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        ::::امللخص امللخص امللخص امللخص 
 Bت الــنّفس ال  ٕاّن العمـَل أالدَيب ـ منثــوره ومنظومــه ـ جســلRبرشــيةحافــٌل مبكنــو 

يقــوم عــىل ثنائيــة إالرســال  ، ة، يســتنطق القلــوَب والعقــوَل يف فضــاٍء لغــويّ وآفاقهــا الكونّيــ
قصـد ٕاثبـات دون ف غالًبـا هبـدف ٕاnرة الـنّفس، عر منه، واmي يوّظـوالتّلقي، ال سـk الشّ 

هـا يف نفـس املتلقـي بوسـاطة إالنـدماج مـع ري أثت ةارسجمال مملٕالحياءات  راكy ٔافاكٍر مبارشٍة،
ــا� إالنشــاد ّــه ال يرتكــزعىل الوضــوح ،  ح ــي، فٕان ــن املتلق ــب اmايت� م ــب اجلان ــه خياِط ؤالن

بــل ربـّـام اكن الغمــوض  ،العلميــة ٔاو والتّحديــد عــىل حنــو مــا نلمســه يف النّصــوص الفلســفية
ي وظيفـًة داخـَل ســياِق القصـيدةِ  فتكـون معـاين القصـيدة  ، مطلوً� يف الّشعر، مادام يـؤّدِ

ياق الواردة فيه ة تنظر بقراءة سـياقيّ  ،بعدد القراءات املمكنة لها واملّربرة ، واليت خيّصهبا السـِّ
، وهذا ما يسـعى ٕاىل تبيانـه املقـال اmي راديف ّلك ما ِمن شأنه املساعدة يف حتديد املعىن امل

  .بني ٔايدينا
   
 القـراءة يفٔاّن  ، وبدايـة ٔانّه لنفهم و نعَي ما يقو¥ الـنّص البـّد مـن قراءتـه معلوم  

موا°ة النّص لرصـد تفصـيالت " و، ) 1"(مُج وعينَا مبَجرى النَص د"...ٔابسط تعريف لها 
ـل  ،اد الّصـ¶ بـني لغـة الـµم و الّرمـوز الكتابيـة ، وكـذا ٕاجيـ)2"(بنائه لتحصيل مـا يُتََحص�

ويكون القارىُء عنَرص التّواصل الفّعال يف معلية القراءة ، بل وسـببًا يف وجـود الـنّص ؛ ٕاذ 
"... اليكتسب بقاَءه ٕاال� ٕاذا طاف عىل آفاق املتلقي اmي يتلقّفه مبجّرد مو¼ه فتكـون حياتـه
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  ).3"(نا عن النّص احلّي المعىن ¥ مرهونة مببدٕا التّلقي وٕاال� اكن Àم 
شعرّي هو يف حقيقته تواصٌل بني مبدعٍ ومتلٍق، عرب وسـيط نوعّي هـو ال  وإالبداع

ذÈ ٔانّه Çام امـتR Æصـيَة اللّغـة  ؛عوامل متجّددة بتجّدد قراءاته القصيدة؛ اليت تعين للمتلقيّ 
ر احلقيقّي داللًيا جتعÌ يقرٔا ويقرٔا ويقرٔا وبلغ شأًوا يف جمال الثقافة والفكر، فٕان� ال حمدوديَة أالث

وهذا ٔاظهُر يف النّصـوص الّشـعرية  ،املعىن اmي سـبقه ، ويف ّلك قراءٍة يستنطق معًىن غري
اخلا¼ة اليت تمتّزي بقابلية انفتاحٍ  دالّيل  تسـتفرغ  من خـالل قراءهتـا بقـدرإالماكن احمتــاالت 

ومـن هنـا فٕانّـه لـيس هنـاك نـّص "...امـه مبـدعها،ة تشّلك يف مجموعـها  املعـىن اmي ر دالليّ 
ات ملعـاٍن مل تـأِت ماكنّيـاكمل،ٔالن لـيس هنـاك واقـع اكمـل، وســتظّل النّصـوص مفتوحـة اكٕ 

