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السمعَ واألبصبرَ واألفئدةَ لعلَّكُمْ تشكرون
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إهــــــــــداء
إىل أبي زمحه اهلل
إىل أيي أال اهلل  ي مرسهل
إىل شوجيت اليت ينحتين جلَّ وقتهل وحترلت كلَّ املشقتِ والعنلء .
إىل أبنلئي مبد اهلل وغسلن وغلدة وحمرد وزهف الرين حترلىا ين أجلي
الكثري.

إىل أستلذي األستلذ الدكتىز حمرد صالح أبى محيدة
الري مَبَدَّ يلَّ اسيق البحث واملعسفت ،وينحين ين حبس ملره وخربته
وإىل كل يَنْ سَلهَمَ  ي ترِّليل الصعلب أيليي.

إليهم مجيعلً أُهدي هرا البحثَ

شكر وتقدير
دكرُ
للُوكفددوُوالةدداةُوالعددامُحمددوُالح د ُِ
الحمد ُُددُ ُِ
دبُالمةددطفوُالئل ددل":مددنُيُ رد ُ

متفقُحم وُ.
ركرُالكث ر"ُُُ ٌُ
لُيُ ُُ
ركرُالئم َُ
اللَُ,ومنُيُ ُُ
ركرُ ُ
النلسُيُ ُُ
َ

ُُُُُُوامتثليًُألمرُالح بُحم وُالعامُ,ورعو اًرُ واجدبُالردكرُوالعرندلنُ,نإندوُ ممدرُ
قم يُو ميجُلعلنيُ للركرُللُتعللوُوالثنلءُحم وُأنُونئنيُإلوُإتملمُىدذاُالعمدلُ,ندإنُ

أة تُنمنوُوحدهُيُرر كُلوُ,وانُأخطأتُنمنُنفعيُ.
دلُحمديُُمدنُ
قُالردك ُِرُوالتئدد ُِرُإلدوُكدلُُذويُالفض ُِ
ُُُُنإننيُنيُىذاُالمئلمُأتوجوُ عم د ُِ
دكرُأعدتلذيُالددكتورُالفلضدلُ/محمدد الد ح
أعلتذتيُنيُجلمعةُاألزىدرُ,وأخدصُ للر ُِ
ُِ
أبددح حمةددددةُحم دددُكم ددةُا دابُوالعمددومُاإلنعددلن ةُ,وأعددتلذُال اوددةُوالنئدددُندديُجلمعددةُ
األزىرُ,إلررُِانوُحموُال حثُ,الذيُمنحنيُمنُوقتوُوحمموُالكث رُ,وقدُمُلديُالنةدل َُُ
درُندديُاألخد ُِدذُ ددديُ,وت دُّذل لُ
دلداتُالتدديُاعددتفدتُمنيددلُ,وقدددُكددلنُلددوُحظ د مُاألثد ُِ
واإلررد ُِ
أملميُمنُأجلُإتملمُىذهُال حثُُُ.
ُِ
الةعلبُ
ُُُُكمددلُأتئدددمُ للرددكرُوالتئددد رُإلددوُاألعددتلذُالدددكتورُنددوزيُالحددلجُ,واألعددتلذُالدددكتورُ
محمدددُ كددرُال ددوجيُ,واألعددتلذُالدددكتورُةددلدقُأ ددوُعددم ملنُ,واألعددتلذُالدددكتورُح دددُاللُ
إعد ددملح لُ,واألعد ددتلذُالد دددكتورُحمد ددلدُأ د ددوُرد ددلو شُ,ليد ددمُجم ع د دلًُمند دديُجز د ددلُالرد ددكرُ

والعرنلنُ,والوُكلُةلحبُنضلُنيُىذاُال حثُخللصُالركرُُ.

انُحعنلتيُ.
لُحمميُىذاُنيُم ز ُِ
ُُُُُُُُُوأخ اًرُأرجوُمنُاللُأنُ جع َُ
حا﵀ حلى التحفةق
الباحث  :أحمد عبد ا﵀ الغحل
ُ

ملخص الدراسة
ُُُُُكلنتُالمل ةُمنُىذهُالدراعةُُ-قضل لُالحداثةُحندُحلزمُالئرطلجنيُنيُكتل وُمنيلجُال مملءُ
وعراجُاألد لء_ُتحد دُقضل لُالحداثةُنيُكتلبُالمنيلجُ,وىوُكتلبُتراثيُقد مُ,حملُةلح وُ
حمو ُوضع ُمفيوم ُواض ُلمرعر ةُالعر ةُ ,ووضع ُرؤ ةُرمول ة ُلمنص ُاألد يُ ,وكلن ُذلكُنيُ
أواخرُالئرنُالعل عُاليجريُُ.وجلءتُىذهُالدراعةُنيُمئدمةُوخمعةُنةولُوخلتمةُ.
ُُُُأمل ُالفةل ُاألول ُ(األعموب)ُ ,قعمتو ُإلو ُم حث نُ :األول ُتنلولت ُن و ُموضوع ُالحداثة ُنيُ
ُالعر يُ
األدبُ ,مفيوميلُ ,وتلر خيل ُوأع ل يل ُودورىل ُني ُتطور ُاألدب ُوالنئد ُحمو ُالمعتوى ُ
والمر يُ .أمل ُالثلني ُ(حنلةر ُاألعموب ُحند ُحلزم ُالئرطلجني)ُ ,حرضت ُن و ُلمفيوم ُاألعموبُ
قد ملً ُوحد ثلًُ,ثمُتحدثتُحنُاألعموبُحندُحلزمُنيُكتلبُالمنيلجُ ,وأ رزُقضل لُالحداثةُحندهُ
منيلُ:ايخت لرُ,والتأل فُوالترك بُُ,والعد ُولُالممويُُُ.
ُُُُُأملُالفةلُالثلني(ُ:الرعر ة)ُ,تنلولتُن وُمفيومُالرعرُوالرعر ةُحندُحلزمُ,وحنلةرىلُنيُ
كتل وُالمنيلجُُُ.
ُُُُُالفةل ُالثللث(ُ :حنلةر ُالعمل ُاألد ي)ُ ,قعُمتو ُإلو ُثاثة ُم لحثُ :األول(ُ :الم دع)ُ,
حرضتُن وُمفيومُالم دعُقد ملًُوحد ثُلًُ,وأىمُدوانعُاإل داعُوأدواتوُ,وعملتُالرخة ةُالم دحةُُ,
الثلني(:النص)ُ ,حرضت ُن و ُمفيوم ُالنص ُقد مُلً ُوحد ثلًُ ,ثم ُالنص ُاينتراضي ُحند ُحلزم ُمنُ
النةلن ةُالحد ثةُ,ثمُمنيج ةُحلزمُنيُال نلءُالفنيُلمنصُالرعريُ.
خالُالنظر ةُ ّ

الثللث(:المتمئي)ُ,وحرضتُن وُلممتمئيُقد ملً ُوحد ثُلًُ ,والنصُاألد يُوحاقتوُ للمتمئيُوالتخ لُ
والمتمئيُ,والئوىُاإل داح ةُوالمتمئيُ,واألعموبُوالمتمئيُ.
ُ,والثلني ُ(الع لقُحندُ
ُُُالفةلُال ار ع(ُ :الع لق)ُ ,وقعُمتوُإلوُم حث نُ:األول(ُ:الع لقُحد ثُلً) ُ
حلزم ُالئرطلجني)ُ ,وحرضت ُن و ُايكتملل ُوالنئص ُني ُالمعلني ُوحاقتيمل ُ للع لقُ ,والوضوحُ
والمموضُنيُالمعلنيُوحاقتيملُ للع لقُ,واي تكلرُواي تذالُنيُالمعلنيُوحاقتيملُ للع لقُُ.
ُُُالفةلُالخلمس(ُ:منيجُحلزمُالئرطلجنيُوخةل ةوُنيُكتل وُالمنيلج)ُوقعُمتوُإلوُم حث نُ:
األولُ(قراءةُنيُمنيجُالكتلب)ُ,حرضتُن وُلمعنوانُ,ومنيجُالكتلبُ,وأقعلموُومةطمحلتوُُ.
ُ

أُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

الثلني(ُ :خةل صُالمنيجُالنئديُحندُحلزم)ُ,حرضتُلموحدةُالعضو ةُوالموضوح ةُ,والع لقُ,
والتذوقُالفنيُ,واإل ئلعُالموع ئيُ,ورمول ةُالتحم لُالنئديُ.
ُُُُُُُُُوىكذاُتكونُىذهُالدراعةُقدُكرفتُحنُالعد دُمنُقضل لُالحداثةُنيُكتلبُالمنيلجُمنُ
خال ُقراءة ُالتراث ُالئد م ُواعتنطلقو؛ ُ مرض ُإظيلر ُأوجو ُالتئلرب ُمع ُالفكر ُالنئدي ُالحد ثُ,
يُ,واضلءةُجوانبُميمةُنيُتراثنلُ
ور طُجعورُالتحلورُوالتئلربُ نُالفكرُالنئديُالعر يُوالمر ُ
العر يُالئد مُ,تعكسُمدىُالتم زُواإل داعُحندُحلزمُقد ملًُوحد ثُلًُ.

الفكرُ
ثئلنة ُ ُِ
ُمعلءلة ُالتراث ُالعر يُ ُِ
ُِ
أن ُىذه ُالدراع ُةَ ُي ُتععوُإلو
ُنؤكد ُ ُّ
نلء ُحمو ُمل ُع ق ُُ
ُُُو ً
النصُنيُكتلب ُالمنيلجُملُيُ حتمل ُ ,لُلتئرأُالتراثُقراءةُواح ةُ
ُِ
لُ
المر يُ,ويُتععوُلتحم ُِ
رؤ ةُحد ثةُ,تعيمُنيُالكرفُحنُالجوانبُالمض ةُمنُتراثنلُالنئديُالئد مُ,وتئد ميلُلمئلرئُ
العر يُنيُثوبُجد دُ عيلُاينتفلعُ وُنيُم دانُال اوةُوالنئدُ.
ل ُنظر ٍُة ُرعر ٍُة ُحر ٍُة ُ ,رؤ ٍُة ُرمول ٍُة ُلمنصُ
إن ُمل ُقدمُو ُحلزم ُني ُكتل ُِو ُ ةم ُُ ُلتأة ُِ
ُُُُُ ُّ
الرعريُولمخطلبُاألد يُحمومُلًُُُُُُُُُُُُ.
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Abstract
Modernity Issues of Hazem Al Qurtajnni in His Book Minhaj AlBulagha Wasiraj Aludaba
Synopsis

The study aims at determining issues of modernity in Qurtajnni's Minhaj,
a classical work, in which he tried to establish a clear conception of arab
poetics along with a universal view of literary text in the late seventh
century AH.
The study comprises a forward and five chapters, Chapter One ,
Qurtajnnis wording and its transformations, comprises two parts; part
one on modernity, history, causes, and role of modernity in
development of arab and western literature and criticism.
part two on style , coverd traditional and modern concepts, Qurtajis
concept of style and most important issues of modernity in minhaj,
discussing selection, composition, construction, and backing.Chapter
two on poetics, demonstrated Qurtajnnis concept of poetry and
elements of poetics in minhaj, chapter three, elements of literary work,
comprises three sections: (a) creativity, its traditional and modern
concept, most important motives and tools of the creative writer, and
features of his/her personality. (b) receiver, traditional and modern view
of receiver, receivers relationship with literaty text, imagination, and
style. (c) classical and modern text concept, covering hypothetical text
for Qurtaji from his modern textual theory, and his methodology in
technical structure of poetic text. Chapter four, context, comprising two
parts: contemporary context, and context for Qurtajnni. It covered
completion and shortage in meanings and their relationship with
context. It also covered clarity, and ambiguity of meanings and their
relationship with context, creativity; and finally, debasement of
meanings and its relationship with context. Chapter five, Qurtajnni
methodology and characteristics in minhaj, comprises two parts: (a) a
reading on minhaj methodology, covering title of the book, its
composition method, its divisions, and its terminology. (b) Qurtajnnis
ت

methodology of criticism, covering organic unity and objectivity,
context,critical appreciation, prosody, and university of critical analysis.
The study did not seek to question arab tradition through western
thought culture. It did not attempt to deduce what was not deducible
from Qurrtajnnis minhaj. It merely revealed proximity of modern critical
thought and laying bridges of rapport between arab and western critical
thought. It thus shed light on distinction and creativity of Qurtajnni in
old and in modern times.
This traditional reading in Qurtajnnis minhaj intended to sever the
tradition, along with arab and international critical thought. The
contribution of Qurtajnni in minhaj could be used to establish an arab
poetic theory. It could also be used to formulate a holistic
view of poetic text in particular and of literary discourse in general.
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املقدمة:

الحمد ِ
ُللُربُالعللم نُوالةاةُُوالعامُحموُالةلد ِ
قُاألم ِنُمحمدُ نُح دُاللُوحموُآلوُ
ُُُُُُُ ُ
ُ
وةح وُأجمع نُ.

ِ
ٍ
ُزملنُ
ُالخةوص ُقل اً ُلمح ِلة ُني ُكل
النئدي ُحمو
ُُُُُي ُ از ُل ُت ارثُنل ُالعر ُّي ُومنو ُال
اوي ُو ّ
ّ

ِ
ِ
ومكلنُ ,األمر ُالذي ُم زه ُ خلة ِة ُالتنوِع ُوالثر ِ
ٍ
المعلرفُ
ُالثئلنلت ُو
ُنجلء ُمنفتحلً ُحمو ُجم ِع
اء,
َ

اعة ُىذاُالتر ِ
ىُ,وقدُحكف ُالدارعونُوال لحثونُحموُدر ِ
اث ُمحمم نُإ لهُ,كلرف نُأع اررهُ,نيُ
األخر
َ
اكترلف ُطلقلتِوُوامكلنلتِوُالمختز ِ
ِ
ِ
ِ
نة ُن وُ,وملُمحلولةُايعتنطلقُىذهُنيُ
ُإلحلدة ُقراءتِوُو
محلولة

ِ
إيُإلضلءةُجوان وُور طُجعورُاألد ةُوالرعر ةُالعر ةُ
ضوءُالمنلىجُواألعلل بُالنئد ةُالحد ثةُ
جعورُاألد ةُوالرعر ةُلآلخرُمنُخالُخ وطُالتئلربُوالتاق ُ,معتمد نُنيُذلكُحموُنرض ٍةُ
ثةُ,ويُن للغُُ
ُلمعللجة ُالعد ُِد ُمنُالئضل لُال او ُِة ُوالنئد ُِة ُالحد ُِ
ُِ
مؤداىلُأنُىذاُالتراثُكلنُعُلقلً
زخر ُ مفلى َم ُوقضل ل ُنئد ٍُة ُي ُزالت ُحلضرُةً ُو ئوٍُة ُني ُالمحظةُ
إذا ُقمنل ُإن ُت ارثَنل ُالعر ي ُالئد م ُ ُ
ِ
الراىنة ُضمن ُالرعر لت ُالمعلةرةُ .وُ ُّ
عد ُحلزم ُالئرطلجني ُمن ِ
ُالنئلد ُالعرب ُالذ ن ُتأثرواُ
ُأكثر
ِ
ِ
الفمعفة ُال ونلن ِة ُخلةةًُملُقدموُأرعطوُنيُكتل وُ(ننُالرعر)ُ,إلوُجلنبُتراثوُوثئلنتوُ
للثئلنة ُو

العر ةُ ,ولئد ُجلء ُكتل و ُمنيلج ُال مملء ُوعراج ُاألد لء ُتجع داً ُليذا ُاينةيلر ُوالتاق ُ ,نكلنُ
مثل ةُرعلعُالضوءُنيُأروقةُالجيلُوالظامُ,ولئدُجعمتُىذهُالمحظةُايعتثنل ةُنيُتلر خُالنئدُ
يت ُأة ٍ
العر يُالكتلبُمةد اًرُمنُالمةلدرُالتيُ نظر ُإل يلُكمحلو ٍ
مة ُلتحد ِد ُاألةولُالنظر ةُ
ُ

ِ
ُوالمعلةرة ُليلُ
ُالكتب ُالتي ُتجلو ت ُمع ُالمحلويت ُالعل ئة ُحم يل ُ
لمفيوم ُالرعر.إذ ُ عت ُر ُمن
وحلورتيلُ,وىيُحندُحلزمُتجلوزتُإضلنتيلُمحلويتُالتأة لُالئد مةُ,وقدمتُمفلى َم ُواضحةًُ

رُمنممئةُُ.
ٍُ
ورؤىُرلممةًُو
ً

ُُُُُ حلول ُحلزم ُالئرطلجني ُالئ لم ُ لإلةاح ُالتئو مي ُلمط لع ُالمثة ُني ُقول ُالرعر ُوتحد دُ
مفيوموُ,ومنُىنلُععوُ لحثلً ُحنُتةوراتُوثوا تُوقوان نُلم اوةُالعر ةُمكنتوُمنُمحلولةُ
التأع سُلنظر ةُرعر ةُحر ةُ,وةفيلُال عضُ أنيلُمنُأكثرُالمحلويتُالنئد ةُتملعكلًُواكتمليًُ,
حملُحلزمُ كلُملُلد وُمنُجيدُنيُةفحلتُكتل وُحموُتحئ قُحممُالرعرُالمطمقُ,منُخالُ
مفيوموُووظ فتوُوقوان نوُالتيُتحكمُك ف لتُالترك لُوالتأث رُ,وىوُملُتععوُإل وُالحداثةُالعر ةُ
جلىدةُ.
خ

أهداف الدراسة:
ُُُُُُُإن ُأ رزُأىدافُىذهُالدراعةُُ -الموعومةُب(قضل لُالحداثةُنيُكتلبُالمنيلج)ُ -تكمنُ
ني ُمعلودة ُالتنئ ب ُني ُنةوص ُىذا ُالكتلب ُمن ُخال ُرؤى ُجد دة ُونكر ُمت ئظُ ,وثئة ُ أنُ
نةوص ُىذا ُالكتلب ُن يلُمن ُالنضج ُالفكري ُوالوحي ُالنئدي ُمل ُ جعمنل ُحر ة ن ُحمو ُقراءتيلُ
ُوآر يل ُني ُضوء ُالمنلىج ُواألعلل ب ُالنئد ة ُالحد ثةُ ,وذلك ُلمئلر ةُ
ونيميل ُوتوظ ف ُمعط لتيل ُا
الفكر ُالنئدي ُحند ُحلزم ُواث لت ُالئ ار ة ُالنئد ة ُلمفكر ُالمعلةرُ ,وىو ُمل ُ مكن ُتعم تو(قضل لُ
الحداثة)ُ.
منهج الدراسة:
ُُُُُُ تت ع ُقضل لُالحداثةُنيُكتلب ُالمنيلجُعأحرضُالظواىرُالتراث ةُالتيُتحملُمفلى مُنئد ةُ
حد ثةُ,معتمداً ُالمنيجُال ُوةفيُالتحم ميُ ,نيُرةدُالظلىرةُووةفيلُثمُالئ لمُ تحم ميلُنيُضوءُ
نظر لتُالحداثةُ ,لموقوفُحموُنئلطُايلتئلءُأوُايختافُ ُو ملُ تنلعبُمعُط عةُالنصُاألد يُ
العر يُ .وع تمُالترك زُحمو ُ ن ةُالنصُالممويُلفيمُالظلىرةُوكرفُأ علدىلُالنظر ةُوالتط ئ ةُ,
دونُايحتملدُحموُأحكلمُمع ئةُتحكميلُالذات ةُأوُاينط لح ةُ,ودونُقيرُالنصُوتحم موُملُيُ
يًُإ رازُقضل لُنئد ةُتعيمُنيُإضلءةُ
حتملُمنُأجلُإث لتُع قُحلزمُلئض ةُمنُالئضل لُ,محلوُ
جوانبُميمةُمنُالموروثُالنئديُ.
أسباب اختةار المحضحع:
ُُُُُُ عودُالفضلُنيُاخت لريُموضوعُىذاُال حث؛ُإلوُتوج و ُأعتلذيُاألعتلذُالدكتورُمحمدُ
ةاحُزكيُأ وُحم دةُإلوُدراعةُالتراثُالنئديُنيُضوءُالمنلىجُالنئد ةُالحد ثةُ,األمرُالذيُ
خمق ُلدي ُم اً ُورو ُةً ُرد دةًُُنحوُالدراعلتُالنئد ةُوالتيُتخصُالتراثُ للذاتُ,نوجدتُضللتيُ
نيُكتلبُ(منيلجُال مملءُوعراجُاألد لء)ُ,والذيُ عُُّدُمنُأىمُا ثلرُالعر ةُالئد مةُنيُنئدُالرعرُ
وتحم موُ,و للنظرُلؤلىم ةُالك رةُلمكتلبُلمُتكنُالدراعلتُوال حوثُالتيُتنلولتوُحموُقدرُىذهُ
األىم ةُ,ناُزالُالكتلبُ حتلجُلممز دُمنُال حثُوالدراعةُلملُ حو وُمنُظواىرُوقضل لُنئد ةُ
ليلُةمةُ ُوث ئةُ للدراعلتُالنئد ةُالحد ثةُ,خلةةُأنُىنلكُدراعلت ُ ممبُحم يلُةفةُالتلر خ ةُ
والوةف ةُالتعج م ةُ,وقدُخمتُمنُحمقُالتحم لُالنئديُمثلُ:المئلرنةُ نُحلزمُو(جونُكو ن)ُ,
والمئلرنةُ نُحلزمُو(ج رارُج نت)ُ,و نُحلزمُوأرعطوُ.
دُ

وكلنتُالةعو ةُالملثمةُأملميُأنُموضوعُالدراعةُ(قضل لُالحداثة)ُ حتلجُإلوُجيدُك رُنيُ
نيمُالظلىرةُ,ورةدُأ علدىلُ,وتحم ميلُنيُضوءُملُىوُمطروحُنيُكتبُالنئدُوالحداثةُ ,إضلنةًُ
ٍ
حثُنيُكتلب ُتراثيُقد مُ
إلوُأنُىذاُالنوعُمنُالدراعلتُن وُمجلزنةُومخلطرةُ,خلةةُحندملُت
عودُتأل فوُإلوُالئرنُالعل عُاليجريُ حويُقضل لُوظواىرُ او ةُونئد ةُتخصُالرعرُوالرلحرُ
والنلقدُ ,ليل ُةات ُتئلرب ُمع ُالنئد ُالحد ثُ ,وقد ُتكون ُاألع ئ ة ُليذا ُالتراث ُني ُالحد ِثُ
المعللجةُلمعد ِدُمنُالئضل لُالنئد ِةُالحد ِ
ِ
ثةُوالمعلة ِرُةُ.
و
الدراسات السابقة:
تنوحتُالدراعلتُالتيُاىتمتُ حلزمُالئرطلجنيُنمنيلُملُاىتمُ وُكنلقدُنيُكتل وُ(المنيلج)ُ,
ومنيلُملُاىتمُ وُكرلحرُ,ولكنُملُ يمنلُىوُالدراعلتُالخلةةُ وُكنلقدُوىيُ:
ُ -0حلزمُالئرطلجنيُونظر ةُالمحلكلةُوالتخ لُنيُالرعرُ,ععدُمةموحُ(.)0291تنلولتُىذهُ
الدراعةُ(حلزمُالئرطلجنيُونظر ةُالمحلكلةُوالتخ لُنيُالرعر)ُ,ح لتوُوثئلنتوُورعرهُ,ومةلدرُ
الفكرُال اويُوالنئديُحندهُومدىُتأثرهُ كتلبُ(ننُالرعر)ُألرعطوُ,ثمُتنلولتُالدراعةُمفيومُ
المحلكلة ُومةلدرىل ُالعئم ة ُحند ُأرعطوُ ,وحند ُالفاعفة ُالمعمم نُ ,وتأث ر ُذلك ُني ُنكرهُ ,ثمُ
تنلولت ُأقعلم ُالمحلكلة ُوقوان نيلُ ,أمل ُقعميل ُالثلني ُتنلول ُمةطم ُالتخ ل ُالرعريُ ,ومةلدرهُ
ل ُأوراض ُالرعرُ
الفمعف ة ُحند ُأرعطوُ ,والفاعفة ُالمعمم نُ ,ثم ُحند ُحلزمُ ,وحاقة ُالتخ ل ُ ك ُّ
والمعلنيُُ.
ُُُُُوقدُأندتُمنُىذهُالدراعةُنيُالتعرفُحموُمفيومُالمحلكلةُوالتخ لُقد ملً ُوحندُحلزمُنيُ
كتل و ُالمنيلج ُوأىم ة ُىذ ن ُالمةطمح ن ُ لحت لرىمل ُجوىر ُالعمل ُالرعري ُح ث ُاحتمد ُحم يملُ
حلزمُنيُتأة لُنظر ةُالرعر ةُوتحد دُمفيومُواض ُورلملُلمرعرُ.وقدُاختمفتُدراعتيُحنيلُ
نيُاقتةلرىلُحموُمةطمحيُالمحلكلةُوالتخ لُنئطُ,نيُح نُتنلولُال لحثُىذ نُالمةطمح نُ
كعنةر نُمنُحنلةرُترك لُالمفيومُالرعري ُ,لحت لرىملُحنةر نُمنُحنلةرُالرعر ةُُُُُ.
ُ -2نظر ة ُالمعنو ُحند ُحلزم ُالئرطلجنيُ ,نلطمة ُالوى ي(.)2112ح ث ُركزت ُحمو ُمعرنةُ
األعسُالممو ةُوالفمعف ةُوالجملل ةُنيُالتكو نُالمعرنيُحندُحلزمُ,كذلكُتنلولتُالمعنوُوحاقتوُ
ئضل لُالرعرُوالرعر ةُوكذلكُأىم ةُالمةطم ُالنئديُوحاقتوُ للمعنوُُ.
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُذُُُُُ

وقدُأندتُمنيلُنيُالتعرفُحموُنظرةُحلزمُلممعنوُومنيج توُنيُتحم لُوتنظ مُاألعسُوا ل لتُ
التيُاحتمدُحم يلُنيُتنظ رهُلممعنوُ,وحاقةُذلكُ عنلةرُالحدثُالممويُ,و للمةطم ُالنئديُ.
وقد ُاختمفت ُحنيل ُني ُأن ُدراعتي ُتنلولت ُالمعنو ُمن ُخال ُالعد د ُمن ُالئضل ل ُالحداث ة ُمثلُ:
األعموبُوالترك بُوايخت لرُوالع لقُُ.
ُ-2الرلحرُوالنصُوالمتمئيُنيُكتلبُالمنيلجُُلحلزمُالئرطلجنيُ,نة رةُمخر ش(.ُ)2112وقدُ
تنلولتُنظرةُحلزمُلثاثةُحنلةرُمنُحنلةرُايتةللُوىيُالرلحرُوالنصُوالمتمئيُ,وحاقةُ
ىذهُالعنلةرُنيُإنتلجُالمفظُوالمعنوُو نلءُالنصُالرعريُمنُخالُالرؤ ةُوالمفيومُالئد مُ.
ُُُُُوقدُأندتُمنُىذهُالدراعةُنيُالتعرفُحموُنظرةُحلزمُورؤ توُلمرلحرُوالمتمئيُوالنصُُ.
ُُُُُُواختمفت ُدراعتي ُحنيل ُ أنني ُركُزت ُحمو ُحنلةر ُالعمل ُاألد ي ُمن ُخال ُالفكر ُالنئديُ
الحد ثُ.
جلءتُالدراعةُُحموُالنحوُالتلليُ:مئدمةُوخمعةُنةولُوخلتمةُ.
ُُُُُن َ

ُُُُُُجلءُالفالل األحل ُ عنوانُ(األعموب)ُقعُمتوُإلوُم حث نُ:األحل عنوانُالحداثةُنيُاألدبُ

(المفيومُوالنرأة)ُ,ثمُجلءُالم حثُالثلنيُ عنوانُحنلةرُاألعموبُحندُحلزمُالئرطلجنيُحرضتُ
من ُخالو ُاألعموبُ ن ُالئد مُوالحد ث ُحمو ُالعلحت نُالعر ةُوالمر ةُ,وأ رز ُمن ُتحدثوا ُن وُ
قد ملً ُوحد ثلًُ ,وك ف ُنظر ُحلزم ُإل و ُ؟ ُوق متو ُني ُالعمل ُالرعريُ ,وأىم ُمل ُني ُاألعموب ُمنُ
قضل لُحداث ةُحندُحلزمُ ئتربُن يلُمنُروحُالنئدُالحد ثُ,ثمُتنلولتُايخت لرُوأىم ةُالمعلنيُ
واأللفلظ ُالمنلع ة ُلمموقف ُالرعري ُولممرض ُولممتمئيُ ,وك ف ُكلنت ُنظرة ُحلزم ُليذا ُالموضوعُ
عل ئة ُلعةرىل؟ُ ,ثم ُتنلولت ُالتأل ف ُوالترك ب ُوضم ُاأللفلظ ُوالتراك ب ُالنحو ة ُ ركل ُةح ُ
وحعن ُمن ُخال ُالمحور ن ُالعمودي ُواألنئيُ ,ثم ُتنلولت ُالعدول ُوق متو ُالفن ة ُوالجملل ة ُوالتيُ
رأىُحلزمُأنيلُتم زُأعمو لًُحنُآخرُ,وم دحلًُحنُآخرُمنُخالُالمجلوزةُواينحرافُنيُالتأل فُ
الرعريُ ُ,وقدُأحطوُأمثمةُرعر ةُجلءتُمجعُدةُلظلىرةُاينحرافُوالعدولُنيُالنئدُالحد ثُ.
ُُُُأمل ُالفالل الثاني ُنجلء ُ عنوان ُ(الرعر ة) ُوجلء ُني ُ ُم حث نُ :األول ُحرضت ُن و ُمفيومُ
ٍ
ركلُمعتوف ُمتكلملُ تئلربُن وُ
الرعرُووظ فتوُحندُحلزمُوك فُجلءُحد ثوُوتفع رهُلمرعرُ
مفيومُالرعرُنيُالنئدُالحد ثُ,ثمُجلءُالثلنيُ ُوتنلولتُن وُمفيومُالرعر ةُحندهُوحنلةرُتكو نيلُُ
ُ
رُ

حند ُحلزم ُوىيُ :المحلكلةُ ,والتخ لُ ,وايخت لر ُوالتأل فُ ,والتنلصُ ,والتملعك ُالنةيُ ,والُوزنُ
واإل ئلعُ,والتنلعبُُ.
ُُُُأملُالفالل الثالثُ:نئدُخةةتوُلدراعتوُ(حنلةرُالعملُاألد ي)ُورملُم لحثُثاثةُ:
الم حث ُاألولُ :الم دعُ ,حرضت ُن و ُمئدمة ُتلر خ ة ُلمحد ث ُحن ُالم دع ُقد ملً ُوحد ثلً ُحموُ
المعتو نُالعر يُوالمر يُوأىم توُ للنع ةُلمعملُاألد يُ,ثمُتنلولتُمفيومُاإل داعُدوانعوُوأدواتوُ
كمل ُرآىل ُحلزم ُواحت رىل ُأعمحة ُميمة ُلمم دع ُ عتخدميل ُل تم ز ُني ُحممو ُالرعريُ ,ثم ُالعملتُ
الرخة ة ُالتي ُاقترب ُن يل ُحلزم ُمن ُنظرة ُالمحدث ن ُلمم دعُ ,وانعكلس ُرخة تو ُني ُالعملُ
األد يُ.
الم حث ُالثلنيُ:النصُ ,وىو ُ ركل ُحنة ُاًرُىلمُلً ُمن ُحنلةر ُالعمل ُاألد ي ُني ُالئد م ُوالحد ثُ,
وظيور ُمل ُ عمو ُ للنظر ة ُالنةلن ةُ ,وك ف ُنظر ُحلزم ُلمنص ُو للخةوص ُالنص ُالرعريُ
اينتراضيُأوُالمأمولُالذيُكلنُ تعثوُو نردهُ,ثمُتنلولتُال نلءُالفنيُلمنصُالرعريُواألوراضُ
الرعر ة ُوأىم تيل ُلكل ُحنلةر ُالنصُ ,وقد ُعجمت ُأع ئ ة ُحلزم ُلمعد د ُمن ُالظواىر ُالنة ة ُالتيُ
تحدثُحنيلُُق لُأنُتظيرُحد ثُلًُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.
الم حثُالثللثُ:المتمئيُ ,حرضتُمفيومُالتمئيُوالنظرةُالئد مةُوالحد ثةُلممتمئيُحموُالمعتو نُ
العر يُوالمر يُ,ثمُحاقةُكلُمنُالنصُاألد يُ,والتخ لُ,والئوىُاإل داح ةُواألعموبُ للمتمئيُ,
وقد ُأولو ُحلزم ُالمتمئي ُاىتململً ُك اًر ُني ُكتل وُ ,وي ُن للغ ُإذا ُقمنل ُإن ُمن ُأكثر ُالعنلةر ُالتيُ
تعرضُليلُحلزمُنيُكتل وُوردُدُحموُأىم تيلُىيُالمتمئيُ,وقدُظيرُتم زهُوأع ئ توُنيُالعد دُ
منُالئضل لُحولُىذاُالموضوعُ.
أملُالفالل ُالرابعُ :نئدُخةةتوُلدراعةُ(الع لق)ُوجلءُني ُم حث ن :األول ُوحرضتُن وُالع لقُ
ومفيومو ُقد ملً ُوحد ثلً ُوأىم تو ُني ُإضلءة ُالجلنب ُالديلي ُلمنص ُاألد ي .الثلنيُ :الع لق ُحندُ
حلزمُالئرطلجنيُ,وك فُنظر ُلمع لق؟ ُوحجمُاألىم ةُالتيُأويىلُلوُنيُمعرنةُالمعنوُوملُوراءُ
المعنوُمنُح ثُالكمللُوالنئصُ,والوضوحُوالمموضُ,واي تذالُواي تكلرُنيُالمعلنيُ,ثمُأ رزُ
الظواىرُالتيُتئلربُن يلُمعُمفيومُالع لقُحد ثُلًُُ.
أملُالفاللُالخامسُ:نئدُخةةتوُلدراعةُ(منيجُحلزمُالئرطلجنيُوخةل ةوُنيُكتلبُُ
ُ
زُ

المنيلج) ُوجلء ُني ُم حث ن :األول ُقراءة ُني ُمنيج ُالكتلبُ ,حرضت ُمن ُخالو ُلمنيج ُالكتلبُ
وخةل ةوُ .الثلني ُخةل ص ُالمنيج ُالنئدي ُحند ُحلزمُ ,حرضت ُن و ُلموحدة ُالعضو ةُ
والموضوح ة ُحند ُحلزمُ ,ومدى ُتئلر و ُمع ُمفيوم ُالوحدة ُحد ثلًُ ,ثم ُتنلولت ُالع لقُ ُ ,ورمول ةُ
التحم ل ُالنئديُ ,وقد ُرمل ُحلزم ُني ُكتل و ُتئر لً ُجم ع ُالئضل ل ُوالظواىر ُواألنكلر ُالنئد ة ُالتيُ
تخصُالعملُالرعريُ,وأح لنلًُالنثري ُ,دا ةُمنُوجودُتةورُومخططُلمئة دةُنيُذىنُالرلحرُ
وحتوُنيل ةُكتل تيلُوحرضيلُحتوُترىُالنورُ,ثمُاإل ئلعُالموع ئيُ,ركزتُنيُىذاُالم حثُحموُ
ٍّ
عيمُلحد ُك رُنيُإنتلجُالديلةُ
التنلعبُالديليُواألوزانُالرعر ةُوملُتخمفوُمنُإ ئلعُموع ئيُ
منُخالُالتنلعبُوالتنلومُمعُاأللفلظُوالمعلنيُوالمرضُالرعريُ,وقدُأنردُحلزمُقعملً ُخلةلًُ
منُكتل وُوىوُالئعمُالثلنيُ عنوانُ(الم لني)ُتنلولُن وُاأللفلظُواألوزانُالرعر ةُ,وأىم ةُتنلع يلُ
معُالمعلنيُيكتمللُالنصُالرعريُ,كملُحرضتُلرؤ ةُحلزمُلؤلوزانُوال حورُالرعر ةُمتوانئةُ
ومتئلر ةُمعُالرؤ ةُالحد ثةُلؤلوزانُالرعر ةُوالتطورُالموع ئيُواإل ئلحيُلمئة دةُالرعر ةُ,ثمُ
التذوقُالفنيُ,وأىم ةُالذوقُلمم دعُوالمتمئيُحموُالعواءُ,و نتُتأك دُحلزمُوترد دهُحموُأىم ةُ
وجود ُالذوق ُوالط ع ُالفطري ُإلو ُجلنب ُالتعم م ُوالمملرعة ُوالتجر ة ُني ُمازمة ُالفحول ُلمحكمُ
الةح ُحموُالعملُاألد يُُ.
ُُُُُثمُتاُىذهُالفةول الخاتمةُوحرضتُن يلُأىمُالنتل جُالتيُتوةمتُإل يلُىذهُالدراعةُُ.
ُُُُُُُُوأخ اًرُيُأممكُإيُالركرُوالتئد رُلكلُمنُعلندنيُ للترج عُوالدحلءُ,إننيُيُأزحمُأننيُ
ٍ
اضعُكلُريءُحنُكتلبُحلزمُ,ناُزالُنيُكتل وُالكث ُُرُمنُالئضل لُ
قدمتُنيُىذاُال حثُالمتو

كرفُح ُج يلُلترىُالنورُ.
التيُتنتظرُمنُ
ال او ُِةُوالنئد ُِةُو
ُ
َ

ُُُُو عد ُنإن ُالحمد ُوالثنلء ُمن ُق ل ُومن ُ عد ُلل ُرب ُالعللم نُ ,الذي ُونئني ُلمل ُعع ت ُإل وُ,
وأحلننيُحموُإتملمُىذهُالدراعةُ,وانجلزىلُنيُةورتيلُالتيُىيُحم يلُ,نإننيُيُأدحيُالكمللُ

لدراعتيُ,ولكننيُأحع يلُمحلولةًُجلدةًُنيُنيمُقضل لُالحداثةُحندُحلزمُالئرطلجنيُ,نإنُأة تُ
ن تون ٍ
قُمنُاللُ,وانُكلنتُاألخرىُنحع يُأنيُاجتيدتُُ.

وآخر بدعوانا أن احلمد هلل رب العاملني
الباحث /أحمد عبد ا﵀ الغحل
س

انفصم األول -األسهىب
 ادلبحث األول  -احلداثت يف األدب (ادلفهىو واننشأة).
 ادلبحث انثاني -األسهىب عند حازو انقرطاخني.
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ادلبحث األول  -احلداثت يف األدب ( ادلفهىو واننشأة).
حََرََنا ََلَ ََم ََع َُانياَ
َوس ََ
يقُيا ََ
َبرَ
فب َيَََرنا ََ
لمميبلدََ َ ،
َِ
عشر َ
التاسع َ ََ
ََ
القرف َ
َالعالـ َالعربي َمنَُذ َ َِ
َِ
ت َالحداث َةُ َفي
ظير َْ
ََ
ٍ
ؾَبالقديـَ
َِ
لياَمَتَ ََم َِ
س
عارض َ َُ
ٍَ
ىَغَْيََرىاَُ َ،
وم
مدافعَعنياَالَير ََ
َمأخوذ َبياٍَ َ ،
ٍَ
مفَمؤيد
الجذب َ
بكثير َمفَالشدَ َو َِ
ٍَ
بعدةَ
ح َىذهَالمشكم َةَ َ َِ
ناَمَْنَُذ َذلؾَالوقتَنتحرؾَفيَحمقةَمفرغةَ،ونطرَُ
ح َعنوَقيدََأُنممةَ ،وظمَْم َُ
الَيتزحزَُ
العالـ َمفَ
حموؿ َلياَ،و َُ
ووضع َ ٍَ
َِ
ىذهَالمشكمةَ،
َِ
عفَحسـ َ
َِ
نبتعد َ
ونحف َفيَكؿَ َم ٍرَة َ َُ
مختمفةَُ َ ،
ٍَ
كاؿ َ
صور َوأش ٍَ
ٍَ
ذلؾَألسبابَكثي ٍرَةَ
ٍَ
حموالًَلياَ َ،و
لديَ َ
عـَأفََ َّ
يَليذهَالمشكمةَفإنَنيَالَأز َُ
َِ
غـَ َِ
طرح
تطورَ،وبر َِ
وي َُ
غيرَ ََ
ناَيَتَ َُ
حولَِ ََ
ليسَالمقاـَمناسبَاًَ َِ
الصعبةَ
َِ
الشائكةَ
َِ
مفَالمصطمحاتَ
َِ
عتبرَ
كمصطمحَت َُ
ٍَ
ؽَأفََالحداث َةََ
لذكرىاَ،واحقاقاًَلمح َِ
َُ
اسة َمحاوليفَ
البحث َوالدر َِ
َبكثير َمف َ َِ
ٍَ
لمصطمح َالفبلسف َةَ َوالباحثيف
َُ
َشغؿ َىذا َا
ََ
التفسيرَ ،لقد
َِ
يؼ َو
التعر َِ
لممدارسَ
َِ
الثقافاتَ،وفقَاًََ
َِ
مفَتعددَ
َِ
النابعةَ
َِ
اءَ
األفكارَواآلر َِ
َِ
اختبلؼَ
ََ
ومحددَلوَإالَأفََ
ٍَ
اضحَ
تصورَو ٍَ
وضعَ ٍَ
َِ
تَ
محدد َلوَ ،لذلؾ َكَثََُر َْ
يؼ َ ٍَ
َحاؿ َدوف َوض َِع َتعر ٍَ
َأصحابيا ََ
َُ
لوجيات َالتي َينتمي َإلييا
َِ
المذاىب َواأليدي َو
َِ
َو
التعاريؼَوالتفاسيرَحولوَ.
َ

لمشؾَالمطمؽَالذيَيمغيَالمرجعي َةََ،
ياَليستَترفَاًَفكريَاًَ،والَىيَطريق َةٌَ َِ
َْ
الحداثةَ َّ
فيَأن
َِ
وتكمفَأىمي َةَُ
َُ
فيَأبسطَ
َِ
عبثيةَنحوَالبلشيءَ،إنماَالحداث َةَُ
فضاءاتَ ٍَ
ٍَ
تسبحَفيَ
ياتَ َُ
اءَوالنظر َِ
األفكارََواآلر ََ
ََ
ؿَ
والذيَيجع َُ
َِ
وتيدـَ
التحجرَُ َ ،
ََ
َتيز َالجم َوََد ََو
يات َالبقاءَ ،فالحداث َةُ َالحقيقي َةُ َىي َتمؾ َالتي َُ
صورىا َضرورَةٌ َمف َضرور َِ
َوشخصيتَناَ
َ
ىويتَنا
َتعكس َ َ
َُ
َأجؿ َتحقيؽ َاالستنارةَ ،تمؾ َاالستنارَةُ َاألصيم َةُ َالتي
التقوقع َمف َِ
ََ
التخمؼ َو
ََ
إلبداع َالحاضرَ ،ولما َكانت َالحداث َةَُ
َِ
وصياغة َ
ٍَ
اث َالماضيَ ،
تفاعمية َمع َتر َِ
ٍَ
اءة َ
َخبلؿ َقر ٍَ
َِ
العربي َةً َمف
ومستوياتِيا َاالقتصاديةََ ،واالجتماعيةَ ،والسياسيةَ ،واألدبيةَ ،والَ
َ
الحياة َ
مجاالت َ َِ
َِ
تنسحب َعمى َكؿَ َ
َُ
ىَمفَاألىميةَ
َِ
األدبيَوالنقديَنر
َ
ؿَ
نيناَىوَالمجا َُ
ماَي َْع ََ
اف َ َُ
ولماَك ََ
بمجاؿ َأو َمستوىَدوفَآخرَّ َ ،
ٍَ
تختص َ
َُ
َلمحاولةَ
َِ
َِ
ونخصص َحديَثَنا
ََ
َنحدد َ
ََ
بمكاف َأف
ٍَ
َلمحداثة َعمى َالمستوى َاألدبي َوالنقديَ ،سنتعرض َبدايةً

الحداثةَ،بداياتَظيورهَ
َِ
يؼَ
اءَحوؿَتعر َِ
تأصيؿَالمصطمحَمفَخبلؿَالمعجـَ،واستعراضَالعديدَمفَاآلر َِ
َِ
َالحداثة َفي َت ارَثِنا َالعربي َقديمَاًَ
َِ
َنتحدث َعف
َُ
مصطمح َما َبعد َالحداثةَ ،ثـ
َِ
َظيور َ
َِ
في َأوروبا َحتى
ىاَفيَحياتِ
َو َِ
التاسعَعشرَوحتىَاآلفََ.
ََ
القرفَ
ناَاألدبيةَمنَُذَ َِ
َِ
َ
ظيور
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احلداثت يف ادلعىن انهغىي :
َ

الشيءَ
َُ
ثَ
حََد ََ
القَُْدمةََ َ .
قيض َ َ
الحَُدوثَََ :ن َُ
القَديـَ،و َُ
قيض َ َ
حديث َََن َُ
معنىَالحداثة َلغ َةًَفيَقولَِيـ"َ :اَلَ َُ
َِ
يتحدد َ
َُ
ثَ،
وحَُد ََ
حََدثوَوأخذنيَمفَذلؾَماََقََُدََـَ ََ
سَتَ َْ
اَا َْ
وحَِديثَ،وَكَذ َِ
ثَ ََ
حََد ٌَ
فيوَم َْ
َُ
حََدَثََوَُىوَ،
وح َداثةََوَأَ َْ
ثَ َُ
حد َُ
ََي َُ
حَُدوثاًَ َ،
وَإتباعٌَ ،ومثموَكثيرٓٓٓوالحدوثَ :كوفَالشيءَلـَيكف"ٔ.وفيَ
َ
بالضـَ ،إالَمعََقََُدـَّ َ ،
كأن
َِ
ثَ
حَُد َُ
ؿ َ ََ
وال ََُيَقَا َُ
ثاف َاأل َْم ِر َبالكسرَ
حَْد َُ
ضـَ َداَلَ َوُ َإَِذاََُذ َِك ََر َمعََقََُدََـ َََو َِ
قيض ََقَ ُدََـ َ َوَتُ ََ
َن َُ
وحََداثةً ََ
حدوثَاً َ ََ
ث َ َُ
حََد ََ
القاموسَالمحيط"َ ََ
وحداَثََةًََ:نقيضََقََُدـََ.ٖ"...
حَُد َوثَاًََ َ،
الشيءَ َُ
َُ
ثَ
حََد ََ
حداَثََتِوَ َ.ٕ"...وفيَالمعجـَالوسيطَََ ":
أوَلُوَوَْا َبتِداَُؤهَ َك ََ
ية َتتعارضَتمامَاً َمعَ"القدـ" َوكؿَ َمنياَمخالؼَلآلخرَ
كصفة َمصدر ٍَ
ٍَ
ظُ َمماَسبؽَأف َ"الحداث َةَ َ
نبلح َ
إفَوجود َإحداىماَ
ََ
معَماَيقعُ َفيَدائرَِة َالقدـَ .
َ
يتعارض َ
َُ
الحداثة َ
َِ
إلىَأفَماَيقعُ َفيَدائرَِة َ
َ
وكبلىماَيشير َ
َُ
تظيرَإحدىَسماتَ
تعارضوَمعَاآلخر"َٗ.وبيذاَ َُ
َِ
إالَبفيـَ
َِ
فيـَأحدىماَالَيتـََ
كماَأفَ ََ
َّ
لوجودَاآلخرَ،
يَ َِ
نف ٌَ
اآلفَسيصبح َقديمَاًَ
َُ
عتبر َحديثَاً َ
ماَي َُ
ؿَإف َ َُ
بَب َّ
س ََ
ح َْ
يـَ ،وليسَىذاََفَ ََ
الدائـ َمعَالقد َِ
ىيَالتعارض َ َُ
َُ
الحداثة ََو
َِ
ؿَ
ذلؾَالقديـ َبؿ َويحاو َُ
ََ
عارض َ
الذيَي َُ
َُ
الحديث َ
ََ
سيفرز َ
الثقافات َ َُ
َِ
العصور ََو
َِ
اليَاألزمنة َو
َِ
ألف َتو
الَمحال َةََّ َ ،
تبره َاآلف َحديثَاًَ
الحاالت َتتبدؿَِ َ ،
َِ
ائؽَو
العصورَتتوالىَوالطر ََ
ََ
غيرَأف َ
َّ
وىد ََموَوىكذا"
نقضو َ ََ
ََ
لدرجة َأفَ َماَنع َُ
األولىَلمحداثةَوالمتمثمةَ
َِ
وليذاَتظيرَالسم َةَُ
َُ
لؤلجياؿَاآلتيةَ،
َِ
بالنسبةَ
َِ
بأنوَسيصبحَقديمَاًَ
َُ
يعطيَاالنطباعَ
ََ
فيَكوَنِ
معَالقديـ"ََ٘.
َِ
دائـَ
تعارضَ ٍَ
ٍَ
فيَحالةَ
َِ
ياَتوجدَ
َُ
وبدايتِ َِوَ ،ليسَلوَ
فيَأوليتِوَ َ
َ
شيء َ
الشيء َجديداًَفيَكؿَ َ ٍَ
َِ
ىيَكوف َ
َُ
ىَالباحث َأفَ َالحداث َةََ
َُ
مماَسبؽَير
مثاؿ".ٙوالحداث َةَُ
َغير َ ٍَ
شيء َعمى َِ
َبأحداث َ ٍَ
َِ
الكـ َلذلؾ َ"إف"المحدث" َيرتبط
َالكيؼ َو َِ
َِ
شبيوٌ َفي
ؿ َأو َ َ
مثي ٌَ

جديدَذوَ
َلمجردَالتغييرَوالتجديدَلتقادـَالزمفَفقطَ،وانماَالحداث َةَُىيَشي ٌَءَ ٌَ
َِ
ليستَشيئَاًَجديداًَأوَتغيي اًر
نشوءَ
التيَتفترض َ ََ
َُ
العالـ َمفَحوَلِوَ،وىذهَالحداث َةُ َ"
اإلنساف َو ََ
ََ
يـ َ
جديدةً ََتَ َُ
ات َ َ
يحويَحقائؽ َ َوتنظير ٍَ
ََ
قيمة َ
ٍَ
َلمقديـ َاألصميَ
َِ
َاإلنساف َو َِ
َِ
حقائؽ َعف
ََ
العالـ َجديدة َلـ َيعرفيا َالقدـَ ،ليست َبحسب َىذا َالتنظير َنقداً
لقوؿَبماَلـَيكفَمعروفاًَبالماضيَ.
َْ
القوؿَبالحداثةَا
َِ
تضمفَ
َُ
آخرَََي
جَعميوَبتعبي ٍَرَ ٍَ
َوحسبَ،وانماَىيَخروٌَ
ََٔ-لسػػافَالعػػربَ،جمػػاؿَالػػديفَمحمػػدَبػػفَمنظػػورَ،تحقيػػؽَعبػػدَا َالكبيػػرَوآخػػروفَ،دَطَ،دارَالمع ػارؼَ،الق ػػاىرةَ،دَ
ت،جََٗ.ٖٔٔ:

َٕ-القاموسَالمحيطَ،الفيروزَأباديَ،طَٔ،دارَالجميؿَ،بيروتَ،دتَ،جََٔ.ٔٚٓ:

ََٖ-المعجـَالوسيطَ،مجمعَالمغةَالعربيةَ،مكتبةَالشرؽَالدوليةَ،القاىرةَٕٓٓٗ،ـَ،جَٔ.َٜٔ٘:

َٗ-تعارضاتَالحداثةَ،د.جابرَعصفورَ،مجمةَفصوؿَ،الييئةَالمصريةَلمكتابَ،مجَٔ،عَٔ،أكتوبرَٓ.َٚ٘:َٜٔٛ

ََ٘-الحداثػػةَوالتواصػػؿَفػػيَالفمسػػفةَالنقديػػةَالمعاص ػرةَ(نمػػوذجَىابرمػػاس)َ،ترجمػػةَمحمػػدَنػػورَالػػديفَأفايػػةَ،طَٕ،إفريقيػػاَ
الشرؽَ،المغربَ.ٔٓٛ:َٜٕٔٛ،

َ-َٙتعارضاتَالحداثةََ.َٚ٘:
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اغَماَفيَالقدـََ.والحداثةَ،إذفَ،خروجَعمىَ
عفَنقصَماَ،أوَعفََفر ٍَ
ٍَ
يكشؼَ
َُ
هَالناحيةَ
َِ
حديثَفيَىذ
ال َُ
األصوؿَََٔ".
َِ
َ

احلداثت يف األدب :
َ

نشير َإلى َأفَ َىذاَ
أف َ ََ
شيء َ َْ
ؿ َ ٍَ
وقبؿ َك َّ
يجب َ ََ
َالحداثة َاصطبلحَاًَُ َ ،
َِ
َالحديث َعف
َِ
دخؿ َفي
أف َََن ََ
قبؿ َ َْ
ََ

القرفَالثامفَعشرَالميبلديَ،
فيَأوروباَفيَحدودَ َِ
َِ
اَظيرَ
ََ
ؿَم
ظيرَأو َ
معاصرَ ََ
ٌَ
ىوَمصطمحَ
ٌَ
المصطمحَ
ََ
مصطمح َفبل َأثر َلو َفيَ
ٌَ
َالقديـ َ"الحداث َةُ َ
َِ
النقد َالعربي
األدب ََو َِ
َكتب َ َِ
َوجود َفي َِ
ٌَ
مما َيعني َأنو َليس َلو

معاصر"َٕ .و"الحداث َةُ َقريف َاستخداـ َمعاصر َالَ
ٌَ
َمصطمح َ
ٌَ
القديمةَ َ ،وذلؾ َيعني َأنو
َِ
بية َ
المعاجـ َالعر َِ
َِ
مصطمح َأوروبي َمعاصٌَرَ ،فإفَ َالثقاف َةَ َالغربي َةَ َألوروباََ
ٌَ
أف َالحداث َةَ َ
غـ َ َّ
ف َتقريبَاً"َٖ .وبر َِ
قرٍَ
بع َ َ
يتجاوز َر ََ
َُ
َالثقافاتَ
َِ
ت َبيا َعمى
تَ ،وتعاَلَ َْ
َوتميز َْ
ََ
الحياةَ ،بؿ
مجاالت َ َِ
َِ
َجميع َ
َِ
بالطابع َالحداثي َفي
َِ
تَ
َصَبِ ََغ َْ
َوأمريكا َُ
ميز َالثقافة َاألنجمو َأمريكيةََ
َالحداثة َيعدَ َظاىرَةً ََتُ َُ
َِ
الحداثة َوما َبعد
َِ
َكبلا َمف َ
األخرى َفي َالمعمورَِة َ"إف َ
يفَفيَالمقاـَاألوؿ"ََٗ.
َِ
األوروبيةَفيَالقرفَالعشر
َِ
َو
غـَىذاَاإلصرارَ
فيَمرحمتِياَاألولىَمنشَؤىاَالحضارةَاليونانيةَ،وبر َِ
َ
إلىَأفَالحداث َةََ
َّ
وىناؾَمفَذىبَ
ََ
فَ
ب َمثؿ َ(أدونيس) َ ََم َْ
العر َِ
األدباء َ َ
َِ
يف َو
فإف َىناؾ َمف َالمفكر ََ
الغربَّ َ ،
َمفَصنيع َ َِ
َِ
َأف َالحداث َةَ َىي
عمى َّ
فيَبدايةَالعصرَاألمويَ،ىذاَعمىَالمستوىَ
َِ
عندَالعربَ
َِ
تَ
أوؿَماَظير َْ
ََ
أفَالحداث َةََ
فضَذلؾَ،واعتب ََرَ َّ
ر ََ
ت َعندَشعراءَأمثاؿَ(بشارَبفَبردَ ،وأبيَ
الجماليَفظير َْ
ََ
السياسيَوالفكريَ،أماَعمىَالمستوىَالفنيَو
نواسَ،وأبيَتماـ)ََ.

