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يِِّب ِفي ِكَتاِبِه املُرِْشِد إَلى َفْهِم أَْشَعارِ الَْعَرِب َوصَناَعِتَها. د ُموَسى الَْبُلوَلة الزَّيْنامْلَُتَلقِّي ِعْنَد َعْبد اهلل الطَّ د. ُمَحمَّ

ملخص:
َلقِّي،  التَّ ِة  َماِليَّ ِلَ َنِة  املَكوِّ ِئي�َسِة  الرَّ  ِ الَعَنا�صِ ِمَن  املَتَلقِّي  ُيَعدُّ 
ِة  ْقِديَّ ِة، َوالنَّ َلقِّي الَِّتي �َساَعْت ِف احَلَرَكِة الأََدِبيَّ ُة التَّ َدْتَها َنَظِريَّ الَِّتي اأَكَّ
َل  اإِ َلِحقًا  ِباملَتَلقِّي  انتَقَل الْهِتَماُم  ُثمَّ  احَلِديِث،  الَع�ْصِ  ِة ِف  الَغرِبيَّ
َوَقْد عِني  َجَمِة،  ْ َوالتَّ َقاِف  الثَّ ِب�َسَبِب الحِتَكاِك  اْلَعَربي؛  الأََدِبيِّ  ْقِد  النَّ
ِلإثَراِء  احَلِديِث؛  الَع�ْصِ  ِف  اْهِتَماَمُهم  َو�سغَل  الَعَرُب،  اِر�ُسوَن  الدَّ ِبِه 
ِباحَلرَكِة  ُهو�ض  َوالنُّ املَواَكَبِة،  َفَة  �سِ َوِلإِْك�َساِبَها  ِة،  ْقِديَّ النَّ َنَتاَجاِتهم 
اِث  َ التُّ ِقَراَءَة  َي�ْسَتِعيُدوَن  َحْيُث  ِة،  يَّ الَعامَلِ َنْحَو  ِة  اْلَعَرِبيَّ ِة  َقِديَّ النَّ
اِت  َظِريَّ النَّ َعَلى  َتُقوُم  الَِّتي  ِة،  ْطِبيِقيَّ التَّ الدَِّرا�َساِت  ِخَلِل  ِمن  ْقِدي  النَّ

ِة. ِة احَلَداِثيَّ َقِديَّ َطَلَحاِت النَّ َوامل�سْ
وِر املَتَلقِّي، ِعْنَد َعْبد  اِء ُح�سُ   َوَتْهدُف َهِذِه الدَِّرا�َسُة اإَِل ا�ْسِتْق�سَ
َو�سَناَعِتَها(،  اْلَعَرِب  اأَ�ْسَعاِر  َفْهِم  اإَِل  )املْر�ِسد  ِكَتاِبِه  ِف  يِّب  الطَّ اهلل 
ِتِه َوَدْوِرِه َوَنْوِعِه َوَمْوِقِعِه ِف اْلَعَمِل اْلأََدِبي ِخَلَل  اأََهِميَّ َواْلَك�ْسِف َعْن 

َلقِّي.  اِت التَّ ِة اْلإِْبَداِع َوَجَماِليَّ َعَمِليَّ
ِة  َنَظِريَّ ِخَلَل  َواأَْنَواِعِه  ِباملَتَلقِّي  املْخَت�َصِ  ْعِريِف  التَّ َوَبْعَد 
ْقِدي  اِث النَّ َ َوِرِه ِف التُّ ْلَنا ِلْلُمَتَلقِّي ِبَنَماِذَج ِمْن �سُ ِة، اأَ�سَّ َلقِّي اْلَغْرِبيَّ التَّ
)املْر�ِسد(،  ِكَتاِبِه  ِف  يِّب  الطَّ اهلل  عبد  ِعْنَد  ِبِدَرا�َسِتِه  ُقْمَنا  ُثمَّ  اْلَعَرِبي، 
َهِذِه  َلْتَنا  اأَْو�سَ َوَقْد  يِِّب،  الطَّ اهلل  َعْبد  َعْن  رَيًة  َق�سِ َنْبَذًة  ْمَنا  َقدَّ اأَْن  َبْعَد 
ِة  ِة الإِْبَداِع َوَجَماِليَّ يِّب، َكاَن َيْنُظُر اإَِل َعَمِليَّ الدَِّرا�َسُة اإَِل اأَنَّ َعْبد اهلل الطَّ
ِهَما :)املوؤَلِّف، َوالنَّ�ض،  َمُع َما َبْيَ َعَنا�صِ ًة َتْ َلقِّي، َنْظَرًة َتَكاُمِليَّ التَّ
، اأَْو َمْوٌت  َواملَتَلقِّي( ِف اْلَعَمِل اْلأََدِبي، َفَل ُيْوَجُد ُنُزوٌع �ِسَياِقيٌّ َتْقِليِديٌّ

اأِْويِل. ِلْلُموؤَلِِّف، اأَْو �ُسْلَطٌة ُمْطَلَقٌة ِلْلُمَتَلقِّي ِف التَّ
اأِْويُل،  التَّ اِمُع،  ال�سَّ اْلَقاِرئ،  املَتَلقِّي،  ُة:  االْفِتَتاِحيَّ اْلَكِلَماُت 

ة. َتَكاُمِليَّ

The receiver in Abdullah Altayeb's book " The Guide 
to Understanding and Metier of Arab Poetry"

Abstract:

The receiver is considered as one of the main 
components of the aesthetics of reception. That is 
confirmed by the reception theory which was common 
in the western literary and critique movement in 
the modern era. Later, the concern of the receiver 
was passed to the Arabic critique because of the 
cultural contact and translation. Arab researchers 
were interested in the term in the modern era so as 
to enrich their critique works, to keep them updated, 
and to promote the Arabic critical movement towards 
internationality. That will be by perusing the critical 
heritage through the empirical studies that are based 
on the modern theories and modern critical terms.

This study aims to investigate the presence of 
the receiver in Abdullah Attayb's book ( The Guide to 
Fathom the Arabic Poetry and How They Weave it). It 
aims also to disclose the receiver's importance, role, 

type, and location in the literary work through the 
creativeness process and reception aesthetics.

 After the brief definition of the receiver and 
its types, through the western reception theory, the 
researcher establishes the origin of the receiver by 
giving examples for it in the Arabic critical heritage. 
Then he studies it in Abdullah Attayb's book ( The Guide 
to Fathom the Arabic Poetry and How They Weave it). 
Thus, the study has brought us to the following: that 
Abdullah Attayb had seen the creativeness process 
and the reception aesthetics as an integrative view 
that combines it components ( the author, the text, and 
the receiver) in the literary work. 

There is no traditional contextual tendency, no 
author death, neither an absolute authority for the 
receiver in the interpretation.

The opening words: The receiver, the reader, the 
listener, interpretation, integrative.

مقدمة:
احلمد هلل رب العاملي، وال�سلة وال�سلم على اأ�صف خلق اهلل، 

�سيدنا حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعي، اأما بعد:
فمو�سوع هذه الدرا�سة "املتلقي عند عبد اهلل الطيب ف كتابه 
)املر�سد اإل فهم اأ�سعار العرب و�سناعتها(، ول �سك اأن ظهور نظرية 
التلقي عند الغربيي ف الع�ص احلديث، الذي يعدُّ املتلقي حمورها 
ال�سياقية،  الأ�سا�ض، كان ردة فعل على ما تنا�سته املذاهب الغربية 
التي كانت تهتم باملوؤلف والن�ض، وقد فتح هذا الهتمام باملتلقي 
املجال وا�سعًا؛ لإر�ساء دعائم قراءة جديدة للعمل الأدبي، وانطلقًا 
الدرا�سة  هذه  اأهمية  تاأتي  الغربيي،  عند  للمتلقي  املفهوم  هذا  من 
العربي، من منطلقات معرفية  والأنا  الغربي  الآخر  تفتح باب  التي 
ومنهجية ومو�سوعية، تتناول الإنتاج الإن�ساين بالبحث والتحليل، 

من دون اإذابة الذات اأو النبهار بالآخر.
عن  ولي�ض  املتلقي،  عن  البحث  الدرا�سة  هذه  ف  وق�سدنا 
البحث، وعملنا  الأمر من حتديٍد دقيٍق ملجال  التلقي؛ وذلك ملا ف 
ف  الطيب  اهلل  عبد  عند  املتلقي  ح�سور  على  ال�سوء  ت�سليط  على 
كتابه "املر�سد"، ومعرفة اأهميته ونوعه، وهذا ما تهدف الدرا�سة اإل 
تطورها  ف  ي�سهم  ما  بكل  العربية  اللغة  خدمة  عن  ف�سًل  حتقيقه، 

ومواكبتها. 
وحماور  وثلثة  مقدمة  ف  فجاءت  الدرا�سة،  هذه  خطة  اأما 
بعنا فيها املنهج الو�سفي التحليلي، وكان املحور الأول  وخامتة، اتَّ
النظرية  ن�ساأة  فيه  تناولنا  الغربية،  التلقي  نظرية  ف  املتلقي  عن 
املتلقي  �سور  من  "مناذج  عنوانه  الثاين  واملحور  القارئ.  واأنواع 
النقاد  كل  اآراء  فيه  ن�ستعر�ض  ومل  العربي"،  النقدي  التاث  ف 
�سهرة،  واأكرثهم  اأبرزهم  اآراء  فيه  ا�ستعر�سنا  واإمنا  والبلغيي، 
املتلقي  �سورة  تو�سيح  ف  عليه  ُيرَتَكز  الذي  الأ�سا�ض  ت�سكل  التي 
عبد  عند  بعنوان" املتلقي  الثالث  املحور  وجاء  النقدي.  التاث  ف 
اهلل الطيب ف كتابه"املر�سد"، قدَّمنا فيه نبذة ق�سرية عن عبد اهلل 
الطيب، ثم تناولنا املتلقي واأنواعه ف كتابه )املر�سد(، واأعقبنا هذه 
ا�ستعرا�سًا مب�سطًا،  الدرا�سة  ا�ستعر�سنا فيها خطة  املحاور بخامتة 
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�سنا فيها اأهم ما تو�سلت اإليه الدرا�سة من نتائج وتو�سيات،  ثم خلَّ
واأردفنا ذلك بقائمة للم�سادر واملراجع.

