الحس الشعكرم النقدم، مف اإلبداعي 
                                                           

 .187، 186ص ،  نظريات الشعر عند العربمصطفى الجكزك، ينظر:  -1

ىك الشعكر بالخكؼ التكمؼ  

كىك شعكر بمكاجية العالـ 
  الخارجي

 داخمي شعكر الطبع
 الجكدة كىك  البحث عف
 الفنية

 الركاية

 ذيبكالتي

 

 لتثقيؼا

 

 عمى التعمؿ

 كراهىك اإل الطبع
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ء أنيـ ينظركف إلى العكاطؼ مف خبلؿ تأثيراتيا أثناخاصة ك كالشغؼ كالخكؼ، كالفرح...
يككف ىدؼ الحكـ النقدم فتكجيو سمكؾ الشاعر، في  ريةكالبحث عف الجكدة الشع تحقيؽ المذة 

أثير فيو الذم يسعى إلى تحقيؽ اإلقناع العقمي كالعاطفي مف جية، كيحقؽ استمالة اآلخر كالتٌ 
 مف كجية نظره. ،كالٌتغيير

لفظة بدت لذلؾ  حساس،بفعؿ الزيادة في كثافة اإلالتأثيرات النفسية المزاجية تنشأ 
كمتناقضة تختمؼ مف شاعر  تكارل خمفو حاالت شعكرية متعددةت اعكر في الحقيقة شؼ التكمٌ 

 تعكد إلى قكة تكتر الحس اإلبداعيمف تغيرات لحاالت الذات،  الشاعر ما يرافؽف  ، إلى آخر
تفاعؿ عالمو بعالـ سية عف عمى نتاج العكامؿ النف ىي تأكيدك كارتباؾ اإلدراؾ الشعكرم، 

كقد  ،ا زاد شعكر الشاعر قمقا كاضطراباتحسيف الشعر، كمم فكمما زاد الشعكر برغبة ،الكاقع
 ر سكيد بف كراع العكمي صعكبة تأتي الشعر كتكافؽ الحس مع قكاعد الشعر، حيث يقكؿ:فسٌ 

 اػػػػأصادم بيا سربا مف الكحش نزع  أبيت بأبكاب القكافي كأنػػػػػػػػػػما 
 بعيدا فأىجػػػػػػػػػػػػػػعايككف سحيرا أك    أكالئيا حتى أعرس بعػػػػػػػػػػػػػدما 

 عصا مربد تغشى نحكرا كاذرعػػػػػػػػػػػا   ا ػػػػػعكاصي إال ما جعمت أمامي
 طريقا أممتو القصائد مييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعا   دات فراجعػػت ػػػػر ا بػػػػػػأىبت بغ
 ػػػػػػػػػػػػػمعاليا طالب حتى يكؿ  كيظػػػػػػػ   أك ال يكاد يػػػػػػػػػػػػػردىا ػػػبعيدة ش

 كراء التراقي خشيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة أف تطمعا          ا ػإذا خفت أف تركم عمي رددى
 فثقتيا حكال تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريدا كمػػػػػػػػػػػػػربعا         كجشمني خكؼ ابف عفاف ردىا
 1ع كأسػػػمعافمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ أرل إال أف أطي   كقد كاف في نفس عمييا زيادة 

 
يتضح مف خبلؿ ىذا الشاىد الشعرم مكقؼ الشعراء مف التكٌمؼ، كمختمؼ      

، كلكف ، ال رغبةرغاماإفالتكمؼ أحيانا يأتي  ،األحاسيس التي ترافقو أثناء العممية اإلبداعية
الضركرة تستدعيو، كبو يتكلد الخكؼ، كالخشية، كالطاعة، كسير الميالي، كالكحدة، كحتى 
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. الناقد القارئ كالمستمع المتمقي ا الشاعر ككحش، كىذا الكحش في الحقيقة ىكيتخيمي
 كالمخطط التالي يبرز بعض مف الحاالت الداخمية المصاحبة لمفعؿ الشعرم:

 

كرم، كىذا ما بٌيناه يكتسي التمثيؿ المعجمي الداللي أىمية في تمثيؿ العالـ الشع       
كىي التثقيؼ أك التنقيح، ككؿ منيا ، تيمة الكسيطة بينيماكالتكمؼ، كالالطبع  تيمف خبلؿ تيم

زت األبعاد الشعكرية الحسية عند كؿ شكمت مقاطع نفسية شعكرية كنقدية في آف، كبحيث تميٌ 
كليست فكرة التثقيؼ بعيدة عف  .ناقدة بالتكتر كالبلإستقرار نفسيمف الذات المبدعة كالذات ال

،   كتمنحو القدرة عمى المعاكدة كالتكرار ،ي باطف الشاعرفكرة التغيرات النفسية التي تييج ف
ؼ كيعيد النظر في شعره، ككؿ ىذا متأت مف الفكرة التي يتباىى بككنو يثقٌ أحيانا نجده بؿ 

 .كضكع القيمةمقمة كالجكدة التي يمكف اعتبارىا تكلدت عنيا رغبة شديدة في بمكغ ال

التمثيبلت المعجمية  تصبحالزمني، ك مقدارا مف الجيد كاالتساع ىكل التثقيؼ يحمؿ 
ىمية تحقيؽ إلى أة كاضحة عف فطنة الناقد العربي صكر  ،لمطبع كالتكمؼ ،الداللية المذككرة
الثر الداللي ليس معطى بسيط التشكيؿ، » فٌ أل، cibleكاليدؼ  saisieثنائية التكجيو 

 التكٌمؼ كالتعمؿ عمى المستكل السطحي

أصادم سربا  -  -أبيت بأكاب القكافي-
 مف الكحش عكاصي

 أىبت بغر اآلبدات   -

(التوتر، والقلق العمٌق)الحالة النفسٌة   

خفت-  

جشمنً خوف -  

أطٌع وأسمعا -  
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نما ىك كمية شديدة التعقيدكاضح التالف ات غاية في الدقة، ال تتبادؿ عناصرىا عالق يؼ، كا 
تشيدىا الٌمغة، كال النسيج السمكبي، بقدر ما تحتفؿ بو العالمة كالرمز، خارج ىيمنة 

الت النفسية المعبرة ليا، اتحقؽ اليدؼ بالتنكع الشعرم في األغراض كالحيكمنو  ،1«المدلكؿ
العالـ الخارجي  تاكجية نقدية فاعمة تجمع بيف مؤثر  استطاع النقاد القدامى أف يتكجيكاكلقد 

الحس كثافة  ازداد كمماك  ،طبكعمال شعرقكاـ ال دكلٌ ا يممٌ  ،عفاندمج الحس بالكاق ،كالعالـ الداخمي
ر المزاج أثر نفسي متغيٌ فا، فصنعة كتكمٌ أكثر أصبح الشعر عند الشعراء الكينكنة في كرغبة 

النصكص النقدية؟ في الحس كالشعر شتغؿ يلة بدكرىا، فكيؼ ة متحكٌ حنات عاطفيٌ شنبع منو ت
 المبحث الثاني مف ىذا الفصؿ. ىذا ما سنحاكؿ تكضيحو في
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 الشعر تجسيدا لمكينكنة المبحث الثاني:

 تمييد:    

عمى خاصية شعكرية باطنية  ،عند الحكـ عمى الشعراء ،يركز النقاد القدامى بشكؿ عاـ       
الذات  المتمقية لمحكـ النقدم، كتقـكلذات ا كالتأثير عمى ،كىي خاصية تفعيؿ الجانب االنفعالي

 ذاتالتي تتنامى مع ال، مختمؼ الحاالت االنفعالية التكتريةاستفزاز  عمىأساسا  المبدعة
المزاجي  التعرؼ عمى الفضاءقة يطر ىك ك  ،مصطمح سيمياء العكاطؼمؤسسة ما يطمؽ عميو 
 ينشأف ،العممية اإلبداعيةؿ تشكالفضاء الذم يتكلد منذ بدء كىك  ،لمذات التكترية المبدعة

بيف الذات كالعالـ المحيط بو، أك مما يتأتى مف العالـ الخارجي كشحنات  استعداد عاطفي
، كمنيا غير اتتكافؽ مع مزاجيكالتي ، ا، فمنيا المستقطبة أك المرغكب فيياحسية تثير مشاعرى

اج حالة غير مستقطبة المز ك  .لذاتمع مزاج امرغكب فييا، ال تتكافؽ الكغير  ،المستقطبة
مما ، 1«ؿ أم غير كاضح المعالـالشعكر غير المستقطب ىك شعكر غير محمٌ »ك ،لمشعكر

تمؾ الذات  اعيةفي حالة اندفالمتكاجدة الذات المبدعة عمى عبير في أحكامو تلبقكة الناقد  مدي
مكانية كجكد عرؼ عمى إالتبفتخمؽ مسارا شعكريا يسمح ليا  تحاكؿ إيجاد نفسيا في نفسيا التي

 .اؿ المختمفة لحضكر المعنى النقدماألشككفقو تحدد تبعد عاطفي 

 :ثنائية الطبع كالصنعة ككسائط لتمثيؿ الثر الحسي-1
حدكد ال ة الفكاعؿ المبدعة، كمنو يتجاكزالناقد التغيرات النفسية الطارئة عمى حاليتتبع     

ع بتنكٌ اإلبداعية كاإلنسانية كتتحدد الكينكنة شاعرية، ال دبيةاألحدكد اللى إالنفسانية العاطفية 
 ما يشير إلى ضركرة في تمؾ األشكاؿ الدالليةك  ،لمذاتكالفردم كاضح بيف الحضكر الجماعي 

الذات ليا حضكر مزدكج: حضكر لساني  أفٌ » حيث ،تحديد الشركط المكضكعية الخاصة
ذات في حيؿ عمى الكحضكر كاقعي ي ر عنو ضمير المتكمـ)أنا(يعبٌ  ،شكميك تمفظي ك لغكم 

 غة كالكاقعيةاف كمكد كككي عف المٌ كفي ىذا السياؽ، يتحدث ج ي كاإلنسانيتكاجدىا الحسٌ 
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كيثبت أيضا أف  ،غة الشكمية كرداء الشخص الكاقعيمٌ الذات تمبس رداءيف: رداء ال بمعنى أفٌ 
الحكـ   الذات العاممة قادرة عمى فٌ أأم:  ظيفتي اإلخبار كالتككيدالذات العاممة تقـك بك 

بداع مسارىا التمفظي كالحضكرم  دع تبدأ حيف تنتيي كينكنة الناقدفكينكنة المب، 1«كالتقكيـ، كا 

تكاصمي بيف الطرفيف، كيمكف العكس، عمى حسب تبادؿ األدكار العاممية كتحقيؽ التفاعؿ ال أك
 بالشكؿ التالي: ذلؾ تكضيح

 

 

كفيـ  ،البنيات األكلية الحسية لمداللة ننا مف تكليدكمثؿ ىذا النمط المعرفي التركيبي يمكٌ 
د الدالالت يكتكل ،كتحقيؽ التفاعؿ نتاج المعنىإنيا تمثؿ بنية انبثاؽ يتـ فييا أل ،دكرىا التثبيتي

المربع السيميائي أٌف ، كيبدك العقميةالذىنية بكساطة سمسمة مف العمميات  ىذا كمو يتـك ، الحسية
لمتقييـ الذم استعاف بو النقاد  ،لسطحي لممعجـ النقدمالتركيب اطريقة لتمثيؿ في ىذه الحالة 

فيك ستخبلص مختمؼ الحاالت الشعكرية التي ترافؽ الذات، كاالمفاضمة بيف الشعراء،  أك
 داال اعقالني كشكال ،نمكذج لو مكقعا داخؿ المسار التكليدمك بنية انبثاؽ الداللة، يمثؿ »

سكل ضركرة بسيطة، كيصبح االنفعاؿ المكاف الذم ال نفترض فيو كأفؽ لمكينكنة عمى 
، كفي حيف يمكف configuration modalالجمالي صعب التصنيؼ المقكلي أك الجييي

لمعالـ سكاء أكاف مكسكما جماليا أك غير مكسـك أف يتخذ مظيرا جماليا ككفؽ نمط 
يـ ابمي لمجمكعة مف القعمى بياف التأليؼ التقأيضا المربع السيميائي كما يقـك  ،2«متصؿ

 .مع بيف كممتيف ضمف مقكلة التقابؿكالتي تج المضمكنية

السمات  الصنعة، كأكدكا عمى حضكر يكلب مقابمتوعد طبع إال بالنقاد ىكل ال لـ يضع
، أك غياب مقكؿ الشعر الالنفسية كالشعكرية التي ترافؽ الحالة المزاجية لمذات المطبكعة عند 

                                                           
 .111، صاالتجاىات السيميكطيقية، التيارات كالمدارس السيميكطيقيةجميؿ حمداكم،  -1
2
 .89ص، ، ترجمة سعيد بنكرادت الىكاءاسيميائيكفكنتاني، غريماس  -

 كينكنة الناقد) متمقي( كينكنة الشاعر) مرسؿ(  1التفاعؿ

 كينكنة الشاعر )متمقي(  كينكنة الناقد)مرسؿ(      2التفاعؿ
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حيث تعتبر ىاتاف العبلقتاف  ،ات المتصنعةأشكاؿ مختمفة عند الذكب ،تمؾ السمات ذاتيا
كيمكف تمثيؿ تمؾ المتقاببلت  .اإلبداع الشعرم تتجمى فيك  ،سة لمفعؿ األساسيالصيغة المؤسٌ 

 المفظية في المرٌبع السيميائي التالي:

 

 

 

 

 
 
 

 
 تمثؿ العبلقة األكلى: بيف )طبع/ تكمؼ( عبلقة تناقض -1
 عبلقة تضادتمثؿ العبلقة الثانية: )طبع / ال طبع(  -2
 تمثؿ العبلقة الثالثة: ) طبع / تثقيؼ( عبلقة تداخؿ -3
لسمة الشعر كالشعراء  "الشعر كالشعراء"تعريؼ ابف قتيبة في أف نكرد مجددا يمكف    
ف سمح بالشعر كاقتدر ...كالمطبكع مف الشعراء م»:حينما يقكؿ  ،، كالمتصنعيفكعيفبالمط

كتبينت عمى شعره ركنؽ الطبع  فاتحتو قافيتو در بيتو عجزه، كفيكأراؾ في ص عمى القكافي
ذا امتحف لـ يتمعثـ كلـ يتزحٌ   .1«رككشي الغريزة، كا 

ف كاف جيدا محكما »كأما الشعراء المتصنعكف فيقكؿ فييـ:      ...كالمتكمؼ مف الشعر كا 
كشدة  ،فميس بو خفاء عمى ذكم العمـ، لتبينيـ فيو ما تزؿ بصاحبو مف طكؿ التفكر

ي حاجة إليو، كزيادة ما الجبيف، ككثرة الضركرات، كحذؼ ما بالمعان كرشح العناء
                                                           

 .34، ص1، جالشعر كالشعراءابف قتيبة،  -1

 

 التكمؼ الطبع

 ال تكمؼ
 )تثقيؼ(

 

 ع(ال )طب
 الدربة

 
تفاعؿ حسي شعكرم  :ذات الشاعر
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خطاب الطبع، كينكنة الذات في تتمظير حالة الفي ىذه ك ، 1«غنى عنو...ي بالمعاف
الصيغي المتمثؿ أساسا في تكجيو المسار ك  ،باستثمارىما لمبعد الصيغيك  كخطاب التكمؼ

 .االنفعالي التفاعمي الخاص
 قتيبة ابفذكر فحيف  ،ارتسمت فييا كينكنة الناقد المتمقي لمعمؿ األدبيي نبلحظ الكيفية الت

 ،أك تضميفنفي مفظ كالمعنى، إما بتشكيؿ عبلقة بالقابميما )الطبع كالصنعة( المفظتيف مثبل 
الطبع حالة تحكيؿ عند أم  ت النفسية التي ترافؽ المرحمتيف،عند حديثو عف الحاالكخاصة 

ي ترل في أثر فعؿ ، التناقدةمسار آخر يتعمؽ بكينكنة الذات اللى إأك  ،تكمؼحالة الإلى 
ع القيمة بامتبلؾ مكضك  حققتتقد يتقصد بيا الشاعر أعمى مراتب الشعراء، ك التكٌمؼ كسيمة 

كقيمة مرغكب فييا  الجكدة كالحسفبدكرىـ يتحركف فكأما النقاد  .)الشاعر الفحؿ الخنديد(
اليكية التي يتخذ فييا  بحث الذات عفقكاميا سردية  يككف ذلؾ في برامجك عند الشعراء، 
 axiologiesشكؿ ترتيب صيغي مستقؿ عف الخبلقيات الكصفية )المكضكع 

descriptives)
2. 

كىكذا  ،فيو مكضكعات ذات قيمةتحقؽ الذم الذات ىكيتيا الخاصة، في الكقت تبني   
ىك تجاكز حالة البداىة كالطبع ك يتخذ منحى آخر، االنفعالي التفاعمي فإف مسارىا الخطابي 

 ،ئد المنقحات كالمحكمات كالميذباتالقصا ر برغبة التثقيؼ كالتنقيح، فتشكؿإلى حالة الشعك 
إضافة إلى ىي دائما  المقصكدكاستخداماتيا الداللية،  ،المعالجةكميما كانت المكاضيع 

ؿ، كرشح الجبيف، كالتعمٌ  ، فعبلمات التكمؼ3العبلقة مع العالـ كأسمكب كجكد القيمة كانتشارىا
 مكينكنةة لبكجالمأك كينكنة الراغبة في الحاالت تطرأ عمى الذات الفاعمة المبدعة تدؿ عمى 

يمكف   .الشعراء مف الجماعة المتمقية لشعرالصادر بي خكفا مف الحكـ الجماعي، كالتقييـ السم
فاألديب ال يكجد مف فراغ كال في تحكيؿ كتغيير البكاعث النفسية،  ابارز  المبيئة أثر  فٌ إالقكؿ 

نما ىك ابف بيئتو كابف مجتمعو، يتفاعؿ معي الشعر ال ك ، ايعيش خارج نطاؽ الزماف كالمكاف، كا 

                                                           
 . 32، ص1، ج، الشعر كالشعراءابف قتيبة - 1

2
- Voir ; Jacques Fontanille, et Claude Zilberberg, tension et signification, p 179. 

 .32، ص سيمياء المرئيجاؾ فكنتاني،  :ينظر-3
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إال بحصكؿ الييئات كالبكاعث كاألدكات، فكيؼ تشتغؿ كتتحكؿ كجو، يتأتى نظمو عمى أكمؿ 
 عند المبدع؟  مف الكمكف إلى التحقيؽ الفعمي ىذه الصيغ 

سيطة كمنقطعة تصؼ كفاءة  باعتبارىا كحدات ب modesإلى الصيغ نظر اليمكف   
، كىذا ما يدرجيا ضمف الرؤية المنقطعة لحاالت األشياء، كمف جية أخرل يتـ التعامؿ العكامؿ

اء، كتنضكم تحت الرؤية المتصمة  معيا ككحدات معقدة كتكترية تدخؿ في تركيبة األىك 
الدراسات المحايثة  كيعني ىذا أفٌ  .1األمر بالقيـ الصيغية حاالت النفس عندما يتعمؽالمقترنة ب

أىكاء االلتزاـ في حالة  مثبلنصادؼ عبلقتيا بالصيغ، فباألىكاء  كثيرا ما بحثت كسعت لربط
، حسبالصيغ تمثؿ في ىذا الشكؿ ف ظؿت لـك ، 2طغياف صيغة الكاجب كأىكاء العمـ )المعرفة(

تغيرا  تحدثء العالـ ك ( لتجسد أدكارا كمكاقفا، تقـك بإثراvaleursما يمكف أف تتحكؿ إلى قيـ )إنٌ 
رية بالتحكـ فييا لتشكؿ في األخير دات التكتٌ مسار حياة معينة، ككما تقـك المحدٌ  ؿكاضحا داخ

 .3(les valencesما يسمى بالمعايير القيمية )
 ، كيميلقد انصبت جيكد النقاد القدامى عمى إحكاـ صيغ الفعؿ في ظؿ المنطمؽ التح  

المكضكع، أك تحقيؽ الجكدة لتحقيؽ كما يمت بصمة إلى حالة النفس أك الذات أثناء سعييا 
نثاؿ عمى الشاعر انثياال، يمكف أف تصبح صعبة ية ، ذلؾ أف الكممات التي كانت تالشعر 

نما مرتبطة ىنا المناؿ فمـ تعد المسألة  دا تنتزع الرغبة صبحت جيأحالة طبع كارتجاؿ، كا 
اإلشارة إلى المعاناة كالمكابدة في ك الحالة الشخصية الداخمية لمذات، مما يعقد  انتزاعا كالكجكب

أك زىير، أك الحطيئة، إنما ىك  بف حجر قكؿ الشعر عند الشعراء القدامى سكاء عند أكس
 تغيرات صيغ الذات.جراء تنعكس ك  ،اتي تتحكـ فيو التجربة الشعريةشيء ذ

بيف أف الذات تأخذ بعديف: بعد يقدية، ا الننعمى مدكنتحاكلة تطبيؽ ىذه الصيغ إٌف م
عاطفي كبعد معرفي؛ كما يمكف أف نضيؼ إلى ىذيف البعديف البعد التداكلي، كىذا بسبب 

الشعكرية لمفرد، ألحكاؿ تغير امضغكط النفسية كالخارجية، كصكرة طبيعة الذات التي تخضع ل

                                                           
1
- Voir : J. Fontanille, et C .Zilberberg, Tension et signification, p232-233. 

2
 -Voir : J. Fontanille, Sémiotique et littérature, p 76. 

3
-Voir : J. Fontanille, Sémiotique du discours, p172-176. 
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لفعؿ المتأتي اؿ مف العالـ التكاصمي لمذات ك شكؾ كذللمعممية التخاطبية التفاعمية،  ادافعلتككف 
 منيا، فمف ىذه الصيغ أك الجيات نجد أربعة أشكاؿ:

 الشكؿ المضمر: تمثمو: اإلرادة كالكاجب 
 الشكؿ المحتمؿ: يمثمو االعتقاد 
 الشكؿ المحٌيف: تمثمو المعرفة كالقدرة 
 .الشكؿ المحقؽ: يمثمو التحقيؽ الفعمي لمكضكع الذات 
حيث  ،حث الذات الشاعرة عف التحٌرر مف قيد الذات نفسيا، كمف قيكد النظـ كالنقادتب        
شعكر التأثير في المتمقي كتحريؾ مقصدية شعرية مضمرة، كىي نصكص الشعراء تحمؿ 
كحسف كماداـ األمر كذلؾ فينبغي لمشاعر أف يتخذ مف الكسائؿ ما يتضح فيو مقصده  ،النفس
امتبلؾ صيغة القدرة عمى مكاجية الطرؼ فمثبل يتـ ، برأك لنفكسفي ا هكما يككف تأثير  صنعتو
في شعر النقائض عند األمكييف، كلكف تمؾ الذات القمقة كالحائرة عند فئة مف الشعراء الثاني 

في خضـ بحثيا ال تحصر تركيزىا في قدرة الفعؿ، بؿ يجعميا خيارىا تمتمؾ ىكية قكاميا 
المعرفة، كتأتي اإلرادة بعد ذلؾ كعمى نحك  صيغةتمييا االعتقاد بالدرجة األكلى، ثـ صيغة 

المتعارضة  الثنائي الذم يطبع صيغ الفعؿ؛ فقكل الصيغتراتبي يختمؼ عف التصنيؼ 
تعمؿ عمى زعزعة ك  ،التي تحدد ىكية الذاتىي كالمتصارعة داخؿ الترتيبات الصيغية 

الشاعر أف يعيش كؿ تمؾ ، كيتحتـ عمى 1، مما يبعث الحساسية في ىذه الترتيباتياتماسك
 .  كحبا متاعاإلنفسية مجاىدة، أك مشقة، أك حتى المحظات ا

عند  modulationمف التعديبلت  modalisationآلية تكٌلد الحاالت الصيغية عف أما       
لتعرؼ كؿ  ،الصيركرة التكترية كعبر فعؿ التقطيع، فيمكف إسقاطيا عمى المربع السيميائي

 عديؿ التكترم عمى ىذا النحك التالي:كضعية نكعا مف الت
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يمجأ الشعراء كالنقاد أثناء تفعيؿ العممية اإلبداعية إلى تحكيؿ حاالت الذات الفاعمة     
ألف الشاعر ال يفكر إال في كجكب ك  ،مف حالة تكترية تككف بدايتيا معقدة) تعديؿ مكثؼ(

عو، كاستدعاء شيطاف شعره، فتتكابد عميو تثمار طبيحاكؿ اسإنو تحسيف شعره كبمكغ الجكدة، ف
تكظيؼ المخزكف كتجتمع عنده المييئات الشعرية كتعديؿ سياؿ، تمثميا القدرة عمى  األحاسيس

الكبلـ يو اإلرادة إلى بمكغ الكماؿ في صحة اختيار بتعديؿ غالؽ، كتكجٌ الثقافي كالمغكم، 
تعديؿ فاتح قكاميا معرفة كمآؿ ذلؾ ، كآثارهبكاعث اإلطراب  بإدراؾكمعرفة مكاقعو في النفس 

فالتعديؿ الغالؽ » كؿ مكجو اختيار نكع مف التعديؿ يتيح مبير يعكس ذكاء صاحبو، كمنو 
يكثؼ الصيركرة السيميائية إلى نقطة كيخضعيا لضركرة خارجية، كىك تصكير مسبؽ 

ر مجراىا لمكجكب في منظكر التحكيؿ الصيغي، كالتعديؿ الفاتح يعطي دفعا لمصيركرة كيحر 
كىك تصكير مسبؽ لإلرادة، أما التعديؿ السياؿ فيرافؽ كيدعـ مجرل الصيركرة )كىك تصكير 
مسبؽ لمقدرة(، كأخيرا التعديؿ المعطؿ )الغالؽ( الذم يبطئ كيكقؼ الصيركرة، كما لك أنو 

ة ح إلى حالة الكينكنتكجيو الذات مف حالة الرك ك ، 1«يريد تحديد نتائجيا، كىك تصكير المعرفة
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 ةطبلك الك  ،ك األلفاظحمتركيض النفس عمى قكؿ بشحذ القرائح كتنبيو الخكاطر، ك ذلؾ يككف ك 
 .كسبلستيا كقرب المعاني

كالتسٌيؿ يككف بأف  لتسٌيؿ في العبارات كترؾ المتكمؼ كمف ا »: قكؿ حاـز القرطاجنيي
طبقا لممعنى تككف الكمـ غير متكعرة المالفظ كالنقؿ مف بعضيا إلى بعض، كأف يككف المفظ 
كالتكمؼ   …تابعا لو جارية العبارة مف جميع أنحائيا عمى أكضح مناىج البياف كالفصاحة

يقع إما بتكعر المالفظ أك ضعؼ تطالب الكمـ أك بزيادة ما ال يحتاج إليو أك نقص ما 
ما بإبداؿ كممة مكاف كممة ىي أحسف مكقعا في الكالـ منيا يبدك أف ىذه ف. 1«يحتاج....كا 

، فيك يبحث في كبلمو عف سبيؿ كجدت  ،الصيغ الت الذات تكافؽ تحكٌ ضمنيا في كبلـ حاـز
العقؿ ىك المدبر األكؿ كالمفكر أٌف ذلؾ  تكافؽ المفظ مع المعنى،ك أثناء العمميات التحسيسية؛ 

منو ك عا لحاالت نفسية كشعكرية، الصيغ تتأتى تبك  ،بناء صكر التعبير المختمفةاألساسي أثناء 
نب الشعكرم الحسي أىميتو في دفع عجمة الذات إلى تكليد متغيرات داخمية، ألف يمثؿ الجا

بتخصيص اليكية العاطفية لمعامؿ في لحظة معينة داخؿ السمسمة الخطابية »األمر يتعمؽ 
دكف أف يؤدم ذلؾ إلى التسميـ بجكانب سيككلكجية ما، كحيث يعد البعد اليككم تنظيما 

و أف ر دكف أف ينفعؿ كال الناقد يمكنفبل الشاعر يمكف أف يشع ،2«تركيبيا حقيقيا في الخطاب
الحاسة  باعتبارىاالعممية الذكقية باإلرادة،  ينقد دكف أف ينصت لبعده اليككم، إذ يفتتح

السادسة، كمف ثـ يبحث عف معرفة بقكاعد النظـ، كأسسو المختمفة، سعيا إلى تككيف قدرة ذاتية 
كمنو  ،كمغالطاتيـ في الشعر الشعراء شعراء كالبحث عف مآخذضمة بيف العمى المكازنة كالمفا

كقد  ، ية، كعدـ التحيز كالتعصب ألحدىـحالة نيائية تتمثؿ في كجكب التقيد بالمكضكعتتكلد 
ما كجدناه في كتاب المكازنة  لمقاضي الجرجاني، أك كتاب الكساطة لآلمدم خير مثاؿ يككف 

المتأتية مف تمثيبلت أكثر كثافة أك أكثر امتدادا،  عمى تشاكؿ الصيغ كالتعديبلت التكترية
 الجدكؿ التالي:في كيمكف تمثيميا 

                                                           
1
 .223منياج البمغاء، ص حاـز القرطاجني،   -
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 اتاالعتقاد 
croyances 

 اتالتحريك
motivations 

الكفاءات 
aptitudes 

 تالتفعيبل
effectuations 

 كنةنالذات كالكي المعرفة الرغبة التحمؿ 1
 الفعؿ القدرة الكجكب االشتراؾ 2
 المحقؽ المحيف المحتمؿ المضمر                     3

 

مف أجؿ محاكلة فيـ كيفية النظر إلى صيغ االستيكاء المتعمقة بالتراث النقدم كآلية      
تطبيؽ البنى الصيغية الحسية، سنأخذ مثاال نقديا يتعمؽ دائما بكصؼ ىكل الطبع كمؤثراتو 

كنص نقدم مف جية  ،عرم مف جيةعمى الذات المبدعة لكلكج عالـ الداللة الذم يبنيو نص ش
أف فيو المسترذؿ المردكد  فالقاضي الجرجاني يرد عمى مف يعظـ النتاج الجاىمي معمنا ،أخرل
بمثابة ىزة شديدة لقداسة ىي  ،كؿ نقمة جديدةكىذا الرأم يشإلى جانب البديع الرائؽ،  المنفي

ي فعديدة مكاقؼ اني في الجرجالطبع العربي الجاىمي بخصكص عممية الخمؽ األدبي، كيؤكد 
الحسي  جانبالكمركزا عمى  ،كدكره في العممية اإلبداعية، كتابو الكساطة عمى أىمية الطبع

في مكضع  فيقكؿسبؽ الكجكد الشعرم المتجسد، اإلدراكي الذم يرافؽ الشعراء كبنية تكترية ت
شترؾ فيو الطبع أنا أقكؿ أيدؾ اهلل أف الشعر عمـ مف عمـك العرب ي »: تحديد مفيـك الشعر

كالركاية كالذكاء ثـ تككف الدربة مادة لو كقكة لكؿ كاحد مف أسبابو، فمف اجتمعت لو ىذه 
الداخمية المشكمة  المييئاتأىمية كىذا إثبات كاضح عمى . 1«الخصاؿ فيك المحسف المبرز

الة، رتبط بمجمكعة مف األنظمة الدت ،فالطبع  شعكر داخمي كىك مثابة عبلمة، لمقكؿ الشعرم
فبلبد مف التكغؿ  ،2«الدرجة الصفر مف الحيكم» غريماس كفكنتانيإنو كياف إدراكي يسميو 

براز كؿ ما يبلمس  إلى أعماؽ الصيغ المشكمة لو لمتعرؼ عمى آلية اشتغالو داخؿ الذات، كا 
فبل يمكف استيعاب حكاليا لتصؿ إلى الجكدة الفنية، أتطرأ عمى النفس المبدعة مف تغيرات 

إلخ( إال مف خبلؿ  ،يفيات الكينكنة )كاجب الكينكنة، إرادة الكينكنة، قدرة الكينكنةمقكلة ك
حيث  اإلبداع استحضار مقكلة جكىرية نطمؽ عمييا االستيكاء )كتعنى حرفيا ما يدفع نحك 

                                                           
 .15، صبيف المتنبي كخصكمو الكساطةالقاضي الجرجاني،  -1
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تمفصبل أكليا مف طبيعة ثنائية يدفع بالعامؿ أك ال يدفع بو  -كىك كياف كثيؼ-يكفر االستيكاء 
 ،متحميؿ مف خبلؿ لعبة مركبة مف العبلقات الخبلفيةليا كقابمة كمٌ ، بشيء ما الشعكر إلى

 ،تباعا إلى )مرغكب فيو( الطبع كالصنعة() كىكذا سيتحكؿ قطبا االستيكاء الصالح كالطالح
 .القدرة عمى الكينكنة أك نقكؿ تفكؽ  ،ك)غير مرغكب فيو(

أك كما  -تيف ىما النشكة كاإلحباطلقد سبؽ كأف أشرنا إلى العبلقة بيف لفظتيف استيكائي
كىما مرتبطتاف بالطبع كالتكمؼ، فالطبع منظكر إليو مف  -ترجميا بنكراد الصالح كالطالح
لح فيك الطا ،بعده السمبي في ؼ كثيرا ما نظر إليوأما التكمٌ  ،جانب إيجابي، كىك الصالح
 حاممة لكينكنة تتمثؿ في: كنتيجة ليذا تتراءل لدينا ذات

 
 النقاد يمتزمكف الطبع لكينكنة  كاجب ا

 الشاعر
الشاعر يسعى التعبير عف مشاعره بتدخؿ الطبع أك بدكنو إرادة الكينكنة        

 الطبع
 تكلد قدرة الكينكنة باالستيكاء                              

 
 يتجمى بالتيذيب أك التكمؼالدربة   -الركاية         

 مرغكب فيو مف النقاد     تحقيؽ الجماؿ الفني  
 
 ،يتعمؽ األمر ىنا بعممية تبادؿ الصيغ الدالة عمى الكينكنة كالصيغ الدالة عمى الفعؿ   

 االشاعر شعكر يسبؽ سكاء عمى مستكل البعد العاطفي، أك عمى مستكل البعد المعرفي، كحيث 
حساس بعد )ف مشاعر غيرهبرغبة التعبير عف مشاعره أك ع شعكرعنو يتكلد  ا متخفياداخمي اكا 
لكف ىذه الرغبة تقؼ عمى عتبتيا كينكنة الكجكب؛ حيث إف الشاعر بذائقتو كثقافتو  ،عاطفي(

مى الطبع كأثر كاالعتماد ع ،تتشكؿ لديو معرفة الكينكنة المتمثمة في شرط احتراـ عمكد الشعر
يف، كيعمؿ )البعد المعرفي التداكلي(، مما يجعمو يصنؼ ضمف الشكؿ المحأكلي لقكؿ الشعر
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ذك  .ليصؿ إلى الشكؿ المحقؽ ،كبفعؿ تيذيب قريحتو ،جاىدا إلى التكمؼ ييتدم الشاعر  ا 
كنٌقح، ككٌيؼ ، بو إلى نكع مف الذكاء كتشكؿ محتمؿ، كىك االعتقاد في حالة ما ىٌذبلمكصكؿ 

ؿ عف  الجكدة المثالية لتحقيؽ فعؿ الكينكنة كفعؿ الفعفإنو يبحث إرادة الفعؿ(، ة شعره )صيغ
في آف، كفي ىذا يترآل أمامنا قكؿ الجرجاني بأىمية الطبع كالركاية كالذكاء، ليككف الشاعر قد 

طبع اجتمعت فيو كؿ الصيغ المذككرة، ككاف الشعر عنده حسنا كمقبكال،  فعند تكظيفو لم
 بو ىذه الصيغ: يقصدكالركاية كالدربة كاف 

 
 الدربة مادة      الطبع                   عمـ مف عمـك العرب  

 الركاية        
 الذكاء                    معرفة الفعؿ            قدرة عمى الفعؿ

 
 كاجب الفعؿ + إرادة الفعؿ كقكة لكؿ كاحد مف أسبابو   

 
ؿ أكثر ىذا التناسؽ كاالنسجاـ بيف حاالت كينكنة الذات، كبيف حاالت صيغ أك كمٌما يفعٌ 

كالميؿ  ات المتمقيةالتراثي ىك االشتراؾ التفاعمي بيف الذات المبدعة كالذ كيفيات الذات في النقد
ا مف كمتى كاف المفظ كريما في نفسو، متخيرا مف جنسو، ككاف سميم» إلى المطبكع، 

تحـ بالعقكؿ، كىٌشت إليو لاب إلى النفس كاتصؿ بالذىاف، ك بٌ حالفضكؿ بريئا مف التعقيد، 
كحٌؼ عمى ألسنة الركاة، كشاع في ا فاؽ ذكره، كعظـ في كارتاحت لو القمكب،  السماع

ٌف الكفاءة الشعرية التي يطالب الناقد ك  .1«الناس خطره ، ليست فيو كيشترط تكفرىا الشاعربيا ا 
نما ىك الدربة كالمراف، كالدراسة عف طريؽ الركاية، كبذلؾ  كفاءة تكفر الحس الطبعي كحده؛ كا 

كسيط دكر يمثؿ  إذ يؤدم في تشكيؿ البعد الحسي كتفعيمو،ية المييئات النفسية كالمعرفتتدخؿ 
كيقيـ فضاء تكتريا كلكنو  ،لبلنتقاؿ مف االستيكاء الخارجي إلى االستيكاء الداخمي ضركرم

                                                           
 .08، ص2، جالبياف كالتبييف، جاحظال -1
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قة كيككف اليدؼ منو ىك إبراز آلية حضكر العالـ المحسكس كاشتغالو بطري، 1منسجـ العالميف
 .تتفاعؿ فيو األطراؼ المتكاصمة

الرغبة عرفة عند الشاعر لتحقيؽ القدرة ك دفع عجمة الذكاء كالمالنقاد عمى  يشتغؿ
تنقيح بذكاء ال معرفة فعؿرغبة منو في يستفيد مف ركاية كسماع شعر غيره اإلبداعية، كمنو 

كمدرسة نقدية شفكية  ،بمثابة مخزكف ثقافيىي  الركاية الصحيحة لمشعرف ،ذلؾ إرادةامتبلؾ ك 
عراء لتمثيؿ الخمؽ األدبي، كأكؿ ما يسترعي االنتباه في قكؿ الجرجاني أنو يعتمدىا النقاد كالش

نو ربط الح يركز تركيزا شديدا عمى اإلمكانات الشخصية التي »س الشعكرم بظركؼ البيئة، كا 
عبر عنيا بأسماء عديدة: الذكاء، كالقريحة كالفطنة... إذ يعمؿ الشاعر منذ كالدتو أف 

 شركط البيئة كالطبيعة، فيككف التمثيؿ الصيغي كما يمي: ذلؾ تضاؼ إلي . ك2«يصبح شاعرا
 

 الفصاحة استعداد أكلي    الطبعبيئة البادية           
 الشاعر

 اختبلط المغة استعداد أكلي    الطبعبيئة الحضر          
 الكفاءة الشعرية                                                         

 
 القدرة عمى قكؿ الشعر          كجكب معرفة قكاعد الشعر           

 
 اإلرادة                           المعرفة          

 

كثمة شيء آخر أشار إليو الجرجاني في مكضع حديثو عف مييئات اإلبداع، كىك أف   
با إلى جنب مع الطبع مرتبط بالمستكل الحضارم، كالمعرفي  لممجتمع الذم يتنامى جن

المستكل الشعكرم الذاتي كالتككيف األخبلقي، ككؿ محاكلة لمخركج مف دائرة ذلؾ المستكل 
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ذلؾ أٌف منيجية كمؼ، صاحبو في دائرة الت دخؿفيعميو بيف جماعة العرب القدامى،  المتعارؼ 
يما الس ،القدماء في النقد متبلئمة مع طبعيـ المرتبط بمستكاىـ الحضارم البدكم البسيط

إذا أرادكا اإلغراب » كأما النقاد المحدثكف في زمف الجرجاني فإنيـ  .االنفعاليمنو ك التأثرم 
كاالقتداء بمف مضى مف القدماء لـ يتمكنكا مف بعض ما يركمكنو إال بأشد تكمؼ كأتـ 

لفظتي الطبع كالتكمؼ ارتبطتا مف جية بالناحية الجمالية، كبعبلقتيا  يتضح أفٌ ،ف1«تصنع
 ،النقاد القدامى، ليس الجكدة فقط ٌف مكضكع القيمة عندأكل الحضارم مف جية أخرل، ك بالمست

نما معرفة تسيير العا كالقراف  ف الشاعر مف تحقيؽ التكاصؿىك ما يمكٌ ك ـ الشعكرم كتفعيمو، لكا 
، الطبقات العمياب الذيف يقركف لوالشعراء الفحكؿ، مع عالمو النفسي األىكائي، كمع أقرانو مف 

جياد  حيث يبقى الطبع ىك مرآة ىذا المستكل كالجكدة قرينتو، كأما التكمؼ فيك إكراه لمنفس، كا 
طبع قمة كفي مفارقة ال ،عف التصنع نفرة لمنفسك »... ،ليا دكف تحقيؽ بعضيـ لممراتب العميا

كالذم  ،كربما كاف ذلؾ سببا لطمس المحاسف ،خالؽ الديباجةا  ك  ،الحالكة، كذىاب الركنؽ
و حاكؿ مف بيف المحدثيف اإلقتداء بالكائؿ في كثير مف فإنٌ  ،ا في شعر أبي تماـنجده كثير 

 ،فتعسؼ ما أمكف...ألفاظو فحصؿ منو عمى تكعير المفظ كتبجح في غير مكضع مف شعره
ثـ لـ يرض بذلؾ حتى أضاؼ إليو طمب البديع فتحممو مف  ،كتغمغؿ في التعصب كيؼ قدر

، ـ يرض بياتيف الخمتيف حتى اجتمب المعاني الغامضةكل ،كؿ سبببكتكصؿ إليو  ،كؿ كجو
كقصد الغراض الخفية، فاحتمؿ فيو كؿ غث ثقيؿ...كتمؾ حاؿ ال تيش فييا النفس 

قى اإلبداع الشعرم عبارة يبك  .2«لالستماع بحسف، أك االلتذاذ بمستظرؼ، كىذه جريرة التكمؼ
إطار آخر أكثر تعقيدا ىك عف انفعاؿ معقد، كمنبثؽ مف إطار فردم شخصي ذاتكم، كمف 

فيقؼ كالحاكـ  جية، كأما العقؿ في ىذه الحالةكالحضارم، نتيجة اإلثارة الخار  اإلطار الثقافي
الٌرفع مف مستكل قكاميا ، النياية كجية شعرية أدبية متميزةليصكغ في  ،يكجو ىذا االنفعاؿ

 .الشاعر
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مف  ،ذكؽ كالمذة الشعكريةكما يثير ال ،بكؿ ما يثير النفسإذف ارتبط ىكل الطبع    
مف  ،كغضبا ،زيد النفس تأثرا كىيجاناي ،حبلكة كركنؽ كديباجة، كأما التكمؼ فعمى نقيض ذلؾ

يعد الطبع األصيؿ مف الشركط ك  الجكدة الشعرية، المتمثؿ في ؾ بمكضكع القيمةأجؿ التمسٌ 
عدة لتنمية ىذه مساالقبمية الضركرية لتشكؿ الداللة، كما الذكاء كالدربة كالمراف إال عكامؿ 

عالـ مظمـ كعتيـ، كالتمكف مف إخراجيا إلى الشكؿ المجسد المضيء، فيك لالقدرة الباطنية 
كالضكء يثير فضاء الشاعر كيعطيو الكفاءة البلزمة لتحقيؽ ذلؾ، كتحكيؿ العالـ المظمـ 

 البلمرئي إلى عالـ مرئي مضيء: 

 (الجكدة)يمة مكضكع القعف  يككف منفصبل   (    1الشاعر )ذات 

االلتحاؽ بالشعراء )يصبح متصبل بمكضكع القيمة   ( + طبع  1الشاعر )ذات 
 (الفحكؿ

ليس  »الذم devenirمكضكع القيمة عند الشعراء كالنقاد بمثابة المآؿاعتبار يمكف     
سكل اختالؿ مناسب، تعمف حدكد المتغيرات التكترية عف ميالد تبدالت، كعف تجزئ يميط 

ف الفاصؿ الذم ييمنا لحد ا ف يخضع ىك ذاتو لمنطؽ  المثاـ عف كحدات مستترة، كا 
 نتج بذلؾ مراحؿ لمتسارع كالتباطؤالتخميف، كيشتغؿ مف خالؿ تداخؿ التكترات كتقاطعيا، كي

فالشاعر أثناء عممية اإلبداع الشعرم ، 1«أصكال كغايات، انفتاحا كانغالقا، تكقفا أك آجاال
كالطبع  تحقيؽ الجماؿ الفنيفي بآخر  كأيـ بشكؿ صيغ، فتستجتمع عنده مجمكعة مف ال

،      ريع أك تبطيء العممية اإلبداعيةمو دكر في تسف ،باعتباره االستعداد الشعرم األكلي ،النفسي
ف العكامؿ األخرل تختمؼ مف شاعر لك ،يمكف أف يككف الطبع متكفرا عند كؿ الشعراء حيث
 ضار العالـ المحسكس في العممية اإلبداعية كالتالي:فيككف المآؿ النقدم الستح ،آخرإلى 

 .الصيغ المحيمة لمذات: الرغبة، الكجكب، االعتقاد، اإلرادة 
 .العكامؿ المساعدة: الذكاء، الركاية، الدربة، المراف 
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 الطبع( كالمستكل االجتماعي ة(، البيئة كالمؤثرات النفسية )+المييئات: المغة )الفصاح
 كالحضارم كالخالقي.