القمية للنّص ٕاال� بوجوده  ٕاال� فعٌل قرايئB  -نٕاذ -وما ا¼ال�(...) ة ا¼ال�مم�ا يعين نسبيّ (...) بعد
  .)Üٔ")4ثٍر ٕابداعيٍّ 
  

ــراءة مع  ــٕاّن الق ياق،لّي ــّو تنوّ  و ة دخــول ٕاىل الســـِّ ــا بتن ــىل عه ــا يســاعد ع ع ظروفه
يـه و د سالمة تلقّ تتأكّ   ة، ومع تعّدد الفعل القرايئّ ص وتأويل بؤره ا¼الليّ اسـتكناه بواطن النّ 
 ص، ولكّ قـراءة يه معليـة ترشـحي للـنّ  ٕاّن لكّ : " ...  الغـذايم   ، يقـول  عدا� احلمك عليـه

فا من ص الواحد آالص، وبذا يكون النّ ف وجود جديد Èm النّ ترشحي هو حماو� اسـتكشا
 قٕاهنـا فعـل خـالّ " ... .   )5"  (احة  ٔابـدً صوص، يعطي ما ال حرص ¥ من ا¼ال� املتفتّ النّ 

، والقصـيدة )6("معاين  غـري حمتســبة  عىل  أالثر املقروء  احãالت  و تفسريات و يصبّ 
د رشوæـا بتعـدّ  –ٕان ّحص التعبـري  –ها، بل تطالـب اجلّيدة يه اليت ال تقبل برشح واحد ل 

ؤى عـىل ٕاسقاط الـرّ " ... د قراءات القارئ الواحد لها، وهذا ال يعين اهئا، بل بتعدّ د قرّ لتعدّ 
  )               7(... "صوص ا¼اخلية ة النّ ة فعل القراءة وٕازاحة قوّ ا بقوّ صوص تعسفيë النّ 

  
، قد تتاح ٕاجابهتـا يف ٔايرسـ واحدالص لنّ ل القراءات تعّدد ب تعّدد املعاين ٕاّن ٕاشاكلية 

صـاغ جنـده قـد  –ا ولـيكن شـاعرً  –ص صاحب الـنّ أالحوال من منطلق ٔانّنا لو نظرR ٕاىل 
قصيدته وفقا ملعجمه أاللسـّين، وّلك لكمة مهنا حتمل معها yرخيها، قََصـد منـه الشـاعر بعضـا 
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اعر ال يعـين غيابـه عـن اللكمـة الـيت وَخِفَي عنه البعض االٓخر، وغيابه عن فكر وذهن الشّ 
رف االٓخـر جنـد القـارئ ويف الطّ  ،دالالهتا عرب أالزمنة واختالف اسـتعامالهتا ًة للكّ تبقى َوِفي� 

ص وفقا ملعجمـه اmي ميـّده بـدالالت ٔاخـرى لللكمـة ميكـن ٔان تكـون غـري الـيت يسـتقبل النّ 
ديدة للنّص منحها ٕاöه القارئ  وعاها الشاعر وقصدها يف منظومه، ولهذا نلمس قk داللية ج

، ومـن ذÈ مـا حـدث للشـاعر ٔايب نـواس ملّـا مـّر بأســتاذ يرشـح  )8(قمن  هـذا  املنطلـ
حيث فّرسه بأّن )  9)(وقُل ِيل ِيهَ اخلَمر  اûَال فَاسِقِين َمخًرا(: لطلبته مطلع قصيدته الشهرية 

قها فانتشـت ة البرص، وّمشها فانتشت حاسّ اعر ٔابرص امخلر فانتشت حاسّ الشّ  ة الّشم، وتـذو�
مع دون نشـوة، ة الّسـمـس، ومل تبـق سـوى حاّسـة اللّ ة اmوق، وملسها فانتشت حاسّ حاسّ 