ْقنا ف  وح�سبنا اأنا اجتهدنا ما ن�ستطيع، ونرجو اأن نكون قد ُوفِّ
مق�سدنا، واأن يلقي هذا الهد قبوًل ح�سنًا، وما توفيقنا اإل باهلل.

احملور األول: امُلَتلقِّي ِف َنَظِريَِّة التَّلَقِّي اْلَغْرِبيَِّة:

ن�ساأت نظرية التلقي ف اأملانيا ف �ستينيات القرن الع�صين، 
ن�سوئها  ف  اأ�سهم  وقد  كون�ستان�ض)1(،  بجامعة  بداياتها  وارتبطت 
ف  الفو�سى  وحالة  التقليدية،  الأدب  قواني  تاه  العام  ال�سخط 
للأو�ساع  ا�ستجابة  ذلك  اأحدث  وقد  املعا�صة،  الأدب  نظريات 
العن�ص  بو�سفه  املتلقي  نحو  عامًا  وتوجهًا  وميوًل  الديدة، 
املنت�صة  املذاهب  على  مترداً  التلقي  نظرية  ظهور  وُيعدُّ  املهَمل)2(. 
وال�سكلية  املارك�سية،  والمالية  والبنيوية  كالرمزية  اأملانيا،  ف 
اد نظرية التلقي: "روبرت ياو�ض"  الرو�سية وغريها)3(، ومن اأبرز روَّ

و"فلفغانغ اإيزر")4(. 
والقارئ اأو املتلقي هو املحور الذي تقوم عليه نظرية التلقي، 
والن�ض  املوؤلف  كان  الذي  والهتمام  العتبار  اإليه  اأعادت  وقد 
يعني  وهذا  الن�ض،  يقيِّم  الذي  هو  واأ�سبح  قبل،  من  عليه  ي�سيطران 
من  اإل  ُيكَتب  ل  الن�ض  لأن  املعنى؛  ت�سكيل  ف  للموؤلف  �صيك  اأنه 
الن�ض  العمل ي�ستمل ف وقت واحد على  "اأن  اأجله)5(، ويرى ياو�ض 
بو�سفه بنية معطاة، وعلى تلقيه اأو على اإدراكه اإدراكًا ح�سيًا يقوم 
بل  �سلبيًا  املتلقي  دور  يعد  امل�ساهد")6(. ومن هنا مل  اأو  القارئ  به 
ن�سيج  للن�ض  ا�ستجابته  وت�سكل  الن�ض،  �سنع  ف  م�ساركًا  اأ�سبح 
وجدان  ت�سكل  امل�ستمر  التلقي  عمليات  واأن  برمته،  النقدي  املوقف 
القارئ واملبدع معًا، وتنمي الإح�سا�ض باأبعاد الن�ض العميقة، التي 
تظل تعطي دللت ت�سمح بالتاأويل ف دائرة ل ينغلق فيها الن�ض، 

بل يتجدد مع كل قراءة)7(.
فقد  التلقي،  نظرية  يف  القارئ  لقيه  الذي  االهتمام  وبعد 
اد حول حتديد ميزات هذا القارئ، وخل�ص "اإيزر"  قَّ ان�صّبْت جهود النُّ

اإىل حتديد اأربعة اأمناط من القرَّاء هم)8(: 
"لريفاتري" جمموعة املخربين . 1 االأعلى: وهو ميثِّل  القارئ 

َثمَّ فاإنهم  النُّقط املحورية ف الن�ض، ومن  الذين يلتقون دائمًا عند 
امل�ستكة.  اأفعالهم  ردود  خلل  اأ�سلوبي  واقع  وجود  يوؤ�س�سون 
"اأمبريتو  الإيطايل  يرت�سيه  الذي  الأعلى  اأو  النموذجي  "والقارئ 
خلل  من  املعنى  عن  يك�سف  "اإيزر"،  طريقة  على  لي�ض  هو  اإيكو" 
كفاءات  ميتلك  منوذجي،  جيد  قارئ  هو  واإمنا  الن�ض،  مع  تفاعله 
ومهارات ُيْقِبل بها على الن�ض، وهي تتمثَّل ف الكفاءات املو�سوعية 

واملعجمية والأ�سلوبية واللغوية")9(.
القارئ املخَب: هو ال�سخ�ض الذي يتقن اللغة التي ُيبَنى بها . 2

الن�ض، ويكون متمكنًا من املعرفة الدللية، وله كفاءة اأدبية.
الذي ميكن بناوؤه من خلل . 3 القارئ  املق�صود: هو  القارئ 

ف  تخييليًا  قاطنًا  باعتباره   وهو  عليه،  الن�ض  تاأثريات  معرفة 
الن�ض، وهو واحد من بي منظورات عديدة.

القارئ ال�صمني: وهو عند "اإيزر" بنية ن�سيَّة تتوقع وجود . 4
الذي  الدور  يبني  مفهوم  وهو  بال�صورة،  حتدده  اأن  دون  متلٍق 
يتخذه كل متلٍق م�سبقًا، وهو ما ي�سدق حتى حي تعمد الن�سو�ض 
اإل تاهل متلقيها املحتمل واإق�سائه، لذا فالقارئ ال�سمني �سبكة 
من الِبَنى املميزة لل�ستجابة، ما يدفع القارئ لفهم الن�ض، وهناك 
الدرا�سات  ف  ُذِكَرت  املتلقي  اأو  القارئ  لأنواع  عديدة  ت�سنيفات 
لع )10(، اإل اأننا قد اكتفينا  النقدية فمنها: القارئ الفذ، والقارئ املطَّ

بهذه الأنواع لأنها تتوافق مع درا�ستنا.
نظرة  التلقي،  نظرية  رواد  عند  بالقارئ  الحتفال  واكب  وقد 
جديدة اإل هذا القارئ؛ نظرة تهدف اإل تاوز �سلبيته التي راكمتها 
اإل حد امل�ساركة ف  اإهماله، فغدا �ساحب فعل جديد، ي�سل  قرون 
املعاين  فهم  مرحلة  عند  يتوقف  الذي  "القارئ  لأن  املعنى؛  �سنع 
التوحد  اأن�ساق يحكمها قانون  اللغوية داخل  العلمات  اأي  اللفظية، 
اأ�سحاب  عنه  يتحدَّث  الذي  القارئ  هو  لي�ض  العلمة،  طرف  بي 
فراغات  ملء  على  قادراً  يكون  لن  القارئ  هذا  لأن  التلقي؛  نظرية 

الن�ض، وقيام القارئ مبلء فراغات الن�ض هو جوهر التلقي")11(.
وقد انتقل الهتمام باملتلقي من املجتمع الغربي اإل العامل 
العربي، بف�سل الحتكاك والتطور العلمي والتقني وغريهما، ما زاد 
ف  لها  لون  يوؤ�سِّ واأخذوا  التلقي،  بنظرية  العرب  النقاد  اهتمام  من 
التاث النقدي والبلغي العربي، ويقيمون الدرا�سات التطبيقية على 
والفاعلية ف  الهتمام  ه من  املتلقي يجد حظَّ وبداأ  العربي،  التاث 

احلركة النقدية العربية.

احملور الثاني: َنَاِذُج ِمْن ُصَوِر امُلَتلَقِّي ِف الترَُّاِث النَّْقِدي اْلَعَرِبي:

النقد  ف  الأدبي  العمل  مكونات  اأهم  من  ه  ون�سُّ املوؤلِّف  ُيعدُّ 
كل  ف  متامًا  املتلقي  اإغفال  يعني  ل  هذا  لكن  القدمي،  العربي 
واهتمام  التلقي،  لنظرية  بذور  فهناك  القدمية،  النقدية  الدرا�سات 
اأولية  مقدِّمات  هذا  اعُترِب  وقد  العربي،  النقدي  تراثنا  ف  باملتلقي 
التي  النقد  عمليَة  التلقي   مفهوُم   رافق  وقد  حديثة،  نقدية  لظواهر 
ف   كثرية  ُكُتب  فظهرت  ال�سعري،  بالن�ض  الأول  بالدرجة  ارتبطت 
تلقي  وكيفية  املتلقي،  بوجود  الظهور   هذا  وارتبط  والبلغة،  النقد 
الن�ض، واأثر الن�سو�ض ف نفو�ض متلقيها، فاأي ن�ض مكتوبًا كان اأو 
�سفهيًا،  ميلك و�سائل جذب املتلقي الذي له طرقه اخلا�سة ف فهم 

الن�ض، انطلقًا من ا�ستعداد  نف�سي  يختلف من متلٍق اإل اآخر. 
العربي،  التاث  ف  النقدية  الدرا�سات  ف  حا�ص  واملتلقي 
وجند  قارئًا،  اأم  �سامعًا  اأم  ناقداً  اأكان  �سواء  للن�ض  امل�ستقبل  وهو 
احلديثة،  التلقي  نظرية  اأفرزتها  التي  مبفاهيمه  موجود  التلقي  اأن 
العديد  اأن  اإل  ب�سيطًا ف جوهره،  اُعُترِبَ  الاهلي  الع�ص  فالنقد ف 
من مناذجه التطبيقية ال�سفاهية، ذات دللة عميقة على تفاعل كل 
التلقي  من  النوع  وهذا  الن�ض،  مع  والمهور  وال�ساعر  الناقد  من 
ت�سميه ب�صى مو�سى بالتلقي ال�سفاهي، وتقول فيه)12(:"اإن م�سطلح 
التلقي اأ�سد دللة على احلال ال�سماعية لل�سعر من م�سطلحات اأخرى 
كم�سطلح القارئ وال�سامع، بو�سفه م�سطلحًا �سامًل تن�سوي حتته 
اأمناط التلقي ال�سفاهية اأو ال�سماعية، ف�سًل عن القرائية". ومن هذه 

النماذج احتكام امرئ القي�ض وعلقمة الفحل اإل اأم جندب، عندما عر�ض عليها علقمة قوله)13(:
ِعَناِن���ِه ِم���ن  َثاِني���اً  املَتَحلِّ���ِب)14(َفاأَْدَرَكُه���نَّ  اِئ���ِح  الرَّ َكَم���رِّ  ���رُّ  َيُ
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يِِّب ِفي ِكَتاِبِه املُرِْشِد إَلى َفْهِم أَْشَعارِ الَْعَرِب َوصَناَعِتَها. د ُموَسى الَْبُلوَلة الزَّيْنامْلَُتَلقِّي ِعْنَد َعْبد اهلل الطَّ د. ُمَحمَّ