مفَالبلوحدةََوالتناقضَ،كماَأنياَأيضاًَمشروعَمفتوحَ
َِ
كبيرَ
قدرَ ٍَ
والحداثةَتنطويَكماَقمناَسابقَاًَعمىَ ٍَ
َأثبت َذلؾ َمفَ
َحاولت َجاىدَاً َأف ََ
َُ
َالجميعَُ ،لذلؾ
َ
يتبارى َفيو
اء َ َ
بيف َالمفكريف َوالمثقفيف َواألدباء ََوالشعر َِ
ىَبعضَ
ََ
الحداثة َبؿ ََوأكثرَمفَذلؾَعندماَنر
َِ
التيَتدورَفيَفمؾ َ
َِ
المصطمحات َ
َِ
كثير َمفَ
تتب َِعيَل ٍَ
خبلؿ َ َُ
َِ
مفَالصعب َتمييزهَوادراكوَ ،ومفَىذهَ
َِ
فيعٌ َ
طٌ َر َ
الحداثة َإالَخي َ
َِ
ليسَبينياَوبيفَمصطمح َ
َِ
المصطمحات َ
َِ
المصطمحاتَ :الحداثةَالقديمةََ ،والحداثة َالجديدةَ ،والطبلئعيةَ ،والمعاصرةَ ،واألصالةَ ،والعراقةَ ،والجدةَ،
لمصطمحَالحداثةَ.
َِ
يفاتَ
ىناَلبعضَالتعر َِ
َِ
عرضَ
وسََن َُ
وماَبعدَالحداثةََ َ.
َِ
والحداثةَالسمفيةَ،
ََٔ-الشعريةَالعربيةَ،أدونيسَ،طَٕ،دارَاآلدابَ،بيروتََ.َٖٛ:ٜٜٔٛ،

ََٕ-حداثةَالنصَالشعريَ،الحبيبَشبؿَ،مجمةَفصوؿَ،الييئةَالمصريةَلمكتابَ،مجَ،ٛعٖ.َٕٔ:َٜٜٔٛ،

َٖ-معنػػىَالحداثػػةَفػػيَالشػػعرَالمعاصػػرَ،د.جػػابرَعصػػفورَ،مجمػػةَفصػػوؿَ،الييئػػةَالمصػريةَلمكتػػابَ،مػػجٗ،عََٜٗٔٛٗ،
َ.ٖٜٗ:

َٗ-الحداثػػةَومػػاَبعػػدَالحداثػػةَ،بيتػػرَبروكػػرَ،ترجمػػةَعبػػدَالوىػػابَعمػػوبَ،طَٔ،منشػػوراتَالمجمػػعَالثقػػافيَ،أبػػوَظبػػيَ،
َ٘.َٔٔ:ٜٜٔ
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لًً-فيًالمعاجمًاألدبيةً:
أوً
الميؿ َإلى َالمعاصرَِةَ ،وليسَ
َالجديدَ ،و َِ
َِ
ؿ َعمى
حديث َيد َُ
مصطمح َ ٌَ
ٌَ
"الحداثةًَ )modernism)َ :

البَ
َإسار َالقو َِ
َِ
جديد َميمتو َمصارعة َالقديـ َباسـ َالجديدَ ،والتحرر َمف
َاتجاهٌ َ ٌَ
َ
مذىباً َمعيناًَ ،ولكنو

َوالمضاميفَالتيَمضىَعميياَالزمافَ"َََٔ.
َ

مختمفةَ،
ٍَ
َعصور َ
ٍَ
عديدة َفي
اىر َ ٍَ
لوصؼ َظو ٍَ
َِ
خدََـ َ
استُ َِ
مصطمح َ َ
ٌَ
"الحداث َةَُ )modernism(َ :وىو َ
عنصرَ
َِ
َحماية َ
َِ
ؿ َعمى
الفنوفَ ،والحداث َةُ َحرك َةٌ َتعم َُ
اآلداب َو َِ
َِ
مؿ َمعظ ُـ َ
ش ََ
َالغرب َ َ
َِ
َاتجاهٌ َعاـ َفي
َ
َوىو
ظَُ
الذيَتوجيوَالعناصر َالمذىبي َةُ َالفكري َةُ َواالجتماعي َةُ َوالسياسية"َٕ.نبلح َ
َُ
يَضدَالتيديد َ
َِ
الجماؿ َالشكم
َِ
جديدةًَ
ائؽ َ َ
الً َوطر ََ
بيَيتضمف َأشكا َ
َُ
مذىب َأدبيَ ،وفنيَغر
ٌَ
ركزَعمىَأفَ َالحداث َةَ َ
يف َ ََا
يف َالسابق َِ
أفَالتعريف َِ
الففَ،وليسَىذاَفحسبَبؿَقطعَجميعَ
األدبََو َِ
التقميديةَفيَ َِ
َِ
المعاييرَ
َِ
البَو
ؿَالقو َِ
لمتعبيرَ،ميمتياَىدـَك َّ
َِ
أشكاؿَالتواصؿَمعَالماضيََ.
َ

ثانيًاًً-التعريفاتًالغربيةًلمحداثةًً:

الباحث َعمىَ
َُ
َحرص َ
ََ
األساليبَ ،لذلؾ
َِ
المضاميف َو
َِ
األفكار َو
َِ
ومتعددةُ َ
َ
يفات َالغربي َةُ َكثيرَةٌ َجداًَ َ
التعر َُ

أدبَالتكنولوجياَأنياَالففَالمتأتيَمفَ
َُ
حَمفَحيثَالمعنىَوالداللةَ.الحداث َةَُ"
اختيارَأكثرىاَقربَاًَلممصطم َِ
َِ
غباتَ
األطر َالتقميديةَ،ويتبنىَر َِ
البلففَالذيَيحطـ َ ََ
َُ
نياَفف َ
َُ
دية َإ
ية ََوالتقمي َِ
باألمور َالواقع َِ
َِ
اؼ َ
عدـ َاالعتر َِ
َِ
الفوضويةَالتيَالَيحدىاَحد"ََٖ.
َِ
اإلنسافَ
َِ

َالخصوصياتَ
َِ
َوالعادات َوالتقاليدَ ،وىي َالخروج َمف
ًَوالحداث َةُ َ"معاداة َالتراث َوسقوط َاألعراؼ َ
إلىَالكونيةَ"َٗ.
َِ
الدخوؿَ
َِ
َو
َشكمِو َأوَ
حديث َال َسابؽ َلو َفي َ
َبموقؼ َ ٍَ
ٍَ
َيعكس َالوعي
َُ
َوالحداث َةُ َ"ىي َمرادؼ َلمفف َالحديث َالذي
اإلبداعية َفيَ
َِ
ات َ
َأعنؼ َالثور َِ
َُ
السابقة َأف َىناؾ َثورَةً َفني َةً َوأدبي َةً َولعميا
َِ
يفات َ
ظُ َفي َالتعر َِ
لغتو"َ٘ .نبلح َ

أبرزَماَتحتويوَالتعريفاتَ
أفَ ََ
ىَالباحثَ َّ
َُ
يَلئلنسانيةَعامةَوألوروباَخاصةَ،وير
َِ
يخَالثقافيَوالحضار
التار َِ
ٔ

ََ-المعجـَالمفصؿَفيَاألدبَ،محمدَالتنوخيَ،طَٖ،دارَالكتبَالعمميةَ،بيروت،ٜٜٔٓ،جََٔ.ٖٜٗ:

َٕ-معجـَمصطمحاتَعصرَالعولمةَ،إسماعيؿَعبدَالفتاحَعبدَالكافيَ، www.kotobarabio.comَ،
قويسناَ.ٜٔٔ:َٕٖٓٓ،

َٖ-الحداثةَ،مالكـَبرادبريَوجيمسَماركفارلفَ،ترجمةَمؤيدَحسيفَفوزيَ،دَطَ،دارالمأموفَلمترجمةَوالنشرَ،بغدادَ،
َ.ٕٙ:َٜٔٛٚ

ََٗ-نقدَالحداثةَ،اآلفَتوريفَ،ترجمةَأنورَمغيثَ،المجمسَاألعمىَلمثقافةَ،القاىرةَٜٜٔٚ،ـَ.َٕٚٓ:
ََ٘-الحداثةَوماَبعدَالحداثةَ.ٔٔ:
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أشكالِياَ،
بكافة َ َ
اإلعبلـ َ َِ
َِ
وسائؿ َ
َِ
ذلؾَاألدبَالذيَيعتمد َاعتماداً َكمياً َعمىَ
َُ
السابقةَىوَأدبَالتكنولوجياَ ،
يعة َجداً َلـَيسبؽَلياَمثيؿَ ،ىذاَالتقدـَالبلفتَ
ةَبحركة َسر ٍَ
ٍَ
ويعتمد َأيضَاً َعمىَوسائؿَاالتصاؿَالمتطور
َُ

َفكر َجديدَاًَ
َِ
َوقيـ َ
اث َالماضي ََ
ومعاداةً َلتر َِ
َ
التقميديةَ ،
َِ
لؤلطر َ
حمؿ َفي َداخمَِ َِو َتحطيمَاً َ َِ
ََ
الحاضرَ ،وتبني ََاً
سمة َلذلؾ َىي َالفوضى َوالغموضَ
أبرز َ ٍَ
َالتقدـ َالتكنولوجي َالمتمثؿ َفي َ(الربوت)َ .إف َ ََ
َِ
يعتمد َعمى
َُ
َذاتوَ
ع َمع َِ
يعيش َفي َحي ٍرَة َوص ار ٍَ
اإلنساف َ َُ
ََ
َجعؿ َ
ََ
األمر َالذي
اضحةَُ َ ،
ٍَ
َمعايير َو
ََ
والتعقيد َوالحرية َدوف
مكانوَ،
ت َتحؿَ َمحمَوَ ،وتأخَُذ َ ََ
الوسائؿ َالحديث َةَ َبدَأَ َْ
ََ
اآلالت َو
َِ
أف َ
وقيمو َومعنى َوجودهَ ،لقد َرأى َ َّ
اقعو َ َِ
وو َِ
المجاالتََ.
َِ
فيَكافةَ
َِ
المفقودةَ
َِ
المكانةَ
َِ
وتمؾَ
ذلؾَالدورَ ََ
َِ
َالستعادَِةَ
ََ
َُ
وباتَ
ََ
ىذاَاإلنسافَيسعىَجاىداً
َ

ثالثاًًً-التعريفاتًالعربيةًلمحداثة :

مسمـ َبوََََََ،
ويعيد َالتساؤؿ َفيما َىو َ ٌَ
قائـَُ َ ،
َََََالحداث َةُ َ"إنيا َحال َةُ َوعي َمتغيرةَ ،تبدَأُ َبالشؾ َفيما َىو َ ٌَ
جسد َموقعَاً َمف َىذاَ
المجتمعَُ َ ،لي ََ
َِ
عبلقات َ
َِ
لتغير َحادثَفي َ
ية َ َِ
إبداعية َجذر ٍَ
ٍَ
اغة َ
يتجاوز َذلؾَإلى َصي ٍَ
َُ
َو
يةَلمحاضر"َٔ.
وتفيدَمفَالكشوؼَالفكر َِ
َِ
اؼَاألدبيةَلمماضيَ،
تتجاوزَاألعر ََ
َُ
التغييرَويصوغوَصياغ َةًَ
َِ
ابيةَوابتكارَ
فيَالممارسةَالكت َ
َِ
جديدةًَ
ويفتحَأفاقَاًَتجريبي َةًَ َ
الحداث َةَُ"تساؤؿَجذريَيستكشؼَالمغ َةََالشعري َةََُ َ،
يدةَلئلنسافَوَ
َِ
شخصيةَفر
ٍَ
تكوفَفيَمستوىَىذاَالتساؤؿَ،وشرطَذلؾَأفَيصدرَعفَنظرٍَةَ
َ
طرؽَلمتعبيرَ
َِ
الكوف"ََٕ.
َِ

ليستَمجرد َنقيضَلماَىوَقديـَأوَمألوؼَأوَسائدََ،واَفَانطوتَعمىَىذاَكموَ ،ولكنياَ
َُ
َََََالحداث َةُ َ"
إلىَدالالتَأخرى"َٖ.
ٍَ
المغويةَ
َِ
الدالليةَو
َِ
ائرَ
تخرجَمفَىذهَالدو َِ

بيةَ
يفات َالغر َِ
َتضؼ َشيئاً َجديداً َمقارن َةً َبالتعر َِ
َْ
لمحداثة َلـ
َِ
يفات َالعربي َةَ َ
الباحث َأفَ َالتعر َِ
َُ
ََويرى َ
االعتبار َالخصوصية َالعربيةَ،
َِ
َاألخذ َفي َ
َِ
بية َدوف
يفات َالغر َِ
يفات َالعربي َةُ َتقميد َومحاكاة َلمتعر َِ
فالتعر َُ

بلً َمياجمةَالتراثَالقديـَومحاربتو َََ ،وخمؽَ
أشكالِياَ،منياَمث َ
فيَمعظـ َ َ
َِ
فَىذاَالتقميد َ
َُ
َواإلسبلميةَ،وكا
باالنقطاع َعفَالماضيَتماماًَ،ورأيَآخرَ
َِ
ؿَ
جديدة َتحاكيَالحال َةََالغربي َةََ،وىذاَالرأيَيقو َُ
وحالة َ ٍَ
نموذجَ ٍَ
ٍَ
َِ
َجذورىاَ
االستفادة َمنوَ ،ثـ َبناء َالحداثة ََوالمعاصرة َالممتدة َفي
َِ
ديـ َو
اث َالق َِ
يقوؿَ :باإلطبلع َعمى َالتر َِ
مفَنقاطَ
َِ
أف َ
ىَالباحث َ َّ
َُ
التحديث َتواكبَالنموذجَالغربيَ .كما َير
َِ
مفَالتغيير ََو
َِ
حالة َ
ؽ َ ٍَ
لمماضيَ ،معَخم َِ
َِ
عمىَن ََمطَ
ََ
أشكاؿ َجديدٍَة َ
ائؽَلمتعبير ََو ٍَ
َِ
ات َوطر
بابتكار َأدو ٍَ
َِ
لمغرب َىوَالمطالب َةُ َ
المحاكاة َ َِ
َِ
لمكتابة َو
َِ
التقميد َ
َِ
لمتعبير َشيئَاً َضروريَاً َوميمَاً َجداً َولكفَيجبَ
َِ
ؽَ
ات َوالطرائ َِ
ابتكار َاألدو َِ
أمر َ َِ
كاف َ َُ
ف َ ََ
النموذجَالغربيَ ،وا َْ
مكاناتِيا َواألجناسَاألدبيةَ
بية َوا َ
َالمغة َالعر َِ
َِ
تناسب َمع
َُ
أف َيتناسبَوخصوصيتناَالعربية َواإلسبلميةَ َ ،وي

ََٔ-تعارضاتَالحداثةََ.َٚ٘:

َََٕ-فاتحةَلنياياتَالقرفَالعشريفَ،أدونيسَ،طَٔ،دارَالعودةَ،بيروتََٜٔٛٓ،ـََ.َٖٖ٘:

ََٖ-جمالياتَالحساسيةَوالتعبيرَالثقافيَ،صبريَحافظَ،مجمةَفصوؿَ،مجَ،ٙعَٜٗٔٛٙ،ـَََ.ٚٙ:
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َصعيد َالتنظير َولـ َيتجاوزَ
َِ
َاألمر َظؿَ َعمى
ََ
َأف َىذا
بية َ.إال َّ
َطموحاتِنا َوىموَِمنا َالعر َِ
َ
َتعبر َعف
التي َُ
اعاةَأيَمفَالخصوصيات َأوَ
َِ
بية َدوفَمر
ية َالغر َِ
ات َالتعبير َِ
صفحاتَالكتبَ َ ،وبقى َلناَاستخداـَاألدو َِ
اقعَالغربيََ.
المغاتَاألجنبيةَوالو َِ
اقعَالعربيَ،و َِ
بيةَوالو َِ
بيفَالمغةَالعر َِ
َِ
أوَاالختبلفاتَ
َِ
ؽَ
الفوار َِ
َ

نشأةًالحداثةًومراحمهاًً:
َ

يخَقطعيَونيائيَلظيور َالحداثة؛َألفَالحداثةَ
َِ
يفَأنوَال َيوجدَتار
كثير َمفَالباحثيفَوالمفكر َّ
ث َ ٌَ
تحدَ ََ
إالَأفَ
وثقافاتِوَ َّ
َ
اتَالعالـَ
يَمشترؾَومتداخؿَبيفَجميعَحضار َِ
َِ
ؿََتواصميَتحاور
كنموذجَكونيَىيَعم ٌَ
ٍَ
ية َقدَ
لوَفيَالمغة َاإلنجميز َِ
َِ
استخداـ َ
ٍَ
ؿَ
ف َأو َُ
الحداثة َ"َوكا ََ
َِ
لمصطمح َ
َِ
ؿَاستخداـ َ
ٍَ
أو
قاـَبتحديد َ َّ
َِ
فَ
ىناؾَم َْ
ََ

ورد َفي َ ٍ
كتابَ َعنوانوَ Asurvey ofَ Modernist Poetry :لمؤلفيو َجريفر َورايدنجَ
ََ
ظيرتَفيَ
حديث َ ََ
آخر"َواذاَكانتَلفظ َةُ َ ٌَ
(َ)Graves&Ridingنشرَعاـََ .ٔ"ٜٕٔٚلكفَ َىناؾَرأيَاً َ ََ
يميزَالعصورَاليونانيةَ
الذيَكافَ َُ
ََ
ىوَقديـَو
ٌَ
اضَعمىَماَ
ابعَعشرَالميبلديَلمتعبيرَعفَاالعتر َِ
َِ
القرفَالر
َِ
شحنتَياَالعاطفية"ََٕ.
والرومانيةَالقديمةَ،فإفَىذهَالمفظ َةََلـَتتخَْذَ َ

وجماليةَ"َ
ٍَ
فمسفيةَ
ٍَ
وَمفَدالالتَ
ٍَ
قاطعَ ََ
يخَ ٍَ
نرى(ىابرماس)َيحددَبتار ٍَ
ظيورَمصطمحَالحداثةَ،وماَيحمَمُ
َبرز َفيو َمفيوـ َالحداثة َالذي َبدَأَ َبالتداوؿ َحواليَٓ٘ ٔٛعمى َيد َكؿَ َمف َجرارديَ
َالوقت َالذي ََ
َِ
في
نيرفاؿَG.Denervalوشارؿَبودليرََ.ٖ"C.Beaudelaire
يَأفَالحداث َةََ
ع َّ
فَََيدَ َِ
احؿَالحداثةَفيناؾَم َْ
ََ
المصطمحَوتطورَداللتوَ،أماَعفَمر
َِ
ظيورَ
عفَبدايةَ َِ
َِ
ىذاَ
َخضـَ
َِ
َالحداثة َفي
َِ
َبعدة َمراحؿَ ،وأوؿ َىذه َالمراحؿ َالحضارة َاليونانيةَ ،ولو َنظرنا َإلى
مرت َِ
الغربي َةَ َ َّ
َالقديـَ
َِ
َالفكر َالغرَبِي
َِ
َتَ ََمثَمَت َفي
َنجد َأنيا َ
الناحية َالتاريخية َوالحضاريةَوالثقافية َُ
َِ
التجربةَاألوروبيةَمف ً
ية"َ.ألفَ
انطبلقةَفكر ٍَ
ٍَ
ؿَأساسَاًَقويَاًَلكؿََ
الفكرَاليونانيَظ َّ
فَ ََ
القوؿَإ َّ
ونستطيعَُ ََ
َ
المتمثؿَفيَالفكرَاليونانيَ،
َِ
إلىَالعصر َاليوناني(العصرَالمحوري)َ
َِ
ذاتياَبالعودة َ
َِ
ةَكانتَتسعىَإلىَتأصيؿ َ
َِ
المذاىب َالفكري
َِ
معظـ َ
ََ
يقتياَبالعودة َإلى(ىيراكميت)َ ،وماديتياَبالعودةَ
َِ
فالماركسيةَوىيَمفَفمسفات َالعصرَالحديثَتؤصؿَطر
َِ
لمحداثةَ
َِ
انيةَ
عفَالمرحمةَالث َِ
َِ
الفكرَاليوناني"َٗ،أماَ
إلىَ(ديم َوقريط)َوشيفرةَفرويدَترجعَبرمتياَتقريبَاًَإلىَ َِ

القيـَ
ثؿ َو َِ
لمم َِ
ات َ َُ
نسيةَوماَصاحََبياَمفَدعو ٍَ
ََ
القرفَالثامفَعشرَمعَاندالع َالثورةَالفر
َِ
اخر َ
ظيرتَفيَأو َِ
العقبلنيةَ
َِ
التقدـ َو
انييار َ َُمثؿ َ َِ
حرب َالعالمية َاألولىَ ،و َِ
َنياية َال َِ
َِ
الحديثةَ ،أما َالمرحمة َالثالثة َفيي َمع
َِ
ََٔ-الحداثةَوماَبعدَالحداثةَ.ٕٓ:

التواصؿَفيَالفمسفةَالنقديةَالمعاصرةََ.ٜٔٓ-ٔٓٛ:
ََٕ-الحداثةَو َ
ََٖ-المرجعَالسابؽَ.َٜٔٓ:

ََٗ-الحداثةَعبرَالتاريخَ،حناَعبودَ،دَطَ،منشوراتَاتحادَالكتابَالعربَ،بيروتَ.ٕٙ:ََٜٜٔٛ،
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اخرَ
َالقرف َالماضي َ"فقد َتفجرت َفي َأو َِ
َِ
اخر َالستينيات َمف
َبدأت َفي َأو َِ
َْ
اليةَ ،أما َالمرحم َةُ َالرابعة
والمبر َِ
لـَتنتوَعبلماتياَوتعبيراتياَبعد"َٔ.
َِ
الستينياتَمفَىذاَالقرفَوماَزالتَ
ً

احلداثت يف األدب انعربي :
نبيَمحمد َػَصمىَا َ
ٍَ
يـ َعمىَال
آف َالكر َِ
معَنزوؿ َالوحيَبالقر َِ
َِ
بية َفيماَنظفَ َ
الحداثة َالعر َِ
َِ
جذور َ
ََََتبدَأُ َ َُ
اإليمافَبوَ َ،وكوفَأفَ
َِ
بالتوحيد َو
َِ
هَفيَبقاع َالمعمورةَ،لقدَأمرىـَا ََُ
َِ
عميوَوسمـ َػَوظيورَاإلسبلـَوانتشار
روحية َلـَيعرفياَالعربيَمفَقبؿَ،
ٍَ
ؽَ
الفكر َفيَآفا ٍَ
وجاؿ َ َُ
ؿ َ ََ
ط َالخيا َُ
درؾَإالَبالعقؿَ ،فقدَنش ََ
َِ
األمر َ َُ
الَي
ََ
أيَ
َواالقتصادي َوالسياسيَ ،لكف َأدونيس َلو َر ٌَ
اقع َاالجتماعي َ
َتغير َفي َالو َِ
عبلوةً َعمى َما َأحدثو َمف ٍَ
َ
يتحدثَ
َُ
معَتأسيسَالدولةَاألمويةَ،والجانبَالسياسيَالذيَ
َِ
بيةَىيَ
الحداثةَالعر َِ
َِ
آخرَ،فيوَيقرََأفَبداي َةََ
َُ
عمىَسياسةَالحكاـَوتصرفاتيـَ،أماَالجانبَ
َِ
اعاتَ
اتَوصر ٍَ
عنوَأدونيسَىوَتمؾَاألفكارَالتيَأدتَلثور ٍَ

اء َأمثاؿَ(بشارَبفَبردَ ،وأبيَنواسَ ،وصالحَبفَعبدَالقدوسَ ،وأبيَ
الشعر َِ
الفنيَفيتمثؿَفيَعدد َمفَ َ
ٍَ
تماـَ) َوقد" َأسسَلياَأبوَنواسَوأبوَتماـَ ،لغةَوشعريةَ ،وابفَالرونديَوالرازيَوجابرَبفَحيافَفك اًرَ
العالـ َجديدةَ،ٕ"...والَ
حقائؽَعفَاإلنساف َو َِ
َِ
نشوء َ
التيَتفترض َ ََ
َُ
واستبصا اًرََ ،والتصوؼَتجربةََورؤيةَ،و

عنياَأدونيسَلـَتظيرَلموجود َمفَ
َِ
التيَتحدث َ
ََ
الباحث َمعَأدونيسَفيَرأيوَالسابؽ؛َألفَالحداث َةََ
َُ
فؽ َ
يت َُ

ؿَ
فراغَأو َمفَالَشيءَ،وانماَانبثقتَمفَرحـَاألفكارَوالمعتقداتَالدينيةَالتيَجاءَبياَاإلسبلـَ،ويتمث َُ
الحياةَلئلنساف َالعربيَ،
َِ
جاالت َ
َِ
َفيَجميع َم
َِ
ََ
ذلؾَفيَاإلعجاز َالمغويَالقر
َِ
آنيَ،الذيَأحدث َتغي اًرَشامبلً
الذيَسار َفيوَ
ََ
فيَنفس َاالتجاهَ
َِ
ويسير َجابرَعصفورَ
الحياةَُ َ،
لمكوف َو َِ
ؿ َرؤي َةً َشامم َةً َ َِ
آف َيحم َُ
فكاف َالقر َُ
ََ
َأنجزهَ
ََ
َتبمور َفيما
ََ
َتغير َالفت،
َنفسو َمف ٍَ
َالشعر َالعرَبِي َِ
َِ
أدونيس َعمى َأف َالحداث َةَ َىي"ما َط أر َعمى
ابتداء َمف َبشار َبف َبرد(ٔٙٚىػ) َوصالح َبف َعبد َالقدوس(ٔٙٚىػ) َمرو َاًر َبأبيَ
اء َالمحدثوفًَ َ ،
الشعر َُ
القدماءَ ،مف َمعاصري َىؤالء َالشعراءَ ،صفةَ
َُ
َأطمؽ َ
ََ
انتياء َبأبي َتماـ(ٕٕٜىػ)...ولقد
نواس(ٜٜٔىػ) َو ًَ

المحدثيفَعمييـ"ََٖ.

قديمةََ،والَرسماًَسطحياًَ
اثيةَ ٍَ
لنماذجَتر ٍَ
ََ
محاكاةًَ
َ
َََََالََُي ََعدََالشعرَعندَىؤالءَالشعراءَالمحدثيفَتقميدَاًَأوَ
اَعمىَعمود َالشعرَ،
َِ
ديدنيـَالخمؽَالَعمىَمثاؿَ،لقدَأغربواَفيَالتصويرَ،وخرجو
كاف َ َُ
اقعََ َ ،
تقميديَاً َلمو َِ
ٍ
يةَغيرَمألوفةَمفَخبلؿَتغييرَالنسؽَالمألوؼَلؤللفاظَ،وبالتاليَابتكارَمعافَ
وأعطواَلمغةَأبعاداًَمجاز
ٍ
لمحداثة َبدأتَمعَ
َِ
ىَالبعض َأفَالمرحم َةَ َالتالي َةَ َ
َُ
ثـَير
جديدة َوغريبةَحتىَقيؿَفيَشعرىـَأنوَمعقدَٗ َ،

ََٔ-الحداثةَوالتواصؿَفيَالفمسفةَالنقديةَالمعاصرةَ.َٜٔٓ:
يةَالعربيةََ.ٖٛ:
َ
ََٕ-الشعر

ََٖ-تعارضاتَالحداثةََ.ٚٗ:
 -أظز اٌّزصغ اٌظببك .67 :
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ماَسميَ(عصرَالنيضة)َ"وبيفَأوائؿَالقرفَالتاسعَعشرَوأواسطَاألربعيناتَمفَالقرفَالعشريفَ،
بدايةَ َُ
َِ
َوحداثتِوَ ،ومرحمة َما َسمي َب"عصرَ
َ
َبثقافتِو
َ
وىي َمرحمة َاالستعمار َالغربي َومرحمة َاالتصاؿ

النيضة"َ...استعيدتَمسألةَالحداثة"َٔ.
ؼَ
عَِر ََ
الحياةَ،وىوَماَ َُ
مجاالتَ َِ
َِ
فيَجميعَ
َِ
التخمؼَ
َِ
مفَاالنحطاطَو
َِ
طويمةَ
َََجاءتَىذهَالمرحمةَبعدَفت ٍرَةَ ٍَ
لمشعرَالعربيَعمىَيدَالباروديَوشوقيَ،
اإلحياءَ َِ
َِ
البعثَو
النيضةَوالذيَش َِيََدَمدرس َةََ َِ
َِ
التنويرَأوَ
َِ
بعصرَ
َِ
السيابَ،
َِ
ثـَتََبِ ََعيـَالعقادَوشكري َوالمازني َومطر
َ
افَفيَمدرسة َالديوافَ ،وىكذا َتطور َالشعرَحتىَبدأََ َ ّ
َرحمة َالشعرَ
َِ
اتجاهً َحديثَاً َفي
جديدةً َو َ
ونازؾ َالمبلئكةَ ،وصبلح َعبد َالصبور َ َولويس َعوض َمرحم َةً َ َ
العربيََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ.

سماتًوخصائصًالحداثةًًًًًًًًًًًََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ

الَتستطيعَالحداث َةَُمواصم َةََمسيرَتِ
لمتغيرَ
ياَإالَباألزماتَوكمماَتعددتَاألزماتَكانتَالبيئ َةَُمناسب َةًَ َِ
َِ
ٔ.
َُ

ولظيورَالجديدَ.
َِ

معَالقديـَوالتقميديََ.
َِ
يتعارضَ
َُ
وماَىوَحديثَ
ٌَ
معَالقديـَ،
َِ
لمحداثةَ
َِ
الدائـَ
التعارضَ َُ
َُ
ٕ.
الحياةَ،أيَأنياَدائمَاًَ
مجاالتَ َِ
َِ
وفيَجميعَ
َِ
العصورَ،
َِ
األوقاتَو
َِ
لمتغييرَفيَكؿََ
َِ
َٖ .تسعىَالحداث َةَُدائمَاًَ
الجديدَ.
َِ
تناديَب

ماَيخدـَاإلنسافَوالعالـَ.
َُ
ٗ .الحداث َةَُتطوري َةٌَتنموي َةٌَإبداعي َةٌَلكؿََ
تةَ ،فماَمفَ
معايير َثاب ٍَ
ٍَ
لموصوؿ َإلىَ
َِ
حتىَأعماقياَ ،
َِ
ؿ َفيَالظاىرَِة َ
٘ .الحداث َةَُشمولي َةٌَبمعنىَأنياَتتغمغ َُ
جديدةَٕ
يقةَ ٍَ
تَإليوَالحداث َةَُبطر ٍَ
سع َْ
شيءَإالَ ََ
ٍَ
يا بعد احلداثت :
َالمرحمة َالتي َتمي َ(الحداثة) َومف َىذهَ
تسمية َالمرحمة َالحاليةَ ،وىي َ
َِ
ؿَ
كبير َح َو ََ
ؿ َ ٌَ
دار َجد ٌَ
ََََ ََ

األسماءَ(ماَبعدَالحداثة)َ،و(ماَبعدَالحداثية)َ،أو(ماَبعدَالحديث)َ،أو(ماَبعدَالبنيوية)َأوَ(التفكيكية)َ
حوؿَ
الشديد َ ََ
ََ
االختبلؼ َ
ََ
أف َ
مفَالمبلحظ َ َّ
َِ
شيوعاً َاآلفَىوَ(ماَبعدَالحداثة)َ َ ،و
ولكفَاألكثر َ َ
ََ
وماَبعدىاَ،
انعكس َذلؾَعمىَ
لظيور َىذاَالمصطمحَ(ماَبعدَالحداثة)ََ ،و ََ
َِ
محدد َ
زمف َ ٍَ
عمىَتحديد َ ٍَ
َِ
انعكس َ
ََ
التسمية َ
َِ
َمصطمح َ"ما َبعد َالحديث" (َ )Postmodernو"ماَ
َُ
لممصطمحَ "َ .وكاف
َِ
حَ
محدد َواض ٍَ
يؼ َ ٍَ
وضع َتعر ٍَ
َِ
بعينياتَ
َِ
األحداث َفي َاألر
َِ
َسطح َ
َِ
َظير َآنذاؾ َعمى
ََ
بعد َالحداثة(َ )Postmodernismقد
َالمقاببلت َالنقديةَ.ٖ"...
َِ
َالعقد َالتالي َكمصطمحيف َتنظيمييف َفي
َِ
وشاع َاستخداميما َفي
َوالخمسينياتََ َ ،
َٔ-الشعريةَالعربيةَ.ٖٛ:
 أظز ،اٌغذارت ٚاٌخٛاطً ف ٟاٌفٍظفت إٌمذ٠ت اٌّؼبطزة ،111-111 :اٌغذارت ِٚب بؼذ اٌغذارت.01-01:ََٖ-الحداثةَوماَبعدَالحداثةَ.َٖٔ:
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أبرز َماَ
اتَ .و ََ
ات َوالثمانين َِ
صطمح َفي َالسبعين َِ
َِ
بظيور َىذا َالم
َِ
قاؿ َ
ف َ ََ
َالعمماء َ ََم َْ
َِ
وليس َىذا َفحسب َفمف
تياجـَ
لبلستيبلؾَ ،وىيَأيضَاً َمثؿ(الحداثة)َ َُ
َِ
جديدةً َونزوعَاً َ
يميز(ماَبعد َالحداثة) َأفَفيياَقيمَاً َجمالي َةً َ َ
َُ
َلمنصوصَ
َِ
التحميمية َالمتعددة
َِ
اءات َ
َخبلؿ َالقر َِ
َِ
َسماتِيا َالتفكيؾَ ،مف
َ
َوتسخر َمنياَ ،ومف
َُ
فنوف َالماضي
ف َتبنواَ
يَأبرز َ ََم َْ
ََ
يكيَالجنسيةَمفَأصؿ َمصر
ٍَ
حدودَ ،ويعدَ َ(إييابَحسف)َاألمر
مطمقة َليسَليا َ ٌَ
ٍَ
ية َ
بحر ٍَ
َسمسمةَ
ٍَ
الً َلما َبعد َالحداثة َففي
ؿ َأسطوَ
َالحداثة َوكتبوا َفيو"َ ،فإف َاتجاه َإيياب َحسف َيمث َُ
َِ
اتجاه َما َبعد
بعدَالحداثة َعممَاً َجديدَاً َونيجَاً َمتمي َاًزَ
َِ
ؿ َمفَما َ
َ،استطاع َأفَيجع َ
ََ
َِ
الثمانينيات
خبلؿَالسبعينيات َو
َِ
كتبيا َ

لمنقد"ََٔ.

الحداثةَ َوماَبعدَالحداثةَومفَىذهَالتناقضاتَأفَالحداثةَ"ىدؼَ
َِ
لمتناقضاتَبيفَ
َِ
جدوؿَ
بوضعَ ٍَ
َِ
اـَ
َوق ََ

وقدَاشتيرَ
ََ
ونظاـَوتركيبَوابداعَوجماؿَ ،و(ماَبعدَالحداثة)َفوضىََوعبثَ َوتحميؿَ َوتفكيؾََوىدـ"َٕ .
الذيَيدورَ
َُ
الصمت َ
َِ
داثةَبأدب َ
َِ
أدب َماَبعدَالح
صؼَ ََ
حيثَ َو ََ
اف َكتاَبِو َ(أدبَالصمت)َ َُ
إيياب َحسفَبعنو َِ
يفَالذيفَتناولواَ
َ
يخَالغربيَ َ،ومفَالباحثيفَوالمفكر
التاـَلمتار َِ
فضَ ََ
وَليعمفَالر ََ
ََ
َِ
عمىَنفس
ينقمبَ
حوؿَنفسوَ َ،و َُ
اسة َ(فرانسوا َليوتار)(َ ،دريدا)(َ ،زونتاج)(َ ،اندريو َبريتوف)َ َ ،وماَ
بالبحث ََوالدر َِ
َِ
(أدب َما َبعد َالحداثة) َ

المحددَ،والزالتَلياَمستوياتَمتعددةَفيَ
َِ
التفسيرَ
َِ
يفاتَو
زالتَالحداث َةَُ،وماَبعدَالحداثةَتتأبىَعمىَالتعر َِ
يَيطغىَعمىَحياةَ
َِ
طٌ َثقافيَحضار
اإلنسانيَليسَلياَحدودَ،إنياَنم َ
ٌَ
مناحيَالحياةَفيَالكوف َ
َِ
جميع َ
َِ

محظةَ
شياَالعاَلََُـ َفيَال َِ
لقدَتجاوزتَ(ماَبعدَالحداثة)َنفسياَكظاى ٍرَة َيعي َُ
ََ
الحاضرَ ،
َِ
اإلنسافَفيَالوقت َ
َِ
الفنوفَٖ.
األدبَو َِ
يةَ،و َِ
اليندسةَالمعمار َِ
َِ
فيَالفمسفةََو
َِ
اىنةَ،
يةَالر َِ
الحضار َِ
ََََََََََ

ادلبحث انثاني -عناصر األسهىب عند حازو انقرطاخني َ
المتَػ ََوفىَ(ٗٙٛىػ ػ)َلمنقػ َِػدَاألدبػػيَالعربػػيَالقػػديـَوالحػػديثَعمػػىَالس ػواءَرؤي ػةًَ
ػازـَالقرطػػاجنيَ َُ
َقَ ػدَََـَحػ َ
ػردَ
لخطوطَالصياغةَوتحوالتياَفيَمستوييياَالعاديَواإلبداعيَ،متمثمةَفػيَاألسػموبَ،والػذيَأف ََ
َِ
َوتصو َاًرَ

ػاؿَالفنػػيَ
ػوَواد اركػػوَألىميػ َِةَالجمػ َِ
ػسَوعيػ َ
لػػوَفػػيَكتابػ َِػوَالمنيػػاجَقسػماًَخاصػاًَىػػوَالقسػػـَال اربػػعَٗ،ممػػاَيعكػ َ
اإلبداعَالشعريَونتائجوَالتأثيريةَ،األمرَالػذيَجعػؿَحازمػَاًَينحػوَبالببلغ َِػةَ
َِ
فيَعمميةَ
َِ
لؤلسموبَ،وقيمتوَ
َِ
ثباتَ َِ
يةَ،
ػاليبَالشػعر َِ
ػثَفػيَاألس َِ
إعجازهَالفنػيَوالبيػانيَ،لمبح َِ
ونصوصوَواَ َِ
َِ
آفَ
فيَأساليبَالقر َِ
َِ
مفَالبحثَ
َِ

ََٔ-الحداثةَوماَبعدَالحداثة.ٕٜ:
 اٌّزصغ اٌظببك . 01:ََٖ-انظرَ،مقالةَنحوَمفيوـَؿ(َماَبعدَالحداثة)َ،إييابَحسفَ،ترجمةَصبحيَحديديَ،مجمةَالكرمؿَ،راـَا َ،عََٔ٘،
ربيعََ.ٜٜٔٚ
َ

 اٌمظُ األٚي ِٓ وخبة إٌّٙبس ِفمٛد ٠ ٌُٚذوز ف ٟاٌىخبة ،لذ ٠خببدر ٌٍذ٘ٓ أْ وخبة إٌّٙبس رالرت ألظبَ فمظ ،بً ٘ٛأربؼت ألظبَ ػٍ ٝاػخببر اٌمظُ األٚي اٌّفمٛد.
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ػثَالببلغػػيَفػػيَحاجػ ٍَػةَماس ػ ٍَةَلمػػفَينقمػػوَىػػذهَالنقمػػةَالنوعيػػةَ َ،وبيػػاَاسػػتطاعَأفَيمممػػـَ
ػافَالبحػ َُ
ػؿَكػ ََ
وبالفعػ َِ

ػورَورؤي ػ َةًَكمي ػ َةًَلمفيو ِم ػوَ،فبس ػطَََقواعػ ََػدهَ،وثب ػتَ
شػػتاتَاألفكػػارَالجزئيػػةَح ػ َوؿَاألسػ َِ
ػموبَ،ويعطينػػاَتصػ ََاً

نحوَاستقبلَلَوَالذاتيََ.
أركانوَ َ،وم ََ
ََ
َ

ػموبَبالمعػػانيَ
ػاءَعبلق ػ َِةَاألسػ َِ
ػبلؿَإرسػ َِ
أفَحازم ػَاًَجسػ ََػدَعممي ػاًَالرؤيػػةَالسػػابقةَمػػفَخػ َِ
ػثَ
ويػػرىَالباحػ َُ
َ
ػددَالتعػرؼَإلػىَ
ػاؿَ:المبػدعَوالػنصَوالمتمقػيَ،واذاَكنػاَبص َِ
ػرَاالتص َِ
يةَوعناص َِ
اضَالشعر َِ
األلفاظَواألغر َِ
َِ
و

ِ
فَ
وَعمػ َْ
إلىَأنػوَلػـَينفص َْ
جبَاإلشاَرَةَُ
القرطاجنيَفيَالبحثَاألسموبيَ،فإنوَت َُ
َِ
المنيجَ
َِ
ّ
ػؿَفػيَفكَِػرهَونظريتػ ّ
ػادَ
ػودَالنقػ َِ
ػاتَجيػ َِ
ػاؼَلحمقػ َِ
ػدةٌَتضػ َُ
ػاؿَىػػوَحمق ػ َةٌَجديػ َ
ػؿَإفَجيػ ََػدهَف ػيَىػػذاَالمجػ َِ
ػربَ،بػ َّ
ػادَالعػ َِ
سػػبقوهَمػػفَالنقػ َِ
ومحددَ
َِ
اضحَ
ومنيجَو ٍَ
ٍَ
ووضعياَفيَتصورَ
ٍَ
ؿَىذهَالجيودَالمبعثرةَ،
العربَالذيفَسبقوهَ،وماَفعموَجمعَك َّ
َِ
المعالـَ.

ػيـَأفك َِ
هَأوَمعانِيػوَفػػيَ
َ
ػار
بَبأنػػوَطريقػ َةَُالشػاعرَفػيَتنظػ َِ
ػازـَفػيَكتابِػوَالمنيػاجَتعريفػاًَلؤلسػم َو َِ
َق َّػدََـَح ٌَ

مستوىَالخطابَالشعريَيقوؿَ"َ:لمػاَكانػتَاألغػراضَالشػعريةَيوقػعَفػيَواحػدَمنيػاَالجممػةَالكبيػرةَمػفَ
ياَتُقتنػىَكجي َِػةَوصػؼَالمحبػوبَ
توجدَ َومسائؿَمن َ
وكانتَلتمؾَالمعانيَجياتَفيياَ َُ
ٌَ
المعانيَوالمقاصدَ،

ػرضَ
وجيةَوصؼَالخياؿَوجي َِػةَوصػؼَالطمػوؿَوجي َِػةَوصػؼَيػوـَالنػوىَومػاَجػرىَمجػرىَذلػؾَفػيَغ َِ
َِ
ػاتَوالنقمػ َِػةَمػػفَبعضػػياَإلػػىَبعػػضَوبكيفيػ َِػةَ
ارَعمػػىَتمػػؾَالجيػ َِ
ػنفسَباالسػػتمرَِ
ؿَلمػ َِ
النسػػيبَ،وكانػػتَتحصػ َُ
ػموبَإلػػىَالمعػػانيَنسػػب َةََ
ػأةٌَتسػػمىَاألسػػموبَ،وجػػبَأفَتكػػوفَنسػػب َةَُاألسػ َِ
االطػرادَفػػيَالمعػػانيَصػػورَةٌَوىيػ َ
ؼَجيػػةَجيػػةَمػػفَجيػػاتَ
ارَفػػيَأوص ػا َِ
ؿَعػػفَكيفيػ َِػةَاالسػػتمرَِ
ػموبَيحص ػ َُ
ػنظـَإلػػىَاأللفػػاظَ،ألفَاألسػ ََ
الػ َِ
غرضَالقوؿَوكيفيةَاالطرادَمفَأوصاؼَجيةَإلىَجية"ٔ.