، فتكـون بـذÈ لك احلـواس قـد ٔاخـذت نصـيهبا مـن " َوقل ِيل يه امخلرُ : " اعر فقال الشّ 
ا ¥ معجًبـسـتاذ ورٔاسه، وقـال قيل ٕانه قبّل يد االٔ  ،النشوة، وملّا مسع ٔابو نواس هذا التحليل

  ).10()فهمت من شعري ما مل ٔافهم! بأيب ٔانت ؤايم( : 
  

 فّرسـ ذÈ عـىل ٔاّن لـلكّ ي ف  ،تتعـّدد دالالتـهو ص الواحـد و قد تتعّدد قـراءات الـنّ 
ّ  قـارئ خمزونـه اmهـينّ  ٔاو كـام يقــال " ... اmي يعمتـد عليـه يف بيـان ا¼ال�  لغـويّ وفضـاءه ال

قــا، مــن قــارئ ٕاىل آخــر، وفقــا خلــربة القــارئ د ســعة ومعتتبــاين مســـتوöت القــراءة وتتعــدّ 
ا مـن القـراءات يسـاوي القرائية، ؤالسلوبه يف التعامل مع النّص، حىت قيل ٕان هنـاك عـددً 

ا وال مً دُ ، ال ميكن املُيض معها قُ بعض اليشء وهذه نظرة مغالية) 11..."(اء ٔانفسهم عدد القرّ 
ليس ذا معىن واحد تقترص " ٔالثر أالديبّ ا ى من زاوية منطقية ٔانّ ٕاذ يتبدّ  مَسلّمة؛ أالخذ هبا

 القـراءات حبيـث يقبـل ٔاي تأويـل القراءة عىل اكتشافه كام ٔانـه لـيس منفتحـا مطلقـا لشــّىت 
  ).12..."(يوضع ¥ 

  
د هذا ويُعزى تباين دالالت النّص الواحد وتأرحجهـا ¼ى القـارئ الواحـد عنـد تعـدّ 

ظــرف القــراءة وحيثيــات العمليــة  هــا اخــتالفٔامهّ لعــّل  ؛قراءاتــه للــنّص ذاتــه ٕاىل ٔاســـباب
ياق و قرائنه فيبتعد يف الغالـب عـن ا¼ال� املرجـّوة ص،إالدراكية للنّ  ٔاو لعدم اتّاك¥ عىل السـّ
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 والـيت ثبـت ٔاّن لهـا دوًرا كبـًريا يف توجيـه القـراءة، ؛ ة للقـارئٔاو الختالف احلا� النفســيّ  ،
ص الواحـد قـراءات خمتلفـة سـيقرٔا الـنّ ... " ة للنّص، فهو ايل توجيه منحى ا¼ال� اللكيّ و�لتّ 

ة، فهو يف هذه القراءة لـيس هـو يف ة واملعرفيّ ة وجãعيّ �لنظر ٕاىل ٔاحوا¥ ا½تلفة النفسـيّ 
ــنّص نفســه ــراءة  لل ــÆ الق ــق ٔانّ وذÈ ، ) 13..."(ت ــن منطل ــاٍب  لكّ  م ــون ٕاال�  خط  ال يك

يايقّ ، امظروفً  يُفهـم عـىل ٔاحنـاء  الواحدَ  ّن اخلطاَب بدليل أ  وهو يسـتقي داللته من تزنيÌ السـِّ
ونلفــي غــري قليــل مــن  .تتاكثــر بقــدر اخــتالف ظــروف البــّث وظــروف إالنصــات ،عــّدة

ارسـني والبــاحثني يؤكّـدون عــىل ٔاّن جـودة القصــيدة مرهونـة �خــتالف رشوæـا وتعــدد ا¼ّ 
يضـمن ¥ البقـاء  ما¥ من القدرة عىل العطاء والتجّدد ما ٕاالّ  عرفال خي� من الشّ "... قّراهئا، 

 ëنني، بعد زوال ظروفه ومالبساته، فٕان اكن فوق ظروفه ومالبساته بقي، حي ا عىل مّر السـّ
:  ٔامثـالغـويّني يرشـحه ٔاشـهر اللّ " املتنيبّ "، فهذا شعر )14( "ا هبا زال معها وٕان اكن حمكومً 