وقال امروؤ القي�ض)15(:
ِدَرٌة ���وِط  َوِلل�صَّ اأُْلُه���وٌب  ���اِق  وللزَّْج���ِر ِمْن���ُه َوْق���ع اأَه���وَج ِمْنَع���ِبَفِلل�صَّ

فغلََّبت اأمُّ جندب علقمة، فقال لها زوجها امروؤ القي�ض: باأي �سيء غلَّبته؟ قالت: لأنك:"جهدت فر�سك ب�سوتك، ومَرْيَتُه ب�ساقك وزجرك، 
واأتعبته بجهدك" اأما عن بيت علقمة فقالت:"فلم ي�صب فر�سه ب�سوط، ومل ميره ب�ساق، ومل يتعبه بزجر")16(. واأم جندب ف تف�سيلها لعلقمة 
اعتمدت على التعليل امل�ستمد من داخل الن�ض، وهذا يوؤكد دور املتلقي والن�سج الذي متيَّز به، فاأ�سبح يتوقع ما يجب اأن يتوقع، ومقايي�ض 

احلكم عنده مبنية على معرفة ودراية وخربة.
وكان ال�سعراء يحتكمون اإل النابغة الذبياين، ومنهم الأع�سى ميمون بن قي�ض اأبو ب�سري، الذي اأن�سَد النابغَة ق�سيدته التي يقول ف 

مطلعها)17(:
ِباالأَْط���َ�ِل الَكِب���ِر  ُب���َكاُء  �ُص���وؤَالَم���ا  َت���رُدُّ  َوَم���ا  اِل  َو�ُص���وؤَ

ثم اأن�صده ح�صان بن ثابت ميميته التي يقول فيها)18(:

َحى ���َدٍة َدَم���اَلَن���ا اجَلَفَناُت الُغ���رُّ َيْلَمْعَن يِف ال�صُّ َواأَ�ْصَياُفَن���ا َيْقُط���ْرَن ِم���ْن َنْ

واأن�صدته اخلن�صاء ق�صيدتها التي تقول فيها)19(:

اُر ُع���وَّ ِبالَع���ْ�ِ  اأَْم  ِبَعْيِن���َك  اُرَق���ذًى  اأَم اأَْقَف���َرْت ُم���ْذ َخَل���ْت ِمْن اأَْهِلَه���ا الدَّ

فقال النابغة الذبياين: واهلل لول اأن اأبا ب�سري اأن�سدين اآنفًا لقلُت: اإنك اأ�سعر الن والإن�ض. فاأثار هذا حفيظة ح�سان فقال: واهلل لأنا اأ�سعر 
منك ومن اأبيك ومن جدك. فقال النابغة: يا ابن اأخي اأنت �ساعر ولكنك اأقللت جفانك واأ�سيافك، وفخرت مبا ولدت ومل تفخر مَبن ولدك، يا ابن 

اأخي اإنك ل حت�سن اأن تقول مثل قويل)20(:
ُمْدِرِك���ي ُه���َو  ���ِذي  الَّ ْي���ِل  َكاللَّ ���َك  َواإِْن ِخْل���ُت املْنَت���اأَى َعْن���َك َوا�ِص���ُع)21(َفاإِنَّ

والنابغة الذبياين هنا هو املتلقي اخلبري الناقد، الذي حكَم على ما �سمع من ق�سائد، وكان حكمًا مو�سوعيًا معلًل. وف �سدر الإ�سلم 
جند الر�سول ــ �سلى اهلل عليه و�سلم ــ وهو خري املتلقي، ي�ستمع اإل لميَّة كعب بن زهري الذي اأهدر دمه، قبل اأن ياأتيه متخفيًا، يقول كعب 

ف مطلعها)22(:
َمْكُب���وُلَاَن���ْت �ُصَع���اُد َفَقْلِب���ي الَي���ْوَم َمْتُب���وُل َيْف���ِد  َلْ  ْثرَُه���ا  اإِ ُمَتيٍّ���ٌم 

ويقول:

ْوَع���َدن اأَ اهلِل  َر�ُص���وَل  اأَنَّ  ُم���وُلاأُْنِبْئ���ُت  َماأْ اهلِل  َر�ُص���وِل  ِعْن���َد  َوالَعْف������ُو 
���ِذي اأَْعَط���اَك َناِفَلَة ال� ي���ُلَمْه���ً� َه���َداَك الَّ َوَتْف�صِ َمَواِعي���ٌظ  ِفْيَه���ا  �ُق���ْراآِن 

فلما فرغ من اإن�ساده تاوز عنه الر�سول ــ �سلى اهلل عليه و�سلم ــ ووهب له بردته)23(. وكان ر�سول اهلل ــ �سلى اهلل عليه و�سلم ـــ يتدخل 
اأحيانا فيرثي الن�ض ال�سعري مبا يتوافق مع الإ�سلم، وقد حدث ذلك مع النابغة العدي حي اأن�سده ق�سيدته التي يقول فيها)24(:

َوَتَكرُّم���اً ���ًة  ِعفَّ َم���اَء  ال�صَّ ًَعَلْوَن���ا  َمْظَه���را َذِل���َك  َف���ْوَق  لَنْبغ���ي  ���ا  َواإِنَّ  

فغ�سب الر�سول ــ �سلى اهلل عليه و�سلم ــ وقال: اأين املظهر يا اأبا ليلى؟ فقال النابغة العدي: النة بك يا ر�سول اهلل، فقال ــ �سلى اهلل 
عليه و�سلم ــ : اأجل، اإن �ساء اهلل. فق�ست له دعوته بالنة، و�سبب ذلك �سعره)25(.

وف ع�ص بني اأمية يطالعنا عبد امللك بن مروان بحبه لل�سعر وال�سعراء، واأملعيته ف التلقي والنقد معًا، ومن مواقفه اأنه عندما اجتمع 
ف جمل�سه الفرزدق والأخطل وجرير، كان بي يديه كي�ض فيه خم�سمائة دينار، فقال: ليقل كل واحد منكم بيتًا ف مدح نف�سه، فاأيكم غلب 

فله الكي�ض، فقال الفرزدق)26(:
َجْرَب���ى َع���َراُء  َوال�صُّ الَقِط���راُن  �ِصَف���اُءاأََن���ا  ِلْلَجْرَب���ى  الَقِط���راِن  َويِف 

وقال االأخطل)27(:

َف���اإِن َزاِمَل���ٍة  ُزقَّ  َت���ُك  َدَواُءَف���اإِْن  َل���ُه  َلْي����صَ  اُع���وُن  الطَّ اأََن���ا 

وقال جرير)28(:

َعَليُك���م اآِت���ي  ���ِذي  الَّ امَل���ْوُت  ���اُءاأََن���ا  َنَ ���ي  ِمنِّ ِلَه���اِرٍب  َفَلْي����صَ 
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اإن املوت ياأتي على  فقال عبد امللك)29(: خذ الكي�ض فلعمري 
كل �سيء.

اخلطاب  مق�سدية  على  يوؤكد  العبا�سي  الع�ص  ف  والاحظ 
ف  واملتلقي  املبدع  ا�ستاك  ويبيِّ  حمدد،  م�ستمع  نحو  وتوجهه 
كان  اأبَي  الل�سان  كان  فيقول)30(:"وكلما  الأدبي،  العمل  اإن�ساء 
اأحمد، كما اأنه كلما كان القلب اأ�سّد ا�ستبانة كان اأحمد، واملفهم لك 
م"،  واملتفهم عنك �صيكان ف الف�سل، اإل اأن املفِهم اأف�سل من املتفهِّ
وتت�سح �سورة املتلقي ف اآراء الاحظ عندما يقول)31(:" فاإن اأردت 
اأن تتكلَّف هذه ال�سناعة، وتن�سب اإل هذا الأدب، فقر�سَت ق�سيدة اأو 
اك اأن تدعَوك ثقتك بنف�سك اأو يدعوك  ت خطبًة اأو األَّفت ر�سالة فاإيَّ حربَّ
ه على العلماء  عجبك بثمرة عقلك اإل اأن تنتحله وتدَّعيه، لكن اعِر�سْ
ِغي له،  ف عْر�ض ر�سائَل، اأو اأ�سعار اأو ُخَطب؛ فاإن راأيَت الأ�سماَع ُت�سْ
فاإذا  فانتحله...  وي�ستح�سنه  يطلبه  َمن  وراأيَت  اإليه،  حَتِدج  والعيون 
اأمثال ذلك مراراً، فوجدَت الأ�سماَع عنه من�صفه، والقلوَب  عاودَت 
َيكِذُبَك  ل  الذي  رائدك  واجعل  ال�سناعة،  هذه  غري  ف  فُخْذ  لهية، 

حر�سهم عليه، اأو زهدهم فيه".
املتلقي،  باأو�ساع  العربية  الق�سيدة  بناء  قتيبة  ابن  وربط 
وجعل  اأذواقهم،  ومراعاة  واأ�سماعهم  نفو�سهم  اجتذاب  ف  والرغبة 
اللتزام بها معياراً لإجادة ال�ساعر وجناحه الفني، فريى اأن ال�ساعر 
اإليه  وي�صف  القلوب،  نحوه  والن�سيب"ليميل  بالغزل  ق�سيدته  يبداأ 
الوجوه، ولي�ستدعي به اإ�سغاء الأ�سماع اإليه؛ لأن الت�سبيب قريب من 
اإليه،  الإ�سغاء  من  ا�ستوثق  اأنه  علم  فاإذا   ... بالقلوب  لئط  النفو�ض، 
ب باإيجاب احلقوق ")32(، وبناء الق�سيدة على هذه  وال�ستماع له، عقَّ
د به لفت انتباه  املقدمات الغزلية التي ين�سدها ابن قتيبة، اإمنا ُيْق�سَ
ال�سامعي واإ�صاكهم ف عاطفة ال�ساعر، وهي عاطفة �سهلة امل�ساركة 
قتيبة  ابن  من  رائعة  التفاتة  وهذه  النفو�ض.  من  قريبة  لأنها  فيها؛ 
تاه املتلقي، اإذ يربط بي الن�ض اليد واملتلقي الذي ي�ستهويه ذكر 
الغزل والن�سيب، والن�ض اليد يجعل املتلقي دائمًا متلهفًا لقراءته، 