َالقوؿَ
َِ
اإلبداع َفي
َِ
َلمصياغة َو
َِ
َاألسموب َأف َيؤس ََ
َِ
بحديثِو َعف
حازـ َ َ
استطاع َ ٌَ
ََ
س َتصو اًر َومنيجاً
َخبلؿ َطبيعة َذىنيةَ
َِ
العمؿ َالشعريَ ،مف
انب َ َِ
َيضـ َكؿَ َجو َِ
َُ
َبالشموؿ َالذي
َِ
اتسـ َحديَثُو
الشعريَ ،إذ َ ََ
َأساس َاالتكاء َعمى َكمييما َمعاَ ًَ،وافَ ََتََْرؾَ
َِ
ؿ َالبني َةَ َالسطحي َةَ ََوالبني َةَ َالعميق َةَ َلو َعمى
تصورية َتشم َُ
بارَأنوَيعنيَالتأليفاتَ
عفَاألسموبَباعت َِ
َِ
لذلؾَفيوَفيَحديثوَ
َِ
رديءَ،
أحدىماَإنماَيؤديَلعمؿَإبداعيَ ٍَ
ٍَ
لمنصَ ،دوفَأفَ
العميقة َ َِ
َِ
نع َتنظيمَاً َداخميَاً َلمبني َِة َ
إنماَص ََ
ََ
المعنويةَ ،أوَالمعانيَداخؿَالغرضَالشعريَ ،
يتخمىَعفَاأللفاظَوبنيتياَالسطحيةََ.

األلفاظ َ َوضمَياَإلىَبعضَ
َِ
الت َ
جمع َمدلو َِ
ظُ َ َّأنو َ ََ
فيَمفيوـ َاألسموبَعندهَ،نبلح َ
َِ
أمعناَالنظر َ
ََ
واذا َ
ويضفيَشحنات َتعبيري َةًَجديدةَ
ٍَ
التناسؽ َ
ََ
األسموب َالفاعمي َةَََو
َُ
بذلؾَيخمؽ َ
َُ
بعدَأفَكانتَمتفرق َةًَومبعثرَةًَ َ ،و
مخصوصة َمتمي ٍزَةَ،
ٍَ
ىَىيئة َ
ٍَ
الداللية َإل
َِ
العبلقات َ
َِ
تحويؿ َ
َِ
ؿ َعمى َ
عانيَالمكونةَلئلبداع َالشعريَ ،ويعم َُ
َِ
لمم
حازـَالقرطاجنيَ،تقديـَوتحقيؽَمحمدَالحبيبَابفَالخوجةَ،طَٖ،دارَالغربَ
َ
ََٔ-منياجَالبمغاءَوسراجَاألدباءَ،
اإلسبلميَ،بيروتَ.َٖٖٙ:ٜٔٛٙ،
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ِ
كساب َ ِ
َالتفاعؿ َمع َالمتمقيَ
َِ
وخصائص َجديدةً َتجعَمُو َقاد اًر َعمى
َسمات َ
ٍَ
القصيدة
العمؿ َالشعري َو
وا َِ
َ
األسموب َالحديثة َالمنسوبةَإلىَ(بوفوف)َعندماَ
َِ
مفاىيـ َ
َِ
معَبعض َ
َِ
ويمتقيَفيَذلؾَحازـ َ
ٌَ
التأثير َفيوَ ،
و َِ
وماَاألسموب َسوىَماَنضفيوَعمىَ
َُ
مفَالمعانيَوحدىاَبؿَىيَجوىرهَ،
ََ
ؿَ
عفَاألسموبَ:إنوَيتشك َُ
َِ
قاؿ َ
ََ
ؽَوحركةَٔ.
ومعانِيناَمفَنس ٍَ
أفكارناَ َ
َِ
ية َالمختزنةَ
لطاقات َالتعبير َِ
َِ
ىوَفيَتفجير َا
َِ
األسموب َ
َِ
ىَأفَمدلوؿ َ
ََ
ويمتقيَكذلؾَمعَ(بالي)الذيَير
ىَأفَاألسموب َ"ىوَ
ََ
الموجود َالمغويَبماَيعن
َِ
اضيَإلىَحيز َ
َِ
ياَمفَعالمياَاالفتر
َِ
َِ
بخروج
المغة َ
فيَصميَِـ َ َِ
َتفاعؿ َمعَ
ٍَ
األسموب َىو َإدخاؿ َبعضيا َفي
ََ
معزولة َو
ٍَ
شحنات َ
ٍَ
االستعماؿ َذاتوَ ،فكأفَ َالمغ َةَ َمجموع َةُ َ

األخرَكماَفيَمخبرَكيماوي"َٕ.
ٍَ
البعضَ
َِ

َوقدَسبؽَاإلماـَعبدَالقاىرَالجرجانيَالجميعَفيَحديثوَعفَأىميةَالمعنىَبأنوَكالحميَوالوشيَ
أحمد َالشايب َفي َِ
َحديثِو َعفَ
َ
َفكر َحازـَ ،وفي
َفكره َاألسموبي َمع َِ
ويتفؽ َ َُ
والمباس َالفاخر َلؤللفاظَُٖ َ ،

مفَكمماتَ
ٍَ
تألؼَ
لذيَي َُ
ََ
وَالعنصرَالمفظيَا
َُ
َّ
عمىَأن
يـَلؤلسموبَ
َِ
مفَالناسَ ََ
فيم
َِ
عمىَكثيرَ
ٍَ
عابَ
األسموبَ ََ
َِ
ؿ"َ :ىذهَ
الشموؿَ ،يقو َُ
َِ
ؽ َو
يعوزه َشيء َمف َالعم َِ
َ
اتَ ،إذ َإفَ َىذا َالفيـ َ ػ ػ ػ َعمى
وجمؿ َوعبار ٍَ
ٍَ
َصحتِو َػ ػ ػ َ َُ

نماَيرجعُ َالفضؿَفيَ
َ
الصورةَالمفظيةَالتيَىيَأوؿَماَتمقىَمفَالكبلـَالَيمكفَأفَتحياَمستقمةََ ،وا
َنفس َالكاتب َأو َالمتكمـ َفكاف َبذلؾَ
وتألؼ َفي َِ
َانتظـ َ ََ
ََ
َنظاـ َآخر َمعنوي
نظاميا َالمغوي َالظاىر َإلى ٍَ
َِ
ثوبوَالذيَلبسوَأوَجسموَإذاَكافَالمعنىَ
وصار َ ََ
ثـَتكوفَالتأليؼَالمفظيَعمىَمثالِوََ َ،
َ
أسموباًَمعنوياًَ،
ومعنىَىذاَأفَاألسموبَ ٍ
وىوَيتكوفَفيَالعقؿَقبؿَ
َِ
معافَمرتب َةٌَقبؿَأفَيكوفَألفاظاًَمنسقةَ،
ََ
ىوَالروحَ،
أفَينطؽَبوَالمسافَأوَيجريَبوَالقمـ"ََٗ.

مفَحسف َاالطرادَ
َِ
ولكيَيحدث َذلؾَالتنظيـَالداخميَلممعانيَالَبد َػ ػػَكماَيرىَحازـَالقرطاجنيَػ ػ َ
ََ
َ
ألسموبَ
ََ
ومفَغرض َإلىَغرضَ ،ىذاَيعنيَأفَا
ٍَ
مفَجية َإلىَأخرىَ
ٍَ
فيَاالنتقاؿ َ
َِ
التمطؼ َ
َِ
ؽ َو
والتناس َِ
قبؿَأفَتكوف َألفاظَاً َمنسق َةًَ
ََ
الشاعر َ
َِ
َفيَذىف َ
َِ
عمىَعمؿ َعقميَوا ٍع
ٍَ
تكز َ
ومعاف َير َُ
ٍَ
وماَيمثموَمفَأفكار َ
ٍَ
ومرتب َةًَ.

فيَفكرهَاألسموَبِ
َِ
العدوؿَ
التركيب ََو َِ
َِ
التأليؼ ََو
َِ
يَعمىَاالختيار َو
َِ
اعتمد َ
ىَالباحث َأفَحازمَاً َ ََ
َُ
َوبيذا َير
قوـَ
فاألسموب َالَي َُ
َُ
تستوعب َمعانيَوأفكارَالشاعرَ ،
َُ
فضاءات َ
ٍَ
بوجود َ
التيَتسمح َ َِ
َُ
المغويَ ،واالنزياحات َ
التأثيرََ.
بوظيفةَالجماؿَالفنيَفحسبَ،وانماَيضفيَالفاعمي َةَََو ََ
َِ
 - 1أظز ،األطٍٛب١ت ٚاألطٍٛة ،د.ػبذ اٌظالَ اٌّظذَ،ٞطَٖ،الدارَالعربيةَلمكتابَ،طرابمسَػػَليبيا.76 :َٜٕٔٛ،
ََٕ-المصرَالسابؽَ.َٜٛ:

ََٖ-انظرَ،دالئؿَاإلعجازَ،أبوَبكرَعبدَالقاىرَبفَعبدَالرحمفَالجرجانيَالنحويَ،قرأهَوعمؽَعميوَمحمودَمحمدَ
شاكرَ،طَٖ،مطبعةَالمدنيَ،القاىرةََََ.ٕٖٙ-َٕٕٙ:َٜٜٕٔ،

ََٗ-األسموبَ،أحمدَالشايبَ،طَ،ٚمكتبةَالنيضةَالمصريةَ،القاىرةَ.ٗٓ:َٜٔٚٛ،
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التأليؼَ
َِ
االختيار َو
َِ
َعممية َ
َِ
َالحديث َعف
َِ
َبد َمف
َحازـ َال َّ
عفَاألسموب َعند ٍَ
َِ
َالحديث َ
ََ
ولكي َنستوفي
التميز َبيفَ
الفارؽ َو ََ
ََ
ىيَالتيَتحقؽ َ
َُ
يب َوالعدوؿَ ،
أفَالتأليؼ َوالترك ََ
ََ
مغويَظنَاً َمناَ
العدوؿ َال
التركيب َو َِ
َِ
و
ّ

الخطابَالشعريَالفنيََواإلبداعيَ.
َِ
يريَ،و
الشعريَالعاديَالتقرَ
الخطابَ َ
َِ

ًأ -الختيارً
ً

َفيَالقسـ َالثانيَمفَ
َِ
ََ
حازـ َالقرطاجنيَقضي َةَ َ(االختيار)َعناي َةً َكبيرَةًَ ،
َأَ َْوَلَى َ َُ
حيثَأفرد َليا َفصبلً
لماَيضفيوَمفَسمات َوخصائصَأسموبيةَعمىَالقصيدةَ
ٍَ
عنصر َىاـَ َ
ٌَ
أفَاالختيار َ
ََ
َ،عمىَاعتبار َ
َِ
كتاَبِو
ائؿَوالتحوالتَالصياغيةَالمتاحةَلمتراكيبَأو َاأللفاظ َأوَالمعانيَسواءَعمىَ
الشعريةَ ،وأفَجميعَالوس َ
المستوى َالسطحي َأو َالعميؽَ ،تعدَ َبدائؿ َأسموبية َتسمح َلمشاعر َباالختيار َالمناسب َمنياَ ،وعمميةَ
طُ َبالمستوى َالسطحي َوالعميؽَ
َحازـ َقبؿ َكؿ َشيء َىي َعممي َةٌ َذىني َةٌ َتصوري َةٌ َترتب َ
االختيار َعند َ

هَعمىَحسفَ
لمصياغةَ،وىيَعممي َةٌَواعي َةٌَوليستَتحركَاًَعشوائيَاًَفوضويَاًَ،مفَىناَكافَاىتماموَوتركيز
ُ
اضعَالمناسبةَ.
فةَالمو َِ
الختيارَومعر َِ
َِ
ا
ؽ َمزيةَلفظَعمىَ
أفَاالىتماـ َالذيَأضفاه َحازـَعمىَعمميةَاالختيار َليسَلتحقي َِ
ََ
ىَالباحث َ
َُ
َوير

آخرَ ،أو َمزيةَألداةَعمىَأخرىََ ،وانماَلتحقيؽَالفاعميةَلمفردات َالقصيدة َومعانييا َمفَخبلؿ َالسياؽَ،

يؤثر َ َِ
حازـ َفي َذلؾَ:
ؿ َ ٌَ
ؿ َإعجابو َورضاهَ ،يقو َُ
بدوره َفي َالمتمقي َ َوينا َُ
َالناتج َالداللي َالذي َ َُ
ََ
ليعطي
ات َالحسنةَيكوفَبأفَتكوفَلمشاعرَقوةَيستوليَفكرهَبياَعمىَجميعَالجياتَالتيَ
"والتيدي َإلىَالعبار َِ
يستكمؿ َحسف َالكبلـ َبالترامي َبو َإلىَ /كؿ َجية َمنيا َوالتباعد َعف َالجيات َالتي َتضادىاَ .وتمؾَ
وصيغياَ
َِ
انتظاميا َ
َمبلفظ َحروَِفيا َو َِ
َِ
َجية َما َتحسف َفي
الً َمف َِ
الجيات َىي َاختيار َالمواد َالمفظية َأوَ
َِ
ماَيقبح َفيَذلؾَ"وقدَتقدـ"َواختيارىاَأيضَاً َمفَجيةَماَيحسفَمنياَبالنظرَإلىَ
َُ
تناب َ
ىاَواج َِ
ومقادير َ

االستعماؿَوتجنبَماَيقبحَبالنظرَإلىَذلؾَواختيارىاَبحسبَماَيحسفَمنياَباعتبارَطريؽَمفَالطرؽَ

العرفيةَوتجنبَماَيقبحَباعتبارَذلؾ"ََٔ.

والختيارًعندًحازمًيجبًأنًيراعىًفيهًماًيميً:
َٔ-مراعاةَتباعدَمخارجَحروؼَالكمـَوتبلؤمياَ،وانتظاـَصيغياََ.
َٕ-اعتمادَاأللفاظَالمستعممةَواالبتعادَعماَىجرهَاالستعماؿَ.

َٖ -االبتعادَعفَاأللفاظَالمبتذلةَوالحوشيةَوالمتوعرةَ ،واستخداـَاأللفاظ َالمستعذبة َالسيمةَالجزلةَذاتَ

الطبلوةَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ.

ََٔ-المنياجَ.ٕٕٕ:
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نجدَأفَحازمَاًَركَ ََزَعمىَجانبيفَىماَ:االىتماـَباختيارَالمعانيَالمناسبةَ
ناَليذهَاألمورَ َُ
َِ
ََََََواذاَنظر

َوالموضوع َوالجية َالتي َيحسف َبيا َالكبلـَ ،والجانب َاآلخر َتفعيؿ َما َيممكوَ
وألفاظيا َحسب َالغرض َ
لممألوؼَ
َِ
التيَتحتكـَ
َُ
المغويةَ
َِ
اتَ
مفَاألنظمةَواإلمكان َِ
َِ
ادةَاختزنتَفيَداخمَِياَرصيدَاًَ
الشاعرَمفَخب ٍرَةَوار ٍَ
َُ
التركيب َالنحويَ ،والَ
َِ
َلكؿَمفَالمعجـ َو
َِ
َُ
ؽَ ،وىكذاَيكوفَا
األنسبَلمموضع َوالسيا َِ
َِ
و
الختيار َعنده َشامبلً
ألفاظَ
انتقاء َ ٍَ
المعجـ َو َِ
َِ
االختيار َعنده َعمى َ
َِ
َتقتصر َعممي َةُ َ
َُ
يمكف َاالستغناء َعف َأيَ َمنيماَ ،لذلؾ َال
َُ

ؽَ.
ؽََوالسيا َِ
النحوَلتشكيؿَالنس َِ
َِ
عندهَعمىَالتركيبَو
َِ
يقعَُ
االختيارَ َ
ََ
بؿَإفَ
بعينِياَّ َ،
َ
لمصياغةَ ،أي َتركيبَ
َِ
ية َ
الت َاالختيار َِ
َالتحكـ َبالتحو َِ
َِ
َكبير َاألثر َفي
االعتماد َعمى َالنحو َلو َُ
ََ
َإف َ
ماَيقتضيوَعمـَالنحوَ،وفيَىذاَيتحدثَحازـَعفَالمعانيَالذىنيةَعمىَأنياَ
َُ
َوفؽَ
مفرداتَالمغةَتركيباً ََ
تبطَبالوجود َالعينيَخارجَالذىفَ،ألفَالمعانيَالذىنيةَوظيفتياَاألساسية َصنعَ
َِ
نظاـ َفيَالذىفَالَتر
ٌَ
وجرَ،يقوؿَفيَ
انيفَالنحوَمفَإسنادَواتباعَ ٍَ
ٍَ
ذلؾَفيَنظاـَوقو
َِ
ؿَ
عبلقاتَفيَالكبلـَترتيبَاًَوتركيبَاًَ،ويدخ َُ

المفظ َوتنتقي َأفضَمَياَ
اد َ َِ
َتختار َمو ََ
َُ
َالنفوس َمف َحيث
َِ
يحسف َموقعيا َمف
َاألقاويؿ َالشعري َةَ َ َُ
ََ
ذلؾ":فإف

المتبلئـ َالمتشاكؿ َوتستقصي َبأجزاء َالعبا ارت َالتي َىي َاأللفاظ َالدالة َعمى َأجزاءَ
ََ
َالتركيب َ
ََ
وتُركَب
َ

المعانيَالمحتاجَإليياَحتىَتكوفَحسنةَإعرابَالجممةَوالتفاصيؿَعفَجممةَالمعنىَوتفاصيموَ ،يكوفَ
جممتوَبتشكؿ َأجزاءَ ،فتقوـَ
َِ
ؿَ
التَخَيؿَكماََقََّدمتَ ،يجبَفيوَتخييؿَأجزاءَالشيءَعندَتخييموَحتىَتتشك َُ
َ
صورتوَبذلؾَفيَالخياؿَالذىنيَعمىَحدَماَىيَعميوَخارجَالذىفَ ،أوَأكمؿَمنياَإفَكانتَمحتاجةَ

إلىَالتكميؿَ"َََٔ.
َ

االختيار َعند َحازـ َباشتماليا َعمى َمحوري َالمعجـ ََوالتركيبَ
َِ
َالباحث َأف َعممي َةَ َ
َُ
سبؽ َيرى
ومما َ ََ

ؿ َحرك َةً َواعي َةً َداخؿَالصياغةَالشعريةَ َ ،وبذلؾ"تصؿَعمميةَاالختيارَإلىَقمةَشعريتياَبسقوطياَ
تسج َُ
عموديَاً َعمىَعمميةَالتأليؼَ،حيثَيتحوؿَااللتقاءَبينيماَإلىَمجموعةَمفَالخطوطَالتيَتكوفَشبكةَ

كاممةَمفَالعبلقاتَشبييةَبقطعةَالنسيجَالتيَتتبلصؽَخيوطياَأفقياًَورأسيَاً"ََٕ.
فيَبناء َاألسموبَ ،وأفَذلؾَالَيتـََ
َِ
عمىَوعيَحازـَألىمية َاالختيارَ
َِ
ؿَ
وماَسبؽ َإشارَةٌَواضح َةٌَتد َُ
ََ
َأشار َإليوَ
َيتقارب َمع َما ََ
َُ
يعَ ،وحازـ َفي َذلؾ
َمحور َالتوز َِ
َِ
إسقاط َمحور َاالختيار َعمى
ؿ َ َِ
إال َمف َخبل َِ
المعجميَلمغة َثـَ
َِ
مفَالرصيد َ
َِ
االختيار َ
َِ
عمىَمحور َ
َِ
وَيعتمد َ
َُ
َِ
يَفيَتأليف
النص َالشعر
بأف َ ََ
(جاكبسوف) َ َّ
أفَالحدث َالمسانيَ
ََ
اإلبداالت َوفؽَماَيقتضيوَالنحوَ ،بمعنى"
َِ
عمىَالتعادالت َو
َِ
َيركز َ
تركيبوَلياَتركيباً َُ
ومتطابقتيفَفيَالوظيفة َوىماَاختيارَالمتكمـَألدواتوَالتعبيريةَ
َِ
اليتيفَفيَالزمف َ
َِ
ىوَتركيبَعمميتيفَمتو
ِ
َببعضو َاآلخرَ
َوتسمح
مف َالرصيد َالمعجمي َلمغة َثـ َتركيبو َليا َتركيبَاً َتقتضي َبعضو َقوانيف َالنحو
ُ

ََٔ-المنياجََ.ٜٔٔ:

ََٕ-قضاياَالحداثةَ،محمدَعبدَالمطمبَ،دطَ،حقوؽَالطبعَمحفوظةَلممؤلؼَ،القاىرة.َٜٓ:َٜٜٔٓ،
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ِ
لجدوؿَ
َِ
افؽ َبيف َالعمميتيفَ ،أي َتطابؽ َ
دد َبأنو َتو ٌَ
َباألسموب َيتح َُ
َِ
االستعماؿَ ،فإذا
َِ
َالتصرؼ َفي َ
سبؿ
َعبلقات َغيابي َةٌَ
ٌَ
االستبدالية َالتي َىي
َِ
َالعبلقات َ
َِ
َيفرز َانسجاماً َبيف
يع َمما َُ
َجدوؿ َالتوز َِ
َِ
االختيار َعمى
َِ
قاعدةَ
ناتجَعمىَأساس َ َِ
َِ
االختيار َبأنوَ" َ
ََ
قدَحدد َ
ََ
يتحدد َالحاضرَمنياَبالغائب"َٔ .واذاَكافَ(جاكبسوف) َ
َُ
المشابية ََوالمغاي ِرَة َوالترادؼَوالطباؽَ .ٕ"...فإف َحازمَاً َفيَكتاَبِ
عفَاالختيارَ
َِ
وَالمنياجَتحدث َ
ََ
َِ
التماثؿ َو
َِ
َتقارف َبيفَ
ََ
ؿ َحازـ"َ :فإذا َأردت َأف
بمئات َالسنيف َيقو َُ
َتماثؿ َوغيرىا َقبؿ َ(جاكبسوف) َ َِ
ٍَ
ومحدداتِو َمف
َ

اء َبعض َوتناظر َبينيا َفانظر َمأخذاً َيمكنؾ َمعو َأف َتكوف َالمعنى َالواحدَ
بعضيا َإز ََ
َوتجعؿ َ ََ
ََ
المعاني
وتوقعوَفيَحيزيفَ ،فيكوفَلوَفيَكمييماَفائدةَ ،فتناظرَبيفَموقعَالمعنىَفيَىذاَالحيزَوموقعوَفيَ

الحيزَاآلخرَفيكوفَاقترافَالتماثؿَ،أوَمأخذاًَيصمحَفيوَاقترافَالمعنىَبماَيناسبوَفيكوفَىذاَمفَاقترافَ
افَالمعنىَبمضادهَفيكوفَ[ىذاَمطابقةَأوَمقابمةَ.ٖ"َ]...
َِ
المناسبةَ،أوَمأخذاًَيصمحَفيوَاقتر
َ

بً-االتأليفًوالتركيبً:
ً

ػاءَمػفَ
االختيارَ،وافَكانتَقائمػ َةًَعمػىَاالنتق َِ
َِ
وحدهَ،ألفَعممي َةََ
األسموبيَباالختيارَ ََ
َِ
البناءَ
ؿَ َُ
لَيكتم َُ
ػاءَاألسػػموبَ،وىػػيَأيض ػاًَالَ
ػاـَوالَتكفػػيَوحػ ََػدىاَلبنػ َِ
ادَخػ ٌَ
ػاتَالنحويػػةَ،فإنيػػاَم ػو ٌَ
ػرداتَوالكممػ َِ
عَالمفػ َِ
مجمػػوَِ
لمتأليؼَبينياَ،وحتىَتعطيَعممي َةَُ
َِ
المبدعَ
َِ
الشاعرَ
َِ
لمساتَ
َِ
نفسياَبؿَالَبدََمفَ
مفَتمقاءَ َِ
َِ
وتتآلؼَ
َُ
اسؽَ
تتن َُ
كزَحػازـَعمػىَعممي َِػةَالتػأليؼَوأعطاىػاَ
قدَر ََ
ثمارىاَالَبدَأفَيعقبياَعمميةَالتأليؼَوالتركيبَ َ،و َ
االختيارَ ََ
َِ
ػاءَعمػىَ
ََ
الشيءَالكثيرَخاص َةًَأفَىذهَالعممي َةََ
ََ
مفَاألىميةَ
َِ
تعطيَاألسموبَشػكموَالنيػائيَالمتكامػؿَ،وبن ً
ؿ"َ:ومفَذلؾَإيثارَحسفَالوضعَوالمبنىَوتجنبَ
اهَيشدََُدَعمىَالتأليؼَالحسفَوالمتبلئـَ،يقو َُ
ماَسبؽَنر َُ
ََ
ماَيقبحَمفَذلؾَفمفَحسفَالوضعَالمفظيَأفَيؤاخيَفيَالكبلـَبيفَكمـَتتماثؿَفػيَمػوادَلفظيػاَ،وفػيَ
َِ
ص ػػيغياَ،وف ػػيَمقاطعي ػػاَفتحس ػػفَب ػػذلؾَديباج ػػةَالك ػػبلـَ.وم ػػفَذل ػػؾَوض ػػعَالمف ػػظَإزاءَالمف ػػظَال ػػذيَب ػػيفَ

معنيييمػػاَتقػػاربَوتنػػاظرَمػػفَجيػػةَمػػاَألحػػدىماَإلػػىَاآلخػػرَانتسػػابَولػػوَبػػوَعمقػػةَ،وحممػػوَعميػػوَفػػيَ
ػبلـَبيان ػَاًَوحسػػفَديباجػػةَواسػػتدالالًَبأولػػوَعمػػىَ
ػأليؼَاأللفػػاظَيزيػ َُػدَالكػ ََ
الترتيػػبَ.فػػإفَىػػذاَالوضػػعَفػػيَتػ َِ
أخره"ََٗ.
ػازـَعمػػىَض ػ َ ِ
ػعريََ،وعمػػىَضػػرورَِةَالتناسػػؽَ
ػوؿَالشػ َِ
رورَةَالتػػأليؼَالحسػػفَبػػيفَالكػػبلـَفػػيَالقػ َِ
ػحَحػ ٌَ
يمػ َُ
عندهَلتنافرَاأللفاظَوتكمفياَوقبحياَوفوضويةَوضعياَومعناىاَ،واألىـَ
َِ
إذَالَمجاؿَ
ََ
والتأنؽَفيَاأللفاظَ،
ََٔ-األسموبيةَواألسموب.ٜٙ:

ََٕ-قضاياَالشعريةَ،رومافَياكبسوفَ،ترجمةَمحمدَالوليَومبارؾَحنوفَ،طَٔ،دارَتوبقاؿَلمنشر،الدارَالبيضاءَََََََ،
.ٖٖ:َٜٔٛٛ

ََٖ-المنياجَ.ٔ٘-ٔٗ:

ََٗ-المرجعَالسابؽَ.ٕٕٗ:
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ػاهَواعجابػػوَ
ػماعَالمتمقػػيَ،بػػؿَالَبػػدَمػػفَنيػػؿَرضػ َ
فػػيَذلػػؾَىػػوَأفَالَيسػػببَذلػػؾَالتنػػافرَاألذىَفػػيَسػ َِ
ؽَعممي َِػةَالتػأليؼَوالتركيػبَعمػىَ
مفَالتفصيؿَماَيمزـَمػفَضػرورةَلتحقيػ َِ
َِ
بكثيرَ
حازـَ ٍَ
ويوضحَ ٌَ
َُ
وادىاشوَ،
أكمؿَوجوَ،يقوؿَ":تكوفَحروؼَالكبلـَبالنظرَإلىَائتبلؼَبعػضَحػروؼَالكممػةَمػعَبعضػياَوائػتبلؼَ
َِ
جممةَكممةَمعَجممةَكممةَتبلصقياَمنتظمةَفيَحروؼَمختػارةَمتباعػدةَالمخػارجَمترتبػةَالترتيػبَالػذيَ
يقػػعَفيػػوَخفػػةَوتشػػاكؿَمػػا.ومنيػػاَأالَتتفػػاوتَالكممػػةَالمؤتمفػػةَفػػيَمقػػدارَاالسػػتعماؿَ،فتكػػوفَالواحػػدةَفػػيَ
نيايةَاالبتذاؿَواألخرىَفيَنيايةَالحوشيةَوقمةَاالستعماؿ"َٔ.

ؽَاأللف ػػاظَ،فإن ػػوَأيضػ ػاًَينظ ػػرَلمت ػػأليؼَم ػػفَحي ػػثَعبلقت ػػوَ
ػبَوت ػػأن َِ
واذاَك ػػافَح ػػازـَيش ػػدََُدَعم ػػىَترتي ػ َِ

بالمعنىَ،فيوَييتـَبترتيبَالمعانيَوحسفَاختيارىاَلتناسبَالموضعَوالسياؽَوتجدَالثوبَالمناسبَمفَ

األلفاظَلترتديوَ،وبذلؾَيكوفَقدَنظرَلمتأليؼَوالتركيبَنظرةَشموليةَمتكاممةَشممتَالمفظَوالمعنىَ َ،ولـَ
ِ
يكتؼَبماَسبؽَبؿَربطَحسػفَالتػأليؼَوالتركيػبََبالمحاكػاةَوالتخيػؿَوالتخييػؿَعمػىَاعتبػارَأنيػاَجػوىرَ
ػيرَلضػػرورةَفيػػـَالمحاكػػاةََوالتػػأثرَبحسػػنياَأفَ"يقتػػرفَحسػػفَالمحاكػػاةَفػػيَذىنػػوَ
العمميػػةَالشػػعريةَ،ويشػ َُ
بجودةَالتأليؼَمفَناحيةَ،وبالنسبَواالقتراناتَبػيفَالمعػانيَمػفَناحيػةَأخػرى"ٕ.ويمػزـَلػذلؾَكمػوَحسػبَ

نظ ػرةَحػػازـَقػػانوفَالتناسػػبَالػػذيَيضػػيؼَحالػػةَمػػفَالتنػػاغـَبػػيفَكافػػةَالعناصػػرَ،فمػػفَذلػػؾَأفَيضػػـَ
ػتخداـَقػانوفَالتناسػبَفػيَفيػـَالمحاكػاةَوفػيَ
ويبررَاس ََ
التناسبَالمؤتمؼَوالمتبايفَوالمتشابوَوالمتماثؿَُ َ،

تآلؼَاأللفاظَوالمعانيَأوَحسفَاقترانياَوترتيبياَعمػىَنظػاـَمتشػاكؿَبضػرورةَ"تعجيػبَالػنفسَوايبلعيػاَ
باالستماعَمفَالشيءَ،ووقعَمنياَالموقعَالذيَترتاحَلو"ََٖ.
َ

وشبَوَحازـَتناسبَالكمماتَواقترانياَوتقاربَالمتباعدَمنيػاَبحالػةَالموحػةَالفنيػةَفػيَالرسػـَ،وتناسػبَ
األل ػوافَ،إذَالمعتبػػرَعنػػدهَىػػوَتمػػؾَالحالػػةَمػػفَالتناسػػبَوالتنػػاغـَبػػيفَالكممػػاتَفػػيَالقػػوؿَالشػػعريَمثػػؿَ
تناغـَاأللوافَفيَالموحةَالفنيةَ،يقوؿ"َ:واعمـَأفَمنزلةَحسفَالمفظَالمحاكىَبوَواحكاـَتأليفوَمفَالقوؿَ

المحاكىَبوَومفَالمحاكاةَبمنزلةَعتاقةَاألصػباغَوحسػفَتػأليؼَبعضػياَإلػىَبعػضَوتناسػبَأوضػاعياَ
مػفَالصػػورَالتػيَيمثميػػاَالصػػانعَ.وكمػاَأفَالصػػورةَإذاَكانػتَأصػػباغياَرديئػػةَوأوضػاعياَمتنػػافرةَوجػػدناَ

العيفَنابيةَعنياَغيػرَمسػتمذةَلمراعاتيػاَ،وافَكػافَتخطيطيػاَصػحيحَاًَ،فكػذلؾَاأللفػاظَالرديئػةَوالتػأليؼَ

المتنافرَ،واَفَوقعتَبياَالمحاكاةَالصحيحةَ،فإناَنجدَالسمعَيتأذىَبمػرورَتمػؾَاأللفػاظَالرديئػةَالقبيحػةَ
التأليؼَعمييا"َٗ.ويرتبطَتػأليؼَاأللفػاظَومعانييػاَعنػدهَأيضػاًَبالتركيػبَأوَبػالخطَالنحػويَوىػيَالمرحمػةَ

ٔ َ-المنياجَ.ٕٕٕ:

ََٕ-مفيوـَالشعرَ،جابرَعصفورَ،طَ٘،الييئةَالمصريةَالعامةَلمكتابَ،القاىرة.ٖٗٔ:ََٜٜٔ٘،
ََٖ-المنياجَ.ٕٗ٘:

ََٗ-المصدرَالسابؽََ.ٕٜٔ:
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التيَيسميياَحازـَب(اإلجادة)َفػيَوضػعَاأللفػاظَوالػدواؿَفػيَوسػطَتعبيػريَتتػرابطَألفاظػوَبخػيطَنحػويَ
يحقؽَوظائؼَمحددةَتعمؿَعمىَتكػاثرَالظػواىرَالتعبيريػةَ،فينػتجَعنيػاَطاقػاتَوعبلقػاتَغيػرَمحػدودةَ

ػعَوأرحػػبَ،وىػػذهَىػػيَمرحمػػةَتحريػػرَالكممػػةَ،بحيػػثَتصػػبحَ
والَنيايػػةَليػػاَ،منفتحػػةَعمػػىَفضػػاءاتَأوسػ َ

محممةَبمعافَالَحصرَلياَ"ويقتدرَعمىَىذاَبمعرفةَكيفياتَتصاريؼَالعباراتَوىيػآتَترتيبيػاَوترتيػبَ
ٍَ

مػػاَدلػػتَعميػػوَ،والبصػػيرةَبضػػروبَتركيباتيػػاَوشػػتىَمآخػػذىاَ،وبقػػوةَمبلحظػػاتَالخ ػواطرَبضػػروبَتمػػؾَ
العبػػاراتَوأصػػناؼَىيآتيػػاَوىيػػآتَمػػاَدلػػتَعميػػوَ،ولمحيػػؿَالتػػيَتنػػتظـَبيػػاَتمػػؾَالعبػػاراتَعمػػىَالييئػػاتَ
عةَالتنبػوَ
المختارةَلسمؾَالوزفَباختصارَأوَحشػوَأوَإبػداؿَلفظػةَمكػافَلفظػةَأوَتقػديـَأوَتػأخيرَ َ،وبسػر َِ
لمموضػػعَالػػذيَتطابقػػوَالعبػػارةَمػػفَالػػوزفَفػػيَترتيػػبَالحركػػاتَوالسػػكناتَفيطيعيػػاَفػػيَذلػػؾَالموضػػعَ
ويصمياَبماَقبمياَبزيادةَأوَنقصَأوَإبداؿَأوَغيرَذلؾ"ََٔ.
ويمفتَحازـَانتباهَالشاعرَالمبدعَألمرينًهامينًَ:
َ

ؿَمػفَفاعميتػوَ
ػعفُوَويقمػ َُ
ػدةَمعينػة؛َألفَذلػؾَيض َ
ػعرهَعمػىَطريق ٍَػةَواح ٍَ
ػاعرَش ََ
ػجَالش َُ
ًأ ًولًهماَ:أفَالَينس َُ

أثرهَ.
وَ
َ

ػىَجديػدَاًَ،ويحػذ َُرَحػازـَالشػاعرَمػفَاتبػاعَالتراكيػبَ
ثانيهماَ:جدةَالتراكيػبَبحيػثَتعطػيَدائمػَاًَمعن ًَ
ػابوَوالتواطػػؤ".أفَيقصػػدَتنػػوعَ
ػعَُالشػػاعرَفػػيَالتشػ َِ
ػبؽَاسػػتعمالياَ،فبػػذلؾَيقػ َ
التقميديػػةَالمتعارفػػةَ،والتػػيَسػ ََ
ػعَذلػؾَوالبعػدَبػوَعػفَ
ػعَفػيَجمي َِ
الكبلـَمفَجيةَالترتيباتَالواقعةَفيَعبارَاتِوَوفيَماَدلتَعميوَبالوض َِ
َِ
التواطؤَوالتشابوَ،وأفَيؤخػَذَالكػبلـَمػفَكػؿَمأخػذَحتػىَيكػوفَالكػبلـَمسػتجدَاًَبعيػدَاًَعػفَالتكػرارَفيكػوفَ
أوقعَمنياَبمحمؿَالقبوؿ"َٕ.
َِ
أخؼَعمىَالنفسَو
َ
َ

ػارَاأللفػػاظَ
ػدعَس ػواءَفػػيَاختيػ َِ
ػارَفػػيَلغػ َِػةَالمبػ َِ
ػددَواالبتكػ َِ
ػيةَالنمػػوَوالتجػ َِ
ػيرَحػػازـَفػػيَذلػػؾَلقضػ َِ
ويشػ َُ
فَ"الطاقػػةَالتأثيري ػػةَ
ػارَإلي ػػوَ(ريفػػاتير)َبػػأ َّ
ػربَمػػفَىػػذاَمػػاَأشػ ََ
ػبَ،ويقت ػ َُ
ػأليؼَوالتراكيػ َِ
ومعانييػػاَأوَفػػيَالتػ َِ
ػبَتناسػػباًَعكسػػيَاًَمػػعَتواترىػػاَ،فكممػػاَتكػػررتَنفػػسَالخاصػػيةَفػػيَنػػصَضػػعفتَ
ػموبيةَتتناسػ َُ
ػيةَأسػ ٍَ
لخاصػ ٍَ
مقوماتياَاألسموبيةَ.معنىَذلؾَأفَالتكرارَيفقدىاَشحنتياَالتأثيريةَتدريجيَاً"َٖ.
َ

ػذيَي ْعن ػػىَبالتأليف ػػاتَالمفظي ػػةَم ػػاَى ػػوَإالَاألس ػػموبَال ػػذيَيعن ػػىَأيضػ ػاًَ
ػثَأفَال ػ ََ
َوي ػػرىَالباح ػ َُ
ػنظـَال ػ ُ

بالتأليفػػاتَالمعنويػػةَ،ولػػيسَبينيمػػاَمػػفَفػػارؽَعنػػدَحػػازـَإالَخػػيطَرفيػػعَ،فػػإفَكػػافَالػػنظـَىػػوَالمبنػػىَأوَ

ىوَالنظـَ
َُ
الَنبالغَإذاَقمناَإفَاألسموبَ
ََ
الشكؿَ،فإفَاألسموبَىوَالذيَيبثَالحياةَوالروحَبيذاَالمبنىَ،و
ََٔ-المنياج.ٔٙ-ٔٚ:

ََٕ-المصدرَالسابؽ.ٔٙ:

ََٖ-األسموبيةَواألسموبَ.ٛٙ:
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ػاظَداخػؿَالسػياؽَوانتػاجَعبلقػاتَواشػاراتَالَحصػرَ
عندَحػازـَألفَالػذيَيعنيػوَىػوَذلػؾَالتناسػبَلؤللف َِ
ػبلـَ،وىػػوَارتبػػاطَالجانػػبَالمفظػػيَبالجانػػبَ
ليػػاَ،لػػذلؾَنفيػػـَمعنػػىَالكممػػةَبمػػاَيمييػػاَويجاورىػػاَمػػفَالكػ َِ
الدالليَ.

ػالةَ
ػبَبصػفتييماَالعمميتػيفَالبلزمتػيفَلكػؿَرس ٍَ
ػارَوالتراكي َِ
خمصَبأفَحازمػاًَفػيَحديثِػوَعػفَاالختي َِ
َون َُ

معَفكرَرومافَياكبسػوفَ،بػؿَالَنبػالغَ
َِ
يتقاربَفكرهَ
َُ
صؿَلفظيَوعمىَالخصوصَالنصَالشعريَ،
َِ
أوَتوا

إذاَقمنػػاَإفَحازمػ ػَاًَل ػػوَاألس ػػبقيةَعم ػػىَ(ياكبس ػػوف)َف ػػيَتحدي ػػدَى ػػذيفَالمص ػػطمحيفَ(االختي ػػارَوالت ػػأليؼ)َ
وتفصيؿَالقوؿَفييماَباعتبارىماَأساسَاًَالزمَاًَلكؿَحالةَإبداعَوانشاءَشعريَ،ففيَتساؤؿَ(ياكبس َوف)عفَ

العنصػػرََالضػػروريَوجػػودهَفػػيَكػػؿَأثػػرَشػػعريَ،يجيػػب"َ:فحسػػبَأيَمعيػػارَلسػػانيَنتعػػرؼَ،تجريبي ػاًَ،
عمىَالوظيفةَالشعريةَ،وعمىَوجوَالخصوصَ،ماَىوَالعنصرَالذيَيعتبرَوجودهَضرورياًَفيَكؿَأثػرَ

شعري؟َ ولئلجابةَعمىَىذاَالسؤاؿَالَبدَأفَنذكرَبالنمطيفَاألساسييفَلمترتيبَالمستعمميفَفػيَالسػموؾَ
المفظيَ:االختيارَوالتأليؼ"َٔ.وبعدَأفَتُسقطَالوظيفةَالشعريةَمبدأَالتماثؿَلمحورَاالختيارَعمىَمحورَ
التػػأليؼَ،يصػػبحَالتماثػػؿَىػػوَالوسػػيمةَالمكونػػةَلممقػػاطعَالشػػعريةَ" َويوضػػعَك ػؿَمقطػػعَ،فػػيَالشػػعرَ،فػػيَ
عبلقةَتماثؿَمعَكؿَالمقاطعَاألخػرىَلػنفسَالمتواليػةَ:ومػفَالمفػروضَأفَيكػوفَنبػرَكمم ٍَػةَمسػاوياًَنبػرَ
كممػػةَأخػػرىَوعمػػىَنفػػسَالمن ػواؿَتسػػاويَالكممػػةَغيػػرَالمنبػػورةَالكممػػةَغيػػرَالمنبػػورةَ،والكممػػةَالطويمػػةَ

(تطريزي ػَاً)َتسػػاويَالكممػػةَالطويمػػةَ،والكممػػةَالقصػػيرةَتسػػاويَالكممػػةَالقصػػيرةَ،ويسػػاويَحػػدَالكممػػةَحػػدَ

الكممةَ،وغيابَالحدَيساويَغيابَالحدَ،والوقفةَالتركيبيةَتساويَالوقفػةَالتركيبيػةَوغيػابَالوقفػةَيسػاويَ
غيابَالوقفة"َٕ.
َ

ثَعنػػوَحػػازـَقبػػؿَسػػبعمائةَسػػنةَوسػػماهَ
ثَعنػػوَ(ياكبسػػوف)َىػػوَنفسػوَالػػذيَتحػ َّػد ََ
ؿَالػػذيَتحػ َّػد ََ
والتماثػ َُ
االنسجاـَبيفَالمقػاطعَوالمتواليػاتَالشػعريةَ،بػؿَ
َِ
وقانوفَالتناسبَيخمؽَحالةَمفَالتناغـَو
َِ
ب(التناسب)َ،
ىوَالقانوفَالذيَيتحكـَفيَسيرَالعمؿَالشعريَ،إذَبوَيخمؽَالتنظيـَالمتماسؾَلمنصَ،الذيَبدورهَيناؿَ

اإلعجابَوالرضاَويتقاربَأيضاًَفكرَحازـَمعَ(ياكبسػوف)َفػيَالظػاى ِرَةَالتػيَتسػمىَ(التػوازي)َ،لقػدَأكػدََ
ػوـَعمػىَتعارضػاتَ
ػاتَألفَالعػالـَيق َُ
ػجاـَيتول َُػدَمػفَالتباين َِ
(ياكبسوف)َفيَكتاَبِوَقضػاياَالشػعريةَأفَاالنس ََ
تنسجـَفيماَبينياَفيَتناسبَخفيَ،وكػذلؾَالشػعرَعنػدهَتنبنػيَمقاطعػوَعمػىَعبلقػةَتماثػؿَمػعَالمقػاطعَ
األخرى َ،عبارةَعفَثنائياتَتعتمدَعمىَالتناغـَوالتناسبَالخفيَفيماَبينياَمفَخبلؿَالترادؼَ،المقابمةَ،

جَعػفَذلػؾَمػاَيسػمىَ
التكرارَ،التطابؽَ،السجعَ،التقسيـَ،الترصيعَ،التنغػيـَ،القافيػةَ،النبػرََ.والتنغػيـَينػت َُ

ََٔ-قضاياَالشعرية.ٖٖ:

ََٕ-المرجعَالسابؽَ.ٖٖ:
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بنيةَالتوازي"َ،وقػدَالَنخطػحَحػيفَنقػوؿَبػأفَكػؿَزخػرؼَيػتمخصَفػيَمبػدأَالتػوازي.إفَبنيػةَالشػعرَىػيَ
بنيةَالتوازيَالمستمر"ََٔ.

ػؿَالمسػػتمرَبػػيفَالمتقػػاببلتَوالمتشػػابيات"إفَىػػذاَ
ػاجَالتفاعػ َِ
لػػذلؾَيعػػدََ(ياكبسػػوف)َأفَالشػػعري َةََىػػيَنتػ َُ

تيبَيسندَإلىَكؿَمشابيةَوالىَكؿَتبايفَوزنَاًَخاصَاً.إنناَنرىَمباشػرةَالعبلقػةَبػيفَالشػكؿَالخػارجيَ
التر ُ
والداللة"َٕ.وقدَاعتبرَ(ياكبسػوف)َالتػوازيَنسػقَاًَمػفَالتناسػباتَالمسػتمرةَعمػىَمسػتوىَالقصػيدةَبأكمميػاَ،
ػؽَيضػػفيَعمػػىَاألبيػػاتَالمترابطػػةَبواسػػطةَالتػوازيَالتنػػاغـَوالتنػػوعَالػػذيَيشػػدََويجػػذبَالمتمقػػيَ
ىػػذاَالنسػ ُ

ويدىشػػوَويبعػػدَعنػػوَالممػػؿَوالرتابػػةَ،وىكػػذاَيكػػرسَ(ياكبسػػوف)َمبػػدأَالتناسػػبَالػػذيَنػػادىَبػػوَحػػازـَقبػػؿَ
ُ

مئاتَالسنيفَ،ومماَسبؽَيرىَالباحثَأفَالتناسبَالػذيَتحػدثَعنػوَحػازـَفػيَكتابػوَىػوَنفسػوَالتػوازيَ
عندَ(ياكبسوف)َ،وبػرغـَأفَحازمػَاًَلػـَيػذكرَولػـَيتطػرؽَصػراحةَإلػىَىػذاَالمصػطمحَإالَأفَكػؿَالػدالئؿَ
والمسػػوغاتَالتػػيَتحػػدثَعنيػػاَكنػػاتجَعػػفَعمميػػةَالتناسػػبَتشػػيرَبمػػاَالَيػػدعَمجػػاالًَلمشػػؾَأفَالت ػوازيَ

والتناسبَوجيافَلعممةَواحدةَ،فالتناسػبَعنػدَحػازـَىػو"حالػةَمػفَالتنػاغـَبػيفَالعناصػرَتضػـَالمؤتمػؼَ

والمتبػايفَوتوقػػعَالتشػابوَبػػيفَمػاَيبػػدوَمختمفػاًَلموىمػػةَاألولػى"َٖ.ونفػػسَاألدواتَالتػيَتشػػكؿَبنيػةَالتػوازيَ

عنػػدَ(ياكبسػػوف)َىػػيَنفسػػياَاألدواتَالتػػيَذكرىػػاَحػػازـ"لكػػؿَمعنػػىَمػػفَالمعػػانيَالتػػيَذكرتيػػاَمعنػػىَأوَ

ػافَتضػادهَوتخالفػوَ،وكػذلؾَيوجػدَلمضػادهَفػيَأكثػرَ
معافَتناسبوَوتقاربوَ،ويوجدَلوَأيضاًَمعنػىَأوَمع ٍَ
ٍَ
ػافَتناسػبوَ،ومػفَالمتناسػباتَمػاَيكػوفَتناسػبوَبتجػاورَالشػيئيفَواصػطحابيماَواتفػاؽَ
األمرَمعنىَأوَمع ٍَ
يزَفيَموضعَآخرَويسميهاَ:
ٍَ
موقعييماَمفَالنفس"َٗ.ويحددَحازـَأدواتَالزخرفةَوالتطر
ٔ .اقترافَالتماثؿَ

ٕ .اقترافَالتضادَأوَالمخالفة
ٖ .اقترافَالتطابؽَأوَالمقابمةَ

ٗ .اقترافَالشيءَبماَيشبيوَويستعارَاسـَأحدىماَلآلخرَ،وىوَماَتشافعَالحقيقةَوالمجاز.

٘ .التقسػ ػػيـَوالتفريػ ػػعَوالتفسػ ػػيرَوالتناسػ ػػبَ َويش ػ ػمؿَعنػ ػػدَحػ ػػازـَاأللفػ ػػاظَواألوزافَوالقافيػ ػػةَوالمعػ ػػانيَ
والصورَالبيانيةَواإليحائيةَأيَيشمؿَالقصيدةَبأكممياَ،وىوَماَيسػميوَحػازـَباتفػاؽَجيتػيَالمسػموعاتَ

والمفيومػات.ويشػػيرَحػازـَإلػػىَنقطػػةَميمػةَوىػػيَقضػيةَالػػذوؽَالفنػػيَالػبلزـَلممبػػدعَفػيَجميػػعَذلػػؾَألفَ
ؿَفيَاكتشاؼَاألنحاءَاألكثرَتناسبَاًَفػيَالشػعرَ"والَبػدَمػعَذلػؾَمػفَ
ؿَوفعا ٌَ
الذوؽَالجماليَلوَدورَمكم ٌَ
ٌَ
َََٔ-قضاياَالشعرية.ٔٓ٘،ٔٓٙ:
ََٕ-المرجعَالسابؽ.ٔٓٙ:
ََٖ-مفيوـَالشعر.ٖٗٔ:
ََٗ-المنياجَ.ٔٗ:

19

الذوؽَالصحيحَوالفكرَالمائزَبيفَماَيناسبَوماَيصمحَوماَالَيصمحَباالستنادَإلىَتمػؾَالقػوانيفَعمػىَ

كؿَجيةَمفَجياتَاالعتبارَفيَضروبَالتناسبَوغيرَذلؾَمماَيقصدَتحسيفَالكبلـَبو"ٔ.