العكامؿ المساعدة،  دخكؿك  ،مف انفتاح المييئاتنمكذج األصؿ لئلرادة الؽ ميمكف أف ينط
ل التكترم مف خبلؿ تسارع ه في ىذا المستك يمكف تحديديظير أثر الغاية الشعرية الجمالية، ك ف

تحقؽ جديد لئلرادة سيحٌدد انفتاحا جديدا أك تسارعا  كؿٌ ذلؾ أف  ،كيفما كاف مكقعوالمآؿ، 
نشكة، كفي المقابؿ يقـك النمكذج األصؿ لممعرفة بإغبلؽ الفي حالة كيترتب عف ذلؾ  ،جديدا

حباط النفس إنو يعيف أثر  أنو يكقؼ مجرل ك  ،إمساؾ بػ ... كنقيض أثر الغاية »المآؿ كا 
مف خالؿ تثبيت التكترات سيفتح ف ،عمى فضاء االستيكاء في كميتو ،المآؿ لكي يقيس نمكه
يمكف أف نذكر بعض النماذج الشعرية كالنقدية التي ك ، 1«لككف المعنى إمكانية عقمنة معرفية

 تمثؿ المآؿ:

في الناقد ة كالمعرفة، كلكف تتكفر عند الشعراء الصعاليؾ صيغ مف قبيؿ الرغبة كاإلراد -
إللحاقيـ ك  ،المستكل األخبلقي كاالجتماعيتحقيؽ عمييـ يفرض نظر الرقيب االجتماعي 

 : التاليةالصيغ تتكفر  البد أف، حكؿالفبالشعراء 

 + عدـ القدرة عمى معرفة الفعؿكجكب رادة + معرفة رغبة + إ

دة كالكجكب، اإلرا :مثؿ  ديف صيغطائفة أخرل مف الشعراء المحدثيف المكلٌ لدل تشتغؿ  -
األغراض  ىـ الشعراء الذيف تسيؿ عمييـ بعضك عندىـ صيغة المعرفة،  لكف تغيب ،كاالعتقاد

ابف ف  ،ال يقكؿ شعرا إال في حاالت معينةكبعض منيـ أخرل، يـ الشعرية، كتصعب عمي
كلمشعراء ألفاظ معركفة، كأمثمة مألكفة ال ينبغي لمشاعر أف يعدكىا، كال أف »رشيؽ يقكؿ: 

كىا الكتابية، ال يستعمؿ غيرىا، كما أف الكتاب اصطمحكا عمى ألفاظ بأعيانيا، سمٌ 
ال أف يريد الشا عر أف يتظرؼ باستعماؿ لفظ أعجمي، فيستعممو يتجاكزكنيا إلى سكاىا، كا 

في الندرة، كعمى سبيؿ الحضرة، كما فعؿ العشى قديما كأبك نكاس حديثا، فال بأس بذلؾ،.. 
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نما الشٌ  ب العيف، فيككنا متكئا كاستراحةكال يجب أف تجعال نص عر ما أطرب، كىٌز كا 
 الممثمة لمثؿ ىذه الحالة ىي: فالصيغكعميو  .1«فيذا ىك باب الشعر كحٌرؾ الطباعالنفكس، 

 عدـ القدرة عمى معرفة الفعؿ.≠رغبة+ إرادة + االعتقاد + الكجكب

 عة التي عمى الشاعر االقتداء بيانبلحظ أٌف ابف رشيؽ جمع بيف أنكاع الصيغ األرب         
زكنو الٌمغكم الخاص بحيث يطرح قضية المعجـ الٌمغكم، فمكؿ شاعر مخ ،لبياف طبيعة الشعر

كال يحيد عنو عند تأليفو الشعرم أك نظمو، ذلؾ أنو يركز عمى ضركرة  ،رؼ منوالذم يغو، ب
باألعشى عند كيمثؿ لذلؾ تكفر الطبع البعيد عف مستكحش األلفاظ كغريبيا، إال عند الحاجة 
د المستحسف الذم تنحاز إليو القدماء كأبي نكاس عند المحدثيف، حتى يتمثؿ أمامنا الشعر الجيٌ 

 كضع النقاد مقاييسو كشركطو: الذمس كتتقبمو الطباع، فبل تنفر منو، ك النفك 

 .الكجكب: يتمثؿ في الشركط التي ألزميا النقاد عمى الشعراء 
 :كمف المعجـ  ،الشخصيالمعرفي ر الشعراء مف المعجـ يتمثؿ في كيفية تخيٌ  اإلرادة

 تظير حالة قيد حرية الشاعر.، كىنا االجتماعيالمعرفي 
 عتماد عمى بعض األلفاظ تمثؿ في تكجو الشعراء إلى ألفاظ الحضر، كاال: تالرغبة

، كىذه الحالة غراض الشعرية التي يرتاح ليا نفسيا كمعرفيا، كالخكض في األاألعجمية
 مف الحرية النفسية كالعاطفية. تمنح الشاعر شيئا

 يتمثؿ في اعتقاد الشعراء في حالة خركجيـ عف بعض الشركط االعتقاد :
، خاصة كيككف مرغكبا فيوكرضى مف المتمقي، سيمقى قبكال أف شعرىـ اجتماعيا كعة المكض

 تمس الفئة المتمقية لمعمؿ الفني. المكاضيع الجماعية التي كف فيحيف يخكض
  :جديدة كأحدثكا تغييرا في القكافي أكزافإيجاد  بعض مف الشعراء  لقد استطاع المعرفة 

 ذلؾ أف، كالتفرد بيف أقرانيـ التميزتمكنكا مف كمف ثـ بحثا عف سبؿ تعينيـ عمى المعرفة، 
كأكالىا بو خصكصية، كىك مشتمؿ عمى  الكزف أعظـ أركاف الشعر »الشعراء يدرككف أفٌ 

القافية كجالب ليا ضركرة، إال أف تختمؼ القكافي، فيككف ذلؾ عيبا في التقفية ال في 
أسمائيا كعمميا، لنبك ذكقو عف الكزف... كالمطبكع مستغف بطبعو عف معرفة الكزاف، ك 
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لى معرفة شيء مف ذلؾ يعينو عمى ما إكالمستكره. كالضعيؼ الطبع محتاج المزاحؼ منيا 
 .1«يحاكلو مف ىذا الشأف

ما كاف يرضي اميـ النقدية بصفة مباشرة، سكاء لقد كاف النقاد القدامى يتكجيكف بأحك   
التي القيمة االستيكائية بارزة في تمؾ األحكاـ ٌف كلذلؾ نرل أما يقمقو كيزيد تكتره، بأك  ،الشاعر
ة حكمو، كيحاكؿ أف يضيؼ ؿ في كؿ مرٌ يعمٌ كاف الناقد  أفٌ حيث بيف الحكـ كالدرس، تجمع 

ه ذكر  عمى القدرة، كيمكف أف نكرد مثاالذاتو الشاعرة لمشاعر معرفة أك يثير فيو إرادة، أك يعيف 
 -عالثة–ال أحب أيضا تسمية أبي تماـ صاحبو ك »قكلو: بابف سناف في كتابو سر الفصاحة 

فميت شعرم مف حظر عميو القكافي، كاقتصر بو عمى الثاء دكف غيرىا ... كنداءه بالترخيـ
مف الحركؼ؟ كليس يؤثر عنو إال الشعر الحسف عمى أقرب الكجكه، كأسيؿ السبؿ دكف ما 

لجؿ ما يمـز بو نفسو يتكمؼ المشقة في نظمو، كالعناء في تأليفو، كليس يغفر الشاعر 
ذنب، كال يغفؿ لو خطأه، إذ كاف حظر المباح، كحـر الحالؿ، كاعتمد تكمؼ النصب طكعا 
كاختيارا كىكل كقصدا، لكنو لعمرم إذا أتانا بالسميـ مف الزلؿ، البعيد مف التكمؼ كالخطؿ 

. 2«حمد الكامؿ، ككصفناه الكصؼ التاـككاف ذلؾ في مأخذ صعب، كمسمؾ كعر، حمدناه ال
كيؼ يحكـ عمى ابف سناف يمثؿ ىذا الحكـ بعديف: معرفي تداكلي كعاطفي، بحيث عرؼ ك 

سيا كعاطفيا مف جية شعر الشاعر كيطرح أخطاء الشعراء كيصكبيا مف جية، كيؤثر فيو نف
 محاكالالصيغ الدالة كالمكجية لؤلثر األدبي، ، كبالناقد بحسو الذكقي فقد استعاف، أخرل

إظيارا ألىمية العالـ الشعكرم في تفعيؿ العممية الخطابية بيف المبدع قصد إسقاطيا عميو 
 ، كالجدكؿ التالي يمخص ما قمناه:كالمتمقي
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 لعمرم إذا أتانا بالسميـ مف الزلؿ  األلفاظ الدالة عمى المعرفة 
خطر المباح، حـر الحبلؿ، فكمؼ النصب طكعا  الدالة عمى اإلرادة

 كاختيارا
الشعر الحسف عمى أقرب الكجكه، أسيؿ السبؿ، دكف  )اإلقناع(البعد التداكلي 

ؼ حمدناه الحمد الكامؿ ككصفناه الكصؼ ما يتكمٌ 
 التاـ

 

النقاد في تكجيو الشعراء الكجية الصحيحة بإسقاط البعد المعرفي )مف شركط تخذ ي
لنقدية األحكاـ االشعراء الشعر، كطبيعة الشعر( عمى البعد العاطفي الشعكرم، حيث يتمقى 

، كمنيـ مف يرد عمييا بالقكؿ الشعرم أحيانا عمى اختبلؼ درجات تأثيرىا، بكؿ صدر رحب
بذلؾ الصيغ فتسيـ لشعكر الشاعر،  ا، كمخالفاعندما يككف حكـ الناقد محرجالسيما  نفسو

ؿ يحك تيا، ك األحكاؿ كمٌ في قمب الدالة عمى الفعؿ )إرادة الفعؿ، رغبة الفعؿ، معرفة الفعؿ( 
خضع يبينما  "الحس"ك "المعرفة"محاكلة لتقميص ىذه الفجكة الفاصمة بيف دكف أم  ،امسارى

،التي بنيات كيفية مستترة، تتجمى مف خبلؿ اآلثار المعنكيةعنو نتج ت التكييؼ لتنظيـ مقكلي
المعرفة كالحس عبلقة تأثير كيعني ىذا أف العبلقة بيف  ،1كية مف طبيعة أخرلينترتيبات بىي 
 يمكف أف نجد طرفا دكف استدعاء الطرؼ اآلخر.، كال كتأثر

إرادة الفعؿ أك مرفكقة بصعبة التحقيؽ، ما لـ تكف أحيانا لنا صيغة معرفة الفعؿ تبدك    
الشعكر كالحس تجعؿ  يتياكفاعمبحضكرىا ف، امعرفي اأساسفيمكف اعتبارىا  ،رغبة الفعؿ

كؿ ترتسـ عند خطاب النقدم، أم تنبني الذكات المشكمة لمف، في نشاط كحركة كتغٌير الداخمي
 ةالنفسيالمؤثرات تسير ك  ،ؼ بيا األحكاؿ الخارجيةحسية شعكرية تكيٌ  مف الشاعر كالناقد ذات

 النقدمك أفؽ العالـ الشعرم فيتجمى ليا التكترية، كتسعى باحثة عف كينكنة الرغبة؛ المزاجية ك 
المتفاعميف  شطار بيف العالميفناالنصيار ك الداللة في األخير كنتاج لفعؿ االكتتأسس معا، 
كذات يمر ف، (الجكدة الشعرية)الشاعر في عممية بحثو كسعيو لتحقيؽ مكضكع القيمة عند 
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لكي تستطيع الداللة التخمص مف التكترية االستيكائية يجب » رية كشعكرية ككداللة قبمية تكت
ف ىذا أف تييمف التكترات القابمة لالنشطار، حينيا يرتسـ التكتير باعتبار  ه تكجييا، كا 

التكجيو فضال عف ذلؾ ىك الشرط الضركرم لكي يككف االستيكاء القدرة عمى تجسيد 
 معا. المتجمي عمى مستكل الخطاب النقدم كالخطاب الشعرم1«التركيب

بمعرفتو الخاصة كبقكاعد  الشاعر مف خبلؿ تثبيت طبعو كدعمويقـك االنصيار عند 
 بف رشيؽفاتنصير مع حسو بتكجيو صيغ اإلرادة كالرغبة؛، ... فالغة كببلغة كبيان ،الشعر
كالشاعر »: فيقكؿ ،الشعرتأليؼ بو عند التسمح عمى الشاعر يجب في قكلو ما  حصىمثبل ي

مأخكذ بكؿ عمـ، مطمكب بكؿ مكرمة التساع شعره كاحتمالو كؿ ما يحتمؿ مف نحك كلغة 
بر، كمعرفة النسب كأياـ العرب كليأخذ نفسو بحفظ الشعر كالخ ،كفقو كحساب كخبر كفريضة

ليستعمؿ بعض ذلؾ فيما كرده مف ذكره، كضرب المثاؿ، كليعمؽ بنفسو بعض أنفاسيـ 
 .2«...كيقكم طبعو بقكة  طباعيـ

األمكر كالشركط التي يجب حيث يكضح ، ابف رشيؽ(عما قالو )ابف طباطبا ال يختمؼ 
البراعة في فيـ ك المغة، عمـ في ... التكسع »: كيحدد ذلؾ في قكلو عند الشاعر ىاتكفر 

 ، كمثالبيـ ،اإلعراب، كالركاية لفنكف ا داب، كالمعرفة بأياـ الناس كأنسابيـ، كمناقبيـ
رؼ في معانيو، كفي كؿ فف قالتو صكالت ،كالكقكؼ عمى مذاىب العرب في تأسيس الشعر

السنف المستدلة يا، ك العرب فيو، كسمكؾ مناىجيا في صفاتيا كمخاطبتيا كحكاياتيا، كأمثال
طنابيا كتقصيرىاضمنيا، كتعري يجازىا ،يا كتصريحيا كا  طالتيا كا  كلطفيا كخالبتيا  ،كا 

يفاء كؿ معنى حظو ا  كحالكة مقاطعيا، ك  ،كحسف مبادييا ،كعذكبة ألفاظيا، كجزالة معانييا
لباسو ما يشاكم كأبيى صكرة،  زم فسو مف حسف اللفاظ حتى يبرز في أحمف العبارة، كا 

استطاع النقاد القدامى أف يتكجيكا كجية كىكذا  .3«اب ما يشينو مف سفساؼ الكالـ... كاجتن
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الداخمي، فاندمج الحس بالكاقع،  تجمع بيف مؤثرات العالـ الخارجي كالعالـ النفسي ،نقدية فاعمة
ازداد الحس كثافة كرغبة في الكينكنة أصبح الشعر صنعة كتكمفا، لكف إذا ، تكلد شعر مطبكعك 

زاج كتغيراتو أثر كاضح في تكليد شحنات عاطفية متحكلة ىي األخرل عمى حسب شدة فممم
 كالمنحنى التالي يكضح ىذا الكبلـ: .ة اإلدراكية كتعديبلت حالة الذاتالقدر 

 الجكدة الشعرية                                 الطبع + الدربة                          

 شدة ادراكية                                                                       

 التثقيؼ                                     

 المعرفة                                                         

 قدرة                                                          اإلرادةال

 دراكيـ اإلامتداد الك  

ارتبطت التجربة المحسكسة في التراث النقدم بحاالت ىككية قابمة لمفيـ كاالستيعاب، قد ل
كيمكف تتابع تغيراتيا، فبرزت كما أكضحنا في تيمتي الطبع كالصنعة، فشكمت برنامجا لمبحث 

نيا حالة مف حاالت الذات، كما تعد شكؿ كينكنتيا، كىك شكؿ سابؽ  في السيميائي الجديد، كا 
 التحييف عمى تحققيا.  

 دكر الكفاءة في تحقيؽ الحكـ النقدم:-2
النشكة  ،كما ذكرناىا في المبحث األكؿ ،تنظـ العبلقة المزاجية المتشكمة مف قطبيف  

تعني الشعكر الذم ،ك المحبطة كىي )الطالح(أك كما تحيؿ إليو مف حاالت االنشراح )الصالح( 
حاـز ذا االستعماؿ لممعجـ النفسي الشعكرم كقؼ عنده يبعث عمى الحزف كاالنقباض، كمثؿ ى

فما فطرت نفكس الجميكر » تقريبا بنفس الصكرة كالتكافؽ، حيث نجده يقكؿ:  القرطاجني
، أك حصؿ ليا ذلؾ بالعادة ىك المعتمد في فعمى استشعار الفرح منو، كالحزف أك الشجك
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حازما حاكؿ  تفكتنا اإلشارة إلى أفٌ  كال .1«الغراض المألكفة في الشعر كالمبني عميو طرقيا
 أف يدمج شعكر المرسؿ كشعكر المتمقي، كيحقؽ ما يسمى بقانكف االنفعاؿ، بحيث أكد عمى أفٌ 
العممية اإلبداعية تتركز عمى عبلقات متبادلة بيف طرفيف ىما الناقد كالشاعر، كبذلؾ تتأسس 

 رتماض.اه االرتياح كاالنقباض، أك ما سمبنية داللية تتراكح بيف االنبساط أك اال

ذا عدنا إلى ما قالو في   ع اإلبانة عف طرؽ اجتبلب المعانيفي مكض، "منياج البمغاء"كا 
أحكاليا في جميع ذلؾ، مف حيث لتئاميا، كبناء بعضيا عمى بعض، كما تعتبر بيا اككيفية 
المعاني يجب عمى مف أراد جكدة التصرؼ في  »نجده يقكؿ:   تيالمنفكس أك منافر  مبلئمتيا

كحسف المذىب في اجتالبيا كالحذؽ بتأليؼ بعضيا إلى بعض، أف يعرؼ أف لمشعراء 
دث عنيا تأثرات كانفعاالت لمنفكس أغراضا أكؿ ىي الباعثة عمى قكؿ الشعر، كىي أمكر تح

يناسبيا كيبسطيا أك ينافرىا كيقبضيا أك الجتماع البسط كالقبض  لككف تمؾ المكر مما
رة في المر مف كجييف: فالمر قد يبسط النفس كيؤنسيا بالمسرة، كالرجاء كالمناسبة كالمناف

كيقبضيا بالكآبة كالخكؼ، كقد يبسطيا أيضا باالستغراب لما يقع مف اتفاؽ بديع، كقد 
ذا أرتيح لألمر مف إيقبضيا كيكحشيا بصيركرة المر مف مبدأ سار  لى مآؿ غير سار، كا 

)...( جرل مجرل ذلؾ كانت أقكاال شاجية... فمعاني جية كأكترث لو مف جية عمى نحك ما 
الشعر عمى ىذا القسـ ترجع إلى كصؼ أحكاؿ المكر المحٌركة إلى القكؿ، أك كصؼ أحكاؿ 

كأكممو ما المتحركيف ليا أك إلى كصؼ أحكاؿ المحٌركات كالمحٌركيف معا، كأحسف القكؿ 
عند الجانب الحسي  لؾ الذم يؤديوفيرل أٌف الدكر الفعاؿ ىك ذ. 2«اجتمع فيو كصؼ الحاليف

ة تعرؼ عمى سمـ الشدة قكل داخمي نحك االنفس تجاذبمنح ك  كاالنشراح االنبساطلتحقيؽ المتمقي 
 .اقكتييمكف قياس ىي تغيرات ك ، كالمدل معا

إذ أك منقطع  بيف إحساس مستمر أكمتدٌرج،حاالت النفس عند حاـز القرطاجني تتراكح      
قكة  كأ قكة مرتفعة كأقكة معتدلة،  كأكة صفرية إلى قكة منخفضة، ينطمؽ مف قيمكف أف 
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عندما يككف في  ند الشاعرعيظير حساسي ىذا الشكؿ اال مثؿك  ،قصكل )قكة غير نيائية(
ثارة الحماسة في المناسبات الكثيرة،   عند المدح كاليجاء كأمكضع الفخر بالنفس أك القبيمة، كا 

، تداخؿ البعديف )الشدة /المدل(كؿ شكؿ شعرم مف عف كما يترتب أك في شعر النقائض، 
عف األنماط اإلبداعي  يلمعرفة كالنقد التقييمكأما الناقد فبل تخرج تغيرات مزاجو في مجاؿ ا

 :1المعرفةاألربعة المختمفة مف 

 ( نعرؼ القميؿ عف القميؿشدة منخفضة كمدل منخفض.) 

( نعرؼ الكثير حكؿ القميؿشدة مرتفعة كمدل منخفض.) 

( نعرؼ القميؿ حكؿ الكثيرشدة منخفضة كمدل مرتفع.) 

( نعرؼ الكثير حكؿ الكثيرشدة مرتفعة كمدل مرتفع) 

 المدل مرتفع المدل منخفض الشدة

 نعرؼ الكثير حكؿ الكثير نعرؼ الكثير حكؿ القميؿ مرتفعة

 نعرؼ القميؿ حكؿ الكثير نعرؼ القميؿ عف القميؿ منخفضة

 

أك  تفاعؿ المباشر بيف الناقد كالشاعر،لو عبلقة بال لبعد الذاتي، كيتضمف مايمثؿ محكر القكة ا
ذا المحكر طاقات ، كيغير ىبشركطولقكاعد الشعر كالمعرفة  لو صمة بالذات المتمفظة المدركة

، بيف كفاءة الناقد في الحكـ كبيف كفاءة الشاعر في تثبيت شركط الشعر الصراع المتكاصؿ
تحس الذات بشدة أقؿ أك أكثر، فنرل الناقد تدفعو  حيث ،ك أقؿ حيكيةكيجعؿ الحافز أكثر أ

معرفتو بالشعر كشركطو إلى تغميب المعرفة عمى الذكؽ، كتشعر الذات ىنا أيضا بالسمطة  أك 
الجاذبية في حضكر األشياء أك غيابيا في العالـ الخارجي المدرؾ   الغمبة المعرفية أك
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تفعيؿ )العالـ الداخمي اليككممع مثبل( أك  سمعحاسة الالثقافة الشفاىية كدكر بالحكاس ) 
حاسة الذكؽ(، كألف الشاعر يشاركو ىذا الشعكر كيدرؾ مآخذ شعره، فإنو يحيؿ عمى المنظكر 

ذم يقـك عمى مستكل التعبير العمى كؿ أك المضمكف(، في عبلقة جدلية الداخمي الٌمغكم )المدل
ث، أك ذلؾ الصراع الذم كاف قائما حكؿ الطائييف؛ قضية القديـ كالمحد الزماف كالمكاف، مثؿ

فيدرؾ  عد المدلأما بي  .زماف كمكاف محدديفالقضية التي شغمت النقاد كالشعراء في تمؾ 
تتداخؿ  كمف ىنا ،كالمكاف، كالعدد، كالكـبطريقة مكضكعية باستحضار المسافة، كالزماف، 
 خرل.األذات الطبيعي أك مع الذات الداخمية مع المكضكع أك مع العالـ الخارجي ال

النفكس عمى التأثير في عمى مدل نجاح الشاعر  تجربة المتمقي الشعكريةتتكقؼ 
نعكاسات النفسية، كاإلشارات االنفعالية التي تثيرىا ككذا استجابتو الخاصة لبل كتحريكيا،
، كؿ الشعرمت النفسية المتمقية لمقلمذا ايككف مكافقأم أف ، المتمقي في نفس يةالشعر األشكاؿ 

ال يتحدث الشاعر عف مكقؼ إال ألنو تأثر ، تكافؽ المتكمـ مع ذاتو، ففي أغمب الحاالتكىك 
 كانفعؿ بو.

فيما يتعمؽ بطرؽ اجتبلب المعاني  ،حاـز القرطاجنيانطبلقا مف كقكفنا عند كبلـ    
بحيث  عمى ركيزة النفس كالشعكر، نسبياكبلمو  معظـ أسسكتككنيا في النفكس، يتبيف أنو 

ة ؿ العالـ المزاجي أحسف تمثؿ بيف حالة النشكة أك االنبساط النفسي الحسي، كبيف حالتمثٌ 
كسط التكترات التي يتمقاىا مف العالـ الخارجي كنقؿ شعكرم اإلحباط أك االنقباض الشعكرم؛ 

 المدركةذات التبدالت عبلقات القكل المؤثرة في جسد المترجـ ل  محايد كىك المزاج الداخمي
أثر الدفاع عف يقع فيو فعؿ االنغماس، كيتحقؽ لمجسد داخؿ الفضاء التكترم الذم  ، الحاسة

 ، فيصبح طرب المتمقي1فعؿ طاقتو الخاصة كذلؾ بتعديؿ ،كمالو كسط القكل التي يشعر بيا
 .إنما ىك استجابة لمؤثرات فنية تثير ممكات شعكرية

، كمنو يحكـ بالشاعرية لمناقد النفسيةلة الحا ةكـ النقدم ترجمة مباشرة الستجابيككف الح
بالحكـ الحمك، كركنؽ المفظ، بركنؽ الرأم، كالعبارة المكقعة يقابميا كالجمالية، فالكممة الحمكة 
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كمف  ،ئللياـ الشعرم كاإللياـ النقدمفيجعؿ مف عالمو الخارجي سمطانا لكالنظـ المنسجـ، 
لو قكة االنفعاؿ  يأضاء الحس كالشعكر، فتتيبيا إلى فالمعجـ الطبيعي كالكاقعي نافذة يعبر 

د العالـ الكجداني المضمر لغة أدبية قكية تثير االنبساط كتتحقؽ صيغ الذات، كمنو تجسٌ 
 كاالنشراح.     

، كىي التي يقكؿ أىمية الشعكر في تحريؾ الباعث عمى الشعر القرطاجييدرؾ     
عف تمؾ ال يتحدد الشعر بعيدا إليو  باعثة عمى قكؿ الشعر، فبالنسبةنيا أغراض إعنيا 
ككما يؤكد عمى أىمية الجانب التخييمي في تحريؾ  .فيي بمثابة البكاعث الرئيسية ،األمكر

 بيذا المخطط:تصكر القرطاجني أحاسيس المتمقي كيمكف تمثيؿ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 شعكر + تمثيؿ المغة اإلبداعية: تخييؿ              

 قكؿ الشعر

 لشاعرنفس ا

 ىناؾ أمكر تجتمع فييا كؿ ىذه األكجو

 أمكر تقبض النفس تنافرىا تناسبيا أمكر تبسط النفس

 الكآبة كالخكؼ المسرة كالرجاء

 االنقباض االنبساط
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كالكآبة كالخكؼ، تمظيرات خطابية تتكلد مف حالتي النشكة تمثؿ حاالت المسرة كالرجاء 
الحاالت بأغراض شعرية تكافقيا،  ف يمثؿ لكؿ مف ىذهأ القرطاجنيكاإلحباط كلقد استطاع 

مما يكحي  ،الغرض الشعرم ىك نتيجة حتمية لحالة شعكرية تعترم النفس أثناء اإلبداع أفٌ ذلؾ 
فالمعنى العاطفي ال يمكف لو أف يترآل  ،لسمبك اأاإليجاب براح أك االنقباض أك باالنش

تتعمؽ ك  .كيتجمى سطحيا ما لـ تكف ىنالؾ ذات تأثيرية تخضع ألنماط تنظيمية أكثر تصكيرا
 فعمى سيركرة عاطفية، كبيذا تكك  الداللة تتعمؽ بذلؾ األثر المنبثؽ مف التكتر المزاجي المحيؿ

كذلؾ بأف  ،تي تسير عممية تكليد الداللةي الالبنية العاطفية المكلدة لمخطاب عند حاـز ى»
ضافات سماىا عمميات االقتراف، لتشكيؿ المسار الداللي، كىذه اإل ضافاتإيقـك الشاعر ب

فالشاعر كذات مبدعة تعيش  ،1«كحصرىا في ثمانية: اقتراف التماثؿ، كاقتراف المناسبة...
 ةر تكاحدةػ، فقد تككف متك  ر عند صكرةلحظات خاصة تختمؼ فييا عف الذات العادية، فبل تستق

ما غرض المدح أك الرثاء إال صكرة لمثؿ ىذه الحالة ك ، ةمسركر  ة، كقد يككف فرحةمحبط
 .النفسية الشعكرية 

يميز حاـز القرطاجني بيف الحاالت النفسية كيربطيا باألغراض الشعرية فيقكؿ:       
رتماض كاال  فحرؾ إلى المدحف قاصد لذلؾ أرضى كاالرتياح لألمر السار، إذا كاف صادرا ع»

لألمر الضار إذا كاف صادرا عف قاصد، لذلؾ أغضب فحرؾ إلى الذـ، كتحرؾ المكر غير 
إلى نزاع  تضرىا كمف جية ما تنافرىا كتضرىاالمقصكدة أيضا، مف جية ما تناسب النفس ك 

ذا كاف االرتياح لسار مستقبؿ فيك رجاء،  ذا كاف إلييا أك نزكع عنيا، كحمد كذـ أيضا، كا  كا 
ذا كاف اإلرتماض النقطاع أمؿ في شيء كاف  االرتماض لضار مستقبؿ كانت تمؾ رىبة، كا 
ف نحي بو منحى  يؤمؿ، فإف نكحي في ذلؾ منحى التصبر كالتجمؿ سمي تأسيا أك تسميا، كا 
ذا استدفع  الجزع كاالكتراث سمي تأسفا كتندما، كيسمى استدفاع المستقبؿ استمطافا كا 

عتابا كالتعزيز عمى إضمف كصؼ الحاؿ في ذلؾ كالما سمي سعؼ بو، ك المتكمـ ذلؾ فأ
المر المرتمض منو كالمالمة فيو تسمى معاتبة، فإف كاف االرتياح لمر شأنو أف يسر 
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محضره إال أنو يككف بعيدا مف المتكمـ مف جية زماف ماضي أك مستقبؿ أك مكاف أك إمكاف 
شياء التي عمقتيا ليو فتككف الحكاؿ في الحركؾ ذلؾ إلى االستراحة لذكره كالتشكؽ إ

خكانيات كما لى فنكف كثيرة نحك التشكقيات كاإلعمى ىذا النحك متنكعة إ بأغراض النفكس
مف الحاالت المتكلدة ـز في تحديد العبلقات المختمفة احأسيـ كلقد ، 1«جرل مجرل ذلؾ
مف ما يتأتى  ااح كاالكتراث كمنيالتي تتمثؿ في االرتي ىمف األجناس األكلتنشأ الشعكرية التي 
كذلؾ األثر النفسي الذم يعيف في التفريؽ بيف الكبلـ المطبكع كالكبلـ المتكمؼ  حاالت ثانكية

تغاؿ العاطفة كتكلد الداللة الذم تأنس لو النفس كترتاح لو، كىنا يحاكؿ حاـز أف يمثؿ آللية اش
سائؿ التكاصؿ كالتفاعؿ، كمما تثيره مف بفعالية المغة الشعرية كتمايزىا عف غيرىا مف ك  منيا

لعؿ ليذا السبب نجد بعض ك  .ف الناقد كالمبدعح كالطرب كالمشاركة الكجدانية بيفعؿ االرتيا
بالبركدة، كذلؾ عندما ال تستطيع تمؾ المعاني المدرجة في القكؿ  ىالنقاد يصفكف المعن

كؿ التالي يسمح كالحارة، كالجد الشعرم أف تمثؿ ليذه األغراض كال أف تكلد المشاعر المطيفة
 تمؾ الحاالت: لنا بتمثيؿ بعض

 الغرض الشعكر الغرض الشعكر
االرتياح/ المقصكد 

 السار
االرتياح لسار  المدح

 مستقبؿ
 رجاء

االرتماض لضار  الندـ االرتماض الضار
 مستقبؿ

 رىبة

االرتماض النقطاع 
 أمؿ

استدفاع المخكؼ  التأسي أك التسمي
 المستقبؿ

 طاؼاستم

التعزيز عمى األمر 
 المرتمض

 اعتاب استدفاع المتكمـ معاتبة
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بالفعؿ الناتج عف الحس بقدر ما العمؿ اإلبداعي حسب تصنيؼ القرطاجني يتعمؽ 
كىذا ما يجعؿ األغراض الشعرية المتكٌلدة محككمة بصيغ  ،يتعمؽ بالعاطفة، أك حالة النفس

ؾ الحسي بحيث يقـك اإلدرا ،الكينكنةكجكب كينكنة، لمعرفة الكينكنة، قدرة الكينكنة، رغبة اىي 
كتتمكقع بيف  ،الشدة الشعكرية كالكمية االنفعاليةبيف رتماض، أك اال كأبضبطيا بيف االنشراح 

 .تج عنيا دالالت التكتر كاالنقباضسمات الديمكمة كاالنتياء، كين

إلى قمة  يصؿ فيوالة النفسية، ألف الشاعر يعد شعر النقائض أكثر تجسيدا ليذه الح 
االنفعاؿ كالتكتر بحثا عف ألفاظ السب كالشتـ، كالحط مف قيمة الطرؼ الميجك ، إنيا حالة مف 

نتقى الفعؿ ياص بيكل التغمب كاألفضمية، كمنو التحسيس الناتجة عف تكلد خطاب انفعالي خ
عيا في حالة كض يحاكؿ، ثـ سالفاالتمفظي أجزاء صيغية مف الصيغ األربعة األساسية المذككرة 

تقدير  محصمةاليككم، ك فيصبح فعؿ اليجاء حالة ذاتية ترافؽ الشاعر في كضعو  ،كمكف
بكينكنة الميجك،  حصيمة تمحؽ التعبير الشعرم الفردمك  البيئة األمكية()لكضع خارجي بيئي

فقط في الحكـ   يككفالكثافة في مسارىا التركيبي، كالبتيمية حسية شديدة  كمنو تنتج آثار
نمف الناقد المبلحظالشاعر قدم الذم يتمقاه الن  .ما حتى بيف الذات الشاعرة كنفسيا، كا 

: قبيؿ التشبيب، فنجد ألفاظا شعكرية مف الفيض العاطفي في غرض النسيب أكيتبيف      
الجزع، الخكؼ، الفزع، الفرح، المسرة، الرضى، االستغراب، االعتبار، ... كتتبايف درجات 

ؿ مف لعاطفة كاحدة لكف أثر المعنى النابع عنيا مختمؼ، فيمكف أف يحمٌ شدتيا ككميتيا، فا
ؿ بفعؿ تحديد ترتيب صيغي يحكٌ عمى تكٌفر  ةقائمالخبلؿ  تتابع تمظير ىذه اآلثار العاطفية، 

الييئة الزمنية كالمكانية إلى استعداد عاطفي عمى المستكل الخطابي؛ كبذلؾ يككف فضاؤىا 
كمف لحظة آخر تمثيبلت المزاجية لمذات، كتختمؼ مف زمف إلى يحكم كؿ ال ا،شعكري انفسي

ه القرطاجني مثاؿ ذلؾ ما أكردك ، لممكاف أثره الكاضح عمى تمؾ التغييراتيككف إلى أخرل، ك 
خكائيات، كحيث تفضي التكترات الناجمة عف تعالؽ كتنازع تمؾ في غرض الشكقيات كاإل

كذلؾ يظير  ،1ر لتزامنيا أك تتالييا في الترتيبالصيغ إلى أثر المعنى العاطفي، مف دكف اعتبا

                                                           
1
- Voir : Jacques Fontanille, Sémiotique et littérature, p68. 
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كانت أشد عاطفة كانفعاال مف  ،مية في القركف األكلىمقدمة الطمر عنو الشعراء في الفيما عبٌ 
 عمى بكاء الديار كالدمف كالقفر، كلكف نمط عيشيـ تطكر كتحسف اعاطفة الشعراء الذيف أبقك 

فارقيا، فدرجة االنفعاؿ ىنا أقؿ كأضعؼ يحبيبة يبكييا كال  عد لمشاعر رسـكت، فمـ في الكاقع
 قكة مف الحالة الثانية، كيمكف تمثيؿ ىذه الحالة بالمخطط التالي:

 

  

 

 امتداد)حجز(    

 

 

 

 المخطط التنازلي

 ،الكفاءة النقدية أكال مف التفاعؿ الحسي كالكجداني لمذات مع األثر األدبيتنشأ             
 ،الٌصيغية إلظيار مختمػؼ العكاطؼ التي تعتمد عمى البنىالتحسيس،  كيمكف أف تمثؿ بمرحمة

نتج بعد عنيا، تغٌير مكقؼ الٌشاعر، ك فبعد تغٌير صكرة الحبيبة مثبل، أك تذكؽ مرارة الفراؽ كال
تمؼ عف تمؾ التي عرفيا مع العكامؿ الجديدة، كأحاسيس كانفعاالت جديدة تخ تفاعؿعف ذلؾ 
كز ىذه تجا بغرض التأسي، ثـ حاكؿكعبر عنيا طفة الحزف كاليأس، يا، فتمٌثمت عانفي قربو م

 كلذلؾعندىا كضعا عاطفيا جديدا، فيمتمؾ صاؿ، لتماس الك االحالة كتخٌطييا عف طريؽ 
أصبح التأسي صيغة كجكد ىذه الٌذات المعٌذبة، الٌتي تعاني مف آثار ىذا الٌتغيير، كتظير 

حكؿ نفس المرٌكب الٌصيغي "االرتماض متدفقة المختمؼ مترادفاتو لتعكس درجات الٌشدة 
 النفسي".