مقبًل عليه غري مدبر. 
الأدبي)ال�سعر(، وحتقيق  العمل  وابن طباطبا يربط بي قيمة 
ال�ستجابة والتاأثري لدى املتلقي، فيقول )33(:"فاإذا ورد عليك ال�سعر 
مازَج  الوزن،  املعتدل  البيان،  التام  اللفظ،  احللو  املعنى،  اللطيف 
من  دبيبًا  واأخفى  ال�سحر،  نفث  من  اأنفذ  وكان  الفهم،  ولءم  الروح 
الرقى، واأ�سد اإطرابًا من الغناء، ف�سلَّ ال�سخائم ... "، ويحدد ابن طباطبا 
عيار ال�سعر، فيجعله متوقفًا على عن�ص املتلقي فيقول ف ذلك)34(:" 
فهو  وا�سطفاه  َقِبَله  فما  الثاقب  الفهم  على  يورد  اأن  ال�سعر:  وعيار 

ه ونفاه فهو ناق�ض". واٍف، وما جمَّ
واأ�سباب  و�صوبهما،  والتقُبل  ال�ستجابة  عن  البحث  اأما 
يقول  ذلك  وف  العبارة،  ح�سن  فمبعثهما  املتلقي  لدى  توفرهما 
الرُّماين)35(:"ح�سن البيان ف الكلم على مراتب: فاأعلهما مرتبة، 
ما جمع اأ�سباب احل�سن ف العبارة من تعديل النظم حتى يح�سن ف 
ال�سمع، وي�سهل على الل�سان، وتتقبله النف�ض تقبل الربد، وحتى ياأتي 

على مقدار احلاجة فيما هو حقه من املرتبة".
و"كان اأبو الطيب املتنبي اإذا �ُسئل عن معنى قاله، اأو توجيه 
اإعراب، ح�سل فيه اإغراب، دلَّ عليه، قال:"عليكم بال�سيخ الأعور ابن 
جني)395هـ( ف�سلوه، فاإنه يقول ما اأردت وما مل اأرد")36(، وتوجيه 
د اأنه يتك م�ساحة للمتلقي  اأبي الطيب ل�سامعيه ب�سوؤال ابن جني، يوؤكِّ

احلاذق، وقدرته على التاأويل و�سوًل اإل املعاين امل�سمرة ف الن�ض، 
خبايا  ك�سف  ف  املتلقي  م�ساركة  على  دليل  اأرد"  مل  وقوله:"وما 
الن�ض، والغو�ض ف معانيه، والوقوف على ما ل يخطر ببال من�سئه.
ويطلب  ال�ست،  يك�سف  الذي  هو  الرجاين  عند  واملتلقي 
املخبوء، م�ستدًل بالإ�سارة والإمياءة، يقول)37(:"ومل اأزل منذ خدمت 
العلم اأنظر فيما قاله العلماء ف معنى الف�ساحة، والبلغة والبيان 
العبارات، وتف�سري املراد بها،  والرباعة، وف بيان املغزى من هذه 
وبع�سه  خفاء،  ف  والإ�سارة  والإمياء،  كالرمز  ذلك  بع�ض  فاأجد 
عنه  لُيْبَحث  الدفي  ومو�سع  ِلُيْطَلب،  اخلبيء  مكان  على  كالتنبيه 

فيخرج".
وحازم القرطاجني وهو من املتاأخرين اإل اأنه ا�ستفاد من اآراء 
ال�سابقي، فقد كان اأكرث اهتمامًا باملتلقي، وهذا ما دعانا لل�ست�سهاد 
ز على اأثر الكلم اأو القول ف املتلقي، وجعل النف�ض  به، فنجده قد ركَّ
هي امل�ستقبل الأول لهذا الأثر، فيقول)38(:"ومما حت�سن به املبادئ 
اأن ي�سدر مبا يكون فيه تنبيه واإيقاظ لنف�ض ال�سامع، اأو اأن ي�صب ما 
يوؤثر فيها انفعاًل، ويثري لها حاًل من تعجب اأو تهويل اأو ت�سويق اأو 
غري ذلك"، ويقول)39(:"ولهذا جند الإن�سان قد يقوِّم املعنى بخاطره 
وحترَّك  له  اهتزَّ  بديعة  عبارة  ف  تلقاها  التذكر،...فاإذا  جهة  على 
اأن العي والنف�ض تبتهج لجتلء ما له �سعاع ولون  ملقت�ساه، كما 
من الأ�صبة". ونلحظ من خلل ما �سبق ومن خلل اطلعنا على 
منهاج حازم القرطاجني اأنه اأكرث من ا�ستعمال املفردات الدالة على 
ومنها:"انفعال"،"تعجب"،  املتلقي،  اأو  ال�سامع  نف�ض  ف  الكلم  اأثر 
"ال�ستلذاذ"،"الإينا�ض"  اأي�سًا  وجند  "تهويل"،"ت�سويق"،"تبتهج"، 
حازم  ارتباط  على  يدل  املفردات  هذه  من  الإكثار  وهذا  وغريهما، 

الوثيق باملتلقي، واإدراكه لأهميته ف اإعادة قراءة الن�سو�ض.
 ومما �سبق نخل�ض اإل اأن املتلقي حا�ص ف التاث النقدي 
اد دور ف اإبراز �سورته ف النقد وتو�سيحها، وحتدَّثوا  العربي، وللنقَّ
الن�ض، وك�سفه عن املخبوء فيه من معاٍن، وقدرته  تفاعله مع  عن 
ف  يذكروا  مل  اأنهم  اإل  جديدة،  ب�سورة  الن�ض  بناء  اإعادة  على 
معناها  يحمل  اإليها مبا  اأ�ساروا  ولكنهم  )املتلقي(،  كلمة  موؤلفاتهم 
ودللتها، مثل: القارئ اأو ال�سامع، اإل اأن هذه الإ�سارات مل ت�سل اإل 
اإليها املحَدثون حول نظرية التلقي واملتلقي،  املنهجية التي و�سل 
مع  يتوافق  الذي  بالقدر  الظاهرة  لهذه  تعرُّ�سهم  توؤكد  ولكنها 

متطلبات احلركة الأدبية والنقدية ف ع�سورهم املختلفة. 
الع�ص احلديث، فيجعلنا  الطيب ف  اأما املتلقي عند عبد اهلل 
نطرح العديد من الأ�سئلة، فمنها على �سبيل املثال: هل كان للمتلقي 
ح�سور عند عبد اهلل الطيب ف كتابه "املر�سد اإل فهم اأ�سعار العرب 
اهلل  عبد  ا�ستمد  اأين  ومن  اأهميته؟  يدرك  كان  وهل  و�سناعتها"؟، 
الطيب روؤيته حول املتلقي، من التاث النقدي العربي، اأم من نظرية 

التلقي الغربية التي عا�ص ظهورها؟

ْرِشِد ِإَل َفْهِم  احملور الثالث: امُلَتلَقِّي ِعْنَد َعْبد اهلل الطَّيِّب ِف ِكَتاِبِه املُْ
َأْشَعاِر اْلَعَرِب َوصَناَعِتَها:

1. مدخل: نبذة ق�صرة عن عبد اهلل الطيب:
اأن نقدَّم نبذة ق�سرية  ا  اأن نتحدَّث عن املتلقي ا�ستح�سنَّ وقبل 
عن عبد اهلل الطيب، لعلها تعرفنا مبكانته وبع�ض منجزاته العلمية، 
وهو عبد اهلل الطيب بن حممد بن اأحمد بن حممد املجذوب، ُوِلَد بقرية 
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يِِّب ِفي ِكَتاِبِه املُرِْشِد إَلى َفْهِم أَْشَعارِ الَْعَرِب َوصَناَعِتَها. د ُموَسى الَْبُلوَلة الزَّيْنامْلَُتَلقِّي ِعْنَد َعْبد اهلل الطَّ د. ُمَحمَّ

التمرياب، غرب مدينة الدامر �سمال ال�سودان ف )25 رم�سان 1339 
هـ – املوافق 2يونيو 1921م(، وتوف ــ رحمة اهلل عليه ــ ف )19 

ربيع ثاين 1424 هـ املوافق 19 يونيو 2003م()40(. 
التذكارية  غردون  وكلية  وبربر  والدامر  ك�سل  مبدار�ض  تعلَّم 
الر�سا، وجامعة  التبية ببخت  العليا ومعهد  باخلرطوم، واملدار�ض 
نال  والأفريقية،  ال�صقية  الدرا�سات  ومعهد  التبية،  بكلية  لندن 
1950م، وَعِمَل عبد اهلل  �سنة   )SOAS( لندن  الدكتوراه من جامعة 
الطيب بالتدري�ض باأم درمان الأهلية، وكلية غردون، وبخت الر�سا، 
وكلية اخلرطوم الامعية، وجامعة اخلرطوم وغريها، وتول عمادة 
مديراً  وكان  1974م(،   -  1961( اخلرطوم  بجامعة  الآداب  كلية 
لامعة  مدير  اأول  وهو  1975م(،   -  1974( اخلرطوم  لامعة 
1976م(،  واأ�س�ض كلية بابريو بكانو "نيجرييا"،  جوبا )1975 - 
العربية  اللغة  ملجمع  رئي�ض  اأول  وهو  مكتملة،  جامعة  الآن  وهى 
بال�سودان منذ تاأ�سي�سه �سنة 1990م وحتى وفاته)41(، وح�سل عبد 
اهلل الطيب على جائزة امللك في�سل العاملية ف الأدب عام 2000 

