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 Abstract 

This study aims to clarify the concepts of the Reception Theory, as stated in the sayings 

and visions of the Reception Theory theorists: Hans Robert Yaus and Wolfgang Iser, and the 

Literary Communication Theory as presented by its pioneer Roman Jacobson. 

It presents the principles of the two theories, provides an approach to their ideas and 

visions, gives a balance of what unites the two theories and what divides them, as both 

theories agree in the role of the reader in determining the meaning, and his role in literary 

work in general, as the meaning in the text never shapes itself. Indeed, the reader should be 

present in the text in order to deduce the meaning, as the reader’s role does not stop at the 

mission of traditional interpretation only, but the literary work - as it is known - consists of 

him as an implicit reader who forms the content of the text and its subject. However, the 

Communication Theory is unique with multiple communicative elements as formed by 

Jacobson's model of communication, which contains the three basic elements for producing 

the communicative process, namely: the author, the literary work, and the reader, in addition: 

the context, the communication channel, and the code. We added to these elements the Arab 

vision in terms of its agreement or disagreement, as described by the Saudi and critic writer 

Abdullah Al-Ghathami. 
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 الملخص

يددداظ  : هدددال الدةاإدددة ضلدددى تومددديي ماددداهي  ماريدددة الألقددديُ ظمدددا ظةدة ادددي أودددواا م نا دددري  ماريدددة الألقدددي ظة اهمددداتهدددد  

عاةمدددة لمبدددادر النادددريأي ُ مقاةبدددة عاكاةهمدددا ظة اهمددداُ . ظآيددد ةُ ظماريدددة ااتصددداا اعدبدددي ظمدددا عندددد ةا ددددها ةظمدددان جاظبسدددون

يدددت تأاقدددان ادددي دظة القددداةر ادددي تحديدددد المعندددىُ ظدظةل ادددي العمددد  اعدبدددي موازمدددة لمدددا ينمدددظ بدددي  النادددريأي  ظمدددا ي ادددر   بينهمددداُ ح

اض بددد  ضن علدددى القددداةر أن يحلدددر ادددي المددداد  النصددديةض لكدددي يسدددأنأ  المعندددىُ  بشدددك  عدددامُ ادددالمعنى ادددي الدددنب ا يصدددون عاتدددق أبددددي

ن مندددق ظقددداةر مدددمني ي شدددك   ي -ظمدددا هدددو معلدددوم -االقددداةر ا يأوو دددم عندددد مهمدددة الأاسدددير الأقليددددي احسددد ُ ظضممدددا العمددد  اعدبدددي أكدددو 

لها م  دددد  جاظبسددددون ااتصددددالي . احددددون الددددنب ظمومددددوعق ايمددددا تأاددددرد ماريددددة ااتصدددداا بعناةددددر اتصددددالية مأعدددددد  ظمددددا  ددددك 

: ضمددددااة ضلددددى. المؤلددددمُ ظالعمدددد  اعدبدددديُ ظالقدددداةر: المحأددددوي علددددى الصر ددددة عناةددددر اعإاإددددية يمأددددا  العمليددددة ااتصدددداليةُ ظهددددي

عندددد اعديددد  السدددعودي  هدددي ملحقدددي  بهمدددا الر يدددة العربيدددة ادددي مدددواحي اتااوهدددا أظ ا أراهدددا ظمدددا .اُ ظالشدددار السددديا ُ ظوندددا  ااتصدددا

 .عبدهللا الغاامي

 

 .الرإالة -المألقي -النب -مارية ااتصاا -مارية الألقي: الكلمات المفتاحية
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 : المقدمة. 1

الدةاإدددداة النقديددددة الحديصددددةض حيددددت اهأمدددد  هددددال عمليددددة الألقددددي ظااتصدددداا اعدبددددي  دددداهر  لهددددا حلددددوةها اددددي  أةددددبح 

ا بددددظة القددداةرض ضع ا ي شدددك   حلدددوة الدددنب الااعددد  ضا مددد   دددرا القددداةرُ الددداي أةدددبي ةظنيدددا أإاإدددي يا ادددي  دددا ظبيدددري الناريدددة اهأمامي

 .العم  اعدبي

م ضا ادددال(. أي القددداةر)ظالشددديأل اعإاإدددي ادددي ودددراأل  ظددد  عمددد  أدبددديُ الأااعددد  بدددي  بنيأدددق اعةدددلية ظمألقيدددق  نب عاتدددق ا ي قدددد 

ماددداهر    ا،يددددةُ يمكددد  مدددد   رلهدددا أن ينددددأ  المومددددوث النمدددالي للددددنبُ بينمدددا يحددددد  ايمأددددا  الاعلدددي مدددد  اعددد  الأحق دددد  الدددداي 

 .ينن ل القاةر

مها الدددنبُ ظهددداا الاعدددد   ظا تاهدددر جماليدددة الأااعددد  ضا مدددد   دددرا مدددرظة القددداةر عبددددر م ألدددم ظجهددداة النادددر الأددددي ي قدددد 

ظيأ ل ددد  اهدد  الدددنب مددد  . القددداةرض ينعدد  العمددد  اعدبددي يأحدددراض عن المووددظ الاعلدددي للعمدد  يقدددظ بددي  الدددنب ظالقدداةرالدداي يقدددوم بددق 

 .القاةر امأرا أا  امأااة مرن يساير النب اي توجيهق العام

 :(دراسة في النظرية)مفهوم التلقي واالتصال األدبي . 2

 :نظرية التلقي 1.2

اة هددداا العصدددرض ممدددا أد ن بدددق يسدددعى النقدددد المعاةدددر ضلدددى تنددداظز  المعدددايير ظالماددداهي  اعدبيدددة القديمدددة الأدددي ا توااددد  تحدددو 

ظمددد  المرحدددل أن النقددداد لددد  ينددددظا أةمدددية مناإدددبة . ضلدددى ةدددياةة ة يدددة جديدددد  ت عددد ث الأقاليدددد الراإددد ة المأعل قدددة بالعمددد  اعدبدددي

ددا ظحيي ددا يعددير حياتددق عبددر ووامينددق بو"للأعبيددر عدد  ةةبددأه  اددي الأحددرة مدد  ظدد  مددا هددو مدد لو  أالدد  مدد  الددنبض  ةدداق ظياميددا ملموإي

 [ 1". ]ال اةةُ ظظ  عرواتق بالسياواة ااجأماعية ظالصقااية الأي يأنق  اي ض،اةها

ظددد  الدةاإددداة النقديدددة باتندددال ( الدددنب)ظالأوودددم عندددد  ض ضع تحر  ُ ظهدددو مدددا إددداعد علدددى  هدددوة ماريدددة (القددداةر)لددد  يددددم ،دددويري

ا ينبغدددي للباحصدددة عبدددوةلض للوةدددوا ضلدددى ماريدددة ااتصددداا اعدبددديُ الألقددديُ الأدددي إدددأعد  دددا لاهدددوة ماريدددة الأواةددد ُ ظجسدددري ضةهاةي

 .ظالولو  ضلى مااهيمها ظأإسها ظمنرياتها

دددق بدددق الدةاإددداة اعدبيدددة ادددي الووددد  الحامدددرض اقدددد  ظظدددان لناريدددة الألقدددي ت  يرهدددا الها ددد  ادددي ال ريقدددة أظ المدددنه  الددداي ت وج 

أدددا  مدةإدددة ظومسدددأام  النقديدددةُ مشددد ة جماليدددة الألقدددي  هدددام  ةظبدددرة "ادددي مهايدددة السدددأينياة مددد  القدددرن العشدددري  ب لماميدددا علدددى يدددد ظ 

مشدددد ة هددددال الناريدددة اددددي  ددددرظ  إياإدددية ظاجأماعيددددة ظ قاايدددة م ألاددددةض أإددددهم  ادددي  هوةهددددا ضلددددى ". ظلاغددددامز أيددد ة"ُ ظ"يددداظ 

  العالميددددة الصاميددددةُ ظأةادة الأقددددا،ظ مددددظ الأدددداةي ض ظمدددد   دددد   ظظامدددد  ألماميددددا تمددددر بمرحلددددة امهدددد ام بعددددد الحددددر [1. ]السدددداحة النقديددددة

ا ع  الدةاإاة الأاةي ية   [2. ]اتنه  ضلى القاةر بعيدي
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ظتعدددد  ماريدددة الألقدددي مددد  أهددد  الناريددداة المعاةدددر  الأدددي اهأمددد  بالقددداةرض حيدددت أ دددا أةدددحا  هدددال الناريدددة يندددادظن بامأقددداا 

ظهنددداا أإدددبا  إددداعدة جماليدددة الألقدددي علدددى احدددأرا . ودددة بدددي  القددداةر ظالدددنبالبحدددت مددد  العرودددة بدددي  المؤلدددم ظالدددنبُ ضلدددى العر

ولدددد  الدةاإددددة النقديددددة اعلماميددددة المعاةددددر ُ ظهددددو اإددددأاادتها مدددد  تيدددداةاة معرايددددة م ألاددددة ظالااهراتيددددةُ ظعلدددد  ااجأمدددداثُ ظعلدددد  

دة القددداةر ظجددداألة ماريدددة الألقدددي بوةددداها ةد  اعددد  علدددى ج [1. ]الدددنا ُ ظالأ ظيددد  ظعلددد  اللغدددة ظالأواةددد  ميدددظ الناريددداة الأدددي جدددر 

دددا بوةددداها ةد  اعددد  علدددى الومدددعيي   مددد  العمليدددة ايبداعيدددةُ ظالبنيويدددة الأدددي تنادددر ضلدددى العمددد  اعدبدددي علدددى أمدددق مدددب مغلددد ُ ظأيلي

ظمادددددرته  الماديدددددة ظالدويقدددددة ضزاأل الدددددنبُ ظ وةتهدددددا مدددددد ظددددد  ااتناهددددداة الأدددددي أةالددددد  الأددددداةي  ادددددي تلقدددددي اععمددددداا اعدبيدددددةُ 

ي  الدددرظ ُ ظالماةظسددديي  الددداي  أهملدددوا الب عدددد النمددداليُ ظةيرهدددا مددد  ااتناهددداة الأدددي ا تأاددد  معهدددا مدةإدددة ظومسدددأام  ظالشدددكرمي

 [3. ]اي ،ريقة تعاملها مظ النب

 :رواد نظرية التلقي 2.2

ض Wolf Gang Izer"" "ظلاغددددامز آيدددد ة"ُ ظ"Hans Robert" "هددددام  ةظبددددرة يدددداظ : "أ دددهر ةظاد ماريددددة الألقددددي

ددداا ادددي العمليدددة ايبداعيدددةُ حيدددت يلأقددد ي يددداظ  مدددظ آيددد ة ادددي ظومهمدددا يحأرمدددان القددداةرُ ظيعيددددان لدددق مكامأدددق اللدددرظةيةُ ظدظةل الاع 

ا أإاإددي يا اددي هددال العمليددةُ بوةددم القددراأل   ددر،يا أإاإددي يا اددي تاسددير الددنب ظت ظيلددق ل  ددريكي ظضيندداد معادلددة أدبيددة جديددد  . [1. ]ظعددد 

لأااعددد  الحاةددد  بينهمددداض ظلكنهمدددا ي ألادددان ادددي مارتهمدددا ضلدددى ،دددر  ا دددأغاا عمليدددة القدددراأل  تأمص ددد  ادددي عرودددة القددداةر بدددالنب ظا

ظالألقددديض ضع يلدددظ يددداظ  العمددد  اعدبدددي ادددي أاقدددق الأددداةي يُ ظمدددا ودددام بمنهدددوداة لدددرد  ااعأبددداة ضلدددى تددداةي  اعد ُ ظ،الددد  باهددد  

قُ ادددالألقي عنددددل عمليدددة ديناميدددة تأحق ددد  باعددد  القدددراأل ض عمليدددة القدددراأل  ظالألقدددي علدددى أمهدددا عمليدددة جدليدددة ظتااعليدددة بدددي  الدددنب ظمألقيددد