اح ٔاخيـار اكلربقـويق والعكـربي وغـريمه ، ومـع هـذا  ابن جّىن، وشعراء كبـار اكملعـّري، وُرشّ
  ).15(من ٔاولئك نقرؤه اليوم فنتحّسس فيه دالالت ما وردت عىل �ل ٔاحدٍ 

  
ومتتÆ القصيدة الّشعرية من الطاقات ا¼اللية والفضاءات إالحيائية ماال نلمسه يف 

جمـاالت مفتوحـة  العادّي من الµم، ٕاذ تتخطى اللكمة فهيا املعاين املعجمية وتتجاوزهـا ٕاىل
حيـاء ح واالٕ ٔان دور اللكمة يف القصيدة هو البـوْ " ... ل املناسـبني، ذÈ من التفسري والتأوي
ليســت مطالَبــة دامئــا �¼ال� الواحضــة  -ٔاي اللكمــة-ؤاهنــا  ،دوغــري احملــدّ  ،اللكــّي حــãيلّ 

حادية احملدّ  �ا عـىل أاللـوان عرية ذات طبيعة خاصة تعمتد اعãدا كبـريً جتاه، فاللّغة الشّ دة اال
ا يً ه مقبول مستساغ عىل ٔاّال تَنبَت� اللكامت لكّ وهذا لكّ . ا½تلفة اليت تثريها اللكامتالل والظّ 

ة العاّمـة واملتنّوعـة الـيت اختلفـت ة العرفيّـة وجãعّيـا يربطها مبا لها من ا¼الالت الثقافيّ مع� 
ٕ�زاء منطٍ ، وحيدث يف ٔاحيان كثرية ٔان ينتابنا وحنن )16..."(علهيا يف yرخي تطورها الطويل

عن استنطاق نّصـه،  ٔادّيبٍ كهذا الشعور بعدم القدرة عىل ٕادراك ما قصده الشاعر، ٔاوالعجز
وما ذÈ ٕاال� ٔالنّنا تعّودR عىل منطٍ من التصّورات واملفاهمي فٕاذا بنا نصادف يف هذا اخلطـاب 

لتأّمـل، اmي يسـتوجب منّا الغوص وإالمعـان وطـول ا ، أالمر) 17(اليت ٔالفناها ٔاشـياًء غري
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ونكـون يف هـذه احلـا� ... ة ٔاوىل وnنيـة وnلثـة مرّ  –¶ ا معرفة مؤجّ مبا ٔاهنّ  –وٕاعادة القراءة 
، ذÈ الغموض اmي ال مينع املتلقـي اَ¼ِرَب مـن "الغموض إالجيايب " ى      بـ ٕازاء ما يسمّ 

  ) .18(فاذ ٕاىل املعىن القصدص والنّ اسـتكناه بواطن النّ 
  
بني معـه ا¼ال� ت عر اجلاهّيل لكنه مغوض تسـ ُعرفت يف الشّ  ،الغموض هذه ةُ ِمسَ  و

" ... ومـرّد ذÈ  مبجرد معرفة دالالت ٔالفاظه، واليت يغيب عن املتلقـي احلـاّيل كثـري مهنـا ،
ة  املدروس، ؤاجوائـه الثقافيّـة مع آفاق أالثر الفّين ة تفيض ٕاىل قطيعة ثقافيّ القطيعة الزمنيّ  ٔانّ 

ادق ãعيــة، ّممــا يَُعِقـّــُد معليــة التواصــل والفهــم العميــق الّصـــوالروحيــة والفكريــة وج
  ).19"(املقنع

ة عند اشـتداد فقد اّختذ شلك ظاهرة، خاصّ ) 20(ا الغموض يف الشعر العبايسٔامّ 
ٔايب متّـام، : الرصاع حول مسأ� القدمي واجلديد، واكن شعراء هذا العرصـ الكبـار مـن ٔامثـال