 شٌدة
 التأثر 

 الييجاف الحسي

 القمؽ

 

 

 االمتداد الزمني
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في إظيار تحٌكؿ الكضع العاطفي كالٌتعبير  تيمسأنبلحظ إذف أٌف عممية الٌتحسيس  
حيث تتحٌكؿ الٌرغبة  ،عنو كذلؾ باالعتماد عمى الٌتغيير الحاصؿ عمى مستكل البنى الٌصيغية

بة في الكينكنة، كفي كؿ حالة تتبعيا في الفعؿ الٌتي ىي رغبة في تحقيؽ الٌمقاء، إلى رغ
عمى سبيؿ تصبح التي صيغة اإلرادة أم مجمكعة ميمة مف الصيغ كالتعديبلت الشعكرية، 

تشاكبل بيف رغبة الكينكنة كرغبة الفعؿ، أك ما يسمى سيميائيا بالعكاطؼ المثاؿ 
مٌثؿ في يضمف تماسؾ كٌؿ مف المحسكس الذم يتاألمر الذم ، passions de baseالقاعدية
 ،أم الفػيـ ،تمٌثؿ في انتشار االمتداد المقاسير األكلي، كما ىك مدرؾ ككاضح ك شٌدة التأثٌ 

ات في الٌتكازف بيف كيككف ذلؾ عمى أساس مبدأ يحٌدد مجمكع المخططات الخطابية، كتنكع
ٌما إلى اال .ىذيف البعديف رتخاء كيقكد التنٌكع في الٌتكازف إٌما إلى ارتفاع الٌتكتر العاطفي كا 

الشعرم مف الذات إلى العناصر األخرل )الطبيعة، األشياء،  يتكجو التعبير، كمنو 1المعرفي
عبلقات متنكعة، قائمة عمى الجدؿ الدائـ بيف الذات كنفسيا، كبيف  قان طريقو عبرلـ( شالعا

 الذات كالناقد، كحتى بيف الذات كالذكات األخرل التي تعيش معيا.

قكؿ العجاج مبينان خطأه في تحديد الطبيعة النفسية لمشاعر، أك دكر  يرد ابف قتيبة عمى    
بناء نفسي حسي يكمف في المزاج الشخصي في بعث الذات عمى الكبلـ، كألف غرض المديح 

فيذا ذك »فيقكؿ:  نفسي لمذات الشاعرة أثناء اليجاءطبيعة الحس العف يختمؼ اختبلفا كاضحا 
فيـ لرمؿ كىاجرة كفالة كماء كقراد كحية،  فإذا صار إلى أحسف الناس تشبييان، كأكص اٌلرمة

المديح كاليجاء خانو الطبع، كذاؾ أخره عف الفحكؿ، فقالكا في شعره: أبعار غزالف كنقط 
عركس ككاف الفرزدؽ زير نساء كصاحب غزؿ، ككاف مع ذلؾ ال يجيد التشبيب، ككاف 

تشبيبان، ككاف الفرزدؽ يقكؿ: "ما  جرير عفيفان عزىاة عف النساء، كىك مع ذلؾ أحسف الناس
تتجمى اآلثار التكترية ف، 2«أحكجو مع عفتو إلى صالبة شعرم، كما أحكجني إلى رقة شعره

لئلحساس كاالنفعاؿ عمى المستكل الشكمي لمقكؿ الشعرم، بفضؿ ما تمنحو الٌمغة مف معجـ 
ضطراب كقمؽ، كدمكع ف تأثر كااألحاسيس المختمفة التي تنتج عف العاطفة  مانفعالي يعكس 

                                                           
1
 -Voir : Jacques  Fontanille, Sémiotique du discours, p126. 
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كتعتبر فائضا كزيادة بمقابمتيا مع البنية الٌصيغية الٌتي تمٌثؿ الكفاءات التي تتكلد مف  ،كفرح
 .سة الشعريةالممار 

التي تككف بمثابة تنظيـ ، د كفاءة الذاتيحدفي ت ادكر تصييغ الفعؿ الشعرم إٌف ل        
لٌذات شحنة صيغية معٌقدة، متكٌكنة مف تركيبي أك استبدالي، فمف الجانب االستبدالي تممؾ ا

كفاءات متجانسة متعاكسة أك متناقضة  تحٌددىا في كؿ لحظة مف مسارىا، أٌما مف الجانب 
الٌتركيبي فإٌف الٌشحنة الٌصيغية تبدك تراتبية كتطٌكرية، كىي عبارة عف كفاءة مييمنة تحٌدد الٌذات 

غبة مثبل، تيسيِّر عمى طكؿ المسار المعرفة كتجعؿ العناصر األخرل )الذكات( تابعة ليا، فالرٌ 
كالقدرة عمى الفعؿ كىذا ما يمٌثؿ "ذات الٌرغبة"، كقد بدت ىذه الصيغة كاضحة عند الفرزدؽ 

يمكف أف تككف المعرفة ىي الٌتي تمٌثؿ الكفاءة فحاجتو إلى رقة شعره كلطافتو، إلى  احيف دع
نعكس عمى مزاج التي ت"ذات القانكف"  تشٌكؿك المييمنة فتطغى عمى الٌرغبة كمعرفة الفعؿ 

، كربما كانت ىذه ااستمالة النساء كالتغزؿ بمفاتني جرير اليادئ كالمتزف كمعرفتو بطريقة
نو كاف مضعكفا، كىك المكلكد في إ ابف قتيبةالمييئات النفسية منذ صغره، فقد قاؿ عنو 

 .1اليجاء  الشير السابع، ككاف كذلؾ أشدىـ في

ما يسمح بظيكر نكع م، الذاتـ البعد العاطفي كتغيير لحاالت ييمكف أف يف    
فابف  ،باالعتماد عمى ممفكظات الحالة" جديد مف العبلقات، تمؾ التي تحٌدد "الكجكد الصيغي

يغ كتشاكميا في مزاج الشاعر كي يتحقؽ مكضكع صيبة أكد عمى ضركرة اشتغاؿ ىذه القت
ذا تفاعمت كؿ ىذه العناصر فيما محقٌ لى الإككي ينتقؿ مف الشيء المحيف  ،قيمةال ؽ بالفعؿ، كا 

فيتكسع في أشكاؿ تعبيرية  ،ؿ الكاقعأف يعيد تمثيمف بينيا في الذات الشاعرة تمكف الشاعر 
الشعر  إفبغرض تحقيؽ مكضكع القيمة المتمثؿ في الكتابة الشعرية كاإلبداع الشعرم، كمنو ف

، فالشاعر ال يقكؿ الشعر إال بعد أف مياكما ىي اإلبداعات ك ،إبداع إنساني ذاتي داخمي
كقد  ،كيريصحك مف الشراب، أك ييدأ مف الغضب، إذ تصفك عندئذ قريحتو كيستطيع التف

الصفات بمفردة كاحدة ىي  كيمكننا اختصار ىذهيقكؿ إال عف ركية، فيك ال  استقرت انفعاالتو
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ارجي عبلقة مممكسة كلمكسط الخ شعر عمؿ خاص بصاحبو، كفعؿ كتابيأف الذلؾ ، المزاج
ف استطاع الشاعر أف يجمع بيف المزاج كالكفاءة، كآرائو بيذا الفعؿ، خاصة الناقد بأحكامو ، كا 

 فإنو استطاع أف يقدـ لمحكـ النقدم نمكذجا حقيقيا لمجكدة كالحسف. 

بتعدد أجناسيا كأنكاعيا حسب القرطاجني، فإٌف الظكاىر مادامت األغراض الشعرية متعددة، ك 
بدك في ىيئة مركبة كفي مسار معقد مف تتجمية منيا في الخطاب اإلبداعي سفية المالعاط

بحيث يككف االعتماد عمى طريقة تصييغ تي تعرؼ بتناقضيا كعدـ تكافقيا، الكفاءات، كال
غرض فآلية إثبات األغراض الشعرية، ك الحاالت غير كاؼ لبياف األفؽ المزاجي كتكتراتو، 

بني عمى غرض نيفغرض اليجاء بدكره أما بة استمالة المادح، ، يؤسس عمى رغمثبل المدح
الحط مف قيمة الميجك، فكبل الغرضيف يحدد بػصيغ )الرغبة( ك)الكجكب(؛ كعندىا يجب 
التركيز عمى األثر العاطفي، ككمية الشدة المتجسدة فييا لتحديد تمؾ الترتيبات العاطفية 

 .ثارييرات الذات الحاممة لتمؾ اآلالعكدة إلى تغك 

لى ك  المتحركيف و النقدية إلى النظر في أحكاؿ المحركيف أكئفي آراالقرطاجني اا دع      ا 
فالخطاب الشعرم يقـك »  ،عبلقة الذات المبدعة بالعامؿ كنتيجة لمتجربة الحسية، أك كإدراؾ

أم عبارة عف أحاسيس قبمية  ،حيث يككف المعنى محجكبا عمى فضاء نظرم خيالي، ،إذف
غير أنو  عنيا بثنائية االرتياح كاالرتماضىي ما عبر  ،مقكلة داللية عاطفية تتمكضع في

ال يمكف إدراكيا إال مف خالؿ طريقة اشتغاليا، أم مالحظة الساليب المغكية التي تضمف 
اكؿ الشاعر أف يختزؿ في فيح ،1«اشتغاؿ ىذه المقكلة العاطفية مادامت تشكؿ مستكل خياليا

ع بعدىا التشكيؿ الشعرم مف كقثـ يأتي ضطمع بيا العبلمة الحسية، تجربة شعكرية ت أحكامو
في أحاسيس عبر عنيا بألفاظ كمعاف ك كالرغبة في الجكدة،  ذلؾ الحكـ مشبعا بالحس المتكتر

متمقية  يف متداخميف، ثـ تتكلد منيما ذاتداخمة في معايير الشدة كاإليقاع كالنغمة، كعبر مستكي
 كاالسترخاء. نقباضيتراكح حسيا بيف اال
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مكضكع إدراكي كؿ يجسد المزاج الشعكرم كؿ فعؿ إدراكي حسي، لذات حسية، ك     
فعؿ القصدية، كفعؿ التفاعؿ بيف الذات كالمكضكع، كيذىب فيتـ ضماف لذات متمقية، 

أف يجيب عف السؤاؿ إلى أٌف النقد المخصكص بالعممية كالدقة الجديدة، يجب ركالنبارث( )
مف شأنيا كانت عمدة النقاد  بارثالنص؟ إف األسئمة التقميدية التي ىٌكف  كيؼ يككف :التالي

لمحكـ عمى طبع الشاعر كتفكقو كالتزامو بالتعبير إما عف نفسو )كجدانو( أك عف المجتمع، 
الكصؼ، بينما  كمجمؿ األطر الخارجية التي تحٌكؿ فييا األدب إلى مجرد أداة جمالية في

في أسرار األدب لتكشؼ ذاتو، مف خبلؿ آلياتيا  ة كاعيةكرؤيباعتبارىا الصفة تغكص 
في كيفية التفاعؿ مع الباطف  ،، كينتج عف ىذه النظرة الحسية التكترية لذات الشاعر1المتعددة
ية، كمنو نصفي األحكاـ ال تؤثرتغييرات حسية  ،الشعكر كاألغراض الشعريةجراء كالظاىر 

 نى: ثار ذلؾ المعبلحظ انبثاؽ ذكات حاممة آلن

 غرض العتاب، كالتأسي، كالتسمي.  تكتر ذاتي فردم الشاعر

 غرض المدح، االستمطاؼ، الغزؿ تكتر ذاتي مع اآلخر الشاعر

 تحٌكالت المزاج كتحديد الحكـ.  تكتر بيف ذاتي الناقد

يف الذاتي )ذات الشاعر+ذات المتمقي: الناقد( في حاالت جذب بيككف ىذا التزاكج 
تتحقؽ » التي ،لمآؿ العممية اإلبداعية اؿ بيف األغراض الشعكرية، كمكجيكاندفاع كتكاص

نتيجة ضغط الداخؿ عمى النا ليفصمو عف العالـ الخارجي، كحتى مدركات النا الحسية 
الخارجية قد تتأثر بالباطني في صكرة تداعي المعاني كالعمميات الذىنية ككميا تصير 

اتساع التنكع كآية ذلؾ المغة النقدية مقامو، ـ ذلؾ كمو مقاكفي ىذه الحالة تقـك  ،2«شعكرية
 بداعية المتكقعة مف الشاعر مف جية أخرل.تعقد كتشعب القدرات اإلك الشعكرم مف جية، 
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تفرض نفسيا عميو فرضا أثناء التي يمر الشاعر عبر سمسمة مف المتكاليات الشعكرية،   
، إلى المتمقي الذم يطالو األثر العاطفي كمنو تتسرب مف الذات المبدعة ،العممية اإلبداعية

الشحنات العاطفية التي ترتسـ عمى القكؿ الشعرم، فأكثر األغراض ك شكاؿ األتمؾ  كتكمف في
كالشاعر في ىذه الحالة يككف قد أسقط كؿ ىمكمو كآالمو في  ،الشعرية تمتاز بالتضخـ الحسي

األساس تتضح لنا عاطفية  االشعر كتفنف فيو، كعرؼ بو كما كصفو ابف قتيبة، كعمى ىذ
خضكعو لبعض العكامؿ المزاجية، إذ لك كاف الشعر عقميا ال عاطفيا لكاف مف بفعؿ الشاعر 

الممكف أف يقاؿ في كؿ كقت، كلذلؾ نجد جميع النقاد يتفقكف عمى أف دكافع الشعر عاطفية 
يس أنو يشحذ عرؼ عف امرئ القفقد عقمية، فمكؿ ذات مبدعة استجابات نفسية معينة،  تكليس

قريحتو برككب الخيؿ كمطاردة الصيد، كزىير تدفعو الرغبة إلى مقدمة الشعراء ككاف أجكد 
أف  ابف قتيبةشعر النابغة، كأما األعشى فتفيض ينابيع شعره في حالة سكره، كلقد حاكؿ 

كؿ في عكرية، كالمدل المششعمى جدلية القكة ال لديوفيقـك التكتر  يتناكؿ تمؾ الحاالت  النفسية
رتماض، كبذلؾ حساس باالإالصنعة كإلى حساس بالنشكة، إبع كالقدرة المغكية، كتجاكز الط

عبلقتيا بالشعر، ذلؾ أنو يرل أف العمؿ ي فالتي تعترم الذات ينتج تفاعؿ بيف ذاتي لمحاالت 
ساس تناكؿ القضية مف كعمى ىذا األ ،األدبي إنما ىك استجابة معينة لمؤثرات نفسية خاصة

 :جكانب ةثبلث

     التي تحث البطئ كتبعث المتكمؼ، حيث قاؿ:: مف جانب البكاعث النفسية» -أكال
كلمشعر دكاع تحث البطيء كتبعث المتكمؼ، كمنيا الطمع كمنيا الشكؽ، كمنيا الشراب » 

كمنيا الطرب كمنيا الغضب... كقيؿ لمحطيئة أم الناس أشعر، فأخرج لسانا دقيقا كأنو 
قكة الدافع النفسي مرىكنة بفالبراعة الشعرية كجكدتيا ،1«ىذا إذا طمعلساف حية، فقاؿ، 

 كالشعكرم، كلك لـ يعبر الشاعر عف ىذه المعاناة الكجدانية، لما كاف لو الشعر المرغكب فيو
عبد » فقد ركل عف  ،ذلؾ أف تجٌرده كابتعاده عف البعد الحسي االنفعالي يصعب عميو اإلبداع

ؿ لرطاة: ىؿ تقكؿ ا ف الشعر؟ فقاؿ: كيؼ أقكؿ كأنا ما أشرب كال الممؾ بف مركاف، أنو قا
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نما يككف الشعر بكاحدة مف ىذه الدكاعي كالدكافع  ىذه، كالمبلحظ أف 1«أطرب كال أغضب، كا 
فإما يككف رديئا  ،قد يصيبيا الرككد كالخمكؿ، كبذلؾ يككف الكبلـ الشعرم عمى تمؾ الحاالت

تماثؿ مف خبلليا تحاكؿ الذات ية مرتفعة تمتد عبر الزمف، دة حسأك صعبا، أك نعبر عنو بش
 حاالت الركح مع حاالت األشياء، كالشكؿ التالي يكضح ىذا التفاعؿ:

 

كؿ الشعر كعمى فيناؾ أكقات ليا تأثير عمى ق منجانب عالقة الشاعر بالزمف: -ثانيا
لتعبير، فتنثاؿ بذلؾ فييا رغبة في االالنفس في يـ في عممية اإلبداع، كتكلد مزاج الشاعر، تس

ابف المعاني المبتكرة كاأللفاظ العذبة الطيبة، فيرؽ شعر الشاعر كيصفك مزاجو، كلقد ركز 
عمى ىذا المؤثر الزمني، كأكد كذلؾ عمى ضركرة تكفره عند الشعراء، حيث يقكؿ:  قتيبة

الكرل، كمنيا كلمشعر أكقات يسرع فييا آتيو كيسمح فييا أبيو، منيا أكؿ الميؿ قبؿ تغشى »
صدر النيار قبؿ الغذاء، كمنيا يـك شرب الدكاء كمنيا الخمكة في الحبس كالمسير... كليذه 

مكف الحديث عف تمؾ المحظة الجامعة في، 2«العمؿ تختمؼ أشعار الشاعر ككسائؿ الكتاب
، غكممتمثمة عمى مستكل التعبير المالتي تربط بيف الشدة العاطفية كاألثر الشعرم )القصائد( ال

                                                           
 .24ص،الشعر كالشعراءابف قتيبة، -1
2
 .25ص ،المصدر نفسو-

 الشاعر

 الشدة العاطفية

لرغبة في ا
 الجكدة

المييئات 
 النفسية

المييئات 
 الخارجية

المككف 
الزماني 
 كالمكاني

تحكؿ كتغير 
الحاالت 
 العاطفية

تكلد 
 األغراض

اكتماؿ الشعر 
كحصكؿ الحكـ 

 النقدم



 الحكـ النقدمالفصؿ الثاني:             اشتغاؿ الفضاء المزاجي كدكره في تشٌكؿ 

 

182 
 

لكمية العاطفية ال فا ،الكسيط بيف ىذيف الكسطيف يككف األلفاظ الدالة عمى الجسد ىحيث ت
فالقكة  عند الشعراء القدامى، ىتجما يم ككى ،1تقدر إال بالمقارنة مع الشدة كالعكس صحيح

اد متداداعي القكؿ الشعرم كثرة أك قمة، يـ في ترغبة في التعبير كشدة أىكائية تساالنفعالية كال
 أك شدة.

بناء في : كيتمثؿ ىذا الجانب الجميكرلدل مف جانب مراعاة الحالة النفسية  -ثالثا
يرل أف المقدمة فر نفسي لبناء القصيدة العربية، بمبرٌ  ابف قتيبةالقصيدة العربية، بحيث يأتينا 

في النفكس  كسبيا الثبات كاالستقرارأفسية، كلقد اكتسبت شحنة عاطفية، الطممية الغزلية داللة ن
سامعيف في عاطفة مف إشراؾ ال اجزءيعد ، ك كتناسبيا أجزاء القصيدة انسجاـ يـ في أسكىك ما 

 ،لى شد انتباه السامع، فينتقؿ معو مف جزء إلى جزء آخرإبحيث يسعى الباث ، الشاعر المؤثرة
 اذر )دكف ممؿ أك كمؿ تفاعبل مع حسو كتناسبا مع مزاجو، كعمى ىذا رأل النقاد أٌف الشاع

ـ كيطيؿ في الرحمة، كيستعمؿ نزؿ مف ركب الفحكؿ، ألنو كاف يعاظؿ في الكبلأالرمة( 
األلفاظ، حتى إذا بمغ إلى غرض المديح فترت النفكس كممت األسماع، كتمؾ طريقة ال  يحكش

تتكافؽ كالحالة النفسية لمسامع أك المتمقي، كالمخططات التالية تمثؿ تعاؽ النفس بالمزاج الذاتي 
 آلية تدخؿ المككف الزمكاني:ك 

 

 

 تعالي الفعؿ الشعرم

 

 المدلصفرفي حالة   المزاج 

 المخطط التصاعدم

                                                           
1
-Voir : Jacques Fontanille, sémiotique du discours, p 208. 

 شٌدة مخطط االرتفاع
 
 

 االمتداد الزمني
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 ،الحسي مع المعرفيتداخؿ ك كيفية التداخؿ بيف الشدة كاالمتداد، يكضح المخطط     
شعر في ذلؾ  تصؿ إلى ذركة االنفعاؿ، كمثاؿك  ،تكتر المزاج في حالة تصاعدفترتسـ درجة 
نفسو في حالة تنازؿ يجد الشاعر فا في حالة انعداـ التكتر كفقداف المعرفة، أمٌ النقائض، 

شعر التكسب، أك الشعراء الذيف يمدحكف  ذلؾ كمثاؿ ،لحاالت مزاجو كانخفاض درجة التكتر
لممدكح كتكسب الماؿ دكف في األكصاؼ مف أجؿ استمالة ايغالكف بصفات غير مكجكدة أك 

 كالمخطط التالي يكضح ىذا االنحطاط: ،ر في المزاجأك تغي االنفعاؿ فيأم شدة 

 

 انخفاض الجكدة

 

 المزاج                                                                          

 المدل صفر      في حالة المزاج االمتداد  

 االنحطاط مخطط

محكريف:  ضمفتاعرة، كتف التحكالت الشعكرية لمذات الشاف السابقتاالخطاطتتمثؿ     
يشمؿ القيـ كاألغراض المتكلدة مف ك عمكدم كآخر محكر أفقي يتحكـ فيو المككف الزمكاني، 

تشكؿ الحساسية كالكجداف مع القيـ االجتماعية، كيمثؿ الشدة التكترية، لذلؾ نرل أف كؿ تأثير 
كابف ، اسمبي اتأثير  أك اإيجابي ايككف تأثير أف في نفكس السامعيف منشؤه العمؿ األدبي، فإما 

كمف ىذا المنظكر  ،1«أشعر الناس مف أنت في شعره حتى تفرغ منو» :يقكؿ في ىذا قتيبة
 ،خميفي العمؿ األدبي كمبدأ لمتكافؽ، أك عدـ التكافؽ الدا يفالمتكلدالشعكر يعتبر االنفعاؿ ك 
 .مع التكافؽ الداخمي لمذات المتمقية لمذات المبدعة

                                                           
 .26، صءالشعر كالشعراابف قتيبة، -1

                                                                                    شٌدة
 التأثر
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طريقة االنتقاؿ مف اإلحساس بالشيء إلى االنفعاؿ بو بزيادة تبرز النصكص النقدية   
الفضاء التكترم لمحضكر المدرؾ لتتكلد إحداث كصمة مع االمتداد الزمني، كيتـ ذلؾ بكاسطة 

  مف حيث نتيجتو بؿ مف جانب حضكركمف جية نظر العاطفة ال يؤخذ تطكر ما  ،العكاطؼ
تربط الداخؿ الكينكنة  ة عمى ككفعبلك  ،1ال يتعمؽ األمر عندىا بتحكؿ بؿ بحدث كى

كسط أم كؿ ما يحيؿ إلى ال )بما ىك خارجي ،يمكف قياسو ماالمشاعر كاألحاسيس( ك )الذاتي
 .الخارجي كمؤثراتو الزمكانية(

العربي شديد الحساسية بمغتو كدقيؽ الحاجة فييا، يجرم في استعماؿ الكممات عمى إف 
طرائؽ التعبير المختمفة التي دأب عمى جمعيا طبع كسميقة، كمما زادت عبقرية ىذه المغة ب

ىذه الطرائؽ التعبيرية التي أحدثيا النقاد صادرة عف نفس ك ، لميجرةركاة القرنيف الثاني كالثالث 
إف المعاني مكجكدة في طباع » :صافية طبيعية كشفيا مزاجيـ كطبعيـ، يقكؿ ابف رشيؽ

ى جكدة اللفاظ كحسف السبؾ، الناس يستمذكف الجاىؿ فييا كالحاذؽ، كلكف العمؿ عم
كصحة التأليؼ، أال ترل لك أٌف رجال أراد في المدح تشبيو رجؿ لما أخطأ أقؿ  كشبيو في 
الجكد بالغيث كالبحر، كفي اإلقداـ بالسد كفي المضاء بالسيؼ كفي العـز بالسيؿ كفي 

جيد الحسف بالشمس، فإف لـ يحسف تركيب ىذه المعاني في أحسف عالىا مف المفظ ال
الجامع لمرقة كالجزالة كالعذكبة كالطالكة، كالسيكلة، لـ تكف لممعنى قدرا كبعضيـ مثؿ 
المعنى بالصكرة، كالمفظ بالكسكة، فإف تقابؿ الصكرة الحسناء بما يشاكميا كيميؽ بيا مف 

جميا أىمية الحس الشعكرم  ظير، فت2«المباس فقد يحس حقيا كتضاءلت في عيف مبصرىا
فالقكاعد  ،بداعي كالناقدمرة المقاء المباشر بيف العمؿ اإلىك ثك الجمالي، في تكليد الحس 

ا في العيف كركنقيا في تعطي النصكص اإلبداعية جماليال الجمالية كالمقاييس المكضكعية 
لذلؾ، حيث يمتزج في  كالرئيس يالباعث األكلباعتباره العالـ الحسي  عطييانما يا  ، ك ألذفا

تكلد في بكاطف األشياء ذكؽ حسي يفترات تيذيبو لمغة كالقكؿ، للحظات إلياـ الشاعر أك 
، تتحممو حاسة الذكؽ، كيرتسمو المزاج الشخصي الفردم، كىذه السمات ال غنى عنيا خاص

                                                           
1
- Voir : J. Fontanille, sémiotique du discours, p207-208. 

2
 .221 ص العمدة،ابف رشيؽ،  -



 الحكـ النقدمالفصؿ الثاني:             اشتغاؿ الفضاء المزاجي كدكره في تشٌكؿ 

 

185 
 

لطبيعية مف طبع المييئات البيئية كامف ئي المككف األىكاتشكؿ يحيث  ،لناقدالشاعر كال دل ال
ف ىما اف متناقضتاصاحبيما حالتالتثقيؼ كالدربة كالركية، كتنعش بؿ كيي ثـ يفعَّ كسميقة كارتجاؿ، 

 .رتماض أك االسترخاءاال

 ،1«س عمى استمذاذىا، أك التألـ منياما فطرت النفك » :الفكرة بقكلوالقرطاجني يدعـ  
كترل  قبمية، فتجعؿ الذات تشعر بتفردىالـ الحسي عمى شركط حسية اينطكم العحيث 

ا في تشكيؿ خير أدراكو كرؤيتو، فيتجمى إف الشخص العادم مف رؾ ما لـ يتمكبحكاسيا، كتد
في  ابصمتيالذات الحساسة ترؾ تمؿ المرئي كالبلمرئي مف الككف، ك لغة كاصفة متميزة تج

متميزة ىي ما  شكؿ خطاب متميز ىك كذلؾ، قاعدتو العالـ الشعكرم، كذركتو ببلغة عاطفية
 سنقؼ عنده في الفصؿ الثالث.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .20ص منياج البمغاء،حاـز القرطاجني،  -1



 

 

 

 فصم انثانثان

هخجربت انحسيت نسيًيائيت انسيرورة ان

 في انًنظويت اننقديت

 

 الفعؿ اإلدراكي كحدث جمالي، كدكره في تكجيو البعد البالغي المبحث الٌكؿ:

 تأسيس الحكـ النقدم عمى البعد اإلدراكي كالمعرفي -1
 تمثيؿ الرؤية كالبصيرة باعتبارىا فعال إدراكيا -2
م -3  تاعيالحكـ النقدم حدث إبالغي كا 

 المبحث الثاني: جسدنة نظاـ الفكر النقدم
 تكارد صكر الجسد في الفكر النقدم -1
 جسدية المعرفة النقدية  -2
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 :تمييد

د التخييمي التصكرم لمفكر ارتبطت قضية التجربة الحسية في التراث النقدم بالبع      
-م اإلدراكيحيث اتجيت بعض الجيكد النقدية فيو إلى تقصي أىمية الجانب الشعكر  ،العربي

 صرا جكىريا أثناء الفعؿ اإلبداعي؛ باعتباره عن-لممبدع *أك ما يعرؼ بعمـ النفس اإلدراكي
كحيث يكجو الناقد عكاطفو أثناء العممية النقدية طكاعية تجاه النص الذم يحكـ عميو، ككما ىك 

االنطباع األحكاـ النقدية كانت مبنية عمى الحس ك  فٌ فإ ،معركؼ عف بدايات النقد عند العرب
في التعبير عف الحاجات رغبة كانت صكرة حسية مشتركة بيف النقاد ك ، ماالذاتي لصاحبي
أصبح ىذا الحس الشعكرم الداخمي يتابع التغييرات الفكرية كالثقافية كحتى  قدكالمشاعر، ك 

ىي التي مف الحكاس،  امف الحس، كالحس جزء افصارت المغة جزء -إف صح القكؿ-البيئية 
ناقد كمنو أصبح الجسد في شكؿ ألفاظ كلغة يعٌبر بيا كؿ شاعر أك  ،الجسد مفي اسجزء أس

 .عف مشاعره كحاجاتو، كمقاصده

تمؾ القدرة اإلدراكية كاالنفعالية مف جية التمفظ بيا، كطالما أرىؽ ىذا الجانب اختمفت         
ة تحميؿ الذكات انصب اىتماميـ عمى نجاعفالباحثكف، فتـ عزلو عف كاقع الخطاب التكاصمي، 

ت متشابية مف جية تفعيؿ الحس الذاتي ظمٌ ك  ،المتفاعمة في النص حسب سياقاتيا الكرقية
في ىذه الحالة ىك: ما ىي نفسو الشعكرم، كبنائيا الذىني، كالسؤاؿ الجكىرم الذم يطرح 

ى االنتقاؿ مف العالـ الحسي اإلدراكي إلمف الناقد في نصكصو النقدية مكنت الكيفية التي 
التجربة الذاتية  تشغيؿمف خبلليا تـ العالـ المرئي المدرؾ لمعياف؟ كما ىي اآللية التي 

ت الذىنية تفعيؿ التحكال تـٌ فتعاظمت الصكرة كالداللة؟ ككيؼ  الشعكرية في تكليد الداللة
 تمثؿ ىذه األسئمة محكر دراسة كتحميؿ في ىذا الفصؿ.كالمعرفية التصكرية؟ 

                                                           
البشرم  تاج الدماغإنمـ مف عمـك النفس، ييتـ بمسالؾ ع  la psychologie cognitiveعمـ النفس اإلدراؾ -*

ائؽ التفاعؿ بيف الذىف كالمحيط البشرم، كأشكاؿ تخزيف المعمكمات كاستعماليا كفؽ طر لممعرفة، كتنظيمو ليا، ك 
 الخطابات الذىنية كالحاجات.
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 إلدراكي كحدث جمالي، كدكره في تكجيو البعد البالغي:الفعؿ ا المبحث الكؿ:

 :تأسيس الحكـ النقدم عمى البعد اإلدراكي كالمعرفي-1

( عمى ضركرة عكدة العمـك اإلنسانية مف (Bernard Toussaintيؤكد برنار تكساف       
كالقائمة اصمية المعركفة جديد إلى البحث السيميائي، كمف ثـ إعادة تمكضعيا في الظاىرة التك 

ة، حركية، مكسيقية، سمعية ، ميما كانت طبيعتيا )أيقكنية، خطيرسالية معينةإعمى بث 
إلى باث معيف ليستكعبيا حسب معايير اجتماعية، أك نفسية، أك سياسية، أك  كنقميا ،بصرية(
ة المرسؿ كالمستقبؿ  ىعم كمنو تتحكؿ العممية التكاصمية مف شكميا البسيط القائـ 1جمالي
الشعكرم كالبلشعكرم عند طرفي  رسالية، كتتمكضع آثارىا مف جديد عمى المستكلكع اإلكمكض

رسالية، كىنا يتدخؿ عمـ النفس االجتماعي، كتنتقؿ الظاىرة التكاصمية إلى اختصاص آخر اإل
 : 2ىك عمـ االجتماع، كالخطاطة التالية تعبر عف ىذا الكبلـ

                                                           
 .97، ص2000فريقيا الشرؽ، المغربإ، 2ترجمة محمد نظيؼ، ط ما ىي السيميكلكجيا،برنار تكساف،  :ينظر -1
 .نفسيا فحةصال ،المرجع نفسوينظر،  -2

 متقٌبؿ                                   مرسؿ                                   

 الشعكر       البلشعكر 

 ارسالي    البلشعكر - - -لشعكرا          مرشح ) مصفاة( 

 الفعؿ الراجح

 عمـ النفس

 تحميؿ نفسي

 عمـ االجتماع
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ما أكده يعتبر العمؿ األدبي في حد ذاتو مركبا انفعاليا، قبؿ أف يككف مركبا لغكيا، كىذا       
إنو ال حرج عمى ناقد في أف يعبر عف كقع الثر الدبي، لكف ذلؾ » ركاد النقد النفسي؛ 

الناقد قد أخطأ في ىذه الحالة حيف أطمؽ عمى نفسو صفة الناقد، الٌميـ إال عمى سبيؿ 
ال فما الفرؽ مف حيث الجكىر بيف مبدع كقؼ عمى  التجٌكز الذم يبعده عف دقة الكصؼ، كا 

ؿ في ظالؿ مجمكعة مف النخيؿ فأحس بالنشكة، ثـ أجاد التعبير عنيا، كبيف ناقد شاطئ الني
كقؼ أماـ ديكاف مف الشعر كأحس بالنشكة لما تمقاه عف قراءتو مف قصائد ذلؾ الديكاف، ثـ 
جمس ليعٌبر عف تمؾ النشكة فأجاد التعبير إنو ال فرؽ يعتد بو بيف الحالتيف، كلذلؾ فالتعبير 

المادة أٌف حيث ك ،1«كسيمة التعبيربداع أدبي في الحالتيف إذا أجاد الكاتب عف النشكة ىك إ
نفعاالت ىي المغة، كىي عبلمات دالة عمى شعكر كعاطفة ألكلية لمتعبير عف األحاسيس كاالا
 .ختزنة داخؿ العالـ الباطني لمنفسم

إطار عبلقاتيا  حساسي( فيامؿ اإلالع -المبدع -حساسية )الناقداألطراؼ االبيككف االىتماـ 
فاعؿ في آف كاحد، ككذا البحث عف مدل المنفعؿ ك ال دفع عجمة المعنى في الٌنص كتعاطيب

 –مساىمتيا في تكجيو عممية االستيكاء كاإلدراؾ، ككيفية مراعاة الناقد لمقاصد المبدع 
إلى مف جية، كلمستكل البعد الببلغي الذم يتكجو بو الخطاب الشعرم  -صاحب النص

، دكف إىماؿ المعطيات المسانية كاألسمكبية األخرل، كالتي تتناسؽ رلمف جية أخالمتمقي 
ف ما تعيشو الذات الفاعمة في كيانيا  كتتجانس لكي تحٌقؽ بناءن كصفيا ىك: المغة النقدية، كا 
الداخمي مرتبط بما يصدر عنيا مف أفعاؿ كأقكاؿ، كبما ينعكس كذلؾ عمى ىيئنيا الخارجية، 

ينة بعمؿ ما، يمكف لذات أخرل أف تقـك بو، كلكف ستختمؼ الحاالت فقد تقـك ذات مع
 .الشعكرية التي تمر فييا بيف الحالتيف

لمعمؿ األدبي عبر  اأثناء تذكقي ةالناقدالذات النشكة التي ترافؽ ب الشعكر الحسييتجمى   
نسؽ نطاؽ الزماف كالمكاف، أك فيما يعرؼ بالداللية كفي المكٌكف االنفعالي لتمظيرات 

                                                           
ص 1997شكرات كزارة الثقافة، دمشؽ ، من"19، دراسات نقدية عربية"اإلبداع بالنقد الدبي عالقةماجدة حمكد،   - 1
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تمت  ا لحاالت نفسية تكترية متميزة،الثقافي الفكرم لتمؾ العبقرية التي كانت ميبلدا جديد
لتجربة ت في جك خاص ككفؽ شركط معينة تكشؼ فييا القيـ التي تنطكم عمييا اكتربٌ 

كبياف  ،كالحكـ عمى تجميات طبعو أك صنعتوآليات فيـ الشعر ك  ،الحسية الذاتية لممبدع
 .إليو كاستيعاب عناصر تفكقونجذاب مكاطف اال

، فمنو تستمد صعبا عف الحسيجعؿ أمر االستغناء إف النشاط الذىني لمذات المبدعة 
اإلدراكية في تفكيؾ صكر المؤثرات الخارجية التي  اكحيث تتجمى خاصيتي ا،كمعارفي اطاقتي

مناسبة بصفة  عيد تركيبياتلمباشر مع الطبيعة كالمجتمع، ثـ يا الحكاس بفعؿ االحتكاؾ انقمت
ند النقاد كخاصة عند كعف كعي فكرم بالخصائص اإلبداعية لممكات اإلبداع ع ،فعبل

اإلنسانية  بتفعيؿ المياـ الثبلثة التي يجب عمى الكتابة تقـك الذات في ىذه الحالةك  الشعراء،
مـ لممتكبالنسبة األكثر أىمية كتعد الثالثة اإلعجاب كالتأثير...،  تحٌمؿ عبئيا: التعٌمـ

عمما أف فعؿ التأثير خاص بالعكاطؼ كاألحاسيس، كتمثؿ اإليقاعات، كأصكات  ،كالشاعر
كييعتمد عمى فعؿ التخييؿ كجكىر مميز ، 1 ياكتحريك الركح التي تسعى لممس يد سيدىا

 ؽ كؿ مف الناحية الفنية كالفاعمية الجماليةابتسيتـ ا، لالشعكر كالحسفيو لمشعر، يتصاعد 
 .معا

، شياء الخارجيةإدراؾ األمف تتشكؿ كنة الذات كينأف إلى أشرنا في الفصؿ الثاني لقد       
حيث ، مالفكر العالـ معالـ الداخمي كخاصة ل لذات المدركةاتمؾ التجربة الحسية لكسبيؿ ذلؾ 

الكسيط بيف  رية أـ شمية أـ ذكقية أـ لمسيةكانت سمعية أـ بصسكاء تككف الحكاس 
إعادة بناء العالـ في كؿ لحظة، كيتحقؽ ذلؾ  بكاسطة الحكاس  فاإلدراؾ ىك»  ،العالميف

، أف كؿٌ  أم: زمانية  حساسية ىي سياقية التي تمتقط الشيء عمى طريقتيا. كمف المعمـك
 إدراكية تقـك بعمميتي اإلدراؾ كالحساسية. اذاتتكلد أم إنيا  ،2«كمكانية

                                                           
1
-Voir :  Giséle Mathieu Gastellani, La rhétorique des passions, p 36-37. 

تجاىات السيميكطيقية، التيارات كالمدارس السيميكطيقية في الثقافة الغربية جميؿ حمداكم، اال -2
 117، ص www.alalukah.netةاأللكك
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الناقدة مقابمتيا بالذات تتـ ـ ، ثلمذاتمف مختمؼ األكضاع المميزة  فتنتج العكاطؼ إذ  
كبذلؾ ، كما ينجر عنيا مف أفعاؿ كتأثيراتكلتمؾ العاطفة  ،مة لذلؾ الكضعالمقيٌ الحاكمة ك 

 laكالعقؿ  passionتكترات بيف الحديف المتككنيف مف العاطفة  تكلدف فاتتقاطع الكضعيت

raison و) رغبة غكب فيتأثير ذلؾ في الخطاب عمكما بيف الذات كالمكضكع المر يككف ، ك
أك في اتصاليما معا) القدرة عمى الفعؿ(؛ فيتـ تحكيؿ العالـ  ةانفعالية( كؿ عمى حد

المدرؾ، كالكشؼ عف كؿ التركيبات المزاجية المصاحبة لمتغيير العالـ المحسكس إلى 
أما رغبة انفعالية ال يمكف ليا أف تتجسد إال بكجكد قدرة عمى الفعؿ، ك لتمثيؿ كالتحكيؿ، 

 .إطار عبلقتو مع التركيب المزاجي بل يمكف أف يعمؿ إال فيفيب الصيغي الترك

 ،لتمثيؿ العالـ الشعكرم األىكائي اعتبر البعض الفكر اإلبداعي مجرد كسيمة إيحائية قدل  
فمف كجية  ،الحالة كشكؿ أدنى لمكعي كاإلدراؾكيمكف لئليقاع الحسي أف يعرؼ في ىذه 

فنجد  ،لمتكترات التي يحسيا الجسد الخاصحقيقية ع صكرة نظر األثر العاطفي يمثؿ اإليقا
يقاعا ممتزجا يعمؿ عمى تبطيء إدراكات الشعكر الداخميك إيقاعا منخفضا كبطيئا،  ، 1ا 

 فالعكاطؼ كاالنفعاالت مرتبطة بشكؿ كثيؽ بالذات الحساسة المنفعمة.