 [4. ]حيت يكون المعنى مرتقبيا وابري للأغيير حس   براة القراأل ظآاا  امأااةه 

ددداا للقددداةر ادددي تحقيددد  المعندددى  ظ،الددد  يددداظ  بلدددرظة  دةاإدددة تددداةي  اعد  ادددي عروأدددق بالأددداةي  العدددامُ ظيكمددد  الددددظة الاع 

ة ظينمددددو مددددظ  ضع ظددددان مأعلقيددددا أظصددددر  [1".]أ،الدددد  بدةاإددددة اعد  اددددي عروأددددق بالأدددداةي  العددددام: "الأدددداةي ُ يقددددوا يدددداظ الدددداي يأ ددددو 

 .بموموعاة عاة ،بيعة تاةي ية ظاجأماعية

ظا أددداة آيددد ة الأوجدددق محدددو الدددنبُ بدددالأرظي  علدددى أبعدددادل النماليدددةُ ظيدددرن أن اعإدددا  ادددي ودددراأل  العمددد  اعدبدددي الأااعددد  

ر الدداي ينددأ  عنددقُ ظمددا يددرن أن ضمأددا  المعنددى يددأ  مأينددة للأااعدد  بددي  الددنب ظالقدداةرُ ظأن العمدد  اعدبدددي بددي  بنيأددق ظمألقيددقُ ظاع دد

ددا بالكامدد ُ ظمددا أمددق لددي  عاتيددة القدداةرُ ظضممددا هددو ترظيدد  أظ الأحددام بددي  اا نددي  ظيعنددي هدداا أن الددنب ماسددق لددي  هددو  [4. ]لددي  مص ي

ن تحق دد  بماردهددا معنددى العمدد  اعدبددي مدد  جهددة  اميددةُ بيددد أن الأااعدد  بينهمددا هددو العمدد  اعدبددي مدد  جهددةُ ظعاتيددة المألقددي ا يمكدد  أ

ا علددددى الماهددددوم الادددداهراتي للادددد  ظاعد  المأمص دددد  اددددي  نا يددددة [5.]مددددا يحق دددد  الددددنب الددددااةُ : )ظإددددايرل يدددداظ  اددددي علددددلُ معأمدددددي



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.4, NO.8, July 2022 

 

 
 00 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)  

 
 

ني الاددد ُ بينمدددا القددداةر هدددو الددداي يبدددرز ض ادددالنب يمددد(الدددنب ظالقددداةر)ُ أظ (الاددد  ظالنميددد : )ُ ظمندددق ظلددد  ضلدددى  نا يدددة(ظالمومدددوث

ادددالنب اعدبدددي لدددق وددددةاة انيدددة تكمددد  ادددي ممألكاتدددقُ ظهدددي مرتب دددة بدددق باإدددأمراة ظازمدددة لدددقض ةيدددر أن : "النمدددااُ يقدددوا بوحسددد 

 [6".]النماا يوجد اي الااة المألقية للنب الاني

 :مفهوم التلقي 3.2

تلقدددال أي اإدددأقبلقُ ظالألقدددي هدددو ااإدددأقباا ظمدددا : يسدددأقبلقُ ظي قددداا ادددي العربيدددةأي : ظةد ادددي لسدددان العدددر  أن ارميدددا يألقدددى ارميدددا

ُ ظهدددي تأ ددداب  مدددظ الماهدددوم ((Reception Theoryظي  لددد  علدددى ماريدددة الألقدددي ادددي المصددد لي اعجنبدددي . [7]حكدددال اعزهدددري 

  [2. ]العربي اي دالأق اللغوية

َد َحِككككي   َ لِكككي   : قوا هللا عددد  ظجددد ظمددد  آيدددقاة القدددرآن الكدددري  الأدددي ظةد ايهدددا لادددقل الألقدددي وددد  َوإِنَّكككَل لَتقلَقَّكككُ اَلققكككَرَءاَد ِمكككن لَّكككدق

[ 6:إددوة  النمدد ]ظوولدددق تعددالى : ِحي ق ۚق الككرَّ ا َۚ َ لََيكككِم ل إِنَّككمق رقككَو التَّكككوَّ بَككِم َتلَِمكككات  فَتَككا َُ َءاَدمق ِمككن رَّ ُ ظوولدددق [37:إدددوة  البقددر ] ُفَتَلَقَّككك

تَلَقَيَكككاِد َ كككِن اَليَِمكككيِن َوَ كككِن الَ كككَماِل  َِعيكككد    :تعدددالى [17:إدددوة   ] .إَِذ يَتَلَقَّكككُ اَلمق
 
االمقصدددود بدددالألقي ادددي ابيددداة السدددابقة تعلمهدددا . 

 . ظتلق نها

 :التلقي اصطالًحا

المبددددادر ظاعإدددد  الناريددددة الأددددي  دددداع  اددددي ألماميددددا منددددا منأصددددم السددددبعينياة علددددى يددددد مدةإددددة منموعددددة مدددد  : "الألقددددي

ظومسددددأام ُ تهددددد  ضلددددى الصددددوة  مددددد البنيويددددة ظالوةددددايةُ ظضع دددداأل الدددددظة النددددوهري اددددي العمليددددة النقديددددة للقدددداةرُ ظعددددد  العمدددد  

ظمددد   ددد   اتنهددد  ماريدددة الألقدددي محدددو القددداةرُ بوةددداها ةد  اعددد  علدددى الناريددداة  [8] ."اعدبدددي منشددد  حدددواة مسدددأمر مدددظ القددداةر

مصددد لي الألقدددي ظمصددد لي مقددددي اةتدددب  بالناريدددة "ضن : ظالمنددداه  الأدددي اتنهددد  ضلدددى الدددنب ظأةالددد  القددداةرُ يقدددوا مدددراد مبدددرظا

تيدددة المعاةدددر  هدددي الأدددي أادددرزة ماريدددة الالسددداية الأدددي أمأنأدددقُ ادددلعا ظامددد  الالسددداة الومدددعية أادددرزة البنيويدددةض ادددلن الالسددداة الااهرا

 [5".]الألقي

 :مفهوم التلقي في التراث العربي القدي  4.2

عددر  الأدددرا  العربدددي القددددي  الألقدددي ظالأ ظيددد ض ظلكدد  لدددي  بالمصددد لحاة الأدددي هدددو عليهدددا اليددومُ ظلعددد  مددد  أبدددرز مددد  أ ددداة 

ظالمألقدددي تقدددوم علدددى اياهدددام ظالدددأاه ض اكرهمدددا مشددداةا ضلدددى علدددل النددداحلض حيدددت بدددي   ب ريقدددة ةيدددر مبا دددر  أن العرودددة بدددي  المبددددث 

ظأمدددا ابددد  إددديناُ اي شدددير ضلدددى مصددد لي مددد  أهددد  المصددد لحاة اعإاإدددية الأدددي وامددد   [9]. ادددي الالددد  ظالأميددد ُ ظددد  حسددد  ،ريقأدددق

الم لواددددةُ عليهددددا ماريددددة الألقددددي الحديصددددةُ ظهددددي المسددددااة النماليددددةُ اعندددددما يصدددد دم القدددداةر بالأشددددكيرة اللغويددددة الغريبددددة ظةيددددر 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/waseet/sura50-aya17.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/waseet/sura50-aya17.html
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ا ادددي أاددد  الأوو عددداةُ ظيندددأ  عندددق المسدددااة النماليدددة القا مدددة علدددى ظجدددود ةيدددر  دددا ةيدددر المأوو عدددةض ادددلن علدددل يحدددد  لدددق ظسدددري ظأيلي

 [11-10.]المأوو ظ

ظمدددا يومدددي النرجدددامي النشدددو  الأدددي ينددددها المألقدددي ظالقددداةر عندددد الوةدددوا ضلدددى معندددى الدددنبُ ادددالمعنى ا يددد تي المألقدددي 

ظهددددو يقأددددر  هنددددا مدددد  مصدددد لي  [12.]منددددق ضلددددى ضعمدددداا اكددددرلُ ظالناددددر ضلددددى جميددددظ الأدددد ظيرة ظالأاسدددديراةبسددددهولةض بدددد  يحأددددا  

دددا لاهدددوة ماريددداة الألقدددي ايمددا بعدددد(الأغريدد ) ظي شدددير حدددازم القر،ددداجني ضلدددى . [4.]ُ الددداي ا دددأغ  عليدددق الشدددكرميونُ ظةدداة ضةهاةي

ضعا عب ددر عدد  تلددل الصددوة  الاهنيددة : "اددي اععيددانُ حيددت يقددواأن المعددامي هددي الصددوة الحاةددلة اددي اععهددان عدد  اع ددياأل الموجددود  

عب ر بددق هيةددة تلددل الصددوة  الاهنيددة اددي أاهددام السددامعي  ظأعهددامه ُ اصدداة للمعنددى ظجددود آ ددر  الحاةددلة عدد  ايدةااض أوددام اللاددل الددقم 

هددا ادددي اععهدددان ةدددوة المعددداميُ ُ اأقدددوم ب)...(مدد  جهدددة دالدددة اعلادددا ُ ادددلعا احأددي  ضلدددى ظمدددظ ةإدددوم مددد  ال دد  تددددا  علدددى اعلادددا  

ددا ظجددود مدد  جهددة دالددة ال دد  علددى اعلاددا  الدالددة عليهددا تواةدد  لسددامي : ُ ظت شددير هددال العبدداة  ضلددى الأواةدد [13" ]ايكددون لهددا أيلي

األُ ظمددنه  القدداةر اللددمني الما دد  اددي عهدد  المنشدد  زمدد  ايمشدداألض ممددا يدددا  علددى اهأمددام حددازم بعمليددة  ظتواةدد  مصدديُ ظأمددواث القددر 

       [14.]الألقي

ا مددد  الصدددوة النايدددر  للعديدددد مدد  المماةإددداة النقديدددة الحديصدددةُ ظمددد   دددرا  ظهكدداا ظدددان الأدددرا  النقددددي العربدددي يلددمر ظصيدددري

تعميددد  البحدددت ادددي هددداا الأدددرا ُ ي ددددةا أن ماهدددوم الألقدددي ممددداة  بومدددوم تدددام ادددي النقدددد العربدددي القددددي  بمصددد لحاتق ظمااهيمدددق 

 .ة الألقي اعلمامية الحديصةالحديصة الأي أارزتها ماري

 :مفاري  التلقي ومصطلحاتم5.2 

 :ود م  مدةإة ظومسأام  منموعة م  المااهي  اعإاإيةُ ماظر منها

منموعدددة  بدددراة ظظاددداأل  ي أ مهدددا القددداةر "هدددو أحدددد الماددداهي  الأدددي جددداألة بهدددا ماريدددة الألقدددي المعاةدددر ُ ظهدددو : أفكككال االنتظكككار -1

دددا مددد   ظمدددا أن أاددد  اامأاددداة عندددد يددداظ  أدا  منهنيدددةُ تبدددرز مددد   دددرا ظةدددم المعدددايير  [15". ]النصدددو الاعلدددي حدددي  يأنددداظا مص ي

ث الصقااددددة  األ للحكدددد  علددددى النصددددو ُ ظيددددرن أن هدددداا اعادددد  م أغي ددددر حسدددد  تغيددددر العصددددوةُ ظتنددددو  ظالمقددددايي  الأددددي يسددددأعملها القددددر 

يمص ددد  الالددداأل الددداي تدددأ  مددد   رلدددق عمليدددة بنددداأل "ضمدددق : تقدددوا بشدددرن موإدددى عددد  أاددد  اامأاددداة عندددد يددداظ  [3- 11.]ظااهأمدددام

المعندددىُ ظةإددد  ال  دددواة المرظ يدددة للأحليددد ُ ظدظة القددداةر ادددي ضمأدددا  المعندددى عددد  ،ريددد  الأ ظيددد  اعدبددديُ الددداي هدددو محدددوة اللدددا  