، شـّلكوه يف جديـدٍ  حضـاريٍّ  وغريمه يعّربون عن مهٍَّ ... ّيم،واملتنّيب، والبحرتّي،   وابن الرو
ٔاشعارمه وبأساليب ومواقف متباينة، فألفينا ٔاشعارمه تنطوي عـىل مغـوض نســّيب، يتـأرحج 
بني الشفافية والكثافة، ويـّمن عـن نقـ¶ نوعيـة مـن غلبـة الوجـدان ٕاىل الـرتامك املعـرّيف، ومـن 

نضباط ٕاىل نسـياب  .  
 ّ سوى ٕايراد الµم حبيث تفـيض منـه و عـىل مســتوى "...  نعين به ه مغوض الٕان

ــه، )21"(دةواحــد معــان متعــدّ  ــا جلودت ـا مالزًم ، و يعــّد مــن رضورöت الّشــعر، و عنًرصـ
طاقة إالبداع يف النّص اليت تفتح مداه عـىل عـوامل ال هنائيـة مـن ا¼الالت إالحيائيـة "... فهو

لفـة ٔاو  اليت تُلقي ظاللها الكثيفة، ٔاو تقّربنا �عرب قراءة عنيدة من مدلوالت جتربة ال نأتهيا ىف ا
و هذا الغموض خيتلف عن إالهبام اmى يلغي مسافات التفاعل بني  )22" (يٍُرس نَبلغها يف 

ة املركّبـة اmي يعجـز عـن فـّك رمـوز الهندسـة الفنّيـ عر واملتلقـيّ النص و الواقـع، بـني الّشـ
و يضلّل بدعوى الّشعرية الضاربة يف إاللغـاز والتّعميـة  للنّص، فيبقى �ً� موصًدا يف و°ه ،

و بلـغ درجـة  ،و �لتايل الّسلبية، وجنـده قـد رضب بأطنابـه يف شـعرR احلـديث و املعـارص
التّمُحل �مس : بعد ٔان اسـتفحل إالهبام وانترش برضبيه ةً كبرية من الفوىض و هرتاء، خاصّ 
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  .و العجز الشعريّ  ةاحلداث
  

ة الّسلمية للمتلقي وهو ٕ�زاء تركيـب لغـوّي شـعرّي مستـه الغمـوض ـ تتأّسس الرؤي
ياق بشلك عـاّم �عتبـاره القـادر عـىل تقريـب  اmي هو من طبيعته ٔاصًال ـ عىل حتكميه السـِّ

ياق ٔاوًال، ومـن خـربة "...الصورة ٔاكرث، ورمس حـدود لٔاللفـاظ  الـيت ينبـع مـدلولها مـن الســِّ
ٕاّن امحلايـة احلقيقيـة للـنّص "... وبعبـارة ٔاخـرى    ،  )23(..".القارئ وخمزونه الثقايف املتنوّع

ياق(يه  ياق رشط ٔاسـاّيس للقـراءة الصـحيحة، وال ميكـن ... ،) السـِّ ٕاّن املعرفة التاّمة �لســِّ
ياق، ٔالّن النّص توليـد  ٔان نأخذ قراءة ما عىل ٔاهنا حصيحة ٕاال ٕاذا اكنت منطلقة من مبدٕا السـِّ

اس ا¼امئـة مـن املســتودع اللغـوّي ليؤسـس يف داخـÌ شـفرة سـيايق ينشأ عن معلية قتبـ
خاصة به متّزيه كنّص، ولكهنا تسـمتّد وجودها مـن ســياق جنسـها أالدّيب ، والقـارئ حـّر يف 

ياق  ، وعــىل هــذا  )24(..."تفســري هــذه الشــفرة و حتليلهــا، و لكنــه مقيّــد مبفهومــات الســـِّ
ياق الــواردة فيــه  اللكمــة املــراد معناهــا، �عتبــار ٔاّن املعــىن أالســاس اكن لزاًمــا مراعــاة الســـِّ