تعبير عف  كأنو ،عمى أف الشعر كبلـ مكزكف كمقفىالنقاد القدامى د يؤك         
فراغ مكبكتاتو، إمف خبللو تمكف مف يفاألحاسيس كالعكاطؼ التي تختمج في نفسية الشاعر، 

كنرجع ىذا الميؿ إلى ربط  ،سخريةو، حزنا أك نشكة، كأحيانا عبر عنيأك حمؿ ىـ مجتمعو ف
 كمامف جية ثانية،  ذاتيألنو متعمؽ بالمتعة النفسية مف جية، كباإلقناع ال ،الشعر بالذات

صفة التخييؿ المضافة إلى الجانب العركضي، فما قكليـ بالشعر ارتباط أكلئؾ النقاد  بيف
عمى دفقات شعكر الذات كتمكجاتيا كاختبلفاتيا  اإال تأكيد -أم النقاد-كالقافية بالكزف

الشبيية بتمؾ القكافي كاألكزاف المتغيرة كالمنسجمة لمشعكر كاإلدراؾ؛ كلذلؾ كانت األقاكيؿ 
التي يمكف أف تؤلؼ مف أشياء محاكية لؤلمر الذم فيو القكؿ مبنية عمى الشعكر الشعرية 

                                                           
1
- Voir : Fontanille Jacques, Sémiotique du discours, p216. 
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خرج مف دائرة المغة كالكزف يأف لمشعر كاإلدراؾ، ككاف التخييؿ بيذا عمادىا، فبل يمكف 
 لغة شعرية متميزة. نسانية كتنبعث منوفي النفس اإلعناصره كالمحف، فتتآلؼ 

في تأسيس ىذه العبلقة  ياف بودراكي دكرا ال يستالبعد المعرفي كاإل ؤدمي          
التعكيؿ في ك  فيذا يبدع كذاؾ ينقد ،(لناقدا -التكاصمية بيف طرفي التكاصؿ كالتأثر)المبدع
كحسب  دت األقاكيؿ النقدية فييماتعدٌ  قدك  ،النقد عمى مسألة الفيـ كاإلدراؾ أمر ضركرم
و الشاعر كية الطبع كالفكر دكف أف يكجٌ كتق ،الناقد أف يدؿ عمى ما مف شأنو تجكيد الصنعة

إلى المعرفة بجميع ما يحتاجو مف حفظ الكبلـ كقكانيف الببلغة؛ بمعنى إعماؿ الفكر كتكجيو 
متصبل بقضايا رده يككف المستكل اإلدراكي، فأحيانا يرد باإلشارة إليو مباشرة كأحيانا أخرل 

 ةبقتي قد ذكر ابف الذاكرة أك الحفظ، نقدية أك معاني أخرل كالطبع كالفيـ، أك البياف، أك 
قاؿ عبد اهلل  »:دكر الفكر في تأسيس الفعؿ اإلبداعي حيث قاؿ "عيكف الخبار"في كتابو 

بف الحسف البنو: استعف عمى الكالـ بطكؿ الفكر في المكاطف التي تدعكؾ فييا نفسؾ 
لى دكر إارة كاضحة كىنا إش 1«إلى القكؿ، فإٌف لمقكؿ ساعات يضر فييا، كال ينفع الصكاب

بو يتحقؽ لمذات فعؿ القكؿ بعد طكؿ الفكر، كفيو يحتاج إلى  ،فيك بمثابة آلة لمكبلـ ،الفكر
كبذلؾ تأتي آلة  ،لحظات استرخاء، أك ساعات يمتد فيو الطبع المزاجي إلى أقصى درجاتو

مـ كالمستمع، الكبلـ لتفٌعمو كتشغمو داخؿ الكياف الداخمي لممتكمـ كلتمٌرر المعرفة بيف المتك
عممو بالمغة، كمنو يكشؼ شعكره مع الحاجة كالمكاقؼ التي تدفعو نتيجة فيعٌبر عما بو مف 

كلف الشاعر عميو » لقكؿ الشعر، كىنا يتدخؿ اإلدراؾ اإلحساسي باإلحساس الجمالي إلى ا
أف يفكر فيمف يستقبؿ شعره، فال يخاطبو بما ال يرضي ذكقو سكاء كاف مبتذال منحطا أك 

عف تشاكؿ  ىك في ذاتو بحث البحث عف المتعة النفسية لممتمقيكماداـ ، 2«ريبا عسيراغ
كمشاعره  الشاعر بشعره يبحث عٌمف يحمؿ نفس أحاسيسوإٌف نفسي بيف طرفي التفاعؿ، ف

 .معو يا ليتقاسم

                                                           
 .194ص ،1992، دار الكتب المصرية، القاىرة، 2ط ،2ج،عيكف الخبارابف قتيبة،  - 1
 . 90، صالمنظكمة النقدية التراثيةمصطفى دركاش،  -2



 الفصؿ الثالث:             السيركرة السيميائية لمتجربة الحسية في المنظكمة النقدية

 

193 
 

بيف صناعة الكبلـ كمفعكليا عمى المستكل اإلدراكي  ،كفي مكطف آخر ،يربط الجاحظ    
الكالـ عمؽ نفيس، ىك الكنز الذم ال يفنى، كالصاحب الذم ال يمؿ، كال  »فيقكؿ: ،الشعكرم

يقمى، كىك العيار عمى كؿ صناعة، الزماـ لكؿ عبارة، كالقسطاس الذم ال يستبيف نقص كؿ 
شيء كرجعانو، كالراككؽ الذم يعرؼ بو صفاء كؿ شيء ككدره، كالذم كؿ عمـ عميؿ كىك 

كجدنا االعتقاد بأف الشعر الجاىمي يمثؿ النمكذج األكمؿ؛ ألنو  ، كليذا1«لكؿ تحصؿ آلة كمثاؿ
كالتناسؽ كالترتيب،  كمف ىنا تمظير الجماؿ الفكرم في التناسب ،عمى الجانب الحسي منصبا

كاالنفعاؿ بو إدراكان حسيان  كحسف االبتداء، كحسف التخمص كجماؿ المفظ، فصار إدراؾ الجميؿ
 مشتركا بيف المبدع كالمتمقي.

ية بيذا الجانب النفسي الداخمي لمذات، حيث اعتبركا اإلدراؾ كعمم أكثر النقادانشغؿ       
تمييد شعكرم لتكٌكف األشياء، فاإلدراؾ جزء مف الطبع بمثابة أكلية نحك المعرفة، فيك كذلؾ 

 أفٌ بببل شؾ  الفردم لمذات الشاعرة، إذ يشكؿ في الكقت نفسو خزانا ثقافيا معرفيا، إنيـ يقركف
ىناؾ تداخبل قد يحدث بيف القيـ النفسية كالمعايير الشعرية مف جية كالمرجعيات الثقافية 
كاالجتماعية مف جية أخرل؛ ذلؾ ألنيا ممثمة في كعي الشعراء كتسيطر عمى أذىانيـ كتقكد 

ال يحدث بيف القيـ كما أف ىذا التداخؿ ة، عينسمككاتيـ، كىذا التداخؿ ال ينتيي إلى حدكد م
لف الكتابة القائمة عميو تتطمب كاتبا  »ك ،، إذ قد يحدث داخؿ المعايير نفسيايير فقطكالمعا

، كحيث 2«يمتمؾ إلى جانب مكىبتو اإلبداعية ثقافة مكسكعية كقدرة عمى تكظيؼ ىذه الثقافة
يستغؿ ىذا المخزكف في بناء األغراض كالمقاصد كتكجيو المعاني المرجكة مف المتمقي، إذ قد 

ٍكما ييٌقر بالحسف كالجكدة أك القبح كالرداءةيطمؽ النق عمى بعض األشكاؿ  اد كالببلغيكف مثبل حي
كمعيار إدراكي باطني؛  يبرز الحسف كالجكدة  ى ذلؾالكبلمية، كمف جية أخرل قد ننظر إل

حيث يككف تي الباطني أك الجانب الكجداني، تكارد الشكؿ الذايكيخفي بعدا ثقافيا معينا، بمعنى 

                                                           
مفصؿ كمضبكط كمشركح بقمـ زكي مبارؾ، المكتبة  ، ر اللبابزىر ا داب كثمالقيركاني، أبك إسحاؽ الحصرم  -1

 .504ص التجارية لمصر، مصر، 
 .208صخطاب النساؽ، آمنة بمعمى،  -2
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إلى صكر  ،لفظية كانت أك غير لفظية ،يحكؿ العبلمات الخارجيةإذ  ،الرابط بينيما الحس ىك
ذىنية تتمثميا المخٌيمة، يمكف مف خبلليا إعطاء أحكاـ تختمؼ كقعيا في سمع المبدع بيف إثارة 

 مشاعر السركر كالرضى أك الغضب كالييجاف.

مفتاح "في بؽ القكؿ؛ فالسكاكي تعد الصكرة الذىنية شكبل مف أشكاؿ اإلدراؾ الذم يس      
يجعمو عند أربعة مطالب: طرؼ التشبيو، كجو التشبيو  ،أثناء حديثو عف التشبيو، ك "العمـك

إما أف  »يقكؿ فيو:ففأما كجو الشبو عمى سبيؿ المثاؿ  ،الغرض في التشبيو، أحكاؿ التشبيو
 يككف أمرا كاحدا أك غير كاحد حسب أقساـ اإلدراؾ كالتالي:    

يككف أمرا كاحدا: إما أف يككف حسيا أك عقميا، كالبد لمحسي مف أف يككف طرفاه أف  -
حسييف المتناع إدراؾ الحس مف غير المحسكس، فالحس كالخد إذا شبو بالكردة في الحمرة، 
ف كاف عقميا، كاف المرجع في كجو الشبو العقؿ في المآؿ كالعمـ إذا شبو بالحياة في  كا 

 .1«طرفاه معقكالفككنيما جيتي إدراؾ فيما 

بصمة معرفة كالببلغييف نجد أف اإلدراؾ يعد  إذا أمعنا النظر في تعريفات النقاد           
الخمفية ك enveloppe corporelleالناقد بالمبدع، كحسب فكنتاني ىك الغبلؼ الجسدم

ية، فيذه النظـ كالقكاعد الشعر كضع كىك يحاكؿ  ،االستغناء عنيالمناقد األساسية التي ال يمكف 
المكجكدة عند الشعراء؛ إذ تعتمد عمى أبعاد تمؾ البصمة اإلدراكية عند النقاد ال تختمؼ عف 

، كذلؾ في مرحمة بالمنطقي، كآخرىا ،ا البعد الببلغيييميلبعد السيككلكجي ك اأساسية تبدأ ب
ى كضع األسس كالنظـ الشعرية التي تشترط عمى الشعراء، فعممية التخييؿ الشعرم ترجع إل

مدركات الحس، كالشاعر يستقي معاني شعره بالعكدة إلى مرجع حسي معيف، كال شؾ أٌنو في 
ال كجكد لتكاصؿ لساني صرؼ أبدا، بالمعنى الصريح لمكممة،  »مجاؿ النصكص اإلبداعية 

نشاط سيميائي بالمعنى الشامؿ لمكممة، حيث تتكامؿ أنساؽ عالمات عديدة فيما ىناؾ إٌنما 

                                                           
، دار 3حققو كقدـ لو عبد الحميد الينداكم، ط، مفتاح العمـكالسكاكي، يكسؼ بف محمد بف عمي أبك يعقكب  -1
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كممة ما ىي إاٌل عبلمة تنتمي إلى شبكة عبلماتية شاممة، كال يتحٌدد معنى ، فكٌؿ 1«بينيا
مؾ بالتحديد يشكمو الحس الجزئيات إاٌل بإرجاعيا إلى السياؽ العاـ الذم تدكر في فمكو، كىذا الف

تمكف مف إيصاؿ يحتاج إلى الٌمغة المجسدة في ألفاظ كعبارات، حتى يالمتكمـ كلكف ، اإلدراكي
 كىذا ىك اليدؼ مف كؿ كضعية خطابية حجاجية ،كالتأثير فيو ثانيا، متمقي أكالفكرتو إلى ال

يقصد في ىذه الحالة رؤية أم نكع مف األفعاؿ كالحقيقة تكلد بعض أنكاع مف ككذلؾ 
يكجد االنفعاؿ الداخمي كالصامت  إذف جية فكرة المفظ البسيككلكجي العكاطؼ... كلقد فضمنا م
 .2إشاراتيا الخارجية كالتفاعمية ثمةلمذات، كمف جية أخرل 

 الناقد يعكؿ " كما يىقيكؿ بعضيـ؛ ك المعنى في بطف القائؿ" أفٌ  مفادىا فكرة تتشكؿ بذلؾ       
نكايا المتكمِّـ، كىك غير قادرو عمى إدراؾ المعاني األكلية أصبلن: ال مف  افي تقديـ أحكامو بدء

ا، كالناقد إنَّما ىك متمؽٍّ يقـك بنشاطو مإالَّ صاحبي دركيماكالكجداف ال يفيما كال عقبلن؛ فالشعكر 
تيٍمميو معاني ألفاظ ك  عقمي منطقي تيٍمميو لغةي النَّص الذم أمامىو، كطبيعة ألفاظو كعباراتو،

يا يبحث عف نقطة تبلقي ما فيكاسو الخمسة بمحسكساتو الباطنية فتتداخؿ بذلؾ ح ،المتكمِّـ
ىذه  شحذكما ي ،الباطنيةفييا طة التماس ـ تترآل نقيحسو كما يشاىده بمحسكساتو، كمف ث

ف تـ إدراكو مصدرىا الذات الشاعرة مف تخييبلت كصكر ذىنية  الكجكد الخارجي المحسكس، كا 
كؿ شيء حككي بما تدركو  »فإٌف ليا حصمت لو صكرة في الذىف تطابؽ ما أدرؾ منو، لذلؾ 

يا، أك متخالفيا متفاكتيا. ككالىما ال الحكاس فال يخمك مف أف يككف متساكم الجزاء متماثم
يخمك مف أف يككف عمى صفة كاحدة مف جميع أقطاره، أك عمى صفات شيء في ىيئتو أك 
لكنو أك مممسو. ككؿ ذلؾ ال يخمك مف أف يككف عمى شكؿ كاحد في حالي حركتو كسككنو 

بَّما احتمؿ البيت معنيىٍيف،  ، أك3«أك يككف ما يختمؼ شكمو في الحاليف دي ري كيككف أحى

                                                           
، المركز 1التعاضد التأكيمي في النصكص الحكائية، ترجمة أنطكاف أبك زيد، ط، القارئ في الحكايةأمبرتك إيكك،  -1

 .65ص ،  1996الثقافي العربي، بيركت، 
2
 - Voir : Paolo Fabbri, Le tournant sémiotique, collection forme et sens sous la direction 

de Jean-Jacques Boutaud, Hermes science, Lavoisier, Paris,2008, pp92,93 
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فا ًذىنيو؛ ألفَّ نقد  سيف فٍيميو، كصى المعنييف أقكل مف اآلخر، فبل ييميِّز بينيما إالَّ مىف حى
لببلغة في مف التأكيد عمى دكر اضرب الشعر أصعب مف نىٍظمو، ككأف األمر ىنا 

 الحمكالت العاطفية التي تمارس فعميا أثناء التذكؽ النقدم.ف المعرفة الحسية ك تككٌ 

في أغمب مصنفاتيـ بيذه المرحمة الخفية  ،نا مدل انشغاؿ النقاد القدامىليتأكد      
التي تؤسس العممية اإلبداعية، إنيا مرحمة باطنية مقابؿ أخرل ظاىرة جمية، ال إشكاؿ 

ألنيا تعرؼ بالحس الخارجي الذم ال يحتاج إلى إعماؿ الفكر، كتككف معظـ  ،فييا
اإلشكاؿ في تمؾ المرحمة المتعمقة بالعالـ الشعكرم  ، كلكف يبقىحكليا ةالعقكؿ متفق

الفكر ير لمحكاس؛ كيقصد في ىذه الحالة الخفي لممتمقي كالتي تغيب عف الحس كال تتمظ
ف حاكؿ  أف القاضي الجرجاني اإلحساسي المتكلد في ذاتية الشخص المبدع، حتى كا 

ؾ الشيء بإحدل أدر  »:غرض مف األغراض الشعرية، ذلؾ أنو يقكؿإلى يرجع مصدره 
ف كاف لمحس الباطني فيك  الحكاس، فإف كاف اإلحساس لمحس الظاىر، فيك لممشاىدات، كا 

 .1«الكجدانيات

الحالة الذىنية المعرفية السابقة لمقكؿ الشعرم، ذلؾ أف البنية الداللية بيكحي ىذا الكبلـ 
ف الداللة حسب تعبير جزء مالذم ىك ف البنية المعرفية التي يثيرىا اإلدراؾ، عتتشكؿ قبميا 

ؿ الطبيعي كالظاىر المشكٌ إذ يرل أف المعنى يتخذ شكبل مف الرؤية الحسية لمعالـ  ،غريماس
كمجمكع لمخصائص الشعكرية كالمزٌكد بتنظيـ يجعمو أحيانا معركفا كعالـ  ،نسانيلمككف اإل

د الصيغ إال لككنيا تنفعؿ كتتأثر، فتتكل ،حيث ال تتفطف الذات إليو، المعنى المشترؾ
الخطابية في عبلقة كاضحة بيف تمؾ الذات كنقطة اليدؼ المرجكة، أك نقكؿ القصد الشعرم 
الذم يكشؼ عف مدل كجكد فيـ معيف، خاصة إذا كاف الشاعر ممف يعتني بالصنعة الفنية 

إذ يظؿ النص بيف يديو فترة طكيمة  -كما يفعؿ أصحاب الحكليات مثبل -عناية دقيقة
الذاتي، فيحذؼ بيتا أك يضيؼ آخر، أك يبدؿ لفظة بمفظة غيرىا، أك  يخضعو فييا لمنقد

                                                           
 ، ص الكساطة بيف المتنبي كخصكموالقاضي الجرجاني،  -1
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يصمح خطأ عركضيا  أك نحكيا، كما كؿ ىذه التحكالت الفكرية كالتصكرية إال تقمبا مزاجيا 
ية كالثقافية، كىنا يحضرنا إدراكيا، تتضافر فيو ممكات المبدع الشعرية بالمككنات االجتماع

عالما ال لغكيا، يتمركز فيو الفيـ الداللي »، اعتباره اؾ بحكؿ اإلدر  لغريماسآخر  تعريؼ
نما يظؿ يطاردى1«في كؿ الٌمحظات كفي كؿ الشكاؿ  ا، كال يمكف لمذات أف تنسمخ عنو، كا 

 .إعماؿ الفكر إلى اكيدفعي
 االختصار المفيـ كاإلطناب المفخـكمما بينو النقاد عف كبلـ العرب، أنو يحٌبب     

لمفيمة الحسنة الرصؼ، الجزلة كالسمسة، كىك ما يمكف تسميتو بالمتابعة كيتخير األلفاظ ا
الذىنية، كبتناسؽ اإلدراؾ مع العالـ الخارجي، يتشكؿ عندنا الحس اإلدراكي، إنو شكؿ مف 

اإلدراؾ  حساس الصامت، أككف صكت؛ نسمعو، كال نراه، إنو اإلكلكنو كبلـ د ،أشكاؿ الكبلـ
 ة باإليجاز كالحذؼ، كقد عيرِّفتنو عمماء الٌمغة كالببلغعالمتحدث الصامت، كقد عٌبر 

، بمعنى تمخيص جممة 2«اإليجاز مف غير عجز»الببلغة عندما سيئؿ بعضيـ عنيا بأٌنيا: 
التفاعبلت الحسية كاإلدراكية في عدد محدد مف األلفاظ، فميس كؿ ما أدركناه كأحسسنا بو 

العرابي: فقمت لممفضؿ ما اإليجاز عندؾ؟  قاؿ ابف»نعبر عنو كميا، كدفعة كاحدة؛ ككذلؾ 
، كيعني تحديد مدركات األشياء، كتقميص الحديث 3«قاؿ: حذؼ الفضكؿ كتقريب البعيد

 .دراؾ في أقؿ عدد ممكف مف األلفاظالصامت لئل
الحذؼ كاإليجاز مف أبرز مظاىر الصَّمت اإلدراكي الذم ىك عدـ الكبلـ يعد     

 فػالحذؼ صمته  ،محذكؼ كالمتركؾ مف الكبلـ مسككته عنوكالنطؽ أثناء التفكير، فال
، كقد أشار عبد القاىر الجرجاني إلى الصَّمت بقكلو عف الفصاحةكالصَّمت أعمى درجات 

عجيب المر، شبيو بالسحر، فإنؾ ترل بو  ىك باب دقيؽ المسمؾ لطيؼ المأخذ»الحذؼ 
حي مف الذكر كالص مت عف اإلفادة أزي د لإلفادة، كتجدؾ أنطؽ ما تككف إذا لـ ترؾ الًذٍكر أٍفصى

                                                           
1
- A-J - Greimas, Sémantique structurale, p08 

 .99، ص1، جالبياف كالتبييفالجاحظ،  -2
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لحظة  عؿ ارتباط اإلدراؾ بالعالـ الحسي، فيككف ف1«تىٍنًطؽ، كأتـ ما تككفي بيانان إذا لـ تيًبفٍ 
، مف حيث تختمي الذات بنفسيا كتراجع فكرىا مف يفمف لحظات السككت كالصمت الذاتي

 غير نطؽ كال كبلـ. 

عمى  ،في تأسيسو ،يركز عمى أىمية اعتماد اإلدراؾ "شعرعيار ال"في كتابو  ابف طباطبافيذا  
مرتبطة بما قالتو العرب كما ، جاعبل إياىا لشعر لكي يككف جيداأدكات تشترط أف تتكفر في ا

حيث يتدخؿ كاعتبارا لمفيـ الذاتي الشعكرم، في نظـ الشعر كخمفية معرفية، عميو جرت العادة 
سبيكة المفرغة كالكشي المنمـ، كالعقد المنظـ كال» فيك ،العقؿ ىنا كأداة أكلية لمشعر

كالرياض الزاىرة، فتسابؽ معانيو ألفاظو، فيمتذ الفيـ بحسف معانيو كالتذاذ السمع بمكنؽ 
يثار الحسف  لفظو...كجماع ىذه الدكات كماؿ العقؿ الذم بو تمتاز الضداد، كلزـك العدؿ، كا 

الجسد المخالؼ لمعقؿ جسدا صبح ي، كمنو 2«ناب القبيح ككضع الشياء مكاضعياكاجت
 كالحقؿ دراؾ، كالحضكرمثؿ: اإل تحيؿ إليو مجمكعة مف األلفاظ الكاصفة لذلؾ العالـ مقصديا

 كغيرىا. كالقصدية،كالمزاج  تكتر، كالحسكال

الذم يتشكؿ  ،الفعؿ اإلدراكي بالحدث الجماليعبلقة يصؼ ابف طباطبا في ىذا المقطع 
انفتاح أساسي عمى العالـ  ف بعد حيكم إيجابي يساعد عمىعبارة عكىك ،داخؿ كعي الذات

ىذا الكعي عف طريؽ تكظيؼ كعي ىك كعي إدراؾ. كيتـ يتبيف أٌف كؿ  كمف ىنا كاقعي؛ال
كبتسيير مف العقؿ يحصؿ اإلفياـ كمنو يتحكؿ  ،لتقاط تجارب ىذا العالـ المدرؾإ لدلالجسد 

تخييمية كرمكزا تسمح بكصؼ العالـ  مف اإلدراؾ بالقكة إلى رؤية شعرية تتقاذؼ صكرا
بالعكامؿ الخارجي في معنى مف المعاني، حيث تظير في ىذه الحالة ما يسمى عند فكنتاني 

التي تأخذ دكرا ثابتا في محمكؿ الممفكظ   les actants transformationnelsالتحكيمية
تي تشكؿ تمؾ لعمميات العف اال ىتـ بتطكر صكرة ما ال يمكف أف يككف مسؤك احتى إف ف

نما يلسبب ألنيا ال ترا الصكر الدكر إلى العكامؿ المكضعية  نتقؿقب الخطاب كتكجيياتو، كا 
                                                           

 .146، صدالئؿ اإلعجاز عبد القاىر الجرجاني، -1
 .10، صعيار الشعرابف طباطبا، - 2
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les actants positionnels، ينبني كما  ،فيي التي تتحمؿ مسؤكلية تكجيو البعد الببلغي
با اإلدراؾ عمى الذات المدركة كالعالـ الخارجي المدرؾ، كيككف اإلدراؾ بمعطيات حسية كغال

ما يسمى بالعالـ كمو كيشكؿ ىذا  ،ما يدرؾ العالـ في الزماف كالمكاف كاألشكاؿ كاألشياء
حقاقو جية( كتدخؿ الحكاس لفيـ االنسجاـ ر المؤثرات الخا)الخارجي بيف الذات المتمفظة كا 

ذلؾ أف القكؿ الشعرم عند النقاد تسيره عكامؿ ثابتة كأخرل متحكلة، كىي  1كالذات المدركة
فاآلمدم  ،بقكة اإلدراؾ كبالجبمة كالتمٌرس عؿ الشعراء يتميزكف عف بعضيـ البعضالتي تج

يؤكد عمى أف قضية اإلدراؾ يشترؾ فييا كؿ مف األديب كالناقد، فكمما كاف األديب أعمؽ 
نظرا في إدراؾ العبلقات التي ينبغي أف تنشأ بيف كممة كأخرل، كاف نصو أكثر أدبية مف 

مدركا لنكعية ىذه الكحدات في مضانيا الصحيح كاف نقده أقرب إلى  سكاه، ككمما كاف الناقد
كيمكف تمثيؿ العبلقة التفاعمية بيف األطراؼ الثبلثة كما   2الصحة كأقرب إلى نفكس متمقيو

 يمي: 

 

العنصر الذم مف دكرانية، فكؿ عنصر يستمد كجكده  تسير العناصر في شكؿ حمقة        
متكاصؿ، يعمد الشاعر منذ االنفعاؿ األكلي إلى تقعيد اإلدراؾ  مسار سيميائيفي شكؿ  ،يميو

عماؿ الذاكرةبعبلقتو المباشرة مع العالـ، كتفعيؿ العمميات الذىنية ال  مختمفة مثؿ الحفظ كا 
 » تمثؿ العبارة ببسيط فييفيظير العالـ المرئي لمفكر متجميا في أبيى صكره كلغتو، 

 كالخفية...كليس الظاىرة العناصر ىي شعرا... الشعر مف تجعؿ التي العناصر خصائص
                                                           

1 - Voir : J. Fontanille, Sémiotique et littérature, essai de méthode, p94, 95. 
 .28ص، 2011 ،ردفاأل ،عالـ الكتب الحديث، اربد النص الدبي في التراث النقدم كالبالغي،براىيـ صدفة، ينظر: إ -2
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 تدركيا؛ تكاد كال ،تدركياك  فتتذكقيا حكلؾ تحـك التي ياءاألش بتمؾ تحس إنؾ ،1«آخر شيئا
 سحرىا، لقكة أك لعظمتيا أك لتمٌيزىا ،الصفة تؤدييا كال المعرفة بيا تحيط أشياء األشياء مفكألنٌ 

 في النظر يديـ بؿ » ،اإلبداع يتكسعك  ،الفيـ حاؿ الشيء الستيعاب اإلدراؾ يتسع كعندىا
 لطبعو، مكاد صيركت قمبو في اأصكلي كترسخ بفيمو معانييا لتمتصؽ اخترناىا التي الشعار

 مف فيو نظر مما استفاده ما نتائج إليو أدل بالشعر فكره جاش فإذا بألفاظيا، لسانو بذىكي
 تخرجيا حتى الصناؼ ميعج مف مفرغة كسبيكة النتيجة تمؾ فكانت الشعار، تمؾ

 حٌفظني قاؿ: فإنو القشيرم اهلل عبد بف خالد عف يحكى ما إلى ذلؾ في كيذىب المعادف...
 فكاف مي،ع سيؿ إال الكالـ مف شيئا أرد فمـ فتناسيتيا، تناسيا لي: قاؿ ثـ خطبة، ألؼ أبي
 لبالغتو كسببا لفصاحتو، كمادة لذىنو، كتمقيما لطبعو، كتيذيبا لفيمو رياضة الخطب لتمؾ

 مف غيره عف تختمؼ ال كالتي طباطبا البف النقدية الرؤية ىذه لنا كتتيح ،2«كخطابتو كلسننو
 المتعددة المرئية الكظائؼ في كيتمثؿ آرائيـ في ىؤالء ولتداك  ياحسٌ  مفيكما نستخمص أف ،النقاد
 عالميف بيف تجاذب عبلقة ككذا ،اإلبداعية العممية تسيير في دكرا تؤدم كالتي ،لمشعر

 )الحكاس الخارجي لشعكرما كالعالـ الذات( )باطف الشعكرم الذاتي العالـ ىما متجانسيف
 .الخمس(

 ؾذل داؿ، عالـ إلى الذىني العالـ بتحكيؿ تقـك شعكريةال حساسيةاال رؤيةال ىذه إف      
 بفعؿ ؿسيتحك  داؿ بمثابة الطبيعي العالـ منيا يتأسس التي كاألشياء كالصكر السمات،أنٌ 

 يمكف كبذلؾ ،3صكتية طبيعة مف جديد داؿ إنو لغكية، داللة ليا كأشياء سمات إلى اإلدراؾ
 مصطمح السيميائيكف عميو أطمؽ كما أك الذات، لعالـ سيميائية كسيركرة اإلدراكي العالـ كصؼ

 حقؿ أك حضكر كفعؿ لئلدراؾ لياألكٌ  السيميائي التقطيع فكنتاني جاؾ فيعتبر السيميكز
 فالحضكر الفينكمينكجيا؛ نظر كجو فمف » ،اإلدراؾ فيو يشتغؿ الذم الزمكاني لمبعد رحضك 

                                                           
 .65ص ،2005 القاىرة اآلداب، مكتبة ،1ط ،كالركاية الشعر قراءة في سيميائية مقاربة،مزدكر أحسف -1
 .16، صعيار الشعرف طباطبا، اب -2

3
- Voir, A-J, Greimas, Jacques,  Fontanille , Sémiotique des passions, p12. 
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المعرفة الخاصة لمعالـ في مجاؿ  فكتنحصر الداللة إذ ،1«لمداللة الكجكدم النمط ىك
مف الدكاؿ انطبلقا التي ال انشغاؿ ليا إاٌل بالجانب الحسي لمذات كطريقة تبنييا الشعكرم، 
 الخارجية.

فيما  ،شؾ أف ىذه البطاقات الداللية تمٌمح إلى أف ما سيأتي مف أقكاؿ القدامى ال    
 سيميائيا يجمع بيف مستكل التعبيرباعتباره حضكرا ، يخص البعد التصكرم لمفعؿ اإلبداعي

كمستكل المضمكف، فما الشعر إال نتيجة عبلقة مباشرة لعبلقة اإلدراؾ بالفيـ، كألف الذات في 
فإنو سيتـ عممية الفيـ،  إلى أخرل، ما يتيح استكماؿتنتقؿ مف حالة نفسية حالة استشعارىا 

إذا كاف » :فيقكلو إحداث التأثير النفسي كما ذكره ابف عبد ربو في كتابو العقد الفريدنتيجة ذلؾ 
العقؿ أشرؼ أعالؽ النفس، ككاف بقدر تمكنو فييا يككف سمكىا لطمب الفضائؿ كعمكىا 

أعيف الناظريف ت قيمة كؿ امرئ عقمو كحيمتو التي يحسف بيا في البتغاء المنازؿ، كان
إدراؾ الشياء عمى حقائقيا فمف أدرؾ شيئا عمى حقيقتو فقد كمؿ  فضمو...يقاؿ العقؿ

عقمو...قيؿ لعرابي: مف أبمغ الناس؟ قاؿ أسيميـ لفظا كأحسنيـ بديية...قيؿ البالغة 
( مف الببلغة، بمعنى كقد عٌد بعض  ،2«لمحة دالة عمى ما في الضمير الببلغييف )السككتى

"البالغة اسـ جامع لمعافو تجرم في اإلدراؾ، فيذا ابف المقفع عندما سيئؿ ما الببلغة؟ قاؿ: 
، كمنيا ما يككف في كجكه كثيرةو فمنيا ما يككف في السككت، كمنيا ما يككف في االستماع

 .3"لمعنى كاإليجاز، ىك البالغةكاإلشارة إلى ا...اإلشارة، كمنيا ما يككف في االحتجاج

ييقاؿ: أشار باليد أك حيث اإليماء، ك  ،ستعمؿ الببلغيكف مصطمح اإلشارة أيضان لقد اك 
يقكؿ حيث كاستعمميا بعض الببلغييف بمعنى اإليجاز،  ،كعٌدىا الجاحظ مف أنكاع البياف ،أكمأ

فو كثيرة بإيماء إلييا أٍف يككف المفظ القميؿ مشتمالن عمى معا» قدامة بف جعفر عف اإلشارة:

                                                           
1
- J, Fontanille, et Claude Zilberberg, Tension et signification, p91. 

 .113، 112ص ص  ، 2، جالعقد الفريدابف عبد ربو،  -2
 .114، ص 1ج، البياف كالتبييفالجاحظ،  -3
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ابف   كأما، 1«كلمحة تىديؿ  عمييا، كما قاؿ بعضيـ، كقد كصؼ البالغة فقاؿ: ىي لمحةه دالةه 
كىي في كؿِّ نكعو مف الكالـ لمحة دالة، كاختصار كتمكيح يعرؼ مجمالن  »:قاؿ عنياف ،رشيؽ

المتكمـ بو عف  ، فاإلشارة كبلـه مختصره مهٍجمؿه يىٍصميتي 2«كمعناه بعيد مف ظاىر لفظو
كرأينا اهلل تبارؾ كتعالى إذا خاطب العرب كالعراب »التفاصيؿ، كيتحدث عنيا الجاحظ بقكلو: 

ذا خاطب بني  أك حكى عنيـ جعمو  ؿبإسرائيأخرج الكالـ مخرج اإلشارة كالكحي كالحذؼ، كا 
 ، فتككف اإلشارة بعبلمات الجسد أبمغ مف الكبلـ.3«مبسكطان كزاد في الكالـ

نبلحظو أف ىذه السمة الشعكرية لئلدراؾ، ضركرية حتى عند الببلغييف، فما اإلدراؾ  مما 
عندىـ إال صكرة سميمة لمعقؿ السميـ، كىي مف مزايا الشاعر المتفرد كداللة عمى غزارة مكىبتو 

يدؿ عمى شحذ الذىف  ىكاإلبداعية كقدرتو عمى االبتكار كالتجديد في معانيو كممحة دالة، ك 
عماؿ ال حتى تمؾ المعاني بؿ لتي لـ يسبؽ إلييا غيره مف قبؿ، فكر كالغكص في المعاني اكا 

التي لـ ييتد إلييا الشعراء قبمو، كبالتالي يحصؿ لو القصد، فيثرم الحركة الشعرية كيجعميا في 
 تطكر مستمر ال ينقطع مدده.

يميائي، حيث ذكر كلقد كاف البحث عف المعاني الجديدة المبتكرة جزءا مف الحضكر الس       
النقاد أنو يكجد حس إدراكي يؤرؽ الشعراء كيجعميـ يمجؤكف إلى أماكف كأكقات معينة، مثبل 

تناسب ذلؾ اإلحساس يما كؿ ك مكاف في الرياض المعشبة كاألماكف الخالية، أكقات السحر... 
مف المعاني قد  ليأتي الشعر فياضا شديد التأثير، كما أدرككا كفطنكا منذ الجاىمية إلى أف كثيرا

سبقكا إلييا؛ كعمييـ إلثبات شاعريتيـ أف يبحثكا عف الجديد، كأساس ما يككف الشعر في أكؿ 
الميؿ قبؿ الكرل، كأكؿ النيار قبؿ الغذاء، كعند مناجاة النفس، كاجتماع الفكر، كأقكل ما يككف 

اإلدراكية كشعكر  ، كبذلؾ  تمثؿ ىذه الحالة4الشعر عندم عمى قدر قكة أسباب الرغبة كالرىبة

                                                           
 .152ص، نقد الشعرقدامة بف جعفر،  -1
 .302، ص1ج ،العمدة في محاسف الشعر كآدابو كنقدهابف رشيؽ،  - 2
 .64ص، 1990بيركت، ، ، دار كمكتبة اليبلؿ3المجمد األكؿ، ط ، شرح كتعميؽ يحي الشامي،الحيكافالجاحظ،  -3
 .175 -162، ص 2، جالعقد الفريدابف عبد ربو، ينظر،  -4
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يمكف أخذ الذات  رؾ نفسو، ذلؾ أنو في ىذه المرحمةأكلي يعيشو الشاعر كال يعمـ بيا إال المد
لى  ف...إلى قصد معيٌ  النمط ك النمط االفتراضي،  ىما: تكتر يتمكضع بيف نمطيف مف الكجكدكا 
ض مفيكما تحكليا يفر فإنو االنتقاؿ مف النمط االفتراضي إلى الكاقعي المحقؽ  أماالمحقؽ...، ك 

 مف حالة إلى أخرل. القائـ تحكؿ ليتحقؽ في األخير ال ؿ،مفيـك المآيرتبط ب

ثارة  ايعد القكؿ الشعرم كحاالت تأليفو جزء         حاسيسو، السيما إذا أمف تطريب المتمقي كا 
ينجح في فتعمؽ األمر بإجادة الشاعر كحسف اختيار تعابيره كأداة لئلفصاح عما بداخمو، 

االستعداد بو العالـ الذم حصؿ إدراكو، كاكتمؿ فيمو، كتحقؽ كمرد ذلؾ ابو كتمتيعو، إطر 
اث المرافقة اختبلؼ الظركؼ كاألحد معالمشركط بالطبع كالدربة كالركية)كنمط افتراضي(، ك 

تحكؿ بقدرتو الخيالية كبراعتو إلى نمط محقؽ، كلكف بعد طكؿ معاناة يأثناء القكؿ الشعرم قد 
ما حفظ في الصدكر، كحسف ممارستو) نمط إمكاني(، فيذا ىك اإلبداع الشعرم كاستعادة ل

  التخييؿالمتميز كالمتفرد عند النقاد  فالشعر بيذه النظرة السيميائية؛ ىك ما يحقؽ بفعؿ سيركرة 
قد ثبت كتحقؽ أف فائدة الكالـ الخطابي؛ ىك إثبات الغرض »ك كمعرفة القصد كالتصكير

لقد سعى النقاد مف ك  ،1«مع بالتخييؿ  كالتصكير حتى يكاد ينظر إليوالمقصكد في نفس السا
  ذات سيميائياالسيركرة  يمثمكاف يرسمكا مسارا معرفيا، ك ألة خبلؿ تتبعيـ لمعممية اإلبداعي

 .تككف بمثابة نظـ شعرية تعيف الشاعر أثناء القكؿ الشعرم أك تفعؿ التحكالت الذاتيةف

يتميز بكفاءة معرفية، كقدرة فائقة كر الشاعر، فقد استكعب فيككف لمشعر الناقد  تمقيأثناء    
لذلؾ  قد في مكاجية شعكرية مع الشاعرصبح النايمييز بيف أشكاؿ القكؿ، ك عمى المبلحظة كالت

نما  في بدايات النقد ر الذاتي المعركؼالتأثٌ  مىلـ يتكقؼ ع، اتحميمي امبلحظيمكف اعتباره  كا 
مسار الحركة النقدية الذم عرفو القرف مع  -تمؾ الذات المعبرة تطكر مع تطكريك حكمو ينمك 
فآلية التذكؽ ال تختمؼ في  -كالذم يمكف تمخيصو في مجاليف: التنظير كالنقد التطبيقي ،الرابع

دة، كالنقد رؤية صحيحة مكجية اإلبداع رؤية جديفحاالت التحٌكؿ النفسي مع آلية اإلبداع، 
ككف منظكر الرؤيتيف كاحدا لكي يستطيع الناقد أف يفيـ العمؿ حيث يحٌبب أف يالرؤية،  تمؾل

                                                           
 .88، ص1، جالمثؿ السائر، ابف األثير -1
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رؤية الناقد إدراكية حدسية مثؿ تمؾ المكجكدة عند  كف، ككثير ىـ مف يعتبر كيتذكقو الفني
نما يأتي خطر تحكيـ الذكؽ عندما تتخذه ،فالذكؽ ىك المربع في كؿ نقص»  ، الشاعر كا 

 كاميا عف نظر في العناصر الفنيةر في أحستارا لعمؿ الىكاء التحكيمية التي ال تصد
حساس صادؽ، بما فييا مف جماؿ كقبح، أك عندما يككف ذكقا عقال لـ تجتمع فيو الدربة ا  ك 

فعمى ىذا الرأم نجد النقاد القدماء قد بنكا أحكاميـ عمى تشاكؿ ثنائي بيف  ،1«إلى الطبع
 .الت التي تندرج ضمنيااكؿ الحثـ كاإلحساس الداخمي مف جية أخرل،  اإلدراؾ مف جية

يي فحاالت النفس باإلدراؾ، كجعمكا اإلحساس ميزة خاصة عند الذات، النقاد  لقد ربط      
دارة  ،حالة تتمكضع بيف الخياؿ كالكاقع فالتجارب كحدىا تعد تقنية، كالباقي يعد أجيزة ليا، كا 