ا مرظ ي يدددا ادددي ماريدددة الألقدددي عندددد يددداظ ُ ظي عدددد  مددد  منادددوة ظيدددؤدي ماهدددوم أاددد  اامأاددداة  [16".]ظةظاوهدددا لددددن جماليدددة الألقدددي دظةي

 [4.]ياظ  ماسق بمن لة الرظي   المنهنية لنارية الألقي
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ا لددددن القددداةر أظ السدددامظ أاددد  اامأاددداةاة ظوواعدددد يعراهدددا بالددد  النصدددو  السدددابقةض وواعدددد تكدددون "ظالدددنب النديدددد  يحدددر 

 [15".]أصر على ضعاد  ضمأاجها اق عرمة للأغي راة ظالأعديرة ظالأحويراةُ ظود يق

ظهكددداا ادددلن ضعددداد  ت إدددي  تددداةي  اعد ُ أظ تددداةي  الأواةددد  اعدبدددي تدددأ  علدددى تأبدددظ مسددداة اعاددد  مددد  ضوامأدددق حأدددى ظسدددرل 

ظتح يمدددق أظ تعديلدددق ظتصدددحيحقُ ظمددد   دددرا تحق ددد  معرادددة اعاددد ض تأحق ددد  معرادددة اإدددأنابة جمهدددوة معدددي  لدددنب محدددددُ مددد   دددرا 

اااإأةنا  بق حي    . [15.]وراأل  النبُ ظيؤظد هاا أن العروة بي  النب ظالقاةر عروة جمالية ظتاةي ية معي

 [. 6.]ظتأ لم اعمامة المرجعية عا  اامأااة حس  ياظ  م   ر ة عوام  ة يسة

 .الأنربة القم سبقة الأي اظأسبها النمهوة عند النن  الاي ينأمي ضليق النب -

 .الأي ياأرض معراأها(  يماتها)ظموموعاتها  ك  اععماا السابقة  -

ظلدددالل يبقدددى أاددد  اامأاددداة . أي الأعددداةض بدددي  العدددال  الأ يلدددي ظالواودددظ اليدددومي: الأعددداةض بدددي  اللغدددة الشدددعرية ظاللغدددة العمليدددة -

 دددر ظودددد ظدددان لهدددال الناريدددة أ  .اإدددأراتينية منهنيدددة ت عدددي  القددداةر علدددى دةاإدددة ،بيعدددة الألقدددي ظ صوةددديأق ادددي تددداةي  الألقدددي

بددددداةز اددددددي دة  اع دددددر اعدبدددددديض ضع يعمدددددد ،ا اددددددة مددددد  البدددددداحصي  ظالداةإدددددي  ضلددددددى جعددددد  المؤلددددددم با  ددددداُ ظالقدددددداةر مألقي يددددددا 

  [.17.]ظمسأقبري 

المسددددااة الااةدددلة بدددي  اامأادددداة : "تعدددد  المسددددااة النماليدددة مددد  المادددداهي  الأدددي ظمدددعها يدددداظ ُ ظيعندددي بهدددا: المسكككافة اللماليكككة -2

دددا [15".]النديددددالدددقم ع ى ظ هدددوة العمددد   ظوددددة  العمددد  ... المسدددااة الواوعدددة بدددي  امأاددداةاة القددداةر عددد  العمددد  : "ظيعندددي بهدددا أيلي

دل [15".]الاعلية على الوااأل لألل اامأااةاة ا يأم  ماهوم اعا  ظيعل  ا ماهومي  . ظما يعد  أيلي

ل أهدددد  اعإدددد  ايجرا يددددة لوةددددم يعددددد  ماهددددوم القدددداةر اللددددمني مدددد  المادددداهي  المنسددددوبة ضلددددى آيدددد : القككككارض ال ككككمني -3 ةُ ظيعددددد 

دل باللدددرظة : "العرودددة الأااعليدددة بدددي  الدددنب ظالقددداةرُ ظيعندددي بدددق ُ دظن أن تحدددد  ضن هددداا الماهدددوم . بنيدددة مصدددية تأوو دددظ حلدددوة مألددد ه

دد ددد ُ ظيصددي هدداا حأددى عندددما تبدددظ النصددو  ظظ مهددا تأعم  د تناهدد  يلددظ بنيددة مسددبقة للدددظة الدداي ينبغددي أن يأبنددال ظدد  مألدد ه علددى حد

ظلددداا االقددداةر اللدددمني  دددبكة مددد  البنيددداة الأدددي تسدددأدعي تناظبيدددا ي لددد دم القددداةر اهددد   [18".]مألقيهدددا الممكددد ُ ظأمهدددا تقصددديق باعاليدددة

 [18".]النب

ا الألقددددي ضلددددى بنيددددة مصددددي ةض مأينددددة للعروددددة : "ظتددددرن بشددددرن ةددددالي أن القدددداةر اللددددمني ماهددددوم ضجرا ددددي يددددن   عدددد  تحددددو 

ظالقددداةر اللددددمني   [16".]ألقددديُ ظيعب دددر عددد  ااإدددأناباة الاني ددددة الأدددي يأ ل بهدددا اعددد  الألقدددي ادددي الدددنبالحواةيدددة بدددي  الدددنب ظالم

ددديض يصدددبي الاهددد  بالعرودددة معدددق اعدددري " ة يلدددظ القددداةر ادددي مواجهدددة الدددنب ادددي ةددديز موودددظ مص  ظبدددااأراض هددداا  [16 -18".]تصدددو 
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القددداةر الماأدددرضض ممدددا يسددده   اهددد  الدددنب بعدددد علدددل علدددى  ض يدددأمك   الكاتددد  مددد  تحدددوير مدةظاتدددق باتندددال اهددد  هددداا(اللدددمني)القددداةر 

  .القاةر الاعلي أظ المألقي

هي ددد  "تأوجدددق مقاةدددد القددداةر ضلدددى : مقاصكككد القكككارض -4 المومدددوعاة المعرظمدددة عندددد وراألتدددق للعمددد  اعدبددديُ ظأن القددداةر بددددظةل م 

دةجددة مددداُ ظا يهددأ  بهدددا بشددك   ددداموي ضا بقدددة مدددا مسددبقيا اإدددأقباا المومددوثُ بينمدددا يمددر  ببقيدددة ال بقدداة مددد  ةيددر اهأمدددام بهددا ضلدددى 

 [1 -19".]يكون علل مرظةي ياض يدةاا الموموعاة بصوة  موموعية

يدددداظ ُ ظآيدددد ةض : ت عددددد  الاراةدددداة ظالانددددواة مدددد  المادددداهي  الأددددي مسددددبأها بشددددرن موإددددى لعددددالمي الألقددددي: الفراغككككات والفلككككوات -5

  مددد  القددداةر ملؤهددداُ بالقيدددام بالعديدددد مددد  ايجدددراألاة الأدددي تسدددأند ا ضلدددى ااأدددرض آيددد ة أن ادددي الدددنب اندددواة تأ ل ددد: "حيدددت تقدددوا

عددددم "ظضن الاندددو  لددددن آيدد ة هدددي [ 16".]مرجعيدداة  اةجيدددةُ ظضممدددا ضلددى مقاةبدددة الأااعددد  بددي  بنيدددة الدددنب ظبنيددة الاهددد  عندددد القدداةر

ماريدددة الألقدددي مددد  السددديميا يةض ضع  ظتقأدددر  [20".]الأوااددد  بدددي  الدددنب ظالقددداةرُ ظهدددي الأدددي تحق ددد  ااتصددداا ادددي عمليدددة القدددراأل 

تأددديي للقددداةر المسددداهمة ادددي بنددداأل الدددنب ظمشددداةظة المؤلدددم ايدددقُ حسددد  وددددة  القددداةر علدددى الاهددد  ظالأاسدددير ظالأ ظيددد  باتندددال ةدددنظ 

 .الدالة

ظددد  مدددا هدددو إددداب  علدددى الدددنب "يأاددد  آيددد ة مدددظ يددداظ  ادددي اكدددر  السدددن  النصددديُ ظالمقصدددود بدددق أمدددق يحيددد  ضلدددى  :سكككلل الكككنص -6

ضن ظددد  علدددل يسددده  ادددي بنددداأل معندددى الدددنب (. تاةي يدددةُ ظاجأماعيدددةُ ظ قاايدددة: )ُ ظ ددداة  عندددق ظ ظمددداث ظودددي  ظأعدددرا (ظنصدددو )

  الأدددي تسددده  ادددي اهددد  الدددنب ظتحديدددد معندددالُ ظهددداا يسددداعد ظيمصددد  ظدددالل ظددد  المعدددايير ظاعمسدددا  الاكريدددة السدددا د[. 1 -21. ]ظتحديددددل

دددا علدددى ضلقددداأل مادددر  جديدددد  علدددى العمددد  اعدبدددي ظمعرادددة م ألدددم ايجابددداة الأدددي يقأرحهددداُ االعناةدددر  ددداة  النصددديةُ ظالسدددن   أيلي

ي هددداا الماهدددوم ظاددد[. 1]النصددي تسددداعد القددداةر علددى تحديدددد مووعدددق بالنسدددبة ضلددى الدددنبُ ظمعرادددة اي،دداة الأددداةي ي الددداي ينأمدددي ضليددق

تأقددددا،ظ العروددددة بددددي  ماريددددة الألقددددي ظالمدةإددددة البنيويددددةض بدددد  يألددددي أن ماريددددة الألقددددي اددددي ماهددددوم السددددن  النصددددي تقأددددر  مدددد  

 .المدةإة القديمة ظالمنه  الأاةي يُ ظضن ظام  بصوة  أ رن

الددداي "ب ظالقددداةرض عن القددداةر هدددو تقدددوم ماريدددة الألقدددي علدددى ااهأمدددام بالعرودددة ااةتبا،يدددة بدددي  الدددن :ثنائيكككة القكككارض والكككنص -7

ي لدديم معنددى علددى هدداا الدددنبض لدداا أ دداة جددان بددوا إددداةتر ضلددى أن عمليددة الكأابددة تاأددرض عمليدددة القددراأل  بوةدداها مرزمددة جدليدددة 

لهدداُ االكاتدد  ظالقدداةر همددا مددد  يمنحددان الحيددا  للددنب بمددا هدددو ظاوعددي ظمأ يدد  أمأنددق العقدد ُ ادددر ادد   ضا مدد  أجدد  اب ددر ظبوإدددا،ة 

 [17".] رض لاا االوعي بالعروة الندلية بي  ايمأا  ظالألقي لدن إاةترض ود أإه  اي اأي المناا أمام الاعالية المنأنةاب

 

 



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.4, NO.8, July 2022 

 

 
 03 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)  

 
 

 :نظرية االتصال األدبي6.2 

مددد  المعدددرظ  أن عمليدددة ااتصددداا ت شدددير ضلدددى العمليدددة أظ ال ريقدددة الأدددي تنأقددد  بهدددا اعاكددداة ظالمعلومددداة بدددي  الندددا  دا ددد  

نة ايدددقُ ظمدددا يدددأ  ااتصددداا مددد   دددرا مقددد  ةإدددالة معيندددة أظ مسددد   اجأمددداعي معدددي ُ ي ألدددم مددد  حيدددت محأدددون العروددداة المألدددم 

ُ ظم صددددة معدددي ُ ضلدددى م سدددأقب   ألددد ه )منموعدددة مددد  الرإدددا   مددد  م رإددد   د الوإدددا   : ظي عدددر   ااتصددداا ظدددالل ب مدددق(. م  عمليدددة تحدددد 

ل ت بيقيددددا لصر ددددة عناةددددر ظالهددددد  الدددداي يأصدددد  أظ يددددرتب  بدددداب ري ُ ظيكددددون مدددد  العمليددددةُ ظالوإدددديلةُ ظالهددددد  : اللددددرظةي عددددد 