م)42(.
اللواء  النيل،  اأ�سداء  وهي:  ال�سعر  دواوين  من  العديد  وله 
الظافر، �سقط الزند الديد، اأغاين الأ�سيل، اأربع دمعات على رحاب 
ال�سادات، بانات رامة، برق املدد بعدد وبل عدد. ومن موؤلفاته: �سمري 
التلميذ الأ�سا�سي، من حقيبة الذكريات، من نافذة القطار، الأحاجي 
ال�سودانية، املر�سد اإل فهم اأ�سعار العرب و�سناعتها، مع اأبى الطيب، 
الطبيعة عند املتنبي، كلمات من فا�ض، احلما�سة ال�سغرى، الق�سيدة 
املادحة، �صح بائية علقمة " طحا بك قلب"، �صح عينية �سويد، بي 
اأربع ق�سائد لذي الرّمة، النرث الفني احلديث ف  النرّي والّنور، �صح 
ال�سودان، نّوار القطن، املعراج، حّتام نحن مع الفتنة باليوت، ملتقى 
املكنون،  الغرام  ال�سمر،  زواج  ال�سعرية:  م�صحياته  ومن  ال�سبيل. 
للقراآن  تف�سري  وله  الربامكة.  نكبة  ال�سدرة،  م�صوع  ال�ساعة،  قيام 
ل اأي�سا ف اإذاعات ت�ساد  ل ف الإذاعة ال�سودانية، وم�سجَّ الكرمي م�سجَّ
من  العديد  وله  الأمريكي.  الكونغر�ض  ومكتبة  وموريتانيا،  ومايل 
الفكرية  املوؤلفات  من  للعديد  وقدَّم  واخلا�سة،  العامة  املحا�صات 

والإبداعية )43(.
ولبد اأن ن�سري هنا اإل اأن طبيعة الدرا�سة ل ت�سع لذكر كل نتاج 
�سريته  قدَّمناه عن  اأن ما  العلمية، ونعرف  الطيب وجهوده  اهلل  عبد 
حاولنا  اأننا  اإل  الأعلم،  �ساأن  يكون  وهكذا  في�ض،  من  غي�ض  فهو 
البحث عن  الدرا�سة بنبذة ق�سرية عن �سريته، تعيننا على  اأن نرثي 

املتلقي ف كتابه )املر�سد اإل فهم اأ�سعار العرب و�سناعتها(.
2. املتلقي عند عبد اهلل الطيب يف كتابه املر�صد اإىل فهم 

اأ�صعار العرب و�صناعتها:
باعتبارها  القراءة  عملية  تفر�ض  الكتابة  عملية  اأن  �سك  ل 
ملزمة لها، فالعلقة التكاملية بي املبِدع واملتلقي هي التي متنح 
اإل  وجماليًا  فعليًا  يكتمل  ل  الن�ض  وجود  باأن  علمًا  للن�ض،  احلياة 
من خلل تلقيه، فالن�ض ل ي�سنعه املبدع فقط، فلبد له من متلٍق 
الأدبي  العمل  اإل  الن�سية  حالته  يتعدى  ل  الن�ض  اأن  اأي  ي�ستقبله، 
اإل بفعل القراءة واملتلقي، لذلك مل يكن املتلقي  غائبًا عند عبد اهلل 
الطيب ف كتابه)املر�سد اإل فهم اأ�سعار العرب و�سناعتها(، لقد كان 
يهتم باملتلقي قارئًا اأو خماطبًا، بل ويدرك اأهميته، ولول اأنه كان 
يوؤمن بذلك ملا اأعطى طه ح�سي كتابه )املر�سد( ليطلع عليه، ويبدي 

يف  الطيب  اهلل  عبد  عند  اأكرث  املتلقي  اأهمية  وتت�صح  فيه.  براأيه 
تناولنا الأنواع املتلقي من خ�ل اط�عنا على كتابه )املر�صد(:

اهلل  ♦ عبد  يتوقعه  الذي  املتلقي  وهو  ال�صمني:  املتلقي 
الطيب ف اأثناء كتابته، يخاطبه وي�ساركه ف عمله الأدبي بالقراءة 
وبالإبداء براأيه وملحظاته، ومما يوؤكد ذلك اأي�سًا ما قاله ف كتابه 
ت�ساركني  اأن   - اهلل  اأ�سلحك   - املتلقي)44(:"راأيت  خماطبًا  املر�سد 
والدعوة  اهلل"،  �ساء  اإن  فقلت  العلم،  بهاء  اإل  املعاد  املكرر  بالنظر 
اهلل  به عبد  يوؤمن  الذي  التكاملي  الدور  توؤكد  املتلقي هنا  مل�ساركة 

الطيب بي عملية الإبداع وجمالية التلقي. 
الق�سيدة  ف  القواف  تنوع  اإل  يدعون  الذين  على  ه  ردِّ وف 
تغري  اأن  يرى  العربي،  املتلقي  اأو  ال�سامع  لذوق  مراعاة  الواحدة، 
القافية بعد بيتي �سيء ممل، ل يقبله الذوق العربي، وتغري القافية 
بعد ثلثة اأبيات اأو اأربعة، قريب من ذلك ف الإملل، ويقّطع ت�سل�سل 
اأن يحول جمرى خواطره)45(. وحينما  اإل  ال�ساعر  الأفكار، وي�سطر 
يقول)46(:"واأ�ستميح القارئ عذراً من هذا ال�ستطراد"، وهو يعرف اأن 
ال�ستطراد من عيوب الكلم، فلذلك جاء اعتذاره للمتلقي على طريقة 
الكبار، الذين يعرفون كيف يجمعون ما بي اإ�سباع ذاتهم، وحتقيق 

ائهم. مرادهم واعتبار ُقرَّ
واعتذار عبد اهلل الطيب للقارئ الكرمي، عن ما وقع ف بع�ض 
مكانة  على  يدلل  والطبع،  ال�سبط  ف  اأخطاء:  من  الكتاب  ملزم 
الكتاب،  هذا  ف  وواردة  �ساردة  كل  ف  له  واعتباره  عنده،  القارئ 
بل وحتى ف �سكله، وهذا لأنه يح�سبه �صيكًا ف �سنعه وخلقه )47(. 
والقارئ الناقد عنده هو الذي ُيِعي ويلفت ذهن املوؤلِّف اإل ما غاب 
عنه من معرفة، وهو القارئ الذي ي�ستحق اأن يعتذر له، عما يقع ف 

الكتابة من اأخطاء لي�ست مق�سودة بالطبع.
الثاين لكتابه املر�سد، يذكر  وعبد اهلل الطيب ف خطبة الزء 
القارئ مبا قاله له ف خامتة الزء الأول"اأما بعد فقد ذكرت لك اأيها 
�ساأوؤجل  اأين  هذا،  كتابي  من  الأول  الزء  خامتة  ف  الكرمي  القارئ 
احلديث عن الر�ض اللفظي")48(، وهذا يوؤكد اهتمام الكاتب باملتلقي 
القارئ ف كتابه املر�سد وف كل اأجزائه، وحر�سه على مواكبته ف 

الكتابة.
وي�ساطره  با�ستمرار،  فيتخيله  الطيب  اهلل  القارُئ عبد  ويلزم 
الطلع، وي�ساركه ف احلوار، بل وكاأنه يقراأ اأفكار القارئ، في�ساأل 
اأيها  يقول)49(:"ولعلك  عنه،  القارئ  ي�ساأل  اأن  يتوقع  الذي  ال�سوؤال 
ر  ر �سحة الطبع وهي اأ�سل؟"، والذي اأخَّ القارئ الكرمي ت�ساأل، فِلَم اأخَّ

�سحة الطبع هو الاحظ؟
فياأمره  يجال�سه،  وكاأنه  الكتابة،  رحلة  ف  املتلقي  ويرافقه 
وير�سده ويدله على ما يفيده، بل ويدعو له بال�سلح، يقول:)50("واعلم 
- اأ�سلحك اهلل- اأن لل�ساعر ملكة منحها اهلل اإياها، هي املقدرة على 
والإيقاع"، ويخاطبه قائًل)51(:" وقد مرَّ بك قوله:  بالرني  التعبري 

فاه. من ِذْكِر �سلمى وما ذكري الأوان لها اإل ال�سَّ
ويقول عبد اهلل الطيب)52(:"انظر كيف يتجاوب هذا مع قوله: 
ف)اأمال  اخلفي  الر�ض  اإيحاء  َيُفْتَك  ول  بالع�ساء،  الظلم  ت�سيء 
ال�سليط( و)مال الغبيط(". وفاعل )انظر(هو القارئ، وكاف اخلطاب 
ف  فالقارئ  القارئ،  اأو  للمتلقي  ت�سري  �سمائر  كلها  )َيُفْتَك(،  ف 
خميلته، يت�سوره اأمامه يحاوره وياأمره بالنظر اإل ما ف الكلم من 
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القارئ  اأيها  نن�سى-  ل  ويقول)53(:" ثم  واإيحاءات.  وتناغم  تاوب 
الكرمي - قول اأبي الطيب، ل بل ح�سان اأبي الطيب" وعبارة)ل نن�سى( 
اأنه مييزه عنه بقوله:  اإل  تدل على احتاد املتلقي معه، وقربه منه، 
"اأيها القارئ الكرمي". وحر�ض عبد اهلل الطيب على القارئ ورغبته 
ف اأن ي�ستمر معه، وحر�سه اأي�سًا على عدم انقطاع اأفكاره، واتهامه 
اإل  الألفاظ  جر�ض  عن  احلديث  "�سيوؤجل  اأنه  اإل  في�سري  بالتق�سري، 