ؽَالجماليَ،التيَلـَيذكرىاَ
قضيةَالذو َِ
فيَإضافةَ َِ
َِ
يتفوؽَعمىَ(ياكبسوف)َ
أفَحازمَاًَ َُ
َ
الباحثَ
َُ
ََويرىَ

(ياكبسوف)َفيَكتابوَ(قضاياَالشعرية)ََ،

ػموبَفػيَ
ػاءَاألس َِ
فيَالتأصيؿَالنظريَلبن َِ
َِ
ؽَقديماًَوحديثَاًَ
لوَالسب َُ
َْ
القوؿَأفَحازمَاًَ
نستطيعَُ ََ
َ
ومماَسبؽَ
ََ
القوؿَالشعريَ،وادراكوَبكؿَوعيََوخبرةَلمعناصرَالمؤديةَلتحقيؽَالوظيفةَالشعريةَ.
َِ

َ

حً-العدولًالمغويًً
ََيعد َ(العدوؿ) َأو(االنحراؼَالمغوي) َمفَأىـَالمصطمحات َالنقديةَقديمَاً ََوحديثَاً َذاتَالتأثيرَفيَ
الخطاب َاألدبيَ ،والذيَيتحمىَبياَاألسموب َ َويتزيفَمفاضموَ ،فتصبحَسم َةً َمميزَةًَلوَتنقموَ
َِ
بنية َ
تشكيؿ َ َِ
َِ

الَحصر َلياَ ،وىاَ
ََ
طاقات َتعبيري َةً َعالي َةً َ
إمكانات َ َو ٍَ
ٍَ
ؿَ
إلىَأسموب َيحم َُ
ٍَ
باردَ،
مفَأسموب َتقريري َعادي َ ٍَ
ٍَ
النقدية َوالمسانيات َالعربيةَعمىَ
الببلغية َو َِ
َِ
األسموبية َو
َِ
اسات َ
ؽ َواس ٍَع َفيَالدر َِ
ستخدـ َاليوـَعمىَنطا ٍَ
َُ
َُ
ىوَي
عمىَتوسيعَدائرةَالفضاءَالدالليَلمصياغةَ،
َِ
فائقةَ
الًََورضاَبماَيؤديوَمفَقدرٍَةَ ٍَ
مماَيعكسَقبوَ
َُ
حدَسواءَ،
يبتعدَبالنصَعفَالمباش ِرَةَالفات ِرَةََ.
َو َُ
َ

اعدىاَ
َبثبات َقو َِ
َِ
َالمغات َالتي َاتسمت
َِ
َيميز َالمغة َالعربية؛ َألنيا َمف
ويعد َ(العدوؿ) َمف َأىـ َما َّ

تحقيؽَاالتصاؿَوالتواصؿَبيفَ
َ
ومبادئياَالمغويةَوالنحويةَعمىَمرَالعصورَ ،ولماَكانتَالمغةَوسيم َةً َل

فإفَذلؾَالَيتـَإالَمفَخبلؿَقواعدَ َوضوابطَتحكـَىذاَاألداءَالمغويَالذيَ
َ
المتحدثيفَبشتىَاألشكاؿَ،
ةَوالمغوييفَوضعَىذهَالقوانيفََ ،ورعايتياَ ،والعمؿَعمىَ
يتحكـَبعمميةَاالتصاؿ َ"لذاَكانتَميمةَالنحا َ

استقرارىاَ َ،وكؿَماَيخرجَعميياَمفَأنماطَالتعبيرَينبغيَأفَيردَإليياَ َ،ويخضعَلفاعميتياَ،واالَيوصؼَ
بالشذوذَوالخطأَ"َٕ.
َ

َوماداـَىناؾَاستعماؿَلغويَنمطيَيخضعَلقوانيفَمحددةَ،فإفَىناؾَبالضرورةَ َوبالمقابؿَاستخدامَاًَ
مة َمفَ
َقائمة َىائ ٍَ
ٍَ
مفيوـ َليا َىي َعبارة َعف
َأبسط َ ٍَ
َِ
َوغير َمألوؼ َلمغة؛ َألف َالمغ َةَ َفي
غير َعادي َ

معينةَإالَجزءَ
فيوَصاحبوَتحقيؽَإفادةَ ٍَ
ٍَ
ؿَ
المتاحةَلمتعبيرَ َ،وماَاالستعماؿَالمغويَالذيَيحاو َُ
َِ
اإلمكاناتَ
َِ
مخصوصة َومضبوطةَ
ٍَ
اعد َلغوي ٍَة َ
تكز َفي َذلؾ َكما َقمنا َعمى َقو ََ
بسيط َمف َىذه َاإلمكاناتَ ،وىو َير َُ
توجيوَ،وأيَإنزياحَعنياَيؤديَإلىَمعنىَوظيفيََ َوفنيََجديدَلوَََ.
َ

ََٔ-المنياج.ٖ٘:

َٕ-الببلغيةَواألسموبيةَعندَالسكاكيَ،د.محمدَصبلحَأبوَحميدةَ،طَٕ،دارَالمقدادَلمطباعةَ،غزةَََ.َٕٔٚ:ٕٜٓٓ،
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اساتِ
يـَعمىَأساسَانتياؾَمثاليةَالمغةََََََََََََََََ
َِ
ىذاَ(العدوؿ)َتبناهَالمغويوفَ َوسارواَباتجاىوََ،وأقامواَجؿََدر َ

َوالعدوؿَعنياَفيَاألداءَالفني"َ ،وليسَمعنىَىذاَإنكارَالببلغييفَلممستوىَالمثاليَالذي َأقامو َالنحاةَ
َوالمغوي َوفَ ،بؿَإفَذلؾَيؤكدَإدراكيـَلتحققوَ ،بحيثَجعموهَالخمفيةَالوىميةَوراءَالصياغةَالفنيةَالتيَ
يمكفَأفَيقيسواَإليياَعمميةَالعدوؿَفيَىذهَالصياغةَ"َٔ.
َ

بالنسبةَ
َِ
ؿ َالمعنى َ
َمقابؿ َالعدوؿَ ،وقد َكاف َأص َُ
َِ
َأصؿ َالمعنى َفي
َِ
وىذا َما َجعميـ َيتحدث َوف َعف
غاية َاألىميةَفيَظؿَالحديثَعفَالكيفياتَالتيَيطابؽَبياَالمفظَمقتضىَالحاؿَ ،ألنوَ
لمببلغي َفيَ َِ
َلمفرد َالمبدعَ،
َالتركيبََ ،وعف َمستوى َاألداء َالفني َِ
َِ
الكشؼ َعف َالمزايا َالفنية َفي
ََ
َيستطيعُ َ
َ
مف َخبلليا

ظَُمدىَالتزاموَبالقوانيفَالمغويةَومدى َتطبيقوَلياَ َ ،ومدىَانحرافو ََوعدولوَعنياَ"والشؾَأفَ
َوالذيَيبلح َ
تتبع َما َعرفتو َاألسموبية َوالمسانيات َمف َتأرجح َفي َالتدليؿ َعمى َىذا َالواقع َالمغوي َالذي َيعد َبمثابةَ

"األصؿ" َثـ َعمى َعممية َالخروج َعنو َلواقع َ"طارئ" َمف َشأنو َأف َيعيننا َعمى َتدبر َأبعادىا َالدالليةَ

َواألصوليةَ"ََٕ.
َ

ونحف َعندماَ"نعرؼَاألسموبَبأنوَ"مجاوزةَ"فنحفَالَنحددَماَفيوَبؿَماَليسَفيوَ ،فنقوؿَىوَماَ
ليس َشائعَاً َوال َعادياً َوال َمصنوعاً َفي"قوالب" َمستيمكة.لكف َيبقى َأف َاألسموب َعمى َالنحو َالذيَ
يستخدموَاألدبَ،لوَقيـَجماليةَ،وىو"مجاوزةَ"بالقياسَإلىَالمستوىَالعاديَ،فيوَإذفَخطأَ،ولكنوَكماَ
يقوؿَبرونو"َ:خطأَمراد"َ"َََََََٖ.
َ

والمجاوزَةَُىيَعممي َةٌَ" َوصفياَ"ياكبسوف" َبأنياَ(انتياؾَمتعمد َلسنفَالمغةَالعادية)َ .أوَكماَوصفياَ

عنؼَمنظـَيقترؼَضدَالخطابَالعادي)"َٗ.
الناقدَالشكمي(َأرليخَ)َبأنياَ( ٌَ
َُ
َ

فيَكيفية َالتأثيرَفيَ
َِ
وتبحث َ
َُ
مفَالقضاياَفيَكتابوَتدور َ
َُ
أفَالكثير َ
ََ
ظُ َ
واذا َانتقمناَإلىَحازـَنبلح َ
أسموبَ
وتخيؿَو ٍَ
ٍَ
يَمفَمحاكاةَ
ٍَ
بداعَالشعر
أفَكؿَماَيرتبطَبعمميةَاإل َِ
المتمقيَوتحقيؽَالمبلئمةَلمنفوسَ،و َّ

فيَالنفوس َوتحقيؽَالرضاَواإلعجابَ ،وليحقؽَذلؾَ
َِ
وتسعىَلمتأثير َ
َِ
جميعياَتدور َ
َُ
ووزف َ
ألفاظ َ ٍَ
ومعاف َو ٍَ
ٍَ

َٔ-الببلغةَواألسموبيةَ،د.محمدَعبدَالمطمبَ،طَٔ،الشركةَالمصريةَالعالميةَلمنشرَ،لونحافَ،دارَنوبارَلمطباعةَ،
القاىرةَ.ٕٜٙ:ََٜٜٔٗ،

َٕ-األسموبيةَواألسموبََ.ٜٛ:

َٖ -النظرية َالشعريةَ ،جوف َكويفَ ،ترجمة َوتقديـ َوتعميؽ َأحمد َدرويشَ ،طَٗ ،دار َغريب َلمطباعة َوالنشر َوالتوزيعَ،
القاىرةَٕٓٓٓ،ـََ.ٖ٘:

َٗ -الخطيئة َوالتكفير َمف َالبنيوية َإلى َالتشريحيةَ ،د.عبد َا َمحمد َالغذاميَ ،طَٗ ،الييئة َالمصرية َالعامة َلمكتابَ،
القاىرةَ.َٕ٘:َٜٜٔٛ،
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َووسائمِو َالفنيةَ
َ
َيستخدـ َكؿَ َأدوَاتِو
ََ
َوأف
َيبذؿ َجيوداً َمضاعفة َومتميزةَ ،
المبدع َأف ََ
ََ
حازـ َ
َطالب َ ٌَ
ََ
األمر
َوتخالؼَ
َُ
َوتفاجحُ َالمتمقي
َ
َبشكؿ َالفت
ٍَ
اىر َاألسموبية َالتي َتبرز
واألسموبية َليذا َالغرضَ ،ومف َالظو َِ
توقعو َوتجعمو َيعاني َذىنياً َحتى َيندمج َفي َالنص َظاىرة َالعدوؿ َالتي َأعطاىا َحازـ َمف َاألىميةَ

مميز َوميـ َفي َتشكيؿ َالنص َالشعريَ ،فكانتَ
َدور َ ٌَ
الكثيرَ ،باعتبارىا َسمة َوخصيصة َأسموبية َليا ٌَ
نظرتو َلمعدوؿَمفَخبلؿَالجيةَالتيَيتـَالعدوؿَعنياَأوالَ :العدوؿَداخؿَالصياغةَحيثَيعدؿَبالكبلـَ

عف َالمستوى َاألصمي َلمغةَ ،وثانيَاًَ :عدوؿ َعف َظاىر َمقتضى َالحاؿ"حيث َإف َإخراج َالكبلـ َعمىَ
ببلغية َكبيرٍَةَ ،وكبلَ
ٍَ
َذاَقيمة َ
ٍَ
خبلؼَماَيقتضيوَالمقاـَ َ ،
أوحاؿَالمتمقيَبالدرجةَاألولىَ ،يعدَعدوالً َفنياً

َمعظـ َاألحياف َيتآزراف َمعاً َفيَ
َِ
النمطيف َمف َالعدوؿ َال َيتعارضاف َمعَبعضيما َالبعض َبؿَىما َفي
سبيؿَإثراءَالوظيفةَالدالليةَوالفنيةَلمتعبيرَالمغوي"َََٔ.
َِ

َجوىر َالعمؿ َالشعري َعند َحازـَالمحاكاة َوالتخييؿَ ،وىما َيرتبطاف َارتباطاًَ
ََ
اجح َلدينا َأف
ومف َالر َِ
بمغة َالشاعرَالمبدعَوحريتوَفيَتشكيؿَالمعانيَوالتراكيبَالنحويةَوالصورَاإليحائيةَالتيَتبتعدَ
وثيقاً َ َِ
َمدلوؿَ
ٍَ
يبة َأكثرَعمقاً َواتساعاًََ ،فيي َال َتجعؿ َالداؿ َذا
جديدة َغر ٍَ
ودالالت َ ٍَ
ٍَ
َمعاف َ
ٍَ
بالمغةَالظاىرة َإلى
ٍ
ُوؿ) َوىيَماَ
التَعديدة َتخفيياَ ،وىذاَالَيحدثَعندَحازـَإالَبتجاوز(المعانيَاأل ََ
احدَ،وانماَذاَمدلو
و ٍَ
تحمموَالمغةَمفَمعاف َظاى ٍرة َومباشرةَ ،مفَىناَوجبَىدـَىذهَالمغةَومعانيياَوبناءَلغةَجديدةَتحمؿَ
ٍَ

وىيَماَتُميَزَمبدعَاًَ
َ
وجدةً َوغرابةَ ،وىيَماَأطمؽَعمييا َحازـَ(المعانيَالثواني)َ ،
طرف َةً َ َ
أكثر َ َا
معاني َ ََ
عفَآخرَمفَخبلؿَتقديـَإبداعاتَوصياغاتَجديدةَمبتكرةَوغيرَمألوفةَ.

ألََُوؿَىيَالناتجةَمفَالمستوىَالسطحيَلمصياغةَ ،فإفَالمعانيَالثوانيَترتبطَ
واذاَكانتَالمعانيَا َ
باالعتمادَ
َِ
عميقة َالمتناىيةَ ،وذلؾ َ
ٍَ
دالالت َ
ٍَ
معيا َبعبلقات َجديدة َتشدىا َإلى َالمستوى َالعميؽ َإلنتاج َ

المألوؼ َإلىَغيرَالمألوؼَ"ولنسـَالمعانيَالتيَليستَمفَمتفَ
َِ
ؿ َالصياغ َةَ َمفَ
عمىَالعدوؿ َالذيَينق َُ
َِ

الكبلـَونفسَالغرضَولكنياَأمثمةَلتمؾَأوَاستدالالتَعميياَأوَغيرَذلؾَالَموجبَإليرادىاَفيَالكبلـَ
ألََُوؿَبيا َأوَمبلحظةَوجوَيجمعَبينيماَعمىَبعضَالييآتَالتيَتتبلقىَعميياَ
غيرَمحاكاةَالمعانيَا َ
افَ.
المعانيَويصارَمفَبعضياَإلىَبعضَالمعانيَالثوانيَفتكوفَمعانيَالشعرَمنقسمةَإلىَأوائؿَوثو ٍَ

ألََُوؿ َبمعانيياَالممثمة َبيا َأوَ
ألََُوؿ َلتستوضح َمعاني َا َ
وحؽ َالثواني َأف َتكوف َأشير َفي َمعناىا َمف َا َ

تكوفَمساويةَلياَلتفيدَتأكيداًَلممعنى"ََٕ.
َ

وباإلمكاناتَوالطاقاتَالتخيميةَالتيَتجمعَبيفَالسطحيَوالعميؽَمفَالمعانيَ،يصبحَمفَالصعبَ

السيطرة َعمييا َوضبطيا َفي َقوالب َداللية َمحددةَ ،وبالتالي َفيي َتسير َفي َخطوط َتخالؼ َالواقعَ،
ََٔ-الببلغةَواألسموبيةَعندَالسكاكيَ.ٖٔٓ:
َٕ-المنياجَٕٖ:ػ ػػََٕٗ.
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وتعاكسَالمنطؽَ،ينتجَعنياَإمكاناتَتعبيريةَىائمةَالَنيايةَلياَتتكاثرَبكثافةَلتصؿَألعمىَمستوياتَ

الشعريةَ،وألعمىَدرجاتَالمذةَوالجماؿَ.

المنيج َاألسموبيَالحديثَ،فمثبلً َيربطَ
َِ
تتقارب َمعَنظ ِرَة َ
َُ
لمعدوؿ َ
َِ
حازـ َ
مفَىنا َيرىَالباحثَأفَرأي َ ٍَ

(واالؾ)َو(فاراف)َمفيوـَاألسموبَ"بمجموعَالمفارقاتَالتيَنبلحظياَبيفَنظاـَالتركيبَالمغويَلمخطابَ
األدبي َوغيره َمف َاألنظمةَ ،وىي َمفارقات َتنطوي َعمى َانحرافات َ َومجاذبات َبيا َيحصؿ َاالنطباعَ

الجمالي"ََََٔ.

عرؼَاألسموبَبناءَعمىَالمغةَ،بخروجياَعفَحياديتياَونقمياَ
ًَ
وفيَنفسَاالتجاهَنرىَأفَ(ماروزو)َ ُي

قائـَ"عمىَمبدأَاإلنزياحَفيعرفوَ
ىَأفَاألسموبَ ٌَ
ََ
مفَدرجةَالصفرَإلىَخطابَمتميزَ،أماَ(تودروؼ)َفير

َمبرر"ماَكافَيوجدَلوَأفَالمغةَاألدبيةَكانتَتطبيقاًَكمياًَلؤلشكاؿَالنحويةَاألولى"ََٕ.
بأنوَ"لَ ْح ٌف ٌَ
َ

أطمؽ َعميوَ(المجاوزة) َفكبلىماَيسعىَألفَ
ف َ ََ
يتقارب َفيَنظرَتِ َِو َلمعدوؿَمعَ(جوفَكوىيف)َ ،وا َْ
َُ
كما َ
يَاألسموبَغيرَالمألوؼَ،وغيرَالعاديََواالبتعادَعفَالقوالبَالمستيمكةَ
َِ
المبدعَفيَعممِوَالشعر
َ
يحقؽَ
ََ

أفَن َعَرؼَاألسموبَبأنو َ"مجاوزة" َفنحفَالَنحددَماَفيوَبؿَماَليسَ
التقميديةَ،يقو َُ
ؿ َ(جوفَكوىيف)":و ُ

فيوَ،فنقوؿَ:األسموبَىوَماَليسَشائعاًَوالَعادياًَوالَمصوغاًَفي"قوالب"مستيمكة"َٖ.
َ

تتقاربَمعَحازـَفيَلجوَِءَالشاعرَلممعانيَ
َُ
أفَرأيَعبدَالسبلـَالمسديَ(لمعدوؿ)َ
كماَيرىَالباحثَ َّ
ؿ َعبدَ
هَوتعوضَالقصور َوالعجزَبينيماَ.يقو َُ
ََ
مشاعر
لتمبيَحاجاتِوَ َو
َ
معَالمغة َ
َِ
طويؿ َ
اع َ ٍَ
الثوانيَبعدَصر ٍَ
ََ
السبلـَالمسدي"َ :وماَاالنزياحَ ٍ
افَعمىَالمغة َوعمىَنفسوَلسدَ َقصورهَوقصورىاَ
َِ
عنذئذ َسوىَاحتياؿَالفن
معَاً"َٗ.

ومفَأشكاؿَالعدوؿَالمغويَالتيَتعرضَإليياَحازـَ :االلتفات َحيث َيسعى َمفَخبلؿَحديثوَعفَ

بلً َعمىَ
بناءَالنصَالشعريَإضفاءَسماتَجماليةَوفنيةَترتقيَبالنصَباعتبارهَجسماً َمتماسكاً َومتكام َ

مستوىَالبدايةَوعمىَمستوىَبناءَالفصؿَالواحدَوربطوَبغيرهَمفَالفصوؿَداخمياً َوخارجياًَ ،ومفَىناَ
يرىَحازـَأفَعمىَالشاعرَأفَيبتعدَعفَانتياجَأسموبَواحدَفيَاإلبداعَالشعريَوأفَينتقؿَالشاعرَ

مفَحالةَإلى َحالةَ ،ومفَغرضَإلىَآخرَبطريقةَسمسةَولطيفة؛ َإلبيار َالمتمقيَواثارتو َودفعَالكآبةَ
والممؿَعنوَ،وبيذاَالتنوعَاألسموبيَيظيرَااللتفاتَويظيرَمعوَوعيَوادراؾَحازـَلوَولوظيفتوَوقيمتوَ

إلبيارَ
االنتقاؿَمفَغرضَأسموبيَآلخرَ،طمبَاًَ َِ
ٍَ
اجنيَأسموبَااللتفاتَو
َ
فيَالعمؿَالشعري"َ.تناوؿَالقرط
ََٔ-األسموبيةَواألسموبَ.ٕٔٓ:

ََٕ-المرجعَالسابؽ.ٖٔٓ-َٕٔٓ:
ََٖ-النظريةَالشعرية.َٖ٘:

ََٗ-األسموبيةَواألسموب.َٔٓٙ:
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اءَانتياجَأسموبَواحدَفيَالنصَاألدبيَلذاَأكدَالقرطاجنيَ
لمممؿََوالضجرَعنوَمفَجر َِ
المتمقيَوابعادَاًَ َِ
ديد َنشاطَ
ىذاَماَيساعد َعمىَتج َِ
َُ
الصياغةَالمغويةَلمنصَاألدبيَ،و
َ
عمىَأىميةَالتمويةَوااللتفاتَفي َ
َ
اصر َالمحبةَ
َتقوية َأو َِ
َِ
يساعد َعمى
َُ
ونشوةً َنفسي َةً ََوجمالي َةً َلديوَ ،وىذا َ
لذةً َ َ
المتمقي َروحيَاً َ َوذىنيَاً َمحدثَاً َ َ
االنصيارَماَبيفَالمتمقيَوالنصَاإلبداعي"ََٔ.
َ
و

ىاَفيَالمبدع َليستطيعَصوغَ
َِ
قوةَمفَضمفَالقوىَالعشرَالتيَيجب َتوافر
َُ
حازـَااللتفات َ
ََ
اعتبر َ
لقد َ ََ

الكبلـ َونظمو َوحسف َالتصرؼ َفي َمذاىبو ََوأنحائوَ ،وكاف َااللتفات َىو َالقوة َ"الثامنةَ :القوة َعمىَ

االلتفاتَمفَحيزَإلىَحيزَوالخروجَمنوَإليوَوالتوصؿَبوَإليو"َٕ.
ٍَ
َ

ويتضحَفيوَربطَعناصرَالعمؿَاإلبداعيَ
َُ
االلتفاتَعندَحازـَيتضحَفيوَالتحوؿَاألسموبيَ،
َُ
ومدلوؿَ

ببعضيا َ(النصَ ،والمبدعَ ،والمتمقي) َفيو َيراعي َأحواؿ َالمبدع َالنفسيةَ ،وارتباطيا َبالغرض َوالجيةَ،

وفيَنفس َالمحظةَيراعيَالمتمقيَوأحوالوَالمتفاوتةَ ،ومدىَتأثرهَواعجابوَبالنصَالشعريَ ،وييتـَأيضاًَ
َِ
باألسموب َمف َمستواه َالسطحي َالمألوؼ َإلى َالمستوى َالعميؽَ
َِ
ينحرؼ َ
َُ
ؿ َااللتفات َ
بالنص َحيث َيجع َُ

ؿَحازـَفيَااللتفات"َ:وىـَيسأموفَ
الذيَيظيرَفيوَاالنحراؼَ،وتظيرَفيوَفنياتَالتحوؿَاألسموبيَ،يقو َُ

يتبلعب َالمتكمـَ
َُ
االستمرارَعمىَضميرَمتكمـَأوَضميرَمخاطبَفينتقموفَمفَالخطابَإلىَالغيبةَ َ ،و

َأوَتاء َفيجعؿَنفسوَمخاطبَاًَ،
ًَ
بضميرهَفتارةَيجعموَياءَعمىَجيةَاإلخبار َعف َنفسوَوتارةَيجعموَكافاً
وتارةَيجعموَىاءَفيقيـَنفسوَمقاـَالغائبَ ،فمذلؾَكافَالكبلـَالمتواليَفيوَضميرَمتكمـَأوَمخاطبَالَ

يستطابَوانماَيحسفَاالنتقاؿَمفَبعضياَإلىَبعض"َٖ.
َ

ومفَالشواىدَالتيَيضربياَحازـَكأمثمةَعمىَااللتفاتَ"أفَيمتفتَالشاعرَعندَذكرَشيءَإلىَماَلوَ
فيَنفسوَمفَغرضَجميؿَأو/غيرَذلؾَ،ينصرؼَالكبلـَإلىَجيةَذلؾَالغرضَنحوَقوؿَجريرَ:
أيؾَناضر"َََََٗ
فيَغمؿَو ٍَ
ٍَ
لتَ
ماـَبذيَاأل ارؾَفياجنيََََََالز َُ
ََ
َ
ب َ
ط ِر َ
َالح ُ
َ

فيَنفسوَمعاني َحموٍَةَ ،فمـَ
َِ
وَأثار َ
اَأىاج ََ
ََ
الحماـ َ َّ
لم
َِ
الشطرَالثانيَموضعَااللتفاتَألفَطرب َ
ََ
ويعدَ َ
يدَطرََبوَطربةًََ.
الحماـَالتيَتز َُ
َِ
ناضرَ،وىذهَجن َةَُ
اؿَماءَوأيكَاًَ
ًَ
يجدَبداًَمفَالدعاءَلوَ،بأنوَالَيز
أخضرَ ََاً
ََاً
ات َفني َةً َمبتكرَةً َتضفيَ
َومف َمواضع َالعدوؿ َالتي َتعرض َليا َحازـ َوأعطى َشواىد َليا َباعتبارىا َأدو ٍَ

َٔ-إشكاليةَالتمقيَعندَحازـَالقرطاجنيَفيَكتابوَمنياجَالبمغاءَ،محمودَدرابسةَ،جامعةَمؤتةَ،األردفَ،مجٕٔ،عََٕ،
شباطَٜٗٔ:َٜٜٔٚ

ََٕ-المنياجََ.ٕٓٓ:

ََٖ-المصدرَالسابؽَ.َٖٗٛ:
ََٗ-المصدرَالسابؽ.ٖٔ٘:
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الصورَاإليحائيةَ(المجاز-االستعارة-الكناية-التشبيو)َوالمحسناتَالبديعيةَ
َُ
صَالشعريَ،
عمىَالن َِ
َّ
الًَ
جما َ
االلتفاتَ -المطابقةَ -المقابمةَ -التقسيـَ -التفريعَ -النفسيَ -والتركيبات َالنح َويةَ -اتحاد َاألفعاؿَ
وتعددىاَ-التقديـَوالتأخيرَ-الحذؼَ-الفصؿَوالوصؿَ.

وسنعرضًًبعضًمواضعًالعدولًعندًحازمًفيًكتابهًالمنهاجً:

المخطط َلمصو ِرَة َوتشكمياَ ،أما َالتخيبلتَ
َِ
األوؿ َىو َ
َالتخييؿ َ ََ
ََ
اعتبر َحازـ َأف
 ًاالستعارة ًوالتشبيوََ َ :ينة َلباقي َعناصرىا َ"فالتخييؿ َاألوؿ َيجري َمجرى َتخطيط َالصورَ
َالنقش َوالز َِ
َِ
ؿ َعمى
الثواني َتعم َُ
ائدَ
التفصيؿَفيَفر َِ
َِ
ابَو
التوشيةَفيَاألثو َِ
َِ
فيَالصورَو
َِ
ىَالنقوشَ
َِ
وتشكيمياَوالتخييبلتَالثوانيَتجريَمجر
العقود َو َِ
تقوـَ
الَيمكفَأف َ ََ
َْ
بحيث َ
التخييؿ َارتباطاً َوثيقَاًَُ َ ،
َِ
بالمحاكاة َو
َِ
طُ َ
أحجارىا"َٔ .فالصورة َالشعريةَترتب َ
َِ
ؿ َنشاطاً َفنياً َوذىنيَاًَ ،فإف َالصورَةَ َالشعري َةَ َىيَ
َكاف َالخيا َُ
َالخياؿَ ،واذا ََ
َِ
ية َقائم َةً َبدوف
لمصو ِرَة َالشعر َِ
التشبيو َعمىَ
َِ
حازـ َباالستعا ِرَة َو
لذلؾَاىتـ َ ٌَ
ََ
طوَ ،
فاعميتَو َ َونشا ََ
ىذاَالخياؿَالذيَمفَخبللياَيحقؽ َ َ
َُ
وسيم َةُ َ
اتَالمركب َةََالغامض َةََالبعيدةَعفَ
فضَاالستعار َِ
اعتبارَالرغبةَالشديدةَفيَإثا ِرَةَالمتمقيَوادىاشوَ،لذلؾَر ََ
َِ
ؿ"َ:وربماَ
التعقيد َيقو َُ
المبسَو َِ
مفَالغموضَو َِ
َِ
عمىَالمتمقيَبحالة َ
ٍَ
مرَالذيَيعود َ
َُ
تفكيرََِالمتمقيَوحالتوَ ،األ

ادفتَالمحاكاةَومفَبعضياَعمىَبعضَفتَُْبعدَالكبلـَعفَالحقيقةَبحسبَترادؼَالمحاكاة َوأدىَذلؾَ
َ
تر

تبَ
إلى َاالستحالةَ .لذلؾ َال َيستحسف َبناء َبعض َاالستعارات َعمى َبعض َحتى َتبعد َعف َالحقيقة َبر ٍَ
يَبشيء َحقيقيَ"قوؿ ًحبيب ًبفَأوسَ(أبوَ
ٍَ
كثي ٍرَة"َٕ .ومفَأمثمةَاالستعارةَالتيَقرفَفيياَالشيءَالمجاز
تماـ)ً:

َأدمعَُاؿَََََََََََََ ُم ِ
ؽَ"َََََََٖ
َالعشَا َِ
ِد َم
ََ
ْ
زفَعميياَوأ َْد ُمعُ ُ
فَطالماَالتقت ُ
ؿ َومخالفةَ
يظير َفييا َالعدو َُ
َالبيت َالساب َِ
َِ
ظُ َفي
نبلح َ
ؽَ ،أف َالصورَةَ َالجمالي َةََ -برغـ َبساطتياُ َ -
ِ
ٍ
َاللتقاءَشيئيفَمتباينيفَ،ىماَأدمعَالمزفَوأدمعَ
َ،حيثَجعؿ
اضح
المعيودَبشكؿَو ٍ
َالشاعرَالد َم َفَمكاناً
َ
ُ

متجاوز َلصفاتَ
يَمخالؼ َلممعيودَ َ،و
أدمعَالمزفَشيء َمجاز
ٌَ
العشاؽَ،فأدمعَالعشاؽَشيء َحقيقيَ،و
ٌَ
ٌ
ٌ

ماء َالمطرَ،وبماَأفَ
ؿ َ ََ
ع َولكنياَتنزَُ
الَتذرؼ َالدموََ
َُ
السحب َ
ََ
؛َألفَالغيوـ َو
ََ
المزفَ،إالَأنوَليسَمستحي َ
بلً

الدموعَماءَوالمطرَماءَ ،فإفَىذاَالتقاربَبيفَصفاتَالمطرَوالدموعَيجعؿَالمتمقيَقاد اًرَعمىَتصورَ
َثـَبنزوؿ َالمطرَ
َِ
ىذا َالتجاوزَ ،فينفعؿَويتأثر َوتبلمسَنفسو َىذه َالصورةَ ،فالدَمفَكانت َقف اًر َجرداء،
أصبحت َخصباً َخضراءَ ،إال َأف َىذه َالصورة َالمفعمة َبالحياة َسرعاف َما َتفاجح َالمتمقي َعمى َغيرَ

المعيودَبمشيدَالحزفَواألسىَوىوَدموعَالعشاؽَ،وبذلؾَترتسـَالصورةَويكتمؿَالمشيدَ.
ََٔ-المنياجَ.َٜٖ:

ََٕ-المصدرَالسابؽ.ٜ٘:
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رؽَلياَحازـَالمطابقةَ،وفيياَمفاجأةَالمفظَبماَيضادهَمفَجيةَالمعنىَكقوؿَ
ٌَ
ومفَالنماذجَالتيَتط

جريرَََََََ:

َ"وب ِ
وقابضَشرَعنكـَبشماليا.1".
ٍَ
طَخيرَفي ُكَُـَبيمينوَََََََََ
ٍَ
اس
َ

وربماَلـَيكفَليذاَالمعنىَأفَيتضحَلوَجاءَبمعنييفَمتماثميفَفقولوَ(باسطََ-خيرَ-بيمينو) يقابؿَ

(قػػابض-شػػر-شػػماليا)َوالشػػاعرَيفتخػػرَبأنػػوَعمػػىَالػػدواـَيفعػػؿَالخيػػرَم ػعَقومػػوَبيػػدهَاليمنػػىَووصػػفياَ
باليمنىَيتناسبَمعَالخيرَ،وكممةَباسطَتوحيَبأفَىذاَالخيرَالمقدـَلقومػوَمسػتمرَغيػرَمنقطػعَ،وفػيَ
الشػػطرَالثػػانيَيفتخػػرَالشػػاعرَبأنػػوَيتمقػػىَالشػػرَوالسػػوءَ،ويمنعػػوَعػػفَقومػػوَويقػػبضَعميػػوَبشػػمالوَالتػػيَ

يتناسػػبَوصػػفياَبالشػػرَ،وبيػػذاَالعػػدوؿَالػػذيَجمػػعَفيػػوَالشػػاعرَالمعنػػىَوضػػدهَكػػافَعمػػىَغيػػرَالمتوقػػعَ

ػيَواسػػتثارىاَ،والصػػورةَبالتقابػػؿَوالمخالفػػةَتكػػوفَأكثػػرَ
بالنسػػبةَلممتمقػػيَإالَأنػػوَقػػدَوصػػؿَإلػػىَنفػػسَالمتمقػ َ

َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ

إيحاءَوداللةَعمىَالمعنىَالمرادََََََََ.
ً

"وأنواعَالمقاببلتَتتشعبَ.وقؿَمفَتجدهَيفطفَلمواقعَكثيرَمنياَفيَالكبلـَ،كقوؿَالجعديَََ:
َ

َتـَفيوَماَي ُس ُرَصديقوََََََََعمىَأفَفيوَماَيسوءَاألعاديا"َََََٕ.
فت ًى
َ

َ

بلًَلمػاَجػاءَفػيَالشػطرَالثػانيَ(مػاَيسػوءَاألعاديػا)َفيػذهَ
أماَقولػو(َ:مػاَيسػرَالصػديؽ)َمخالفػاًَومقػاب َ

الصفاتَالتيَيتميػزَبيػاَالفتػىَمػفَأخػبلؽَحسػنةَوخصػاؿَفاضػمةَإنمػاَتسػرَوتفػرحَصػديقوَ،فترفػعَمػفَ
عمِيَمفَشػأنوَعنػدَصػديقوَ،وىػذاَيغػيظَاألعػداءَويغضػبيـَ،فجػاءَالمعنيػافَمتقػابميفَبػرغـَ
قدرَالفتىَوتُ َ
َ
تجاورىماَفيَالنظـَ،ىذاَالتقابؿَفيوَعدوؿَ،فمفَالمفروضَبعدَأفَذكرَسرورَالصديؽَمػفَالفتػىَ،أفَ

يوضػػحَالشػػاعرَالصػػفاتَوأفضػػمياَ،ولكػػفَخػػالؼَالشػػاعرَتوقػػعَالمتمقػػيَوفاجػػأهَبقولػػوَ(فيػػوَمػػاَيسػػوءَ
األعاديػػا)َ،وىػػوَتركيػػبَلغػػويَأطمػػؽَعميػػوَالببلغيػػوفَتأكيػػدَالمػػدحَبمػػاَيشػػبوَالػػذـَممػػاَيػػدفعَالمتمقػػيَ

لئلعجابَوالتمذذَوالتفاعؿَمعَالمعنىَالمرادَ.
ػانِيَ،
ظـَالػػداخميَلممعػ َ
ػموبَنوعػاًَمػػفَالػػنَ َِ
ػرَاألسػ ََ
ػصَفػػيَنيايػ َِػةَىػػذاَالفصػؿَإلػػىَأفَحازمػَاًَاعتبػ ََ
ََََََنخم َُ
ػوعيةَالتػػيَ
ػاييرَالفنيػ َِػةَوالموضػ َِ
ػتـَبالمعػ َِ
داخػػؿَالغػػرضَالشػػعريَالواحػػدَوداخػػؿَالػػنصَالشػػعريَ،كمػػاَاىػ ََ
ِ
ػعَبعضػياَالػػبعضَوتناسػػبياَمػػعَمػػاَ
ػاظَوتبلؤَِميػػاَمػ
ػددَبيػػاَاألسػػموبَ،ومنيػػاَاالختيػػارَالمناسػػبَلؤللفػ َِ
يتحػ َُ
ؿَىػػذاَاألمػػرَإالَبالييئػ َِػةَالتأليفيػ َِػةَالجامعػ َِػةَمػػفَخػػبلؿَحسػػفَالتػػأليؼَ
ػافَ.والَيكتم ػ َُ
وضػػعتَلػػوَمػػفَمعػ ٍَ
ػبَفػػيَجميػ ِػعَذل ػؾَ،اعتبػ َػرَ
ػاةَقػػانوفَالتناسػ َِ
ػبَ،مػػعَم ارعػ َِ
ػعَوالترتيػ َِ
ػتجدادَفػػيَالوضػ َِ
الم ػرتبطَبالتػػأنؽَواالسػ َِ
التخييؿَجوىرَالعمؿَالشعريَ،فيمػاَيسػاىمافَفػيَإع ِ
ػادةَتش ِ
ػكيؿَالواقػعَبطريق ٍػةَفني ٍػةَ
َأفَالمحاكاةََو
َ
حازـ ّ
ٌ
ُ
ِ
ٍ
ػافَالعػدو ُؿَعن َػدهَمػفَالوس ِ
ِ
ػائؿَالفني ِػةَالتػيَتخػرُجَبمغ ِػةَ
َ،تتجاوز
جمالية
ُ
َالمألوؼَبالعدوؿَعفَالمعتػادَ،فك َ

 - 1إٌّٙبس . 1:
ََٕ-المصدرَالسابؽََ.ٕ٘:
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ِ
ِ
ىاَالعاديَإلىَحيزَالخم ِ
َ،وماَذلؾَإالَمفَأجؿَالت ِ
ِ
ِ
ػأثيرَفػيَالمتمقػيَ
اإلبداع
ؽَو
يَمفَحيز
الخطابَالشعر
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َمعَالنصَوالرضاَعنوَ.
االنسجاـ
َاالنفعاؿَو
بحصوؿ
َََََََََََََََََََ
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انفصم انثاني -انشعريت



ادلبحث األول -يفهىو انشعر ووظيفته عند حازو



ادلبحث انثاني-انشعريت وعناصرها عند حازو

انقرطاخني.

انقرطاخني.
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ادلبحث األول -يفهىو انشعر ووظيفته عند حازو انقرطاخني:

َوأعطوه َمنزل َةً َعالي َةًَ َ ،ومكان َةً َسامي َةًََ ،واعتبروه َعممَاً َمفَ
مبكرَ ،
وقت َ ٍَ
بالشعر َمنَُذ َ ٍَ
َِ
العرب َ
اىتـ َ َُ
ََ
ات َالبشرَقومَاً َاىتمواَبآدابيـَ
اإلنسانية َ َوفيَحضار َِ
َِ
يخ َ
وقمماَنجد َفيَتار َِ
َُ
عموميـَ َ ،ونعتوهَبأنوَديوانيـَ ،

َِ
َِ
بيةَاإلسبلميةَباعتبارهَمفَأبرزَ
مثؿَاىتماـَالعربَبشعرىـَ ،لذلؾَ"إفَأىمي َةَ َالشعرَفيَالحضارةَالعر
يجمعُ َالميتموفَبياَ
يكاد َ َ
بلً َضروريَاً َلدراستياَ َوفيـَروحياَأمرَالَيحتاجَإلىَدليؿَ َُ
خصائصيا َ َومدخ َ
أف َيستحوَُذ َعمىَجؿَ َاىتماـَ
الشعر َ َْ
استطاع َ َُ
ََ
الشعر َفيياَالَيوجد َفيَحضا ٍرَة َسواىا"ََٔ.و
شأف َ َِ
عمىَأف َ ََ
َّ

العربَ َ ،وديواف َعموميـ َوأخبارىـَ ،وشاىدَاً َعمىَ
اف َ َِ
َالشعر َديو ََ
َُ
العرب َحتى َشغميـ َعما َسواهَ ،فكاف

ؿ َلدقائؽَاألمورَفيَماضييـَفيو"عمـَقوـَلـَيكفَليـَ
فكافَالمرجع َاألصي َ
ََ
حوادثيـَ َومخمدَاً َلمآثرىـَ ،

عمـَأصحَمنوَ"ََٕ.
ٌ
َ

فيَالقبيمة َأوَالمجتمع" َ.
َِ
فيَبناء َالفردَأخبلقيَاً َ َونفسيَاً َ"بناءَيؤىموَلمقبوؿَعضوَاً َ
َِ
الشعر َ
أسيـ َ َُ
لقد َ ََ
َميمات َتعميمي َةٌَ
ٌَ
بناء َعمميَاً َ َوتربويَاً؛ َفمقد َكاف َلمشعر
ببناء َ َِ
الشعر َ َِ
َيقوـ َ َُ
َوليس َىذا َفحسب َبؿ َُ
الفرد َ ً
َالمثؿَ
َِ
النقاد َأف َالشعر َما َاشتمؿ َعمى
أبرز َىذه َالميمات َالميمة َالفنيةَ ،وقد َأكدَ َ َُ
وتربوي َةٌ َوديني َةٌ ََو ََ
السائرَواالستعارةَالرائعةَوالتشبيوَالَارئعَ َوماَسوىَذلؾَ،فميسَلقائموَسوىَفضؿَالوزفَ،واذاَتعمقناَفيَ
َِ
ٖ

فعاالتَورؤىَ َ،وماَتتسـَبوَ
ٍَ
بةَالشاعرَبماَتحويوَمفَأفكارََوان
ٍَ
ظَُأنوَتعبيرَعفَتجر
مفيوـَالشعرَنبلح َ
َِ
فيَحياة َالشاعرََ ،وىذاَكمَو َيرافؽَالشاعرَمنذَلحظةَالكتابةَ،
َِ
انقبلبات َمستم ٍرَة َ
ٍَ
قبلت ََو
ات َوتن ٍَ
مفَتغير ٍَ

َوالَيفارقوَ.