 .[22].المرجو

ظيقدددوم ااتصددداا علدددى تبدددادا المعدددامي الموجدددود  ادددي الرإدددا  ُ الأدددي مددد   رلهدددا يأااعددد  اعادددرادض يتاحدددة الارةدددة لأوةدددي  

ددد م ر)ظي نادددر ضلدددى ااتصددداا علدددى أمدددق عمليدددة يقدددوم ايهدددا ،دددر  أظا . المعندددى ظاهددد  الرإدددالة ُ بلةإددداا ةإدددالة ضلدددى ،دددر  مقابددد  (إد

 .ض بما يؤدي ضلى ضحدا  أ ر معي  اي مألقي الرإالة(م سأقبد )

 : مفهوم نظرية االتصال األدبي1.6.2 

ت عندددى باعإددد  النقديدددة الأدددي تعأمدددد علدددى معدددايير علميدددة دويقدددة تبددددأ مددد  الدددقم بدثُ "يدددرن مبدددرظا أن ماريدددة ااتصددداا اعدبدددي 

ا بددددالنب عبددددر ظإدددديلة اتصدددداليةُ ظمهايددددة بدددالمألقي ظمددددا ينددددأ  عنددددق مدددد  مددددب  عكسدددي اةتددددداديُ ظمسددددأ يظ مدددد   ددددرا هددددال  مدددرظةي

ددددا أوددددر  ضلددددى ةظم العلدددد  منددددق ضلددددى الادددد  اددددي المراحدددد  ال منيددددة ظالمكاميددددة  المعددددايير الحكدددد  علددددى العمدددد  اعدبددددي ظأبعددددادل حكمي

لدددنب ظالقددداةرُ يدددؤ ر أحددددهما ادددي اب دددر اددددي مشدددا، مشددددأرا بدددي  ا: ظي عدددر   ااتصددداا اعدبدددي عندددد آيددد ة ب مدددق [23".]الم ألادددة

 [1.]عمليدددة تندددأا  مددد  تلقددداأل ماسدددهاض ظمددد   ددد   ادددلن الااعليدددة المسدددأمر  للعمددد  اعدبدددي تبدددرز ادددي ال بدددر  بعمليدددة القدددراأل  ظتشدددأ  منهدددا

ا ايهدددا اعادددراد ظالنماعددداة باتندددال بعلددده  ادددي الماددداهي  ظ اعاكددداةُ ظهكدددااُ ادددلن عمليدددة ااتصددداا عمليدددة ديناميدددة ظدظةيدددةُ يأحدددر 

ا مددد  العلمددداأل  .ظال بددراةُ ظالقدددي  ا ظبيددري ظهددي بهددداا ممأددد  مسدددأقر  اددي الناريددداة النقديددة الحديصدددة اددي مسددديرتها الأاةي يددةض ضع ضن عدددددي

ا بالبنيويددة ظالنصدديةُ ظمهايددة بناريددة  نددي بااتصدداا اللغددوي اددي مندداا اللسددامياة ظالنقددد اعدبددي بدايددة مدد  المدةإددة الشددكرميةُ مددرظةي ع 

 [23.]اي الدة  اعدبي ظالنقد الحديت الألقي

بالقددددة  ايمسدددامية الشددداملة علدددى اهددد  الموودددم "ظيأ دددوة ماهدددوم الكاايدددة ااتصدددالية عندددد بينأدددن ض حيدددت يدددرتب  ماهومدددا عنددددل 

ااتصدددالي بدددي  أ،دددرا  ااتصددداا ادددي ض،ددداة عوامددد  أ دددرنُ ظال مدددانُ ظالمكدددانُ ظالعروددداة ااجأماعيدددةُ ظالعروددداة ال اةدددة بدددي  

يأصدددد  أحددددده  بدددداب ر اددددي  ددددرظ  محدددددد  موواي يددددا "ودددددة  اعاددددراد علددددى أن : أمددددا عنددددد ديأمدددداة اأعنددددي [24".]ااتصدددداا أ،ددددرا 

ظالكاايدددة ااتصدددالية هدددي القددددة  علدددى اإدددأعماا اللغدددة ادددي تااعددد  اجأمددداعي  [24".]لغويدددةُ ظماسددديةُ ظاجأماعيدددةُ ظتداظليدددة: ظمعياةي يدددا

 .اايأواا  مظ المن وواة ظالمقاةد ظإيا  ااتص
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مددد  أهددد  الناريددداة اللسدددامية  -الأدددي ت نسددد  ضلدددى ةظمدددان جاظبسدددون -تعدددد  ماريدددة الأواةددد  اللغدددوي  :نظريكككة التواصكككل اللغكككو  2.6.2

ن م  إأة عوام ُ هي  :الحديصةُ ظالأواة  اللغوي ايها مكو 

اب دددري  بشدددك  معدددي ض الشددد ب الددداي يدددؤ ر ادددي : ظهدددو الق ددد  اعظا مددد  أو دددا  العمليدددة الأواةدددليةُ ظي قصدددد بدددق: الكككرمقرسل -1

 .منش  الرإالة: ليشاةظول اي أاكاةُ أظ اتناهاة أظ معلوماةُ أظ  براة معينةُ ظما ي قصد بق

هدددو ال دددر  اب دددر ادددي عمليدددة الأواةددد ُ ظالدددقم سأقبد  لملدددمون الرإدددالةُ ظالمسدددؤظا عددد  عمليدددة (: الكككرمقرسل إليكككم)الكككرمقستق ِل  -2

ددد الددداي يسدددأقب  محددداظاة الأددد  ير الصدددادة  عددد  ( أظ منموعدددة أ ددد ا )الشددد ب : اضمندددام الأواةددد  أظ اشدددلقُ ظمدددا ي قصدددد بدددق أيلي

الدددقم رإد ُ ظهدددو النمهدددوة الددداي يألق دددى الرإدددالة ااتصدددالية أظ ايعرميدددةُ ظيأااعددد  معهدددا ظيأددد  ر بهددداُ ظهدددو الهدددد  المقصدددود ادددي 

ا ادددي ضدةاا معندددى الرإدددالةُ. عمليدددة ااتصددداا ظدةجدددة ت  يرهدددا لددددن النمهددددوةُ  ظيدددؤدي اهددد  النمهدددوة ظ صا صدددق ظ رظاددددق دظةي

اُ ظودددد أ ددداة اللغويدددون ادددي الأدددرا   دددق ضليدددق الدددقم رإ    ابدددق عمددددي ظيقدددوم ظدددالل بادددل  الرمدددوز ظاهددد  الدددنبُ ظي عدددد  ال دددر  الددداي يوج 

ُ ظالددددقم سأقب [ 25.]العربددددي ضلددددى تدددد  ير الددددقم رإ   ضليددددق علددددى الددددقم رإ  عنددددد ضمأددددا    ابددددق  ظبهدددداا الدددددظة يصددددير الددددقم رإ  م سددددأقبري

  [5.]م رإري 

ن الرإددددالة ممددددا هددددو منقددددواُ ظادددد  إدددديرظة  تمأددددد مدددد  المؤلددددم ضلددددى الددددقم ألقي بصددددوة  مددددب  مكأددددو ُ يحمدددد  : الرسككككالة -3 تأكددددو 

ظمدددا أمهدددا عبددداة  عددد  مأأاليدددة مددد  العروددداة المنقولدددة بدددي  الدددقم رإد  ظالدددقم رإ   ضليدددق بواإددد ة وندددا  ت سدددأ دم لنقددد  . ملدددموميا دالي يدددا

دددا مددد  اعاكددداة الأدددي أي هدددي : الرامددد   ا مادي يدددا محسوإي ددد ة حسددد  وواعدددد مأاددد  عليهددداُ ظت شدددك   ب عددددي منموعدددة مددد  المعلومددداة المأرإ 

 [26.]يرإلها القم رإد ُ ظت حي  على المرجظ العام المشأرا بي  القم رإد  ظالقم رإد  ضليق

ا مددد  عناةدددر عمليدددة الأوةدددي :   نكككاة االتصكككال -4 منمدددوث العمليددداة الماديدددة المأحققدددةُ : ظالمقصدددود بهدددا. ت عدددد وندددا  ااتصددداا عنصدددري

ا مدد  ظأابددة المؤلددم للددنب ظامأهدداألي باعدد  القددراأل  ظتملددل القدداةر لهدداا الددنب بصددوة  ظأددا ُ يقددوا مبددرظا القنددا  :" المقصددود بهددا : بدددألي

ددية مدد  الددقم رإد  ضلددى المألقدديُ ظوددد تكددون ظإدديلة م  و،ددةُ أظ م  بوعددةُ أظ مر يددةُ أظ ةيددر الأددي تسدداعد علددى توةددي  الرإددالة النص 

 [23".]علل

دها جاظبسدددونُ ظهدددو مدددا تأحدددد   (: السكككيا )المرجككك   -5 ي شدددك   المرجدددظ العامددد  ال دددام  مددد  عوامددد  ترإددديمة ااتصددداا الأدددي حدددد 

عندددق الرإدددالةض حيدددت يحيددد  القددداةر ضلدددى بيةدددة أظ ظا نددداة أظ أ دددياأل موجدددود  اعدددري ادددي مادددر الدددقم رإد  ظالدددقم رإ   ضليدددقُ ظمدددا تدددرتب  

ا اي مبد ها على ودة م  المعلوماةةا  [26.]ة المرجظ بو ياة الرإالةُ الأي تحأوي دا مي

ن مددددد  (: الرامككككك ة)ل ككككفرة ا -6 مادددددام العرمددددداة ظ،ريقدددددة "ت عدددددد الشدددددار  العامددددد  السددددداد  ادددددي ترإدددديمة ااتصدددددااُ حيدددددت تأكدددددو 

 .هي الوإي  الحام  لملمون الرإالة ُ ظظالل[26".]اإأ دامهاُ بحيت يمك  للم رإ  أن يصدة ةإالة ياهمها المرإ   ضليق
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 [14.]ظيمص  جاظبسون هال العناةر بالأرإيمة الأالية 

 (السيا )المرجظ 

 القم رإ   ضليق.......... القرإقققققققالققققة .......... القم رإد   

 ونقققا  ااتصققققاا

 (الرامقق  )الشاققر   

دد )ظهكدداا اددلن القددوا يحددد  مدد   دد  ضليددق)ضلددى ( ةإددالة)يرإدد  ( م رإد ض ظلكددي يكددون علددل علمي يدداض المددق يحأددا  ضلددى  ر ددة (م رإ 

ُ الأدددي إدددب  اي ددداة  ضليهدددا ادددي المصددد لي ظالرإددد  البيددداميُ ظالددداي يهددد  ادددي (ظإددديلة اتصددداا)ُ ظ( دددار )ُ ظ(إددديا : )أ دددياألُ ظهدددي

ا اندددي يحدددد   للقدددوا بنقلدددق مددد  ااإدددأعماا هدددال الدةاإدددة هدددو الو يادددة اعدبيدددةُ ظعلدددل حدددي  يصدددبي القدددوا اللغدددوي أدبيددداُ ظهدددو تحدددو 

 14].]الناعي ضلى اع ر النماليُ ظيحد  علل م   را حرظة اةتداديةُ ظباه  المألقي الرإالةض ينأهي دظة المقولة عند ا

 :[27]ظود حصر بوهلر الو ا م اللغوية اي  ر ُ ظهي . ظظ  عام  م  هال العوام  السأةُ تنأ  عنق ظ ياة مغاير 

 (.ظ ياة ظةاية)أي ضلى المحأون ايةجاعي : ترجظ ضلى موموث الحديت :ظ ياة تمصيلية1- 

ا ضلى موموث الحديت: ظ ياة تعبيرية -2  . ترجظ ضلى القم أحد  ُ ظت شير ضلى حالأق الاكرية ظالعا،ايةُ وياإي