، فمعرفة raisonnementىذه التجارب تستدعي ثبلثة أنكاع مف المعرفة: استعداد لمفيـ  
كمف ،  passionsكثالثا الخاص بالعكاطؼ la connaissance des caractèresالسمات
أٌف التجارب تتكقؼ عمى الثبلثية السابقة المعادلة  بيفلمنابع تستقى التجارب، كحيث تىذه ا

الذم يعمـ بكيفية تسيير براىينو بمراعاة عكاطؼ  l’orateur خطيبالعمـ كفف ال
المكقؼ النقدم يتأسس  فبل، 2ي يتعٌيف عميو معرفة كيفية استثمارىاتكال l’auditoireجميكرال

نما  ثنائية تكفر عمى تشكمو مراحؿ مرحمة مف في كؿ يعتمد مف عدـ كال مف غير معرفة، كا 
يتدخؿ الفيـ المشكؿ بالممارسة كالتجربة ليتكسط بيف الحكـ كبيف حيث طفة، اإلدراؾ كالعا

مف خبلؿ نماذج استقيناىا مف النصكص  ،يعرض لنا، كالجدكؿ التالي يوفع المحكـك المكضك 
 النقدية تمثيبلت المعجـ الداللي لمفردتي اإلدراؾ كاإلحساس:

 

 

                                                           
 .102دت، ص ،نيضة، مصر القاىرةال، دار النقد المنيجي عند العربمحمد مندكر،  -1

2
- Voir : Giséle Mathieu- Castelani, La Rhétorique des passions, p53. 
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 اإلحساس اإلدراؾ

 اإلقباؿ الذىني -

 الحفظ كالذاكرة -

 الدكافع الشعرية -

 المقاصد الشعرية  -

 الفيـ -

 التخييؿ -

 الدربة كالممارسة -

 التأثير النفسي -

 يةالمتعة الشعر  -

 الشعر الداخمي -

 التأثير عند حسف التخمص -

 حاالت النفس عند االستقباؿ -

 بتداء عمى النفسأثر اال -

 الطبع كالصنعة -

تعكس ىذه المجمكعة الداللية بعض الحاالت الشعكرية التي ترافؽ الذات في اشتغاليا   
ؾ عدت لذل عمى الذات المتمقيةكبعض ما ينعكس ، العاطفي، كفي تكجيو الحركة اإلبداعية

الناقد، فالعالـ اإلدراكي مجاؿ خصب يكشؼ أسرارا عميقة في أداء المعنى شد انتباه مكضكعا 
االنفعاؿ فيو، خاصة كأف المسانييف المحدثيف عدكا االنفعالية مف أبرز الكظائؼ  حصكؿك 

ط الرسائؿ التي تركز عمى الحمكلة االنفعالية كالكجدانية كمف ثـ فإنيا ترتب» المغكية إذ تتمثؿ
بالمرسؿ، أم تقدـ انطباعو، كانفعالو تجاه شيء ما، كترتبط ىذه الكظيفة ببنية تعبيرية 

يعد الشعر تمثيبل ذىنيا فكريا مف جية، ف ،1«عمى مستكل الصكت كالنحك كالمعجـ خاصة
لبلنفعالية مف جية أخرل، كحيث تأتي المغة  كمنظكمة معمارية لتمٌثؿ كتجٌسد ذلؾ  اكتحقيق

فتمنح القكؿ الشعرم معاف تخييمية تتشارؾ في  ،اضي المتمكقع في ذىف الشاعرالعالـ االفتر 
مشٌكمة رتباط معانييا تكلد مف اتكممة معنى كركح كلكؿ منيا رٌنة فمكؿ   ،تكجيو القدرة الفكرية
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لذا كجب أف يجانب  استخداـ ما غرب كما  ،، تؤدم األثر الفني المطمكبمعنى جديدا مبتكرا
يحائية كصكر إحكيو مف ركح ، لما تة الشاعراظ كاالىتداء إلييا بقكة  شاعرياستكحش مف األلف

 .ذىنية

 ،ٌف اإلدراؾ التاـ لمعالـ المقابؿ أال كىك التخييؿأ  Merleau Ponty بكنتي ميرلك يرل 
يعني أٌف الفكر تمثيؿ ، مما 1لئلحساس قبؿ كؿ حكـ حكما، كلكنو تكجيو معنى محايث ليس

مة سابقة لكؿ عممية ذىنية، فإذا كاف  العالـ االنفعالي عالما متكاصبل يرافؽ اإلدراؾ كمرح
مرئيا عمى مستكل التغيرات الجسدية كالصفات النفسية فإف الفكر يبقى غير مرئي إال بالتشكيؿ 

يا ما يدرؾ إٌف الشياء من» المغكم كبالصكر الخيالية كفي ىذا يقكؿ حاـز القرطاجني:
ف بالحس، فيك الذم تتخيمو و بالحس كالذم يدركو اإلنساإدراك بالحس، كمنيا ما ليس

تخييمو بما يككف و بغير الحس، فإنما يراـ لٌف التخييؿ تابع لمحس، ككؿ ما أدركتنفسو، 
دليال عمى حالة مف ىيئات الحكاؿ المطيفة بو كالالزمة لو، حيف تككف الحكاؿ مما يحس 

كالحكاؿ الالزمة لو، و الحس مف آثاره، كيشاىد، فيككف تخييؿ الشيء مف جية ما يستبين
كالييئات المشاىدة لما التبس بو، ككجد عنده ككؿ ما لـ يحدد مف المكر غير حاؿ كجكده 

ة حاؿ مف الحكاؿ، بؿ اقتصر عمى المحسكسة بشيء مف ىذه الشياء كال خصص بمحاكا
تخييؿ شعرم أصال،  فيامو باالسـ الداؿ عميو، فميس يجب أف يعتقد في ذلؾ  اإلفياـ أنوإ

النقدم عمى صمة اإلدراؾ يركز ىذا المقطع  .2«لف الكالـ كٌمو كاف تخييال بيذا االعتبار
 .في الذىفعالـ الحسي، كآلية تشكؿ المعاني بال

المعاني الحسية ال كجكد ليا إال في الذىف؛ كلذلؾ يطمؽ عمييا أٌف القرطاجني يرل حاـز      
قارىا إلى كجكد خارج الذىف بمعنى أنيا نتاج مدركات ذىنية اسـ المعاني الذىنية، الفت

محصكليا ما تحتممو اٌلمغة الشعرية مف أشكاؿ اٌلنظـ كالتركيب، فيي المسؤكلة عما يقع في 
مقاصد الشاعر الذم يخضعيا لجممة مف المنظكمات متتبعا لمقترنة الكبلـ مف صكر تخيمية 

                                                           

1
- Voir : Merleau Ponty, Phénoménologie de la perception,p44. 

 .98، صمنياج البمغاء كسراج الدباءحاـز القرطاجني،  -2
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تمثؿ العالـ المرئي  الييئات المشاىدة ظؿالشعرم، كت تحرم طرائؽ التأليؼالمغكية القائمة عمى 
لمعاني الحسية التي ليا كجكد في الخارج، كيمكف  انتقاء مف مجاؿ اح بالخارجي الذم يص

نجد بالمقابؿ ألفاظا ك  ،الماءك الشمس، ك القمر، كظ مف ىذا العالـ الخارجي لتمثمو بعض األلفا
ىي ألفاظ ليس ك كقعيا في الفكر، كنحس بيا فقط، م ألفٌ  ت دالة كميا عمى المعاني الحسيةليس

....، كبذلؾ يمكف القكؿ ك الشجاعة، ك ليا كجكد خارجي مثؿ العقؿ  ٌف األلفاظ كضعت إالكـر
في  ككجكد ،تفسر بو الدالالت المعنكية ،الصكر الذىنية كليا كجكد في الذىفإلى جانب 

حساس ، ككٌميا معاف تنتج 1الخارج تفسر بو المدلكالت المادية دراؾ، كا  مف اجتماع فكر، كا 
الشاعر الذم أكسبيا قكة خفية تفاعمت بينيا، كبدت  كثمرة إدراؾ ذىني خالص، كعمى ىذا 

فاإلدراؾ ة بيف مخططي العبارة كالمضمكف، األساس نجد في النص الشعرم عبلقة ثابتة الزم
كامؿ داخمية أخرل جكد عبك ك  ،لعبارة كنسج داللي تمثمتو المغةالذىني  يتحدد عمى مستكل ا

 :في الشكؿ التالي ذلؾ تمخيصكيمكف  ي،في تحقيؽ الفعؿ اإلبداعيمت ساكخارجية 

                                                           
 . 90، صنياج  البمغاء ك سراج الدباءماجي،حاـز القرطينظر،  -1
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حساسية الشعرية عمى اختبلؼ عراء يشترككف جميعا في الطاقة اإليقر النقاد أف الش         
تمؼ ، فتخطبقاتيـ كمنازليـ كحتى بيئاتيـ، غير أنيـ يختمفكف في آليات تشغيؿ ىذه القكة الخفية

أك انقباضا، أك استرخاء، فطريقتيـ في التعبير  ،عبر الزمف امتدادابذلؾ قكة كشدة إدراكية، ك 
عف األشياء اختمفت مف زمف إلى آخر، كمف مكاف إلى آخر، كالميزة اإلدراكية اإليقاعية 

ؿ عمى تنٌكعت، فقد كصؿ البعض إلى اإلقرار بكجكد قكة خفية تدفع إلى اإلبداع، إنو إلياـ ينز 
نفث في ركعو الشعراء؛ لعؿ مصدره شياطيف الشعر، فقد زعمكا أٌف لكؿ شاعر شيطانا ي

اسميا جنية  ، كأٌف عمرك بف قطفٌف شيطاف األعشى كاف يدعى مسحبلإالشعر، كقالكا مثبل 
 جيناـ، كقد كانت بيف ىذيف الشاعريف مياجاة كفي ذلؾ يقكؿ األعشى:

 .1ـ جدل لميجيف المدـدعكت خميمي مسحال كدعكا لو   جينا

إلى  في حقيقة األمر نرجع مصدر القكؿ الذم يقكؿ أف الشياطيف تنزؿ عمى الشعراء،        
الشاعر مف حاالت يمر بمختمفة، أك ما  تتخيمو الذات مف صكر ذىنيةالحالة االنفعالية، كما 

الحقيقة إال إدراؾ  في حالة إلياـ فما ىذا اإللياـ في ىكتمـ بو في حالة نظمو الشعر، ك  نفسية
خيمة، فحضكر العالـ االنفعالي ال يمكف تشعكرم ينتاب نفسيتو فيريو صكرا إدراكية ذىنية م

                                                           
 .197، ص1960، اىمي، مصرالعصر الج تاريخ الدب العربي،أنظر، شكقي ضيؼ،  -1
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نما بمعرفة  ارتسامو مباشرة مف التعابير التبادؿ الشعكرم بيف الشاعر طبيعة المغكية فقط، كا 
كاإليقاع يشكبلف حامؿ لرائحة عمى مستكل الداللة، فالصكت أنو كك االنفعاؿ يترآل  ،كمتمقيو

فالصكت معقكؿ لنو يدرؾ  »، في ىذه الحالة نقطة اليدؼ، كعمييا يعتمد التحميؿ العاطفي
كخالؼ بيف العقالء في كجكد ما يدرؾ، كىك عرضي ليس بجسـ، كالدليؿ عمى أنو ليس 
بجسـ أنو مدرؾ بحاسة السمع كالجساـ المتماثمة، كاإلدراؾ إنما يتعمؽ بأخص صفات 

كميما تكف  .1«مك كاف جسما لكانت الجساـ جميعيا مدركة بحاسة السمع...الذكات، ف
عؿ، كتندفع أف يتحسس كينفأنو المعاني التي تثيرىا تمؾ اإليقاعات كاألصكات، فالشاعر البد 

 .فؽ تجارب أخرل كفي شكؿ لغكم معيففيي تجربة تشابو كتكا أحاسيسو صكرا تخييمية

س جماعي يسمح لممتمقي ىك كذلؾ أف ينفعؿ كيعكس تنعكس التجربة الشخصية في شكؿ ح
دراكو، فتتحكؿ تمؾ التجربة مف المجاؿ العاطفي إلى تجربة جمالية تكحد الكعي،  حدسو كا 

الخارجي كبل كاحدا، كيطمؽ عمى ىذه الحالة  نسؽ التجربة  اكتصبح طبيعة الذات كمحيطي
كؿ تجربة ىي ثمرة تفاعؿ بيف  إف ما يحٌدد نسؽ التجربة العاـ، ىك حقيقة أف» العاـ حيث

، كىكذا تصبح التجربة الجمالية إذا تمؾ 2«الكائف الحي كأحد جكانب العالـ الذم يعيش فيو
الصكرة الذىنية كالحقيقية المرتسمة في ذىف الشاعر، كفي مجمكعة مف الجمؿ كالمعاني التي 

الجمع بيف العالميف  فيشعر بحبلكة  ،يستحضرىا العقؿ يطرؽ بيا ذىف المتمقي دكف استئذاف
تمقائيا بمجرد أف تقع عميو كتبلمس سمعو، كلعؿ الحكاس الخمس ىي كسائؿ شعكرية تحقؽ 

كترجمت عف معانييا  تيا لمعقكؿشياء إذا بينت جذكال»حيث أفٌ ، الفعؿ التفاعميذلؾ 
 3«كاطنيا لمقمكب، صار ما ينكشؼ لتبيف مف حقيقتيا معرفة كعمما مرككزيف في نفسوبك 
المشكمة عمى ير الذم تيمارسو الصكر  الذىنية في التأثى كؿ كقع ييحدثو المستكل المغكم جمفيت

                                                           
 16، صسر الفصاحةابف سناف الخفاجي،  -1
 .59، ص1999، فبراير316، العددإبداعات عمميةجكف دبكا،  -2
 .10، صنقد النثرقدامة بف جعفر،  -3
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مستكل التخييؿ، ذلؾ  أٌف التعبير المغكم إذا نجح في استمالة حاسة السمع خمص لو إلى 
 كمف النفكر كالميابة في حاؿ أخرل. لة ما،اعند حالقمب مف المذة كالحبلكة 

متجمي عمى مستكل العبارة قائـ عمى الفاعمية النفسية بيف المتمقي إف التأثير النفسي ال  
بعد طكؿ  ،اإلدراؾ الشعكرم كالمعرفي مف فكر الشاعريقع التفاعؿ عمى مستكل كالمرسؿ، 

ثـ يقـك عمى تحكيمو تشكيؿ العالـ الحسي المعرفي، كليتمقفو المستمع  قصد ،معاناة كجيد
ف صفاء خكاطر كتبعا ليذا فإ ،اج اإلدراكي التصكرمإلى حالة مف التكافؽ النفسي كاالندم

تحكؿ ممكة الخياؿ الشاعرية كاتساع  تككف أشكاؿ المتمقي، ك  كاطرالمرسؿ مف صفاء خ
التحميمية الذكقية، كىك ما يؤكد فكرة ىي صكرة لمرؤل  مداركيا إلى ممكة الخياؿ النقدية

 بيف الناقد كالمتمقي. التأثير النفسي

ف ميركب منو، أللي صراع دائـ مع كاقعو الذم يسعى المبدع فالعربي أٌف يرل الناقد     
س بفعؿ الكتابة عالـ الشعكر الذم يتأسٌ ،إنو في تحقيقو بداخمو عالما جماليا آخر يرغب

فكرة أف المركبة المغكية ال يتكقؼ فعميا عمى كصؼ العالـ  ،ليتبنىلمألكؼ المغكما يتحدل بياك 
نما ىي حدث كظيفتو تحك   1سكاء عند مف يمقييا أك عند مف يتمقاىا ،يؿ الحاالت، كتعديميياكا 

الشاعر إذا ما اجتاحتو حالة اإلبداع الشعرم كحضرتو األفكار أف يككف  النقاد مف حببيكليذا 
  ا عمى حسب تجربتو كمعرفتو  بالعالـ الخارجييصكغيمستعدا الحتضاف تمؾ الحالة، ك 

باالستيعاب الجيد  المحاكاة الجيدة، كىك ال يتأتي إالخاصة كأف القكؿ الشعرم يعتمد عمى 
يحسف الشاعر تكجيو إدراكو إلى مخزكنو المغكم فبل يدرؾ قيمة تمؾ أم أٌف  ألصكليا،
كانت ذاكرتو قكية كدرجة حفظو األشعار القديمة ك  ال إذا ىـن بالتأليؼ الشعرم، المعارؼ إ

كحصمت لو أقدار  إلى ىذا طبعو كمكىبتوه باإلضافة عالية كمعرفتو بالعمـك كاسعة، كساعد
لحظة القمب أسرع حظرة مف العيف، كأبعد مجاال »العباس ابف المعتز:  يالمعاني لقكؿ أب

كىي الغائصة في أعماؽ أكدية الفكر كالمتأممة لكجكه العكاقب كالجامعة بيف ما غاب 
المساف إذا نطؽ،  كحضر، كالميزاف الشاىد عمى ما نفع  كضر، كالقمب المممي لمكالـ عمى

                                                           
1
- Voir : Paolo, Fabbri, Le tournant sémiotique, p71 
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كشي الكالـ في قمبو، ثـ يبدييا بألفاظ ككاس في إذا كتبت، كالعاقؿ يكسك المعاني كاليد 
أحسف زينة كالجاىؿ يستعجؿ بإظيار المعاني قبؿ العناية بتزيف معارضيا كاستكماؿ 

البد  اإدراكي العممية اإلبداعية فعبلاعتبار ىذا القكؿ يزيدنا تأكيدا عمى  إفٌ ثـ . 1«محاسنيا
منو، يشتغؿ الفكر فيو كآلة ذىنية، كأٌف الشيء الغالب في التحكؿ الشعكرم، ىك كجية النظر 

العقبلني  طرائؽ االستخداـكعي الذاتي بالخصكصية الشعرية، ك الشديدة االتساع كذا ال
تفاعبل إدراكيا آخر يقدره المتمقي الناقد جراء تفحص ىذا الشاعر بو لمخصائص الفنية ليحقؽ 

، كما مجو كنفاه »، فعؿ المتميز مف زاكية الفيـ الثاقب كالمتأثرال فما قبمو كاصطفاه فيك كاؼو
  يحتاج إلى التبصر كالتدقيؽ فيو.t، 2«فيك ناقص

 :دراكيالرؤية كالبصيرة باعتبارىما فعال إتمثيؿ ا-2

 قديةة كالنفسية لصاحب الرؤية النإنو ليس مف السيؿ الكقكؼ عند الخصكصيات الشعكري    
إال بالعكدة إلى أحكامو كنصكصو التي خمفتيا ىذه الرؤية، فما ىذه الرؤية؟ ككيؼ تشتغؿ عند 

 الناقد؟ 

ذا بدأنا بالمفيـك السطحي لمرؤية، ستستك           تمثميا يقفنا تمؾ الكظيفة الحكاسية التي كا 
و الكظيفة مثممفيـك آخر أكثر عمقا كباطنية، كتب (عضك العيف )رأل، يرل، رؤية بالعيف

كما يحيط بيا مف تغيرات، حيث تككف ىذه  ،النفسية الداخمية لمذات الشعكرية المدًركة لمككف
كجكب شحف مفيـك خاص، إنيا البصيرة، كفي ىذا تمميح إلى ذات الرؤية مف نكع آخر 

الفمسفية كالفكرية األكثر عمقا، كالتي يمكف أف تترآل مف كرائيا عدة الخطاب النقدم بالرؤية 
 مختمفا عف  صكرتو كككنو الطبيعي المرئي.الخطاب يبدك أخرل، لأبعاد  

بيف  يتشاكمفعؿ ك مكياف الذاتي، تمثيبل لسنحاكؿ أف نركز ىنا عمى الرؤية باعتبارىا         
النظر المادم ككسيمتو العيف  يمثموالخارجي ك  ىما: تتعمؽ  بمستكييففيي اإلدراؾ كالفكر، 

                                                           
 .145، ص1، جزىر ا داب كثمر اللبابالحصرم القيركاني، أبك اسحاؽ  -1
 .20ص ،عيار الشعرابف طباطبا،  -2



 الفصؿ الثالث:             السيركرة السيميائية لمتجربة الحسية في المنظكمة النقدية

 

213 
 

تو البصيرة، كأما بالنظر إلى الكظيفة السيميائية فيككف األكؿ ممثبل كآخر باطني معنكم ككسيم
  :، أما الثاني فيمثؿ مخطط المضمكفلمخطط العبارة

 

الرؤية الفردية المتحٌكلة إلى رؤية  ٌف الرؤية ىي نكع مفإ لخر أمف كجية يمكف القكؿ     
يتعمؽ محكر . في حيف، كيعني ىذا أف محكر الشدة يرتبط بحاالت الذات كاألىكاء ،جماعية

، كىذا ما يظيره المخطط محكر الحساسية )الرؤية اإلدراكية( ، كيمثؿالمدل بحاالت األشياء
 اآلتي:

 

 

  -الخطاطة التكترية لقيمة الرؤية -محكر المعرفي )الرؤية( ال

البصٌرة: النظر  

 مستكل المضمكف•
 الشعكر الداخمي•

العٌن: النظر  

 مستكل العبارة•
 الشعكر الخارجي•

 الرؤٌوي قيمة المرئي

 النظرة : فعؿ النظر

 فعؿ النظر 

الموضوع 

 المرئً
 الفعل: رأى   

 عضو التنفٌذ: البصر 

 المرئي
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نظر معينة األحكاـ النقدية الخاصة بالنقاد دكما بالمقابمة بينيا، فمكؿ ناقد كجية تعرؼ       
دد تتبنى كتتطكر انطبلقا مف تع -رغـ كجكد نقاط تشابو-كطريقة  خاصة في التفكير كالتمييز

، إنيا رؤية نقدية تقابؿ منيجية فردية في التفكير؛ بكجو خاص دراكوا  ك عكالـ اعتقاده كمعرفتو 
 خاصالرؤية النقدية في النصكص النقدية كحاممة ألثر معنى تمؾ نممس كعمى ىذا األساس 

 دراؾغؿ بيف طرفيف ىما الفكر كاإلتيا تش؛ كألنأصحابيا يصعب أحيانا الكقكؼ عند مقاصد
في درجة الشدة التكترية، كيمكف أف  اآلخرمنيما ض كؿ كاحد ناقكبيف مركزيف انفعالييف ي

 نضع مخططا ليذا المسار العاطفي بالشكؿ التالي:   

 

 

 

 

 

 

 

دية إلى معرفة جماعية تحٌددىا األنساؽ الثقافية، ألف البعد تتحكؿ اإلرادة الذاتية النق    
دراؾ مكٌجيا مف عد االنفعالي كالمعرفي، كيككف اإلالتداكلي في ىذه الحالة يطغى عمى الب

قافية محددة في الزماف يصبح شكبل ثقافيا خاصا بحالة ثل ،شكؿ الخطاب النقدميالجماعة ف
 ،فات بأكممياالتي تنتظـ كفقيا ثقا باألككاف اليككية،مشكبل في الكقت ذاتو ما يسمى كالمكاف، 

لمذات  تشكيؿ مسار معرفيمما يسمح ب ،رات الثقافية في النصكص النقديةالتعبي يمثؿ ذلؾك 
تأسيس الكعي الجماعي المتمثؿ في الحاجة إلى جكدة العممية اإلبداعية، كبذلؾ تتكلد ك  ،النقدية

 انفعاؿ إيجابي قكم التكتر: الرضا -

 جابيةيت اإلمركز االنفعاال

 انفعاؿ إيجابي متكسط التكتر: االستحساف-

 محكر الزمف                            

 الخيبةانفعاؿ سمبي بتكتر شديد: -

 السمبيةمركز االنفعاالت 

 انفعاؿ سمبي بتكتر ضعيؼ: االستيجاف-
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 لفرحة كالرضايبة، فكمما تحققت الجكدة أحس الناقد باعاطفتيف متناقضتيف ىما: الرضا، أك الخ
ذا كاف  كىنا  ،كالحزف القكؿ الشعرم عكس ما كاف يتكقعو أحس بالخيبةفقابمو بحكـ ايجابي، كا 

إذا كاف النظـ سكيا كالتأليؼ مستقيما كاف كصكؿ المعنى »نجد عبد القاىر الجرجاني يقكؿ: 
ذا كاف عمى خالؼ ما ينبغي كضع الٌمفظ إلى ، كصكؿ المفظ  إلى سمعؾ، ك اإلى قمبؾ حمك  ا 

ذا أفرط المر في ذلؾ صار إلى التعقيد الذم  السمع، كبقيت في المعنى تطمبو كتتعب فيو، كا 
اف لمرؤية الذاتية ف الفردية كالجماعية الممثمتارادت، كمنو تتصارع اإل1«قالكا إنو تستيمؾ المعنى

لتجعؿ مف ىكل الخيبة مثبل فائضا ىككيا ينعكس عمى تحكماف الذات الناقدة؛  افتمالنقدية، كال
تتحكؿ ، إذ الفعؿ الشعرم بألفاظ مف قبيؿ، فضفاض، ككريو، كمستكره، كحكشي كغريب...إلخ

الرؤية إلى رؤية فعمية مممكسة مف الككف الخطابي الذم يشير إلى مركز االنفعاالت السمبية، 
 اإليجابيةه الرؤية سدجتف يجابيةعاالت اإلؿ عند مركز االنفكأما الفائض اليككم الذم يتشك
 شعر فيو حبلكة، إنو كالمسؾ ،تعابير مف قبيؿ: ركنؽ الماءسو بالفرحة كالقبكؿ كالرضا، كتعك

 يفكح عطرا....  

تمثيؿ  لمعنى كلتعييف حالة النفس، بمعنىكجية أساسية لتشكيؿ ا فتمثؿ العمميات العقمية إذ
كىكذا  ،2كلكجي الممثؿ لمشركط القبمية كلمخياالت التكضيحيةبيستمالكائف كتأسيس الخطاب اإل

أف عممية إدراؾ العالـ الخارجي الفيزيائي يتـ عف طريؽ الرؤية المادية المبلحظة يتضح 
 ،الصكرة المرئية المعنى كاضحا مدركا مباشرة مف العالـ الخارجيتشكؿ ك  ،)سمعا أك قراءة(

كالشاعر عمى طبيعة ثقافية جماعية، ذات تفاصيؿ  الخارج ينطكم بالنسبة لمشعر خاصة كأفٌ 
ية، أك غير إنسانية حالة إنسان خمؽكتكمشاىد قابمة لممحاكاة، كلتتجاكر ذلؾ كتتآلؼ 

نسمييا أحيانان بػالحالة االنفعالية الشعرية الشديدة التكتر، حيث تتجمى عبر  )طبيعية....(
األشياء  معتتجمى اء مع اآلخريف، ك مشاعر متضاربة مف االنفعاؿ كاالرتماض، أك االسترخ

مف الداخؿ، فيتمثميا النقد  عندما تتحكؿ الحاالت اإلنسانية تمؾ إلى عناصر تفعؿ فعميا
مف طبيعة النقد أف يحٌكؿ فالعممية قسر أك اضطرار،  كيخضعيا لقكانينو كمشيئتو، كليس في

                                                           
 .271، ص اإلعجازدالئؿ عبد القاىر الجرجاني،  -1

2
-Greimas, et Fontanille, Sémiotique des passions, p15-16. 



 الفصؿ الثالث:             السيركرة السيميائية لمتجربة الحسية في المنظكمة النقدية

 

216 
 

متعددة المنابع إلى تنقية و رؤاه الكجيدفيف، عبر الممارسة ك  كؿ شيء يتمقاه إلى فعؿ داخمي
لتظير بمظير يميؽ بمقامو كشركطو، ففي كينقييا  معيا، العكالـ الخارجية كالمكاد التي يتعامؿ

أف ليس كؿ ما في  ليؤكد ذلؾخارجي، كيبقى الجكىرم كحده، ال داخمو تزكؿ شكائب العالـ
 :الجكىرم يتكلد الككف اليككم الفعمي كالمحقؽ كمف ىذا ،العالـ جكىريان 

 

بيف رؤيتيف  الخارجي كالمرئي الداخمي، أك جمعإٌف اإلدراؾ عممية فكرية كسطية بيف المرئي   
ـٌ   الحكاس الخارجية كتمتد في الذىف سيميائيتيف ىما البصر، كالبصيرة، كفيو تتعالؽ كمف ث

بعد الظاىرم لمدكاؿ مع الإلى المحسكسات الباطنية بفعؿ التراسؿ الحكاسي، كمنو يمتقي البعد 
نقطة  لبمكغ ، سعيامع الذات المتمقية يحائي لممدلكالت بحثا عف نقطة تكافؽ الذات المرسمةاإل

كليس الفكر الطريؽ إلى تميز ما يثقؿ  عمى المساف مما »، تبلقي البعديف العاطفي كالتداكلي
ذ ثبت أف الخبر ال يثقؿ، إنما الطريؽ كسائر معاني الكالـ ينشئيا  إلى ذلؾ الحس، كا 

نساف في نفسو، كيصرفيا في فكره كيناجي بيا قمبو، كيراجع فييا لبو، فأعمـ أف  الفائدة اإل 

العٌن: العالم الخارجً  

توافق الصورة المرئٌة 
:  مع الصورة الذهنٌة

 اإلدراك

: انعكاس الصورة فً الفكر
 الفهم

تشاكل الحدس مع 
تركٌب : االحساس

 العالم الحواسً

 تشكٌل مفهوم نقدي
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كمنو يمكف اإلشارة إلى آلية  1«في العمـ بيا كاقعة مف المنشئ ليا كصادرة عف القاصد إلييا
 تعالؽ األطراؼ التالية:

 

كاإلفياـ بآلية الفيـ  متعمقة ،التي تـ التمثيؿ ليا ،يةمف الكاضح أٌف العممية اإلدراك           
:)ما تراه العيف أك المعركفة بيف ثنائية المرسؿ كالمتمقي انطبلقا مف الحكاس المباشرة المقابمة

عبر كاسطة العالـ الخارجي، بمثابة كصؼ لمراحؿ تكلد  ،تسمعو األذف ( إلى حكاس الكصكؿ
كعند ذلؾ اقناعيا  ةلنصكص النقدياالدالالت الذىنية المختمفة مف حيث قكة تبرير 

اشتغاؿ العبلمة السيميائية القائمة عمى ثنائية طريقة ، كىي بذلؾ تشتغؿ بنفس كمصداقيتيا
 الدليؿ كالداللة.  

 العالـ الخارجي المرئي الفيزيائي الدليؿ  

   النص النقدم 

 المنظكمة الشعرية                   الداللة 

منطكقة أك مكتكبة( بمثابة إدراؾ متشاكؿ مع الحدث الشعكرم تككف العبلمة المغكية )        
، كالذم يرل ال بد لو أف يمر وكمحايثة لمع المرئي نسج الرؤية في تفاعؿ »ذلؾ أف أشكاؿ 

تجسيدا إلدراكو ية، ثـ يبحث عف معارفو المسبقة، بالمرحمة االفتراضية لألشياء المرئ
                                                           

 .545، صدالئؿ اإلعجاز ،عبد القاىر الجرجاني -1

 الرؤية النقدية
 

 

 

 البعد التداولً

 الرؤٌة الخارجٌة

 البعد العاطفً

+ الرؤٌة الباطنٌة 
 الخارجٌة

 البعد اإلدراكً

 الرؤٌة الباطنٌة



 الفصؿ الثالث:             السيركرة السيميائية لمتجربة الحسية في المنظكمة النقدية

 

218 
 

البد لو أف يمر أكال بصيغة تأسيسية كىي الشعكرم، كلكف قبؿ تفعيؿ كتحييف المعرفة، 
 .1«التصديؽ، فالذات المالحظة البد أف تصدؽ الشيء المالحظ

رئية ميما مسبقا بالعيف، فيي الممتقط األكؿ لممعمكمات الم يتحددإٌف منبع الرؤية           
يمكف ليا ىي نافذة الجسد إلى الركح، فالعيف ال تتحدث كبلما، كلكف ك كاف مصدرىا كتأثيرىا، 

أف تعٌبر عف أشياء كثيرة، كتحيؿ إلى معاف متعددة، فقد قيؿ في باب االستدالؿ لمخط عمى 
قالت الحكماء: العيف باب القمب، فما  »، الضمير عند النقاد القدماء ما يثبت ىذا التصكر

كفي مكضع آخر ال يختمؼ عف  ،2«بمغ مف لفظأالقمب ظير في العيف...كرب إشارة كاف في 
عي عف يكنس بف مصعب عف عثماف بف قكؿ عف أبي حاتـ عف األصمنجد ؿ السابؽ، القك 
براىيـ بف محمد إال ألعرؼ في العيف إذا عرفت، كأعرؼ فييا إذا أنكرت، كأعرؼ فييا إذا لـ إ

تعرؼ كلـ تنكر، إما إذا عرفت فتحكاص، أما إذا عرفت فتجحظ، كأما إذا لـ تعرؼ كلـ تنكر 
ال يمكف لمفيـ كاإلدراؾ أف يتأسسا ما لـ تثر فييما العيف مف القكليف، كما ىك كاضح ،ك 3فتسجك

منبيات مختمفة انعكاسا لما رأتو، أك تظير عمى الجسد في المقابؿ مبلمح مختمفة تعبيرا عما 
الممثؿ الحيكم لمذات، " يدكر في مخيمة المرسؿ، فالعيف يمكف أف ترل بنظرة كاحدة، فيي

بعدىا أحيانا أخرل، كحتى يمكف ليا االنسحاب في مكاضع أخرل تقرب الشياء أحيانا أك ت
لتتمكقع في مكضع االستقباؿ بعيدا عف الذات الجسدية، ماذا تقكؿ؟ فالتحميؿ الجمالي يظير 
كرغبة متبادلة لممتقطع ككالتقاء في منتصؼ الطريؽ بيف الذات كالمكضكع حيث يحيؿ كؿ 

عيف ىي المستقبؿ األكؿ لممظاىر الخارجية التي ال كيعني ىذا القكؿ أفٌ  ".كاحد إلى ا خر
يتمقاىا المبدع أك الناقد، كالكائف الحي بشكؿ عاـ، كعند أصحاب سيمياء الشعكر تعني 

 المستقبؿ الخارجي لئلحساس.

                                                           
1-Voir : Denis Bertrand, Précis de Sémiotique littéraire, p87. 

 .204-125، ص2، جالعقد الفريدابف عبد ربو، ينظر:  -2
 .204صالمصدر نفسو،  -3
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اسة الرؤية، كمختمؼ تمثيبلتيا لـ يغفؿ نقادنا القدامى ىذه األىمية األساسية لح       
حبيا بشكؿ مباشر إلى الفكر، فتيديو إلى الذكؽ السميـ، كما حساسية، فالعيف تحمؿ صااإل

فيذا العضك األساسي  .البحث عنيا تنمي لديو اإلحساس بالقيـ الجمالية، كحتى في آليات
صحيحة لؤلشياء ال يمكف أف تككف فٌعالة إال إذا تضافرت مع عكامؿ الذم يسمح برؤية 

غ منيا لغة شعرية تجاكز حقائؽ الٌمغة العادية أخرل، ذلؾ ألٌف الشاعر يتدخؿ بقكة خيالو ليصك 
 ،حساسوإد فإٌنو يشحذ بدكره ذكقو كيفٌعؿ إلى آفاؽ مبتكرة جديدة، إيقاعية كتصكيرية، كأما الناق

كمنو يتجاكز انفعالو ليشكؿ حاستو الجمالية الذكقية المتفاعمة بفعؿ حكاسو؛ حتى يشكؿ 
بيف المرسؿ  لمناقد، كتتكلد سيركرة عاطفية حضكرا انفعاليا تتضخـ فيو المدركات المعرفية

نجد االنفعاؿ الجمالي يتعرؼ عمى جميع القيـ المكجية كالمرتسمة » حيثالمبدع كالناقد، 
ٌف ىذه السيركرة ، ك 1«لألشكاؿ الحكاسية، فيك حدث قابؿ لمرؤية بكاسطة سيميكزيس الفعؿ ا 

مباشرة لتداخؿ فكر الشاعر مع فكر  نتيجةة لعبلمات إدراكية يمكف أف تككف السيميائية الحامم
لمبكاعث األصمية التي تنشأ  ى خمؽ الحدث اإلبداعي، كالمساندعم المساعدالطرؼ الناقد، ك 

 .ة الطرفيف المتفاعميفعف تجاكب إدراكي داخمي مع حاالت احتكت معيا حال

عة الشعر شبكة معقدة مف االنفعاالت، كليذا اختمفت زكايا النظر إلى طبيرتسـ عند النقاد ت
مدكنتو ك ناىا كؿ ناقد تجاه الشاعر المبدع كتباينت المكاقؼ التي يتب -لعربيالشعر ا -كدكافعو

اإلبداعية، فيذا عبد القاىر الجرجاني يجعؿ لقكة تأثير التمثيؿ الشعرم أسبابا ترتبط بطريقة 
أٌف  »، فيك يرلإدراؾ النفس لؤلمكر كالمداخؿ التي تدعـ طريقة تمقييا ذىنيا كانفعاليا شعكريا

أنس النفكس مكقكؼ عمى أف تخرجيا مف خفي إلى سجمي، كتأتييا بصريح بعد مكني، كأف 
تردىا في الشيء تعمميا إياه إلى شيء آخر ىك بشأنو أعمـ كثقتيا بو في المعرفة أحكـ، 
نحك أف تنقميا عف العقؿ إلى اإلحساس، كعما يعمـ بالفكر إلى ما ال يعمـ باالضطرار 

لٌف العمـ المستفاد مف طرؼ الحكاس أك المرككز فييا مف جية الطبع كعمى حد  كالطبع،
الضركرة يفضؿ المستفاد مف جية النظر كالفكر في القكة كاالستحكاـ، كبمكغ الثقة فيو غاية 

                                                           
1
- Jacques, Fontanille, Sémiotique et littérature, p228. 
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كفؽ ىذا الفيـ ، يبدك الفعؿ اإلدراكي لخمؽ الشعرف. 1«التماـ، كما قالكا: ليس الخبر كالمعاينة
ز المتفكؽ عف كعي ر الشاعر المتميفيو يعبٌ  ،كة المنابعبرؤية إدراكية متشا ،نفعاليكالتذكؽ اال

حساساتو الداخمية فيطمقيا في شكؿ طاقات لغكية، تترآل في شكؿ قكة إلطبعو كاختيار تمثبلت 
كىك الجسد  ،التخييؿ كالتصكير، أك بانطباع رؤاه المختمفة عمى الشكؿ الخارجي لذاتو

العقؿ+ )الجانب اإلدراكي كمستكل الفيـ ـما يكسبيفيفطنة الشعراء ى تتجمحيث الحساس، 
لحركة اإلبداعية القائمة عمى الذكؽ الجمالي المتكلد مف عمى مستكل امف تميز كفرادة  الفكر(

 التي ال تغيب في أشعارىـ.مدركات الحكاس) السمع أك الرؤية( 

فنية متمقيا كاعيا مدركا، كعميو أف المبدع)الشاعر( لكي يحقؽ غايتو العمى يشترط         
عمبل عمى تحقيؽ ، تركيبالاألسمكب ك في ريحية األيحيؿ إلى نفسو لمكشؼ عف تمؾ المزية ك 

اللفاظ أك المغة مكتكبة كانت أـ شفاىية ال  »، كمو ألف رتياح النفسي عند تمقي ذلؾ العمؿاال
تي تتخذ دكر العناصر الفكرية فالجكاىر النفسية ىي ال ،تحمؿ أية دكر في ميكانيـز الفكر

 ، 2«، يمكف ليا أف تدمج كتجمع عف كعي لتككف مرئيةعمى القؿ مف رمكز كصكر كاضحة
ٌف عممية الكشؼ عف قناع العالـ اإلدراكي  يتحممو المعنى في كعي المتكمـ مف جية ىي ما  كا 

 .أك بتعبير آخر بيف المدًرؾ كالمدرىؾ جية أخرل؛ كالسامع مف

في النقد العربي القديـ يمحظ ىذه الخصكصية الداخمية لمذات الشاعرة المتأمؿ إف          
 أثناء تأصيؿ الفف الشعرم، فمثبل نجد حاـز القرطاجني يحدد ىذه الخصائص الذاتية بقكلو:

كيكره إلييا  ب إلى النفس ما قصد تحبيبو إليياالشعر كالـ مكزكف مقفى مف شأنو أف يحب»
ؾ عمى طمبو أك اليرب منو بما يتضمف مف حسف تخييؿ لو، ما قصد تكرييو لتحمؿ ذل

كمحاكاة مستقمة بنفسيا أك متصكرة بحسف ىيأة الكالـ أك قكة صدقو أك قكة شيرتو، أك 
بمجمكع ذلؾ، كؿ ذلؾ يتأكد بما يقترف بو مف إغراب، فإٌف االستغراب كالتعجب حركة لمنفس 

                                                           
 .92، صأسرار البالغةعبد القاىر الجرجاني،  -1

2
- Paolo, Fabbri, Le tournant sémiotique, p33. 
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لقد تقرر أٌف الكزف كالقافية ىما أٌكؿ ، ك 1«رىاإذا اقترنت بحركتيا الخيالية قكل انفعاليا كتأث
الخصائص الذاتية لمشعر، لككنيما إطارا خارجيا شكميا كمف المدركات األٌكلية الخارجية لمذات 

 .حصكؿ ذلؾ كمو التأثير في المتمقيالشاعرة، فم

لنفس عند حدكد المتعة اآلنية كاإلفادة الذىنية، بؿ يمتد ليثير في االعمؿ األدبي ال يقؼ  
ما ك  ،إال بتحصيؿ الفيـ كالمعرفة ييامكاقؼ معينة ال سبيؿ إلبكاعث كانفعاالت تدفع إلى اتخاذ 

لـ تكف لدل المتمقي القدرة عمى تفكيؾ الصكرة لما تتضمنو مف حسف تخييؿ كمحاكاة متصكرة 
ص ٌف كصؼ األشياء أك األشخاإلقكؿ انطبلقا مف الكعي اإلدراكي بحسف ىيأة الكبلـ، كيمكف ا

إما أف يككف كصفا ليا لما عميو في الكاقع، أك بما ينبغي أف تككف عميو في الممكف، أك كما 
ىي في األذىاف، أك كما ىي في األعياف، كذلؾ باعتبار أف األلفاظ إشارات إلى أشياء 
خارجية أك صكر ذىنية، مما يصكر الداللة اإلدراكية في شكؿ صكرة مرئية تثير شعكرا جديدا 

مف خبلؿ تجسيده عمى مستكل العبارة بتخير المعاني، فظ كعمى مستكل العبارة، الم كامنا في
نيا تسبح عند كؿ مبدع في فيض كعيو، فبل تنتظر إال صكغيا في األلفا ظ لتبحر في عالـ كا 

ؿ كاإلحساس بو، فبل فيعد اإلدراؾ الشعرم ضربا مف ضركب اختيار الشك .الشعكر كاإلدراؾ
الفنية التي تساعد عمى إدراؾ الصكرة الشعرية التي تسيـ في خمؽ باألداة  عجب أف ييتـ

تمؾ نيا إدراؾ؛  أم حساس كاإلىك تكافؽ لئل كافؽ المفظ كالمعنىإدراؾ متميز لمشيء، فيككف ت
ألٌف ما ييـ  ،تخمؽ رؤيا خاصة حممتيا العيف كأدركتيا البصيرة، كال تقدـ معرفةالصكرة التي 

نما اختبار ما سيككف عميوعميو ا افالمتمقي ليس ما ك ذا كاف الشعر ، 2لشيء، كا  الناقد –كا 
ما يخمقاف عمى ىذه الصفات التي ذكرت فإٌف فاعميتيما في المتمٌقي تككف كبيرة كعميقة، كى

كينقبلف رؤل خاصة ترتسـ عمى النص) الشعرم/ النقدم( كبمغة بميغة حالة شعكرية متميزة، "
ٌنما غدا متصبلن   ،قارئإلى ال–كحسية تنتقؿ مف محكر الٌنص  عرابان، كا  فمـ يبؽى الشعر لغةن كا 

بثقافات عصره، كيحتاج الشاعر المثٌقؼ إلى ناقد مثٌقؼ، كلـ يبؽى ابف األعرابي كأمثالو قادريف 

                                                           
 .71، صمنياج البمغاء كسراج الدباءحاـز القرطاجني،  -1
 .94، ص2007 ،، لبناف1، طالقراءة النسقية، سمطة البنية ككىـ المحايثةأحمد يكسؼ،  :ينظر -2
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كلكج الٌنص الشعرم الجديد، ألٌف أدكاتيـ ال تيسعفيـ عمى ذلؾ، كىي ال تصمح كحدىا أف عمى 
المفاتيح أكثر دٌقة كعصرية، كذلؾ ما كجدناه مثبل في  تككف مفاتيح ليذا النص، فصارت

كنحف في عصر القراءة  ،الصراع الذم احتدـ بيف األنصار كالخصـك حكؿ شعر أبي تماـ
ٌف تعٌدد القر ك  كال ييكتشؼ الٌنص،  اءات ييثير الٌنص الثرم كييٍثريوتعدد التأكيبلت لنص كاحد، كا 
بالقراءة، كىذا ما سنحاكؿ الكقكؼ عنده في المبحث  يينتج إالٌ ال يتمادل كيٌتسع كيتجاكب ك ف

في منتيى  نيلمعااتنظيـ ف ببلغة عاطفة أصحابيا، كمنتيى الثاني، فببلغة لغة النقد م
 االستقصاء كالعمؽ.