حيث نتكلم عن ناحيتي اللفظ واملعنى ف ال�سناعة ال�سعرية")54(.
على  وحثه  وتنبيهه  له،  اإر�ساده  ف  تت�سح  املتلقي  واأهمية 
الطلع على املفيد من كتب الأدب وغريها، وها هو يحث املتلقي 
املعرفة بع�سها  ن من و�سل  يتمكَّ تقدَّم ذكره حتى  اإل مراجعة ما 
اتبع  اأموراً  ال�سعر  اأبدع من طرق  قد  اأنه  )55(:"وتعلم  ببع�ض، فيقول 
وهذه  تقدَّم("،  ما  )راجع  عليها  والوقوف  الديار  ذكر  من  فيها 
اأو �سفحات،  بعنوان  اإحالة عامة غري حمددة  للمتلقي هي  الإحالة 
من  يعنيه  ملا  بتفهمه  املتلقي  ف  املتكلم  ثقة  اإل  ت�سري  اأنها  اإل 
كرثة ال�ست�سهاد مبثل هذه املعاين. ولعبد اهلل الطيب دور ف اإر�ساد 
القارئ وتوجيهه اإل قراءة بع�ض املوؤلفات القيمة، التي تعينه على 
ن�ض  اإل  الكرمي  القارئ  ولريجع   ":)56( فيقول  والتحقق،  املعرفة 
اخلرب ف الأغاين عن اأخبار ب�سار"، والقارئ هنا املق�سود به القارئ 
املطلع، الذي ياأخذ املعرفة من م�سادرها ويتحقق منها. وينّبه عبد 
تقت�سيه طبيعة  والتجزئة ملا  التكرار  اأهمية  اإل  القارئ  الطيب  اهلل 
من  قدمناه  ما  الكرمي  للقارئ  نكرر  نفتاأ  فيقول)57(:"ولن  الدر�ض 
اأن ال�سعر كل واحد جميع، واإمنا جنزئه من اأجل الدر�ض"، ويحر�ض 
عبد اهلل الطيب كل احلر�ض ف اإيراده لل�سواهد على توجيه املتلقي، 
فيحيله اإل املزيد من الق�سائد يقول)58(:" ونحيل القارئ بعد على 
ق�سائد اأخر، فيها مثل هذا الت�سل�سل اأو قريب"، واأظن اأن هذه الإحالة 
للمتلقي فيها اإ�سارة اإل القارئ املطلع، وهي من ال�سفات التي يجب 

اأن يّت�سَف بها املتلقي.
واأهمية املتلقي عنده تتمثل ف تذكريه، والطلب منه اأن يطلع 
على ما هو مفيد من الكتب واملوؤلفات العربية والغربية، فمثًل يقول 
)59(:" ولو ن�ستعري ورقة من كتاب جون كريي، �ساحب كتاب النقد 

املعا�ص عن ال�ساعر "جون" دون ذكرنا للقارئ اأن الوطء والماع 
القارئ  الطيب  اهلل  عبد  وينبه  املبا�سعة".  مبعنى  يجيء  كلهما 
قائًل)60(:"ول يغفلن القارئ الكرمي عن اأهمية ما اأزعمه من عن�ص 

املفاجاأة ف ظهور الوزن العربي ذي البحر والقافية".

ويوؤمن عبد اهلل الطيب ب�صورة التفاعل بي املتلقي واملر�ِسل 
وهو �ساحب الن�ض، وذلك من خلل حديثه عن تاأثري اخلطابة وال�سعر 
يقول)61(:"اخلطابة  عقله،  واإقناع  عاطفته،  با�ستجا�سة  املتلقي  ف 
ال�سوت،  وجهارة  العقول،  واإقناع  العاطفة،  با�ستجا�سة  تاأثريها 
اأمثلة  اأن"من  وذكر  جميعًا"،  باأولئك  تاأثريه  وال�سعر  الأداء،  وجودة 
معنيٌّ  وال�سامع  ال�ساعر،  َنْف�ض  من  وفرح  ن�سوة  عن  ال�سادر  ال�سعر 
بامل�ساركة فيه")62(. وهذا  التاأثري ف املتلقي حزنًا كان اأم فرحًا، 

هو ما يوؤكد م�ساركته للمبدع بجمالية التلقي.
الق�سيدة  تقراأ  اأن  بعد  ولكنك  قوله)63(:"  ف  اخلطاب  وكاف 
ا�ست�سعاراً  ال�سفات،  من  يليها  وفيما  فيها  حت�ض  اأن  متلك  ل  كلها، 
ملعاين العتاب..." تعود اإل املتلقي، الذي يتاأثر بالق�سيدة ال�سعرية، 
واللفظ  والر�ض  املوجز  وللتعبري  و�سعوره.  بح�سه  معها  ويتفاعل 
الق�سري وقع واأثر ف نف�ض املتلقي ال�سامع، "ومهما يكن من تعبري 
اأوجز فيه �سانعه، وا�ستوفى الغر�ض، اإل كان جر�سه ح�سن الوقع ف 
النف�ض، اإذ النفو�ض يعجبها وقع اللفظ الق�سري، اإن كان يحوي الفكرة 
الطويلة واملعنى ال�سخم")64(، وخربة الكاتب هنا تت�سح ف معرفته 

ملا يحبه القارئ، ويجتذبه للقراءة.
ومما �سبق يت�سح لنا اأن القارئ الذي افت�سه عبد اهلل الطيب، 
القارئ  )اأيها  بقوله  اإليه  ي�سري  ما  وكثرياً  الكتابة،  اأثناء  ورافقه 
اأحيانًا  وير�سده  تعلم(،  و)قد  ترى(،  و)كما  اهلل(  و)اأ�سلحك  الكرمي( 
ره ويراعي ذوقه وميوله، هو القارئ ال�سمني، الذي اأ�صنا اإل  ويذكِّ
تعريفه ف معر�ض حديثنا عن نظرية التلقي عند الغربيي. واأن عبد 
اهلل الطيب كان �ساحب نظرة تكاملية بي عملية الإبداع وجمالية 
للن�ض،  الدائمة  امللكية  املبدع  تعطي  ل  النظرة  وهذه  التلقي، 
الن�ض  تعطي  ول  تاأويله،  ف  املطلقة  ال�سلطة  املتلقي  تعطي  ول 

ال�ستقللية التامة عن املبدع واملتلقي.
املتمكن  ♦ املتخ�س�ض  الناقد  القارئ  املخب: وهو  املتلقي 

من اللغة واأدواتها، والعارف بتاكيبها ودللتها، والأديب احلافظ 
واملطلع على �سواهدها وحتليلتها، وهذا هو القارئ الذي ي�ستهدفه 
الن�سو�ض  من  يحفظ  الذي  وهو  "املر�سد"،  بكتابه  الطيب  اهلل  عبد 
مما  مياثلها،  ما  على  يطلع  عندما  ا�ستح�سارها  من  نه  ميكِّ ما 
ما  ي�سابه  مبا  ميّر  عندما  ويقول  مواقف،  اأو  ن�سو�ض  من  يحفظ 
ل"، وقوله:  بعقله)65(:"فيذكرك بقوله: "فوا عجبًا من كورها املتحمِّ
"وقوفًا بها �سحبي عليَّ مطيهم"، وما �سبق فيه مماثلة لقول امرئ 

القي�ض)66(:

َوجَلاُم���ُه �َسُْج���ُه  َعَلْي���ِه  َوَب���اَت ِبَعيِن���ي َقاِئم���اً َغ���ْرَ ُمْر�َص���ِلَوَب���اَت 
وف قوله )67(:

ْب���ُد َع���ْن َح���اِل َمْتِنِه  ِباملَتَن���زَِّلُكَمي���ٍت َي���ِزلُّ اللَّ ْف���َواُء  ال�صَّ ���ِت  زلَّ َكَم���ا 

ف  �سدرنا  اأننا  النا�ض  بع�ض  علينا  )68(:"واأخذ  قوله  وف 
غري  ذاتي  تفكري  عن  باملعاين  �سلة  من  البحور،  اإل  ن�سبناه  الذي 
وهم  اد،  قَّ النُّ "النا�ض"  بكلمة  يعني  الطيب  اهلل  وعبد  مو�سوعي"، 
اء، والقارئ الذي يبدي براأيه فهو القارئ اأو املتلقي الناقد، ول  القرَّ
القارئ لكتابات هوؤلء، واملتابع لها،  اأن عبد اهلل الطيب هو  يخفى 
بعد  عليهم)69(،  والرد  منتقديه،  مع  التفاعل  هذا  ذلك  على  والدليل 

اطلعه على ما كتبوه من راأي نقدي. 

هو  فهمه،  ف  والعميق  حتققه،  ف  الدقيق  الناقد،  والقارئ 
الذي يعنيه ف حديثه عن ربطه الأغرا�ض ال�سعرية مبا ينا�سبها من 
بالبحور  ال�سعرية  البحور  لبع�ض  ت�سميته  ال�سعرية)70(، وف  البحور 
ال�سعرية  بالنماذج  ال�ست�سهاد  من  الطيب  اهلل  عبد  ُيْكرِث  ال�سهوانية، 
املوؤكدة اإل ت�سميتها بال�سهوانية، وهو بذلك ل يتك حجة للقارئ، 
يقول)71(:"ول تقل يل: اإن املثل الذي ا�ست�سهدت به واحد، ل تقوم به 
حجة، اأو تعار�سني باأن هذا الكلم قد قيل ف �ساحة احلرب، ولي�ض 
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يِِّب ِفي ِكَتاِبِه املُرِْشِد إَلى َفْهِم أَْشَعارِ الَْعَرِب َوصَناَعِتَها. د ُموَسى الَْبُلوَلة الزَّيْنامْلَُتَلقِّي ِعْنَد َعْبد اهلل الطَّ د. ُمَحمَّ

ف ذلك ما يدلل على ال�سهوانية"، ول �سك ف اأن القارئ املفت�ض 
الذي يحاججه هو القارئ الناقد الوا�سع الطلع واملعرفة. وهنا لبد 
اأن ن�سري اإل اأن كرثة ال�ست�سهاد عنده، تدل على اهتمامه بالقارئ، 
وعلى �صورة ممار�سة احلجة ف اإقناعه، وكاأنه يعرف اأفق توقعات 

القارئ الذي يعنيه.
وثقة عبد اهلل الطيب ف املتلقي الذي يق�سده كبرية، فيعرف 
لع، ويحفظ من ال�سواهد ما يكفي للدللة على منهج الن�سيب  اأنه مطَّ
اأمثلة  ال�سعر  ف  بعد  واجد  الكرمي  فيقول)72(:"والقارئ  والرحلة، 
كثرية مما �سبق على منهج الن�سيب فالرحلة، ومما مل ي�سق على ذلك، 
وال�ساعر يتدرج من معنى اإل معنى"، وعبارة )اأمثلة كثرية(، ن�ستنتج 
منها اأن الكاتب يريد من املتلقي الناقد اأن يحفظ الكثري من ال�سواهد 
والأمثلة؛ لل�ستدلل بها؛ لأنها تزيد الفكرة اإي�ساحًا وثباتًا، وتعلها 