،ق اي الأواة ُ بوةاق ،رايا مرتب يا ظمعني يا : ظ ياة مدا ية -3  .بالمرإلةظترجظ ضلى الم ا،  ظتوة 

ة جاظبسون مارية بوهلر ضلى إ  ظ ا مُ ظهي    :[27]ظ،و 

د هال الو ياة العروة بي  القم رإد  ظالقم رإل ة ظموواق منها: الو ياة الأعبيرية أظ ااماعالية -1  .ت حد 

  علدددى عنصدددر الدددقم رإ  تدددد   النمددد  اعمريدددة مدددم  هدددال الو يادددةُ ظمدددا تولدددد هدددال الو يادددة لغوي يدددا بدددالأرظي: الو يادددة الندا يدددة -2

 .ضليقض ي اة  امأباهقُ أظ لي ل  منق القيام بعم  م  اععماا

ظمصددد لي . ظعلدددل حدددي  يقدددي  الدددقم رإ  اتصدددااي مدددظ الدددقم رإ  ضليدددقُ ظيحددداظا ايبقددداأل علدددى هددداا ااتصددداا: ظ يادددة ضوامدددة ااتصددداا -3

ي ظيشددد  ظ ددا   الصددلة بددي  النددا ُ عبددر تبددادا الكلمددداة للدالددة علددى أهميددة اللسددان الدداي يقدد"ضوامددة الأواةدد  أظجدددل مالينواسددكيض  و 

توجددددد حددددواةاة تامددددةُ هددددداها الوحيددددد تمديددددد ااتصدددداا ظالحاددددا  "ظوددددد [  27".)البسددددي ةُ دظن أن تكددددون النيددددة منددددق تبددددادا اعاكدددداة

 [28".]عليقُ ظالأ ظد م  أن الم رإ  ضليق ما ي اا م صغييا م قبري على الأواة 

أي الأدددي تقدددوم : تدددأكل   عددد  اللغدددة ماسدددهاض ضع تاهدددر ادددي المرإدددرة الأدددي تكدددون اللغدددة ماسدددها مددداد  دةاإدددأها: غدددةظ يادددة مدددا ظةاأل الل 4-

 .على ظةم اللغةُ ظعظر عناةرهاُ ظتعريم مارداتها
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د العروددداة بدددي  الدددقم رإلة ظالشددديأل أظ الغدددرض الددداي ترجدددظ : الو يادددة المرجعيدددة -5 ظهدددي ادددي أإدددا  ظددد  تواةددد ُ ظمدددا أمهدددا ت حدددد 

د أمدددواث المرجعيددداة حسددد  ال  دددا  اعدبدددي الددداي يحيددد  . ظهدددي أظصدددر ظ دددا م اللغدددة أهميدددة ادددي عمليدددة الأواةددد  عاتهددداضليدددقُ  ظتأعدددد 

 .ضليهاُ اقد تكون مرجعياة اجأماعية ظالسايةُ ظةةا د  قاايةُ ظ،بيعيةُ ظعرواة عاتية ظموموعية

عددددد   لددددااتهاُ ظمددددا : الو ياددددة الشددددعرية -6 القصددددا د الشددددعرية : اددددي النصددددو  الانيددددة اللغويددددةُ مصدددد ظعلددددل حددددي  تكددددون الددددقم رإلة م 

ظةيرهددداُ ظمدددا ت مص ددد  ةددديغة لاايدددة مكأوبدددة تشدددم  ملدددموميا دالي يددداُ يقدددوم المألقدددي بأ ظيلدددقُ بااعأمددداد علدددى ادددل  ددداراتهاُ ظالأرظيددد  

مددداة ماريدددة ااتصددداا اع دددرنُ م ع ييددد ا يحدددداها أهميدددة علدددى عليهدددا بشدددك  أإاإددديُ ظجعلهدددا محدددوة الأحليددد ُ م ن لقيدددا منهدددا ضلدددى مكو 

 [27.]ظت مص   تلل الو ا م الأواةلية السابقة بالقم      الأالي. اع رن حس  النن  اعدبي عاتق

 مقققرجعيقققة

 اماعققققالية  قققعريققققققة مقققققدا يقة

 ضوققامة اتصققاا

 تعققققدي اللغققة

 ما المقصود بالتواصل؟ 3.6.2

اض االأواةدددد  يعنددددي عمليددددة  ي شددددير جددددان ظددددازمو  ضلددددى أن اعةدددد  اا ددددأقاوي لاعدددد  الأواةدددد ض يعنددددي جعدددد  الشدددديأل مشددددأرظي

ُ الددداي يألدددم   اي بددداة ظايبدددرن ظالأ ا،ددد ُ ظيأعل ددد  (اتصددد )امأقدداا مددد  ظمدددظ ادددردي ضلدددى ظمدددظ اجأمددداعيُ ظهدددو مدددا يايدددل اعددد  

اةُ أظ الصدددددوةُ أظ العرمددددداة ظدددددالل بنقددددد  الرإدددددا   أظ الرمدددددوز الحاملدددددة للددددددااةُ ظمدددددا يدددددأ  بواإددددد ة اعةدددددواةُ أظ اي ددددداة

 .[29.]المكأوبة

اا دددأراا مدددظ اب دددري  ادددي عمليدددة تبدددادا الرمدددوز ظامأقددداا المعلومددداة بدددي  اعمدددا ظاب دددرُ ظيسدددمي بلينددداد : ظيعندددي الأواةددد 

ا أن تكددددون الرإددددالة ظامددددحةُ ظأن يكددددون المألقددددي م نأبهيدددداُ ظأ: ظحددددد  امأمدددداأل ضلددددى عددددال  الرمددددوزُ ظمددددا ي أ ل دددد  لأحقيدددد  ااتصدددداا

ظمددددددا تعنددددددي ظلمددددددة اتصدددددداا . [29]. يحصدددددد  تشددددددوير علددددددى ونددددددا  ااتصددددددااض ممددددددا يسددددددمي بمددددددرظة الرإددددددالة ضلددددددى المألقددددددي

"communication" ظترجظ ضلى اا أقا  م  الكلمة الرتينية ُ"communis"[5". ]عام أظ مشأرا: ُ ظمعناها 

عري ادددي الأددداةي  با دددأراظق مدددظ منموعدددة مددد  ادددا"ظالأواةددد  عندددد يددداظ  يبددددأ مددد  اللحادددة الأدددي يصدددبي ايهدددا القددداةر المنادددرد 

اعادددراد اب دددري  ادددي المنهدددود الددداي ي  دددا المنحدددى ماسدددقُ ظتاهدددر الو يادددة الأواةدددلية ودددبري عنددددما يأبندددى القددداةر بعددد  المعدددايير 

 [1".]ظاامأااةاةُ ظعندما يعر  ما يمك  أن تكون تنربة اب ري  ظدظةه 
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ن مددد  عوامددد  تعمددد  علدددى ظتعندددي ماريدددة الأوةدددي  عندددد جاظبسدددون أن ظددد  إددد يرظة  لسدددامية أظ اعددد  تواةدددلي لاادددي يأكدددو 

دددق ةإدددالة ضلدددى الدددقم رإ   ضليدددقُ ظلكدددي تكدددون الرإدددالة : "تحقيددد  الاعددد  الأوةددديليض حيدددت يصدددم جاظبسدددون علدددل بقولدددق ضن الدددقم رإي  يوج 

ظهدددو ضمدددا أن يكدددون لااي يدددا أظ ودددابري عن إدددياويا تحيددد  عليدددقُ إدددياويا ودددابري عن يدةظدددق الدددقم رإ  ضليدددقُ  -بدددادر عي بددددأل -ااعلدددةض تقألدددي 

ا اتصدددااي . يكدددون ظددداللُ ظتقألدددي بعدددد علدددل إدددننيا مشدددأرظة ظلي يدددا أظ ج  ي يدددا بدددي  الدددقم رإ  ظالدددقم رإ  ضليدددق أي : ظتقألدددي الرإدددالة أ يدددري

 [30]".عليقونا  اي يقية ظةب يا ماسي يا بي  القم رإ  ظالقم رإ  ضليقُ اتصااي يسمي لهما بلوامة الأواة  ظالحاا  

مقدددد  اع بدددداة بواإدددد ة العرمدددداة ظاي دددداةاة مدددد  م رإدددد  ضلددددى مألدددد  ُ عبددددر ونددددا  : "ظمددددا عددددر   علددددون الأواةدددد  ب مددددق

ظعب دددر  مدددري عددد  (. العرمددداة ظاي ددداةاة: )ةإدددالة ظض بددداةُ مددد   دددرا وولدددق: ضع ي شدددير ضلدددى عناةدددر الأواةددد  مددد [ 31".]مدددا

تشدددبق أي عمليدددة أ دددرنُ ظتن بددد  عليهدددا المواةدددااة ماسدددها الأدددي أع اهدددا ةظمدددان ضن عمليدددة الأواةددد  ادددي اعد  : "الأواةددد  بقولدددق

: جاظبسدددون ادددي م   دددق اعظلدددي لكددد   دددك  مددد  أ دددكاا الأواةددد ض حيدددت يدددرن أن ظددد  عمليدددة ينددد  أن تأدددوا ر ايهدددا  ر دددة أ دددياأل

 [33 -32(".]الوإي )القم رإ ُ ظالقم سأقب ُ ظالرإا   أظ 

لأواةددد  بمااهيمهمدددا المأعددددد ض ودددد أ دددرة ادددي اكدددر مقددداد العدددر  المعاةدددري  ظادددي ظهكددداا ادددلن ماريدددة ااتصددداا اعدبدددي ظا

النقدددد اعدبدددي العربددديُ ظأةدددبح  ةظيددد   مددد  ةظدددا   المعرادددة النقديدددة لدددديه ُ ظمدددا أمهدددا ةدددالحة للأ بيددد  علدددى مصدددو  عربيدددةُ 

 .ظمر مة ظالل للاا قة النقدية العربية

 : الموازنة بين النظريتين. 3

ظمدددا يقدددوا ةظان بددداةةُ اكلأدددا النادددريأي  تهدددأ  بددددظة القددداةر ( عصدددر القددداةر)ظااتصددداا اعدبدددي تحييدددا ضن ماريأدددي الألقدددي 

دددااي ادددي تنددداظا الدددنب - ا اع  ظعمليدددة الأحليددد ُ ظالأ ظيددد  ظايدةاا ظالسدددردض ادددالنب اعدبدددي يكدددون مصدددحوبيا بدددنب  -بوةددداق عنصدددري

 .آ ر ي ايقُ ظالقاةر ظحدل يسأ يظ أن يبرزل

مأاها للمألقددديض ظومدددق  ظلناريدددة الألقدددي مدددظ ماريدددة ااتصددداا اعدبدددي مقدددا، تلأقيدددان ايهددداُ إدددواأل مددد  حيدددت اعهميدددة الأدددي ودددد 

ا اددي ضمأددا  العمدد  ايبددداعيُ أظ مدد  حيددت الدددظة الدداي يقددوم بددق المألقددي اددي وراألتددق للمدداد  ايبداعيددة ظمددا تشددأرا الناريأددان . مشدداةظي

ا بنددداأل الأوو عددداة ظا أباةهدددا ايمدددا ي سدددم ى بددد ا  اامأاددداةُ ظبنهايدددة ودددراأل  الدددنب يمكددد  تحديدددد ادددي ودددراأل  أظلدددى للدددنبُ يدددأ  مددد   رلهددد

 . البنية الدالية الكبرن الأي إأعود لأ ظي  النب اي مو ها

ظلددد  تقدددم ماريدددة ااتصددداا اعدبدددي عندددد حدددد  عناةدددر ااتصددداا الصر دددةض بددد  تناظزتهدددا ضلدددى مراحددد  عمليدددة ااتصددداا عاتهددداُ 

لها م   دددد  جاظبسددددون ااتصدددداليُ ظهددددي ظبلوةتهددددا ضلددددى الددددقم رإد  ظهددددو م نشدددد  الرإددددالةُ ظالرإددددالة ظهددددي : إدددد  مراحدددد  ظمددددا  ددددك 