المغاتَ
الثقافات َو َِ
َِ
األمزجة َو
َِ
الفمسفية َو
َِ
المذاىب َ
َِ
المفاىيـ َو
َِ
الختبلؼ ََوالتبايف َفي َ
َُ
َلذلؾ َكاف َا
لمشعرَ َ ،ولقدَشغؿَ
محدد َ َِ
أوَمفيوـ َ ٍَ
ٍَ
يؼ َ
فيَصعوبة َوضعَتعر ٍَ
َِ
الت َالحضاريةَسببَاً َ
االىتمامات ََوالتحو َِ
َِ
َو
النقادَواألدباءَقديمَاً ََوحديثَاً َمحاولةَمنيـَوضعَتعريؼَواضحَلماىيةَ
َ
األمر َالعديدَمفَالباحثيفَو
ىذا َ َُ

الشعرَ ،ولقد َتباينتَاآلراء َواختمفتَالمفاىيـ َوالتعريفات َلحقيقة َالشعرََ ،واف َكانتَىذه َالتعريفات َلـَ
لطبيعةَالعالـَوحقائؽَالكوفَ
َ
تبتعدَفيَمعظمياَ َوفي َأقربَصورىاَعفَالنظرَإلىَالشعر َكونوَإدراكَاً َ
عكسَ
مؤثر َي َُ
بأسموب َ ٍَ
ٍَ
اؾَبكممات َتحويَكؿَاالحتماالتَالممكنةَ ،
ٍَ
إدراكَاً َممي ًَازََ ،والتعبير َعفَىذاَاإلدر
تتجاوز َفيَ
َُ
اتيـَبمغة َ
ٍَ
سموؾ َالبشرَ َوتعبير
ويصور َ ََ
َُ
اقعوَومجتمعوَوباإلنسافَوالكوفَ ،
الشاعر َبو َِ
َِ
عبلق َةَ َ

ََٔ-التفكيرَالببلغيَعندَالعربَأسسوَوتطورهَإلىَالقرفَالسادسَ،حماديَصمودَ،دَطَ،منشوراتَالجامعةَالتونسيةَ،
المطبعةَالرسميةَلمجميوريةَالتونسيةٜٔٛٔ،ـَ.َٕٖ:

ََٕ-طبقاتَفحوؿَالشعراءَ،ابفَسبلـَالجمحيَ،تحقيؽَوشرحَمحمودَمحمدَشاكرَ،دَطَ،القاىرةَ.ٕٕ:َٜٕٔ٘،

ٖ ََ -النقد َالجمالي َعند َحازـ َفي َكتابو َمنياج َالبمغاء َوسراج َاألدباءَ ،سممى َعكوَ ،رسالة َماجستيرَ ،جامعة َحمبَ،
سوريةَ.َٖٗ:َٜٜٔٓ،
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إمكاناتياََ َوطاقاتياَالتعبيريةَالمستوىَالعاديَمفَالكبلـ"َولـَيكفَالتسميـَبصعوبةَطرحَتعريؼَشامؿَ
ددَوقاطعَلمشعرَبجديد َعمىَالنقدَ ،فحتىَأرسطوَنفسوَ ،كماَيقوؿ َ(موريسَبو ار)َ :لـَيجدَتعريفَاًَ
ٍَ
مح
ف َكاف َىناؾَ
سنجد َأف َىناؾ َتباينَاً َممحوظَاً َوا َْ
َلمشعر َ َُ
َِ
يؼ َالقدماء
كافيَاً َلمشعر"َٔ .ولو َنظرنا َفي َتعر َِ

وجنسَمفَالتصوير"ََٕ.
لنسجَ ٌَ
وضربَمفَا َِ
ٌَ
إنماَالشعرَصناع َةٌَ
َُ
ظُ"َ:
ؿَالجاح َ
بلًَيقو َُ
اتفاؽَفيَأشياءَفمث َ
ٌَ
َ

عَ َ ،ومف َىذاَالوصؼَنممحَمفيوموَلمشعرَ"َ ،والمطبوعَمفَ
الشاعر َالمطبوََ
ََ
ابفَقتيبةَيصؼ َ
َُ
ونرى َ

اءَمفَسمحَبالشعرَواقتدرَعمى َالقوافيَ،وأراؾَفيَصدرَبيتوَعجزهَ َوفي َفاتحتوَقافيتوَ َ،وتبينتَ
َ
الشعر
عمىَشعرهَرونؽَالطبعَووشيَالغريزةَواذاَامتحفَلـَيتمعثـَ َولـَيتزحر"َٖ.
َ

ؿ"َ :وليس َيوجدَفي َالعبارة َعف َذلؾ َأبمغ ََوالَ
َنجد َقدام َةَ َبف َجعفر َيقو َُ
تحديد َمفيوـ َالشعر َُ
وفي َ َِ

أوجز َمعَتماـَالداللةَمفَأفَيقاؿَفيوَ:إنوَقوؿَموزوفَمقفىَيدؿَعمىَمعنى"ٗ َويمحؽَبوَابفَرشيؽَ
المعنىَوالقافيةًَ٘.
َ
القوؿَشعرَوجودَالمفظَوالوزفَو
لتسميةَ
َِ
طَُ
القي اروانيَالذيَيشتر َ
ََاً
ً

وأما َعبدَالقاىر َالجرجانيَفقدَأرجعَإعجازَالقرآف َوابداعوَلنظريةَالنظـَ َوسحبَىذاَاألمر َعمىََ
الذيَيستحؽَ
َُ
ىافَلمحديث َعفَ
َِ
يتعرض َأبو َالحسيفَإسحاؽَبفَوىبَالكاتبَفيَكتابوَالبر
َُ
الشعرَ َ ،و
يشعر َفيوَ
ش ََع ََر َ َُ
فَ َ
الشاعر َ ََم َْ
َُ
حديثوَعفَالشعر َفنفيـَمنوَحيفَيقوؿ":و
َِ
مفَخبلؿ َ
َِ
وَشاعر َ
ٌَ
وصفوَبأنَ
بماَالَيشعرَبوَغيرهَ،واذاَكافَإنماَ
َُ
الَيستحؽَالشاعرَىذاَاالسـَحتىَيأتيَ
ََ
شاعرََوالمصدرَالشعرَ،و
ٌَ
فَأتىَبكبلـَ
ٍَ
فميسَبشاعرَ،وا
ٍَ
ؼَ
يستحؽَاسـَالشاعرَلماَذكرناَفكؿَمفَكافَخارجَاً َعفَىذاَالوص َِ
األوصاؼَ
َِ
أفَالشعر َ"الكبلـَالبميغَالمبنيَعمىَاالستعا ِرَة ََو
ََ
ابفَخمدوفَفيوَيرى َ
َ
موزوف َ َومقفى"َ .ٙأما َ
ٍَ

بلً َعف َاألسسَالجماليةَفيَالنقدَالعربيَ ،د.عزَالديفَإسماعيؿَ،طَٖ ،دارَالفكرَ
ٔ ََ -تراثَالرمزيةَ ،موريسَبو ارَ،نق َ
العربيَ،القاىرةَٜٔٚٗ،ـ.ٖٗٗ:

ٕ ََ -الحيوافَ ،عثمافَبفَعمروَبفَبحرَالكنانيَالجاحظَ ،تحقيؽَوشرحَعبدَالسبلـَىاروفَ،طبعةَالحمبيَ،القاىرةَ،دَ
تَ،جََٖ.َٖٕٔ-ٖٔٔ:

ٖ ََ -الشعرَوالشعراءَ،أبوَمحمدَعبدَا َبفَعبدَالمجيدَبفَمسمـَالدنيوريَبفَقتيبةَ،تحقيؽَمفيدَمميحةَ،طَٔ،دارَ
الكتبَالعمميةَ،بيروتَٔ٘ٛٓ،ـََ.ٖٗ:

َٗ-نقدَالشعرَ،أبوَالفرجَقدامةَبفَجعفرَ،تحقيؽَوتعميؽَمحمدَعبدَالمنعـَخفاجيَ،دَطَ،دارَالكتبَالعمميةَ،بيروتَ،
دَتَ.ٙٗ:

ََ٘-انظرَ،العمدةَ،أبوَعميَالحسفَبفَرشيؽَالقيروانيَاألزديَ،حققوَوفصموَمحمدَمحيَالديفَعبدَالحميدَ،طَ٘،دارَ
الجبؿَ،بيروت،جََٔ.َََٕٕٜٔٔٔ:َٜٔٛٔ،

َ -َ ٙالبرىافَفيَوجوهَالبيافَ ،ابفَوىبَالكاتبَأبوَالحسفَاسحاؽَبفَإبراىيـَبفَوىبَ،تحقيؽَحفنيَمحمدَشرؼَ ،طَ
دَ،مكتبةَالشبابَ،القاىرةَ،دَتََ.ٖٔٓ:
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هَعماَقبموَوماَبعدهَ،
وَومقصد َّ
َِ
فيَالوزفََوالرويَ،مستقؿَكؿَجزءَمنياَفيَ َِ
غرض
َِ
متفقةَ
اءَ ٍَ
المفصمةَبأجز ٍَ
َِ
يَعمىَأساليبَالعربَالمخصوصةَبو"ََٔ.
َِ
الجار

يَجميع َالتعريفاتَالسابقةَأفَنقادنا َالعربَالقدماءَ ،وافَاختمفواَفيَأشياءَ ،فإنيـَ
َِ
الباحث َف
َُ
َويرى َ

فيَالشعر َعمىَحسابَالمعنىَ ،والصياغةَوالشكؿَعمىَ
َِ
ظَ
اَفيَأشياء َأخرىَ،فمنيـَمفَقدَـَالمف ََ
ََ
اتفقو
النقادَ
دَمعظـ َ َِ
َُ
لمفظَوالشكؿَ،ولقدَأ َّك
المضموف َعمىَا َِ
ََ
الفكرةَوالمضموفَ،ومنيـَمفَقدَـَالمعنىَوالفكرَةََو
ثرَ،بؿَىيَالحدَ
بيفَالشعرََوالن َِ
َِ
ؽَ
القافيةَباعتبارىاَاألساسَفيَالتفري َِ
يفاتيـَعمىَالوزفََو َِ
َِ
العربَفيَتعر
اـَبأساليبَالعربَالمعروفةََ،واالَفإنوَالَيكوفَشع َاًرَوانماَ
َِ
الشعرَبااللتز
الفاصؿَبينيماَ َ،ومنيـَمفَربطَََ ََ

لوَأساليب َتخصَوَالَتكوفَلممنثورََ ،وأساليبَلممنثورَالَتكوفَلمشعرَ،
ٌَ
منظوـَ ،ألفَالشعرَ َ
ٌَ
ىوَكبلـ َ
ٌَ
َوحسف َالصورة ََوجماليا َمع َرصانة َالعبارة َوجزالة َالمفظَ ،ومفَ
تصوير َالفني َ
َِ
ىتـ َبال
ف َا ََ
َالنقاد َ ََم َْ
َِ
ومف
النقادَمفَاستطاعَأفَيصؿَلتحديدَمفيوـَالشعرَ َويكوفَأكثرَاقتراباَووعيَاًَلتحديدَماىيتوَخاصةَأولئؾَ
ابفَخمدوفَوحازـَالقرطاجنيََ.
َ
الذيفَكافَليـَالحظَفيَالعموـَالعقميةَمثؿ؛َ

َنشير َإلى َأفَ
ََ
َيجب َأف
َُ
وقبؿ َاالنتقاؿ َلمحديث َعف َمفي َوـ َالشعر َوحقيقتو َعند َحازـ َالقرطاجني
موزوف َمقفىَلوَمعنىَ ،لـَ
ٌَ
أنوَكبلـ َ
ٌَ
كتبَالنقدَواألدبَلمشعر َ
َ
عظـ َ
مذكور َفيَم َِ
ََ
المتداوؿ َوال
ََ
يؼ َ
التعر ََ
مؽ َالرضاَوالَالقبوؿَفيَوقتناَالحاضرَ" َلـَتمؽَمقولة َمفَمقوالتَالتراثَمفَاالنتقادَماَلقيَحدَ
ي ََ
بلًَلمشعرَ
التجديدَقت َ
َِ
أىَفيوَدعاةَُ
َ
ؿَعمىَمعنىَ"وقدَر
موزوفَومقفىَ،دا ٌَ
ٌَ
كبلـَ
الشعرَ ٌَ
الشعرَفيَقولَِيـََُ "َ:
بلًَلئلبداع؛َألنوَحدَيضعَالشعراءَفيَشروطَاإلتباعَ َ،ويخضعيـَلنموذجَتقميدَيقوـَعمىَاإليقاعَ
َومعط َ

أفَبناء َالبيتَالشعريَ
ََ
الخارجي َالبسيطَ،وليسَفيوَأيةَقدرةَتحويميةَتثريَاإلبداعَ َوتطوره"َٕ .واعتبروا َ

ؿَالشاعرَيجريَوراءَ
عندىـَقيدَيجع َُ
ٌَ
تابةَوالممؿَ،إذَسببَذلؾَأفَالقافي َةََ
عمىَىذاَالنظاـَإنماَيجرَالر َ

َوالمعاني َبمعنى َحشر َالشاعر َفي َزوايا َضيقةَ
َواإليقاع َواأللفاظ َ
َوالموافقة َبيف َاألصوات َ
االنسجاـ َ

العبلمةَوالشاىدَ
َ
معينةَالَميرب َلوَمنياَ"الشعر َىو َالكبلـَالموزوفَالمقفىَ ،عبارةَتشَوهَالشعرَ ،فييَ
ض َالطبيع َةَ َالشعري َةَ َالعربي َةَ َذاتياَ،فيذهَالطبيع َةَُ
وىيَإلىَذلؾَمعيار َيناق َُ
ٌَ
عمىَالمحدودية َواالنغبلؽَ،

عفوي َةٌَفطري َةٌَانبثاقيةَ َ،وذلؾَحكـَعقميَمنطقيَ"َٖ.
سياَ
المعتمدة َفيَأسا َِ
َِ
العقمية َ
َِ
مفَالعموـ َ
َِ
النقاد ََوالببلغييفَالعربَأفَينالواَحظَاً َ
بعض َ َِ
استطاعَ َ َُ
َ
ََََ
حازـَأحدَىؤالءَالنقادَالذيفَاستفادواَمفَالتراثيفَ:العربيَواليونانيَ،
كافَ ٌَ
ؽَ َ،و ََ
الفمسفةَوالمنط َِ
َِ
عموـَ
عمىَ َِ
ٔ َ َ -العبرَوديوافَالمبتدأَوالخبرَفيَأياـَالعربَوالبربرَومفَعاصرىـَمفَذويَالسمطافَاألكبرَ،عبدَالرحمفَأبوَزيدَ
وليَالديفَبفَخمدوفَ،تحقيؽَعميَعبدَالواحدَوافيَ،دَطَ،دارَالعودةَ،بيروتَ.٘ٓٚ-٘ٓٙ:ََٜٕٔٙ،
 اٌشؼز ٚطفت اٌشؼز ف ٟاٌخزاد ،عّبد ٞطّٛدِ ،ضٍت فظٛيِ ،ش،7ع ،1أوخٛبزٛٔ ،فّبز ،د٠ظّبز.67:َ1816،ِ - 0مذِت ٌٍشؼز اٌؼزب ،ٟأد١ٔٚض ،دار اٌؼٛدة ،ب١زٚث .111 :

31

الدالالتَ
َِ
مفَاألفكار َو
َِ
العديد َ
ويطور َ ََ
ََ
الشعر َ
فكر َبظاىرَِة َ َِ
استطاع َفيَجممةَالفائدةَمفَالثقافتيفَأفَي ََ
ََ
َو
تخص َمفيوـَالشعرَ
ية َ َُ
ية َشعر ٍَ
المغويوفَفيَوضع َنظر ٍَ
َِ
فَو
بناء َماَبدَأَهَالببلغي َو َ
أفَيكمؿ َ ََ
ََ
َ،و
التمميحات َ
َِ
و
جَ
ىوَثمرَةَُالنض َِ
َ
بلًََ-لسوءَالحظََ-
َ،فكافَكتابَحازـَالمنياجَ"الذيَلـَيصؿَإليناَكام َ
َُ
ووظيفتوَونقده
الدفاعَعفَ
مفَحمقاتَ َِ
َِ
أضؼَإلىَذلؾَأفَكتابَحازـَالقرطاجنيَالمنياجَىوَالحمق َةَُاألخيرَةَُ
ََ
األخير...
متعددة َطواؿَعصورَالتراثَ َ...ولكفَأىـَىذهَالحمقاتَػ ػػَ
ٍَ
كتب َ
الشعرَ،ىذهَالحمقاتَالتيَتناثرتَفي َ ٍَ
َِ
بالقطعَػ ػَىوَكتابَحازـَالقرطاجنيَ،الذيَارتفعَبقيمةَالشعرَإلىَالدرجةَالعظمى"َٔ.

بظروؼ َاألمةََََََََََ
َِ
َواليونافَ ،فإنو َكاف َأكث ََر َوعيَاً َ
َجيود َالعرب َ
َِ
استفاد َمف
َحازٌَـ َقد َتأثر ََو ََ
واذا َكاف َ

َانحدار َفي َالقرف َالسابع َاليجريَ ،بؿ َكاف َأكث ََر َأصال َةً َفي َتعرضوَ
ٍَ
العربيةَ َ ،وما َوصمت َإليو َمف
يعة َالشخصية َالعربية َوعقميتياَ
تنسجـ َمع َطب َِ
َُ
تتبلءـ َ َو
َُ
تخص َالشعر َالعربي َ َو
نقدية َ َُ
َأدبية َ َو ٍَ
ٍَ
لقضايا
َو َِ
أدبيةَ،ىذاَالَوعيَ َوتمؾَ
ودينيةَو ٍَ
ٍَ
وسياسيةَ
ٍَ
اقتصاديةَ
ٍَ
اجتماعيةََو
ٍَ
بياَمفَظروؼَبيئي ٍَةََو
ٍَ
طَُ
فكرىاَ َوماَيحي َ
مكانتِيـَالعظيمة َ" َوأماَ
اء َ َو َ
عفَالشعرَ ،وأىميتوَ َ ،ودورهَ ،ووظيفتوَوعف َالشعر َِ
َِ
يدافعُ َ
األصالة؛ َجعمتو َ َ
فيماَيقولوَفإنوَمعدوـ َبالجممةَ
َّ
صدعوَبالحكمة َ
َِ
االستعدادَالذيَيكوف َبأفَيعتقدَفضؿَقوؿَالشاعرَ َو
أفَالشعرَنقصَوسفاىةَ َوكافَالقدماءَ
ََ
يعتقدَ
الزمافَ،بؿَكثيرَمفَأنذاؿَالعالـَ َ-وماَأكثرىـ!َُ َ-
ٌَ
فيَىذاَ
مفَتعظيـَصناعةَالشعرَواعتقادىـَفيياَضدَماَاعتقدهَىؤالءَالَزعانفةَ،عمىَحاؿَقدَنبوَعميياَأبوَ
َ

يؤمفَ
يصدؽ َحكموَ َ ،و َُ
ؿ َمنزل َةَ َالنبيَ ،فيعتقد َقولو َ َو َّ
نزَُ
َي َ
عمي َابف َسينا َفقاؿَ "َ :كاف َالشاعر َالقديـ َُ
أفضميـَ،وحاؿَ
َ
نزؿ َفييا َمنزلة َأشرؼَالعالـَو
َكافَي َ
َُ
بكيانتِو" َفانظر َإلى َتفاوتَما َبيف َالحاليف َحاؿ
َ
صارَينزؿَفيياَمنزل َةََأخسََالعالـََوأنقصيـ"ََٕ.
َّ
الشعر َومنزَلتَوَالعظيمةَ،فإنو َأيضَاً َيدرؾَأىمي َةَ َالجي َوَِد َالعربيةَفيَوضعَ
ؾ َأىمي َةَ َ َِ
إف َحازمَاً َيدر َُ

فيوَالَينقادَوالَ
َ
ىذاَيعكس َعقميتوَالعمميةَ
َُ
اىاَ،و
بيةَعماَسو َ
َّ
ميزتَفيَاألمةَالعر
قوانيفَلمشعرََ ،والتيَت َّ

يتقوقع َفي َفيـ َطبيعة َالشعر َ َوقوانينو َووسائمو َالفنيةَ ،لذلؾ َنراه َيدعو َالحكيـ َأرسطو َلزيادة َقوانيفَ

نماَوقع َفيَكبلميـَالتشبيوَفيَاألفعاؿَالَ
ََ
فإفَشعر َاليونانييفَليسَفيوَشيءَمنو؛ ََوا
ََ
الشعرَاليونانيَ"
اليونانييفَماَيوجدَفيَشعرَالعربَمفَكثرةَ
َ
أرسطوَفيَشعر َ
َِ
ىذاَالحكيـ َ
َُ
جد َ
ات َاألفعاؿَ َ ،ولوََو ََ
فيَذو َِ
َواألمثاؿَ،واالستدالالت َواختبلؼ َضروب َاإلبداع َفي َفنوف َالكبلـ َلفظَاً َ َومعنىَ ،وتبحرىـ َفيَ
الحكـ َ
َوضعيا َووضع َاأللفاظ َبإزائياَ ،و َفي َإحكاـ َمبانييا َواقترانياَ
َِ
حسف َتصرفيـ َفي
َو َِ
أصناؼ َالمعاني َ
َِ
مة َكيؼَ
المخيَ َِ
تبلعبيـَباألقاويؿ َ َُ
َِ
اداتيـَ،وحسفَمآخذىـَومنازعيـَ َو
َ
استطر
َو َ
ولطؼَالتفاتيـ َوتتميماتيـ َ
ية"َٖ.
انيفَالشعر َِ
عمىَماَوضعَمفَالقو َِ
ََ
ادَ
ءواَ،لزََ
شا َ
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دهَمعظـَالنقادَوالببلغييفَ
َ
عممناَأفَالشعر َيقوـَبالوظيفةَالتربويةَالدينيةَوالفنيةَ ،وىو َما َأ َّك
ََ
واذا َ

َوالشعراءَالعربَ،فإفَحازمَاًَالَيخرجَعفَىذهَالدائرةَ،فيوَقدَتحدثَفيَكتابوَعفَالمعانيَالجميوريةَ
ِ
التيَمفَخبللَياَيستطيعَالشعرَأفَيحقؽَوظيفتوَ،فنراهَيتوجوَلممعانيَالجميوريةَويمحَعميياَطالبَاًَ
مفَالشاعرَالتوجوَنحوىاَألنياَمعاف َ"يشترؾَفيَفيمياَالخاصَوالعاـَ،وعميياَمدارَمعظـَالمعانيَ
ٍَ
الواقعةَفيَاألغراضَالمألوفةَمفَالشعرَوىيَمستحسنةَفيو"َٔ،وبنا ًَء َعمىَىذاَأعطىَلممعانيَالتيَ

فطرت َعميياَالنفوس َ َوباستمذاذىاَأو َالتألـ َمنياَأو َحصؿَليا َذلؾ َاسما َىو َالمعانيَالعريقة َ" َوكافَ

أحؽَ تمؾَاألشياءَبأفَيميؿَالناسَإليياَأوَينفرواَعنياَاألشياءَالتيَفطرتَالنفوسَعمىَاستمذاذىاَأوَ
التألـ َمنيا َأو َحصؿ َليا َذلؾ َباالعتيادَ ،وجب َأف َتكوف َأعرؽ َالمعاني َفي َالصناعة َالشعرية َماَ

اشتدتَعمقتوَبأغراضَاإلنسافَوكانتَدواعيَآرائوَمتوفرةَعميو"َٕ.وعندهَالَيتحقؽَذلؾَإالَمفَخبلؿَ
التأثيرَفيَالنفوسَبالبسطَأوَالقبضَثـَتحقيؽَاألثرَالذيَينتجَعنوَانفعاؿَواستجابةَفعميةَ،ألفَالقوؿَ

الشعري َإذا َكاف َمألوفَاً َلدى َالمتمقيف َفإفَ َالمسافة َالجمالية َبينيـ َوبيف َالنص َتقؿ َتدريجيَاً َ" َويحسفَ
موقعَالتخييؿَمفَالنفسَ،أفَيترامىَالكبلـَإلىَأنحاءَمفَالتعجيبَفيقوىَبذلؾَتأثرَالنفسَلمقتضىَ

الكبلـَوالتعجيبَيكوفَباستبداعَماَيثيرهَالشاعرَمفَلطائؼَالكبلـَالتيَيقؿَالتيديَإلىَمثميا"َٖ.وافَ
َ
ؿَ ،فإفَالمحاكاَةَ َالوسيم َةُ َلتحقيؽَالوظيفةَالشعريةَ
كافَركزَعمىَالمعانيَالجميوريةَوماَبياَمفَتخيي ٍَ

َوالتيَعبرَعنياَبقولو":المقصودَبالشعرَإنياضَالنفوسَإلىَفعؿَشيءَأوَطمبوَأوَاعتقادهَأوَالتخميَ
َوجب َأف َتكوفَ
ََ
قبح ََوجبللو َأو َخسة
َحسف َأو َ ٍَ
ٍَ
اعتقاده َبما َيخيؿ َليا َفيو َمف
َفعمِو َأو َطمَبِوَأو َ َِ
عف َ
موضوعاتَصناعةَالشعرَاألشياءَالتيَلياَانتسابَإلىَماَيفعموَاإلنسافَويطمبوَ َويعتقدهَ"َٗ.
كافَىناؾَمعافَمعروفةَعندَالجميورَتقربَالمسافةَالجماليةَبيفَالنصَ َومتمقيوَ،فإفَىناؾَ
ٍَ
َواذاَ

مفَالمعانيَالمعروفةَ"عندَالجميورَماَالَيحسفَإيرادهَفيَالشعرَ َوذلؾَنحوَالمعانيَالمتعمقةَبصنائعَ
َمعاف َتشبييا َألنياَ
ٍَ
َتستعار َ َوَُيعَبر َبيا َعف
ََ
ض ََعتيا َ]فإفَ َغالب[ َعباراتيـ َال َيحسف َأف
أىؿ َالميف َل َِ
َوحسف َموقعو َمف َالنفس"ََ٘ ،وعمى َىذا َالنحو َأيضَاً َىناؾ َمف َالمعاني َغيرَ
مزيمة َلطبلوَِة َالكبلـ َ

المعروفة َ"عندَالجميورَماَيستحسفَإيرادهَفيَالشعرَ َ ،وذلؾَإذاَكافَمماَفطرتَالنف َوسَعمىَالحنيفَ
النفسَتأثرَارتياحَأوَاكتراثَ"أدرؾَحازـَأفَالفنوفَكمياَ
ََ
إليوَأوَالتألـَمنوَ َ.وبالجممةَعمىَماَتتأثرَلوَ
تتحدَفي َعمميةَاإلبداع َوفيَالتمقيََ ،وانما َاالختبلؼ َفيَاألداة َالتي َيختارىا َالفناف ََوالمبدع َإلنجازَ

ََٔ-المنياجََ.ٔٛٛ:
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عمموَ َ،ونتيجةَليذاَاإلدراؾ ََوالوعيَاختمؼ َمعَغيرهَمفَالنقادَوالببلغييف َالعربَالذيف َعرفواَالشعرَ
نوَلـَينؼَ
َِ
فيوَلـَيتوقؼَعندَالوزفَوالقافيةَ َ،وبالرغـَمفَىذاَالتجاوزَفإ
َ
تعريفَاًَعروضيَاًَلغويَاًَفحسبَ،

َموضع َواعتبرىما َفضيمةَمختصةَبمسافَ
ٍَ
َأكثر َمف
َوالقافية َبؿ َأ َّكََد َعمىَضرو ِرَة َوجودىما َفي َِ
الوزف َ
يبَوالتنفيرَ َ،وذلؾَألفَ
عندَناحيةَالتأثيرَأيَفعؿَالشعرَفيَالتحب َ
َِ
يؼَ
وَوقؼَمفَىذاَالتعر َِ
ََ
العربَ" َّ
ولكن

َيعتمد َعمى َعناصر َتكفؿ َلو َىذه َالقدرة َمنياَ :حسف َالتخييؿ َأو َالمحاكاة َأو َالصدؽ َأوَ
َُ
الشعر
اإلغراب"ََٔ.

فَوالقافيةَمفَ
صفاتَالشعرَإالَالوز َ
َ
وتوضيحَاً َليذاَاألمرَيصور َمنزلةَالكبلـَالذيَليسَفيوَمفَ

فَوالقافيةَخاصةََ.مفَغيرَأفَيكوفَفيوَأمرَ
ةَالشعرَمفَجيةَالوز َ
َ
صوروهَفيَصور
َ
الشعرَالحقيقيَ"

آخرَمفَاألمورَالتيَبياَيقوـَالشعرَ ،وكأفَ َمنزلةَالكبلـَالذيَليسَفيوَإالَالوزفَخاصةَمفَالشعرَ

ىَمجراهَمفَالحمةَالمنسوجةَمفَالذىبَوالحريرَ،
َ
الحقيقيَمنزلةََالحصيرَالمنسوجَمفَالبرديَ َوماَجر
لـَيشتركاَإالَفيَالنسجَكماَلـَيشترؾَالكبلماف َإالَفيَالوزف"َٕ َ،وفيَنفسَالسياؽَيؤكد َعمىَرفضوَ
التاـَلتحديدَمفيوـَلمشعرَووضعوَبيفَزاويتيَالوزفَوالقافيةَ َ،ويرىَأفَمثؿَىذاَالتعريؼَلمفيوـَالشعرَ
َ
طحيَلمشعرَوالَيتعداهَ.
َ
الَيتجاوزَحتىَالشكؿَالس

َلذلؾَفإنو َفيَنظرتوَلمشعرَيتجاوزَعصرهَليقاربَالنظرةَالحديثةَحوؿَحقيقةَالشعرَ ،لذلؾَنراهَ

ف َيعتبرَأفَالشعرَماَىوَإالَتأليؼَالكبلـَالموزوفَالمقفىَباألعمى؛ َألنوَ"ظفَأفَكؿَكبلـَ
يصؼَم َْ
ََ

مقفىَموزوفَشعرَ،وافَ ََمَثََمَوَفيَذلؾَمثؿَأعمىَأنسَق َومَاًَيمقطوفَد َاًرَفيَموضعَتشبوَحصباؤهَالدرَ
فيَالمقدارَوالييئةَوالمممسَ،فوقعَبيدهَبعضَماَيمقطوفَمفَذلؾَفأدرؾَىيأتوَومقدارهَ َومممسوَبحاسةَ

ولـَيدر َأفَميزةَالجوىرَ َوشرفوَإنماَىوَ
َِ
لمسوَ،فجعؿَيعنيَنفسوَفيَلقطَالحصباءَعمىَأنياَدرََ ،
بصفةَأخرىَغيرَالتيَأدرؾ"َٖ.

َِ
ورؤيتِوَلمشعرَ،األفكارَالنقديةَالحديثةَ،حوؿَتعريؼَ
يقاربَفيَفكرهَ َ
َوكما َقمناَسابقَاً َإفَحازمَاً َ

القافيةَمفَالشعرَالحقيقيَ،خاص َةًَمعَ(جوفَكويف)َفيَتصنيفوَلمشعرَالتاـَ،أوَ
َِ
الشعرَومكانةَالوزفَو
َ
الشعر َالحقيقيَ ،والنثر َالموزوفَ َ ،ويرى َ(جوف َكويف) َأف َالشعر َالذي َيكتفي َفي َنظمو َعمى َالوزفَ

ؾ َإال َالسم َةَ َالصوتي َةَ َ"الذي َيمكف َأف َنسميو َ"قصيدةَ
موزوفَ ،ألنَّو َال َيمم َُ
ٌَ
َنثر َ
َوالقافية َما َىو َإال ٌَ

ؼ َتحتَىذاَالنمطَ
صوتية"َألنياَالَتستغؿ َإالَالرافدَالصوتيَلمغةَالشعريةَ .حيثَالَيمكنناَأفَنصن ََ

ََٔ-تاريخَالنقدَاألدبيَعندَالعربَ،د.إحسافَعباسَ،طَٗ،دارَالثقافةَ،بيروتَٜٜٕٔ،ـَ.ٖ٘ٗ:
ََٕ-المنياجََ.َٕٔ٘:

ََٖ-المصدرَالسابؽََ.ََٕٚ-ََٕٛ:
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أي َإنتاج َأدبي َميـَ َ ،وكؿ َما َينسب َإليو َىو َإنتاج َالنظاميف َمف َاليواة َقميمي َالخبرة َالذيف َيقنعوفَ

بإضافةَالقافيةََوالوزف"َٔ.

فيوـَالشعرَعندَحازـَيعتبرَمرتك َاًزَميمَاًَ َومحو َاًرَثريَاًَلمكشؼَعفَحقيقةَالعمؿَ
إفَالحديثَعفَم َِ
ََ
َ
فيَحديثِوَعفَ
َ
وقدَأدرؾ َ
ََ
هَالفنيةَوأثرَذلؾَعمىَالمتمقيَ ،
َ
تشكيموَوابرازَخصائصوَوعناصر
َ
الشعريَ َو
الشعرَ َومفيوَِموَأنوَ"ينيضَعمىَمحاورَمتعددةَتتصؿَبعبلقةَالشعرَبالعالـَمفَناحيةََ،وعبلقةَالشعرَ
َِ
بالشاعرَمفَناحيةَثانيةَ،وعبلقةَالشعرَبالمتمقيَمفَناحيةَثالثةَ،وعبلقةَالشعرَبالشعرَمفَناحيةَ

اح َمتجاوبة َ َومتصمةَفيَحديثَحازـَعفَ"حد"َالشعرَأوَتعريفوَلو"َٕ َ .ولكفَالشعرَفيَ
رابعة َوىذهَنو ٍ

عمىَالمحاكاةَوالتخييؿَألفَماَيميزَالشعرَعفَبقيةَالفنوفَالكبلميةَاألخرىَىوَماَ
َ
يقوـَ
األساسَعندهَ َُ
َِ

نماَىوَالتخييؿَوالمحاكاةَفيَأيَمعنىَاتفؽَ
َ
يحتويوَمفَمحاكاةَ َوتخييؿَ"إذَالمعتبرَفيَحقيقةَالشعرَإ
مي ََزَ -فيَ
أفَي َّ
حاوؿ َ َُ
وقافيةَ،لذلؾَنبلحظَأفَحازمَاً َ ََ
الشعرَبماَيحويوَمفَوزف َ ٍَ
ٍَ
ذلؾ"َٖ َ ،ويتميزَأيضَاً َ
َالفنوف َاألخرىَبشكؿَعاـَ،وبشكؿَخاصَ
َِ
َكفف َإبداعيَ ،وبيف
تعريفاتو َالمتعددة َلمشعرَ -بيف َالشعر ٍَ
بيفَالشعرَكففَكبلميَ َ،وبيفَالفنوفَالكبلميةَاألخرىَ َ،وماَذلؾَإالَحرصَمنوَلخدمةَالببلغةَ َ،وتقديـَ
ٍَ
تصوراتَكميةَلياَمفَخبلؿَالشعرَ.

يقوؿَفيَالشعرَوحقيقتوَأفَ"الشعرَكبلـَمخيؿَموزوفَ،
َ
ََواذاَتتبعناَتعريفاتو َلمشعرَ ،فإنناَنجده َ

مختصَفيَلسافَالعربَبزيادةَالتقفية َإلىَذلؾََ.والتئاموَمفَمقدماتَمخيمةَ،صادقةَكانتَأوَكاذبةَ،
يؼ َآخرَيقوؿ"َ :الشعرَكبلـَمخيؿَموزوفَ
الَيشترطَفيياََ-بماَىيَشعرَ-غيرَالتخييؿ"َٗ .وفي َتعر ٍَ
مقفىَمفَشأنوَأفَيحببَإلىَالنفسَماَقصدَتحبيبوَإليياَ،ويكرهَإليياَماَقصدَتكرييوَ،ليحمؿَبذلؾَ
عمىَطمبوَأوَاليربَمنوَ،بماَيتضمفَمفَحسفَتخييؿَلوَ َ،ومحاكاةَمستقمةَبنفسياَأوَمتصورةَبحسفَ

ىيأةَتأليؼَالكبلـَ ،أوَقوةَشيرتوَ،أوَبمجموعَذلؾَ َ.وكؿَذلؾَيتأكدَبماَيقترؼَبوَمفَإغرابَ،فإنوَ

ابَوالتعجبَحركةَلمنفسَإذاَاقترنتَبحركتياَالخياليةَقويَانفعالياَوتأثيرىاَ،فأفضؿَالشعرَماَ
االستغر َ
حسنتَمحاكاتوَوىيأتو"ََ٘.

َواف َكانت َتتسـ َبالطوؿ َفإف َذلؾ َبسبب َحرصو َالشديد َعمىَ
َويرى َالباحث َأف َتعريفاتو َالسابقة َ

الدقةَوالتفصيؿَ ،فيوَالَيريدَأفَيترؾَشيئَاً َأوَيستثنيَأم َاًرَمفَحقيقةَالشعر َوماىيتو َووظيفتو؛ َألنوَ
َ
سعى َدائمَاً َلوضع َتصور َمتكامؿ َلعمـ َالشعر َطامحَاً َمف َخبلؿ َىذا َالتصور َترسيخ َاألفكار َالتيَ

ََٔ-النظريةَالشعريةَ.ٖٔ:

َٕ-طبيعةَالشعرَعندَحازـَالقرطاجنيَ.ََٛٗ:
َٖ-المنياجََ.َٕٔ:

َٗ-المصدرَالسابؽَ.ََٜٛ:
َ٘-المصدرَالسابؽَ.ََٚٔ:
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ؿَ
الًَمفَىذهَالجزئيةَلمكميةَالمطمقةَفيَعمـَالشعرَ َ،ولقدَقا َ
تخصََالشعرَالمحددَفيَزمافَمحددَوصوَ
عمىَتحقيقو َ"والَيبعدَ
َِ
عمؿَ
بوَحازـَو ََ
َ
تحقيقوَوحمـَ
ََ
اد َ
عفَىذاَالعمـ َالذيَأرََ
َِ
ابفَسيناَفيَكتاَبِوَ(الشفاء)
أفَنجتيدَنحفَالعربَفنبتدعَفيَعمـَالشعرَالمطمؽَ،وفيَعمـَالشعرَبحسبَعادةَىذاَالزمافَ،كبلمَاًَ
شديدَالتحصيؿَوالتفصيؿ"َٔ.

يَوأساسوَالمتيفَ"مماَيجعمناَنطمئفَإلىَأنياَ
حازـَالمحاكاَةََوالتخييؿَجوىرَالعمؿَالشعر َ
جعؿَ ٌَ
لقدَ ََ

تعدَمفَمنظورهَالنقديَ،أىـَوسيمةَمفَوسائؿَالتشكيؿَالجماليَلمشعرَ،بؿَىيَالتشكيؿَالجماليَلو"َٕ.

َيكتسب َصف َةَ َالشعرية َإال َمف َخبلؿ َالمحاكاة َوالتخيؿَ
َُ
الشعر َعنده َال
ف َ ََ
َوال َنكوف َمغاليف َإذا َقمنا َإ َّ
زـَلوَوسائؿَمتنوعةَ َ،ومتعددةَالَيتحقؽَإالَبياَ
إذاَعممناَأفَالتخييؿَالشعريَعندَحا ٍَ
ََ
َوالتخييؿَ،خاص َةًَ

"َوالتخييؿَفيَالشعرَيقع َفيَأربعةَأنحاءَ:مفَجيةَالمعنىَ،ومفَجيةَاألسموبَ،ومفَجيةَالمفظَ،
ومفَجيةَالنظـَوالوزفَ"ََٖ.
َ

َوالتخييؿَينقسـَبالنسبةَلمشعرَقسميفَتخييؿَضروريَ،وتخييؿَغيرَضروريَو"التخاييؿَالضروريةَ

ىي َتخاييؿَالمعانيَمفَجيةَاأللفاظَ .واألكيدة َوالمستحبةَتخاييؿ َالمفظ َفيَنفسو َ َوتخاييؿ َاألسم َوبَ
النظـَ،وآكدَذلؾَتخييؿَاألسموب"ََٗ.
َ
افَو
وتخاييؿَاألوز َ

لمسامع َمفَلفظَالشاعرَالمخيؿ َأوَمعانيوَأوَأسموبوَونظاموَ،
َِ
أفَتتمثؿ َ
ََ
حازـ َىو"
عند َ ٍَ
ؿ َ ََ
والتخيي َُ
مفَغيرَ
َِ
الً َ
يء َآخرَبياَانفعا َ
فيَخيالِوَصورةَأوَصورَينفعؿَلتخيمياَ َوتصورىاَ،أوَتصورَش ٍَ
َ
تقوـ َ
َو ََ
َحازـَ
يقترف َعند ٍَ
لشعر َ َُ
نؤكد َأف َا ََ
َسبؽ َ َُ
ََ
وبناء َعمى َما
ساط َأو َاالنقباض"ًَ٘ َ ،
َجية َمف َاالنب َِ
روية َإلى ٍَ
ٍَ
بالمحاكاة ََوالتخيؿَوالتخييؿ"َ ،ألف َىذه َالمصطمحات َ َتترابطَوتتجاوبَلتصؼَالخاصيةَالنوعيةَلمعمؿَ
َِ
الفنيَمفَزواياهَالمتعددة"َ.ٙ

وعمىًىذاَاألساسَيصبحَالعمؿَالشعريَمحاكاةَلوَنظرناَإليوَمفَزاويةَعبلقتوََبالواقعَوتصويرهَ

لمعالـَ َ،ويصبحَتخيبلَلوَنظرناَإليوَمفَزاويةَالمبدعَ،فتصبحَالمحاكاةَانعكاسَاً َ َوتجسيدَاً َلمواقعَعمىَ

مخيمة َالمبدع"َ ،أو َتركيبَاً َابتكاريَاً َتشكمو َالمخيمةَ ،ما َدامتَالقوة َالمخيمة ََ -أو َالمتخيمةَ -ىيَالقوةَ
ةَىيَالتيَتعيدَتأليؼَالمدركاتَوالربطَ
َ
ماَدامتَىذهَالقو
َ
ةَفيَتشكيؿ َالعمؿَالفنيَمفَناحيةَ َ،و
َِ
الفاعم

َٔ-المنياجَ.ٜٙ:

َٕ-النقدَالجماليَعندَحازـَالقرطاجنيَفيَكتابوَمنياجَالبمغاءَوسراجَاألدباءَ.َٜٗ:
َٖ-المنياجََ.ٜٛ:

ََٗ-المصدرَالسابؽََ.ََٜٛ:
ََ٘-المصدرَالسابؽََ.ََٜٛ:
َ-َٙمفيوـَالشعرََ.ٜٔٔ:
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اوية َالمتمقيَ َومدىَ
بلً َإذاَنظرناَإليوَمفَز َِ
الجديدَبينياَمفَناحية َأخرى"َٔ ،ويصبح َالعمؿَالشعريَتخيي َ
ٍَ

يرى َأف َالشاعر َيخيؿَ -بعممو َالشعريَ-
األثر َالذي َيخمفو َالعمؿ َعمى َنفسية َالمتمقي َألف َحازمَاً َ" َ َ

لممتمقيَماَتخيموَىوَفيَعبلقتوَبالعالـ؛َ َوذلؾَليدفعَالشاعرَبالمتمقيَإلىَأفَيرىَالعالـَكماَرآهَىو"ََٕ.
َيقاؿَ
َالتخيؿ ََوالمحاكاةَ ،حيث َجعؿ َالمحاكاة َوسيم َةً َلمتخيؿَ ،ألنو َكما َُ
َِ
ط َبيف
وقمنا َإف َحازمَاً َرب ََ

عظيـَفيَ
النفسَمجبولةَعمىَالمحاكاةَ،والمحاكاةَسموؾَيتكررَمعَالفردَطواؿَالحياةَ،ولممحاكاةَدَوٌَرَ ٌَ
اإلبداعَالفنيَبعامةَ َ ،وفيَاإلبداعَاألدبيَالشعريَبخاصةَ ،ألفَالمحاكاةَتمخصَكؿَعبلقةَلمشاعرَ
ؿ َلناَ
القصيدةَُبدورىاَتنق َُ
َ
ؿ َلناَعوالمو َالخارجيةََوالداخميةَفيَالقصيدةَ،و
معَعالموَوواقعوَ ،فالشاعرَينق َُ

َوأحداث َومشاعرَوقيـَ َ،ولقد َكاف َحازـ َ"أبعدَفي َتصورهَ
الصورةَالمرتبطة َبعوالـ َالشاعرَمفَأفعاؿ َ
لؤلثر َالنفسي َالذي َتفعمو َالمحاكاة َحيف َاشترط َفي َالمحاكاة َالتي َتحرؾ َالنفوس َإلى َفعؿ َشيء َأوَ

تركو"ََٖ.

َوالشرط َىو َأف َيكوف َما َيحاكي َبو َالشيء َالمقصود َإمالة َالنفس َلو َأو َتنفير َالنفس َمنو؛ َألفَ

يؿَوالمحاكاةَإنماَيكمؿَبأفَيكوفَقدَسبؽَلمنفسَإحساسَبالشيءَالمخيؿَوتقدـَلياَعيدَ
"اإللتذاذَبالتخ َ
بو"َٗ.

َنقرر َببل َريب َأف َحازمَاً َنظر َلممحاكاة َ َوفسرىا َعمى َأساس َ"أف َعمميةَ
َنستطيعُ َأف ََ
َ
مف َذلؾ

المحاكاةَمفَمصدرىاَالذيَنبعتَمنوَإلىَأثرىاَالذيَتخمفوَتتكامؿَفيياَعناصرَأربعةَ:أولياَالعالـَ
أوَالواقعَالذيَتمثؿَمعطياتوَالخاـَلمعمميةَاإلبداعيةَ َ ،وثانيياَالمبدعَالذيَيتعامؿَمعَىذهَالمعطياتَ

باعتبارىا َموضوعَاً َلممحاكاةَ َ ،وثالثيا َالعمؿ َالذي َيشكمو َالمبدع َنتيجة َتفاعمو َمع َموضوعوَ ،أو َماَ
يكشفو َفي َالمعطيات َمف َعبلقاتََ ،ورابعيا َالمتمقي َالذي َيتأثر َبالمحاكاة َتأثرات َمتعددة َأو َمتباينةَ

بحسبَتكوينوَأوَاستعداداه"َ٘.

َواذا َكانت َالمحاكاة َعند َحازـ َال َتنقؿ َالواقع َكما َىوََ ،وانما َتنقؿ َمجاؿ َالواقع َإلى َمجاؿ َفنيَ

جماليَ ،فإف َىذا َالنقؿ َيعطييا َتمؾ َالممحة َالجمالية ََوالفنية َالتي َىي َنتاج َخياؿ َالشاعر َأي َ"إفَ
المعاني َىي َالصور َالحاصمة َفي َاألذىاف َعف َاألشياء َالموجودة َفي َاألعياف"َ ،ٙولما َكاف َموضوعَ

ََٔ-مفيوـَالشعرَ.ٜٔٔ:

ََٕ-طبيعةَالشعرَعندَحازـَالقرطاجنيَفيَكتابوَمنياجَالبمغاءَوسراجَاألدباءََ.ََٛ٘:

َٖ -مفيوـ َالخياؿ َووظيفتو َفي َالنقد َالقديـ َوالببلغةَ ،فاطمة َسعيد َحمدافَ ،رسالة َدكتوراةَ ،جامعة َأـ َالقرىَ ،المممكةَ
العربيةَالسعوديةَٜٜٔٛ،ـََ.ٕٙ٘:

ََٗ-المنياجَََ.ََٔٔٛ:

ََ٘-مفيوـَالشعرَ.ٕٖٗ:
َ-َٙالمنياجَ.ٔٛ:
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المحاكاة َمرتبط َبالمبدع َوموقفو َمف َالعالـَ َ ،وبالتالي َاألثر َالذي َيحدث َلممتمقي َنتيجة َلذلؾ َىو َأثرَ

بموقؼَالمبدعَوغايتوَ،فإفَتأثرَالمتمقيَبيذاَالمعنىَإنماَىوَاستجابةَمرتبطةَبموقؼَ
َ
بلًَ"َ
"مرتبطَأص َ

المبدعَمفَالعالـَ َ،ومرتبطةَبالكيفيةَالتيَانتقمتَبياَالموجوداتَإلىَىذاَالمتمقي"َٔ.

المحاكاةَ َالحرفي َةَ َالمباشرة َأو َالفوتوغرافيةََ ،والذي َيمنع َأف َتكوفَ
َ
فض َ
يعني َذلؾ َأف َحازمَاً َير َُ

َوأمر َيتعمؽ َبتأثير َالمتمقي"،الشاعرَ
المحاكاة َكذلؾ َمف َوجية َنظر َحازـ َأمر َيتعمؽ َبإبداع َالشاعر َ
َنحو َخاصَ ،كما َيتمقىَ
َاالنفعاؿ َفي َالموضوع َالمحاكى َواإلدراؾ َلو ََورؤيتو َعمى ٍَ
َِ
يتدخؿ َذاتيَاً َفي
لدرجة َثقافتو َالفنية َوحساسيتو َالذاتيةَ َ ،ومدى َقدرتو َعمىَ
يخضعُ َ َِ
َ
َالعمؿ َالشعري َتمقيَاً َذاتيَاً َ
ََ
المتمقي
الوصوؿَإلىَرؤيةَالشاعرَالخاصةَلمموضوعَالمحاكى"َٕ.

َوالجمالية َواالَ
َوالمتمقي َىي َالتي َتكسب َالمحاكاة َميزتيا َالفنية َ
لذلؾ َفإف َالذاتية َلدى َالشاعر َ

توَوأسوأَالشعرَماَ
ؿ َحازـَ :إفَ َأحسفَالشعرَماَحسنتَمحاكا َ
أصبحتَتقميدَاً َحرفيَاً؛ َ َوليذاَالسببَيقو َُ
ساءت َمحاكاتوَ ،إف َالمحؾَفيَالصناعة َالشعرية َىوَحسفَالمحاكاةَ ،والَنبالغَإذا َقمنا َحتىَأقساـَ

المحاكاةَمفَتحسينيةَوتقبيحيةَ َومطابقةَ،لياَارتباطَوثيؽَبطبيعةَالشعرَعندَحازـَوحدهَعمىَالسواءَ،
متمقيَبحيثَيحمدهَويقبؿَعميوَ،واماَأفَ
َ
فالمحاكاةَ"غايتياَعندهَإماَأفَتزيفَأم َاًرَلتجعموَمحبوبَاًَلدىَال
تعطؿَأم َاًرَمفَكؿَزينوَلتجعموَمذمومَاًَلدىَالمتمقيَ،بحيثَينفرَمنوَ َويتجنبو"َٖ.

ََوالمحاكاة َعند َحازـ َإما َمحاكاة َمستقمة َبنفسيا"( َويعني َبيا َمحض َالتشبيو َواالستعارة)َ ،أوَ

ونممسَ
متصورةَبحسف َىيئة َتأليؼَالكبلـ َ( َويعنيَبياَأثرَتركيبَالكبلـَفيَالعبارةَعفَالمحاكاة)"َُٗ َ ،
حينماَصرحَأفَالمحاكياتَثبلثةَ ،تشبيوَواستعارةَوتركيبَ َ .ولقدَذكرناَسابقَاًَ
ىذهَالفكرةَعندَابفَسيناَ
َّ
طَُ
ما َقصد َحازـ َبالتخييؿ َمف َأنو َصورة َتقوـ َفي َخياؿ َالمتمقي َينفعؿ َبياَ ،وفي َىذه َالصورَِة َيرب َ

الشاعر َالمخيؿَالموضوعَاألصميَالذي َيعالجوَبموضوعاتَأخرىَقدَتماثموَ ،ومفَالممكفَأفَتكوفَ
َُ
َالموضوعات َالثانوية َإلى َالموضوعَ
َ
أشد َقبحَاً َأو َأشد َحسنَاًَ ،فتسري َصفات َالحسف َأو َالقبح َمف

األصميَ ،فيميؿ َإليو َالمتمقي َأو َينفر َمنوََ .والمماثمة َال َتعني َالتطابؽ َألنو َال َقيمة َلمحاكاة َالشيءَ
اؾَفيَصفةَأوَأكثرَ،والميـَفيَنيايةَاألمرَىوَماَيحصؿَمفَتحسيفَ
َ
بنفسوَ،إنماَنعنيَالمماثمةَاشتر

َوتقبيح َأي َمدى َقدرة َالصورة َالنابعة َمف َالتخييؿَعمىَإحداثَاالنفعاالتَوالتأثيرَ.وىذا َالخياؿَالذيَ

بلً َعف َتجارب َاآلخريف َ َوتجاربَ
ينتج َالصورة َبواسطة َالمحاكاة َليس َبعيدَاً َعف َالواقعَ ،وال َمنفص َ

ََٔ-مفيوـَالشعرَ.ٕٗٗ:

ََٕ-طبيعةَالشعرَعندَحازـَالقرطاجنيَفيَكتابوَمنياجَالبمغاءَوسراجَاألدباءََ.ٛٙ:
ََٖ-المرجعَالسابؽَ.ٛٙ:

يةَالمحاكاةَوالتخييؿَفيَالشعرَ،د.سعدَمصموح،طَٔ،عالـَالكتبَ،القاىرةَ.ََٛٙ:ٜٔٛٓ،
َ
 -حازـَالقرطاجنيَونظر
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يةَواستنباطَتركيباتياَ
الماضيَأوَالحاضرَ،ألفَاألصؿَالذيَيسعىَبوَالشاعرَالستثارةَالمعانيَالشعر َ

"ىو َالتممؤَمفَالعمـَبأ َوصاؼَاألشياءَ َوماَيتعمؽَبياَمفَأوصاؼَغيرىاََ ،والتنبوَلمييئاتَالتي َيكوفَ
عميياَالتآـَتمؾَاألوصاؼَ َوموصوفاتياَونسبَبعضياَإلىَبعضََ...والتفطفَإلىَماَيميؽَبياَمفَذلؾَ

بحسبَموضعَموضعََوغرضَغرض"ََٔ.

َوالشعرََوافَكافَوصفَاً َأوَتشبييَاً َأوَاستعارةَأوَحكمةَأوَتاريخاَ"َاحتاجَالشاعرَأفَتكوفَلوَ

معرفةَبنعوتَاألشياءَالتيَمفَشأفَالشاعرَأفَيتعرض َلوصفياَ،ولمعرفةَمجاريَأمورَالدنياَوأنحاءَ
َوالقضايا َالواقعة َمف َأشياءَ
َوأف َتكوف َلو َقوة َمبلحظة َلما َيناسب َاألشياء َ
تصرؼ َاألزمنة َواألحواؿ َ

أخرىَتشبيياَ َوقضاياَمتقدمةَتشبوَالتيَفيَالحاؿ"َٕ.

ةَواحدىَالجوانبَالميمةَفيَإبرازَ
َنعمـَأفَفنوفَالكبلـَعندَالعربَإماَأفَتكوفَمنظومةَأوَمنثور َ

مفيوـَالشعرَعندَحازـَىيَتفرقتوَ َوتمييزهَبيفَحدَالشعرَ َوبيفَالخطابةَ ،لقدَأدرؾَحازـَأفَالحديثَ
عف َحد َالشعر َوتوضيح َحقيقتو َ َومفيومو َال َبد َأف َيمر َمف َخبلؿ َالتفريؽ َوالتمييز َبيف َالشعرَ

قاصر َال َيستطيع َأف َينفذ َإلى َجوىر َىذا َالحدَ ،ألنوََ
والخطابةَ ،وأي َحديث َال َيتعرض َليما َيعتبر" ََاً
مستمدَمفَالمقابمةَذاتياَ.فالخصائصَالمميزةَألحدَالنمطيفَليستَمستمدةَمماَفيوَ َولكفَبماَليسَفيَ

غيره"َٖ.

الشعر َيمس َالجانبَ
َيعتبر َ ََ
َُ
َخبلؿ َعبلقة َكؿ َمنيما َبالمتمقي َنراه
َِ
َفرؽ َحازـ َبينيما َمف
َوقد ََ

َ،والخطابةَ
يقوـ َأساسَاًَعمىَالتخيؿ َ
عر َ َُ
الوجدانيََوالعاطفيَأماَالخطابةَفتخاطبَالعقؿَ،بمعنىَأفَالش ََ
عتبرَإياىماَأساسَاًَفيَالتفريؽَبيفَ
تقوـَعمىَاإلقناعَ،األمرَالذيَدعاهَلمحديثَعفَالصدؽَوالكذبَ،م ََاً

الخطابةَوكافَالشعرَوالخطابةَ
َ
بلًَعمىَصناعتيَالشعرَو
الشعرَوالخطابةَ"لماَكافَعمـَالببلغةَمشتم َ
َ
تيَالتخييؿَواإلقناعَوكافَلكمتييماَأفَتخيؿَوأفَتقنعَفيَ
َ
يشتركافَفيَمادةَالمعانيَ َويفترقافَبصور

ؿَواإلقناعَحمؿَالنفوسَ
شيءَمفَالموجوداتَالممكفَأفَيحيطَبياَعمـَإنسانيَ َوكافَالقصدَفيَالتخيي َ
أوَالتخميَعفَفعموَواعتقادهَ...وجبَأفَتكوفَأعرؽَالمعانيَفيَالصناعةَ
َ
عمىَفعؿَشيءَأوَاعتقادهَ
الشعرية َما َاشتدت َعمقتو َبأغراض َاإلنساف َوكانت َدواعي َآرائو َمتوفرة َعميو َوكانت َنفوس َالخاصةَ
والعامةَقدَاشتركتَفيَالفطرةَعمىَالميؿَإليياَأوَالنفورَعنيا"ََٗ.