ماهوٕاال نتيجة عالقات ووظائف متشـابكة و متـداخ¶ متفـاع¶ داللًيـا، وعائـدة ٕاىل العنرصـ 
التّفـاوت يف "... هذا من Rحية ٔاخـرى ٕاىل ٔاّن  اللغوّي، و مرتبطة مبضمون حميطه ، ويشري

ّ خترجيات القراءة أالدبيّ  ّ ة بأدوات حنوي ا يقوم غالًبا عىل تفاوت يف املقدرة عـىل ة ٔاساسً ة و لغوي
ٕادراك ســـياق الــنّص ٔاو مناســبته ٔاو مالبســاته، ٔاي حمــاو� ربــط الــنّص مبجمتعــه و ظروفــه 

  ).25" (...ماكنًيا و زمانًيا 
 

ّ  ةو قد جتّسدت فكر  ياق هذه هبيأة نظري ياق " ة يه ة لسانيّ ة دالليّ السـِّ نظرية الســِّ
مشّلكة ثورة يف ا¼رس اللسـاّين احلـديث، اmي اكن قـبال يركّـز يف حفصـه للجمـل عـىل " 

مضـن مباحـث شلك العنارص دون دالالهتا املتحصّ¶ من عالقاهتا، و تنضوي هذه النظريـة 
ر آليـات عـّد ٔاحد املـوضوعات الهاّمـة يف تشّلك الـوعي لثقــافة الـنّص وتطـويوت ،عمل ا¼ال�

تفسريه و فهمه، و كذا احتواء احلقل إالدراّيك ســتعاّيب ¥، و ضـبط الفعـل التواصـّيل و 
  . توجهيه
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ياق يعّرف  ّلك معلومة رضورية و اكفيـة لتبليـغ حـا� املـتلكّم ٕاىل املتلقـّي "بأنه السـّ
اب و معناهــا هــو املعــىن اmي يتضــّمنه هــذا اخلطــ) لكــامت ، مجــل( �ســـتخدام اخلطــاب 

مجموع النّص اmي حييط �مجل¶ الـيت يـراد فهمهـا، و عليـه يتوقّـف الفهـم " ... ، ٔاوهو)26"(
نتجت فيه العبـارة و ال يشـرتط يف تـÆ العنـارص  هو الّسلمي لها ، ٔاو �احمليط اللساّين اmي ا

  .)27"( احلافّة �لعبارة ٔان تكون قريبة ، بل ميكهنا ٔان تكون بعيدة يف منت اخلطاب
  

ياق ي احلديث عن القراءة وآلياهتا،  وال غرو ٔانّ  ٕاال ٔاّن  ،ثري التّساؤلوربطها �لسـّ
ذÈ يتبّدد �لنظر يف كون القراءة متثّل  بداية المتكّن من املعىن ٔاو اخلطوة أالوىل، وبتوّسل 

ياق بأدواته ٔاثناءها من خالل   ةص تمتّ معلية ستيعاب و من مثّ للنّ "  قراءة سـياقية" السـِّ
وجاملّية ٕاضافة ٕاىل ٔاّن  مالحظة  ذÈ التّواجش القامئ بني القراءة  ا¼ال� ، الفهم و رصد

يف رشوæم للّشعر �عتبارمه و ني ـ عىل سبيل املثال ـالَتّلقي وبني مسأ� اختالف الّشارح
ّ  من الطراز أالولمتلقّني  ساؤل ، فكثري من هؤالء الّشارحني تتعّدد سزيحي ذÈ الت

ه، ونلقى الواحد مهنم مينحه من املعاين ما يراه هو، وما تفرضه ا¼ال� تفسرياهتم للبيت عين
ّ االٓنيّ  ّ ة وظرفيّ ة Èm البيت من ٔاطر لغوي و ربّام جيد الشارح نفسه يذكر معًىن  ،يةة زماكن

اعãده عىل  من رمغعىل الٔاسـبغه عليه  قبًال ، ف يلمعىن اmل مطابق للبيت ذاته غري
ياق اقتناعًا بأّن  ياق"... السـِّ فاللكمة ال حتمل معها فقط معناها  ؛معىن الشعر يعمتد عىل السـِّ