أإدددا  عمليدددة ااتصدددااُ ظالوإددديلة أظ القندددا  ظهدددي اعدا  الأدددي يدددأ  مددد   رلهدددا مقددد  الرإدددالةُ ظالدددقم سأقب  أظ النمهدددوة الم سدددأهد ُ 
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  عليددقُ ظ دداراة مشددأرظة بددي  الددقم رإ  ظالددقم رإ  ضليددقُ ظتاأددرض ظددالل ظهددو المألقددي للرإددالةُ ظا بددد لكدد  عامدد  مدد  إدديا  تحيدد

ظلكددددد  عامددددد  مددددد  هدددددال العوامددددد  ظ يادددددة ظااماعاليدددددةُ ظالأ  يريدددددةُ ظالمرجعيدددددةُ ظااتصددددداليةُ ظالواةددددداةُ  [29].وندددددا  للأوةدددددي 

 .ظالشعريةُ ظيمك  جمظ هال الو ا م اي ظ ياة ظاحد ض أا ظهي الأواةلية أظ ااتصالية

ي ظ يادددة ظددد  عنصدددر مددد  هدددال العناةدددرُ االسددديا  يعدددد  الو يادددة المرجعيدددةُ ظالدددقم رإد  يول دددد الو يادددة الأعبيريدددةُ ظهدددال هددد

ددددا بالو ياددددة ااماعاليددددةُ ظالددددقم رإ  ضليددددق تنددددأ  عنددددق الو ياددددة اياهاميددددة الأ  يريددددةُ ظالرإددددالة لهددددا ظ ياددددة  ددددعريةُ أمددددا  ظت سددددم ى أيلي

ظالشددددار  لهددددا ظ ياددددة . علددددى ونددددا  ااتصدددداا السددددمعية بددددي  الددددقم رإد  ظالددددقم رإ   ضليددددق ظ ياددددة ااتصدددداا اامأباهيددددةُ ظظ ياأددددق الحاددددا 

ظةدددايةُ ظهدددي اللغدددة المشدددأرظة بدددي  الدددقم رإد  ظالدددقم رإ   ضليدددقُ إدددواأل أظامددد  لاايدددة أم ةيدددر لاايدددةض ظعلدددى هددداا اقدددد ظدددان لناريدددة 

 . الأواة  ظااتصاا ت  ير ظبير اي الكصير م  العلوم ايمسامية

 (: الغذامي نموذًجا)والرؤية العربية ( جات سود/آي ر/ياوس)رؤية الغربية بين ال. 4

مدد  المؤظدددد أن الاكددر النقددددي العربددي ودددد أإدده  ادددي تلقددي ماددداهي  هددال الناريدددة ظتاسدديرها ظتقدددديمها للقدداةر العربددديُ ظهددو مدددا 

ةنيمدددة  -اريددداا إدددموحة -ميدددد لحميدددداميح -مدددراد مبدددرظا)يؤظدددد مواظبدددة العقددد  العربدددي النقددددي لكددد  جديدددد يأول دددد ادددي العقددد  العدددالمي 

 ...(.ظولالي

ا عددد  ااحأدددااأل الأقليددددي  ظمددد  المهددد  ت ظيدددد مرظمدددة الألقدددي عندددد ظصيدددر مددد  العقدددوا العربيدددة الأدددي تنلددد  باهمهدددا ال دددا ُ بعيددددي

ب عدددد عددد   الباةددد ُ أظ الأرجمدددة الحرايدددةُ ظامعكسددد    صددديأها ظ قااأهدددا علدددى وراألتهدددا لماددداهي  هدددال الناريدددةُ ةيدددر مهأمدددة بقدددر  أظ

 .مؤةلي النارية اي مو،  مش تها

األ القر دددد  لهددددال الناريدددداة   هددددر الناوددددد السددددعودي عبدددددهللا الغددددااميُ  –إددددواأل الألقددددي أظ ااتصدددداا  -ظمدددد  بددددي  أظلةددددل القددددر 

نيا ة ال ال اةدددة ظاددد  أاددد  امأاددداةل ا(ال  يةدددة ظالأكايدددر: )ظأع دددى وراألتدددق لماددداهي  تلدددل الناريددداة ادددي ظأابدددق المشدددهوة لندددابظ ُ م لدددم 

مددداة  قااأدددق المحليدددة ظاعجنبيدددةُ ظ لايأدددق المعرايدددةُ حيدددت يمكددد  الرظدددون ضلدددى ة ال ظتلقيهدددا بنسدددبة وبدددوا  مددد   قااأدددق ال اةدددة ظمكو 

 .ظمو ووية عالية

ظودددد تمي ددد ة ودددراأل  الغددداامي لناريدددة الألقدددي بالموااقدددة ظاااأدددرا ُ اهدددو يلأقدددي معهدددا ادددي تمص لدددق عهددد  مسددداةاتهاُ حيدددت اةتبدددا، 

د [ 14]". اددداعد  مدددب ظوددداةرُ ظا يأحق ددد  هددداا الوجدددود ضا بالقددداةر الأقددداأل القددداةر بدددالنبُ"دبدددي بلحادددة الوجدددود اع بيدددد أمدددق يأادددر 

ظالقدددراأل  : "ادددي إدددرد ماددداهي  أظصدددر اةتبا،يدددا بدددالقراأل  ظظ ياأهددداض ضع يدددرن أن القدددراأل  تألدددم   تقريدددر  مصدددير الدددنب اعدبددديُ يقدددوا

د حس  اإأقبالنا لق منا أن ظ جدة اهي تقرير مصيري بالنسبة  [ 14".]للنبُ ظمصير النب يأحد 
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اد مدةإددددددة ظومسددددددأام  "القدددددداةر"ظيأنددددددق الغدددددداامي ضلددددددى  ُ بوةدددددداق محددددددوة العمليددددددة ااتصدددددداليةُ موااقيددددددا اددددددي علددددددل ةظ 

 :ض ضع يعد  القاةر محوة العملية ااتصالية عند ةظاد هال المدةإة اعلمامية(أي ة/ياظ )

 القاةر >>>>>>النب 

 :على هاا النس  الأراتيبي لمنرياة العمليةض ضع يراهالكنق ينأق  

 النب >>>>>>>>>>>القاةر 

 [14.]االقاةر هو مق ة البداية ا النب

آيدددد ةُ ظيأمص لهددددا اددددي أظمددددي مسدددداةاتهاُ حيددددت / يدددداظ : ظهددددو هنددددا يناصدددد  عدددد  جاظبسددددونُ ليلأقددددي بددددرظاد مدةإددددة الألقددددي

ظيقأدددر  مددد  ". اددداعد  مدددب ظوددداةرُ ظا يأحق ددد  هددداا الوجدددود ضا بالقددداةر". الأقددداأل القددداةر بدددالنب"اةتبدددا، الوجدددود اعدبدددي بلحادددة 

مدددق مددد  ماهدددوم  مدددق ةياددداتير عددد  "القدددراأل  الشددداعرية"تدددودظةظ  ايمدددا ود  ظادددي مواجهدددة جاظبسدددون ". القددداةر المصدددالي"ُ ظظددداا مدددا ود 

يقدددددم : "ُ يقددددوا"ةيأشدددداةدز"دم يملددددي بهدددداا الاهدددد ُ الدددداي يقأددددر  أظصددددر مدددد  ماهددددوم ةظاد ماريددددة الألقدددديُ ممصلددددي  بمددددرجعه  اعودددد

ال مهددد   دددا بدددديري هدددو مهددد  ورا دددي إدددم  ُ الأدددي تبددددأ مددد  القددداةر (ااإدددأنابة الااتيدددة)ُ ظايدددق يعمدددد ضلدددى (القددداةر المصدددالي)ةياددداتير مهني

  [14".]ظتنأهي بالنبُ ظظ مق يعيد اكر  ةيأشاةدز ع  الم  ظن اامعكاإيُ ظاإأنابة للقاةر على ما اي النب

ا ظمددددا يددددرن الغددددااميُ ضممددددا هددددو ولددددية اإددددأنابة مدددد  القدددداةرُ ظالكلمددددة الشددددعرية هددددي الباعددددت لهددددال الددددنب ض/ظالشددددعر عي

 . ااإأنابةض ظباا تكون اام روة م  القاةر ضلى النبُ ظليس  م  النب ضلى القاةر

مقددددي يمدددني ظمدددا يدددرن أن القدددراأل  الصدددحيحة الأااعليدددةض تدددؤدي ضلدددى الكاددداأل  المؤهلدددة للحكددد  الصدددحييُ ظهدددو ماهدددوم ضجرا دددي 

ادددالقراأل  ضعن تألدددم   تقريدددر مصدددير الدددنب : "عمليدددة القدددراأل  ظ يادددة مقديدددة ظليسددد  اقددد  تحقيددد  إددديرظة  الاهددد  أظ ااتصدددااُ يقدددوا

ددداُ ظمدددا دام أمدددق يندددأ  عنهدددا تقريدددر مصدددير الدددنبض المدددق مددد   اعدبددديُ ظمصلمدددا أمهدددا مهمدددة ظاعاليدددة  قاايدددةض ادددلن موعيأهدددا مهمدددة أيلي

 [14".]  القراأل  يسأ يظ تحقي  علل بقدة م  الكااأل  يؤهلق للحك  الصحيياللرظةي أن معر  أي موث م

ددداُ ظهدددو بهددداا يؤظدددد اإدددأقرليأق ادددي الأعامددد  الحدددر   ددا ااحصي اُ ظمأابعي ظيقددم الغددداامي أمدددام م  ددد  جاظبسدددون بوةددداق واة يدددا ماوددددي

مددة ظاع هددر اددي هدداا أمددق لدد  يأعامدد  تناهددق بدهشددة النديددد. مددظ مادداهي  هدداا الم  دد  ظعناةددرل ض بدد  ي رحددل أمددق أعدداد ااعأبدداة للمدظ 

العربيددددة القديمددددةُ الأددددي أظددددد إددددبقها لناظبسددددون بقددددرظن ،ددددوااُ حيددددت يعددددرض حددددازم القر،دددداجني مقواتددددق اددددي عمليددددة الألقددددي 

ماتهددداُ الأدددي امأامددد  ادددي أةبعدددة عناةدددرُ ظهدددي ددد   –الدددنب : )ظمكو  ظحيدددت مدددني المألقدددي الددددظة  [13(.]الم سدددأقبد  –السددديا  –الم رإد

 .ظ  اي العروة بالنبُ ظبعناةر العملية ااتصاليةالحا
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ددد  الغددداامي علدددى عنصدددري الشدددار ض ضع الشدددار  هدددي ال صوةدددية اعإدددلوبية  –السددديا  : ظادددي وراألتدددق لم  ددد  جاظبسدددون يرظ 

ا أمددا. لددنب الرإددالةُ ايمدددا السدديا  هدددو المرجددظ الدداي ي حددداا ضليددق المألقددديض ظددي يدددأمك   مدد  ضدةاا مدداد  القدددوا م السددديا  ظيأوو ددم ظصيدددري

دددظ مد رتدددق ظمدلواتدددقض لينعددد  مندددق  دددبكة مددد  العروددداة ظالمقألدددياة الم أعل قدددة بالعمليدددة ااتصدددالية ظادددي السددديا  تددددظة عمليدددة . ايوإ 

الأنددا ُ ظتعمددد  ال لايدددة الصقاايددة عملهددداُ ظي سددده  الرةدديد الحلددداةي بددددظةلُ ظمدددا ي سدده  الموودددم ادددي تحديددد ظجهدددة الرإدددالةُ ظتبدددرز 

هة ظماب ةأهمية الشار  ظتمي  .  هاُ ظتاهر ظالل ال صا ب الانية بوةاها موج 

لدددق ضلدددى عمليدددة ظبدددرن  ددداملة يقألددديها تاكيدددل الدددنب ظتوجيدددق  ظهكددداا تأوإدددظ ة يدددة العنصدددر السدددياوي لددددن الغدددااميُ ليحو 