ََٔ-المنياجَََ.ٖٛ:

ََٕ-المصدرَالسابؽَََ.ََٕٗ:

ََٖ-الشعرَوصفةَالشعرَفيَالتراثََ.ٚٚ:
ََٗ-المنياجََ.ٕٓ-َٜٔ:
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خييؿَ،واألقاويؿَالشعريةَال ََتَُقَوـَبكونياَصادقةَأوَكاذبةََوانماَ
َ
أفَالشعر ََِقواموَالت
ََ
حازـ َ
قرر َ ٌَ
لقد َ ََ

تتقوـَبالتخييؿَ،والتخييؿَالَينافيَاليقيفَ،ألفَالتخييؿَقدَيكوفَالشيءَبماَفيوَحقيقةَأوَبماَليسَفيوَ،
اَدامتَكذلؾَالَتنافيَاليقيفَ،والشعرَ
َ
َوبالتاليَفإفَاألقواؿَالشعريةَالَيشترطَفيياَصادقةَأوَكاذبةَوم

ليسَكذلؾَ"َفمذلؾَكافَالرأيَالصحيحَفيَالشعرَأفَمقدماتوَتكوفَصادق َةٌَوتكوفَكاذبةََ َ.وليسَيعدَ

مفَحيثَىوَصدؽَوالَمفَحيثَىوَكذبَبؿَمفَحيثَىوَكبلـَمخيؿ"َٔ"َ ،واعتمادَالصناعةَ
َ
شع َاًرَ
الشعرية َعمى َتخييؿ َاألشياء َالتي َيعبر َعنيا َباألقاويؿ َ َوبإقامة َصورىا َفي َالذىف َبحسف َالمحاكاةَ،

َوكافَالتخييؿ َالَينافيَاليقيفَكماَنافاهَالظفَ،ألفَالشيءَقدَيخيؿَعمى َماَىوَعميوَ َوقدَيخيؿَعمىَ
غيرَماَىوَعميوَ"ََٕ.

الظفَمناؼ َلميقيفَ ،ألفَاألقاويؿَ
ٍَ
أماَالخطابةَفإنياَتقوـَعمىَاإلقناعََ،واإلقناعَيعتمدَعمىَالظف َو

الخطابيةَمفَحيثَالمنطؽَتعتبرَغيرَصادقةَألنياَتتجوَلئلقناعَبدوفَالبرىافَ،ماَلـَيتجوَ َويتحوؿَ
لماَكافَكؿَكبلـَيحتمؿَالصدؽَوالكذبَ
َ
الجدؿَواإلقناع َ"
َ
صاحبياَإلىَالتصديؽَفيمزموَىناَالبرىافَ ،و
إماَأفَيردَعمىَجيةَاإلخبارَواالقتصاصَواماَأفَيردَعمىَجيةَاالحتجاجََواالستدالؿَ َوكافَاعتمادَ

الصناعةَالخطابيةَفيَأقاويمياَعمىَتقويةَالظفَالَعمىَإيقاعَ /اليقيفَ -الميـَإالَأفَيعدؿَالخطيبَ

بأقاويمو َعف َاإلقناع َإلى َالتصديؽ َفإف َلمخطيب َأف َيمـ َبذلؾ َفي َالحاؿ َبيف َاألحواؿ َمف َكبلمو"َٖ.

َحازـ َعمى َمف َيتيموف َالشعر َبالكذبَ ،فالشعر َيستعمؿ َالمقدمات َالكاذبة َ" َأو َبمعنى َأدؽَ
َويحمؿ َ
المَوىمةَالكذبَ،ألنوَال َينافيَالكذبَكماَالَينافيَالصدؽَ.لذلؾَيقتصرَعمىَالنسبةَإليوَكؿَكبلـَ
باعتبارَماَفيوَمفَالمحاكاةَوالتخييؿَ
َ
مخيؿَمقدماتوَكاذبة َولكفَالشعرَفيَىذهَالحاؿَيكوفَشع َاًر"َٗ .
الَمفَجيةَالكذبَأوَالصدؽَ َ،وقدَيعدؿَالشاعرَعفَاألقاويؿَالصادقةَإلىَالكاذبةَفيَالمواطفَالتيَ

يحتاجَالصادؽَفيياَالصادؽَوالمشيورَ َ،ويك َوفَمضط َاًرَلذلؾَحيفَيريدَتقبيحَحسفَ،أوَتحسيفَقبيحَ،

وفيَذلؾَالَيسعؼَالشاعرَإالَاألقواؿَالكاذبةَ.

موقؼ ََواقناعو َمفَخبلؿَالشعرَمرىوفَ
حمموَعمىَاتخاذ َ ٍَ
َِ
المتمقيَو
َ
التأثير َفيَ
إف َ ََ
ؿ َ َّ
نستطيعُ َالقو َ
َ
َ

بالتخييؿَالذيَيحركوَنحوَالغايةَأوَالشيءَ،فيَحيفَتعجزَالخطابةَعفَفعؿَذلؾَ،ألفَجوىرَالشعرَ

التخييؿَوالمحاكاةَ ،والخطابةَجوىرىاَاإلقناعََ .والشعرَحيفَيسعىَليحقؽَميمتوَالَيفرضَشيئَاً َعمىَ
َ
االنفعالية َانبساطَأوَانقباضَ َ ،وذلؾَ"بتخييؿَاألمر َلو َفيتبعَالمرءَ
َِ
النفسية َو
َِ
بالحالة َ
َِ
ييتـ َ
المتمقيَوانما َ َُ
ََٔ-المنياجََ.ٖٙ:

ََٕ-المصدرَالسابؽَ.ٕٙ:

ََٖ-المصدرَالسابؽَََ.ٕٙ:

ََٗ-حازـَالقرطاجنيَونظريةَالمحاكاةَوالتخييؿَفيَالشعرََ.ََٔٙٔ:
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تخيبلتوَأكثرَمماَيتبعَعقمو"َٔ َ .ومفَىناَجاءت َقدرةَالشعرَعمىَاستخداـَالكذبَوتخييموَبأنوَصادؽَ

َولكفَالخطابةَتعجزَعفَىذاََ.

تييمفَعمىَعقؿ َالمتمقيَفيجبرهَعقموَعمىَالتصديؽ َدوف َاىتماـَبحالةَ
َِ
أما َالخطابةَفييَتفرضَ َو

المتمقيَالنفسيةَواالنفعاليةَمنبسطةَأوَمنقبضةَ،أضؼَإلىَذلؾَأفَالشعرَلوَمفَالقدرةَعمىَاستخداـَ

الكذبَوتخييموَلوَبأنوَصادؽَ،عمىَعكسَالخطابةَالتيَالَتستطيعَذلؾَ،لقدَوعىَحازـَذلؾَاليامشَ
مفَالحريةَلممبدعَفيَالعمؿَالشعريَعمىَعكس َاإلبداع َفي َالخطابةََ ،وىذهَالنظرةَعندَحازـَ"تجعؿَ

مفَالحقيقةَالواردةَفيَالشعرَمناظرةَلمحقيقةَالواقعةَمفَغيرَأفَتطابقياَأيَأفَحازمَاً َأدرؾَالفرؽَ
اقعَالفنيَوأدرؾَأفَالشعرَيقدـَالواقعَتقديمَاً َجديدَاً َوفؽَماَ
َ
المستوجبَقياموَبيفَالواقعَالحقيقيَوالو

يتناسبَ َومرادَمبدعوَفيَإيقاعَاالعتقادَفيَنفسَالمتمقي"َٕ.

َوكافَلحازـَرأيَخاصَفيَاختبلطَالخطابة ََبالشعرَوضرورةَالتمييزَبينيماَ،فيرى َأفَاإلقناعَ

لكنوَجائزَفيوَإذاَكافَالتعبيرَعنوَبقوؿَمخيؿَ َ،ويصؿَحازـَ
ٌَ
أساسَفيَالخطابةَدخيؿَعمىَالشعرَ َ،و

إلىَرأيَوسطَفيَىذهَالقضيةَفيرىَأفَالعيبَفيَالخطابةَىوَكثرةَاألقواؿَالشعريةَ َ،وفيَالشعرَكثرةَ

األقواؿ َالخطابية َفأما َإذا َاستعممت َإحداىما َاألقؿ َمف َاألخرى َفإف َذلؾ َيحسف َالعتضاد َإحداىماَ
باألخرىَ.

بلًَعمىَذلؾَبأبيَالطيبَالمتنبيَحيثَكافَ"يحسفَوضعَالبيتَاإلقناعيَمفَ
ضربَحازـَمث َ
ٌَ
ولقدَ

األبياتَالمخيمةَألنوَكافَيصدرَالفصوؿَباألبياتَالمخيمةَثـَيختمياَببيتَإقناعيَيعضدَبوَماَقدـَ

أحسفَموقعَاًَفيَ
كبلـَ ََ
مفَالتخييؿَ َ،ويجـََالنفوسَالستقباؿَاألبياتَالمخيمةَفيَالفصؿَالتاليََ.فكافَال َُ

النفوسَبذلؾَ َويجبَأفَيعتمدَمذىبَأبوَالطيبَفيَذلؾ؛َفإنوَحسف"َٖ.

رَبالتمثيؿَالخطابيَوىوَ
َ
الًَعمىَذلؾَبقوؿ ًأبيًتماـ"َ :وأكثرَماَيستدؿَفيَالشع
َويضربَحازـَمثا َ

الحكـَعمىَجزئيَبحكـَموجودَفيَجزئيَأخرَيماثموَ،نحوَقوؿَحبيبَََ:
السَمََِـََ
اض َِرَ ََ
يَمفَن َِ
ََ
قدَتَُْنَتَ ََ
ض
النارَ َ
ج َيتِ َِوََََََََََو َُ
مفَس َِ
ََ
جتُ َُموهَب َُكرٍَهَ
خََر َ
َأَ َْ
ََ
فاألقاويؿ َالتي َبيذه َالصفة َخطابية َبما َيكوف َفييا َمف َإقناعَ ،شعرَّية َبكوَنِيا َمتمبسة َبالمحاكاةَ

َوالخياالت"َٗ.وىذاَالرأيَلحازـَيؤيدهَفيوَد.سعدَمصموحَحيفَيقوؿَ"َ:وىذاَالرأيَىوَ-فيماَنرىَ-أقربَ

َٔ-النقدَالجماليَعندَحازـَالقرطاجنيَفيَكتابوَمنياجَالبمغاءَوسراجَاألدباءََ.ٔٗٚ:
َٕ-المرجعَالسابؽَََ.ٔ٘ٗ:
ََٖ-المرجعَالسابؽََ.ٕٜٖ:
َٗ-المرجعَالسابؽَََ.ٙٚ:
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لمثؿَ
وَمفَأفَتيتز َ َِ
ََ
اآلراءَإلىَالصوابَفيَىذهَالقضيةَذلؾَألفَالمرءَماَكافَليستطيعَأفَيمنعَنفس

قوؿَالمتنبيََ:

الَيتحفوؾَبغيرَالبيضَواألسؿََ
َ
َ َََََََمتىَتزرَقوـَمفَتيوىَزيارتياَََََََََ

ََََََأناََالغريؽََفماَخوفيَمفَالبمؿَ

َ ََََََََواليجرَأقتؿََليََمماََأراقبوََ

أوَقولوَفيَقصيدةَأخرىََ:

رؽَجارافَدارىماَالعمرَ"َٔ.
َ َََََََذرَالنفسَتأخذَوسعياَقبؿَبينياََ َََََََفمفت ٌَ
حازـَالقرطاجنيَمنذَوضعوَىذاَالكتابَعمىَاالىتماـَبقيمةَالففَبالرغـَمفَكؿَالتأويبلتَ
َِ
حرصَ
فَمفَقبموَإالَأنوَكافَمصممَاًَعمىَوضعَتصوراتَ
َّ
ئيةَالتيَاىتـَبياَالنقادَوالببلغي َو
َ
َوالتفصيبلتَالجز
كميةَلففَأصيؿَوىوَالشعرَ.

بالقيمةَالفنيةَالعاليةَلمشعرَوالتيَتخمؽَفيَالنيايةَ
َ
َ َولقدَاىتـَحازـَتبعَاً َلذلؾَبالناحيةَالجماليةَ َو

النشوة َالفنية َالعالية َالتي َينفعؿ َبيا َالمتمقيَ َ ،ويرضاىا َذوقو َوفكره َوشعورهَ ،فيحدث َاألثر َ َوتحدثَ

االستجابة َفيعيشَالمتمقيَالتجربةَكامم َةً َيقتنعَ َويقبؿَبياَمفَأجؿَالتبميغَوالتغييرَالمنشودَ َ ،ولماَكافَ
ىذاَىوَمسعىَحازـَفإف َوسيمتوَلذلؾَالخياؿَ"ألفَالشعرَأداتوَالخياؿَحيثَيشكؿَالشاعرَبواسطتوَ

الواقعَكماَارتآهَ َوتصوره"َٕ"َ،والشاعرَأوَاألديبَعامةَيحاوؿَإظيارَماَيشعرَبوَ،الَماَيراهَأوَيسمعوَ

فيوَإنماَيعبرَعماَارتسـَعمىَصفحاتَنفسوَ َ،ويعمدَإلىَتصويرَاألثرَالذيَأحسَبوَ،وعدتوَفيَ
فيَإيصاؿَالتجاربَوالمعانيَإلىَذىفَالقارئَأوَالسامعَإنماَىوَالخياؿ َيمجأَإليوَلئليضاحَ،
َ
ذلؾَ َ،و
وحسفَالعرضَ،وقوةَاإلبانةَ،وجماؿَالتصوير"َٖ.

ََوالخياؿ َال َيقتصر َاستخدامو َعمى َالمبدع َأو َالشاعر َبؿ َيتعدد َذلؾ َليستعيف َبو َأيضَاً َالمتمقيَ

سَتََْقَبِؿ َلمعمؿ َالشعري" ََوالقارئ َأو َالسامع َيرى َالحقائؽ َمف َخبلؿ َذلؾ َكمو َعف َطريؽ َخيالوَ،
كم َْ
َُ

الفنافَوالقارئَ،كبلىماَيستعيفَبالخياؿ"ََٗ.
َ
َ،وىماَالمرسؿَوالمستقبؿَ،أوَ
َ
فالطرفاف

ومفَالقضاياَالتيَتعرضَلياَحازـَكانتَمقاربةَلمحداثةَ،قضيةَالخياؿَنفسياَ َوقدَذكرتَسابقَاًَفيَ

حديثيَعفَالخياؿَأفَىناؾَتقاربَاً َشديدَاً َبيفَماَأشارَإليوَحازـَفيَالقرفَالثانيَعشر َالميبلدي َ َوماَ

أشارَإليوَ(ك َولردج) َفيَالعصرَالحديثََ ،وأشرناَإلىَأنواعَالخياؿَعندَكؿَمنيماَ َ ،ولكفَماَأريدَأفَ
أشيرَإليوَىناَأفَحازمَاً َفيماَنظفَىوَأوؿَناقدَعربيَقديـَتحدثَعفَمفيوـَالخياؿَوأظيرَأىميتوَ

ََٔ-حازـَالقرطاجنيَ َونظريةَالمحاكاةَوالتخييؿَفيَالشعرََ.َٔٙٚ،ٔٙٙ:
ََٕ-مفيوـَالخياؿَووظيفتوَفيَالنقدَالقديـَوالببلغةََ.َٖٓٚ:

ٖ ََ -الصورةَاألدبيةَفيَالقرآفَالكريـَ،د.صبلحَالديفَعبدَالتوابَ،طَٔ ،الشركةَالمصريةَالعالميةَلمنشر،لو َنجمافَ،
القاىرةَ.ٕٙ:ََٜٜٔ٘،

ََٗ-المرجعَالسابؽََ.ٕٙ:
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َومكانتو َبصفتو َأحد َالعناصر َالميمة َفي َتكويف َالصورة َالشعرية ََلِ ََما َلو َمف َارتباط َوثيؽ َبالمعانيَ
خصيا َالفيمسوؼ َاالنجميزي َ(لوؾ) َفي َقولو"َ :إنوَ
َوالنظـ َوالوزف َواألسموبََ ،وىذه َاألىمية ََلَ ََ
واأللفاظ َ

فيوَبالقوؿَ،وتخيؿَ
أكبرَنشاطَحيويَلمعقؿ"َٔ ،وينقسـَالعقؿَوفقاً َلمتعمقاتوَإلىَقسميفَ:تخيؿَالمقوؿَ
ْ
يتقارب َفي َِ
األثرَ
قيمة ََو َِ
َأفكاره َمع َ(كولردج) َفي َال َِ
َُ
فيَالمقوؿ َفيوَوفي َالقوؿَ ،ونرى َأيضَاً َأف َحازمَاً َ
التيَتبدعَالصورَعمىَالمتمقيَ"فيكتسبَالمتمقيَفيمَاًَجديدَاًَ
ٍَ
الذيَتتركوَقوةَالخياؿَالجاذبةَواإليحائيةَ
َ

لمطبيعةَأوَلمنفسَالبشريةَالتيَتناولياَالشاعرَفيَقصيدتوَ،فعؿَالخياؿَيضاعؼَسحرىاَوحيويتياَ،إذَ

اءَ
كوف َأجز َُ
المتبادؿ َفيما َبينياَ َ ،وت َُ
ََ
ؽ َاالرتباطََ َ
َالمادةَ َالتي َتتضمنيا َالقصيدة َ َوَُيحقَ َُ
َ
ؿ َىذه
إنَو َيصق َُ
مقاـ َاإلقناع َالمنطقي َعف َطريؽَ
َبمثابة َحمقات َمتتابعةَ ،تقوـ َفنيَاً َ ََ
َِ
َوجممتيا
القصيدة َفي َتفاصيميا َ
َِ
اإليحاءَالفنيَوالخياؿَالشعري"َٕ.
َوحديث َحازـ َعف َالمحاكاة َوالتخييؿ َإنما َيعكس َالحديث َعف َالصورة َالشعرية َخاصة َإذا َكافَ

الخياؿ َىو َأحد َالمكونات َاألساسية َلمصورة َ"إذ َبفضميما َيتـ َتحويؿ َالمادة َالغفؿ َإلى َشعرَ ،إنيماَ

يكادافَيترجمافَالمفيوـَالمعاصر"صورةَ" َأو َ"شكؿََ ،ٖ""formeوعمىَأثرَذلؾَنممسَتقاربَاً َبيفَآراءَ

بطَحازـَالتخييؿَفيَالشعرَبأربعَأدواتَ،المعنىَ،
َ
النقادَالمحدثيفَورأىَحازـَفيَىذاَالموضوعَحيثَر
األسموبَ،المفظَ،النظـََوالوزفَ،ويصفياَالوليَمحمدَبأنياَ"األدواتَالتيَيت َوسؿَبياَالشاعرَفيَتناولوَ

معنىَماَ،أيَننتقؿَإلىَمواجيةَالنصَانطبلقَاًَمماَيسميوَابرامس"َAbramsالنظرياتَالموضوعية"َٗ.

َولماَكافَالتخييؿَعندَحازـَضروريَاً ََوغيرَضروريَ،فإفَالتخاييؿَالضروريةَىيَتخاييؿَالمعانيَ

ؿ َ"تخاييؿ َالمعاني َفي َقمة َاليرـَ .وواضح َأف"الصورة َالشعرية" َتدخؿ َفي َإطار َالتخاييؿَ
َويجع َُ

المعنوية"ََ٘ .والصورةَالشعريةَالَتتحقؽَعندَحازـَإالَبالمحاكاةَالتيَبواسطةَ ،لذلؾَفيو َعندماَيتحدثَ
يتحدثَعفَىذهَكبلمَاًَنثرًَياَتقريريَاً"َ،إفَحازمَاًَيقصدَعمىَاألرجحَإلىَ
عفَالمحاكاةَبغيرَواسطةَفإنماَ
ُ
اسطةَ،وىذاَعنصرَ
َ
تمؾَالمحاكاةَالسرديةَالقصصيةَوالتيَليسَضروريَاًَأفَتعمدَإلىَالمحاكاةَالتيَبو
َ

جديدَفيَتاريخَالنقدَالعربيَلـَيكفَيحظىَبأيَاىتماـ".ٙويرتبطَماَسبؽَبتقسيـَحازـَلممعانيَاألوؿَ
والمعانيَالثوانيَ.

 - 1اٌخ١بي اٌزِٚبٔظ ،ٟط١زِٛرص بٛرا ،حزصّت إبزا٘ ُ١اٌظ١زف،ٟد ط ،اٌ١ٙئت اٌّظز٠ت اٌؼبِت ٌٍىخبة ،اٌمب٘زة،
. 1: 1866
 ِف َٛٙاٌخ١بي. 11 :ََٖ-الصورةَالشعريةَفيَالخطابَالببلغيَالنقديَََ.ٖٔٙ:
ََٗ-المرجعَالسابؽََ.َٖٜٔ:
ََ٘-المرجعَالسابؽََ.ٖٜٔ:
َ-َٙالمرجعَالسابؽَ.َٖٔٗ:
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ىَالباحث َأفَحازمَاً َكافَرائدَاً َفيَىذهَالقضيةَبالذاتَ ،خاصةَأنيا َتعتبرَأىـَسمةَفيَالمغةَ
َ َوير
ُ

الشعريةَ "،أي َتمؾ َالتي َيسمييا َالمعاصروف َبالداللة َاإليحائيةَ ،لتتأمؿ َىذا َالنص َلمعالـ َاأللمانيَ
ؿَوالمعانيَالثَواني".وفيَالوقت َالذيَتكوفَ
ألََُو َ
بترفمفيََ J.M.Peterfalviوىوَيتحدثَعفَالمعانيَا َ
َ

الداللة َالوصفية ََ denotativeالحد َاألدنى َلضماف َتوصيؿ َمعنى َماَ ،فإف َالداللية َاإليحائيةَ

َ )...(َ connotativeيمكفَأفَتعرؼَباعتبارىا َنوعَاً َمف"اليالةَالمواكبة"َالتيَتسمحَلمكممةَبممارسةَ

تأثيرَماَعمىَالمستمعيف" َوقدَعمقتَ(ؾ.ؾَاركشيوني) َعمىَىذاَالنصَبشكؿَيقربوَأكثر َمفَالمعانيَ
التي َعبر َعنيا َحازـ َفي َالنص َالذي َتقدمت َاإلشارة َإليو َتقوؿ َ(اركشيوني)"َ :يمكف َتفسير َاإليحاءَ

الذيَيظيرَفيَىذهَالعبارةَلبترَفمفيَوعندَلسانييفَآخريفَبالطريقةَاآلتيةََ:إفَكممةَمعينةَيكوفَلياَ

ضمفَسياؽَمحددَ،معنىَوضعيَواحد(ََ)...وىذاَالمعنىَيندرجَضمفَالمتناظرةَالمرجعيةََIsotopie
وىوَيضمفَاالنسجاـَالدالليَلمخطابََ.َreferentielleإالَأفَىذاَالمستوىَالدالليَالذيَيعتبرَأوليَاًَ

أوَأساسيَاً َالَيتحقؽَفيَالكثيرَوحدهَ ،إذَتأتيَطبقاتَدالليةَلكيَتمتصؽَباألولىَ(َ)...مكونةَبذلؾَ

قيمَاًَإيحائيةَمضافةَإلىَالداللةَالوضعية"َٔ.

َاستطاعَحازـَمفَخبلؿَالتخيؿَوالمحاكاةَأفَيرسـَ َويحددَمعالـَالصورةَالشعريةَالحرةَالمنفتحةَ

الممزوجةَوالمتجانسةَمعَتجربةَالشاعرَ َوذاتوََوعواطفوََ.
َ
َو

َوحرر َمعيا َالمتمقي َال َليعرؼ َالواقعَ
كما َحرر َالصورة َمف َسطوة َالمحاكاة َوعبوديتيا َالحسيةَ ،

ولكفَليتأثرَ َوليذىبَبفكرهَفينبسطَأوَينقبضَتبعَاًَلذلؾََ.

َوالتنافسَبيف َالشعراءَفي َالمعانيَالتيَتحمميا َاأللفاظ َالتيَتشكؿَ
لقد َ َّنبو َحازـ َلضرورة َالتميز َ

يةَ،واالَفأيفَالجماؿَفيَالمتشابياتَوالمتطابقاتَفيَالتصورَلمواقعَ َ،ومفَىناَتحدثواَ
الصورةَالشعر َ

َوالبعد َعف َالواقعَ .لقد َأدرؾ َحازـ َبوعي َفيمسوؼَ
عف َالصدؽ َومقاربة َالحقيقةَ ،الوصؼ َأو َالكذب َ
كبير َألنوَيريدَأفَيرسـَمنياجَاً َلمبمغاءَوسراجَاً َلمشعراءَ ،أرادَ
رؤيةَناقدَأنوَأماـَتحد َ ٍَ
ٍَ
وخبرةَشاعرََو

لمطبيعياتَواستنباطَالقوانيفَ،لذاَ"َفإفَحازمَاًَبحؽَ
َ
َوبكؿَقوةَأفَيخمؽَفنانَاًَشاع َاًرَ،الَأفَيخمؽَعالمَاًَ

الببلغيَالفذَالذيَأبرزَمبلمحَنظريةَالتخييؿَفيَالشعرَواستوعبَكؿَمقوماتياَ َودرسياَدراسةَ
َ
َُيعدَ َ

َوغير َالشعرية"َٕ .وىذا َما َدفع َد.سعدَ
واعية َيظير َىذا َواضحَاً َمف َوصفو َالرائع َلؤلقاويؿ َالشعرية َ
يتوَفيَالتخييؿَوالمحاكاةَ"إلىَأفَفكرةَالتخييؿَعندهَتمثؿَتصو َاًرَعامَاًَ
َ
مصموحَلمقوؿَفيَحازـَونظر

ََٔ-الصورةَالشعريةَفيَالخطابَالببلغيَالنقديَ.ََٔٗ٘-ََٔٗٗ:
َٕ-مفيوـَالخياؿَووظيفتوَفيَالنقدَالقديـَوالببلغةََ.ٕٙ٘:
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َاعتنؽ َفكرَةَ َالتخييؿ َالشعري َبحيث َتكادَ
ََ
لمصناعة َالشعريةََ ،وأنو َكاف َالببلغيَ َالعربيَ َالوحيد َالذي
تكوفَعندهَنظريةَعامةَيطبقياَعمىَطبيعةَففَالشعرَووسائموَالتعبيريةَالخاصة"َََٔ.
َ

ادلبحث انثاني -انشعريت وعناصرها عند حازو انقرطاخنيًً:
ً

َآف َواحدَ ،بداي َةً َمع َأرسطو َفي َكتاَبِو َ(ففَ
جديد َفي ٍَ
قديـ َ ٌَ
ية َ ٌَ
مح َالشعر َِ
القوؿ َإفَ َمصط ََ
نستطيعُ َ ََ
َ

الشعر)َوتبعوَفيَذلؾَ(تودورؼ)َو(بارت)َوغيرىماَ،وقدَتحدثَأرسطوَفي َكتابوَعفَجوىرَالشعرَ

َوالصياغة َالشعرية َوالمحاكاةَ ،ومرو َاًر َبالحركة َالنقدية َفي َالحضارة َالعربية َاإلسبلميةَ ،ولقد َأتاحَ
االتصاؿ َبالفمسفة َاألرسطية َلنقادنا َالعرب َوالمسمميف َفرصة َترديد َىذا َالمصطمح َواستخدامو َأحيانَاًَ

ناهَدوفَلفظوَ،وأحيانَاًَبمفظوَ َومعناهَ،وبالرغـَمفَذلؾَفإف"َمتابعةَالنظرَ
َ
فظوَدوفَمعناهَوأحيانَاًَبمع
َ
بم
فيَالببلغة َوالنقدَال َيكادَيتقدـَبناَخطوةَفيَىذاَالسبيؿَ َ،ويستويَ
َِ
فيماَخمفوَلناَالقدماءَمفَمؤلفات َ
ٍَ

في َذلؾَمؤلفاتَالمشارقةَوالمغاربةَ ،إالَإذاَاستثنيناَمفَىذاَالتعميـَحازمَاً َالقرطاجنيَالذيَأتاحَلوَ
اتصالوَبأرسطوَأفَيتعامؿَمعَالمصطمحَعمىَنحوَقريبَمفَالتعامؿَالمحدث"ََٕ.

حداثيَكبيرَفيَاألدبَشع ًارَونث اًرَ
َّ
تطورَالمجتمعاتَوالثقافات؛َأدىَذلؾَلتطورَ
الزمفَ َو َِ
مرورَ َِ
ومعَ َِ

وفيَالمناىجَالنقديةَ،فكانت َالشعريةَمفَأىـَاإلنجازاتَالنقديةَفيَالعصرَالحديثَباعتبارىاَمنيجَاًَ

نقديَاًَ،ىذاَالمنيجَالذيَانشغؿَببنيةَالنصَاألدبيَومعرفةَخصائصوَ َوقوانينوَ،إفَظاىرةَالشعريةَ"تمؾَ

الظاىرةَالتيَظمتَىاجسَالنقادَوالشعراءَمنذَاألزؿَ َ،وستظؿَمحركةَلطموحاتيـَإلىَاألبد"َٖ.وبالنظرَ

يرتكز َفيَمبادئوَالنقديةَعمىَأسسَلسانيةَ َولغويةَبالدرجةَاألولىَ،
بلًَلغويَاًَ َ
لمنصَاألدبيَباعتبارهَعم َ
نرىَالشعريةَمنج اًزَلسانياًَ،وىذاَماَقررهَ(ياكبسوف)َحيفَقاؿ"َ:إفَالشعريةَتيتـَبقضاياَالبنيةَالمسانيةَ،
تمامَاًَمثؿَماَييتـَالرسـَبالبنياتَالرسميةَ َ.وبماَأفَالمسانياتَىيَالعمـَالشامؿَلمبنياتَالمسانيةَ،فإنوَ
يمكف َاعتبار َالشعرية َجزءَاً َال َيتج أز َمف َالمسانيات"َٗ .ومع َذلؾ َفإف َالعديد َمف َمظاىر َالشعرية َالَ

تختص َبعمـ َالمغة َأو َتنتسب َلعمـ َالمغة َفقطَ ،إنما َتنتسب َ" َإلى َمجموع َنظرية َالدالئؿ َأي َإلىَ

السيميولوجياَأوَ(السيميوطيقا)َالعامةَ"ََ٘.

ءَميـَوعنصرَالَيمكفَ
َ
واذاَكانتَالشعريةَتنتميَلمسانياتَكجزٍءَالَيتجزأَمنياَ،فالشعريةَأيضاًَجز

اَيعطيناَمؤشر َأفَالشعريةَ"حالةَخاصةَحالةَلياَمفَوجيةَنظرَ
االستغناءَعنوَبالنسبةَلمكؿََ ،وىذ
ََاً
ََٔ-حازـَالقرطاجنيَ َونظريةَالمحاكاةَوالتخييؿَفيَالشعرََ.ٜٖٔ:
ََٕ-قضاياَالحداثةَعندَعبدَالقاىرَالجرجانيََ.ٛٓ:
الببلغةَواألسموبيةَعندَالسكاكيَ.َٚ٘:
َ
ََٖ-
ََٗ-قضاياَالشعريةََ.ٕٗ:
ََ٘-المرجعَالسابؽََ.ٕٗ:
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جدليةَالففَ،الحؽَفيَالوجودَإالَأنياَحالةَخاصةَرغـَكؿَشيءَ َ،وبصفةَعامةَفإفَالشاعريةَىيَ
مجرد َمكوف َمف َبنية َمركبةَ ،إال َأنيا َمكوف َيحوؿ َبالضرورة َالعناصر َاألخرى َ َويحدد َمعيا َسموؾَ

المجموع"ََٔ.

يتَىوَليسَوجبةَخاصةَولكنوَأيضَاًَمكمؿَلوَدورََوأىميةَ،
وكماَيرىَ(ياكبس َوف)َأفََالشعري َةََكالز َِ

فيوَيستطيعَتغييرَمذاؽَاألكؿََ ،وحينياَيمعبَدو َاًر َمؤث َاًرَ .لذلؾَفالشعريةَلـَتعد َظاىرةَفنية َجماليةَ
تميز َالنصَ ،بؿ َنظف َأف َالشعرية َ"نشأت َبينيا َ َوبيف َالمناىج َالنقدية َالمسانية َعبلقة َمشتركة َتتسعَ

أحيانَاً َلتتطابؽ َمعَاً َفي َأدواتيا َوغاياتياَ َ ،وتضيؽ َأحيانَاً َأخرى َلتكسب َالشعرية َخصوصيتياَ

َواستقبلليتياَفييَليستَمجردَتوفيؽَبيفَالمناىجَالنقديةَالسائدةَحديثَاً"ََٕ.

أحدَالمناىجَالنقديةَوالمغويةَالحديثةَالتيَتيتـَ َوتعنىَبإمكاناتَالمغةَالواسعةَ
َ
فالشعريةَأصبحت َ

َوطاقاتيا َالكامنةَفيَالنصَلتكسبوَفرديتوَ َوتميزهَ َ ،وتبحثَالشعريةَأيضَاً َفيَالمنيجَالدالليَلمنصَ،
اعدَالتركيبيةَوالقوانيفَالمغويةَالتيَأنتجت َذلؾَالناتجَ،
َ
َوليسَىذاَفحسبَبؿَتكشؼَالشعريةَ"عفَالقو
َوكأفَالمستوىَالتركيبيَيشكؿَبدايةَالتحميؿَالشعريَ َونيايتوَفيَالوقتَنفسوَأوَىوَالوسيمةَوالغايةَ
التيَتبحثَفيياَالشعرية"َٖ.لذلؾَفالشعريةَ"تبحثَفيَإشكالياتَالبناءَالمغويَ،ولكنياَالَتقؼَعندَحدَ
َوانما َتتجاوزه َإلى َسبر َما َىو َخفيَ
ما َىو َحاضر َ َوظاىر َمف َىذا َالبناء َفي َالنص َاألدبيَ ،

وضمني"َٗ ،فالشعريةَيتسعَنشاطياَليشمؿَكؿَعناصرَالعمؿَاألدبيَ َ،وماَبينياَمف َعبلقاتَتؤسسَ
وتحددَالقيمةَالفنيةَوالجماليةَلمنصََ.
َ

َواذا َنظرنا َإلى َتراثنا َالقديـ َفإننا َنبلحظ َعدـ َوجود َمصطمح َالشعرية َفي َالمعاجـ َأو َالمؤلفاتَ

القديمة"َ ،ونرىَأنياَال َتشيرَمف َقريب َوال َمف َبعيدَإلىَالتركيبَالمغوي َلمعمؿ َالشعريَ ،وأفَالمفظَ

يَبابَالعمـَوالفطنة"َ٘.وىذاَاألمرَ
َ
نفسوَ(الشعرية)َلـَيردَفيَالمعاجـَالعربيةَ َ،وكؿَماَذكرَينحصرَف

الَيعنيَعدـَترددَالمصطمحَأوَمدلولوَبشكؿَأوَبأخرََ،وافَابتعدَعفَالمصطمحَبمدلولوَالحديثَ.
َ

ىيَمصدرَصناعيَوالمصدرَ
َ
َولكفَماَعبلقةَجذرَالكممةَ(شعر)َبالمصطمح(الشعرية)؟(الشعرية)َ

الصناعي َيشير َإلى َداللة َعمى َالصفة َالمميزة َلمشيءَ ،والشعرية َىي َعمـ َموضوع َالشعرَ ،وبيذاَ

َََٔ-قضاياَالشعريةََ.ٜٔ:

ََٕ-دراساتَفيَالنقدَاألدبيَالحديثَ،د.محمدَصبلحَأبوَحميدةَ،سمسمةَإبداعاتَفمسطينية(َ،)ٔٛغزةَ.ٔٓ:ََٕٓٓٙ،
ََٖ-المرجعَالسابؽَ.َٔٔ:

ََٗ-الخطيئةَوالتكفيرَََ.ََٕٕ:

الببلغةَواألسموبيةَعندَالسكاكيََ.ٚٚ:
َ
ََ٘-
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اإلقناعَ،وىذاَبعيدَ
َ
لمنطؽَوالبرىافَوالدليؿَو
َ
نبتعدَبيذهَالكممةَعفَالنثرَوالخطابةَالتيَتتمثؿَبا
َ
التحديدَ
عفَالشعرَ.

ونحف َنعرؼَأفَمفَالشعرَماَقدَيكوفَمنطوقَاً َموزونَاً َومقفىَ َ ،ولكنوَبعيدَكؿَالبعدَعفَالشعرَ

الذي َتتحقؽ َفيو َالشعريةَ ،فالذي َال َيحتوي َعمى َفكرَ ،وال َيحتوي َعمى َخياؿ َأوَانفعاؿَ ،فيو َشعرَ

ناقصَأوَنثر َموزوفَ ،أماَالشعر َالتاـ َفيو َالذيَيحتوي َعمىَالمستوييف َالصوتي َوالمعنويََ ،وىكذاَ

أصبحتَكممةَ"الشعرَتعنيَالتأثيرَالجماليَالخاصَالذيَتحدثوَ"القصيدة" َ َومفَىناَأصبحَشائعَاً َأفَ
نتحدثَعفَ"المشاعر"َأو"االنفعاالتَالشعرية"ََ.

َومفَخبلؿَترددَاستخداـَىذهَالمصطمحاتَأصبحتَكممةَ"الشعر"ََتطمؽَعمىَكؿَموضوعَيعالجَ

بطريقةَفنيةَراقيةَ َوممكفَأفَيثيرَىذاَالموفَمفَالمشاعر"َٔ .لذلؾ َأحيانَاً َعندماَنقابؿَمشيدَاً َخياليَاًَ

رائعَاًَ َومثي َاًرَنقوؿَعنو(َ:شعري)َوعندماَنشاىدَمنظ َاًرَطبيعيَاًَسحريَاًَنقوؿَ:إنوَ(منظرَشعري)َأوَحتىَ
عندما َنقابؿ َشخصَاً َونممس َفيو َالعاطفية ََواالنفعالية َنقوؿَ :إنو َ(شعري َأو َشاعري) َليذه َالصفاتَ

َوالعناصر ََوالصفات َغير َالعادية؛ َجاءت َ(الشعرية)َ
الجمالية ََوالفنية َالمميزة؛ َوبسبب َىذه َالمكونات َ
لتدؿَعمىَالشعرَ"َلذاَأطمؽَلفظَ"الشعرية"َالمشتؽَمفَالجذرَالمغويَ"شعر"عمىَىذهَالمكوناتَ،التيَ
تختصَبالدرجةَاألولىَبوَأكثرَمف َغيرهَمفَألوافَالتعبيرَاألخرىَ َومفَثـَنرىَأفَالمفظَيتوافؽَمعَ

المدلوؿَالذيَوضعَلو"َٕ.

و" َلقد َتنوعت َأسماء َىذا َالحدث َاإلنحرافي َالساحرَ ،ففي َالعربية َكانت َلو َأسماء َمثؿ َ(البياف)َ

َومنو َالحديث َالشريؼ َ(إف َمف َالبياف َلسح ار) َ َوبو َسمَي َالجاحظ َكتابو َ(البياف َوالتبييف) َولو َأسماءَ
أخرىَكالفصاحةَوالببلغةَ َوسماهَالجرجانيَبالنظـَ.وىذاَاألخير َىوَأرقىَالمصطمحاتَالنظريةَفيَ

َوأبعاده َالبيانية"َٖ َ .ولقد َورد َالمصطمح َبمفظو َ َولكف َدوف َأف َيدؿ َعمى َالشعرية َبمعناىاَ
دقتو َالفنية َ

الحديث َ" ََوانما َجاء َوصفَاً َلمسميات َتتصؿَبالقوؿ َالشعريَكقوليـَ "َ :المعاني َالشعرية َ" َو" َالكبلـَ

الشعري" َأو َ"القوافيَالشعرية" َأو َ"األقاويؿَالشعرية" َأو َ"األساليبَالشعرية"َ َ .ولفظَالشعريةَفيَجميعَ
ىذهَالمواضعَجاءَبصيغةَالنسبَليدؿَعمىَالجنسَاألدبيَالذيَتنتسبَإليوَتمؾَالمسميات"َٗ َ.ومفَ

َأرسطو َ(فف َالشعر)َ،
ىؤالء َقدامة َبف َجعفر َفي َكتابو َ(نقد َالشعر)ََ ،وابف َرشد َفي َتمخيصو َلكتاب َ

ََٔ-النظريةَالشعريةََ.ٕٜ:
ََٕ-المرجعَالسابؽََ.ٚٚ:

ََٖ-الخطيئةَوالتكفيرََ.ٔٛ:

ََٗ-الببلغةَواألسموبيةَعندَالسكاكيََ.َٚٛ:
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فمسفةَوالمنطؽَألرسطوََواطبلعيـَ
َ
َوالفارابيَ َ،وكافَليـَىذاَالحظَبسببَاىتماماتيـَالفمسفيةَ َوتأثرىـَبال
عمىَماَوردَفيَكتابَأرسطو(ففَالشعر)َ.

َوحازـ َالقرطاجني َفمقد َورد َعندىما َالمصطمح َبمفظو َ َومعناه َأي َبمعنى َيدؿ َعمىَ
أما َابف َسينا َ

ؽ َيكشؼ َعف َمفيوموَ
الشعرية َبمدلوليا َالحديث َ"حيث َاستعمؿ َكؿ َمنيما َلفظ َ"الشعرية" َفي َسيا ٍَ

الحديثَ ،فتحدث َاألوؿ َعف َالشعرية َبأنيا َتخير َلؤللفاظَ َ ،ونظميا َبطريقة َخاصة َ َودراية َعالية ََ...
َويتطابؽَاستعماؿَالقرطاجنيَلمصطمحَالشعريةَ َوفيموَلوَمعَاستعماؿَابفَسيناَلوَ،إذَيرىَاألخيرَأفَ

الشعريةَتتولدَمفَعمميتيفَأساسيتيفَىماَ:المحاكاةَوحسفَالتأليؼ"َٔ.

َ َوماَدمناَفيَإطارَالحديثَعفَالنقادَوالببلغييفَالعربَالقدماءََ ،واستخداميـَلمصطمحَالشعريةَ،

فإف َذلؾ َيدفعناَلنتحدث َعف َىذا َالمصطمحَ َوتناوؿَنقادناَالعربَفيَالعصر َالحديثَلوَ َ ،ولماَكافَ

يؼَ،والَاتفاؽَموحد َبيفَالنقادَبشأنوَ ،فإفَذلؾَانعكسَ
مصطمحَالشعريةَعصيَاً َعمىَالتحديدَوالتعر َ

عمىَنقادناَالعربَحيثَنجدىـَ"يتنازعوفَحوؿَالتسميةَذاتياَ،إذَتترددَفيَكتاباتيـَمفرداتَبديمةَتعدَ
احد َيدافع َعفَ
َوالب َويطيقاَ َ ،وكؿ َو ٍَ
مرادفات َلمصطمح َالشعرية َمثؿَ :اإلنشائيةَ ،واألدبية َوالشاعريةَ ،

اتَالمعجميةَوالدالليةَالستخدامو"َٕ.
َ
استخداموَليذاَالمصطمحَأوَذاؾَويوجدَالمبرر

َ َويرىَالباحثَأفَمصطمحَ(الشعرية)ىو َاألكثرَمناسبةَألنوَكمصدرَصناعيَيعبر َعفَمدلوؿَ

ألفَالشعرَيختصَبالمغةَالمكثفةَوالطاقاتَالمغويةَالتيَتحقؽَ
َ
واضحَلصفةَالشعرَالتيَتميَزهََبالذات،
الجماؿَوالتأثيرَعمىَالسواءََ ،وافَكافَىذاَالَيمنعَأفَتطمؽَالشعريةَعمىَلغةَالنثرَ،فنقوؿَقصةَأوَ
َ
روايةَتغمبَعميياَالمغةَالشعريةََ.

واذا َانتقمنا َإلى َحازـ َالقرطاجني َنجده َقد َحاوؿ َوضع َنظرية َشعرية َمتكاممةَ ،إذ َأسس َمبادئَ
افر َفيَتحديدَمفاىيـَالشعريةَ
اهَقدَضربَبسيـ ََو ٍَ
ٍَ
نقديةَعربيةَفيَمجاؿَالشعرَ َ،ونر
َ
َوقوانيفَلنظرية َ

الًَلمشؾَأنوَتفردَفيَتحديدَعناصرَ
التيَتقتربَكثي َاًرَمفَالمفاىيـَالحديثةَ.ولقدَأثبت َبماَالَيدعَمجا َ
اؿَوعمىَمدىَ
يةَاالتصاؿَ،والتيَتجسدَكؿَوظائؼَالمغةَبماَفيياَالوظيفةَاألدبيةَ،وأفَجميعَاألقو َ
َ
نظر

ماَيدورَفيَإطارَىذهَالعناصرَ،واذاَكافَ(جاكبسوف) َقدَحددَ
َ
االختبلؼ َفيَطبيعتياَ َوفيَجنسياَإن
ىذهَالعناصرَبستةَعناصرَوتحدثَعفَ َوظائفياَفيَالعصرَالحديثَ،فإف"الناقدَالفذَحازـَالقرطاجنيَ

رَاالتصاؿَالمغويَوعبلقتياَباألدبَ،مفَقبؿَياكبسوفَبسبعمائةَعاـ"ٖ.ولقدَ
َ
قدَلمح َإلىَبعضَعناص

تختمؼَمذاىبياَوأنحاءَاالعتمادَفيياَبحسبَالجيةَأوَالجياتَالتيَ
َ
ذكرَحازـَأفَاألقاويؿَالشعريةَ"
َََٔ-الببلغةَواألسموبيةَعندَالسكاكيَٛٓ-ٜٚ:
ََٕ-المرجعَالسابؽََ.ٛٔ:

ََٖ-المرجعَالسابؽَََََٔٚ:
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النفوسَلفعؿَشيء َأوَتَركوَأوَالتيَىيَ
ٍَ
يعتنيَالشاعرَفيياَبإيقاعَالحيؿَالتيَىيَعمدةَفيَإنياض َ

أعوافَلمعمدةَ َ.وتمؾَالجياتَىيَماَيرجعَإلىَالقوؿَنفسوَ،أوَماَيرجعَإلىَالقائؿ َأوَماَيرجعَإلىَ

المقوؿَفيوَ،أوَماَيرجعَإلىَالمقوؿَلو"َٔ َ.وليسَىذاَفحسبَفقدَأشارَإلىَتركيزَالوظيفةَاألدبيةَعمىَ

عَالرسالةَالمَقُوؿَفيوََواعتبرىماَعموديَالصناعة َالشعريةَ .أماَ
ََ
الرسالةَ /القوؿ ََوعمىَالسياؽ َأوَموضو
لمَقُوؿَلوَعناصرَمساعدةَومساندةَ،ولقدَسبؽَفيَذلؾَ
المَتَ َِمقيَ/ا ََ
ؿَ،و َُ
القَ َائِ َ
سؿَ َ/
ىيَالمَْرَِ
َُ
بقيةَالعناصرَو
َ
َوالسياؽ َواالعتماد َعمييما َفي َتحديد َالوظيفةَ
(ياكسبوف) َو(روالف َبارت) َفي َتحديد َأىمية َالرسالة َ
األدبيةَ "َ .والحيمةَفيماَيرجعَإلىَالقوؿَوالىَالمقوؿَفيوَوىيَمحاكاتوَ َوتخييموَبماَيرجعَإليوَأوَبماَ
ىو َمثاؿ َلما َيرجع َإليو َىما َعمودا َىذه َالصناعةَ َ ،ومما َيرجع َإلى َالقائؿ َوالمقوؿ َلو َكاألعوافَ

َوالدعاماتَلياَ"ََٕ.

بةَاألدبيةَوىيَحقيقتياَ،وعمىَأفَاإلبداعَيكمفَ
َ
" َويركزَالقرطاجنيَعمىَأفَالمغةَىيَلبَالتجر

َواجادة َالتأليؼ َ(وىي َعناصر َالمدرسةَ
في َتوظيؼ َالمغة َتوظيفَاً َجماليَاً َيقوـ َعمى َميارة َاالختيار َ

البنيوية)َ"ََٖ.وىذهَالميارةَىيَاستبلؿَمبدأَالتوازفَمفَمحورَاالختيارَإلىَمحورَالتأليؼَالتيَشرحياَ
َواإلبداع َفيَ
َوتحدث َعنيا َ(ياكبسوف)َ َ .ولكف َسبقو َفي َذلؾ َحازـ َحيف َيقوؿَ :مؤكدَاً َعمى َأف َالقوؿ َ

أللفاظَثـَالتركيبَوالتأليؼَ"إفَالقوؿَفيَشيءَيصيرَ
َ
الشعرَيعتمدَفيَاألساسَعمىَميارةَاختيارَا
بلً َإليوَ،أوَنفَو َاًرَعنوَبإبداعَ
الً َعندَالسامعَفيَاإلبداعَفيَمحاكاتوَ َوتخييموَعمىَحالةَتوجبَمي َ
مقبوَ

الصنعةَفيَالمفظَواجادةَىيأتوَ َومناسبتوَلماَوضعَبإزائوَ"َٗ.
َ

يةَلياَمفَالخصائصَوالعناصرَوالقوانيفَالتيَبياَيتـَضبطَ
َ
أدرؾَحازـَمنذَقروفَخمتَأفَالشعر

عمميةَاإلبداعَالشعريَوذلؾَبدورهَيمنحياَتميزىاَوجمالياَ،ومعرفةَىذهَالقوانيفَوتتبعياَ َوتحديدىاَليسَ

ف َفيمياَ
باألمر َاليسيرَ ،فذلؾ َيحتاج َلناقد َشاعر َمتمكف َمف َصنعة َذي َخبرة َ َوبصيرة َبقوانينيا َ" ََم َْ

ىاَوعرفياَحؽَمعرفتياَأمكنوَأفَيصيرَمنياَإلىَخفاياَىذهَالصنعةَودقائقياَ َ،ويعمـَكيؼَ
حكـَتصور َ
وَأً ًَ

الحكـَفيماَتشعبَمفَفروعياَ،فيحصؿَلوَجميعَالصنعةَأوَأكثرىاَبطريؽَمختصر"َ٘.