متاعي:حدث الحكـ النقدم -3  إبالغي كا 
في لـ ينظر العرب إلى الشعر عمى أنو مجمكعة قكانيف فقط، بؿ عمى أنو عممية إبداعية 

ذ ييتدم إلى  اذاتو، كأٌف لو دكر  في إثارة شعكر المتمقي كفي تنمية ممكة التفاعؿ لديو، كا 
أسمكبا ينتيجو المتكمـ ال يخرج عف كظيفة؛ يريد بيا إقناع المخاطب كالتأثير باعتبارىا الببلغة 

 يربي حيث يعمؿ عمى أفٌ  ،فيو باختبلؼ األساليب، كيتكقؼ بيا المخاطب لممعاينة كالفيـ
الذكؽ األدبي الجمالي عند الدارس، كىك ثانيا يكقفو عمى خصائص األسمكب العربي، كعمى 

  ،ردبائنا كشعرائنا في مختمؼ العصك سٌر ببلغتو، كىك ثالثا يجعمنا أقدر عمى فيـ ببلغات أ
فيك في أساسو نشاط ذىني كفكرم إدراكي كجد لتبميغ  النقدم نشاطا شفاىيا النصفمنذ كاف 
ـٌ يقنع المبدع الشاعر بآليات اإلبداع درجة تفاعم و، فيو يحاكؿ الناقد المتحدث أف يكجو، كمف ث

كأساليب كبلمية قكية كمؤثرة قد أدركيا ذىنو كتقبمتيا عاطفتو، كيسعى السميمة، كباستعماؿ صيغ 
، فمصطمح الببلغة عمـ ييعنى أصميا عمى القكؿ العاطفي البميغ إلى كضع منظكمة نقدية مبنية في

شفكية أك مكتكبة، ككٌؿ ما نستعممو لغرض  ،لفصاحة كييتـٌ بتنظيـ الخطابات بشتى أنكاعيابا
 بالتٌالي تتحٌدد الببلغة كفٌف استعماؿ األحاسيس،ك اإلقناع حٌتى تعابير الجسد كالحركات المختمفة، 

ا يقكؿ؟ يتحٌدد الخطاب بالٌنسبة ألرسطك عف طريؽ ثبلثة أسئمة مختمفة: مف يتكٌمـ؟ مع مف؟ كماذك 
 .Les modalités de l’énonciationيي أسئمة تبدك بسيطة لكٌنيا تحيؿ عمى صيغ الٌتمفظ ف
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لـ  يالببلغالكبلـ لممتكمـ مف أجؿ اإلقناع ، فالحب ك المجاؿ األمثؿ تعد العكاطؼ         
 العبلقةف التكاصؿ في خدمة الشعر ألفٌ ك ، بيف الذات كالمتمقي يتكقفا عف تأسيس عبلقة ضيقة

حديف متساكييف: ذلؾ  اتثير انعكاسا ذقكية كمتكاممة، حيث التي تشكميا العكاطؼ مع الببلغة 
الفيمسكؼ العقمي، أما عند مصداقية  ةألنيا تستثمر األحاسيس، كتمعب بيا، كتستدعي حذر 

، في شكؿ خطابي 1العالـ النفساني فيعمؿ عمى معرفة شعكر اإلنساف ككيفية تأثير أحاسيسو
خمقتيا الظركؼ الزمانية كالمكانية، إنيا تمؾ األككاف التي نفسية الحالة البيتـ إذ ي ،خاص

تصنيفات إيحائية تؤثر أكثر مما تقدـ حكما في  ىيك غة المألكفة، األىكائية البعيدة عف المٌ 
البحث عف الجكدة إلى أىكاء  فتتغمب نظرية الرغبة عمى نظرية القانكف، كيتحكؿ ىكل ،الشعر
 .أخرل

أٌف شخصية اإلنساف تترٌكب مف مجمكعة سمات مزاجية عمماء النفس عمى لقد أكد         
ي العامؿ الكراثترجع إلى  الٌسمات الًمزاجيةإلى سمات اجتماعية كخمقية، ف إضافة ،كانفعالية
 ما أٌف الٌشخصية كٌؿ متكامؿ فمف المؤكد ميكتسىبىة، كب مقيةالٌسمات االجتماعية كالختعد بينما 
النقدية النصكص تحمؿ ك  .2فاعؿ بيف كٌؿ ىذه العناصر ىك الٌذم يتحٌكـ في بنائياأٌف التٌ 
ي مف جية جاءت ، إف لـ تقـ بتفسيرىا،  فيsensibilisationثار خطابية لمتحسيسآالتراثية 

لمستمع، كليا مف جية أخرل مؤثرة كعاطفية تثير حس اجاءت لغتيا ك  ،كخطاب بياف كببلغة
فعميا صيغ لمكأٌف  ،ؼ التحسيس عمى أنو مف طبيعة فسيكلكجيةحيث يعرٌ ك  ،قناعالقدرة عمى اإل

مصطمح طمؽ عميو الجاحظ أ ح الجسد، كىذا الشكؿ مف التكاصؿتغيير مبلم فيالكاضح 
لـ يقصد الجاحظ أف يجعؿ لفظ البياف مصطمحا  »البياف، فببلغة العاطفة ىي البياف؛ حيث 

ن ما كاف في نظره  قسيما لمفظ التبييف، إذ جعؿ كال أف يدخمو في فرع مف فركع العمـ، كا 
البياف معنى عاما، كجعؿ التبييف ىك نتيجة الجيد الفني لإلنساف، فإذا تأممنا الفرؽ في 

كالتبييف فرٌبما كجدنا لفظة التبييف أقرب لمفظتيف إلى المقصكد  المعنى بيف لفظتي البياف
                                                           

1
-Gisèle Mathieu –Castellani,la Rhétorique des passions p29-30 

، مؤٌسسة المختار لمٌنشر 1، تح:محمد عبد الجكاد، طفصكص الفصكؿ كعقكد العقكؿظر: ابف سناء الممؾ، ين -2
 .  224، ص2005كالٌتكزيع، مصر، 
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حيث ، أرسطكتحميؿ الببلغي لمعاطفة عند مفيـك الجاحظ لمبياف ال يختمؼ عف ال، ف1«بالبالغة
صناعة مدارىا إنتاج قكؿ تبني بو اإلقناع في مجاؿ المحتمؿ » المتمثمة في الخطابةبيا يعني 

بمعنى أٌنيا عالقة بيف طرفيف تتأٌسس عمى الٌمغة لمسائؿ الخالفية القابمة لمٌنقاش، كا
لمقابؿ جنسا مف التٌأثير يكٌجو بو كالخطاب، يحاكؿ أحد الٌطرفيف فييا أف يؤٌثر في الٌطرؼ ا

فالناقد ال يكتفي بإصدار ، 2«فعمو أك يثبت لديو اعتقادا أك يمميو عنو أك يصنعو لو صنعا
نما يرل أف عاطفتو  لفاظ حيث يعبر باأل ،المبالغة كالتأثيرتمزمو أحكامو بمغة بسيطة مباشرة، كا 

 ص مف التكمؼكالتخمٌ المكحية،  المعاني ريٌ تخيعمد إلى المينة القريبة المفيمة الحسنة الكصؼ، 
متخٌيرا مف  كريما في نفسو االبتعاد عف الغريب المستظرؼ، كمتى كاف المفظ...»ك كالتزيد
ككاف سميما مف الفضكؿ، بريئا مف التعقيد، حٌبب إلى النفكس، كاتصؿ بالذىاف،  جنسو

طره، ه، كعظـ في الناس خكالتحـ بالعقكؿ ... كخٌؼ عمى ألسف الركاة، كشاع في ا فاؽ ذكر 
فبلبد لمناقد أثناء إطبلؽ أحكامو أف  .3« كرياضة لممتعمـ المريض كصار مادة لمعالـ الرئيس

يستعيف بكسائؿ ببلغية عديدة كمختمفة، لتحقيؽ ىدؼ إقناع المستمع، فمنيا ما تعٌمؽ باأللفاظ، 
الناقد متمٌكنا كاف  ككمما ثر، كمنيا ما تعمؽ بالمعاني،فإذا كانت حسنة الرصؼ، كاف كقعيا أك

في الحكـ، كاف حٌظو أكفر في اإلقناع تمثيؿ قكاعد الكبلـ مف مكضكعو، كحريصا عمى 
 .كالتٌأثير

ىي حاالت نفسية تسبؾ في ، ىك بشكؿ عاـ الخطاب المؤسس عمى قكاعد ببلغيةإٌف        
شاكمة عاطفة عمى الظف أف النقد العربي لـ يكف يتصكر ببلغة الكأغمب قالب لغكم متميز، 

نما جاءتيـ ال ما يأتي مثمما  فكرة سميقة كارتجاال،أصحاب سيمياء الحكاس في ىذا العصر، كا 
يكشؼ لمناقد العربي أف كعمى الرغـ مف بساطة التفكير فقد تييأ  .الشعر عند الشعراء سميقة

لعمؿ إلى اكذلؾ كيكجو الشاعر  لمذات، كأف يعمؿ بيا ىك كمتذكؽ دراكيةىذه الميزة النفسية اإل
                                                           

 .30، ص1987 ،4 /3، مجمة الفصكؿ، العدد المصطمح البالغي القديـ في ضكء البالغة الحديثةتماـ حساف،  -1
أىـ نظريات الحجاج في البالغة الغربية مف أرسطك إلى ، كالحجاجفريؽ البحث في البالغة حمادم صمكد،  -2

 .10، المطبعة الرسمية، تكنس، صاليـك
 .08، ص2،جالبياف كالتبييفالجاحظ،  -3
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كلقد بدت آثار ىذا التفكير في نتاج الشعراء؛ فالنقاد القدامى أبدعكا في أحكاميـ، كعرفكا  ،بيا
لالتنييف، كمع شيشركف خاصة، يقصد ا» فمثبل عند يستثمركا العكاطؼ، كيشتغمكا بيا كيؼ

لعكاطؼ معرفة استثمارىا، فكصؼ ا -عند الحديث بالغيا كال فمسفيا-ضعؼ تحميؿ العكاطؼ 
لـ تكف في حد ذاتيا، كال لتشكيؿ صياغة منيا، كلكف لمعرفة دكرىا في البناء، ككتابة 

متعددة  ،قديةكمنو يتضح لنا جميا أف ىناؾ رؤل عاطفية ن. 1«الخطاب في تمفظيا كاستقباليا
مظير  بيىتكٌسؿ المغة كي تبدك في أت، ك لحكـكتتجسد أثناء لحظات اناقد ؽ الج في أعماتمك 

فميس ثمة نص نقدم إال كلو قكة تعبيرية مؤثرة مثميا مثؿ  ،ستمالة القارئعف كسيمة البحثا 
ف العمماء تشبيت أكاعمـ »كفي ىذا يقكؿ ابف عبد ربو  ،التعابير التي نجدىا عند الشعراء

كالمباب، فإذا كتب الكاتب البميغ المعنى الجزؿ ككساه  اني بالركاح، كاللفاظ بالجسادالمع
... ىقا كاف في القمب أحمى كلمصدر أمم، كأعاره مخرجا سيال كمنحو داال مكنلفظا حسنا

الذم إذا تكلى نظمو الناظـ الحاذؽ، كتعاطى تأليفو الجكىرم العالـ ظير لو بأحكاـ الصنعة 
كلطيؼ الحكمة سنا ىك فيو ككساه، كمنحو بيجة ىي لو، ككذلؾ كمما إحمكلى الكالـ كعذب 

أسيؿ كلكجا في السماع كأشد اتصاال بالقمكب كأخؼ عمى كراؽ كسيمت مخارجو، كاف 
الفكاه السيما إذا كاف المعنى البديع مترجما بمفظ مكنؽ شريؼ لـ يسمو التكمؼ بميسمو 

 .2«كلـ يفسد التعقيد باستيالكو

إليو قد تجاكز طبقات الفصاحة في أف يشير الناقد أٌف ما يريد  يبدك مف الكاضح          
ميزة القكؿ البميغ في التأثير،  يكشؼ مف ك ، مف تمؽ نفسي كتكتر انفعالي اريثما الكبلـ إلى 

الخصائص التي كتحدد حتى تفصؿ القكؿ؛ تحصر كال معرفتيا ذلؾ أف الببلغة ال تحصؿ 
تعرض في نظـ الكبلـ كتعدىا كاحدة كاحدة، كتسمييا شيئا شيئا، كتككف معرفتؾ معرفة 

كلذلؾ كاف الميؿ إلى ، 3ؿ خيط مف األبريسـ الذم في الديباجالصانع الحاذؽ الذم يعمـ عمـ ك
                                                           

1
-Gisèle- Mathieu Castellani, La rhétorique des passions, p 67  

 .241، ص 6، جالعقد الفريدابف عبد ربو،  -2
 2004، كفعالية الحكار، مخبر السيميائيات، جامعة كىراف، الجزائر ميائيات التكاصؿسيأحمد يكسؼ،  :ينظر -3

 .22ص
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تحكيـ المعايير الجمالية كالتأكيد عمى أىمية الحس الجمالي ضركرة عند النقاد القدماء، أما 
سس مف الكبلـ في تأبة التي تعبلقة الرغ إلى البلتينية فإنيا كجيت األضكاء الببلغة 

د عمى ىذه الفكرة: ة الخاصة بالقركف الكبلسيكية تؤكدبيألالمتحدىث...فالنظرية اك دث حالمت
مغتنمة، فإنيـ ممتعة ك ك قراءة جيدة بف)الكتابة الجيدة( التي تسمح يك ننساعندما يعرؼ اإل
 .1ثانيا  إثارة الشعكرثـ أكال،  متاعأجؿ التككيف يجب اإل يتذكركف أنو مف

ف معرفة خاصة تمكنو مف بناء إذ البد لصانع الكبلـ م ،ىذه الخصكصية فلقد تحدث النقاد ع
ه الذم يقصدالمقٌكمات الفنية التي تنشرح بيا الصدكر كتستحسنيا األسماع، كألف شرؼ المفظ 

بالكبلـ كتجعمو في منزلة رفيعة، فالجكدة الشعرية تكمف في  ىك ببلغة حسية تسمك النقاد
ٌف الشعر صناعة الحقيقة في طريقة القكؿ المؤثر، كفي طرقة تشكيمو كألفٌ  ىذه الصناعة ؛ كا 

كيمكف كضع المعجـ  .بالبحث عف الكظيفة الببلغية الكامنة في النسج كالسبؾ كالتأليؼ ىتعن
لمككف اليككم بيف الببلغة  ةالحسي المنتمي إلى ىذا الفضاء األىكائي كآلية االشتغاؿ المميز 

 كالعاطفة:

 العاطفة الببلغة
 الكبلـ -
 الرقيؽ -
 الشريؼ -
 الحمك -
 يحالفص -
 تصكر آليات بناء الذىف -
 طبلكة كحبلكة -

 الذات المتكممة -
 المعرفة الحسية -
 حسف االختيار -
 إدراؾ األشياء -
 الفيـ -

 حساس بالصكرة الذىنية_ اإل
 ـ الخارجيلتفعيؿ اإلدراؾ مع العا -

                                                           
1
 -Voir,  Gisèle- Mathieu Castellani ,La rhétorique des passions, p73. 
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يبيف الجدكؿ التصنيفي أف اآلثار العاطفية جزء أساسي مف آثار الخطاب، كيرتكز بناؤىا  
الذم يكجو إدراكو الشعكرم نحك كسط شعكرم آخر بتحممو  المتحٌكؿ اإلدراكي؛ مى الفاعؿع

ؿ تحكٌ أم إٌف ذكقية، المحٌددات الطبيعة الفركؽ الجمالية ك حيث كما يمتاز بو مف  ،المتمقي
ميمة التعبير عف الذات تتحمؿ فشياء كاألحداث، باألسبيمو االنفعاؿ حالة الركح إلى الذات 
كؿ ما العاطفة تعرؼ بككنيا  فٌ إصح القكؿ يمف كينكنتو، كمف ثـ  -يالعرب -سافاإلنمكقؼ 

 .1كتعمؿ عمى تغيير الفكر، كيؤدم إلى اختالؼ الحكاـ يحيؿ إلى اللـ أك السعادة

يتحٌدداف في بادئ األمر، ثـ  أٌف المستكل الفكرم لمٌذات يسيره الشعكر كاإلدراؾ يقةكالحق       
تفت إلييا رة مف طرؼ العقؿ، كالمنطؽ، كقد التصبح تمؾ االنفعاالت مسيٌ ف ،بالدربة كالممارسة
كالطبع  ،عف ذلؾ بمصطمحات نقدية تداخمت فيما بينيا النقاد عبرمبكرة،  القدماء في مرحمة

أف الشعراء أمراء الكالـ » كالتكمؼ، الفيـ كاإلدراؾ كلعمنا نستطيع نستشؼ ىذا مف القكؿ التالي
الشعراء  فكفي الحقيقة ما يقاؿ ع -، 2«كيجكز ليـ ما ال يجكز لغيرىـ يصرفكنو أنى شاؤكا

ما يتعمؽ خاصة اف كبير تتدخؿ فيو أشياء كثيرة، اشتغاؿ الكبلـ ىينا عنك ك  -يتطابؽ مع النقاد
، كالنقاد أدرككا ما لمشعراء مف امتياز كيبدك أف الجاحظ ىك ىاتأثير ك بالتجربة الشعرية المعقدة، 

يعٌكؿ » القدماء الذيف تنبيكا إلى أىمية تناسؽ الحس بالتركيب الٌمغكم ذلؾ ألنوكاحد مف أكلئؾ 
؛ 3«كالتركيب العجيب ارتيف أساسيتيف ىما: الحس الغريبفي كؿ مكاف مف كتاباتو عمى عب

ال تنسخ التي بالصكرة الببلغية  اإلحساسيكىكذا يغدك التجمي الكبلمي منسجما مع التجمي 
نٌ  ،الكاقع فقط في تمؾ الصكر ذا جاءت إخاصة  ،كؿ أف تجعؿ ماال يرل مرئياحاما تكا 

كلـ تكف تمؾ اآلليات  .كتطكر اقد نما تحدث المعنى المتصكر فييات مختمفة يجد المغياص
ما يمكف تسميتو بالسمسمة الشعكرية كيقابؿ ذلؾ  عتبارىا تشكؿ سيركرة الذات،اأحيانا بتسمى 

 لذاتي، كتتقاسـ المتعة الجمالية مع المتمقي.الداللية التي تكلد فضاءات التمٌمؾ ا
                                                           

1
- Voir :  Gisèle- Mathieu Castellani, La rhétorique des passions , p59. 

 .143، ص ء كسراج الدباءمنياج البمغاحاـز القرطاجني،  -2
ص 1997ة كالفنكف كاآلداب، الككيت، ، سمسمة عالـ المعرفة المجمس الكطني لمثقافمحاكرات مع النثر العربي -3

114. 
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دراؾ النفسي          اد القدامى طريقة مف طرؽ تشكؿ اإلدراؾ الذىني عند النقتعد قكة اإل          
دراؾ نفسي، إال أنيا نو تعتبر مرحمة مف مراحؿ تكتر اإلكمستكياتو كالداللة المستقصية منو، كم

حس في ىذه الذات فيصعب التعرؼ عمييا، كما ال مستكل مىحيانا تتداخؿ كتترابط بينيا عأ
حيث استطاع  ،دراؾ التي تحدث عنيا الباحثكف في مجاؿ عمـ النفسالحالة إال أكؿ قكل اإل

غة كالفكر مف النقاد أف ينقمكا ىذا المفيـك إلى مجاؿ اإلبداع األدبي، كتمكنكا مف االنتقاؿ بالمٌ 
إلى مغايرة لمنظر  مستكل انفعالي تفاعمي كطريقة إلى ،كنشاط ذىني مستكل تعبيرم شعكرم

الـ يستحسف فإذا رأيت البصير بجكاىر الك» :لقكؿ عبد القاىر الجرجاني ،كالظكاىر ألشياءا
كحسف أنيؽ  ثـ يجعؿ الثناء عميو مف حيث المفظ يقكؿ: حمك رشيؽ، شعرا، أك يستجيد نثرا

لى فأعمـ أنو ليس ينبئؾ عف أحك  كعذب سائغ كخمكب رائع اؿ ترجع إلى أجراس الحركؼ، كا 
ظاىر الكضع المغكم، بؿ إلى أمر يقع مف المرء في فؤاده، كفضؿ يقتدحو العقؿ مف 

"لكال الكالـ لـ تكف لتتعدل فكائد العمـ عالمو، كال صح مف العقؿ أف يضا: أأك قكلو  ،1زناده"
في مرتبة الجماد الحساس يفتؽ عف أزاىير العقؿ في مكجكدىا كفانييا، نعـ كلكقع الحي 

دراؾ كالذم ينافيو مف االضداد كلبقيت القمكب مقفمة عمى كدائعيا كالمعاني كلكاف اإل
ذىاف عف سمطانيا رت القرائح عف تصرفيا معقكلة كالمسجكنة في مكاضعيا كلصا

 .2«معزكلة

 يتمثؿك  بداعيةاجع العممية اإلير كيمر قد ميد الطريؽ لمفكر النقدم العربي إف ىذا األ       
تتمكج في شعكر اتو لغكيا، فضبل عمى أف الداللة االنفعالية التي يبحث عف مسمكيالفكر ذىنيا 

في يتجمى لالذىف كالنفس؛ في يراد المعنى المستقر يتيح إج ذىني تانىي المبدع تحث النظـ 
 ؽ ىك كذلؾ مف فيمو لؤلمكرقكة التأثير عمى المتمقي؛ كالذم ينطم تككف لو أحمى صكره

ضمكف )الفكر( مع البنية كلتثبيت فكرة تمثؿ البنية العميقة عمى مستكل الم ،رفتو لمشعركمع
أقكاليـ كأحكاميـ كبلما  رجمكاكاف البد ليؤالء النقاد أف يت مستكل التعبير)المغة(عمى السطحية 

                                                           
 .09، ص أسرار البالغةعبد القاىر الجرجاني،  - 1
 .07ص، المصدر نفسو -2
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في العمؿ اإلبداعي، كذلؾ يتبع حركة  ا بوالفراغ الحسي الذم ربما أحسك ؿء لغرض م ،ببلغيا
ظ الدالة عمى الجسد األلفا تعدلخارجي )الذات مع المكضكع(، ك جسد في عبلقتو بالعالـ اال

 تمثيؿ ذلؾ العالـ الشعكرم لمذات.مف شأنيا مؤشر بمثابة عبلمة 

ستككف إذا ىذه العبلمة الجسدية أداتنا كميمتنا لمكشؼ عف العالـ المحسكس، ككيفية          
ظاشتغالو، كسيركرتو الداللية،  نتاج المعاني النقدية، ككؿ إطرؽ التدليؿ النقدم، كأشكاؿ يار كا 

 ىذا سنركز عميو في المبحث التالي.
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 جسدنة نظاـ الفكر النقدم العربي:المبحث الثاني: 

تغيرات  ،مف خبلؿ تقييمو لمنصكص الشعرية ،حاكؿ الفكر النقدم العربي القديـ أف يتتبع     
ال  منبعيا الذمسيؿ ىذا الذكؽ النقدم ك ية لمذات، كمٌثمت تيمة الجسد الحالة الشعكرية الداخم

كافتعمت إدراكاتيـ، فغدت المفظة الدالة عمى الجسد  النقاد نضب، فمف معجمو تزٌينت أحكاـي
ـ خٌ دراؾ المعرفي إلى التكاصمي، كتتضعبلمة سيميائية تحمؿ داللة في ذاتيا، بيا يتحكؿ اإل

حقؽ الشعرية كيماثؿ ت اح الحكـ النقدم معادال لغكيا لحالة الجسد؛ كبيالتعابير الكبلمية، فيصب
كرية ترافؽ الحاالت رمكز صبمثابة فالمغة الجسدية »المادم كالمعنكم،  يفبيف عناصر الكيان

التي تجسد انعكاسات الجسد الداخمية، كفي كثير مف الحياف تعبر عف تفاعؿ االنفعالية، 
ضيع، ت ا، يتركيا، يفترضياي يمكف أف يستثمرىا ا خر، فيتخيميفي كؿ تجؿ انفعالك الذكات، 

بمثؿ ىذه التعابير الجسدية التي تككف أفعاال تدخؿ في استراتيجيات تجعميا  اأك يحتفظ بي
الفردية، كمف تأثير الجماعة في  أٌف تمؾ التعابير تصدر عف الذات ؛ كخاصة1«تنجح أك تفشؿ

يشكف في بيئة اجتماعية كاحدة ليا طبيعة جغرافية معينة، كليا يع ألٌف األدباء كالنقادلمتكمـ، ا
نظـ كعادات كتقاليد خاصة بيا، فبغض النظر عف اآللية التي بيا يتـ استقراء العكاطؼ، فإف 

تمثيمو مف خبلؿ التراكيب بمباشرة أك بصفة الجسـ ىك المرحمة األساسية لمعكاطؼ إما 
الدالة عمى الجسد لما ينتجو  قاد إلى تكظيؼ المغة الحسيةاىتدل النقد ك  .كالتعابير الدالة عميو

 تقديـ معرفة. يتأتى عبرىاجتماعية لقيـ ثقافية كا مف

 :تكارد صكر الجسد في الفكر النقدم -1

إٌف البحث في المتنكع كالمختمؼ مف كبلـ النقاد، يكشؼ ىذا الميؿ الفردم إلى تكجيو العممية 
اىتمكا بدكر فقد لمرئي كالبلمرئي مف عالـ الذات؛  اإلبداعية كفؽ منظكمة تجمع بيف ا

حساس في تحقيؽ كياف الركح، كأكدكا عمى ضركرة تفعيؿ الجانب العاطفي بيف أطراؼ اإل
التكاصؿ، كحيث يؤدم الجسد في الحاالت االنفعالية جميعيا دكرا كبيرا في تحقيؽ المعنى، 

                                                           
1
- Voir : Jacques, Fontanille, Sémiotique et littérature, p70. 
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، كيجمع أغمب الباحثيف تقريبا سوإحساذلؾ ألٌف الجسد يحس بما يكتنفو مف شعكر كيدركو 
لييا  الذات ىي بؤرة ىذا العالـ، منيا يبدأ الخمؽ، كفييا»عمى أفٌ  تيميـ كممة السر كا 

لييا تنتيي رحمة السعي، كالعذاب المستديـ، ال شيء ينتيي تطكاؼ العالـ كعطشو، كا 
النقدية بما كيمكف أف نرد لغة األحكاـ . 1«يسبقيا، فيي الصؿ كالكالدة كالمنبع كالمصب

ة كمزاجيـ المتحٌكؿ؛ فيي لغ النقاد ة كببلغة عاطفية، إلى صكرة طباعتحممو مف جزالة تعبيري
الطبيعة كقد كلدتيا معظميا  في مكاضع أخرلتميف حسية تتسـ بالخشكنة في مكاضع، ك 

 l’enveloppeشكؿ مف أشكاؿ الغبلؼ الجسدم  يفي ،البدكية كالصحراكية

corporelle جاؾ فكنتاني.عمى حد قكؿ 

حيث أجادكا ، ذات الشاعرفي  في شعر الشعراء ظكاىر التحٌكؿ المزاجيد قايبحث الن  
استعماؿ المغة النقدية البميغة، باختيار األلفاظ المناسبة أثناء التقييـ، كما كانكا يتعٌرضكف 

زؿ، لغضبيـ، كغيظيـ في غرض اليجاء، كأشادكا بتغير أىكائيـ كفرحيـ في غرض المدح كالغ
يتحكؿ الذكؽ إلى معرفة، إذ  ،فف النقد فرصة لئلمتاع كاإلفادة كالتكاصؿ مع المتمقيكاف ف
، تقـك بطرح الداللة في شكؿ حكـ منظـ قابؿ غاية كرغبةصبح بفعؿ الممارسة الجماعية كي

بيف الداللة لفظا، كالداللة  كسيطمستكل عمى تتـ  ،لمتجسد في مكاد تعبيرية أك إشارية متنكعة
دم إلى كجكد تعابير ىي في حقيقة األمر تعابير مضمرة غير مباشرة تؤ ك ارة، أك تمميحا؛ إش

أفعاال صامتة غير مرئية في كثير مف األحياف فإنيا تؤدم إلى إطبلؽ  باعتبارىاجسدية، ك 
ـٌ بتنظيـ الخطاب  ،خطاب حكؿ الخطابكاـ حأ إنو العمـ الذم ييعنى بالفصاحة، كالذم ييت

تعابير الجسد كالحركات بما في ذلؾ ٌشفكم، ككٌؿ ما نستعممو لغرض اإلقناع، الٌشفكم كغير ال
 2.كفٌف استعماؿ األحاسيسبالتالي تتحٌدد الببلغة ف ،المختمفة

                                                           
العدد ، 15المجمد ، مجمة كتابات معاصرة، الذات كالجسد، مقاؿ الكتابة النسائيةينظر عبد العالي بكطيب،  -1

 .102، ص 2006، بيركت59
2-Voir : Gisèle Mathieu-Castellani, La rhétorique des passions,  p14-19.  
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يحائية     مما  ،مباشرةك كلقد دٌؿ القدماء عمى لفظة الجسد بأشكاليا المختمفة: حسية كمعنكية كا 
كأنكاعيا ذا يمكف الحديث عف السنف الصكرية يتكارد في الخكاطر كيتفؽ مع اليكاجس، كلي

ف كاف اإلحساس أحيانا فييا مبيما، فالعممية النقدية التي تتممس ، اإلشارية الكثيرة آثارىا، كا 
تبنييا كالتي  ،عادة تستيدؼ إبراز جماليات النص الشعرم مف حيث ىك فف لغكم، أداتو الٌمغة

 .ابير الجسدية مباشرة إلى فكرة تمثؿ الجسدالتعتحممنا حساسة(، ك الذات الالذات الشاعرة )

يعاني تكترا نفسيا، مشعكر مف الدرجة األكلى، لعر عامؿ مرسؿ نفسي الشايرل النقاد أٌف      
، كتنقبض جميع أعضاء جسمو، فيدخؿ في حالة مف الضغط كميا حكاسو تتجاكب فيو

لشعرم ككجع القكؿ اصكت الذات المبدعة ينطمؽ مف األعماؽ، فتظير في شعره،  ،النفسي
نما ىك كجع ىذا الجسد كالبدف ك  األشكاؽ الدفينة كالمكبكتة في الركح، ككأف الذات ال تتكمـ، كا 

 .ا ىك الذم يعبر عف تمؾ المشاعرجسدى

ثمة عبلقة كثيقة  بيف حس الناقد كحس الشاعر؛ مف حيث إطبلؽ العناف  أفٌ ال شؾ     
ليا صكرا  ياف أف يعطدية في تعابيرىـ، كيحاكالنفسية جس تيفف صفايعتمد ما، إنيالحكاسيم

كفي ىذا  ،اسكثيرا ما ينشغؿ الناس بيذا الجانب الحسٌ فمثالية تجد صدل في التمقي الخارجي، 
إذ :حساسي، كقنكات الحكاس حيث يقكؿاألمر يؤكد جاؾ فكنتاني عمى أىميتو تداخؿ الحقؿ اإل
 ا أف تحمؿ ببساطة لقنكات الحكاسيكانت الصكر السيميائية لمجسد الحساس ال يمكف ل

حساسية )الحكاسية( لظكاىر اإلالسمة المرئية ك افذلؾ بسبب حساس، كلكجي اإلكلمكانيـز بيكفزي
أثبت عمميا أف الجياز الحسي كالعصبي كقد ، 1الداللة الخاصة بالجسد الحساسالتي تغذم 
يجب لذلؾ لـ الخارجي، إدراكية عف العاكبآخر في تكجيو الفكر، كتأسيس صكرة  يتدخؿ بشكؿ

قكل تمثمو  ،مادة متحركة الجسد ألفٌ ك ، psychanalyseفصؿ الجسد عف التحميؿ النفسي
تمثميا و مركز انعكاس كانبثاؽ األحداث النفسية تحيؿ بذلؾ إلى أشكاؿ مختمفة، إنٌ ك لية، جد

 2أساسا القكل كالحدكد

                                                           
1
-Voir : Jacques Fontanille, Corps et sens, p55. 

2
-Ibid, p82. 
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داللة المتأتية مف الجسد، كما ركز يعد الجاحظ مف النقاد األكائؿ الذيف أشاركا إلى ال       
فيما بينيا، كتستدعي العالـ عمى أنكاع الداللة عند العرب، كقد حٌددىا في خمسة كميا تتشاكؿ 

نساف ال رة عنيا، فما يصدر عف اإلبيا، كآلية اشتغاليا داخؿ الذات المعبٌ  لئلحساسسي الح
ية مندرجة ضمف نسؽ ثقافي، فكؿ باعتباره حالة إنسان ويدركك ينظر إليو بعرفيتو، بؿ يراه 

الجاحظ   يقكؿ حيث مكعة عبلمات لفظية أك غير لفظية،مظاىر التفكير اإلنساني  تشكؿ مج
مف لفظ كغير لفظ خمسة أشياء ال كجميع أصناؼ الدالالت عمى المعاني » : في ىذا الصدد

 .التي تسمى نصبة ثـ الحاؿ ،ثـ الخط ،ثـ العقد ،أكليا المفظ، ثـ اإلشارة :نقص، كال تزيدت
ف تمؾ الدالالت، كلكؿ تمؾ الصناؼ، كال تقصر عالتي تقـك مقاـ  ،كالنصبة ىي الحاؿ الدالة

مية أختيا، كىي حمية مخالفة لحصكرة بائنة عف صكرة صاحبتيا، ك  الخمسة كاحد مف ىذه
كعف أجناسيا  ،ثـ عف حقائقيا في التفسير ،التي تكشؼ لؾ عف أعياف المعاني في الجممة

كعاميا، كعف طبقاتيا في السار كالضار، كعما يككف منيا لغكا  كأقدارىا، كعف خاصيا
س، كبالعيف أٌمفظ فإما باإلشارة فباليد كبالر بيرجا كساقطا مطرحا... قد قمنا في الداللة بال

كالحاجب كالمنكب، إذا تباعد الشخصاف، كبالثكب كبالسيؼ، كقد يتيدد رافع السف كالسكط، 
 .1«اٌ ر يذرا كمانعا رادعا كيككف كعيدا كتحاجفيككف ذلؾ ز 

مظاىر سمككية ذات أىداؼ تكاصمية،  ،العيف، كالحاجب كالمساف، كالرأس تكٌكف        
و بعدة عمميات نفسية شعكرية قبؿ لمتكمـ يقـك في نفسكاندرج ضمف أنساؽ ثقافية داللية؛ كت
النصبة عند الجاحظ(، كعف طريؽ صدار األصكات المعبرة عف المغة، فبعد التفكر كالتأمؿ) إ

المظير الخارجي لمجسد، في تتبدل التغيرات اتي لؤلشياء في محيطو الخارجي، اإلدراؾ الذ
كمف خبللو يعمـ أك  ،التعابير الجسدية ما ىي إال صدل لما يقع في النفس مف أفكارذلؾ أٌف 

اإلرادة في قكؿ شيء أك أك عمى العمـ كالمعرفة ك  حيث يدؿ عمى قدرة المتكمـ ،يستدؿ بو عميو
 تغييره، كيمكف أف نختصر ىذا في المخطط التالي:
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 الجسد

 

 يستدؿ بو عمى                                        يعمـ عف طريؽ الكبلـ    

 

 القدرةك  العمـ كاإلرادة      القائـ في النفس                                                 

 

 ملعالـ الشعكر مف تأسيس ا ،حسب الجاحظب ،فمكٌ تإف فرادة أسمكب المبدع العربي،          
عمى خطاطة سنف شعرية، تستند عمى فمسفة الجسد، كالبياف العربي ىك جزء مف الفيـ 

ال يككف بالمنطكؽ فقط، بؿ  القكة الحكاسية، كاشتغاليا، فالتكاصؿتمؾ ؿ مف اإلدراكي المتشكٌ 
ة بالداللة كالناتجة عف التأمؿ ماءة، كقد يككف بالعقد كالحاؿ الناطقياإل كأارة بالكتابة، أك باإلش

ة كحيث كنبلحظ كيؼ اعتبر الجاحظ العبلمة باإلشارة كمدخؿ معرفي رئيسي لممعمكم التفكرك 
النطؽ، كأما اإلشارة فيمكف أف تعتمد بحساس؛ يتطمب تفعيمو يككف الٌمفظ أكؿ مداخؿ اإل

 بشكؿ تدريجي بنائي ليككف إدراؾ المكجكدات ،ذكؽ كألمس، أك رؤية، الحكاس المختمفة مف 
كلد المدلكالت فتتغمغؿ في ثقافة الفرد كتجاربو كأفكاره، كمنو تتبيف يدفع إلى بناء عبلقات 

مف الثقافة يعٌبر عنو  ا، كباعتبار الجسد جزء(المغة، كالثقافة ،اإلدراؾ)العبلقة بيف الثالكث 
ربة حسية مدركة بالحكاس، فما التفكير سكل مجمكعة مف الحركات فإنو يعكس تج ،بالمغة

كالقيـ  ،حدث صراع بيف الذكات الداخميةيالبلشعكرية، التي تظير عمى مبلمح الجسد، بعد أف 
دراؾ، ثـ عف طريؽ ترآل التفاعؿ الذاتي في عممية اإلفي ،كالثقافية ،كاألخبلقية ،االجتماعية
مى األفكار، إضفاء معنى ع بكجو خاص، كبذلؾ يتـكؽ كالتقكيـ كتفعيؿ الذ المبلحظة

 كالشكؿ التالي يكضح ىذه العبلقة: .كالمحسكسات الخارجية
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حسية مف داخؿ النصكص الية جسدالسمة اليحممنا ىذا الطرح الجاحظي إلى تناكؿ           
إلى لمشيرة لظكاىر الحكاسية األخرل اكمحاكلة بياف تركيب الخصائص المشتركة مع ا ،النقدية

كبياف  دكر الجسد عند تحقيؽ فعؿ الكبلـ كالتكاصؿ،بتمؾ المتعمقة كخاصة  ،لتعابير الجسديةا
 ساسيا تنتج عبر مفيـك سكسيكثقافيبجسده في أ اإلنسافعبلقة  ذلؾ أفٌ  الكظيفة السيميائية،

 اإلحساسب التصكيرم، كبكساطة سيميائية الجسد تشترؾ مباشرة في تشكيؿ التركيكألٌف 
دراؾ، فإٌف الجسد يتمكقع في قمب إنتاج المعنى، كيمكف لو أف يقدـ لنا نماذج لخطاطات كاإل

كتحكالت ذاتكية، كتغيير في بناء التركيبة الصيغية لحاالت الذات، ككضع المقطكعات 
النظر أم ، ذلؾ الجسد الة عمى حركة الجسد، كالتعبير عفغة الدتمثيؿ المٌ  ثـٌ مف ، ك 1الصكرية
سيط بيف الشعكر مف أشكاؿ المعرفة، حيث جعؿ فكنتاني عبلمة الجسد كك  فو شكبلإليو بكص

مف األنا فييا ، كيككف االنتقاؿ  mémoire figurativeإنو كذاكرة صكرية ، كالمغة كالمعرفة
le moi  في المرحمة األكلى إلى األنا البدفle moi chairلى اآلخر فتصبح  le soi2 كا 

 المعادلة كالتالي:

                                                           
1
- Voir : Jacques Fontanille, Corps et sens, p54. 