بالأوإدددظ ظهدددي ضمدددااة ظبدددرن للناريدددة ااتصدددالية عندددد جاظبسدددونُ ظودددراأل  تااعليدددة تأسددد  . الرإدددالة بم ألدددم العروددداة ظايمكامددداة

ا  [14.]ظايبداثُ ظالأناير ظااإأدةاا أيلي

ادددقُ ظمدددا  ا اني يدددا يدددؤ  ر ادددي السدديا  الأقليددددي ظي حر  ظي لدديم ايمدددا يأعل ددد  بالشددار  أمدددق ادددي حددداا تغييرهدداض ادددلن علدددل يصدددبي ت ددوةي

مدددا بدةجدددة ظتااعله( الشدددار /السددديا )ظهدددو ادددي هددداا يريدددد أن ي دددوحي بأددددا   عنصدددري م  ددد  جاظبسدددون . ادددي حالدددة الشدددعر الحدددر

ا عاكدددداة هدددداا الم   دددد ُ ظضمددددااة جديددددد  ايددددق حسدددد  ة يأددددقض عددددال  مهددددوا مدددد  ( الددددنب" )الرإددددالة"ظ. مسددددأقلةض ممددددا يعددددد  ت ددددويري

 [14.]العرواة المأشابكة م  عناةر ااتصاا اللغوية يأحد ايها السيا  مظ الشار 

ا مسدددأقلةأمدددا عددد  مارتدددق للم  ددد  ظكددد ُ اينادددر ضليدددق ظكددد  ادددي تااعلدددق العدددام ظلدددي  بوةدددا ادددالنب يأااعددد  مدددظ بقيدددة . ق أدظاةي

ن الرإدددالة ادددالنب ادددي عرودددة الأشدددكي  يأصددد  . ظظ مدددق يدددرن الدددنب مأصدددري مددد  جهدددةُ ظمناصدددري مددد  جهدددة أ دددرن. العناةدددر ليكدددو 

بعناةدددرلض ليصدددبي هدددو الرإدددالةُ أمدددا ادددي ض،ددداة ضمأدددا  الو يادددة ااتصددداليةُ اهدددو مناصددد  عنهدددا ظمأصددد  بعناةدددرلض لأبقدددى الرإدددالة 

ظهددا هدددو .   منمددوث عناةدددر العمليددة ااتصدداليةهددي اعدد ظيعيددد تمومدددعق اددي اتنددال مدةإدددة الألقدديُ بحديصددق عدد  الرإدددالة ظأن مددا يحر 

 . الباعت مظ المألقيُ ظهو الاي يبعصها للحيا 

دداُ ليدداه  مددظ ةظان بدداةة اددي أن الرإددالة ا ةايددة لهددا أ ددرن   دد  ا يلبددت أن يبأعددد عدد  ماريددة الألقددي ظعدد  جاظبسددون أيلي

ضع ا [ 14".]ظجددودل عاتددي ايددقُ ظلددي  لشدديأل م بددوأل ايددق"ض ضع الددنب اعدبددي (ظمددا يقددوا  دداةا بددالي)ةيددر عاتهدداُ ظالبصددلة ا مددوا  لهددا 

 دديأل دا لددق م بددوألض لكنددق يعددود  اميددة ضلددى جاظبسددون ليوازيددق اددي الو ياددة ااتصدداليةُ ظيؤظددد معددق أن العمليددة ااتصددالية عاة ظ ياددة 

 .أدبية

د ادددي جملدددة مددد  النقدددا، الأدددي يدددنق  بهدددا مر يددداة جاظبسدددون ايجرا يدددة ظت بيقاتدددق لسددديرظة  عمليدددة ظيأندددق الغددداامي ضلددد ى الأادددر 

القددراأل  ظمأنههدداُ ظمددا هددو الحدداا اددي حديصددق عدد  اإددأ دام جاظبسددون للوةدداية اعإددلوبية اددي تحليلددق وصدديد  بددودليرض حيددت يددرن أن 
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بددي  مددا هددو عظ أ ددر اندديُ ظمددا هددو ترظيدد  "لشدداملة ا تحدداظا الأمييدد  هددال القددراأل  عديمددة الندددظنض ظومهددا اددي عمليأهددا ايحصددا ية ا

 [14".]عادي

ظين لددد  الغددداامي ادددي م الاأدددق لهدددال العمليدددة الأحليليدددة مددد  وناعأدددق بددد ن القددداةر ا يسدددأني  اعلي يدددا لكددد  أبنيدددة القصددديد ض ظلدددالل 

الدداي ةآل وددد تنن دد  الووددوث اددي ةل ددة الرةددد الددي  مدد  اللددرظةي أن مرةددد ظدد  بنيددة  ددعرية ايهدداض ظهددو بهدداا يقددم مددظ ةيادداتيرُ 

أبنيددددة القصدددديد ض ظلددددالل المددددق لددددي  مدددد  ( ظدددد )عمددددق أدةا أن القدددداةر ا يسددددأني  اعلي يددددا ضلددددى "الميكدددداميكي الأددددي أتاهددددا جاظبسددددون 

ا اي القاةرض اهي بنية ةير مؤهلة للرةد. بنية  عرية ايها( ظ )اللرظةي أن مرةد   [14".]ظأي بنية ا تحد  أ ري

ا ادددي القدددداةر: "وددددوا الغددداامي ظادددي ُ ةبمددددا  امدددق الأعبيددددرض ضع ضن اع دددر اددددي القددداةر ينعدددد  الهيمنددددة "أي بنيددددة ا تحدددد  أ ددددري

ُ اهدددي أظصدددر توااقيدددا مدددظ ة يأدددق لسددديرظة  القدددراأل ض ظدددون ااماعددداا مبعصدددق هيمندددة (أي بنيدددة ا يناعددد  بهدددا القددداةر)للدددنبُ ظلعلدددق أةاد 

 .القاةر

ددددراد ا يدددأ  ضا بحصددددوا (آيددد ة/مدةإدددة يدددداظ )ُ مقأربيددددا مددد  "يودددداةر اماعدددال"ظهدددو هندددا يحيدددد  ضلدددى  ُ اددددالحك  النمدددالي الم 

لدددو حاظلندددا أن "ظيدددرن أمندددا . مأعدددة القدددراأل  ظااماعددداا بهددداُ ظلدددي  ادددي بنيدددة تنايميدددة مندددرد  تلأددد م السدددبل الوةددداي ظالبنددداأل اعإدددلوبي

للمأنبدديض لمددا أعن مددا علددلُ ظلكدد  هدداا ا ينعلهمددا اددي ( الظاحددر ولبدد)مسددأنب  أمامددة بنيويددة علايددة ابدد  مالددل تأواادد  ايهددا مددظ أمامددة 

 [14".]من لة ظاحد ض مما يعني أن اعبنية ا تسب  ايبداث ظليس  إببيا لقض ظلكنها مأينة لق

ليسددد  هدددي الأدددي تبعدددت ايندددا الشدددعوة ( النصدددية)ظهدددو بهددداا الأاكيدددر يندددااي جاظبسدددونُ ظيأندددق لمدةإدددة ظومسدددأام ُ االبنيدددة 

ظهدددداا المبدددددأ يؤإدددد  القددددراأل  علددددى أمهددددا أةدددد  ين لدددد  منددددق "القددددراأل  هددددي الأددددي تبعددددت اينددددا الحدددد   الحدإدددديُ  بايعنددددا ض بدددد  ضن

ضن هددددد  البنيددددوي أن يكشددددم لمدددداعا : "ظمددددرال اددددي ظجهددددة أ ددددرن يؤظددددد مر ياتددددق هددددال بااةدددد اا  مددددظ  ددددأراظ [ 14".]للأحليدددد 

الأدددوازن "ندددة علدددى الددداظ  الصدددحييُ ظعلدددل بأاعيددد  مبددددأ ظيدددرن أن النقدددد هندددا يكدددون محاظلدددة للبره[ 14". ]اععمددداا اعدبيدددة ت إدددرما

أي أن البنيدددة لكدددي تكدددون : هدددو مبددددأ يقدددوم علدددى حأميدددة الأدددوازن بدددي  الددداظ  النمدددالي ظالبنيدددة"ُ ظ"ةاظلددد "ظمدددا عندددد " اامعكاإدددي

ا للح   الحدإي الاي مش  عند القاةر ظنأينة اإأقبالق لها  [14".] اةية أإلوبيةض ار بد أن تكون امعكاإي

 :ظتأشك   ة ية الغاامي النارية اي مهايأها على النحو ابتي

 (.اإأكشا : )وراأل  -1

 (. عوةي/ ةير موموعي: )ضحسا  -2

 (.محسو / موموعي: )تحلي  -3
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دل ظضمددددااأق ظتوجيهددددق القرا ددددي للناددددريأي  /ظيأشددددك   بهدددداا الم  دددد  للعمليددددة القرا يددددة ض ضع (ااتصدددداا/الألقددددي)ااتصددددالية تاددددر 

اكدددر الغربدددي بقددددة مدددا يأمص لدددقُ اهدددو مأصددد  مناصددد ض ظيعدددود هددداا ضلدددى مقدةتدددق ااإدددأيعابية للناريددداة الغربيدددة ادددي أظ  يمأددداز عددد  ال

ظهددددو يصددددبز ة ال ظمقاةباتددددق الأحليليددددة العلميددددة بددددالل .  هوةهدددداُ ةيددددر أمددددق لددددي  اإددددأيعا  المقلددددد اععمددددىض بدددد  القدددداةر البصددددير

 .اعدبي عاتقُ ظالم باعد م  الأقع ر ظالأن  ظ ظالناا  ظالنااأل النب/اعإلو  الأعبيري الساحر المقأر  م  ايبداث

 :الخاتمة

 ددك ل  ماريددة الألقددي امأقالدددة ظبيددر  اددي الدددة  النقددددي الحددديتُ بنقلهددا مرظددد  الصقدد  ضلددى القدداةرُ ظودددد عالندد  هددال الدةاإدددة 

ادددي مقاةبأهدددا ماددداهي  هدددال الناريدددةُ ظمقواتهددداُ ظالسددداأهاُ ظةظادهددداض ظمددد   ددد  اتنهددد  المقاةبدددة ضلدددى الأ عدددر   علدددى ماريدددة موازيدددة 

ددداُ  ظودددد ع رمددد  . ظهدددي ماريدددة ااتصددداا اعدبدددي ظمدددا ادددي   ا،دددة العدددال  اللغدددوي جاظبسدددونأ دددرنض أع ددد  القددداةر اعهميدددة أيلي

عناةدددر تلدددل ال  ا،دددة بعناةدددرها السدددأةُ ظإدددلك  المقاةبدددة باتندددال الموازمدددة بدددي  هددداتي  النادددريأي ُ مبيندددة مقدددا، الأقا همدددا ظمدددواحي 

تلق دددى اعدبددداأل العدددر  هددداا الم ننددد  النقددددي ظاللغدددوي  ااأراوهمددداُ  ددد  اامأقددداا ضلدددى المقاةبدددة العربيدددة لهددداتي  النادددريأي ض لبيدددان ظيدددم

ظعرمددد  الدةاإدددة علدددل مددد   دددرا اعديددد  عبددددهللا الغدددااميض حأدددى يأبدددي   مددددن تقب ددد  العقددد  العربدددي لم ننددد  العقددد  لغربددديُ . الغربدددي

 . ظظياية الأعام  مظ ة ال ظتناظاتق

اهدددو يلأقدددي معهدددا ادددي تمص لدددق عهددد  مسددداةاتهاُ حيدددت اةتبدددا،  ظودددد تمي ددد ة ودددراأل  الغددداامي لناريدددة الألقدددي بالموااقدددة ظاااأدددرا ُ