، ٕاال ٔاّن النّفاذ ٕاىل املعىن و بلوغ 28)" (...، بل ها� من املرتادفات واملتجانسات املعجميّ 
ياق حفسب ، بل ـ و كام سـبق ذكره ـ  ا¼ال� من خالل القراءة ال حتمكه موجبات السـِّ

ا، و اليت �ختالف حيثياهتا ٔاو معلية التّلقي معومً  لقرايئّ ظروف و مالبسات الفعل ا
تتفاوت درجة املعىن و قوة التأثري، و  ٔاو عىل أالقلّ  ا¼ال� املتوّصل ٕالهيا،  -ختتلف ـ عادة 

القابل لالنفتاح  صوص ذات الفضاء اللغويّ ال حيدث هذا مع ٔاّي نّص اكن، وٕانّام مع النّ 
ياق وحده اكفيًا لرصد ، اكلنّصوص الفنية الا¼اليلّ  راقية ال سـk الّشعرية مهنا، و لو اكن السـِّ

ارحني اللكمة نفسها والرؤية ذاهتا يف رشæم للّشعر املمتّزي، و دال� دون ٔاخرى، لاكن للشّ 
ٕاذ تناو¥ �ّ¼راسة و الرشح و التّفسري كثري  ؛ظّن ٔاّن شعر ٔايب متّام مثال واحض عىل ذÈ ن
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، والتّربيزّي ) هـ476ت(وأالعمل الشنمترّي  ،)هـ  335ت( ّصويل ال :من الشارحني كـ 
جزء منه، يف ح ذاته اتّفقوا عىل الّرش قد ، ف)هـ  637ت (، وابن املسـتويف )هـ502ت(

ة اليت تتأثر بشلك ٔاو جزء آخر، و اكنوا فk اختلفوا فيه يُسِقطون ُرؤامه اخلاصّ  واختلفوا يف
نّص، و يُلحظ هذا ٔاكرث ما يُلحظ ىف دراسـهتم لٔالبيات بآخر بظروف و حيثيات تلقّهيم لل 

ً ( اليت حتتوي ٔالفاًظا من املشرتك ٔاو أالضداد  ٔاو اليت اعتورها تغّري حنا ) امبفهوم التضاد قدمي
املطلّع عىل رشوح ديوانه يرى حرية الّرشاح يف اسـتنباط "...هبا من احلقيقة صوب اGاز، فـ

  سـk، ال)29""(ٔابومتّام مهنااكن يريده ٍه كثرية، فأّي وج املعاين وجواز اجتاهها ٕاىل وجوه
ٔاّن اللكمة يف شعر ٔايب متّام تنفتح عىل ٔاكرثمن معىن ، فتتجاوزاملعاين القاموسـية "... و

تطمح يف ٔاحيان كثرية ٕاىل يشء أكرث من داللهتا املعروفة املتداَو�، و و ) 30..."(املألوفة
ياق اmيو تظّل مفتوحة تتصارع  ور ا¼ّ ¥ حياول وضع حدود النفتاæا هذا، ويبقى  السـِّ
  .ة اسـتجداء ا¼ال�أالظهر و أالبرز يف Çمّ 

  
ياقيّ  و من هنا تمكن ٔامهّية   يف حتديد املعىن القصـد،  اجليل دورهاو  ،ةالقراءة السـِّ

معظـم الوحـدات الµميـة اللغويـة يف اخلطاب ، واخلطاب كـّلك؛ ٔالّن  ني قمية اللكمةو تعيّ 
ياق اmي تسـتخدم فيه، وٕاّن ٔاغلهبا لها مدى مـن املعـىن ٔاوسـع ، د ىف تفسرياهتاتعمت عىل السـِّ

، وهـو مـا يؤّهلهـا ملنـاI تفسـرييّة وجمـاالت من مدى املعىن اmي يطرق الباب ٔاّول وهـ¶
  .قرائّية ٔارحب
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        الهـوامــــــــــالهـوامــــــــــالهـوامــــــــــالهـوامــــــــــشششش واملراجــــــــــع واملراجــــــــــع واملراجــــــــــع واملراجــــــــــع
 