2
-Voir : Ibid, p97. 

 

 الثقافة

 اللغة

التعبٌر عن 
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ة أىميتكمف سد، ك أٌف التركيب التصكيرم تتمخض عنو عبلمات تدؿ عمى الجلنا  يتبيف      
بناء أككاف الخطاب  تحكيؿ األككاف اليككية، كمف ثـٌ في  الجسدية أساسا تمؾ العبلمات

عيد تعبيره في الداللية، فالمركب التصكيرم عند الجاحظ يحضر ليمٌثؿ نظاما دالليا يقع ص
مستكل مف الجسد المدرؾ كالحساس إلى أم ينطمؽ يمتد إلى العالـ الخارجي، العالـ الداخمي، ك 

 سية كالكاصفة تدعيما لوتككف التجميات المغكية الححيث ، كتمثمو المعرفة دراؾ الحكاسياإل
شارة كاإل»، يقكؿ ذات المبدعةألىمية الطبيعة النفسية كالفيزيكلكجية لماا، تتجمى عبره كتجسيد

كما أكثر ما تنكب عف المفظ  ،نعـ العكف ىي لو كنعـ الترجماف ىي عنوكالمفظ شريكاف، ك 
كما تغني عف الخط، كبعد فيؿ تعدك اإلشارة أف تككف ذات صكرة معركفة كحمية مكصكفة 
عمى اختالفيا في طبقاتيا، كدالالتيا، كفي اإلشارة بالطرؼ، كالحاجب كغير ذلؾ مف 

يسترىا بعض الناس مف بعض كيخفكنيا مف مكر أمرفؽ كبير كمعكنة حاضرة في  ارحالجك 
الجميس كغير الجميس، كلكال اإلشارة لـ يتفاىـ الناس معنى خاص الخاص، كلجيمكا ىذا 

فاإلشارة كاحدة مف الحاالت األساسية التي تعٌكض الكبلـ كتحقؽ التكاصؿ ، 1«الباب البتة

                                                           
 .83، ص1، جالبياف كالتبييفالجاحظ،  -1
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 ٌتعبير عف إحساس -ءالبكا–ألنوذلؾ كتثير العكاطؼ، فالبكاء مثبل يعٌكض حالة الحزف، 
 عميؽ باأللـ.

الجسد، فيي المسؤكلة األساسية  أٌف اإلشارة نكع مف أنكاع تمثيؿ ،ىذا الكبلـمف ضح يت    
عف أيقنة الصكر، كبناء المعنى، ذلؾ ألنيا تعتمد عمى استكناه التجارب اإلنسانية الجسمانية 

عنيا الجاحظ في مكضع  الحركة الحسية عمى كجو الخصكص، لذا تحدثفي ذلؾ كترافقيا 
، فالتكاصؿ أحيانا يكتفي باإلشارة نعـ العكفأنيا المفظ كاإلشارة شريكاف ك  أفٌ فأقٌر ، البياف

يا في الكسط التفاعمي، فيي بمثابة أيقكنة دالة متفؽ عمييا بيف يكخاصة تمؾ المتعارؼ عم
 ( البدف)الجسد تندرج ضمف ك  ،تمثيؿ تمؾ اإلشارةع المتكاصؿ، حيث تتداخؿ مستكيات الجم

التمفظي فيسمح لمجسد بشكؿ مباشر أما الجياز ففمنو الجياز البصرم، كمنو الجياز الحركي، 
ليا كسائؿ  ،مف الناقد كالمبدع ذكات مدركة عتبار كؿٌ ابك حقائقو، ء ؾ معرفة العالـ كبنامتبلاب

 دراؾىذا اإلبلمات الجسد صكرة مف لبلتصاؿ بمحيطيا، كالتفاعؿ معو كاالنفعاؿ فيو، فإف ع
غة ده المٌ جسٌ ـ افتراضي تلغة الصكرية، فيتـ تحكيؿ العالـ الخارجي إلى عار عنو بالمٌ يعبٌ ك 

د في تجسفمقصدياتنا ت ،ية الكاصفة، أك ما يسميو الببلغيكف بتشكؿ الصكر الذىنيةالحسٌ 
عبر تداخبلتيا، ثـ تعبر بمثؿ ما تفي ة، أك ألبستيا الطبيعلتي ا les mouvements الحركات

ة ف كانت ىذه المقصديات تشتغؿ ضمف شركط البيئة  .1األشياء في المظاىر اإلدراكي كا 
الثقافية كالبيئة الطبيعية، ككؿ ما لو عبلقة بالنشاط الحركي البدني كالفكرم، كمنو تتشكؿ 

 أك ناقدا. را كمبدعامعبٌ المكصكؼ صكرة يتعايش مف خبلليا فيككف 

ٌف اإلشارة الزمة إفيقكؿ  ،كيثبت أىمية اإلشارة ،يضيؼ الجاحظ في مكضع آخر        
تفاعؿ يتطمب نشكء الجسد ك  لتمكيف تحقيؽ التفاىـ كالتأثير، إنيا شكؿ مف أشكاؿ تثبيت المفظ،

بناء  بغرضاالنفعالي، داخمي كالتكتر لذم يخضع لمؤثرات الضغط الا  corps actantالعامؿ 
كالتعبير عنيا  كر في الذىف لفيـ األشياءصكر مشكمة ليكية عاممية، حيث تتشكؿ تمؾ الص

كتساعدىا في  ،مف خبلؿ مادة جسدية ىي البدف يكلكجيةز الحالة الفي تتدخؿك كاإلشارة إلييا، 
                                                           

1
- Voir : Jacques Fontanille, Corps et sens, p 84. 
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فيقكؿ  .لجسديةد ما يسمى بيكية العامؿ اف لتكلٌ اارسة قكل الحكاس، فتتشاكؿ الحالتتمؾ المم
النفس أكال عف طريؽ الحكاس كالطباع،  كمعمـك أف العمـ الكؿ أتى »: القاىر الجرجانيعبد 

ثـ مف جية النظر كالرؤية، فيك إذا أمس بيا رحما، كأقكل إلييا ذما، كأقدـ ليا صحبة كآكد 
عندىا حرمة، إذا نقمتيا في الشيء بمثمو عف المدرؾ بالعقؿ المحض، أك بالفكرة في القمب 

أنت كمف يتكسؿ إلييا لمغريب إلى ما يدرؾ بالحكاس أك يعمـ بالطبع، كعمى حد الضركرة، ف
كلو القدرة  طبيعة حسية ككمنو فكبلـ العرب ذ .1«بالحميـ، كلمجديد الصحبة، بالحبيب القديـ

تمؾ  فإفٌ نيا جزء مف تفاعؿ الحس كالجسد، ، كألسكياتعايش ت محسكسةنتاج صكر إعمى 
 ف ىما:يتتقاسـ مقام حسب جاؾ فكنتاني الجسدك غة المٌ بيف العبلقة 

كتحتؿ مركز المرجعية " le moiيمثؿ جكىر "األنا" العامؿ "ك   chair: بدفمقاـ ال -
ككضعية امتداد لجميع  ،باعتبارىا قكة تتحمؿ االندفاعخطابية كنكاة الكضعية التمفظية، ال

 أنكاع الحركات في التجربة السيميائية.

ية الناشئة أثناء فعؿ اليك  بمعنى le corps propreمقاـ الجسد الخاص: -
غة، ككذلؾ يمثؿ البسط كالنشر التركيبي سيميائية لتقاء مخططي المٌ ايكزيس كأثناء السيم

الجسد الخاص الحامؿ ليذه كيتحذذ بناء كمآؿ خاصة في الزماف كالمكاف، في كمتييا المكضكع 
 .2ية"خضع بدكره لقكة مكجٌ ياليكية، ك 

أٌف اإلشارة ر إظياعمى ركز الجاحظ عمى تقديـ ىذيف المقاميف في تعريفو السابؽ، ك 
كخاصة عندما تككف في جمع مف المتكمميف، فرفع الحاجب مثبل  ،أحيانا أبمغ مف الكبلـ

يتكقؼ الفيـ عمى المرسؿ ك يجابي أك سمبي، إكثيرة، ذات بعد  ييعني بالنسبة لمجاحظ معان
 ؤلنا البدف، كماتمؾ اإلشارة، كبذلؾ تككف اإلشارة بالمعنى األكؿ تمثيبل لمؤكؿ ، أك إليو

 ،الجسد الخاص، ألف تأكيؿ اإلشارة يختمؼ مف مكاف إلى آخر يشكؿ مف معافتتضمنو 
مقابمة الجسد بما يسمى فعؿ تككف إزاء كمف زمف إلى آخر، كىنا  ،كمف جماعة إلى أخرل

                                                           
 .109، صأسرار البالغة، الجرجاني عبد القاىر -1

2
- Voir : Jacques  Fontanille, Corps et sens, p12-13. 
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الجسد ف في كتابو "كما أطمؽ عميو جاؾ فكنتاني حينما بيٌ  ،الغبلؼ الجسدم الداللي
نسمي  فيقكؿ: كبصرامة التعاضدبالنشاط التفاعمي الخطابي، ف عبلقة ىذيف المقاميكالمعنى" 

الذم فيك  ة، أما العامؿ الجسد الخاصمرجعي كيمتمؾيقاـك ك  ىذا البدف الذم يندفع "نا"األ
الجسد كياف ف ،1كيعتبر ىٌكية في طكر التشكؿ داخؿ النشاط الخطابي ،يخترعك  ،ينظـك و، يكجٌ 
ك اليكية كالعبلمة الفارقة بيف الجسد الحقيقي، كالجسد ىك د بأنظمتو البالغة الحساسية، معقٌ 

تشفير داللتو، فؾ فعندما نمسؾ بو نحاكؿ  ،الذم يمثمو النص)النص اإلبداعي، أك النقدم(
ؿ كالكممات، متراتب الجأم بأك الكشؼ عف أعضائو، فبل يفيـ إال بتناسؽ كانسجاـ أعضائو، 

تحيؿ إلى الحركية  يكمعان ،كممات ي طياتوحمؿ فيالذم فظ مع المعنى، كحسف انسجاـ المٌ 
 معٌيف أحيانا، كبيف قصد التٌأثير كاإلقناع. ف اإلخبار بكضعراكح بيتكي ،حساس كالشعكركاإل

ر الجاحظ عف ىذه العبلقة بيف الجسد الخاص كالبدف حينما حاكؿ تكضيح أسماء لقد عبٌ    
 بالكشؼتككف المعنى  مطافةفداللة، المجتمع ككيفية تحقيؽ ال الكسائؿ التكاصمية الممكنة في

كباإلخفاء كالتضميف تارة أخرل، فالبدف الذم يقصده الجاحظ يمكف أف  ،كاإلبانة تارة كاإلظيار
بكاسطتيا يتـ ة تككف عمييا األجساـ الخارجية، يعٌبر عنو بالنصبة، مف حيث ىي كضعي

 ،فظ كالجسد بدكف ركحلالمعنى بدكف ك الباطف الكامف في تمؾ األجساـ،  استخراج المعنى
، ىذا ما يبينو المقطع كبذلؾ فيكية األلفاظ تتشكؿ تقريبا بتكٌلد المعاني المطيفة كالسيمة الكريمة

شارةكجعؿ البياف عمى أ»  التالي: كجعؿ بياف الدليؿ الذم  ربعة أقساـ: لفظ كخط كعقد كا 
ما استخزف مف يستدؿ تمكينو المستدؿ مف نفسو كاقتياده كؿ مف فكر فيو إلى معرفة 

فالجساـ الخرس الصامتة ناطقة مف  الداللة، كأكدع مف عجيب الحكمة البرىاف كحشي مف
عمى أٌف الذم فييا مف التدبير كالحكمة مخبر  اللة كمعربة مف جية صحة الشيادةجية الد

لمف استخبره، كناطؽ لمف استنطقو كما خبر اليزاؿ ككسكؼ المكف عف سكء الحاؿ، ككما 
ما يثبت أف مستعمؿ ىذا مف كبلـ الجاحظ  .2«مف كحسف النظرة عف سكء الحاؿينطؽ الس

                                                           
1
 -Voir : Jacques  Fontanille, Corps et sens, p12-13. 

 .29، ص1ج الحيكاف،الجاحظ،  -2
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، فالفعؿ الٌمغكم ة عمى التعبير بجسده بصكر مختمفةغة، حقؽ حضكره الجسدم مف تمؾ القدر المٌ 
يؤكد الجاحظ في لشحنة عاطفية، لذلؾ  صكرة عف اإلحساس، كأما اإلشارة فيي تمثيؿ مباشر

مدل كعي الذات المتمفظة بد كالبدف، كىك مرتبط جسؿ القائـ بيف القكلو ىذا عمى مدل التفاع
 يشٌفركعي المتمقي القارئ الذم  مدلالقائمة في الصدكر، ك  اره مف ألفاظ لمعانييتخيٌ تلما 

قكؿ عبد القاىر  يبدك، إلى حسف اإليضاح كالتدليؿ، ك معاني الشعر، فيتجاكز اإلطراب كالتأثير
بيف د عمى أىمية المعمكمة التي تنقميا آلة الجسد، كربط حيث أكٌ  ،لرأميذا االجرجاني مؤيدا ل

كبنية ثقافية كاجتماعية  ،دراؾ فكينكنة الجسد تتحدد بكصفيا بنية بيكلكجية مف جيةالحس كاإل
مف جية أخرل، كىك ما  يتحكؿ إلى بدف النصلؿ فييا البدف بالتصكر اإلدراكي، يتكاص

 كضحو في الجدكؿ التالي:ي

 سطح التسجيؿ لمضمكفا الغبلؼ

 المزاج التكتر البدف الحركي

 الجماعة تصاؿاال العمميات

عممية التمييز بيف صعيدم مكنت  إذافإٌف العبلقة مجٌسدة بيف العناصر األربعة،         
تقطيع  ألفٌ ذلؾ الٌمغة، كالمضمكف يمكف في كؿ مرة نقميا كتحكيميا إلى تراكيب متنكعة، ف

ص يا الظيكر إال بتمكقع الجسد الخاي كاإلحساس الخارجي ال يمكناخمصكر اإلحساس الد
مف لتقاء الركح بالبدف تنعقد الصمة بيف المفظ كالمعنى، ك االذم يضع بصمتو الحساسة، فبعد 

كؿ عالقة بيف ما يدرؾ بالحس كالباطني كما » في األخيرالذم ىك بناء الداللة يتأتى  ثـ
 .1«يدرؾ بالحكاس الخارجية

                                                           
، 1985، دار الطميعة، بيركت 1، دراسة مقارنة مع السيمياء الحديثة، طعمـ الداللة عند العربعادؿ فاخكرم،  -1
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ذا ع   التي تعني التعبير عف المعاني بكاسطة الحركؼ التي ترسـ نا إلى لفظة الخط؛ دكا 
المعنى ىك  كباعتباري محكر العبلقات الداللية، تبنقصد ما يقـك مقامو  طبع عمى الكرؽ، أككت

فمغة الجسد يراعى فييا  مف ثـالجكىر، فإف المغة كسيمة لمتعبير عف اإلحساسات كاألفكار، ك 
حاممة لممعنى، كالعامؿ المحمكؿ لذات المعنى، كما الخط إال داللة أخرل اختبلؼ األنا ال

 ،ف حاالت الذات كأحكاليا كتغيراتيا الشعكريةكعضك جسدم لتبيٌ  تستعمؿ فييا حاسة العيف
كمبمغ اإلشارة أبمغ مف مبمغ الصكت، فيذا باب تتقدـ فيو اإلشارة » :حيث يقكؿ الجاحظ

 انجده مرتبط بذلؾلعامؿ أك البدف مع الجسد، ك نا مع اتكافؽ األيتعيف كلذلؾ  1«الصكت
بالمعرفة الكمية لنظاـ المغة كما تكسبو مف طاقات إلحداث العبلقات بيف الكممات كالمعاني 

البياف اسـ جامع لكؿ شيء كشؼ لؾ " ككبيف التراكيب كالمعاني، كبيف الصكر  كالمعاني 
ى حقيقتو كييجـ عمى السامع إل ضيدكف الضمير، حتى يفقناع المعنى، كىتؾ الحجاب 
 2"التي يجرم القائؿ كالسامع إنما ىك الفيـ كاإلفياـ....كالغاية  محصكلو...ألف مدار األمر

 كيمكف تمثيؿ تمؾ العبلقة بالمخطط التالي:

 

يبيف فيو أىمية الحركات الجسدية في تأسيس فعؿ  ،يقكؿ الجاحظ في مكضع آخر
كلٌي الشفاه،  منيا: رفع الحكاجب، ككسر الجفافالمفيـك فأما اإلشارة فأقرب »التكاصؿ 

                                                           
 .84 ، ص1، جكالتبييف البيافالجاحظ،  -1
 .11، ص1، جالمصدر نفسو -2

 الجسد العامل      

 الخط -اإلشارة  -اللفظ 

: الجسد الخاص
 المضمون تشكل المعانً

 اإلحساس الداخلً
 االعتماد على الحواس

اللغة الجسدٌة : بدن
 اختٌار األلفاظ

اإلحساس الخارجً   
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كتحريؾ العناؽ، كقبض جمدة الحكاجب، كأبعدىا أف تمكل بثكب عمى مقطع جبؿ تجاه عيف 
الناظر، ثـ ينقطع عمميا كيدرس أثرىا كيمكت ذكرىا...كالبد لبياف المساف مف أمكر: منيا 

الخاص، إذا كاف أخص الخاص قد يدخؿ في  إشارة اليد، كلكال اإلشارة لما فيمكا عنؾ خاص
باب العاـ، إاٌل أنو أدنى طبقاتو، كليس يكتفي خاص الخاص بالمفظ عما أداه، كما اكتفى 

في قكلو ىذا كفي مؤلفاتو الجاحظ  يشيد  ،1«عاـ العاـ كالطبقات بينو كبيف أخص الخاص
لجسد كالتيمات الدالة عميو، تبرز بشكؿ جمي مكانة االتي  ،القيمة السيميائية لئلشارةبعامة 

نما ىناؾ حاالت مف التكاصؿ حيث يرافؽ  ،فالمفظ كفعؿ لغكم ال يكفي أحيانا لكحده لمتعبير كا 
كتعد  .كىك إحداث التفاعؿ، تفي بالغرض المنشكدل ،اإلشارة بأنكاعياتستعمؿ المفظ اإلشارة، أك 

كلكال اإلشارة لما اكتمؿ الفيـ، كؿ إشارة داال خارجيا يحمؿ دليبل كمحتكل داخميا في الفكر، 
، كالجاحظ يركز عمى تدخؿ اإلشارة في المساف كتفعيؿ المعاني ياإلدراكالفعؿ كما تحقؽ 

فاعؿ بيف النظـ الذىنية داخؿ األنا الممثؿ كمرجع يبني تركيبو التصكيرم عمى قاعدة الت
الممثمة ركية الداخمية كبيف الطاقات الح ،كسر الجفاف مثبل(ك رفع الحكاجب، المادية الظاىرة)
 تأثير بيف مختمؼ الطبقات(.)الفيـ، التفسير، إحداث ألشكاؿ الفكر

يمتزج  ،ىذا التصكر النقدم القديـ حضكرا جسديا سيميائيا بامتيازكفؽ تشكؿ اإلشارة        
اإلدراؾ مظاىر الحكاس ك عالـ بيف الككف السيميائي كالعالـ الطبيعي، كفيو يستند عمى 

حيث تتنكع تبعا ختبلفا بيف العبلقات اإلدراكية، كرية تحقؽ التفاعؿ، كلذلؾ نجد اكطاقات شع
ىذا االختبلؼ يعكد حسب  بؿ إفٌ اإلشارة: خاص الخاص، العاـ،...  لكضعية مستقبؿ تمؾ

كتككف صكر الجسد  ،البيئية، كتنكع الظركؼ الزمكانيةتصكر أغمب النقاد إلى االختبلفات 
أنيا في الحقيقة تسعى ك ؛ مة لتمثيؿ الككف اليككمءجتماعية أكثر مبلت الثقافية كاالكالمحددا

إلى ربط الشعكر الداخمي لمذات مع الككف الخارجي، كبالتالي إقامة عبلقة بيف صعيد المغة 
ي المكتكب، فبكاسطة ككثيرا ما تنكب عف الفعؿ التمفظي الكبلمي كالخطٌ  ،كصعيد المضمكف

عبلقة تراىا ، ضمف كامؿ المنتمية إلى مقاـ الخطابلعامع اإلشارة تتفاعؿ األجساد 
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عاممية، كيسعى الجسد  -يف تعتبرىا السيميائية عبلقة بيفذاتية، في ح -الفينكمينكلكجية بيف
تخمؽ كبذلؾ مف خبلؿ التعالقات إلى التطابؽ مع األجساد األخرل أثناء استكشافو ليا، 

ف الجسد مف معرفة األشياء كالتعكد عمييا عادالت كمكازيات كىي الطريقة الكحيدة التي تمكم
الجسد  هفإدراؾ الجانب الماٌدم المحسكس مف األشياء، يساعد، 1لفيميا كاستيعابيا في النياية

دراؾ العالـ كانطبلقا مف ىذا يتمٌكف مف إ، الفكر البشرم كصفاتو استنباط خصائصعمى 
 العالـ الخارجي.  لٌدائـ معماـ حالة مف الٌتفاعؿ اكيككف أالداخمي الخفي مف الذات، 

 :جسدية المعرفة النقدية -2

إنو ارتباط قكم بيف ، كجكد عبلقة بيف الجسدعمى ما يدؿ  كبلـ الجاحظ نا فيلقد أكرد      
في  الصكر الكبلميةبيف  تفاعبلالتناسؽ يحدث حيث ك الصكر الذىنية كالحركات العضمية، 

مثيؿ عمى ما حققو عمماء النفس ىك تأدية الصؿ في الت»ك الحركات، كالحركات في الصكر
المراكز العصبية المحركة لمكظيفة العضكية لف العصاب الممتدة مف ظاىر الجسد إلى 

، تككف تمراكز الجياز العصبي، ككذلؾ ىذه المراكز نفسيا، كالعصاب الممتدة إلى العضال
حركت مف أم مكضع جميعيا آلة كاحدة عالئؽ أجزائيا بعضيا ببعض عضكية آلية، فمتى 

بيف  كسطؿ في مكقع تمثٌ قد ، كيككف المعنى 2«تسرد سائر أجزاء كظيفتيا ا لية سردا
 دراؾ.لحكاس كبيف التعبيرات الخاصة باإلالظكاىر المحسكسة التي تدركيا ا

تشكؿ الفيـ  ءكلكجية كالفيزيكلكجية لمجسد أثناالكظيفة الداللية لمعناصر البي ىنا تبدك      
ـ، فما الجسد في الحقيقة إال حامؿ ليذا الداؿ الخارجي، كعمى ىذا ينبغي التركيز عمى كاإلفيا

ف و يعد كسيمة مف كسائؿ تككٌ ألنٌ التي تتدخؿ في بناء لغة الجسد،  مختمؼ الحقكؿ األيقكنية
تتـ كال تكتمؿ إال إذا التي ال معرفة كينكنة الذات كتفعيؿ التجربة اإلدراكية كمنو الداللية، 

إٌف أم و، ئكبكؿ أعضا ممت أجزاؤه كأعضاؤه، ذلؾ أف المبدع تتشكؿ صمتو بالجسداكت
                                                           

1
-Voir :  Jacques, Fontanille,  corps et sens, p14. 

  2013كممات ىنداكم، جميكرية مصر العربية، مصر ، 1، جتاريخ آداب العربمصطفى صادؽ الرافعي،  -2
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في التصكر الجسدم الذم  د مف ىذه األعضاء ينتج عنو تشكيشاالفتقار إلى عضك كاح
ال ينظر إلى الجسد عمى أنو كتمة مف األعضاء المتمايزة  ؾلذلتكٌكنو كؿ ذات عف جسدىا، ك 
قد كانت العرب حريصة لك  ،1كحدة غير قابمة لمتجزمءتبر بؿ يعالمتراصة في فضاء محدد، 

أٌف أحدىـ طمؽ زكجتو خشية أف تنقؿ بعض  مرك حتى  ،عمى تجنب العيكب في لسانيا
ؿ النقاد العرب؛ عيكب النطؽ إلى أكالده، كىذا األمر سمح لنا بالعكدة إلى قضية عالجيا أكائ

ظ قد تعرض إلى مختمؼ األعراض حيث نجد الجاح "البياف كالتبييف" كبالضبط في كتاب
التي يمكف أف تصيب الجسد كيطمؽ عمييا اسـ أمراض الكبلـ أك زالت المساف كىذا في باب 

 البياف.

 ،نجده ذكر أيضا بعض أعضاء الجياز العضكم، كمنيا أعضاء الجياز الصكتي     
 اأٌف لسبلمتيا أثر كالحنجرة أك الغمصة كالمساف كاألسناف، كاألشداؽ كالشفاه، كحيث أشار إلى 

كأٌف قد ال تشترؾ، في سبلمة األداء المغكم، كألٌنيا تشترؾ في مخارج بعض األصكات أك  اكبير 
يعكد الفشؿ فييا في كثير مف األحياف إلى ك  اح العممية التكاصمية أك فشميا،كظيفة في نجليا ك 

 حقيقة إفٌ الك  lapsus، كيسميو جاؾ فكنتافكجكد خمؿ في األعضاء أك في الركافد الفكرية
كخاصة في الكظيفة التكاصمية كالكظيفة  ،في إدراكنا الطبيعي لمغةخمبل زالت المساف تثير 

مسارا مما يخمؽ بكاسطة التقميد الببلغي لفف الكبلـ،  ةمعرفالقدرتنا عمى تعيؽ الخطابية، ك 
ية لمضغط أىمعمى منح تكزيع المشاريع اليادفة كالكسائؿ يقـك خطيا منظما الستراتيجيات، ك 

 2الناتجة عنيا.الجسدم ككؿ أنكاع األفعاؿ التمفظية 

في  اة في الجياز الصكتي عند العرب بدٌف االىتماـ بدكر ىذه األعضاء الفيزيكلكجيإ        
سببا في التنكيو بأثر جكدة الحمؽ ذلؾ عمى اإلنشاد، ككاف حينما كاف االعتماد كقت مبكر، 

حسنو كت مف الصفات التي تميز المنشد ك شدة الص عتبركسعتو في قكة الصكت كجيارتو، كي
كتعكيدىـ عمى ركاية  االعرب عمى تدريب صبياني ت، لذلؾ حرصالمستمعيففي نظر 

                                                           
1
- Voir :  Merleau Ponty, Phénoménologie de la perception, p114. 

2
-Voir :  Jacques, Fontanille, Corps et sens, p30.  
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برفع الصكت، ككأنيا طريقة مف طرؽ تطكير البنية الفيزيكلكجية  كانت تأمرىـاألرجاز، ك 
قت عذبتو...قاؿ رجؿ لخالد إٌف المساف إذا كثرت حركتو ر » عمى القكؿ، حيث يقاؿ: تدريبياك 

بف صفكاف:  إنؾ لتكثر، فقاؿ أكثر لضربيف: أحدىما فيما ال تغني فيو القمة، كا خر لتمريف 
المساف، فإف حبسو يكرث العقمة...كاف خالد يقكؿ: ال تككف بميغا حتى تكمـ أمتؾ السكداء 

نما المساف عضك، إذا في الميمة الظمماء في الحاجة الميمة بما تتكمـ بو في نادم قكمؾ، فإ
ذا أىممتو خار، كاليد تخشنيا بالممارسة كالبدف الذم تقكيو يرفعو الحجر كما  مرنتو مرف، كا 

عضك جسدم لو أىميتو كمكانتو في فالمساف ، 1«أشبو، كالرجؿ إذا عكدت المشي مشت
كقد كاف العباس بف عبد المطمب جيير » يقكؿ الجاحظ:حيث التعبير عما يجكؿ في النفس، 

 .2«الصكت، كقد مدح بذلؾ كقد نفع اهلل المسمميف بجيارة صكتو يـك حنيف

يرل كجكب جسدية أخرل  ى سبلمة النطؽ كرنانة الصكت صفاتيضيؼ الجاحظ إل     
العرب  قامة، كحتى اتساع الفـ، كلقد كاف، مثؿ حسف الييئة، كطكؿ الافي صاحبي ىاتكفر 

كمدحكا سعة  كلذلؾ تشادقكا في الكبلـ ،يمدحكف الجيير الصكت، كيذمكف الضئيؿ الصكت
كحدثني محمد بف يسير الشاعر قاؿ: قيؿ لعرابي: ما »  :قاؿ .الفـ كذمكا صغر الفـ

...قاؿ: كقمت الجماؿ؟ قاؿ: طكؿ القامة، كضخـ اليامة، كرحب الشدؽ، كبعد الصكت
 كينبني. 3«شراؼ الحاجبيف، كرحب الٌشدقيفغؤكر العينيف، كا  »لعرابي: ما الجماؿ؟ قاؿ: 

الذم  ، ىذا تفكير تصكيرم لمجسد السيميائيالفكرم النقدم كالببلغي القديـ عمى ىذا التصكر 
في  الخارجيةك الداخمية مكانة األعضاء الجسدية ، ك نسافلة كؿ عضك في اإليحيؿ إلى دال

 تكليد الدالالت كفي تحقيؽ التكاصؿ.

كتبعا لكجية النظر المتكخاة التي ترمز ، "غالفا"بكصفو أك  "حركة" يعٌرؼ الجسد إما بكصفو 
كتنتشر عمى المادة مرة أخرل، أك بحسب األدكار التي تتكمؼ بيا كبذلؾ  ،الطاقةإلى مرة 

                                                           
 .  532، ص2، ج، الكامؿالعباس محمد بف يزيد المبرد كأب -1
 .119 ،1، ج، البياف كالتبييفالجاحظ -2
 .118-117ص ،ص1، جالمصدر نفسو -3
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ما أف يتخذ يظير الجسد إما مصدر قكة أم حيف كضع الحركة،  أما جاؾ ىدفا أم غبلفا، كا 
 فكنتاني فقد حدد معنى الحركة كالغبلؼ بالمفيـك التالي:

: البدف الحركي: مجمكع الطاقة الجسدية)الحسية الحركية( التي تؤثر عمى الحركة تعني -
 أغمفة األشياء الخارجية فتكشؼ عنيا بعد خفاء أك ترسـ عمييا أشكاال.

يب الشكؿ الجسدم المعيف الذم قد يستجأم : كىك الغبلؼ الخارجي، الغالؼ الجسدم -
 .يقاكمياالتي أك  لتأثيرات الطاقة المطبقة عميو

لتكاصمية ا gestualitéاإلشارية عالـ عبلقة مشتركة مع إلى البدف الحركي يحيؿ         
فإنيا مفيـك مشترؾ بيف ميداف اإلشارات التكاصمية كالتحميؿ  ،لىك الحركية، فأما الصكرة األ

ة الصكرة الثاني أفٌ  النفسي الفركيدم، باإلضافة إلى حقؿ اإلدراؾ الفينكمينكلكجي، في حيف
كاف النقاد العرب القدامى عمى درجة كلذلؾ ، 1ف التحميؿ النفسيمميا السيميائيات المتطكرة تتمث

كبيرة مف الكعي بضركرة التكازف الفيزيكلكجي كالنفسي عند الذات المبدعة، إما مف جية 
فكؿ نقص أك خمؿ فييما يؤدم حتما إلى سكء التعبير كالصياغة،  ،الذكؽ، أك مف جية اإلبداع

أنفسيـ كانكا عمى يقيف بيذه األىمية العظمى لحالة انسجاـ الفكر مع الجسد، فمثبل  كالشعراء
مقية  يفٌعمكف كبلميـالجسدية، ك  عند غرض اليجاء نجدىـ يتياجكف بالسمات بذكر العيكب الخي

 .كالًخمقية

ؾ ، لذلية أخرل بعيدا عف التيجـ المباشركأما النقاد فقد حاكلكا البحث عف طرائؽ كبلم      
أرجعكا بعض االختبلفات الجسدية كاإلدراكية إلى عامؿ ميـ كىك البيئة، لما ليا مف أثر في 

لفاظ البيئية أك إلى األك مف بعيد، لذلؾ كردت إشارتيـ إنتاج األدباء كالشعراء مف قريب أ
كما نبيكا إلى الفركؽ بيف شعر الشعراء عمى حسب الدالة عمييا منثكرة في كبلميـ، المعاني 

نساف في العالـ د عند ىؤالء إال حامؿ لكينكنة اإلعكاس صكرة حياتيـ في شعرىـ، كما الجسان
تصاؿ بو عف طريؽ اإلدراؾ، كمنو فاإلبداع األدبي قد جارل سنف الطبيعة، ككسيمتو لبل

                                                           
1
- voir : Jacques Fontanille, Corps et sens, p82-83. 
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مف العاطفة مف جية أخرل مزيجا أصبح ك ديا، تحيط بو آثار حسية مختمفة فأصبح غبلفا جس
ا ىك عند أىؿ مٌ الغبلؼ الجسدم مختمفا عنجد مثبل عند أىؿ البدك فشعكر، الحسية كالعقؿ كال

عناصر االنفعاؿ كالشعكر  طٌكعيئتيف مف فركؽ مادية كمعنكية تالحضر، كذلؾ لما في الب
فيي فركؽ بيف الخشكنة كالرقة، كبيف الجيالة كالمعرفة، كبيف اإلحساس الرقيؽ »كاإلدراؾ، 

االضطراب كاالستقرار، كبيف البساطة كالتعقيد، كىي فركؽ  كالعاطفة القكية، أك حتى بيف
لى المعاني القريبة الصريحة،  بيف ذكؽ يطمئف إلى العناصر الخيالية الصحراكية، كا 

كبيف ذكؽ ال يرضى إال بصكرة الترؼ،  ،كالفضائؿ كالحرية التي ال تحد، كالعبارات الطبيعية
تعد الطبيعة ف. 1«داء كالصنعة أك التصنعكعميؽ المعاني كأخالؽ المدف كاالحتياط في ال

يعتبر كالذم  ،الخارجية التي يحتؾ بيا المبدع عامبل أساسيا في تغيير سمات الجسد الخاص
لكؿ عممية ترميز لمعالـ فيتشكؿ بذلؾ نكع مف النزاع بيف حركات البدف عند مقاـ  اأصمي امقر 

عند مقاـ  ،لطاقات الحسية اإلدراكية الداخميةاألغمفة الخارجية )المؤثرات المختمفة لمبيئة( كبيف ا
 عمىيعمؿ المبدع ذلؾ أٌف لمعكقات كالحكاجز، االداخمية بحثا عف مقاكمة كتجاكز األغمفة 

 حققويك  ،المغةتكلده النفسي  االمتبلء، ككأٌف البحث عف طبع ذلؾ األثر البيئي في أشعاره
كساطة ب ،عمى الغبلؼ الجسدميخفؼ مف كطأة الحكـ البيئي كيخفؼ األثر حيث  ،الشعر

يقع مكقع حد أك  ا، كنفسانياحكاسي اغبلفبكصفو مفيـك يعتمد عمى التجربة الخاصة لمجسد 
 غشاء يفصؿ بيف األنا كالعالـ، أك بيف األنا كاآلخر، كيصؿ بينيما في آف كاحد.

المثيرات  ( عمى فعؿ المطابقة بيف الغبلؼ كاألنا، فيك يتأسس بفعؿأكنزيكلقد اشتغؿ)       
عبلقة األمكمة، أم ه العبلقة يتمثؿ في الصادرة عف بدف آخر، كيعطي لنا مثاال يكضح ىذ

دكر االتصاؿ باألـ في تأسيس الغبلؼ العاطفي عند الطفؿ، مما يجعمو سطحا فاصبل 
 ،كمشتركا بيف األنا الطفكلية كاآلخر األمكمي، فيتـ فيو تبادؿ التأثيرات كالحركات بيف الجانبيف

                                                           
 .176ص، 1994، مكتبة النيضة المصرية، مصر، 10ط، أصكؿ النقد الدبيأحمد الشايب،  -1
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ىك نفسو ما يطمؽ عميو )بكؿ ريككر(  "األنا"ما يتحدث عنو )أكنزيك( ىنا كيسميو  لذلؾ فإفٌ ك 
 .1آخرعينيا كالذات 

، كيفرغ احساساتو يحتمي بويتخذ المبدع العربي مف البيئة التي يعيش فييا حضنا دافئا      
 في ر ليحصرىاالكقكؼ عمى ما في الطبيعة مف مظاىر اآلخت تمؾ البيئة كذلؾ بتغيرانتيجة 

األنا في شكؿ غبلؼ سطحي يتحممو أسمكب الشعراء، فيذا ابف سبلـ الجمحي في كتابو 
قد نبو إلى تجمي صكرة الغبلؼ الجسدم عند الشعراء انطبلقا مف الفركؽ  (الشعراءطبقات )

حيث رصد أثر البيئة في الخصائص الفنية لمشاعر، فيرل مثبل أف الحضارة رققت  ،البيئية
كعدم بف زيد كاف يسكف الحيرة كيراكف الريؼ، فالف  » :حيث يقكؿ ،بف زيد شعر عدم

و كجد انعكاس صكرة الحياة البدكية في ، ألنٌ 2«لسانو، كسيؿ منطقو، فحمؿ عميو شيء كثير
الحضر فإنو  ئيا، كحيكانيا كصفائيا، أما شعرشعر شعرائيا فتجد الصدؽ في كصؼ صحرا

، لدل الشعراءفة، كأصبحت البيئة بذلؾ بصمة ظاىرة يعبر عف ركح العصر كحضارتو المتر 
سطح تسجيؿ يتمـ عٌد الغبلؼ ككذلؾ ألٌف مختمؼ التشبييات، مف حيث أنيـ ضمنكا األشعار 

كحسيا إلى ما في طبائعيا » الفراغات التي تحتفظ بيا الذاكرة الشعرية في كؿ ما أدركو، 
يا، كرضاىا كغضبيا كفرحيا أنفسيـ مف محمكد الخالؽ كمذمكميا في رخائيا كشدت

كعميا، كأمنيا كخكفيا، كصحتيا كسقميا، كالحاالت المتصرفة في خمقيا كخمقيا مف حاؿ 
، كفي حاؿ الحياة إلى حاؿ المكت يعتبر ىذا األثر البيئي كمنو  .3«الطفكلة إلى حاؿ اليـر

فكرية المعرفية لتفسير كأصبح آلية مف آلياتيـ الليكظفكه في نقدىـ، استقاه النقاد  معيارا أساسيا
ية التي عبركا بيا عف ذلؾ أيضا إلى تفاكتيـ في األلفاظ النقديرجع تفاكت الشعراء، كذلؾ 

فيذه ميف...، الخفيؼ ك ال، ك العذب رشيؽكالطريؼ، الحمك كالسيؿ، الشعر البيف  بايف الحاصؿالت
كالجسد كاألنكثة لتغطي ال تخرج مف ككنيا تحيؿ إلى البيئة النقاد إلييا  لالتيمات التي اىتد
ؼ كسطح فالغبلؼ الجسدم في ىذه الحالة معرٌ ، كلتستميؿ المتمقيف إلييا ،الحس االنفعالي

                                                           
1
Voir : Jacques Fontanille, Corps et sens, p89.  

 .140، صطبقات الشعراءابف سبلـ الجمحي،  -2
 .17، صعيار الشعرابف طباطبا العمكم،  -3
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يقـك عميو اسـ الدكاؿ الشكمية، ك ما يطمؽ  ،تسجيؿ، كقد لكحظ أٌف الغبلؼ يتمقى بصمات
كيجعؿ مف الحاالت  ،الغبلؼذلؾ تشكيو يطاؿ بفعؿ تمظيرات نمكذجية تنشأ بتمثيؿ 

 .1الحركات الداخمية لمذكات حاالت كحركات جسديةك 

حيث  دع، يؤسس التركيب الصيغي الدالليإف الكسط الخارجي لمعالـ الذم يحيط بالمب    
 ،مظاىر البيئةالطارئة عمى بط الذات الشاعرة بتمؾ التحكالت ، ككذا ترتبتشكمونصو يتشكؿ 

شعر عمر بف أبي ف، 2«جد اقشعرأرل شعرا حجازيا إذا أن» :كقد جاء عمى لساف الفرزدؽ
ص شعره بالغزؿ، اختمف ليكنة كسيكلة، كقد ىا ميز ييمثؿ البيئة الحجازية، ككؿ ما مثبل ربيعة 

مف فنيا شعراؤىا بو كما يتسـ  ف لمبيئة النجديةيمفا عف شعر جرير كالفرزدؽ الممثملذا كاف مخت
 الشعر الحجازم. اكجزالة ال يحممي متانةقكة كصبلبة ك 

امتد األثر البيئي عند النقاد، فراحكا يستقكف مفاىيميـ النقدية منيا، حيث تفاعمكا مع حيكانيا لقد 
نسانيا،  بأعماؿ  مشبييف صفات بصفات، كأعماال ةيـ النقدياتاستمدكا مصطمحك كجمادىا كأشيائيا، كا 

د عف عدد كمف صكر صنيعيـ بتمؾ البيئة كنشاطيـ فييا افترضكا أسماء عبركا بيا في ميداف النق
 ؛حضكر الجسد بالمؤثر البيئيالخاص بمفيكميـ السيميائي لالفكر النقدم  ارتبط ، فقد3مف األحكاؿ
 ،أحيانا ىي المسؤكلة عف بعض األخطاء التي يقع فييا المبدعكفحسب اعتقادىـ تككف ألف البيئة 

غة، كما زف الطبيعي لمٌ اسـ مآخذ الشعراء كالتي تقـك عمى فعؿ اختبلؿ التكاعميو النقاد أك ما يطمؽ 
تمييز بيف السقطات الكصكر ببلغية، كفي ىذا اشتغؿ المسانيكف عمى  يمف معان ،يتأتى مف تركيبيا

ما ركل عف النقد الجاىمي مف ركاية لممسيب بف عمس مف  ، كمثاؿ ذلؾ الصكتية كالسقطات الداللية
 أنو مر بمجمس بني قيس بف ثعمبة فأستنشدكه، فأنشدىـ: 

ف لـ تى حٍ ييؾ عف شى ـ       نحى مى كاسٍ  عي بٍ ر  يا الاحا أي  عـ صبى نٍ أي  أالى   كمـط كا 

                                                           
1-Voir : Jacques Fontanille, Corps et sens, p93. 