الوجدددود اعدبدددي بلحادددة الأقددداأل القددداةر بدددالنبض لكندددق يندددأق  علدددى هددداا النسددد  الأراتبدددي لمنريددداة العمليدددةض ضع يراهدددا تن لددد  مددد  

 .القاةر ضلى النب

اُ ظهدددو بهدداا يؤظدددد اإدددأقرليأق اددي الأعامددد  الحدددر  مددظ ماددداهي  هددداا  ظيقددم الغددداامي أمدددام م  دد  جاظبسدددونُ بوةددداق واة يددا ماوددددي

مددة العربيددة القديمددةُ الأددي . الم  دد  ظعناةددرل ظاع هددر اددي هدداا أمددق لدد  يأعامدد  تناهددق بدهشددة النديدددض بدد  أعدداد ااعأبدداة ضلددى المدظ 

د إبقها لناظبسون بقرظن ،واا  . أظ 

د ادددي جملدددة مددد  النقدددا،ُ الأدددي ابأعدددد بهدددا عددد  مر يددداة جاظب سدددون ايجرا يدددة ظت بيقاتدددق لسددديرظة  ظيأندددق الغددداامي ضلدددى الأادددر 

ض ضع (ااتصددداا/الألقدددي)ااتصدددالية للنادددريأي  /عمليدددة القدددراأل  ظمأنههددداض ظهدددو بهددداا يعكددد   تعامددد  الاكدددر العربدددي  للعمليدددة القرا يدددة

 .يمأاز ع  الاكر الغربي بقدة ما يأمص لق
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 :لمصادر والمراج  ائمة ا

 .القرآن الكري 

مُ 3102ُ داة الأنددددوير :الن ا ددددر.  لاياتهددددا ايبسددددأمولوجية ظعرواتهددددا بناريدددداة ااتصدددداا :الألقدددديماريددددة . ظولددددووليُ ةنيمددددة[ 1]

 02-66-031-036-061-021.  

مُ 3110ُ م بعدددة ظةاودددة :المملكدددة المغربيدددة -تامسددديا . المنددداه  البرةيدددة ظالنقديدددة العربيدددة ضبدددان الغددد ظ المغدددولي. عمدددوُ عسدددو[ 2] 

 51-031.  

مُ 3100ُ داة مينددددقون للقدةاإددددقاة ظالنشددددقر ظالأوزيددددقظ :إددددوةيا –دمشدددد . ةحلددددقة الهنددددقر .. ماددددقرية الألقددددقي. عادددداميُ اددددؤاد[ 3] 

 15-56-51.  

مُ 3113ُ المكأبدددددة اعظاديميدددددة: القددددداهر  .عددددد  الددددددي  ضإدددددماعي : ترجمدددددة. مقدمدددددة مقديدددددة :ماريدددددة الألقدددددي. هولددددد ُ ةظبدددددرة[ 4] 

 51-58-013-11-11- 011.  

ماريدددة ااتصددداا اعدبدددي بدددي  الأنايدددر . الدددرحم  ظعبدددد هللاُ ةمدددوان منيسدددي ظمدددبا ُ منصدددوة محسددد مبدددرظاُ مدددراد عبدددد [ 5] 

  .81-81-28-031ُ  م3102ُ مرظ  النشر العلميُ جامعة الملل عبد الع ي  :السعودية -جد . ظالأ بي 

منشدددوةاة  .ض دددكااة ظت بيقددداة ماريدددة الألقددديُ: ماريدددة الألقدددي ظالنقدددد اعدبدددي العربدددي الحدددديتُ مقددداا ادددي. بدددو حسددد ُ أحمدددد[ 6] 

 ظليدددددة ابدا  ظالعلدددددوم ايمسددددددامية بالربدددددا،ُ إلسدددددلة مدددددددظاة ظمندددددا راةُ جامعدددددة محمددددددد ال دددددام ُ المملكدددددة المغربيددددددةُ 

 .16-38ُ  (م3110)

  .316هقُ  0101ُ داة ةادة :ُ بيرظة(2،. )لسان العر . اب  مناوةُ أبو الال  جماا الدي [ 7] 

  .011مُ  3110ُ داة اباا  العربية :القاهر . وامو  مص لحاة النقد اعدبي المعاةر. حنازيُ إمير إعيد[ 8] 

ُ مكأبدددة ال دددامني :ُ القددداهر (1،)عبدددد السدددقرم محمدددد هددداةظنُ : تحقيددد . البيدددان ظالأبدددي . النددداحلُ أبدددو عصمدددان عمدددرظ بددد  بحدددر[ 9] 

 .0/00مُ  0558

 . 312مُ  0511عاة ُ ظزاة  الم: القاهر . ال  ابة. إال ُ محمود إلي [ 10]

ُ داة جريددددر للنشددددر ظالأوزيددددظ :اعةدن –عمددددان ". دةاإدددداة ت بيقيددددة"جماليدددداة اعإددددلو  ظالألقددددي . ةبابعددددةُ موإددددى إددددامي[ 11]

 .013-011-011مُ  3106

م بعدددة عيسدددى البدددابي  :ُ القددداهر (2،)محمدددد ة دديد ةمددداُ : تحقيددد  .أإدددراة البرةدددة اددي علددد  البيدددان. النرجدداميُ عبدددد القددداهر[ 12] 

  .008مُ  0525ُ الحلبي

ُ (2،)الحبيدددد  بدددد  ال وجددددةُ  محمددددد: تقدددددي  ظتحقيدددد . منهددددا  البلغدددداأل ظإددددرا  اعدبدددداأل. القر،دددداجنيُ أبددددو الحسدددد  حددددازم[ 13] 

  .316-05-08مُ  0586ُ داة الغر  ايإرمي :بيرظة

ُ (3،) .وددددراأل  مقديددددة لنمددددوع  ضمسددددامي معاةددددر :لأشددددريحيةال  يةددددة ظالأاكيددددر مدددد  البنيويددددة ضلددددى ا. الغددددااميُ عبددددد هللا محمددددد[ 14]

  .18-11-01-16-11-8-1-01مُ  0550نُ .د

 ".دةاإددددة أدبيددددة"بحددددت اددددي أممددددا، الألقددددي لمقامدددداة الهمدددداامي اددددي النقددددد العربددددي الحددددديت  .المقامدددداة ظالألقددددي. ظددددا  ُ مددددادة[ 15] 
  .21-21مُ 3112ُ المؤإسة العربية للدةاإاة ظالنشر :بيرظة

 .15-10-11مُ  3110ُ المغر  –الداة البيلاأل . أةوا ظت بيقاة :مارية الألقي. ةاليُ بشرن موإى[ 16]

-015مُ  3102ُ مكأبددددة المأنبددددي :السددددعودية -الدددددمام .الأدددداظ  اعدبددددي الناريددددة ظالأ بيدددد . عبددددد البدددداةيُ مدددداهر  ددددعبان[ 17] 

025.  

 :اددددا . حميددددد لحمدددددامي ظالنرلددددي ظديددددة: ترجمددددة .(اددددي اعد )الأندددداظ  اعدددد  القددددراأل ُ ماريددددة جماليددددة . آيدددد ةُ اولاغددددامز[ 18] 

  .10-21مُ  0581ُ منشوةاة مكأبة المناه 

ة ظالمصددد ليُ جامعدددة الن ا دددرُ منشدددوةاة م بدددر الأرجمددد .أبدددو العيدددد دظدظ :ترجمدددة. العمددد  اعدبدددي الاندددي. امندددردنُ ةظمدددان[ 19]

3111  ُ210. 

داة المدددد مون للأرجمددددة  :بغددددداد يوميدددد  يوإددددم ع يدددد ُ: ترجمددددة. الااهراتيددددة ضلددددى الأاكيكيددددةالمعنددددى اعدبددددي مدددد  . ةايُ ظلددددي [ 20]

  16مُ  0581ُ ظالنشر

مدددداظاة ظمندددا راةُ إلسدددلة . ودددراأل  ادددي بعددد  أ،رظحددداة ظلاغدددامز أيددد ة: اعددد  القدددراأل  ظبنددداأل الدددااة. عبدددد الع يددد ُ ،ليمددداة[ 21]

 . 011ةُ  .المغر ُ د الربا،ُ

مُ 3101ُ داة المسددددير  للنشددددر ظالأوزيددددظ :اعةدن –عمددددان . اعإدددد  ظالمادددداهي  :مبددددادر ااتصدددداا. إددددل انُ محمددددد ةدددداح [ 22]

 21.  

وددراأل  اددي  ددعر عبددد يغددو  الحدداة ي اددي مددوأل ماريددة " :مدد  ةددوة الددااة ضلددى إددل ة الددنب. مبددرظاُ مددراد عبددد الددرحم [ 23] 

مددددادي منددددران اعدبددددي  :السددددعودية –مؤإسددددة أةظوددددة للدةاإدددداة ظالأرجمددددة ظالنشددددرُ ظمنددددران  :القدددداهر ". اعدبددددي ااتصدددداا

  .11-31-01ُ  م3101ُ الصقااي

  .13-11مُ  3101ُ اعظاديمية الحديصة للكأا  النامعي :القاهر . النب ظال  ا  ظااتصاا. العبدُ محمد[ 24] 
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ُ داة الكأدددد  الو،نيددددة :ليبيددددا –بنغددددازي ".مقاةمددددة لغويددددة تداظليددددة"اإددددأراتينياة ال  ددددا  . الشددددهريُ عبددددد الهددددادي  دددداار[ 25] 

  .11مُ  3111

ل يددددم زيأددددوميُ : آاددددا  جديددددد  اددددي ماريددددة اعد ُ ترجمددددة :ولددددايا أدبيددددة عامددددة. اددددراي ُ ضيمامويدددد  ظمددددوةالي ُ برمدددداة[ 26] 

 .16-11-21-21مُ  3111ُ م ابظ السياإة :الكوي 

المؤإسدددددة النامعيدددددة  :بيددددرظة ."دةاإدددددة ظمصدددددو "اعلسدددددنية عنددددد ةظمدددددان جاظبسددددون الناريدددددة . برظددددةُ اا،مدددددة ال بدددداا[ 27] 

 .61-66مُ  0553ُ للدةاإاة ظالنشر ظالأوزيظ

منلدددة جامعدددة تشدددري  للدةاإددداة ظالبحدددو   .ماريدددة الأواةددد  الماهدددوم ظالمصددد لي. القلدددماظيُ ةمدددوان ظالعكدددرُ أإدددامة[ 28]

  .01ُ  (م3111)0 ث 35ُإلسلة ابدا  ظالعلوم ايمساميةُ م   ُالعلمية

: ترجمدددة .عبدددد الكدددري  ةريددد : تصددددير. الأواةددد  ماريددداة ظمقاةبددداة. رمدددا ض ظآ دددرظنبسدددونُ ظمومدددان ظمييكددديض ظهابجاظ[ 29]

ه وة ي  ال  ابي ظز  الد  وتيُ عد     .61-8مُ  3111ُ منشوةاة عال  الأربية ح 

ُ داة توبقددداا للنشدددر :المغدددر  –محمدددد الدددولي ظمبددداةا حندددوزُ الدددداة البيلددداأل : ترجمدددة .ولدددايا الشدددعرية. جاظبسدددونُ ةظمدددان[ 30]

 .31مُ  0588

 .355مُ  0581ُ داة الكأا  اللبنامي :بيرظة. معن  المص لحاة اعدبية المعاةر . علونُ إعيد[ 31]

 .58  م0551ُة الشؤظن الصقااية العامةُ دا: بغداد. بنية ال  ا  النقدي.  مريُ حسي [ 32] 

ةإدددالة ماجسدددأيرُ ظليدددة الأربيدددةُ جامعدددة بابددد ُ . ماريدددة الأوةدددي  ادددي النقدددد اعدبدددي العربدددي الحدددديت. الشدددنيريُ إدددحر ظدددا  [ 33]

 .16مُ  3112ُ العرا 

 