                                                                        

يوئيل يوسف عزيز ،  .ة ، ترة ٕاىل التفكيكيّ من الظاهراتيّ  املعىن أالديبّ : ولمي راي - 1
، العراق -، مطابع  دار احلرية  للطباعة، بغدادوالنرش        ، دار املأمون للرتمجة1ط

 .   17م، ص 1987
، طبع يف مكتب الضياء للتحضري ) ط  -د( ٔاحباث يف قراءة النّص، :عيل اكظم ٔاسد  - 2

 . 6-5م ، ص  2000العراق،  –الطباعي، النجف 
، 5:أالقالم ،ع: ، جم¶ ) النّص اGرح هل من بلسم؟(مقال : حسام اخلطيب - 3

 .9م ، ص1990، اöٓر 25:س
 ،)مقار�ت ترشحيية لنصوص شعرية معارصة ( ترشحي النص  :عبد هللا محمد الغذايم  - 4
 .79، ص  م1987لبنان ،  –، دار الطليعة للطباعة والنرش ، بريوت 1ط
قراءة نقدية  )من البنيوية ٕاىل الترشحيية(اخلطيئة والتكفري: عبد هللا محمد الغذايم  - 5

اململكة العربية –، طبعت مبطابع دار البالد ،جدة 1معارص،ط اينٍّ لمنوذج ٕانس
 .86م،ص1985هـ ـ1405،السعودية

: ، جم¶ املورد، مج )مزن� املتلقي يف نظرية اجلرجاين النقدية:(ر، مقال حامت صكَ  - 6
 .114ـ 113ص ، م1990هـ ـ1410–2:،ع19
ّ :(ر، مقال حامت صكَ  - 7 -11:،ع أالقالم:  جم¶ ،)  القارىءص ٕاىلة من النّ املامرسة النقدي

 .50م، ص1993ل،اكنون أالوّ  /ترشين الثاين ،12
، و الهادي اجلطالوي، 79، ص )اخلطيئة والتكفري(عبد هللا محمد الغذايم ، : ينظر - 8

ة االٓداب، سوسة، دار ، لكيّ 1، ط)املهنج، التأويل، إالجعاز(فسري غة يف كتب التّ قضاö اللّ 
 .206ص م ،1998، تونس، محمد عيل احلايم

َذا اûمَكَن اجلَهرُ # اûَال فَاسِقِين َمخًرا َوقُل َِيل ِيهَ اخلَمُر : البيت هو  - 9
Q
ا ا ëَوَال تَسِقِين ِرس.  

، )ط-د(سكندر آصاف، إ : ديوان ٔايب نواس، حتقيق ورشح، ٔابو نواس ، من الطويل
رشح ديوان ٔايب نواس، : وينظر ، 262، صمرص- القاهرة ،دار العرب للبسـتاين: النارش 
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الرشكة العاملية  :دار الكتاب اللبناين، منشورات ،)ط-د(ٕايليا احلاوي، : رشح وضبط
 .1/391، م1987 لبنان، - للكتاب، بريوت

، )رح¶ املعىن من بطن الشاعر ٕاىل بطن القارئ(عبد هللا محمد الغّذايم، مقال: ينظر  - 10
 :  لكرتوين، عىل املوقع االٕ 17:، ع)فكر ونقد(جم¶ 

http://www.Fikrwanakd.aljabriabed.com/n17_08gadami.htm 
 -، دار الفارس للنرش والتوزيع، عامن1، ط)نقد ٔاديب(يف قراءة النص  :قامس املومين - 11

 .30م، ص1999، أالردن
، املكتب )ط.د(نظرية التوصيل وقراءة النص أالديب، : دعبد النارص حسن محم - 12

 . 67ص م،1999، مرص -املرصي لتوزيع املطبوعات، القاهرة
، يوليو  11: ،  جم¶ نزوى، ع )د القراءاتوتعدّ  النص أالديبّ (مقال  :ٕابرير بشري - 13
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