يظؿَىذاَالجيدَوالعمؿَالمتواصؿَحوؿَالصناعةَالشعريةَ ،ومفيومياََ ،ورسـَأسسياَ،محورَكتابوَ
َ

المنياجَوعماد َموضوعاتوَ َ ،ومفَخبلؿ َذلؾ َسعىَحازـ َجاىدَاً َلوضع َمنيجَنقدي َتأتـَبو َالمذاىبَ
َوالنقدية َفي َالعصر َالحديثَ .لقد َنظر َحازـ َإلى َالشعرية َعمى َأنياَ
والمدارس َوالنظريات َاألدبية َ

َََٔ-المنياجََ.ٖٗٙ:

َََٕ-المصدرَالسابؽََ.ٖٗٙ:
ََٖ-الخطيئةَوالتكفيرَََ.ٔٛ:
ََٗ-المنياجََ.ٖٗٙ:

ََ٘-المصدرَالسابؽََ.ََٚٓ:
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مجموعةَمفَالقوانيفَوالخصائصَتضبطَالصناعةَالشعريةََ ،وىذهَالقوانيفَإنماَتنبعَمفَداخؿَالعمؿَ

تضبطَإنتاجوَوعمميةَنقدهَ،وىناَيتقاربَحازـَمعَ(تودورؼ) َفيَحديثوَعفَ
َ
األدبيَوالشعريَنفسوَ ،
َ

أىميةَقوانيفَالشعريةَومصدرىاَ،فالشعريةَكماَيراىاَاألخير"الَتسعىَإلىَتسميةَالمعنىَبؿَإلىَمعرفةَ

القوانيفَالعامةَالتيَتنظـَوالدةَكؿَعمؿَ...،تبحثَعفَىذهَالقوانيفَداخؿَاألدبَذاتوَ،فالشعريةَإذفَ
مقاربةَلؤلدب"مجردةَ"و"باطنية"َفيَاآلفَنفسو"َٔ.

َويعني َىذا َأف َالشعرية َتحتوي َالشكمية َ َوتتجاوزىا َبالوصوؿ َلجوىر َالعمؿ َاألدبيَ ،بؿ َوتحتويَ

َ،والتركيزَعمى َالبعديف َالدالليَ
األسموبيةَ َ ،وتتجاوزىاَبالتركيز َعمى َذاتية َالنص َوفؾَشيفرتوَالمغوية َ
والتركيبيَ َ،وماَينشأَفيَنفسيةَالمتمقيَمفَأثرَ َ،ولقدَأكدَحازـَأفَالنصَالشعريَيحتويَأكثرَمماَفيَ

ظاىره؛َألفَ"َالموجودَفيَعناصرهَليسَسوىَانعكاسَلممفقودَمنياََ.وىذاَالمفقودَىوَإمكاناتَيقترحياَ

النصَعمىَالقارئ َالذيَيتولىَإتماميا"َٕ َ .وبذلؾ َيتجاوزَحازـَنظريةَعمودَالشعرَالتيَكانتَتعتبرَ
َوجودتو" َولكف َاىتماـ َحازـ َلـ َينصب َعمى َالشكؿ َالخارجي َلمقصيدةَ
المعيار َاألفضؿ َلقوؿ َالشعر َ

مغويةَوانماَانشغؿَبماَىوَخفيَوماَىوَ
َ
بلً َفيَمطمعياَ،وأغراضياَ،أوَبعضَصفاتياَال
الشعريةَممث َ
َأثره َفي َالنفس َوال َيظير َىو َفي َذاتو؛ َتمؾ َىي َالشعرية َالتي َتنتج َمفَ
كامف َفي َالنصَ ،يظير َ

عمميتيفَمتعاضدتيفَفيَالنصَاألدبيَىماَ:التخييؿَ،وحسفَالتأليؼَ َوماَبينيماَ"َٖ.

عفَاألخرىَوبمعزؿَعنياَ"وليستَ
َ
ألفَكمتاَالعمميتيفَالَيتحددَدورىماَ َوفاعميتيماَفيَالنصَبعيدَاًَ

المحاكاةَفيَكؿَموضعَتبمغَالغايةَالقصوىَمفَىزَ َالنفوسَوتحريكياَ ،بؿَتؤثرَفيوَبحسب َماَتكوفَ

عميوَدرجةَاإلبداعَفيياَ ،وبحسبَماَتكوفَعميوَالييئةَالنطقيةَالمقترنةَبياَ ،وبقدرَماَتجدَالنفوسَ
مستعدة َلقبوؿ َالمحاكاة َوالتأثر َلياَ ،فتحرؾ َالنفوس َلؤلقواؿ َالمخيمة َإنما َيكوف َبحسب َاالستعدادَ
وبحسبَماَتكوفَعميوَالمحاكاةَ،فيَنفسياَ،وماَتدعـَبوَالمحاكاةَ َوتعضدَمماَيزيدَبوَالمعنىَتمويياَ

ديباجةَمفَأمورَترجعَإلىَلفظَأوَمعنىَأوَنظـَأوَأسموب"َٗ.
ٍَ
َوالكبلـَحسفَ

َوذلؾَاألمرَمرىوفَبعمميةَاالستعدادَالنفسيَ،بأفَتكوفَلمنفسَىوىَ َوتحركياَلق َوؿَماَبحسبَشدةَ

اليوىَوالحاؿ"كماَقاؿَالمتنبيََ:
َ
موافقتياَلذلؾَ
ََ

ادَ
افقتَىوىَفيَالفؤ َِ
َ
إنماَتنفعَُالمقال َةَُفيَالمرََََََ َِءَ،إذاَو
َ

ٔ ََ -الشعريةَ،تزفيطافَطودوروؼَ،ترجمةَشكريَالمبخوتَورجاءَبفَسبلمةَ،طَٕ،دارَتوبقاؿَلمنشرَ،الدارَالبيضاءَ،
ََٓ.َٕٖ:ٜٜٔ

ََٕ-الخطيئةَوالتكفيرَ.َٕٗ:

دراساتَفيَالنقدَاألدبيَالحديثََ.ٔٗ:
ََٖ َ-
ََٗ-المنياجََ.ٕٔٔ:
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َوأنو َغريـ َيتقاضى َالنفوسَ
َواالستعداد َالثاني َىو َأف َتكوف َالنفوس َمعتقدة َفي َالشعر َأنو َحكـ َ

الكريمةَاإلجابةَإلىَمقتضاهَبماَأسمبياَمفَىزةَاالرتياحَلحسفَالمحاكاةَ"َٔ.

اءَوالفحوؿَ
التفاعؿَبيفَالتخييؿَوالتأليؼَإنماَترجعَأيضَاًَلمنسجَعمىَمنواؿَالشعر َ
َ
وعمميةَالتبلحـَو

َوالسير َعمى َطريقة َإبداعيـ َ َوصياغتيـ َالشعرية َ"فمـ َيوجد َفييـ َعمى َطوؿ َىذه َالمدة َمف َنحا َنحوَ
حكاـَوضعوَوانتقاءَموادهَالتيَيجبَنحتوَ
َ
الفحوؿَ،والَمفَذىبَمذاىبيـَفيَتأصيؿَمبادئَالكبلـَوا
منياَ،فخرجواَبذلؾَعفَمييعَالشعرَ َ،ودخمواَفيَمحضَالتكمـ"َٕ.

َواذاَكانت َالشعريةَمتوفرةَفيَكثيرَمفَاألعماؿَاألدبيةَحتىَفيَأدنىَمستوياتَالكبلـَالنثريَ،
يَفحسبَبؿَتتجاوزهَإلىَ
َ
اجدَفيَالعمؿَالشعر
َِ
فإفَحازماًَقدَسبؽَإلىَذلؾَحيفَأكدََأفََالشعري َةََالَتتو

بنسب َمتفا َوتة َتبمغ َذروتياَفي َالمغة َالشعريةََ ،وأدناىاَفي َلغة َالنثر"ألفَ
كثير َمف َاألعماؿ َاألدبية َ َو ٍَ
ٍَ
صناعةَالشعرَتستعمؿَيسي َاًرَمفَاألقواؿَالخطابيةَ،كماَأفَالخطابةَتستعمؿَيسي َاًرَمفَاألقواؿَالشعريةَ
لتعتضدَالمحاكاةَفي َىذهَباإلقناعَ ،واإلقناع َفيَتمؾ َبالمحاكاة"ٖ َويستشيد َحازـَبأبي َالطيب َالمتنبيَ

يةَوالخطابيةَ "،وقدَكافَأبوَالطيبَ
بصفتوَالشاعرَالنموذجَالذيَيعتمد َالمواشجةَبيفَالعناصرَالشعر َ

المتنبيَيعتمدَىذاَكثي َاًرَ َويحسفَوضعَالبيتَاإلقناعيَمفَاألبياتَالمخيمةَألنوَكافَيصدرَالفصوؿَ
باألبياتَالمخيمةَثـَيختمياَببيتَإقناعيَيعضدَبوَماَقدـَمفَالتخييؿ...فكافَلكبلموَأحسفَموقعَفيَ

النفوسَبذلؾ"َٗ.

اكوَلقوانيفَالصناعةَالشعريةَووسائمياَ َوفيَإرسائوَنظريتو َالشموليةَحوؿَ
َ
الشؾَأفَحازمَاً َفيَإدر

يةَفيَالشعرَوالنثر"َ،توازيَإلىَحدَكبيرَالشعرياتَالمعاصرةَ،بؿَيمكنناَأفَنعدىاَوجيَاً َمفَ
َ
الشعر
وجوهَالشعريةَالعديدةَالتيَيمكفَاالعتدادَبيا َواإلفادة َمنياَفيَتحميؿَالنصوصَالشعريةَ ،خاص َةً َأفَ

مصطمحَالشعريةََلـَيتحددَبعدَبصورةَجامعةَعندَمعظـَالنقاد"َ٘.
ََ

وعمىَالرغـَمفَذلؾَترتكزَنظريةَحازـَفيَالشعريةَعمىَمبدأيفَأساسييفَ :ىماَالتخييؿَوالتأليؼَ

أما َبقية َالعناصر َاألخرى َفيي َعناصر َمساندة َداعمة َتسعى َلموصوؿ َبالشعرية َإلى َأعمى َوأرفعَ

غذاميَوأسماهَبسحرَالبياف"َفييَإذَاَ َسحرَالبياف َالذيَ
َ
درجاتَاإلبداعَ،وىوَماَأشارَإليوَعبدَا َال
َ

ََٔ-المنياجَ.ٕٕٔ-ٕٔٔ:

َََٕ-المصدرَالسابؽَ.َٔٓ:
َٖ-المصدرَالسابؽََ.ٕٜٖ:

ََٗ-المصدرَالسابؽَ.ٕٜٖ:

ََ٘-دراساتَفيَالنقدَاألدبيَالحديثَ.ٔٚ:

51

اقعَوانتياؾ َلوَ ،بقمبوَإلى َالواقعَ ،أو َىوَ
أشار َإليو َاألثر َالنبويَالشريؼَ ،وماَالسحرَإال َتحويؿ َلمو َ

تخييؿَعمىَلغةَالقرطاجنيَ،أيَتحويؿَالعالـَإلىَخياؿ"َََََََََََََََََََََََََََََََََٔ.
عناصر انشعريت عند حازو انقرطاخنيَ

ً-1المحاكاةًً:

ةَوأكثرىاَاستخدامَاً َ َوتأثيراًََفي َالفنوفَ
َََََيبدوَلناَأفَمصطمحَالمحاكاةَمفَأقدـَالمصطمحاتَالنقدي َ
ألفَالمحاكاةَ"َليستَجوىرَالشعرَفحسبَ َولكنياَجوىرَالفنوفَجميعَاً"ٕ َومعَذلؾَفإفَلياَخصوصيتياَ

حسبَالففَالذيَتستخدـَفيوَ ،فكؿَمحاكاةَلياَطريقةَ،ولغةَ،وصورةَ ،تختمؼَمفَففَإلىَففَ َ .ولقدَ

َوالمأساة ََوالممياةَ َ ،وتمقؼ َالفبلسفةَ
جعؿ َأرسطو َالمحاكاة َأساسَاً َلمشعر َالموضَوعي َفي َالممحمة َ

المسمموف َىذا َالمصطمح َ َوفسروه َمتأثريف َفي َتفسيره َطبيعة َالشعر َالعربيَ ،وانتقؿ َىذا َالميراث َإلىَ

حازـََ ،واستطاع َأف َيعطيو َبعدَاً َجمالياً َومدخبلً َلتممس َجماؿ َالشعر َوجوىره َالحقيقيَ ،جعؿ َحازـَ

التخييؿَ،وأفردَجزًَءاَ
َ
نظريتوَالشعريةَومفيوموَعفَالشعرَالمطمؽَ،تعتمدَكؿَاالعتمادَعمىَالمحاكاةَو

بلً َالقوؿَفيياَبطريقةَمنطقيةَ َوتفصيميةَيغمبَعميياَالدقةَ
غيرَيسير َمفَكتاَبِوَالمنياجَلممحاكاةَمفص َ
ٍَ

َوبعد َالنظر َوالدراية َفي َالشعر َعمومَاًََ .والذي َيعنينا َفي َىذا َاألمر َىو َما َأثر َالمحاكاة َفي َإنتاجَ

الشعريةَعندَحازـَسواءَفيَالشعرَأوَفيَاألدب؟ََ

َأكد َحازـ َأف َالكبلـ َال َيكتسب َصفة َالشعرية َإال َبوجود َالمحاكاة َفيوَ َ ،ونراه َأسس َفكرهَ
ََََََلقد َّ
َوتميز َالشعر َعنده َعفَضروب َالقوؿ َاألخرى َبما َيصوره َالشاعر َمفَ
الببلغي َعمى َىذا َاألساسَّ ،
صورَتشبيييةَأوَرمزيةَ َ،وقدَيحاكيَالشاعرَموضوعَاً َمفَالواقعَبدقةَ ،أو َقدَيحاكيوَبصورةَأخرىَ،

بلًَ
َمعنى َشام َ
ًَ
فييا َالكثير َمف َاالنفعاؿ َلكنيا َليست َمطابقة َلوَتمامَاً.ولقد َاتخذت َالمحاكاةَعندَحازـ
َعناصر َال ِ
َوالواقعََ ،والمتمقيَ ،والعمؿ َاإلبداعي َنفسوَ،
عمؿ َالشعري َمف َجيةَ ،المبدعَ ،
َِ
ب َعمى
ينسح َُ

َوالعبلقةَبيفَىذهَالعناصرَمتبادلةَ َومتفاعمةَ"بمعنىَأفَكؿَعنصرَفيياَيؤديَإلىَماَيميوَحتىَأخرَ
العناصرَ،ثـَيردناَأخرَالعناصرَإلىَماَيسبقوَ،حتىَيعودَبناَإلىَالبداية"َٖ.

لشعر َإذا َحاكى َالواقع َوالعالـ َالخاص َبالمتمقيَ ،فإف َانفعاالت َالمتمقي َبالعمؿَ
َََََونبلحظ َأف َا ََ
َوالتبايف َواضحَ
الشعري َتبقى َعمى َارتباط َبالنظرة َالتي َينظر َفييا َالمبدع َلمعالـ َوالواقعَ ،فاالختبلؼ َ

َوعمى َىذا َاألساس َفإفَ
َكبيرة َبيف َالعالـ َالخارجي َوالواقع َبيف َوجودىما َفي َذىف َالمبدعَ ،
لدرجة َ
ََٔ-الخطيئةَوالتكفيرَ.َٕٛ:
ََٔ-دراساتَفيَالنقدَاألدبيَالحديثََ.ٕٛ
المحاكاةَوالتخييؿَفيَالشعرَ.َٚٙ:
َ
ََٕ-حازـَالقرطاجنيَونظريةَ

ََٖ-مفيوـَالشعرَ.ٕٖٗ:
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"المعانيَىيَالصورَالحاصمةَفيَاألذىاف َعفَاألشياءَالموجودةَفيَاألعيافَ،فكؿَشيءَلوَوجودَ
خارج َالذىف َفإنو َإذا َأدرؾ َحصمت َلو َصورة َفي َالذىف َتطابؽ َلما َأدرؾ َمنوَ ،فإذا َعبر َعف َتمؾَ
الصورة َالذىنية َالحاصمة َعف َاإلدراؾ َأقاـ َالمفظ َالمعبر َبو َىيئة َتمؾ َالصورة َ َفي َأفياـ َالسامعيفَ

َوأذىانيـ َفصار َلممعنى َوجود َأخر َمف َجية َداللة َاأللفاظ"ََٔ ،وعمى َذلؾ َفإف َالعمؿ َالشعري َلوَ
وجودافَ،وجودَفيَالذىفَمرتبطَبالمعانيَالتيَأدركياَالمبدعَمفَالعالـَ،ووجودَماديَىوَالكمماتَ
التيَتعبرَعفَمعانيَالمبدعَأوَتقيـَصورىاَفيَذىفَالمتمقيََ.فيَالنصَالسابؽَيوظؼَثنائيةَالمادةَ

َوالصورةَالتيَبيماَيتشكؿَالشعرَوتتميزَصناعتوَ َ ،ومصطمحَالمحاكاةَيعبرَأفضؿَتعبيرَعفَثنائيةَ
ةَ،والَيكوفَالشعرَشع َاًرَإالَإذاَتضمفَ"محاكاةَمستقمةَبنفسياَأوَمتصورةَبحسفَىيأةَ
المادةَوالصور َ

تأليؼَالكبلـَ،أوَقوةَصدقةَ،أوَقوةَشيرتوَأوَبمجموعَذلؾ"َٕ.
ِ
َالمحاكاة َفي َذىنِوَ ،فإفَ َحازمَاً َأعطىَ
َالمبدع َالذي َيعم ُؿ َعمى َتشكي ِؿ
َِ
َحازـ َعف
ٌَ
َََََََواذا َتحدث
وَمفَخبلؿ َبيافَأثرَالمحاكاةَعميو َسواءَباالنقباضَأوَاالنبساط؛ َألفَ َجؿَ َىذهَالعمميةَ
َِ
المتمقي َ َ
قيمتَ
َالرسـ َالكتاَبِيَ
َِ
َتعتمد َعمى
َُ
َخبلؿ َالتمقي َالسمعي َأو َالقراءة َالتي
َِ
َالمبدع ََوالمتمقي َمف
َِ
يكوف َبيف
نتيجةَعمىَالنفس َلدىَالمتمقي؛ َألفَذلؾَىوَ
َِ
الَبدَلممحاكاة َمفَأثرَ َو
َِ
نفيـ َمفَذلؾَأنو َ
لمحروؼَ َ،و َُ
َِ
فعؿَالمتمقيَبالصو ِرَةَأوَ
لذلؾَيجبَأفَين ََ
َُ
عيتَوَ،
لمحياةَواعطاءهَشر َ
َ
الذيَيضمفَظيورَالعمؿَاإلبداعيَ
َُ

مفَغيرَ َرَويةَإلىَجيةَمفَاالنبساطَ
َِ
الًَ
الصور"ينفعؿَلتخيمياَ َوتصورىاَأوَتصورَشيءَأخرَبياَانفعا َ

َواالنقباضَ"َٖ.

مختمؼَ،
ٍَ
جديد َ
َثوب َ ٍَ
اقع َفي ٍَ
تخييؿَ ،تجعمنا َنرى َالو ََ
َمحاكاة َ َو ٍَ
ٍَ
َََََولما َكانت َالقصيدة َ َوبما َفييا َمف
اب َوتعجيبَ ،ذلؾَكموَيحتاجَإلى َأسموبََ،واألسموبَبدَورهَ
جديدةَ،وبماَفيياَأيضَاً َمف َاستغر ٍَ
َوبخبرٍَة َ ٍَ
األسموب َفيَ
َِ
مفيوـ َ
قدَقصر َ ََ
ََ
الرجؿ َ
الَأف َ ََ
يحمؿَلناَالوزفَواإليقاعَ،والمعنىَوالتأليؼَلفظاًَ َوتركيبَاًَ"ولو َّ
ؿَمجمؿَحقيقةَ
األسموبَعندهَيمث َُ
ََ
لقمناَإفَ
َّ
المعنويةَ
َِ
مفَالتأليفاتَ
َِ
ؿَ
موضعَأخرَعمىَالييئةَالتيَتحص َُ
َِ
فإف َذلؾ َالَ
َالتخاييؿ َالثوانيَّ َ ،
َِ
ج َتحت
األسموب َتندرَُ
َِ
عناصر َ
ََ
َأف َ
التخييؿ َفي َالقوؿ َالشعري"َٗ َ .وبما َّ
اؿَ
ية َفيَاألقو َِ
فيَبناء َالشعر َِ
َِ
يَفييَتمعب َدو َاًرَميمَاً َ
َُ
دَعنياَفيَالعمؿ َالشعر
َِ
يعنيَتجاوزىا َأوَاالبتعا

النفوسَ
َِ
َجذب َ
َِ
الكبلـ َ"تمعب َدو َاًر َميمَاً َفي
اء َ َِ
الوزفَوالتناسب َالصوتيَبيف َأجز َِ
َ
النظـَو
َ
بلً َ
جميعَاًَ ،فمث َ
اءتِ
يَتتكوفَفيَمخيمتِوَصورَةٌَنظمي َةٌَ
َ
وَلمقوؿ َالشعر
َِ
فالمتمقيَعندَسماعوَأوَقر َ
َِ
دخاؿ َالسرورَإليياَ...
َوا َِ
ََٔ-المنياجَ.ٜٔ-َٔٛ:

ََٕ-المصدرَالسابؽً.ٚٔ:

ََٖ-المصدرَالسابؽََ.ََٜٛ:

ََٗ-دراساتَفيَالنقدَاألدبيَالحديثََ.ٕٗ:

53

افؽَ
تب َعمى َذلؾ َأف َالتو ََ
َالنص َالشعري َفيتر َُ
َِ
المستعممة َفي
َِ
َالنمط َاإليقاعيَأو َالموسيقى َ
َِ
معين َةٌ َعف
الصوَتِ
يَذوَأثرَكبيرَفيَالتأثيرَعميوَوجذبَ
َ
فيَمخيمةَالمتمق
َِ
ؿَ
يَبيفَماَىوَفيَالنصَ َ،وماَقدَتتشك َُ
َِ
انتباىو"َٔ.

َََََبقيَشيءَأخيرَىوَمدىَقدرةَالشاعرَ َومدىَحرَيتِ
العقؿَفيَتشكيؿَالصو ِرَةَ،
َِ
اقعَو
وَفيَتجاوزَالو َ
َِ
حازـَأف َذاتَالشاعرَحرةَفي َتعاممياَمعَموضوعاتَإبداعياَ" َولكفَمفَخبلؿَ
َّ
َ،يعتبر َ
َُ
َِ
وفيَالمحاكاة
ٍ
متعددة؛َمنياَ
َ،عمىَمستوياتَ
ٍَ
مجموعةَمفَالقيودَيفرضياَفيَإطارَالقيـَالتيَتشدَإليياَالمحاكاةَكميا
المعاييرَاألخبلقيةَ،وقواعدَالعقؿَالثاقبَ َ،ولبلستجابةَإلىَاألصوؿَالكبرىَالتيَصنعتياَتقاليدَالشعراءَ

الفحوؿ"َٕ .ويشترطَحازـَفيَذلؾَأي َالنقمةَمفَالمعانيَالذىنيةَإلىَغيرىا َ"أفَيكوفَذلؾ َغيرَخارجَ
عفَالييئاتَالتيَوقعتَلمعرب"َٖويبدوَأف َاألمرَفيوَمفَالصعوبةَعمىَحازـَوعمىَأي َناقدَقديـَأفَ
لحازـَىوَمحاولتوَالجمعَبيفَنقيضيفَ،ىماَ:تح َررَالشاعرَمفَن ٍ
احيةَوتسميموَ
لكفَماَيحمدَ ٍَ
َُ
يتجاوزهَ" َو

ٍ
ِ
ِ
بيذهَالمحاولةَأكدََحازـَاألصالةَ،وافَقيدىاََ،وردَىاَإلىَ
َِ
مفَناحيةَأُخرىَ َ،و
ارمةَ
َوالص َِ
َالثابتة َ
باألصوؿ

هَحازـَواقترحوَ
َ
الذيَأقر
َ
تحرر َالشاعرَإزاءَموضوعَإدراكوَمعَاستجابتوَلؤلصوؿَالثابتةَفيَآف"ََٗ .و
َِ
َوالصانعةَ َ .وشأف َالشاعر َفي َذلؾ َشأف َناظـَ
لحؿَ َىذه َالمعضمة َالقوى َالثبلثةَ :الحافظةَ ،والمائزةَ ،
َوأنواع َلمجواىر َإذا َأراد َأي َحجر َأو َجوىرة َقصد َالموضع َالذي َيعمَُـَ
الجواىر َعنده َأشكاؿ َوأنماط َ
هَأنوَفيوََ،وَّأنوَمكافَالجوىرةََ.
ويعرؼَأكثرَمفَغير َّ
َُ
َ

ً-2التخييلًَ:

قديـَلوَأصوَلُوَالفمسفيةَالتيَتمتدَإلىَ(أرسطو)َ،إالَ َّأنوَلـَيتعرضَ
نقديَ ٌَ
َجماليَ َو ٌَ
َمفيوـ
َََََالتخيي ُؿ
ٌ
ٌ

ليذاَالمصطمحَفيَكتاَبِوَففَالشعر"أماَالتخييؿَفيَالشعرَفأمر َلـَ َيتعرض َلوَ(أرسطو) َفيَكبلموَ
يَوىوَ
مفَالخياؿ َالشعر َ
َِ
عَ
عمىَففَالشعرَ ،لذلؾَأفَكتابَففَالشعرَألرسطوَإذا َاستثنيناَإشارتوَلنوٍَ

َأساس َمف َالضرو ِرَة َأو َاالحتماؿَ -يعدَ َخاليَاً َخموَاً َتامَاً َمفَ
ٍَ
تيب َاألحداث َعمى
الشاعر َفي َتر َِ
َِ
حري َةُ َ
نماَجاءَعبلجوَلمتخيؿ َفيَكتاَبِوَ"النفس""٘،ىذاَيعنيَأفَ
َِ
الشعريََ،وا
عفَالخياؿَ َودورهَفيَالففَ َ َِ
َِ
الكبلـَ
ىذاَالمبحث َالنفسيَ َفيَ
ََ
وظؼ َ
التخييؿ َفيَكتاَبِوَ(أحواؿَالنفس) َ" ََ
َِ
وظؼَمفيوـ َ
ََ
ابفَسيناَىوَأوؿَمفَ
اىر َعمـَ
ؿ َمف َتكمَََـ َفي َظاى ٍرَة َمف َظو َِ
الشعرَ .أو َىو َبعبا ٍرَة َأخرى َأو َُ
فنية َىي َقضي َةُ َ َِ
قضية َ ٍَ
خدمة َ ٍَ
َِ

ََٔ-دراساتَفيَالنقدَاألدبيَالحديثََ.ََٕٗ:
ََٕ-مفيوـَالشعرََ.ََٕٜٗ:
ََٖ-المنياجَََ.ََٜٔ:

ََٗ-مفيوـَالشعرَ.ََٕٜٗ:

ََ٘-حازـَالقرطاجنيَونظريةَالمحاكاةَوالتخييؿَفيَالشعرَ.ََٔٓٔ:
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استجابَحازـَلكبلـ َابفَسيناَ
َِ
العظيـ"ََٔ،و
َِ
ليذاَالعالـ َ
َِ
ؿَ
ؽ َيسج َُ
ىذاَسَْب ٌَ
ََ
النفسَاألدبيَعندَالمسمميفََ.و
ألىمية َالتخييؿ َوقيمتو َودوره َفيَ
َِ
بلً َ
َالمنياج َشرحَاً َمفص َ
َِ
سجؿ َفي َكتاَبِو
استجابةً َواعيةً َمتبصرةً َ َو ََ
عتَبرَأفَالشعرَىوَالتخييؿَألفَ"االعتبارَفيَالشعرَإنماَىوَالتخييؿَفيَأيَ
َ،إذَي َ
ََ
اإلبداعَالشعري

مادةَاتفؽ"َٕ.

الً َ َوتأثي َاًر َىو" َبما َيتضمف َمف َحسف َتخييؿ َلو"ٖ،لكف َليسَ
َوأكثره َانفعا َ
َََََوأفضؿ َالشعر َوأجوده َ
بؿَىناؾَمصطمحات َأخرىَمثؿَالتخييؿَ ،والمحاكاةَ،
ٌَ
الشعر َ
ىوَالذيَيميَ َُز َ ََ
َُ
التخييؿَوحدهَكمصطمح َ
ٍَ

َوأيَاً َكاف َاألمر َفإف َكؿ َمصطمح َمف َىذهَ
والقوة َالمتخيمةَ ،تتناظر َأحيانَاً َ َوتتداخؿ َأحيانَاً َأخرىَ ،
َلمعمؿ َالفني َمف َزواياه َالمتعددة َ"َٗ .وبذلؾَ
َِ
المصطمحات َ"تترابط َوتتجاوب َلتصؼ َالخاصية َالنوعية
بلً َلوَ
َنظرنا َإليو َمف َزاوية َعبلقتو َبالواقعَ ،ويصبح َالعمؿ َالفني َتخي َ
يصبح َالعمؿ َالفني َمحاكاة َلو َ
َُ
بلًَ،
توَبالمبدع َوقواهَالنفسيةَالتيَتنتجوَوتبدعوَ َ ،ويصبحَالعمؿَالفنيَتخيي َ
نظرناَإليوَمفَزاويةَعبلق
ِ

قدَيعرؼَالشعرَبأيَمصطمحَمفَ
ٍَ
َولوَنظرناَإليوَمفَزاويةَالمتمقيَوقواهَالنفسيةَالتيَتستقبموَ َوتتمقاهَ"
بلً" َدوف َأف َتتناقض َالتعريفاتَ ،ألفَ
بلً" َأو"تخيي َ
َالمصطمحات َالثبلثةَ ،فيصبح َ"محاكاة" َأو"تخي َ
َِ
ىذه

مفَخبللِ
ياَإلىَجوىرَالشعر"َ٘.
َِ
َ
ننظرَ
اياَمتعددةَ َُ
ٍَ
الثبلثةَمجردَمسمياتَلزو
ٍَ
المصطمحاتَ
ََ
ٍ
عَ
الشعر َمف َنوَِ
َألف َ ََ
نوعية َعامة َّ
خصائص َ ٍَ
ََ
َو
َصفات َ
ونؤكد َمف َخبلؿ َما َسبؽ َأىمية َوجود
َََََََ َُ
خصائصَذاتيةَخاصةَبوصفوَففَالقوؿ َ َِ
يركز َتركي َاًزَكبي َاًرَعمىَ
الشعريََ َ .وبرغـَأفَحازمَاً َ َُ
َِ
الفنوفَ،و
َ
يَعمىَالمتمقيَمفَخبلؿ َالتخييؿَ،ومدىَاالنقباضَواالنبساطَأوَالترغيبَوالترىيبَ،
َِ
أثر َالعمؿَالشعر
َِ
َتنتج َالصورة َ َوتشكميا َمف َخبلؿَ
َالمبدع َ َوَِقواه َالنفسية َالتي َُ
َِ
َالمنياج َركَ ََز َأيضَاً َعمى
َِ
فإنو َفي َكتاَبِو
جَ
ميـ َفي َإنتا َِ
َكعنصر َ ٍَ
ٍَ
َالمحاكاة،
َِ
بالتخيؿََ ،وىذا َما َأشرنا َإليو َسابقَاً َفي
َِ
َيعرؼ َ
َُ
المحاكاة ََوىو َما
َِ

َأنوَ
فإننا َنرى َّ
َلمتخييؿ َ َّ
َِ
َعدنا
الشعري َبؿ َشمميا َجميعَاًََ .واذا َّ
العمؿ َ َِ
َعناصر َ َِ
ََ
َفحازـ َلـ َيترؾ
ٌَ
الشعرية،
ياَفيَالعمؿ َالشعريَوىوَيتضمفَ َويشمؿَكؿََ
َِ
َِ
عمىَإنتاج
كبير َ
يةَلوَأثر َ ٌَ
ٌَ
مفَعناصر َالشعر
َِ
عنصر َ
ٍَ
ك
الشعري ََواإلبداعيَ،ولكنوَيركزَعمىَالمتمقيَ َونفسيتوَ َومدىَانفعالو؛َألفَالتخييؿَمفَ
العمؿ َ َِ
عناصر َ َِ
َِ

تقوـ َفيَ
وجية َالنظرَىذه َ"أفَتتمثؿَلمسامعَمع َلفظَالشاعرَالمخيؿَأوَمعانيوَأو َأسموبوَونظاموَ َ،و َُ
َِ

ََٔ-حازـَالقرطاجنيَونظريةَالمحاكاةَوالتخييؿَفيَالشعرَ.ٔٓٔ:
ََٕ-المنياجََ.َٛٔ:

ََٖ-المصدرَالسابؽََ.ََٚٔ:
ََٗ-مفيوـَالشعرََ.ََٜٔٔ:

ََ٘-المرجعَالسابؽََ.ََٜٔٔ:
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ؿ َلتخيمِ
ِ
الً َمفَغيرَرويةَإلىَ
ياَوتصورىاَ،أوَتصورَشيءَأخرَبياَانفعا َ
أوَصور َينفع َُ
ٌَ
خيالِوَصورَةٌ َ
َ

جيةَمفَاالنبساطَأوَاالنقباض"ََٔ.
التخييؿ َىو َعممي َةُ"َ
ََ
َبأف َ
النفسية َأو َاإلدراكية َلمؤثر َأو َأكثر َّ
َِ
االستجابة َ
َِ
عممية َ
تفسير َ َِ
نستطيعُ َ ََ
َ
َََََ َو
وتحدث َالعممية َفعميا َعندما َتستدعيَ
َُ
َتيدؼ َإلى َإثا ِرَة َالمتمقي َإثارة َمقصودة َسمفَاً...
َُ
إيياـ َموجية،
َ،فيتـ َالربطََ-عمىَمستوى َالبلوعيَ
نةَوالمتجانسةَمعَمعطياتَالصورَالمخيمة َُ
ات َالمتمقيَالمختز َ
خبر َِ
مف َالمتمقيَ -بيف َالخبرات َالمختزنة َوالصور َالمخيمةَ ،فتحدث َآثاره َالمقصودةَ َ ،ويمج َالمتمقي َعالـَ
مقصودةَسمفَاً"َٕ.
ٍَ
اإليياـَالمرجوَفيستجيبَلغايةَ
ٍَ
َََََََوماَيعطيَىذهَالعمميةَقوتياَ َوطاقتياَالمطموبةَىيَتمؾَالقوةَالتيَحددىاَحازـَ َوتكممناَعنياَ

النظـَواألسموبَبماَيبلئموَ،
َ
ةَوالقوةَالصانعةَ،فاألولىَتحتويَماَيبلئـَالموضعَو
سابقَاًََوىيَالقوةَالمائز َ
اىرَ،والثانيةَتحتويَ َوتضـَماَيبلئـَمفَاأللفاظَوالمعانيَوالتركيباتَإلىَبعضَ َ،ومفَخبلؿَ
َ
كناظـَالجو

"ممارسةَالقوتيفَدورىماَفيَضبطَمعطياتَالتخيؿ َعندَالشاعرَوتنظيمياَوتوجييياَ،يمكفَلمشعرَأفَ
زوعيةَعندهَ،مماَيؤديَإلىَاتخاذَ
يؤثرَفيَالقوةَالمتخيمةَعندَالمتمقيَ َ،وتمؾََ-بدورىاَ-تثيرَالقوةَالن َ
المتمقيَوقفةَسموكيةَبعينيا"َٖ َ،ولمعرفةَالسرَفيَذلؾَيجبَأفَنعرؼَأفَاإلنسافَيجريَدائمَاً َوراءَ

تخيبلتو؛ َلذلؾ َسموكو َيتحدد َبناء َعمى َالتخيؿ َ َوما َلمقوة َالمتخيمة َمف َأثر َعمى َالمتمقي"،لما َكانتَ

النفوسَقدَجبمت َعمىَالتنبو َإلنحاء َالمحاكاةَواستعمالياَوااللتذاذَبياَمنذَالصباَ َ،وكانتَىذهَالجبمةَ
فيَاإلنسافَأقوىَمنياَفيَسائرَالحيوافَاشتدَولوعَالنفسَبالتخيؿَ ،وصارتَشديدةَاالنفعاؿَلوَ،حتىَ

ألغتَتصديقياَوجممة َاألمرَأنياَتنفعؿَلممحاكاةَ
َ
أنياَربماَتركتَالتصديؽَلمتخيؿَ ،فأطاعتَتخيمياَو
الً َمفَغيرَرَويةَ،سواءَكافَاألمرَالذيَوقعتَالمحاكاةَفيوَعمىَماَخيمتوَلياَالمحاكاة َحقيقةَ،
انفعا َ
أوَكافَذلؾَالَحقيقةَلوَ،فيبسطياَالتخييؿَلؤلمرَأوَيقبضياَعنوَفبلَتقتصرَفيَطمبوَأوَاليربَمنوَ
عفَدرجةَالمبصرَلذلؾَفيكوفَإيثار َالشيءَأوَتركوَطاعةَلمتخييؿَغيرَمقصَرَعفَإيثارهَأوَتركوَ

انقيادَاًَلمرؤية"ََٗ.
َ

َولماَكافَحازـَيؤمفَبدورَالشعرَ َوقيمتوَكرسالة َأخبلقية َوتربويةَوفنيةَجماليةَ،كافَيتوجبَ

عميو َالتركيز َعمى َالمضموف َوالمعنى َالشعريَ ،ولكف َدوف َإىماؿ َلمشكؿ َالفنيَ ،بمعنى َأف َالشكؿَ

َوالمضموف َكانا َفي َبؤرة َاىتمامو َ َوشغمو َالشاغؿَ ،ألنو َدأب َجاىداً َعمى َأف َيتضافر َويتآزر َالشكؿَ
ََٔ-المنياجَ.ََٜٛ:

ََٕ-مفيوـَالشعرََ.ََٜٔٙ:

ََٖ-المرجعَالسابؽَََ.ََٜٔٙ:
ََٗ-المنياجََ.ََٔٔٙ:
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والمضموفَ ،مفَخبلؿَإيمانوَبأفَوقوعَالتخييؿَالَيتـَ َإالَمفَخبلؿَتفاعؿَ َوتضافرَجميعَالعناصرَ،

َوالتخييؿَعندهَالَيأخذَاتجاىاًَواحداًَوالَأسموبَاًَمعينَاًََوانماَ"التخييؿَفيَالشعرَيقعَفيَأربعةَأنحاءَ:مفَ

جيةَالمعنىَ ،ومفَجيةَالمفظَ،ومفَجيةَالنظـَوالوزفَ َ.وينقسـَالتخييؿَبالنسبةَإلىَالشعرَقسميفَ:
يَوعونَاًَلوَعمىَ
بلًَلمضرور َ
تخييؿَضروريَ،وتخييؿَغيرَضروريَ،ولكنوَأكيدَأوَمستحبَ،لكونوَتكمي َ

ماَيرادَمفَإنياضَالنفسَإلىَطمبَالشيءَأوَاليربَمنو ََوالتخاييؿَالضروريةَىيَتخاييؿَالمعانيَ
مفَجيةَاأللفاظَ.واألكيدةَوالمستحبةَتخاييؿَالمفظَفيَنفسوَ َوتخاييؿَاألسموبَوتخاييؿَاألوزافَوالنظـ؛َ

َوآكدَذلؾَتخييؿَاألسموب"ََٔ .والَنظفَأفَتحديدَحازـ َلوقوعَالتخييؿَفيَواحدَمنياَفقطَأوَفيَناحيةَ
احدةَ،قصورَ،بؿَىوَتوكيدَموضوعيةَحازـَفيَتحقيؽَالجماؿَالفنيَفيَالشعرَ،ووقوعَالتخييؿَفيَ
ٌَ
و

أحسفَصورة َيكوفَحيفَ"يناطَبالمعانيَالمناسبةَلمغرضَالذيَفيوَالقوؿَكتخييؿَاألمورَالسارةَفيَ
التياني َواألمور َالمفجعة َفي َالمراثيَ ،فإف َمناسبة َالمعنى َلمحاؿ َالتي َفييا َالقوؿ َ َوشدة َالتباسو َبياَ
يعاوفَالتخييؿَعمىَماَيرادَمفَتأثرَالنفسَلمقتضاهَ"َٕ.

َ

َويضيؼَحازـَلماَسبؽَأفَالتخييؿَأيضَاً َيحسفَمفَالنفسَبأف"يت ارمىَبالكبلـَإلىَأنحاءَمفَ

التعجيبَ ،فيقوى َبذلؾ َتأثر َالنفس َلمقتضى َالكبلـ"َٖ َ ،ونبلحظ َأف َحازمَاً َبتحديداتو َالرفيعة َلمجمؿَ
أنحاءَالتخييؿَيضعَيدهَعمىَ"جوىرَالوظيفةَالشعريةَبشقيياَالمعرفيَوالجماليَ َ،ويشكؿَالجانبَاألوؿَ

عندهَالمرتبةَاألولىَالتيَينبنيَعميياَكؿَتذوؽَفنيَأوَتواصؿَحقيقي َبيفَطرفيَالعمميةَاإلبداعيةَ،
قيَمفَتخييؿ َحوؿَمعانيَاأللفاظَوداللتياَالجزئيةَ
ٍَ
فيماَيقوـ َفيَذاك ِرَة َالمتم
َُ
عممية َ
َوىوَيتجسدَبصو ٍرَة َ ٍَ
عدَ
فقطَبالب َِ
َُ
أنوَالَييتـ َ
َُ
حازـ َ
يؤكد َ ٌَ
الًَأوَرفضَاً"َٗ َ .و َُ
لسموؾ َالمتمقيَإفَقبوَ
َِ
ماَيعقبياَمفَتوجيو َ
ٍَ
والكميةَ َ،و
يةَفيَحدَذاتياَ،وانماَاىتماموَبالتأثيرَالنفسيَلمقوؿَذاتوَعمىَأساسَ
َ
المعرفيَلمتخييؿَأوَبالمادةَالفكر
أفَالشعرَىوَكبلـَمخيؿ"فالتخييؿَىوَالمعتبرَفيَصناعتوَالَكوفَاألقاويؿَصادقةَأوَكاذبة"َ٘.
َ

"َوألفَاالعتبارَفيَالشعرَإنماَىوَالتخييؿ َفيَأيَمادةَاتفؽَ،والَيشترطَفيَذلؾَصدؽَأوَ

ىيَجودهَالتأليؼَوحسفَ
َ
كذبَ،بؿَأييماَائتمفتَاألقاويؿَالمخيمةَمنوَفبالعرضَ .ألفَصنعةَالشاعر َ
المحاكاةَ،وموضوعياَاأللفاظَ َوماَتدؿَعميو"ََ .ٙوىذاَماَقررهَ(ياكبسوف) َحيفََأرى َ"أفَىذاَاألثر َىوَ

اؿَكذبَوالشاعرَالذيَالَيقدـَعمىَالكذبَبدوفَترددَبدءَاًَمفَالكممةَ
َ
مجردَإبداعَىوَفيَجميعَاألحو
ََٔ-المنياجَََ.ََٜٛ:

ََٕ-المصدرَالسابؽَ.َٜٓ:

َََٖ-المصدرَالسابؽَ.َٜٓ:

ََٗ-دراساتَفيَالنقدَاألدبيَالحديثَ.ََٕٖ:ََٕٕ:
ََ٘-المنياجََ.ََٚٔ:

َ-َٙالمصدرَالسابؽَََ.َٛٔ:
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اإليقاعَوالوزفَىيَعدة َعناصرَتشكؿَ
َ
َالتأليؼَوحسفَاختيارَاأللفاظ َو
َ
األولىَال َقيمة َلو"َٔ .وجودة

األسموبَالذيَاعتبرهَحازـَالييئةَالتيَتحصؿَمنياَالتأليفاتَالمعنويةَ َ،ولوالَتحديدهَلؤلسموبَبذلؾَ

لجاز َلنا َأف َنعد َ"األسموب َعنده َيمثؿ َمجمؿ َحقيقة َالتخييؿ َفي َالقوؿ َالشعري"ٕ.واَذا َاتجينا َناحيةَ

اءَالكبلـَلوَدور َميـَفيَالتأثيرَعمىَ
ٌَ
نجدَأفَالوزفَوالتناسبَالصوتيَبيفَأجز
َ
الوزفَواإليقاع َ
َ
النظـَو

النفوس َوجذبياَ ،وتشكيؿَأنماطَموسيقيةَإيقاعيةَفيَمخيمةَالمتمقي َ"إف َفاعمية َالتخيؿَفيَالشعرَالَ
َِ
تنفصؿَأصبلًَعفَالبنيةَاإليقاعيةَ،التيَالَتنفصؿَبدورىاَعفَبنيةَالتركيبَأوَالداللة"ََٖ.

َ

ً-3الختيارًوالتأليفَ:

َوأوالهَعنايػػةَكبي ػرةَباعتبػػارهَأحػػدَأسػػسَالشػػعريةَ،
ػدثَعنيػػاَحػػازـَممي ػاً َ
ػرَالتػػيَتحػ ََ
َََََوىػػوَمػػفَالعناصػ َِ

ػارَوالتػػأليؼَوالتركيػػبَبك ػػؿَتفاصػػيؿَالعمميػػةَاإلبداعيػػةَفػػيَالشػػعرَمػػفَناحي ػػةَ
لػػذلؾَفيػػوَي ػربطَاالختيػ َ
عناصرَاالتصاؿَومفَناحيةَطبيعةَالشعرَ،وماَيتضمنوَمفَتخييؿَومحاكاةَ َ،وقيـَجماليةَوفنيةَ.وفيَ

تعريػػؼَحػػازـَلمشػػعرَن ػراهَي ػربطَالكػػبلـَالش ػعريَ"بمػػاَيتضػػمنوَمػػفَحسػػفَتخييػػؿَلػػوَ،ومحاكػػاةَمسػػتقمةَ
بنفسيا"ًَ.4ويربطَجميعَماَسبؽَ"بحسفَىيأةَتأليؼَالكبلـ"٘وحسفَاختيارَالموادَالمفظيةَ،وىذاَالحسفَ

حسبَحازـَ"يتمثػؿَفػيَمبلفػظَالحػروؼَوانتظاميػاَوصػيغياَوالنظػرَإلػىَموقعيػاَومكانيػاَالمناسػبَفػيَ
االستعماؿَ،ويعتمدَذلؾَعمىَالتبلؤـَفيَحروؼَالكممةَوحػروؼَالكػبلـَمػعَبعضػوَالػبعضَوالَيقتصػرَ
الػػتبلؤـَعمػػىَحػػروؼَالكػػبلـَبػػؿَيخػػتصَأيض ػَاًَبالجمػػؿَوالعبػػاراتَومػػدىَائتبلفيػػاَوانسػػجامياَ،وجمػػاؿَ
التأليؼَوحسنوَيظيرَجمياًَمفَخبلؿَفاعميةَالسياؽَوانصػيارَاألجػزاءَوالعناصػرَفػيَالكػؿَإذَالَيمكػفَ

إظيارَخصائصَجماليةَ،وفنيةَلمنصَالشعريَإالَمفَخبلؿَ"نسبةَوتشاكؿَتعرضَفيَالتأليؼ"َ.ٙ
ػاتَمعنويػػةَولفظيػػةَتتمثػػؿَ
ػازـَفردانيػػةَالمفظػػةََوخصائصػػياَفػيَذاتيػػاَ،إلػػىَتأليفػ ٍَ
وبيػذاَيتجػػاوزَحػ َ
َ
فيَاألسموبَوالنظـَمفَحيثَأنيماَفيَالنيايةَشيءَواحدَأوَنصَشعريَتتحقؽَفيوَالوظيفةَالشعريةَ،
وينبوَحازـَالشعراءَإلىَضرورةَالتأنؽَواالستجدادَمفَحيػثَاختيػارَاأللفػاظَأوَالتراكيػبَالنحويػةَ،وفػيَ

ىذاَإشارةَلمطبعَوالرَويةَمعاًَلدىَالشاعرَالباحثَدوماًَعفَالتميزَواإلتيافَبالجديدَمبتعػداًَعػفَالتكػرارَ

قضاياَالشعريةََ.ََٔٔ:
َ
ََٔ-

ََٕ-دراساتَفيَالنقدَاألدبيَالحديثَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ. ََٕٗ-َٕٖ:
ََٖ-مفيوـَالشعرََٜٔٗ:
ََٗ-المنياجَ.ٚٔ:

ََ٘-المصدرَالسابؽ.ٚٔ:

َ-َٙالمصدرَالسابؽَ.َٕٕٖ:
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والتقميدَلغيرهَمفَالشعراءَ،وأظفََأفَىذاَاألمرَىوَعمادَتحقؽَالوظيفةَالشعريةَفيَالػنصَوالتػأثيرَفػيَ

المتمقيًََ.
ً

ً-4التناصًَََََََََََ:
َ

ػياَالواقػػعَاألدبػػيَعمػػىَالقػػارئَوالمبػػدعَعمػػىَ
ػرَالتنػػاصَضػػرورةَمػػفَالضػػروراتَالتػػيَيفرضػ َ
يعتبػ َُ

السواءَ،بؿَالَنبالغَلوَقمناَإفَالتناصَىوَركيزةَأساسيةَلؤلدبَالَغنىَعنياَمطمقَاًََوىوَأحػدَمقومػاتَ
اءَوالمػاءَوالزمػافَوالمكػافَلئلنسػافَفػبلَ
النصَالشعريَاألساسيةَعمىَوجوَالخصوصَفيوَ"بمثابػةَاليػو َ
حياةَلوَبدونيماَوالَعيشةَلوَخارجيما"َٔ.