 .153ص  المكشح،المرزباني،  -2
 .71ق ص1413، دار القمـ، 1، طمصطمحات النقد العربي لدل الشعراء الجاىمييف كاإلسالمييفالشاىد البكشيخي،  -3



 الفصؿ الثالث:             السيركرة السيميائية لمتجربة الحسية في المنظكمة النقدية

 

250 
 

 ـ دى كٍ رية مي يعى بناج عميو الص            ٌدكارهكقد أتناسى اليـ عند افمما بمغ قكلو:  
 .1استنكؽ الجمؿ فقاؿ لو طرفة كىك صبي كاف يمعب مع الصبياف:

 اي تمثؿ في العرؼ البيئي الجاىمي ميسمكالت ،القكؿ كركد لفظة الصيعرية عمىفمما عيب 
مع المتعارؼ  "الصيعرية" د الصغير عدـ انسجاـ المفظةإلناث اإلبؿ، كقد الحظ طرفة الناق

فالمسيب أفسد المعنى، كلـ يقـ عبلقة بيف الغبلؼ البيئي الخارجي كبيف  ،عميو اجتماعيا
كتمؾ تمثؿ ، سد مع الفكرسكء تكافؽ الجفحصؿ التصكيرم الذم يكد التعبير عنو، الغبلؼ 

ضـ كجييف، تسطح تسجيؿ إلى كاجية  غدكدما يؿ الغبلؼ عنخصائص التسجيؿ، حيث يتحكٌ 
مى يعمؿ عفكينشأ في حاؿ التركيز عمى كظيفة االحتكاء، أما األكؿ فإنو  ،أحدىما يكجو الذات

نحك اآلخر، في ليككف بذلؾ الكجو الذم ترتسـ عميو حركات األنا تبلحـ أجزاء األنا الداخمية، 
الكجو الثاني ينيض بعرض الشكؿ نحك الخارج، كلذلؾ ييتـ بتسجيؿ حركات اآلخر  حيف أفٌ 

بصمات إٌف ف نحك األنا، كبما أٌف الغبلؼ ىك السطح المشترؾ الذم يجمع بيف الذات كاألنا
في في الكقت الذم تتجمى بصمات الذات  ،األنا تنشأ في الحركة الصادرة مف األنا نحك اآلخر

الحركة المعاكسة، أم المكجية مف اآلخر نحك األنا، كيقـك ىذا التفاعؿ كشرط أساسي 
ما يتركو اآلخر مف آثار عمى األنا ينبغي أف يككف مقركءا مف أٌف لتأسيس اليكية، حيث 

بالنسبة ليكية اآلخر التي يفترض أف نفسو كاألمر  ،الداخؿ كي يندمج في ذاكرة ىكية األنا
ما يدؿ عمى الصعيد التصكيرم قكمة مف قبميا لتدخؿ في لحمتيا، نا عمييا متككف آثار األ

البصمات يجب أف تقرأ مف خبلؿ الغبلؼ) الذات/ األنا( كلعؿ المثاؿ المذككر مف عمى أٌف 
 la colonie pénitentiaireمستكطنة العقاب"بػ ركاية )كافكا( المكسكمة 

2
، خيس مثال 

 مي.عالقة انجسد بانحدث انكالعهى 
                                                           

 .98ص  المكشح،المرزباني،  -1
 بإحكاـ فتنقش آالؼ بعد أف يقيد  ،اريا عمى خشبةعحيث يمدد المذنب  ،صنعت لتنفيذ العقكبات، ركاية كافكا آلةتعرض

يدـك العقاب اثنتي ك عمى بدنو بدأب نص القانكف الذم تجرأ عمى اختراقو ليندمغ عمى جمده، ، ك اإلبر المغركزة في لكح فكقو
كىك الكقت الكافي ليتمكف فييا المحكـك عميو مف قراءة المضمكف المسجؿ مف الداخؿ في غمرة مف المعاناة  ،عشرة  ساعة

 .( 92-91-90اف المكت") ينظر كتاب جاؾ فكنتاني، الجسد كالمعنى، صذيف يسبقمكاأللـ ال
2
- Fontanille, Jacques, Corps et sens, p 92-91-90  
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لمبدع المنفعؿ المثير إلى امف خبلؿ النصكص النقدية المكجية  ،يطالعنا الفكر النقدم        
عمى الفكر الػتأسيسي لمجسدنة باعتباره نظاما النقاد  ذاتية، إذ تنبني أقكاؿ -بأشعاره لمبيف

ـك بدغدغة عمة إنتاجيا، ككأٌف األلفاظ الدالة عمى الجسد تقبلمة تتحكـ في مسالؾ الداللة، ك كع
بمبؿ الحكاس، فما الشاعر إال الشعكر كالحس، كتثير في الجسد الحساس اضطرابا كبالتالي ت

كما ىذا الغبلؼ إال مجمكعة الظركؼ  ،كمف الغبلؼ الجسدم يشكؿ أداتو ،يمثؿ األنا بدف
تداخبلتو كيظير السجؿ المغكم في جممة  ."األنا"الخارجية المتعددة األشكاؿ التي تثير فكر 

كبيف حركة العالـ  ،فبيف الحركة الجسدية التي تكاجو غبلؼ العالـ ،كيبني أشعاره ،التصكيرية
التي تفعؿ فعميا في الغبلؼ الجسدم ، يظؿ المبدأ السيميائي المتعمؽ بتأثير الطاقة في المادة 
ى ثابتا، كال يتغير منو شيء ىنا عدا تكزيع األدكار عمى كؿ مف الجسد كالعالـ حيف يككؿ إل

اآلخر دكر اليدؼ، فيحكليا  إلى مكاضيع إلى أحدىما كؿ مرة دكر المصدر فيما يناط 
سيميائية ذات كياف جسدم تشيد عمى أثره فييا كتدلؿ عمى تعالقيا بو بأم شكؿ مف األشكاؿ، 

ما يحقؽ  فإنو بدكره يشخص حياليا ككاجية تنقش عمييا آثارىا، كيظير كسجؿ يحفظ جممة
 1.تداخمو بأجسادىا

يؤثر بحضكره كتنكعاتو يس كسيطا س ىنا محكرا كمركزا لمتحسيس، كليعد الجسد الحسا      
نما يمثؿ عمى االنفعالية  ـ تبادال قيفي اإلحساسالمحمؿ كالممتقط لفضاءات مخططي المغة، كا 

حاالت الركح المبرمجة في عالـ اإلحساس كىذا التحميؿ يقكدنا المرتبطة بلمصكر السيميائية 
لى قكة ككضعية جسمية إالحاسمة لجسد الخاص اتسكية القكة الحيكية ككضعية  مف خبلؿ

كالشؾ أف ىذه ، 2نتج بذلؾ تكافقات تصكيرية أثناء تفاعبلت الجسد العامؿ.تلجسد آخر، ف
التجميات التصكيرية لمجسد لـ تتكقؼ عند حدكد المغة الكاصفة الحسية التي اعتمدىا النقاد، 

نما تجاكزت الحس الذا ر المبدع، إذ راح النقاد يفتشكف في أشعاحس تي إلى حس آخر ىك كا 
فالبحث عف رقة الشعر كصبلبتو كسيكلة  فراغات إحساسيـ الشعراء عما يرضي ذائقتيـ كيمؤل

كيؼ ال كىـ كصفكا المفظ كتكعره، ىك بحث عف المتعة الجسدية كاالمتبلء الركحي النفسي، ف
                                                           

1
-Voir,  Jacques Fontanille, Corps et sens, p58. 

2
-Ibid, p54. 
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تستنطؽ الخيمة »طيب، إنيا في الحقيقة لغة الجسد التي كالمعنى بالحبلكة كال المفظ بالرشاقة
كتثير الكىاـ ، كتحمؽ بالنفس اإلنسانية بعيدا في عالـ مجيكؿ، تكتب سطكره النظرات 

 .1«كالعبرات بعيدا عف لغة القمـ كالقرطاس

الجسدم في عممية الخمؽ التصكيرم كيؼ اشتغؿ النقاد عمى بياف الغبلؼ  فنرل إذ       
ككف معادال النفعاؿ الشاعر، ىذا االنفعاؿ الذم تحث الذاكرة الخطابية عمى تسجيمو الذم ي

إحداث شيء دكرا ىاما في التركيب المغكم الصحيح  حيث يؤدم ،كاالحتفاظ بو، ليثير الخياؿ
مف التجانس بيف ما يحسو الناقد كبيف ما يعبر عنو المبدع، كيبدك أٌف ابف طباطبا أكضح ىذا 

كذلؾ فيك  ،مدار األمر عنده المفظ المطيؼ كالحمكفالمعنى أك جمالو أك حسنو ؼ المراد بمط
حيث نجده  ،جميمة ىناؾ ألفاظتكف  لـ ماالذم يكسك المعنى جماال، فبل معاني جميمة 

لمكالـ " كالكالـ الذم ال معنى لو كالجسد الذم ال ركح فيو. كما قاؿ بعض الحكماء: »يقكؿ:
فأما ما كصفتو العرب، كشبيت بعضو ببعض فما "حو معناه جسد كركح، فجسده النطؽ كرك 

 .2«أدركو عيانيا فكثير ال يحصر عدده

اكتماؿ الجسد  كىذا يعني ،في تكامؿ أطرافو كاستكائويككف الشعر  يبدك أف تأثير     
 ،ىتماـ باألسمكب إال محاكلة لتمطيؼ حالة األنا كانسجاميا مع اآلخرالخاص، كما ىذا اال

مة األلفاظ لممعاني ىي ءفمبل ،صعيد الداؿ المغكم متناسبا مع المدلكؿفييا ظير في صكرة ي
المعاني المتآلفة كما تؤديو األلفاظ مف معاف ك دف مع الجسد، بفي الحقيقة مبلئمة لحركة ال

المبنية عمى مف األحكاـ النقدية ه النقاد كما يقصد ،الشاعر فكرتحميؿ لغرض الكصكؿ إلى 
دكر سطح التسجيؿ يظير مف  ، ذنك أن  l’empreinteبصمةتمثؿ اءة الرد كأالجكدة  سمـ

في تأسيس مخطط العبارة، كىك كذلؾ في عبلقة احتكاء...كصكرة الغبلؼ تنقؿ حتما 
اإلشكالية الكبلسيكية لمسيميائية، فالكظيفة السيميائية تقـك بالجمع بيف تشاكؿ صعيدم المغة 

                                                           
نشر في مجمة التاريخ  ، قراءة أدبية ببلغية نقدية، بحث محكـ لغة الجسد في الشعر العربيمحمد رفعت زنجير،  -1

 .09، شبكة األلككة، ص11.80، ص2009، المغرب296العربي، اتحاد المؤرخيف النغاربة، العدد
 .17ص  ،عيار الشعرابف طباطبا،  - 2
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فيمكف افتراض أف مفاىيـ  ،صفة لـ تكف أبدا بريئة: المضمكف  كالعبارة، كألفاظ المغة الكا
يتضمف المدلكالت التي يعبر بيا الذم العبارة كالتعبير تحيؿ إلى استعارة ضمنية لمغبلؼ، 

 .1عف الدكاؿ...كعالـ المدلكالت إذا تضمف تتقيد بطكبكلكجيا جامعة بيف المحتكل كالمضمكف

بدع بما يجعمو يتميز كيفاضؿ عمى غيره مف تكجيو الم فيكمف ىنا أتت الرغبة النقدية      
 ما يقدمو الناقد مفك المبدعيف، بكضع أسس جمالية كأخبلقية أك ثقافية أك حتى مزيجا منيا، 

اتو، إنما ىك يعجابو بشاعر في جؿ شعره أك بعض مف أبإعبارات كألفاظ كاصفة يظير فييا 
مغة في عرض مضامينو الجيدة طريقة الديب ل »تعبير عف مكقفو كمعجب بما تمقاه، كألفٌ 

تحدد منزلتو بيف الدباء كتعطيو السمة التي يتفكؽ بيا عمى غيره أك يتخمؼ، كالتجديد في 
ذا كانت  الشعر خاصة كالدب عامة يعني القدرة عمى إقامة عالقات متمايزة بيف اللفاظ كا 

ذا كاف نبكغ الديب أك تفكقو بطريقتو في  استخداـ المغة كالتعامؿ المغة مادة الفف الدبي، كا 
بيا فإف عمى الناقد أف يكلي ىذه اإلدارة عنايتو، كيصرؼ إلييا جيده كاىتمامو ليككف ذلؾ 

 2«كفاءة لىميتيا في الدب كمكانيا منو

 مة نقشت عمى أجساد كأفكار النقادكعمى ىذا األساس تعتبر مخمفات الشعراء بص     
لجسد أك ذلؾ ا النص اإلبداعي نتجتألذات التي اك ذاتو بيف أف يضع صمة الناقد  فيحاكؿ

ر الناقد عف تمؾ البصمة إعجابا أك اشمئزازا، تتفاعؿ كيؼ ال يعبٌ ك اآلخر الذم يتمقى اإلبداع، 
كؿ مطمكب فإٌما أف يككف  كاعمـ أفٌ » معيا جميع أعضائو كحكاسيو، لقكؿ قدامة بف جعفر

كجكدا بالحس كالمشمكمات كالمذكقات مكجكدا أك غير مكجكد، كأٌف المكجكد إما أف يككف م
ما أف يككف مكجكدا بالعقؿ ككجكد ما غاب عنا  كالجساـ كالشكاؿ كما أشبو ذلؾ، كا 
كككجكد الجكىر كالبارئ عز كجؿ، ما كجد بالعدؿ كالعقؿ مف الشياء الغائبة التي ال تحس 

                                                           
1 Voir : Jacques Fontanille, Corps et sens, p92.  

 ، منشكرات كزارة الثقافة كالفنكفاليجرمالنقد المغكم عند العرب حتى نياية القرف السابع نعيمة رحيـ العزاكم،  -2
 .05، ص1978، العراؽ
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يو عراض الحمكلة ففي ذكاتيا، فإنيا تمتقط مبادئ المعرفة بيا مف الحس فيعرؼ الجكىر بال
 1«كما يعرؼ ذك المكف كذك العدد

حكـ فيو، فسبلمتو مف الجسد كغبلؼ يؤثر في الذىف كيت تبيف مف كؿ ما سبؽ أفٌ ي     
أساسا يي ف ،الجكدة الشعرية التي ظؿ النقاد القدامى يؤكدكف عمييامنو تتأتى ك  سبلمة الفكر

أغكار النص، فإنيا تدخؿ سمات الجسد  فعندما تقتحـ، كسبلمة األعضاء الحسية لممبدع جكدة
كمف ثـ،  في الشعكر كاإلدراؾ، مف نافذة العبلقات الداخمية المثبتة القائمة عمى االختبلؼ

الكشؼ عف شكؿ عمى القادر الكحيد ىك السبيؿ  لفاظ الجسدية كما يحيؿ إلييا،حميؿ األتف
تحديد االختبلفات عمى  أم المؤثرات النفسية، كفيـ أشكاؿ التغيير األىكائي،ك  المضمكف

بل ، فالعالـ الخارجي مع افي عبلقتيلمذكات مستكل العبلقات المكجكدة بيف العناصر الداخمية 
 .يتحقؽ حضكر الذات إال عف طريؽ الجسد كالحساسية

 

                                                           
 .26، صنقد النثرقدامة بف جعفر،  -1
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نت منيبل التي كا ،سعينا في ىذا البحث إلى الحفر كالتنقيب في النصكص التراثية النقدية      
 ،ىاما لمكثير مف الدارسيف كالباحثيف، بحثا عف التفاكتات الحسية المرتمسة عمى الطبقات الداللية

مكانية فصؿ ا  ك شتغاؿ الحس مع الفكر بغاية رصد آلية ا ،كاآلثار االنفعالية المتفاعمة مع الحكاس
 أحدىما عف اآلخر.

لى حساسات النقاد، ك إالتنكع في  إلى ةدبي راجعالصعكبة في تقكيـ العمؿ األ فٌ ككجدنا أ - ا 
بحيث كجدنا كثيرا مف النصكص النقدية الحاممة ألحكاميـ انحرفت تبعا  ؛الذكؽ الشخصيبركز 

ثبات إالعاطفية كتحققت صيغة الرغبة في لمتأثير النفسي كالنحرافات األىكاء؛ فتغمبت الذات 
فييا كضع  تحاكلعية كالتي ألحكاـ لمعممية المكضك خضاع تمؾ اإبفعؿ  تلحكٌ الذات، كمنو ت

قكانيف عامة لؤلدب، كترمي إلى تطبيقيا عمى اآلثار الفنية، كجدنا أنو ما تكافؽ مع تمؾ القكاعد 
ت كتماثؿ مع الحس الذاتي كاف جيدا، كما تعارض كاف رديئا مستيجنا، كفي ىذا المكقؼ تحكل

 اكتماؿ المعرفة.الرغبة إلى حالة إشباع لمذات ك 

غريماس قد أقصت الذات، بالتركيز عمى البنية  عسات السيميائية السابقة مت الدراإذا كان -
السردية الخطابية سطحا كعمقا، فإف سيمياء األىكاء كالتكتر قد أعادتا االعتبار لمذات كاألىكاء 
كاالنفعاالت كالحساسية، كمف ثـ فقد اىتمت بالكعي اإلدراكي في عبلقتو بالمقصدية الشعكرية، كما 

التجميات التعبيرية الدالة عميو، كىذا ىك الذم يجسد األبعاد  لجسد كالغبلؼ الجسدم، ككؿاىتمت با
دخكؿ أغكار النقد ، كىك ما مكننا مف كالبلشعكرية كصفا كدراسة كتحميبلالسيككلكجية الشعكرية 

عادة تكص  فو بمغة جديدة ىي لغة سيمياء األىكاءيالعربي القديـ، كا 

ي جمالية الحس الشعكرم الذاتي الكصكؿ إلى حقيقتيا كمعرفة دراسة تجممف ىدؼ لقد كاف  -
نسانية، كما يجرم أف العالـ الحسي مرتبط بالذات اإل، ك أطكارىا الجمالية كالداللية في النصكص
، كقد اختزنت إنو سعي إلى تحقيؽ الذات كجكدىا بالفعؿ حكليا، كما تتمقى مف معارؼ كآراء،

بطرائؽ مختمفة كمتنكعة لغة كجماال كببلغة، تكجو العقؿ كالفيـ، في  الذاكرة النقدية العربية ذلؾ كمو
 أمثمة استيقت مف األحكاـ النقدية. 
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 قـك عمى تحريؾ الذاتالذم يكم، مد النقاد عمى حاسة أساسية ىي الذكؽ المعناعت -
سة إلى أصالة الحا همردك فالذكؽ ال غنى عنو أثناء العممية النقدية، ة، يمعرفكتحكيميا إلى ذات 

، كما تتدخؿ الدربة كالمراف، كالقريحة كالتثقيؼرل، خاألإمكانية تشغيؿ الحكاس منو الفنية، ك 
، فترتقي الذائقة إلدراؾ ببلغة العاطفة يكمييئا رئيس ،فيككف اإلحساس مصدرا مشركطا لممعرفة

 .تسمك النفس كتصفكفالركحي، ك  ،لشكؿ الحسي إلى العقميمف ا

بع حركي كببعد امتدادم عبر الزمكاف، حيث مازالت المصنفات اتسمت األحكاـ النقدية بطا -
حيث مازالت تفتح سببل جديدة كمعاصرة لمتعامؿ معيا التراثية تحتكر الساحة البحثية، النقدية 
 يةمف ثبلثة أنكاع تركيبيش في خباياىا الفنية كالجمالية، كتألؼ اإلدراؾ الحسي الجمالي كالتفت

دراؾ حسي متعد لعبلقة بيف الذاتإدراؾ حسي انعكاسي، يكطد ا د يكطٌ  كجسدىا الخالص، كا 
دراؾ حسي متبادؿ يكطد العبلقة بيف الذكات  .العبلقة بيف الذات كالمكضكع، كا 

لتقاء ا، فيتـ ؽ الذات المبدعة الشاعرةلذات الناقدة ال تثبت كجكدىا إذا لـ تتمكجدنا أٌف ا -
يحاكؿ إقناع  ، أك تتنافر كتتباعد، كالناقدغراضتتبلحـ المقاصد كاألك جسديا، الذكات حسيا أك 

ما يكلد المتعة، كالتي سرعاف ما عحتراـ القكاعد كالنظـ، فنراه يبحث في تمؾ القصائد الشاعر با
 االكعي الحسي كيحكمي ايغمب عميي تيت إلى حالة إدراكيا الطبيعي، التزكؿ لتعكد تمؾ الذا

عمكد الشعر في نيج النقدية كتقصي حات كىذا ما تعكسو منظكمة المصطمالتفكير العقمي، 
 أشعارىـ.

كبالتالي االستعانة  ،لمنصكص النقديةالمستكل الداللي التكترم التحميؿ الكقكؼ عند ستمـز ا -
 مفاىيـ الشدة كاالمتداد أك القيـسقاطيا عمى ا  الدالالت الخاصة ببعض األلفاظ ك  بالمعاجـ لمعرفة

اكؿ كتراسؿ مع في العممية النقدية، خاصة إذا تشلقد أدرؾ النقاد أف الذكؽ ال مفر منو  -
لذة كحبلكة تماثؿ لذة العسؿ، كعطر المسؾ، كليكنة المممس، كخفة  جترل، فتنالحكاس األخ

السمع، بحثا عف تبادؿ شعكرم بيف طرفي العممية التكاصمية، تنمك فييا الذات الناقدة الحساسة 
 كتأخذ مكضع الذات المبدعة.
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 ،القدامى قياس درجة التحٌكالت الحسية كتتبع العالـ المحسكس لمشعراء حاكؿ النقاد العرب -
مف خبلؿ تكظيؼ لغة كاصفة حسية، تشابو تمؾ المعركفة عند الشعراء، فتشكمت قكة الشعكر عند 

عمى مخططات  تمكنا مف تمثيؿ األلكاف الشعرية ما، مثمقدة اليككية كإيقاع حسيالذات النا
ناىا تتجاذب دالطمع، كالكفاء، كاليجاء... فكج، كالشكؽ، كالغضب، ك حاالت الطرب االنفعاؿ، مف

 أخرل.  مف جيةنقباض أك الكتر اال بيف محكريف ىما االنبساط كاالسترخاء مف جية، أك

 ةجاألمز ك  ختبلؼ الطبائعاأٌنيما تحيبلف إلى  ،الطبع كالتكمؼ يمف خبلؿ تحميؿ تيمتتبيف  -
دكرا ال يستياف بو في تحديد ىذا االختبلؼ، حيث  دمؤ يالذم النسؽ الثقافي بغض النظر عف 

فكاف الطمع  كتبعث المتكمؼ يءٌف لمشعر دكاع تحث البط:إبل يقكؿٌف ابف قتيبة مثكجدنا أ
بيف عالميف: عالـ األىكاء كاالنفعاالت كالطرب، كالرغبة كالرىبة كحاالت نفسية ترافؽ الذات 

، فاختبلؼ أحكاؿ الشعر الخارجية مف جية ثانية كالمشاعر مف جية، كعالـ األشياء كالمكضكعات
 الخمؽ كما قاؿ القاضي الجرجاني.  ةىك اختبلؼ الطبائع كتركيب

رصد مختمؼ التحكالت التي تخضع ليا خبلؿ تحميؿ تيمتي الطبع كالتكمؼ حاكلنا مف   -
شدتو الذات كاألشياء عمى حد سكاء، كحاكلنا قياس درجة الحسي أك الشعكرم كالمدرؾ، كتعداد 

كقكتو كطاقتو كعمقو في عبلقة بالسياؽ الفضائي زمانا كمكانا كمسافة ككمية. كبتعبير آخر 
حقيؽ حاكلنا إخضاع الجانب الكجداني كالذاتي كاالنفعالي كالجسدم لمذات الفردية الراغبة في ت

 ستيجاناحسانا أك اتساـ العمؿ الذات الجماعية التي تقيٌ ك ، (ذات المعرفة)ي الجكدة لما ىك خارج
 معايير صيغة الذات.  في ضكء 

أشار النقاد العرب إلى معنى العاطفة كاالنفعاؿ، رغـ أنيـ لـ يضعكا لمعناىا المفظ  -
حاكلكا مف خبللو تفسير الفف االصطبلحي المعركؼ في المفيـك المعاصر، فمثؿ ىذا المعنى 

شرؼ كنؽ كالطبلكة، ك الر بركز تحقيؽ الجكدة الفنية، كىك سبب مف أسباب كاإلبداع، كآلية 
، فانعداـ العاطفة يعني جفاؼ الشعر كالنقد معا، فيي التي تبعث في في شرؼ العاطفة المعاني

آثاره عمى الجسد الحساس، كعف طريقو يتكافؽ  بدكحيث تا كبيجة، شاعر( نشاطالذات )الناقد، ال
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الظركؼ الثقافية كالطبيعية تحقيؽ التكافؽ كالتكازف بيف العالـ الخارجي)يتـ الحس كاإلدراؾ، كمنو 
 .كاإلدراؾ(  كالدينية( كالعالـ الداخمي لمذات) الشعكر كالحس

لغكية متميزة، إنيا صكرة  ع العالـ اإلدراكي لمذات، فتكٌلد أشكاؿم تتفاعؿ األشكاؿ التعبيرية -
ى مرئي مف النفس إلتحكيؿ ما ىك غير كىي استجابة لرغبة  ؛عند النقادالتعبيرية العاطفة لشدة 

ة، ففي اشتماؿ يببلغإلى دالالت العاطفة الحسية، كتحكلت دالالت الٌمغة فتجمت ما ىك مرئي، 
كأحسنو مكقعا قيقة، حالمجاز مثبل أبمغ مف ال-الشعراء عمى عنصر التخييؿ، ككبلـ كبلـ النقاد 

أصبحت حيث ، دليؿ عمى اختبلط قكاعد الببلغة كمجاؿ الخمؽ األدبي -في القمكب كاألسماع
كلة مطابقة الكبلـ لمقتضى الحاؿ، ىي مطابقة الكبلـ لمحالة النفسية لمذات، فالمقتضى ىك مق

، صبح ببلغة الكبلـ ىي ببلغة العاطفةتلذم تعيشو الذات المتكممة، كمنو الشرط المناسب ا
رصد درجة التكتر نلمشاعر كاألحاسيس سطحا كعمقا، ك قيس األىكاء كاالنفعاالت كاكيمكف أف ن

مثبل ىي تمثيبلت نفسية فالطبع كالتكمؼ كل في مختمؼ تغيراتيا الداللية، كاألسمكبية، القصالدنيا ك 
النفس الناقدة ك داف، كالشدة، كالطاقة، كالقكة... حساسية، كالكجتنكع مظاىر الل صكرةك شعكرية 

ة كثقيم شديدة النفكرىي كتنبسط إلثباتو، ك لتيمة الطبع، فترتاح شديدة األنس، كسريعة التأثر 
 لتخمي عنو.بسبب اتيمة التكمؼ، فتنقبض كتتكتر نحك االنجذاب 

في حقيقة األمر صكرة سابقة لفكر كنتاج نقاد ما  ،متازت النصكص النقدية  التراثية بأنياا -
بعد الحداثة؛ فيي أحكاـ تمٌكف مف خبلليا النقاد التمثيؿ لمحياة النفسية، كالغكص في  ىذا 

قد عٌبركا عف تجربة  كبلىـ ينا مف الشعراء كالنقاد القدامىفرأ ،العالـ الشعكرم المعقد لمذات
عمى فييا النفس جمعت بيف الذات كاألشياء، كانفتحت في صكرة حسية مكحية شعكرية 
حالة يي الثقافي الطبيعي؛ فالمرجع عمى مف ثـ ك ألخرل، الجماعية األنا كالذات ذات 

لى ك  ،قكة كضعفاتجميات التكتر  تحيؿ إلىتطكرية مركبة كقياسية،  مجمكعة مف القكل ا 
مختمؼ الظكاىر كفي  ،في الخطاباتالكاصفة النفسية العاطفية ارتسمت بفعؿ المغة 

في ضكء معايير الشدة كالمدل كالنغمة كاإليقاع، عبر مستكييف متكامميف التعبيرية 
 كمتداخميف ىما: المضمكف كالتعبير.
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كمعجـ ، كة، كالحبلةعاكالمطافة كالبش لـ الحسيمف العاأغمب األلفاظ النقدية استميـ النقاد  -
فكٌلدت مجمكعة مف العبلمات: منيا إشارية كمنيا لغكية كمنيا  ،يرافقو أثناء عممية التذكؽنقدم 

احتكاكو بالعالـ جراء دراكات الناقد العربي ا  كميا انبعثت مف تصكرات ك ك كاسية، إيمائية كمنيا ح
، فيك نقد تـ تحكيميا إلى مجمكعة مف الصكر فكره، يا مدركات حسية تشكمت فيالخارجي، إن

 .فيو بشكؿ خاص تأثير الطبيعةتجمى جتماعية كالثقافية، ذكقي نابع مف القيـ اال

كما استطاع الخطاب النقدم أف ينبو إلى أىمية العالـ الحكاسي، كفاعمية لغة الجسد في  -
متأثير عمى اإلدراؾ الحسي لجسرا عابرا التعبيرات الحكاسية شكمت صياغة الداللة، حيث 

ـ الحس لعاأثناء استحضار التشكيبلت األىكائية ل؛ فكجدنا أٌف المعرفي، كتفعيؿ الفضاء العاطفي
تكترية ت كحاال ،مف ىزة كارتياح كطرب كاستحساف ظيرت العديد مف اآلثار الداللية األىكائية،

 تدؿ عمى األريحية النفسية. 

كالبعد ، نفسيالبعد العمى أبعاد أساسية ىي: النقدم حسكس في التراث مالعالـ اليقـك  -
النقاد  بينيا في أحكاـمنطقي، كقد تداخمت ىذه األبعاد فيما الكحتى  ،دراكيالبعد اإلفيزيكلكجي، ك ال

دراكية الحسية الكاصفة، كالببلغية  تشكيؿ جمالي لٌمغة كالمعطيات اإل كانعكست مف خبلؿ
في نفس المتمقي، كاستمالتو، لذلؾ ربط بيف العممية الشعرية ليستيدؼ الناقد في األخير التأثير 

ة تعكس تجربتو الشعكرية، كألف المغة عبارة عف قدرات بقكل الشاعر الخيالية كالتي تعتبر أدا
 ذىنية تمكف مف التكاصؿ كالتفاعؿ مع نفس المتكمـ كمحيطو.

نية عبلمية يأخذ بعده الداللي يعد الجسد نتاجا ثقافيا، اجتماعيا، كخطابا تفاعميا تكاصميا، كب -
الجتماعية، داخؿ الثقافة الكاحدة، كلقد أكد النقاد عمى أثر الحالة النفسية مف خبلؿ المكاضعة ا

قى منيا شيء بعد تسبيع يي كالذىنية كالجسدية في تحديد قكة الشعر أك ضعفو، فالخكاطر كالينا
صحة كسبلمة الجانب  بالفحكؿ لشاعر إذا أراد أف يككف فحبل أك يمحؽشيء، كيشترط عمى ا

ف السمع ال يتقبؿ إال المطيؼ مف أ، ذلؾ الشعرية كؿ ما يعيؽ الفصاحةتحاشي الفيزيكلكجي، ك 
كاألنؼ يرتاح لمطي  الكبلـ كأنو يقمؽ مف الحكشي الغريب، كالعيف تألؼ الحسف كتنفر مف القبيح،

 .كينغز لممنتف
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، حيث أشاركا إلى أنكاع عند النقاد القدامى في تشكيؿ الصكرة الذىنية لئلدراؾ دكر لقد كاف -
التصكر كالخياؿ، فمـ يستطع الناقد مغادرة اإليجاز،  كىي الفيـ كاإلفياـ، ؛مجاالت اشتغالو
مف المغة الكاصفة الحسية سبيبل  ية الدالة عمى الذكؽ الشخصي، فاتخذاألشكاؿ التعبير 

نى الداؿ عمى الجسد يقؼ في لئلشارة إلى آلية تدخؿ الجسد في تشكيؿ المعنى، فالمع
مقابؿ الشعكر كالعاطفة، لذا كقفكا في تحميبلتيـ النقدية عند مختمؼ التحكالت الداخمية 

 كالخارجية التي تحدث أثناء التمقي كاالستجابة لمؤثرات بيئية كطبيعية.
عادة النظر في أسسو ،يزاؿ النقد العربي القديـ بحاجة إلى النظرأخيرا ال  - كقيمو  ،كا 

كتمييز جيده  ،كقيمو ،حيائو كالكشؼ عف مقكماتوإكأفكاره، بقصد  ،طبيقاتو كمكضكعاتوكت
فإنو كاف عمينا يـ كاإلجراءات النقدية المعاصرة مف رديئو، كعمى ضكء ما استفدنا مف المفاى

ثرائوالتراث االنتفاع بيذا تجاكز الحكاجز الفنية كالعقمية التي حالت بيننا كبيف  كفي مثؿ  ،كا 
شعكرم »حساف عباس عند تأليؼ كتابو تاريخ النقد األدبي عند العرب: إالمكقؼ يقكؿ ىذا 

ت ما كتبت عنو بأف النقد عند العرب في حاجة إلى استئناؼ في النظر كالتقييـ إذا أنا قرأ
حساسي كأنا أقرأ الكتب النقدية المختمفة التي كتبيا السالؼ أف ا  مف مؤلفات حديثة ك 
نصاؼفييا ما يستحؽ بذؿ  ) تاريخ النقد األدبي عند  «الجيد ليعرض ذلؾ النقد بأمانة كا 

ٌنما ىذا كمف ثـٌ ال يعٌد ما قٌدـ في ثنايا (؛ 137العرب، ص البحث نتائج نيائية يقينية، كا 
تبقى زكايا أخرل يمكف أف تتحٌكؿ مستقببل إلى فضاء تنطمؽ ك ىي مجٌرد قراءة مف زاكية، 
 منو دراسات جديدة.       

رجكه مف اهلل العمي القدير أف يككف بحثنا ىذا في عداد األبحاث التي تتطمع كؿ ما ن           
 إلى مكانتيا في الدراسات النقدية التراثية، كأف يسد ربما ثغرة في المكتبة العربية.

 كأٌف ليس لئلنساف إال ما سعى.                          

 كاهلل كلي التكفيؽ.
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 ممخص:
إلى النظر  العربي، ىذا التراث الذم ال يزاؿ بحاجة التراث النقدمفي  حضكر العالـ المحسكسشكالية إيطرح ىذا البحث 

ع قبؿ أف  فالممارسة النقدية النقدية المعاصرة جراءاتادة قراءتو عمى ضكء المفاىيـ كاإلفي أسسو كقيمو كمكضكعاتو، كا 
 الذات، كتمثميا االنفعاالت كاألىكاء، تتفاعؿ فيو مجمكعة مف نشاط إدراكي حسيفإنيا  اكذكقي انشاطا فكريتككف 
 . فتستيجنو الحسي كدة لمعمؿ األدبي، أك الشعكر باإلحباطانجذابا لنشكة فتحكـ بالج ةيالشعكر 
انصب اىتمامنا في ىذا البحث عمى دراسة مختمؼ الظكاىر العاطفية المتدخمة في الذائقة النقدية، ىذه الظكاىر       

دية بتنكعيا عبر تمؾ األحكاـ كالنصكص النق لالتي تتميز بانسيابيا في الزماف كالمكاف فتتشكؿ بذلؾ لغة كاصفة تترآ
كتنكع قائمييا، كلقد قادنا التقصي عف البعد العاطفي في ىذه النصكص إلى استجبلء عدد كبير مف اآلثار الداللية 

التكتر، النشكة كاإلحباط، الشعكرية فتحكلت حاسة الذكؽ مف عالميا الحسي البلمرئي إلى عالـ مرئي في معايير الشدة ك 
نيا بمغة الحبلكة كالطبلكة، الرشاقة كالميكنة، فتقـك عمى جدلية القكة العاطفية كالمدل االتساع ك اإليقاع الحسي، تعير ع

نتاج المعرفة كاستنطاؽ الظاىرة اإلبداعية كصفا كتحميبل كمقارنة كلتتجاكز إكي، فيصبح الناقد طرفا رئيسا في اإلدرا
 .الحكاجز النفسية إلى العقمية

 :ات الدالةالكمم
  .ةيالشعكر  الذات، األىكاء، االنفعاالت، نشاط إدراكي حسي، فكرمال نشاطال، التراث النقدم، حضكر العالـ المحسكس

 
Résumé  

Cette recherche pose la problématique de la présence du monde matériel dans le patrimoine 
critique arabe, qui nécessite la révision de ses fondements, ses valeurs et ses thèmes, et sa relecture à 
l’ombre de concepts et procédures critiques contemporaines. Avant qu’elle soit une activité intellectuelle et 
gustative, la pratique critique est une activité perceptible où une multitude d’émotions et de passions 
entrent en interaction, que le sujet émotif représente sous l’effet d’une exaltation, considérant l’œuvre 
littéraire comme bonne, ou décevante sur le plan émotionnel et la désapprouver. 

L’attention est portée dans la présente recherche sur l’étude des différents phénomènes 
émotionnels interdépendants dans le goût critique, phénomènes caractérisés par un flux spatio-temporel 
dont résulte un métalangage qui se voit à travers ces divers jugements et textes critiques. L’exploration de 
la dimension émotionnelle dans ces textes nous a menés à l’élucidation de nombreux effets sémantiques 
émotionnels. Le sens du goût est ainsi passé de son monde sensuel invisible à un monde visible, suivant 
les critères de l’intensité et la tension, de l’extase et la déception, de l’expansion et du rythme sensuel, 
exprimés par un langage de douceur, de beauté, d’élégance, de souplesse, pour ainsi se fonder sur la 
dialectique de la force émotive et l’empan perceptif. Par ce fait, le critique devient une partie principale 
dans la production du savoir et l’interrogation du phénomène littéraire, que ce soit sur le plan descriptif, 
analytique ou comparatif, afin de dépasser les barrières psychologiques et atteindre les barrières mentales.  