اأكرث اإقناعًا.
ويقول عبد اهلل الطيب)73(:"ول اأح�سبك تخطئ اإن جعلَت)مزمل( 
املخاطب:  وتكرار �سمائر  لأنا�ض"،  القي�ض)74( �سفًة  امرئ  بيت  ف 
الكاف ف "اأح�سبك"، وال�سمري امل�ستت"اأنت" ف قوله"ُتخطئ"، وتاء 
املخاطب ف"جعلَت"، توؤكد اأن رفيقه هو القارئ الواعي، اخلبري الذي 
ل تلتب�ض عليه الأمور، في�ستطيع التمييز بينها، يقول)75(:"ول اأح�سب 
اأن القارئ الكرمي، �سيلتب�ض عليه اأمر هذا الذي نتحدَّث عنه هنا، من 
من  قبل  من  عنه  حتدثنا  باأمر  بالنغم،  وال�ستفاء  والت�سلِّي  المتاع 
اأمر التعبري ..."باملو�سيقا" الذي هو اأ�سٌل مع التعبري بالبيان، الذي 

اأي�سًا هو اأ�سل".
ف  تتوافر  اأن  يجب  التي  اخل�سائ�ض  من  العقل  واإعمال 
معاين  بي  يوازن  الذي  املطلع،  الناقد  املتلقي  وخا�سًة  املتلقي، 
الناقد عند عبد اهلل  القارئ  ليميِّز بينها، وهذا من �سفات  الكلمات؛ 

الطيب، ون�ستنتج ذلك من خماطبته للمتلقي خلل تناوله ملفردات 
للذيل  ل( وهي  "وازن بي )مرجَّ )76( فيقول)77(:  القي�ض  امرئ  بيتي 
الراأ�ض"، وف  الإكليل  الأر�ض، وبي)مكلَّل(، ومكان  الذي يجر على 

زائية املتنخل الهذيل التي يقول فيها)78(:
َل َدرَّ درِّي اإِْن اأَْطَعْمُت َزاِئَرُكم    ِقْرَف احَلتيِّ وِعْنِدي الرُبُّ َمْكُنوُز

الزاي،  على  قراأته  ما  اأجود  الطيب)79(:"وهي  اهلل  عبد  يقول 
اعتمدت على  اإن  روايتها  اأف�سد  اأن  فاأخ�سى  بن�سها،  العهد  وقد طال 
الذاكرة، واأوردت لك منها اأبياتًا"، وهنا اأح�سب اأن الر�سالة التي يريد 
اأن يو�سلها عبد اهلل الطيب هي اعتباره للمتلقي واحتامه لعقليته، 
العلمية  بالأمانة  واملتلقي  املوؤلفي  التزام  اإل  دعوته  عن  ف�سًل 
عن  بعيداً  واملتلقي  املبدع  دور  يحفظ  ما  وهذا  النقل،  ف  ة  والدقَّ
الدور التقليدي وال�سلطة املطلقة للمتلقي ف التاأويل. واملتلقي الذي 
يفت�ض فيه عبد اهلل الطيب العلَم بال�سيء، هو املتلقي الناقد الواعي، 
العامل مبا هو م�سهور ومتعارف عليه، فيخاطبه بعبارة )كما تعلم(، 

فيقول)80(:" كما تعلم مقالهم: اأعذب ال�سعر اأكذبه".
ويفت�ض عبد اهلل الطيب الفطنة ف القارئ الناقد الذي يعنيه، 
اأنك فطنت  له يقول)81(:" ول ريب  ما يرددها ف خماطبته  وكثرياً 
"كلردج"،  زعمه  ما  وبي  هذا  ما بي  اإل  ــــ  الكرمي  القارئ  اأيها  ـــ 
اأي�سًا ف قوله)82(:"ولعل القارئ الكرمي قد فطن اإل ترابط  ووردت 
اأق�سام هذه امليمية الثلثة..."، والقارئ الذي يق�سده عبد اهلل الطيب 
اأن  القارئ)83(:" ول ريب  الفطن. وعندما يقول خماطبًا  القارئ  هو 
الق�سيدة"، وهذه  اأ�سداء هذه  متَّبعو  اأنا  اإل  قد فطن  الكرمي  القارئ 
اإ�سارة اإل اأن بع�ض ال�سعر يحتاج فهمه اإل قارئ فطن، يدرك ما به 
من معاٍن خفية، وبع�ض كلم العرب يحتاج اإل قارئ َفِطن ومطلع 

وخبري ليفهمه، كقول تاأبط �صاً)84(:

البغي�ض  الزل  "باأنه من  البيت  هذا  الطيب  اهلل  عبد  فو�سف 
اإل  اأحتاج  قد  به  وكاأين  مثله،  َب  ُيَتَجنَّ اأن  ينبغي  ...الذي  اللف 
م هذا البيت، ومل ي�ستطع اأن ينكر جزالته،  امل�سايخ واملعاجم ف تفهُّ
واأيقن اأنه مما ل تفهمه العامة حي ت�سمعه")85(، وهنا اأي�سًا نلم�ض 
الكتابة؛ فتكون  القارئ، و�صورة مراعاته ف  الكاتب على  حر�ض 
الألفاظ التي ُيْكَتب بها �سهلة ووا�سحة. والقارئ الفطن هو-اأي�سًا- 
ما يخاطبه بقوله)86(:"لعلك اأيها القارئ الكرمي قد فطنت اإل مو�سع 

تكرار املواقع التي دار فيها القتال".
الطيب  اهلل  عبد  يخاطبه  الذي  الناقد  املتلقي  �سفات  ومن 

ُزَف���اِزٌف ِه���ْزِريفٌّ  َزُل���وٌج  َواِفَن���ااأََزٌج  ال�صَّ اِجَي���اِت  النَّ يُب���ذُّ  ِه���َزفٌّ 

يرجوها  التي  ال�سفات  من  والتاأمل  املتاأمل،  القارئ  هو  ويعتقده، 
فمثًل"تاأمل  ل،  للتاأمُّ يدعوه  ما  وكثرياً  املتلقي،  ف  الطيب  اهلل  عبد 
املفارقة بي احتمال قلبه حبها وذكراها وزيارة طيفه اإياها")87(، 
هو  اإن  تاأملته  لو  قائًل)88(:"  ال�سعر  من  اأبيات  ف  للتاأمل  ويدعوه 
عليه  ُمْقِبل  هو  ما  لتلئم  الن�سيب  مكان  ُجِعَلت  مقدِّمات،  فواحت  اإل 
املتلقي  يلفت  فلذلك  تاأمل،  اإل  يحتاج  عنده  والمال  القول".  من 
ل جمال  اأبيات جرير من جمال، فيقول)89(:" تاأمَّ لأن يتاأمل ما ف 
الليل عند  اإل �سيق  ي�سري   اأنه  الليل(، ويبدو  الليل بع�ض  قوله:)اإل 

املحبي، والأبيات هي)90(:

ِل�َص���اِدٍن ُن���و  حَتْ اأَْدَم���اُء  ُمْغ���ِزٌل  لُ���ُهَفَم���ا  َمَفا�صِ ُت�ْص���َدّْد  َلْ  اْلَفَت���اِة  َكَط���ْوِق 
َقاَلْت:اأََناِظ���رٌ َي���ْوَم  ِمْنَه���ا  ْي���ِل اأّْم اأَْنَت َعاِجلُُهِباأَْح�َص���َن  ْي���ِل َبْع�َص اللَّ اإِىَل اللَّ

ا به �سابقًا من حديث، يقول)91(:"وقد مرَّ بك ف معر�ض  والقارئ املتاأمل الذي ين�سده حا�ص معه، ي�سمع �سوته، ويتتبعه ويتذكر ما مَرّ
حديثنا عن ال�سعلكة والفرو�سية". وف قول ال�ساعر)92(:

ْعّط���ِلَوِجي���د َكِجي���ِد الرِّئ���ِم َلْي����صَ ِبَفاِح�ٍص ِبِ َواَل  ْت���ُه  َن�صَّ ِه���َي  اإَِذا   
كان تكرار حرف اليم مو�سعًا للتاأمل، فلذلك دعا عبد اهلل الطيب القارئ قائًل)93(:" وتاأمل جيمات و"جرة" و"جيد كجيد"، وكلمة 

اإل التاأمل ف قول ال�ساعر)94(: "جرة" وردت ف البيت ال�سابق". ويدعو عبد اهلل الطيب املتلقي 

َبْيَنَن���ا َط���اَل  ُغ���دوًة  الَتَقْيَن���ا  ���ا  �ِصَب���اٌب َوَق���ْذٌف ِباحِلَجاَرِة ِمط���َرُح)95(َومَلَّ
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ودٍّ  من  اآٍت  هو  مبا  ي�سعرك  غدوة"  التقينا  ال�ساعر"ملا  وقول 
ي�سحب حلظة اللقاء، فياأتي ال�سباب والقذف، وهذا غري ماألوف وفيه 
من الغرابة ما ي�ستدعي التاأمل. ويدعو عبد اهلل الطيب املتلقي للتاأمل 
يقول)96(:"تاأمل  القارئ،  يجذب  ت�سويق  من  به  وما  الت�سمي  ف 
الت�سمي هنا فاإنه مما يح�سنه اأن فيه عن�ص الت�سويق"، وهنا ير�سد 
اء، وانتظار القارئ  اأثر الت�سمي ف القرَّ عبد اهلل الطيب القارئ اإل 
به من علمات الت�سويق، ومن ال�سفات التي عني بها عبد اهلل  وترقُّ
وال�سيوف  اأبلج  احلق  الأنباء"  هذه  ينتظر  عنده  فال�سامع  الطيب، 
عواري، فال�سامع ينتظر ما بعد هذا التهويل املجمل من تف�سيل")97(، 
وعن�ص الت�سويق فيها اأنها جمملة وعامة، حتتاج اإل تف�سيل يتقبه 
رفيقه  اهلل  عبد  ر  يذكِّ وعندما  ت�سوقه.  من  ويزيد  القارئ  اأو  ال�سامع 
امرئ  بيتي  وف  تاأمل،  اإل  يحتاج  ا�ستنتاجها  بدللت،  القارئ 
وقد  "ال�سيل"،  ذكره  "كميت" بعد  قوله  القي�ض)98( يقول)99(:" تاأمل 
انتباه  يلفت  الغيث"، وهنا  الطري بعد جميء  ن�سوة  تعلم حديثه عن 
القارئ اإل الظاهرة الطبيعية املتمثلة  ف حالة النت�ساء، التي تظهر 

على الطري عند جميء الغيث.
وعبد اهلل الطيب ناقد خبري، ومبدع يتاأمل الن�ض ويتفاعل معه، 
فيتاأثر به ويوؤثر فيه، ويعمل على اإعادة اإنتاجه من جديد، ويت�سح 
عبارة  ا�ستخدامه  �سوقي  اأحمد  على  اأعابوا  الذين  على  ه  ردِّ ف  ذلك 
)اأم املح�سني( ف اإحدى ق�سائده )100( يقول)101( :"وما قراأُت مطلع 
هذه الق�سيدة وتاأملت فيه، اإل تاأكد عندي اأن �سوقيًا اإمنا كان يتغزل 
ف الأمرية، ومل يكن مقلِّداً فح�سب، ورجعيًا اأعمى ف رجعيته". وهنا 
ينتقد غريه،  اأو  منتقديه  على  يردُّ  عندما  الطيب  اهلل  عبد  اأن  نلحظ 
اأو عندما ي�سعى لتمكي ما تفرَّد به عن غريه من راأي اأو فكر، ُيْكرِثُ 
اأي  اأو واردة،  من ال�سواهد الداعمة حلجته وتفرُّده، فل يتك �ساردة 
ياأتيهم مبا ل قبل لهم به، فهو املو�سوعة التي ل يتقدَّم عليها قليلو 

اخلربة و�سئيلو املعرفة وحمدودو الطلع.
اهلل  عبد  يق�سده  الذي  املتلقي  اأن  اإليه  ذهبنا  ما  يوؤكد  ومما 
الطيب هو املتلقي الناقد، اأنه اأر�سل كتابه "املر�سد" اإل طه ح�سي، 
وطه ح�سي معروف وم�سهور ف جمال الأدب والنقد وغريهما، وقد 
ه به، وبيَّ اأهميته وموقعه، واأفا�ض ف  و�سف طه ح�سي الكتاب ونوَّ
تاأثريه ف نف�ض املتلقي وقال ف تقدميه لكتاب "املر�سد" )102("واأنا 
اأدبية  طرفة  اإليهم  اأقدِّم  لأين  اء؛  القرَّ اإل  هذا  كتابه  بتقدمي  �سعيد 
...ولكنها �ستتك ف نفو�ض  ى الإعجاب بها،  نادرة حقًا، مَلن يتق�سَّ

الذين �سيقروؤونها اآثاراً باقية". 
الن�ض  مع  الناقد  املتلقي  تفاعل  عن  ح�سي  طه  ويتكلم 
قائًل)103(:"واملوؤلف ل يكتفي بهذا، ولكنه يدخل بينك وبي ما تقراأ 
م ذوقه اخلا�ض، فري�سيك  من ال�سعر، دخول الأديب الناقد، الذي يحكِّ
وهو  اأخرى،  اأحيانًا  ال�سك  نف�سك  ف  ويثري  اأحيانًا،  ويغيظك  غالبًا، 
كذلك ميلك عليك اأمرك كله، منذ تاأخذ ف قراءة الكتاب، اإل اأن تفرغ 
من هذه القراءة، فاأنت منتبه ملا تقراأ تنبهًا ل يعر�ض له الفتور، ف 
واإتقانًا"، ويكمل  قا  القراءة. وح�سبك بهذا تفوُّ اأي حلظة من حلظات 
طه ح�سي)104(:"ولي�ض الكتاب هيِّنًا ُيْقَراأ ف اأي�ص الهد، وي�ستعان 
به على قطع الوقت، ولكنه �سديد الأ�ص، متي اللفظ، ر�سي الأ�سلوب، 
خ�سب املو�سوع، َقيِّم املعاين، يحتاج اإل اأن تنفق فيه خري ما متلك 
وو�سف  به"،  ال�ستمتاع  من  الغاية  لتبلغ  وعناية،  ووقت  جهد  من 
اء الذين يطلعون عليه باأنهم "ياأخذون الأدب على اأنه جد، حلو  القرَّ

اأن  �سك  ول  الذوق")105(.  وي�سفِّي  القلب،  وير�سي  العقل  ميتع  مر، 
الناقد،  القارئ  هو  ح�سي  طه  و�سفه  الذي  املر�سد  لكتاب  القارئ 
مع  ويطمئن  وي�سك  ويختلف،  ويتفق  يتاأثر،  الذي  العاقل  اق  الذوَّ

�ساحب الكتاب.
القارئ الذي ي�ستهدفه عبد  ا�ستعرا�سنا ل�سفات  اأننا وبعد  اإل 
اخلبري،  اأو  املخرب  القارئ  اأنه  د  نوؤكِّ "املر�سد"  بكتابه  الطيب  اهلل 
وذلك لأنه يحتاج اإل عدَّة متنوعة متكنه من فك رموز الن�ض وحل 
�سفراته، فهو املتاأمل والفطن، الذي ُيعِمل عقله، وميتلك القدرة على 
ال�ستح�سار واملوازنة بي الأمور، والذي يتقن اللغة التي ُيبَنى بها 
تزيد  اأدبية  كفاءة  وله  الدللية،  املعرفة  متمكنًا من  ويكون  الن�ض، 

الن�ض غنًى على غناه، وتعيد ت�سكيله من جديد.
اأهمية  يدرك  كان  الطيب  اهلل  عبد  اأن  لنا  يت�سح  �سبق  ومما 
عنده  واملتلقي  وتقوميه،  الن�ض  اإنتاج  اإعادة  ف  ودوره  املتلقي 
نوعان الأول: املتلقي ال�سمني، الذي يرافقه اأثناء الكتابة، ويخاطبه 
وياأمره  يقراأ،  مبا  وانفعاله  ِره  تاأثُّ عن  ويتحدث  وي�سائله،  ويحاوره 
وير�سده ويذكره ويعتربه، ويراعي ذوقه وميوله. والثاين هو املتلقي 
اإعمال  ف بالوعي والفطنة والتاأمل والقدرة على  ُيتَّ�سَ املخرب، الذي 
العقل ف املوازنات والتمييز بي الأ�سياء، وا�ستح�سار املختزن من 
ف  ي�ستعمل  مل  الطيب  اهلل  عبد  اأن  اإل  ن�سري  اأن  لبد  وهنا  املعرفة. 
بطرق  وجودها  ينفي  ل  هذا  اأن  اإل  املتلقي،  كلمة  "املر�سد"  كتابه 
على  الدالة  املفردات  من  ذلك  وغري  ال�سامع،  اأو  القارئ  مثل  اأخرى 

معنى املتلقي.

اخلامتة:
ويف ختام هذه الدرا�صة، ف�صلُت العر�ص املو�صوعي املب�صط 
مع  الدرا�صة  اإليها  تو�صلت  التي  النتائج  اأبرز  ذكر  ُثمَّ  خلطتها، 

التو�صيات. 
فقد بداأت هذه الدرا�سة باحلديث عن املتلقي ف نظرية التلقي 
الغربية، واأ�صت اإل اأن املتلقي هو املحور الرئي�ض ف ن�ساأة وتطور 
ف  �سوره  من  بنماذج  له  لُت  اأ�سَّ ثم  الغربيي،  عند  التلقي  نظرية 
ف  الطيب  اهلل  عبد  عند  املتلقي  تناولت  ثم  العربي،  النقدي  التاث 
كتابه "املر�سد اإل فهم اأ�سعار العرب و�سناعتها". اأما النتائج التي 

لت اإليها الدرا�سة فاأبرزها:  تو�سَّ
اد . 1 وللنقَّ العربي،  النقدي  التاث  ف  حا�ص  املتلقي  اأن 

دور ف اإبراز �سورته ف النقد وتو�سيحها، وحتدَّثوا عن تفاعله مع 
الن�ض، وك�سفه عن املخبوء فيه من معاٍن، وقدرته على اإعادة بناء 

الن�ض ب�سورة جديدة.
كلمة . 2 )املر�سد(  كتابه  ف  ي�ستعمل  مل  الطيب  اهلل  عبد  اأن 

دللتها  حتمل  اأخرى  بطرق  وجودها  ينفي  ل  هذا  اأن  اإل  املتلقي، 
ومعانيها مثل القارئ اأو ال�سامع وغري ذلك.

وهو . 3 �سمني  متلٍق  نوعان:  الطيب  اهلل  عبد  عند  املتلقي 
ويتحدث  وي�سائله،  ويحاوره  ويخاطبه  الكتابة،  اأثناء  يرافقه  الذي 
ويعتربه،  ويذكره  وير�سده  وياأمره  يقراأ،  مبا  وانفعاله  ِره  تاأثُّ عن 
ف بالوعي  ويراعي ذوقه وميوله. واملتلقي اخلبري الناقد، الذي ُيتَّ�سَ
والفطنة، والتاأمل والقدرة على اإعمال العقل ف املوازنات والتمييز 

بي الأ�سياء، وا�ستح�سار املختزن من املعرفة.
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يِِّب ِفي ِكَتاِبِه املُرِْشِد إَلى َفْهِم أَْشَعارِ الَْعَرِب َوصَناَعِتَها. د ُموَسى الَْبُلوَلة الزَّيْنامْلَُتَلقِّي ِعْنَد َعْبد اهلل الطَّ د. ُمَحمَّ

اإن عبد اهلل الطيب ينظر اإل عملية الإبداع وجمالية التلقي . 4
نظرة تكاملية تمع ما بي عنا�صهما: املوؤلف، والن�ض، واملتلقي 
اأو �سلطة مطلقة  ف العمل الأدبي، فل ُيوجد نزوع �سياقي تقليدي، 

للمتلقي ف التاأويل.
عنيت . 5 ومراجع  م�سادر  من  عليه  لعُت  اطَّ ما  خلل  ومن 

من  العديد  هناك  اأن  يل  �سح  اتَّ فقد  هذه،  درا�ستي  اأثناء  باملتلقي، 
ودرا�سة،  بحث  مو�سع  تكون  اأن  ت�ستحق  واملو�سوعات  الق�سايا 

فمنها:  
الأنا والآخر عند عبد اهلل الطيب ف كتابه "املر�سد اإل فهم . 6

اأ�سعار العرب و�سناعتها".
فهم . 7 اإل  "املر�سد  كتابه  ف  الطيب  اهلل  عبد  عند  َنا�ضُّ  التَّ

اأ�سعار العرب و�سناعتها".
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