أيَنصَمعرفةَمبدعػوَلعػوالـَىػذاَالكػوفَ
وَينبغيَإلبداعَ َّ
َِ
ذاَكافَالتناصَشيئاًَالَبدََمنوَّ َ،
فإن
َُ
َوا
َ
ػؿَأيض ػَاًَ،ومػػاَذلػػؾَإالَ
ػوـَبعمميػ َِػةَالتأويػ َِ
ػحبَاألمػػرَعمػػىَالمتمقػػيَالػػذيَيقػ َُ
ػكالِياَالمعرفيػػةَ َ،وينسػ َُ
بكافػ َِػةَأشػ َ
ػوـَنقػديَىػوَ
ػأثرَوالتػأثيرَ،والتنػاصَكمفي ٍَ
لضرورةَتواصؿَالفكرَاإلنسػانيَوتػداخؿَالحضػاراتَوخمػؽَالت َ

ػصَمعػػيفَ،ومرجعيػػةَذلػؾَتمػػؾَاالقتباسػػاتَواإلحػػاالتَوالتضػػميناتَ
تػداخؿَ َوتقػػاطعَعػػدةَنصػػوصَفػيَنػ ٍَ
ػداخؿَوالتفاعػؿَيؤكػدَأنػوَ
َ
التيَتخمؽَتفاعؿَالنصَالغائبَوالنصَالمتػ ازمفَمػعَالػنصَالحاضػرَ،ىػذاَالت
َ

الَتوجدَكتابةَمبتكرةَمئةَبالمائةَوالَيوجدَنصَبكرَ،فالنصَلـَينشأَمفَفراغَ،وانماَخضعَعندَوالدتوَ
المرجعيةَ،النصَلـَيولدَمفَذاتػوَبػؿَمػفَعػدةَنصػوصَمتراكمػةَومتتابعػةَ،
َِ
ومختمفةَ
َِ
متشعبةَ
ٍَ
لنصوصَ
ٍَ
َ،وآراءَاآلخ ػريفَ،وكػػذلؾَالنقػػؿَ
لػػذلؾَلػػيسَعيب ػاًَأفَيتػػزودَالشػػاعرَبػػالخبرةَمػػفَخػػبلؿَتجػػاربَاآلخ ػريف َ
غتوَوابػػداعَاًَغيػػرَمسػػبوؽَفػػيَقيمتػػوَالجماليػػةَوالفنيػػةَ.
عػػنيـَمػػاَداـَسػػينتجَلنػػاَنص ػاًَجديػػداًَفػػيَصػػيا َ
َ

ػوـَنقػػديَوافػػدَحػػديثَإلػػىَسػػاحةَاألدبَوالنقػػدَ،جػػاءَنتيجػػةَمحػػاوالتَكثيػَػرةَمػػفَ
والتنػػاصَكمفيػ ٍَ

أجػػؿَالولػػوجَلعػػالـَالػػنصَوالتمػػاسَالشػػعريةَثػػـَاالنطػػبلؽَفػػيَفضػػاءاتَالنيائيػػةَ،وبػػدأَالمفيػػوـَيتطػػورَ
حت ػػىَوص ػػؿَلمفي ػػوـَمتكام ػػؿَم ػػفَخ ػػبلؿَ(نظريػ ػةَالتن ػػاص)َ.واذاَك ػػافَالس ػػبؽَلمغ ػػربَف ػػيَابتكػ ػارَى ػػذاَ
المصطمحَونظريتوَفقدَكػافَالعػربَقػديماًَيمارسػوفَبالفعػؿَالتنػاصَفػيَأعمػاليـَاألدبيػةَ َ،وبالخصػوصَ

ػةَوالتطبيقيػػةَ،والػػذيَكػػافَ
الشػػعرَ،ولكػػفَكمصػػطمحَلػػـَيكػػفَلػػوَذكػػرَإطبلقػَاًَفػػيَأعمػػاليـَالنقديػػةَالنظريػ َ
ش ػ ػػائعاًَمص ػ ػػطمحاتَمث ػ ػػؿَالسػ ػ ػرقةَ،التض ػ ػػميفَ،اإلحال ػ ػػةَ،االقتب ػ ػػاسَ،المحاكػ ػ ػاةَ،اإلغ ػ ػػارةَ،االخ ػ ػػتبلسَ،
وىاَىوَحازـَالقرطاجنيَلـَيكفَبمعزؿَعفَدائرةَالنقدَالعربيَالقػديـَ،فقػدَسػارَعمػىَ
ٍَ
المعارضة...إلخَ.
منػواليـَ،ولػػـَتكػػفَلػػوَأيَإشػػارةَليػػذاَالمصػػطمحَفػػيَكتابػػوَالمنيػػاجَ،واذاَكػػافَحػػازـَمقاربػاًَلمحداثػػةَفػػيَ

ػرَمػػفَمصػطمحاتوَالنقديػػةَوآ ارئػػوَفإننػاَواحقاقػَاًَلمحػؽَالَ"نػػدعيََأفَحازمػاًَكػافَعمػػىَوعػيَتػػاـَبكػؿَ
كثي ٍَ

ََٔ-تحميؿَالخطابَالشعريَ،د.محمدَمفتاحَ،طَٖ،المركزَالثقافيَالعربيَ،الدارَالبيضاءَ،المغرب.َٕٔ٘:ٜٜٕٔ،
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أبعادَالتناصَكمفيوـَنقديَحديث،وأشػكالوَالمتعػددةَوميادينػوَالمختمفػةَإيقاعيػاًَأوَدالليػَاًَأوَتركيبػَاًَفيػوَ

لـَيكفَمطالبَاًَبكؿَذلؾَفيَالقرفَالسابعَاليجري"َٔ.

ََََََوبداي َةًَلقدَنظرَحازـَلطرؽَالبحػثَعػفَالمعػانيَواجتبلبيػاَ،طريقػةَيعتمػدَفييػاَالشػاعرَعمػىَقػوةَ
خيالوَوبحثوَالػدقيؽَعػفَأنحػاءَالمعػانيَالمناسػبةَلغػرضَقولػوَ،والطريقػةَالثانيػةَوىػيَموضػوعَحػديثناَ،
اعتمادَالشاعرَعمىَجمبَمعانيَماَجاءَفيَكبلـَغيرهَسواءَنظـَأوَنثرَأوَتاريخَأوَحديثَأوَمثاؿَ،

ثػػـَالتصػػرؼَواإلضػػافةَفيػػوَسػواءَبالتضػػميفَأوَاإلحالػػةَأوَاالقتبػػاسَأوَالسػرقةَ،مػػعَضػػرورةَأفَيكػػوفَ

المعنػىَالجديػدَأفضػؿَوأحػؽَباإلشػادةَمػػفَالمعنػىَالسػابؽَ،وفيػوَمػفَاالبتكػػارَمػاَيعمػوَعمػىَسػابقوَمػػفَ
حيثَالجماؿََوالففَ"والطريػؽَالثػانيَالػذيَاقتبػاسَالمعػانيَمنػوَبسػببَ ازئػدَعمػىَالخيػاؿَىػوَمػاَاسػتندَ

يخَأوَحديثَأوَمثػؿَفيبحػثَالخػاطرَفيمػاَيسػتندَ
فيوَبحثَالفكرَإلىَكبلـَجرىَفيَنظـَأوَنثرَأوَتار
َ
ػؾَأوَيضػمنوَأوَيػدمجَاإلشػارةَ
ػرؼَوالتغييػرَأوَالتضػميفَفَُيحيػؿَعمػىَذل
إليوَمفَذلؾ...بنػوعَمػفَالتص َ
ّ
إليػػوَأوَيػػوردَمعنػػاهَفػػيَعبػػارةَأخػػرىَعمػػىَجيػػةَقمػػبَأوَنقػػؿَإلػػىَمكػػافَأحػػؽَبػػوَمػػفَالمكػػافَالػػذيَىػػوَ

فيو"ََٕ.
َ

ىذاَيعنيَأفَحازماًَكافَعمىَعمـَوفيـَألىميةَتداخؿَالنصوصَوتبلقحياَكيؼَالَوىػوَالػذيَ

ػالرجوعَلمنصػػوصَالسػػابقةَوألشػػعارَالفحػػوؿَ.وفػػيَموضػػعَآخػػرَن ػراهَ
اشػػترطَلجمػػبَالمعػػانيَواقتباسػػياَبػ َ

أيضاًَيتحدثَعفَالتخييؿَوأىميةَاالبتعادَعفَالسذاجةَفيَالكبلـَبؿَيتـَالتقاذؼَبالكبلـَفيَذلػؾَإلػىَ
جيػػاتَشػػتىَوتركيبػػاتَحسػػنةَ،اقت ارنػػاتَ،وترتيبػػاتَ،ونسػػبَواقعػػةَبػػيفَالمعػػانيَ،ونفػػسَاألمػػرَينسػػحبَ
عمػػىَالمحاكػػاةَويعضػػدىاَ"وليػػذاَنج ػػدَالمحاكػػاةَأبػػداًَيتضػػحَحس ػػنياَفػػيَاألوصػػاؼَالحسػػنةَالتناس ػػؽَ،

المتش ػػاكمةَاالقتػ ػرافَ،المميحػ ػةَالتفص ػػيؿَ،وف ػػيَالقص ػػصَالحس ػػفَاالطػ ػرادَ َ،وف ػػيَاالس ػػتدالؿَب ػػالتمثيبلتَ
والتعديبلتَ،وفيَالتشبيياتَواألمثاؿَوالحكـَ،ألفَىػذهَأنحػاءَمػفَالكػبلـَقػدَجػرتَالعػادةَفػيَأفَيجيػدَ

فيَتحسيفَىيآتَاأللفاظََوالمعانيَوترتيباتيػاَفييػاَ"َٖ.تطمػبَذلػؾَحسػبَحػازـَأفَيمػزـَالشػاعرَشػاع اًرَ

ػوؿَوأفَيػػذىبَمػػذىبيـَفػػيَ
فحػبلًَكمػػاَلػػزـَالحطيئػػةَزىي ػ اًرَوكمػػاَلػػزـَكعػػبَالحطيئػػةَ،فعميػػوَأفَيمػػزـَالفحػ َ
اختيارَاأللفاظَووضعَالمعانيَوالتزاـَقوانيفَالشعرَومبادئوَواالَ"خرجواَبذلؾَعفَمييعَالشػعرَودخمػواَ

فيَمحضَالتكمـ"ََٗ.

ََٔ-دراساتَفيَالنقدَاألدبيَالحديثَ.ٖ٘:
ََٕ-المنياجَ.ٖٜ:

َََٖ-المصدرَالسابؽَ.ٜٔ:
ََٗ-المصدرَالسابؽ.ٔٓ:
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َ

ونظفَأنػوَكػافَيعنػىَبالمبلزمػةَوالتػدربَأىميػةَالتفاعػؿَوالتواصػؿَوالتحػاورَمػعَالػنصَالسػابؽَ

والمعاصػػرَلػػوَالَتميػػزَلمػػنصَالحاضػػرَإالَباإلحالػػةَإلػػىَنػػصَسػػابؽَ،وىػػذاَمػػاَأشػػارتَإليػػوَالد ارسػػاتَ
النقديػػةَالحديثػػةَأنػػوَالَيمكػػفَأليَنػػصَأدبػيَأفَيكػػوفَلػػوَوجػػودَمسػػتقؿَ،بػػؿَيكػػوفَمنػػدمجاًَفػػيَإطػػارَ
أدبػيَمممػوءَباألعمػاؿَاألدبيػةَالسػابقةَمنتجػاًَعبلقػػاتَحواريػةَالَحصػرَليػاَ،وقػدَرأىَالنقػدَالحػػديثَأفَ

ػتَوأخػػذتَمػػفَبعض ػياَ
ػارةَعػػفَمجموعػػةَمػػفَالتنصيصػػاتَذابػػتَوتحولػ َ
الػػنصَاألدب ػيَمػػاَىػػوَإالَعبػ َ
َوحاضػ اًرَإالَأنػػوَيعػػيشَ
ػداخؿَواالرتبػػاطَ،ألفَالػػنصَاألدبػػيَوافَكػػافَمعاصػ اًر َ
َ
الػػبعضَاعتمػػاداًَعمػػىَالتػ
ػةَوالجماليػػةَعمػػىَطػػوؿَالعصػػورَ
ػذلؾَي َجس ػَُدَالػػذاكرةَالفنيػ َ
ويتػػذكرَويػػذوبَفػػيَأص ػموََباسػػتمرارَوىػػوَبػ
ُ

األدبيةََ.
َ

ػؼَحػػازـَبمػػاَسػػبؽَبػػؿَتحػػدثَعػػفَأبعػػادَأخػػرىَفػػيَالتنػػاصَمػػفَخػػبلؿَالتركيػػزَعمػػىَ
ولػػـَيكتػ َِ

ػعَآخػػرَعكػػسَ
المعنػػىَ،فتػػارةَينقمػػوَكمػػاَىػػوَ،وتػػارةَيضػػيؼَإلػػىَالمعنػػىَمعنػػىَآخػػرَ،وتػػارةَينقمػػوَلموضػ ٍَ
الموضػػعَالسػػابؽ"وقػػدَيتصػػرؼَفػػيَالمثػػؿَبػػإب ارزهَفػػيَعبػارةَجديػػدةَالَتشػػبوَعبارتػػوَاألولػػى"...وقػػدَيتمثػػؿَ
بالمثػػؿَعمػػىَغيػػرَمػػاَتمثػػؿَبػػوَاألوؿَفربمػػاَحسػػفَموقعػػوَمػػفَالكػػبلـَالثػػانيَأكثػػرَمػػفَحسػػنوَفػػيَالكػػبلـَ

فإفَكافَموقعوَفيَالكبلـَاألوؿَأحسفَع ّدَموردهَفيَالكبلـَالثانيَمسيئاًَمقص َاًرَ.وقدَيتصرؼَ
األوؿَ.
ُ
ػوـَوالمنثػورَأنحػاءَمػفَالتصػرؼَغيػرَىػذه"َٔ.وقػدَتكػوفَعنػدهَاإلحالػةَفػيَ
فيَاألمثػاؿَوالتػواريخَوالمنظ َ

اريخَوالقصػػصَإحالػػةَتػػذكرةَأوَمحاكػػاةَ،أوَمفاضػػمةَأوَإض ػرابَأوَإضػػافةَ.وقػػدَشػػددَحػػازـَعمػػىَ
الت ػو َ
ضرورةَنقؿَالمعنىَالنادرَمعَإضافةَزيادةَلوََ،واالَيصبحَمفَأقبحَالسرقاتَ.
َ

َلقػػدَتعامػػؿَمػػعَالمعػػانيَبميونػػةَويسػػرَوأشػػارَإلػػىَأفَالشػػاعرَيسػػتطيعَمػػداعبتياَإذاَأجػػادَفػػيَ

تشػػكيؿَالداللػػةَ،األمػػرَالػػذيَينسػػحبَعمػػىَالػػنصَومػػدىَجودتػػوَ،فػػالحكـَعمػػىَالػػنصَبمػػدىَاإلجػػادةَ
ػعورَواحسػ ػػاسَقػ ػػويَبػ ػػأفَالكتابػ ػػاتَ
َ
واإلتقػ ػػافَلػ ػػيسَإالَ،وىكػ ػػذاَيظػ ػػفَالباحػػػثَأفَحازم ػ ػَاًَكػ ػػافَلديػ ػػوَشػ ػ

بَوالقػراءاتَألفَالشػػاعرَالمتميػػزَىػػوَ
ػار َ
اتَوالتجػ َ
َوالنصػػوصَتتقػػاطعَفػػيَداخػػؿَالشػػاعرَفتتبلقػػيَالخبػر َ
الذيَيظيرَفيَشعرهَكأنوَدفقاتَحيةَمفَالماضيََ.
ً

الوزنًواإليقاعَ:
ً
ًً-5

ػاءَالمغ َِػةَالشػعريةَ،
ػرَفػيَبن َِ
ََََيعدََعنصرَالوزفَواإليقاعَمفَعناصرَالشعريةَالذيَيسيـَإلػىَحػدََكبي ٍَ

إذَيعتبػػرَ ارفػػداًَميم ػاًَليػػاَالَيمكػػفَاالسػػتغناءَعنػػوَ.إفَالمسػػتوىَالصػػوتيَلمغػػةَالشػػعريةَعبػػرَالكممػػاتَ

ػةَوالمقفػػاةَيمنحيػػاَتميػ اًزَكبيػ اًرَويخمػػؽَإيقاعػَاًَموسػػيقياًَوبكػػؿَبسػػاطةَ"إفَالػػوزفَىػػوَوسػػيمةَلجعػػؿَ
الموزونػ َ
مبتورَ.
َبدوفَوزفَوقافيةَأنوَشعرَ ٌَ
ٌَ
المغةَشع َاًر"َٕ.واالَفإفَأوؿَماَيمكفَأفَنصؼَشع اًر
ََٔ-المنياجَ.ٗٓ:
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َ

لقػػدَربػػطَالنقػػادَوالببلغيػػوفَقػػديماًَوحػػديثاًَالقػػوؿَالشػػعريَبػػالوزفَوالقافيػػةَومنحػػوه"أىميػػةَتفػػوؽَ

وظيفتوَالحقيقػةَ،وجعمػوهَجػوىرَالشػعريةَفػيَالقػوؿ"َٔ.وحػازـَالقرطػاجنيَلػـَيكػفَبعيػداًَعػفَىػذهَالنظػرةَ
ويظيرَذلػؾَمػفَخػبلؿَتعريفػوَلمشػعرَومػفَخػبلؿَأسػسَنظريتػوَالشػعريةَ،فنػراهَيقػوؿَفػيَ"الشػعرَكػبلـَ

مػوزوفَمقفػىَمػفَشػأنوَيحبػبَإلػىَالػنفسَمػاَقصػػدَتحبيبػوَإلييػاَ،ويكػرهَإلييػاَمػاَقصػدَتكرييػو"َٕ.لػػذلؾَ
ػبَواإلغ ػرابَفػػبلَ
ػأةَوالمحاكػػاةَ،والتخييػػؿَوالتعجيػ َ
فيػػوَربػػطَبػػيفَالػػوزفَوالقافيػػةَوبػػيفَكػػؿَمػػفَحسػػفَالييػ َ
يتحقؽَالشعرَبالوزفَوالقافيةَوحدىماََ،وانماَبمجموعَماَسبؽَمفَخبلؿَالتناسبَوالتناغـَواإليقاعَ،ألفَ

اتَوالنبراتَالمغويػةَوالنغمػاتَتخمػؽَإيقاعػاًَجماليػاًَيػؤثرَفػيَأفكارنػاَومشػاعرناَ
العبلقاتَالمغويةَواألصو َ
َ
نسجـَوحاالتَالنفسَالتيَتعمؿَعمىَاختيػارَجػرسَ
َ
ويدىشناَ،ولكفَبراعةَالمبدعَبإنتاجَإيقاعَخاصَي

الكممةَالمعبرةَوتضعياَفيَالسياؽَالمناسبَالذيَيحسفَموقعػوَمػفَالػنفس؛َ َوبػذلؾَتؤكػدَتػرابطَالجمػاؿَ

الشكميَبالجماؿَالمعنويَ.

ػوزفَوالقافيػػةَكعنص ػريفَىػػاميفَفػػيَالشػػعرَبمعنػػىَأنيم ػاَينبعػػافَمػػفَطبيعػػةَ
َ
ََََ َويؤكػػدَحػػازـَوجػػودَالػ
المضموفَالَأفَيكوناَعنصريفَيضافافَإلىَالشعرَإضافةَتظيرىماَنوعػاًَمػفَالحميػةَالسػطحيةَ،وىػذهَ

التناسبَواالنسجاـَبيفَسائرَأجزاءَالقػوؿَالشػعريَ.ولقػدَ
َ
اإلضافةَالمبتذلةَتظيرَبوضوحَعدـَالتناغـَو
تنبػػوَإلػػىَتناسػػبَالمسػػموعاتَالمخمفػػةَلئليقػػاعَالصػ َوتيَلػػذلؾَاىػػتـَبػػالوزفَعمػػىَاعتبػػارَأنػػوَيؤلػػؼَبػػيفَ
عناصػػرَاإليقػػاعَالصػػوتيَأوَتناسػػبَالمسػػموعاتَ،ويعتب ػرهَالمحػػرؾَال ػرئيسَلئليقػػاعَألفَعمػػـَالعػػربَ
ومعرفتيـَبصياغةَالشعر"موقوفةَعمىَمعرفةَجياتَالتناسبَفيَتأليؼَبعضَالمسموعاتَإلىَبعضَ،
ووضػػعَبعضػػياَتاليػػةَلػػبعضَأوَموازيػػةَليػػاَفػػيَالرتبػػة"َٖ.وىػػذاَالنظػػاـَالمتػػآلؼَوالمتناسػػبَيعمػػؿَعمػػىَ

ػيَوىػػو"أفَتكػػوفَالمقػػاديرَالمقفػػاةَتتسػػاوىَفػػيَ
تعجيػػبَالػػنفسَ َ،وفيمػػاَنظػػفَأفَذلػػؾَيصػػنعَالتػوازفَالزمنػ َ

السكناتَوالترتيب"َٗ.
َ
أزمنةَمتساويةَالتفاقياَفيَعددَالحركاتَو
َ

ويسػػتخدـَحػػازـَلتحقيػػؽَىػػذاَالت ػوازفَمصػػطمحَالتعػػويضَوبػػوَيػػتـَتعػػديؿَالػػنقصَأوَالزيػػادةَأوَ

الحػػذؼَولقػػدَأضػػاؼَألفاظ ػَاًَكاألرجػػؿَالتػػيَلػػـَيػػردَليػػاَمثي ػؿَفػػيَكتػػبَالنقػػدَالمتقدمػػةَ َ،وطالػػبَأيض ػاًَ
باالعتداؿَفيَاسػتخداـَالمتحركػاتَوالسػواكفَ،وىػوَمػاَعػرؼَبتشػافعَاألجػزاءَ،وفيػوَجمػاؿَحسػبَحػازـَ

يعطيَالوزفَقيمةَلمكماؿَ.ونرىَ(جاكبسوف)َفيَالعصرَالحديثَيتقاربَمعَمػاَتوصػؿَإليػوَحػازـَبػأفَ
الوزفَىوَالذيَيخمؽَبنيةَالتوازيَ،وىيَالبنيةَالتطريزيػةَلمبيػتَالشػعريَ.واذاَانصػبَعمػؿَحػازـَعمػىَ

ََٔ-دراساتَفيَالنقدَاألدبيَالحديثَ.ٖٜ:
ََٕ-المنياجََ.ٚٔ:
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الوزفَفإنوَلـَيترؾَالقافيػةَ،ولػـَييمميػاَكمػاَظػفَالػبعضَ،بػؿَاعتبرىػاَمكممػةَحػيفَقػاؿَعػفَالشػعرَإنػوَ

"مختصَفيَلسافَالعربَبزيادةَالتقفية"َٔ.
َ

َنستشؼَمماَسػبؽَإد اركػوَلجمػاؿَالقافيػةَ َولػدورىاَفػيَتحقيػؽَالشػعريةَ،خاصػةَأنػوَدعػاَلتجنػبَ

اءَوالحػػرصَعمػػىَحركػػةَحػػرؼَالػػرويَالػػذيَ ُيثبػػتَفػػيَالػػنفسَدفقػػاتَالَتضػػطربَنيايتيػػاَبعػػدَأفَ
اإلقػو َ
تعمؽَبالذىفَأكثػرَمػفَغيرىػاَ،وذلػؾَيعطػيَاألسػبقيةَلمتػأثيرَفػيَالمتمقػيَ،ونػرىَحازمػَاًَييػتـَبالتصػريعَ

الترادؼَ َ،وماَكؿَىذاَإالَألنوَيسعىَعمىَالػدواـَلػدعـَالجانػبَ
التشابوَ،و َ
َ
َوبالسجعَوبالطباؽَوالتجنيسَو
اإليقاعيَلؤلصواتَالذيَيحسفَمواقعَالمسموعاتَمفَالنفوسَ،لقدَحػاوؿَأفَيفعػؿَكػؿَشػيءَفػيَىػذاَ

تابةَوالسػآمةَويخمػؽَعالمػاًَجماليػاًَفنيػاًَمػفَخػبلؿَ
الجانبَمفَأجؿَأفَيؤثرَفيَالنفوسَويبعدىاَعفَالر َ

الشعرََ.
ً

ً-6التناسبًً:

َََ

ػدهَالزاويػةَ
مثَؿَالتناسػبَعنػدَحػازـَالقرطػاجنيَالقػانوفَاألساسػيَفػيَتشػكيؿَالقػوؿَالشػعريََ،وع َ

األساسػػيةَفػػيَتناسػػبَاأللفػػاظَوالمعػػانيَ،وتناسػػبَالعبػػاراتَمػػعَبعضػػياَ،وتناسػػبَاألغ ػراضَوالمقاصػػدَ

َواألوزافَ َ.ولمػػاَكانػػتَالمحاكػػاةَجػػوىرَالشػػعرَعنػػدهَفقػػدَاشػػترطَلفيػػـَالمحاكػػاةَبالتناسػػبَ َونفػػسَاألمػػرَ
بالنسػػبةَلمػػوزفَواإليقػػاعَ،ألنػػوَكممػػاَكػػافَىنػػاؾَحسػػفَمحاكػػاةَوجػػودةَتػػأليؼَ َونظػػاـَمتناسػػبَ"كػػافَذلػػؾَ

يبَالنفسَوايبلعيا"ََٕ.
َ
أدعىَلتعج
َ

ػافرَوالمتآلفػػاتَ،فػػإفَ
ػاغـَواالنسػػجاـَتض ػـَالمختمػػؼَوالمتنػ َ
َواذاَك ػافَالتناسػػبَىػػوَحالػػةَمػػفَالتنػ َ

ػدةَوالمتقاربػةَ،لػػيسَىػذاَفحسػػبَبػؿَأيضػاًَإفَ
لمشػاعرَقػدرةَخبلقػػةَتضػـَبالتناسػػبَكػؿَالعناصػػرَالمتباع َ

قدرةَالشاعرَتكمفَفيَتناسبَاأللفاظَمعَبعضياَوتناسبَالمعانيَمعَبعضياَ،ثـَتناسبَكبلَالجانبيفَ
ػاظَوالمع ػػانيَ،وى ػػوَم ػػاَأش ػػارَإلي ػػوَبانتظ ػػاـَالعبلق ػػةََوانس ػػجامياَم ػػفَخػ ػبلؿَتناس ػػبَالمس ػػموعاتَ
األلف ػ َ
بلًَميماًَفيَتحقيؽَالجماؿَ
يةَوعام َ
والمفيوماتَ،وىذاَالتناسبَيعتبرَجوى َاًرَميماًَفيَنظريةَحازـَالشعر َ

الفنػػيَلمشػػعرَ،ألفَعػػدـَتناسػػبَألفػػاظَالكممػػاتَمػػفَخػػبلؿَعػػدـَالقػػدرةَعمػػىَاالختيػارَوالتيػػديَالمناسػػبَ
خمؿَواضطرابَفيَاختيارَالموضعَالمناسبَلبلستعماؿَ.
َ
يؤديَإلىَ
َ

َ َوقدَأشارَلضرورةَالتبلؤـَسواءَبيفَحروؼَالكممةَنفسياَ،أوَبيفَالكمـَبعضػوَبػبعضَبمعنػىَ

أفَيرتبطَالمفظَداخؿَسياؽَ،لذلؾَنراهَيتحدثَعفَالتشػاكؿَواطػرادَالكممػاتَأحسػفَاطػرادَ،األمػرَالػذيَ
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بلًَمفَخبلؿَالداللةَعمىَمعنىَ"فيَداخؿَحركػةَ
بلًَ َومتواص َ
يربطَالمفظَبالمعنىَويصبحَىذاَالكؿَمتص َ

السياؽَالتيَعمؿَحازـَبعضياَ،واكتفىَبوعيوَالغامضَبالبعضَاألخر"ََٔ.
َ

والتناس ػػبَالَيخ ػػتصَباأللف ػػاظَأوَالمبن ػػىَب ػػؿَأيضػ ػاًَيش ػػمؿَالمعن ػػىَ"فأم ػػاَالكم ػػاؿَف ػػيَالمع ػػانيَ

ػركفَ
َي َخػؿََمػفَأركانيػاَب ٍَ
باستيفاءَأقسامياَواستقصػاءَمتمماتيػاَوانتظػاـَالعبػاراتَجميػعَأركانيػاَحتػىَال َُ
َ
ف
سٌَـَوالَيتداخؿَبعضَاألقساـَعمىَبعض"َٕ.وحسفَالمعنػىَفػيَنفػسَالمتمقػيَالَ
مفَأقسامياَق َْ
َِ
ؿَ
الَي َْغََف َُ
َو َُ
عمىَكماؿَالمعنىَفيَذاتوَفحسبَوانماَ"ىذاَالكماؿَيزدادَقيمػةَعنػدماَينػتظـَفػيَسػياؽَينطػويَ
َ
يرتكزَ
عمىَتناسبَبيفَالعناصر"َٖ.ولكفَالتناسبَوحدهَالَيكفيَبؿَالَبدَأفَيكوفَالشػاعرَمجػدداًَ َومسػتجداًَ

ػاظَوالمعػػانيَ
باسػػتمرارَ،أيَالَيسػػيرَعمػػىَوتي ػرةَواحػػدةَ،فالشػػاعرَإلػػىَجانػػبَقدرتػػوَعمػػىَاختيػػارَاأللفػ َ

المتناسػػبةَالَبػ َّػدَأفَيواكػػبَىػػذاَالعمػػؿَتطػػورَمسػػتمرَفػػيَاختيا ارتػػوَوتراكيبػػوَومعانيػػوَ،مػػفَأجػػؿَإثػػارةَ
اتَوالتطالػبَبػيفَ
المتمقيَواذىابوَ َوتعجيبوَ،وقدَاىتـَحػازـَبتناسػبَاألغػراضَمػفَخػبلؿَتواصػؿَالعبػار َ
األلفػاظَبعضػػياَبعػػضَفػيَنػواحيَالقصػػيدةَ،بحيػػثَتكػوفَالقصػػيدةَالشػػعريةَكقػبلدةَمػػفَالجػواىرَتػرتبطَ

كػػؿَجػػوىرةَبػػاألخرىَ َ،وتشػػكؿَفػػيَالنيايػػةَجميػػعَجػواىرَالقػبلدةَ،وتحقػػؽَالغػػرضَ َ،وكػػذلؾَالقصػػيدةَعنػػدَ
حازـَ.

ػانيَواألغ ػراضَ،وأشػػارَإلػػىَالت ػوازفَ
ََََََولػػـَييمػػؿَالتناسػػبَفػػيَاألوزافَالموسػػيقيةَمػػعَاأللفػػاظَوالمعػ َ
الزمنػػيَوىػػوَتناسػػبَاألص ػواتَبػػيفَحػػروؼَالكممػػاتَمػػفَخػػبلؿَالزيػػاداتَوالحػػذؼَبتغييػػرَسػػاكفَإلػػىَ
متحػػرؾَأوَالعكػػسَأوَحػػذؼَسػػاكفَأوَمتحػػرؾَ،وىػػيَفك ػرةَتقػػوـَعمييػػاَفنػػوفَالموسػػيقاَالحديثػػةَبت ػرابطَ

ػأيَخمػؿَوتقاربػاًَمػعَمػاَأشػارَإليػوَالقرطػاجنيَمػفَ
َوتناسبَاألصواتَالموسيقيةَزمنياًَتناسباًَالَيسػمحَب ّ

التناسبَواالنسجاـَفيَالنصَالشعريَ،نبلحظَأنوَفيَالعصرَالحػديثَومنػذَسػبعينياتَىػذاَالقػرفَكػافَ
َ

ػنصَوالخطػػابََ،وكانػػتَكػػؿَالمحػػاوالتَالنقديػػةَالحديث ػةَ
َ
االىتمػػاـَشػػديدَاًَبمسػػألةَالتناسػػبَوانسػػجاـَالػ
بةَعفَتساؤؿَلطالماَشغؿَالنقادَوالباحثيفَالمحدثيفَ،كيؼَينسجـَالخطابَالشعري؟ََوىوَ
َ
تحاوؿَاإلجا

مػػاَأجػػابَعنػػوَحػػازـَالقرطػػاجنيَمػػفَخػػبلؿَآليػػاتَالتناسػػبَالسػػابقةَالػػذكرَ.وكانػػتَأبحػاثَرقيػػةَحسػػفَ
و(ـ.أ.ؾَ.ىاليداي)َوأبحاثَاليولنديَ(أ.فاف.ديؾ)َنموذجاًَمقترحاًَفيَىذاَالمجػاؿَ"َمبػدئياًَ،تشػكؿَكػؿَ

متتاليػػةَمػػفَالجمػػؿَ-كمػػاَيػػذىبَإلػػىَذلػػؾَىاليػػدايَوحسػػفَ-نص ػاًَش ػريطةَأفَتكػػوفَبػػيفَىػػذهَالجمػػؿَ
عبلقاتَ،أوَعمىَاألصحَبيفَبعضَعناصرَىذهَالجمؿَعبلقاتَتنـَىذهَالعبلقاتَبيفَعنصػرَوأخػرَ
واردَفػػيَجممػػةَسػػابقةَأوَجممػػةَالحقػػةَ،أوَبػػيفَعنصػػرَ َوبػػيفَمتتاليػػةَبرمتيػػاَسػػابقةَأوَالحقػػةَ،ويسػػميَ

ََٔ-مفيوـَالشعر.ٖ٘ٔ:
ََٕ-المنياج.ٔ٘ٗ:

ََٖ-مفيوـَالشعر.ٖٖ٘:
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الباحثافَتعمؽَعنصرَبماَسبقوَعبلقةَقبميةَ،وتعمقوَبماَيمحقوَعبلقةَبعدية"َٔ،وىؿَالجمؿَوحػدىاَىػيَ
التيَتشكؿَالنص؟ََإفَذلؾَالَيكفيَألفَالنصَيختمػؼَعنيػاَنوعيػاًَفيػوَوحػدةَدالليػةَ َ،وليسػتَالجمػؿَ
اَالتناسبَواالنسجاـَفيَالنصَ.وقدَ
َ
المعانيَواألوزافَواألغ ارضَإالَوسائؿَيتحقؽَبي
َ
واأللفاظََوالنحوَو

قاـَمحمدَخطابيَبرسـَشكؿَيوضحَمفَخبللوَ"أفَاالتساؽَالَيتـَفيَالمستوىَالدالليَفحسػبََ،وانمػاَ

يػػتـَأيضػاًَفػػيَمسػػتوياتَأخػػرىَكػػالنحوَوالمعجػػـَ،وىػػذاَم ػرتبطَبتصػػورَالبػاحثيفَلمغػػةَكنظػػاـَذيَثبلثػػةَ

ػوتَوالكتابػػةَ(التعبيػػر)َ.يعنػػيَ
أبعػػاد/مسػػتوياتَ:الداللػػةَ(المعػػاني)،والنحػػوَ-المعجػػـ(َ-األشػػكاؿ)َ.والصػ َ
ىذاَالتصويرَأفَالمعانيَتتحقؽَكأشكاؿََواألشكاؿَتتحقػؽَكتعػابيرَ،وبتعبيػرَأبسػطَ:تنقػؿَالمعػانيَإلػىَ
ٍَ
كمماتَوالكمماتَإلىَأصواتَأوَكتابةَ:
َ
َََ

المعانيََََََََََََََََََََََ(َالنظاـَالدالليَ)َ
َ

المعجميَ،النحوَوالمفردات)َ.
َ
ََََََََََََََالكمماتََََََََََََََََََََََََ(النظاـَالنحويَ-
َ

النظاـَالصوتيَوالكتابة)ََٕ.
َ
َََََََََََََََََََََََاألصواتََ/الكتابةَ(

ً-7التماسكًالنصيًً:
ػدرَمػفَ
صَ ٌَ
حَِر ََ
ََ
حازـَفيَفكرهَالنقديَعمىَتحقيؽَالتماسؾَالنصػيَفػيَقصػيدةَالشػعرَ،باعتبػارهَمص ََاً

مصػػادرَالحسػػفَلمواقػػعَالكػػبلـَفػػيَالػػنفسَ،فتنبسػػطَوتظػػؿَمتميفػػةَلسػػماعَبقيػػةَالقصػػيدةََ،واىتمػػاـَحػػازـَ
بكيفيػػةَتشػػييدَصػػرحَالقصػػيدةَوفنيػػاتَبنائيػػاَ،وقػوانيفَتماسػػكياَوعناصػػرَوحػػدتياَ،يػػنـَعػػفَإدراؾََورؤيػػةَ
ؾَ
ػثَأفَحازمػاًَكػػافَيػػدر َُ
يةَ،ويظػػفََالباحػ َُ
ؽَالشػػعر َِ
ػيَوالػ اربطَالكمػػيَ،ودورهَفػػيَتحقيػ َِ
لقيمػ َِػةَالتماسػػؾَالنصػ َ

ػطحيَوالعميػػؽَالػػذيَيػػؤديَبػ َِ
ػؾَ
ػدورهَلتماسػ ٍَ
َ
قيمػ َةََتػوافرَالعوامػػؿَالمؤديػػةَلتماسػػؾَالػػنصَعمػػىَمسػػتواهَالسػ

ػاءَأفَحازم ػاًَكػػافَلدي ػوَ
ػتطيعَُأحػ ٌػدَاإلدعػ ََ
غـَمػػفَذلػػؾَالَيسػ َ
داللػػيََبػػيفَوحداتِ ػوَالصػػغرىَوالكبػػرىَ.وبػػالر َِ
توجيػػاتَأوَآراءَفيمػػاَيخػػصَعمػػـَالػػنصَ،أوَأنػػوَكػػافَم ػدركاًَلنظريػػةَالػػنصَأوَالنص ػانيةَواتجاىاتيػػاَ

الساكنةَوالديناميكيةَ َ.ويظفَالباحثَأفَىناؾَتقارباًَبػيفَحػازـَوبػيفَتوجيػاتَالفكػرَالنقػدَالحػديثَحػوؿَ
َ
ػائموَوأدواتػػوَ،وىػػوَفػػيَذلػؾَيتقػػدـَ
اءَحػػوؿَالػػنصَوتماسػػكوَوكيفيػػاتَذلػػؾَووسػ َ
نظريػػةَالػػنصَ،فقػػدَقػػدـَآر ًَ
 - 1أظز ٌظبٔ١بث إٌض ِذخً إٌ ٝأظضبَ اٌخطبةِ ،غّذ خطبب ،ٟط ،1اٌّزوش اٌزمبف ٟاٌؼزب ،ٟاٌذار اٌب١ضبء،
اٌّغزة.10 :1881 ،
ٌ -ظبٔ١بث إٌض ِذخً إٌ ٝأظضبَ اٌخطبة.16 :
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ويتجػػاوزَالنقػػدَالقػػديـَ َ،ويخطػػوَخط ػواتَميمػػةَبخصػػوصَفك ػرةَالتماسػػؾَالػػدالليَبػػيفَالوحػػداتَالمغويػػةَ
لمنصَوالتيَعندَغيرهَ"َلـَتتجاوزَفاعميتياَحدودَالجممةَأوَالجممتيفَعمىَأكثرَتقدير"َٔ.
َ
ابفَطباطباَوالحاتميَ،وىػذاَمػاَأشػارَإليػوَصػبلحَفضػؿَفػيَحديثػوَعػفَ
َ
ويظيرَذلؾَعندَالجاحظَو
البحػػوثَالببلغيػػةَالقديمػػةَأنيػػاَ"الَتكػػادَتتعػػدىَىػػذاَالنطػػاؽَالجزئػػيَالمحػػدودَممػػاَجعػػؿَجيػػدىاَينصػػبَ
عم ػػىَالمس ػػتوىَالنح ػػويَأوَالتركيب ػػيَالقري ػػبَدوفَأفَيتجاوزى ػػاَإل ػػىَالنط ػػاؽَال ػػدالليَلمفقػ ػرةَالكامم ػػةَأوَ
المتتاليةَالنصيةَ.فضػبلًَعػفَأنػوَلػـَيشػمؿَنصػاًَتامػاًَفػيَالببلغػةَالقديمػةَالميػـَباسػتثناءَحالػةَفريػدةَلػـَ
ياَوىيَالتيَنجدىاَعندَببلغيَمغربيَمتأخرَىو"حازـَالقرطاجنيَ
تتكررَينبغيَاإلشارةَإليياَوالتنويوَب َ
فيَتحميموَألجزاءَالقصيدة"ََٕ.
ولقدَبررَحازـَتقسيـَالكبلـَفيَالقصػائدَ"َإلػىَفصػوؿََُينحػىَبكػؿَفصػؿَمنيػاَمنحػىَمػفَالمقاصػدَ

ػوؿَوالميػؿَباألقاويػػؿَفييػػاَإلػػىَجيػاتَشػتىَمػػفَالمقاصػػدَ
ليكػوفَلمػػنفسَفػػيَقسػػمةَالكػبلـَإلػػىَتمػػؾَالفصػ َ
َوأنحاءَشتىَمفَالمآخذَاستراح َةٌَواستجدادَنشاطَبانتقالياَمفَبعضَالفصوؿَإلىَبعض"َٖ.يسعىَحازـَ
فَيظؿَالمتمقيَفيَحالةَيقظةَ،وفيَ
ٍَ
حةَالمتمقيَوعدـَإصابتوَبالسأـَوالممؿَفيوَحريصَعمىَأ
َ
دائماًَل ار
ػتَإلػػىَ
ػؿَالفصػػؿَيتكػػوفَفػػيَغالػػبَاألحيػػافَمػػفَبيػ ٍَ
حالػػةَحضػػورَعقمػػيَونفسػػيَمػػعَالقصػػيدةَ،لػػذلؾَجعػ ََ

ػؽَعميػوَحػازـَالتسػويـَفػيَ
قصيدةَالمتنبيَ،ىذاَماَأطم ََ
َِ
بلًَب
بعةَأبياتَتنقؿَمعنىَمعيفَ،ولقدَضربَمث َ
أر َِ
رؤوسَالفصػػوؿَ"وممػػفَكػػافَيحسػػفَاإلط ػرادَفػػيَتسػػويـَرؤوسَالفصػػوؿَعمػػىَالنحػػوَالػػذيَذكرتػػوَأبػػوَ

الطيبَالمتنبيَ:
ََََََََأُ ََ ِ
بََ
ج َُ
ع ََ
ص ُؿََأَ َْ
الو َْ
ج َِرََو ََ
بَمفََذاَاَْل َيَ َْ
ج َُ
ع ََ
بََََوَأَ َْ
ََ
َفيؾ
ب َ
َالشوؽَو ُ
الشوؽَأَغمَ ُ
غ َال ُ
فَىػػذاَالبيػػتَمػػفَالفصػػؿَاألوؿَتعجيبػاًَمػػفَاليجػػرَالػػذيَالَيعاقبػػوَوصػػؿ"َٗ َ،وفػػيَحديثػػوَعػػفَ
ضػمَ ََ
َفَ َ

العبلقػػاتَبػػيفَأبيػػاتَالفصػػؿَالواحػػدَاىػػتـَبمطمػػعَكػػؿَفصػػؿَبػػأفَيػػدؿَرأسَالفصػػؿَعمػػىَمعنػػىَالفصػػؿَ
ََٔ-دراساتَفيَالنقدَاألدبيَالحديث.ٖٓ:

ََٕ-ببلغةَالخطابَوعمـَالنصَ،د.صبلحَفضؿَ،المجمسَالوطنيَلمثقافةَوالفنوفَواآلداب-عالـَالمعرفةَ،الكويتَ،
أغسطسَ.ٕٗٗ:ََٜٜٕٔ،

ََٖ-المنياجٕٜٙ:

ََٗ-المصدرَالسابؽََ.ٕٜٛ:
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َومؤازرهَحتىَنيايةَمعناه.أماَالتحجيؿَوىوَالذيَنختػتـَبػوَالفصػؿَويحمػىَبػوَ،ووظيفػةَالتحجيػؿَتعزيػزَ
معنػػىَأبيػػاتَالفصػػؿَبطريقػػةَعقميػػة"َفيػػوردَعمػػىَجيػػةَاالسػػتدالؿَعمػػىَمػػاَقبمػوَ،أوَعمػػىَجيػػةَالتمثيػػؿَ،
ويكػػوفَمنحػواًَبػػوَمنحػػىَالتصػػديؽَأوَاإلقنػػاعَمقصػػوداًَبػػوَإعطػػاءَحكػػـَكمػػيَفػػيَبعػػضَمػػاَيكػػوفَعميػػوَ
مجاريَاألمورَالتيَلؤلغراضَاإلنسانيةَعمقةَبيا"َٔ.
َ

واذاَعػػدناَلمػػاَيحتويػػوَالفصػػؿَمػػفَالػػداخؿَفحػػريََبنػػاَأفَنتحػػدثَعمػػاَذكػػرَحػػازـَمػػفَشػػروطَ

ػموعاتَوالمفي َومػاتَ،حسػنةَاالطػرادَ،
َ
تماسؾَالفصؿَالواحدَ،ومنياَأفَتكػوفَمػوادَالفصػؿَمتناسػبةَالمس
محكمػػةَالنسػػيجَمنتميػػةَلبعضػػياَغيػػرَمتمي ػزةَبنفسػػياَ،ويكػػوفَنظػػـَالفصػػؿَمناسػػباًَلمغ ػرضَت ارعػػيَفيػػوَ
الجزالةَعندَالفخرَ،والعذوبةَعندَالنسيبَبأفَ"يكوفَلمعنىَالبيػتَعمقػةَبمػاَقبمػوَونسػبةَإليػوَويجػبَأفَ
يردؼَالبيتَاألوؿَمفَالفصؿَبماَيكوفَالئقاًَبوَمفَباقيَمعانيَالفصؿ"َٕ،ويشبوَحػازـَالفصػؿَبثػوبَ
خيوطػػوَمتداخمػػةَمتقنػػةَمشػػدودةَلبعضػػياَالػػبعضَالَتوجػػدَفييػػاَثغ ػراتَوالَنت ػوءاتَ،وسػػعياًَمنػػوَلػػتبلحـَ
تباطَداخؿَالبيتَمفَحيثَالمفظَوالمعنىَ،ثـَبيفَالبيتَوالذيَيميوَأوَيسبقوَ"َكأنوَمنحازَبنفسوَالَ
َ
وار
يشمموَوغيرهَمفَاألبياتَبنيةَلفظيػةَأوَمعنويػةَيتنػزؿَبيػاَمنػوَمنزلػةَالصػدرَمػفَالعجػزَأوَالعجػزَمػفَ
الصػػدرَ.والقصػػائدَالتػػيَنسػػجياَعمػػىَىػػذاَممػػاَتسػػتطابَ.وينبغػػيَأفَيكػػوفَنمػػطَنظػػـَالفصػػؿَمناسػػباًَ

ػؿَعم ػػىَمس ػػتوىَالتماس ػػؾَالنص ػػيَألبي ػػاتَالقص ػػيدةَ
لمغ ػػرض"َٖ،وتعقيبػ ػاًَعم ػػىَم ػػاَقدَم ػػوَح ػػازـَم ػػفَعم ػ ٍَ
ػدـَوصػفاًَلتماسػؾَالػنصَبيػذهَالكيفيػةَ
أوؿَناق ٍَػدَعربػيَيق َُ
ػرَحازمػَاًَ ََ
َوفصولياَنػرىَأفَمحمػدَخطػابيَيعتب َُ
يقوؿ"َ:إفَتناوؿَالقرطاجنيَالمحيطَبأجزاءَالقصيدةَىوَالذيَجعمناَنعتبرهَأوؿَناقدَعربيَ-فيماَنعمـَ-

يقدـَوصفاًَمفصػبلًَلكيفيػةَتماسػؾَالػنصَالشػعريَ-القػديـَعمػىَاألقػؿَ-ميتمػاًَببدايػةَالقصػيدةَونيايتيػاَ
مرو اًرَبوسطيا"ََٗ.
َ

َفيَحديثِوَعفَتماسؾَأبياتَالفصؿَالواحدَمفَفصػوؿَالقصػيدةَيسػبؽَ
َ
َُ
ويرىَ
الباحثَأفَحازماً

عص ػرهَبخط ػواتَكبي ػرةَ،بػػؿَالَنبػػالغَإذاَقمنػػاَإفَحازم ػَاًَكػػافَسػػابقاًَلممحػػدثيفَفػػيَحػػديثيـَالنقػػديَعػػفَ
ػيَواألفقػػيَتماسػػكاًَداللي ػاًَ"إفَالبنيػػةَالكبػػرىَينبغػػيَأفَ
ىَوالتماسػػؾَال أرسػ َ
األبنيػػةَالصػػغرىَواألبنيػػةَالكبػػر َ
ََٔ-المنياجََ.ٖٓٓ:

ََٕ-المصدرَالسابؽ.ٕٜٓ-ٕٜٛ:
ََٖ-المصدرَالسابؽََ.ََٕٛٛ:
ََٗ-لسانياتَالنصَ.ٖٔٙ:
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تنبثؽَبالنسبةَلمحتواىاَكنتيجةَلبنيةَصغرىَأيضاًَلكنياَفيَمسػتوىَأدنػىَمنيػاَىػذاَفضػبلًَعػفَأفَكػؿَ
بنيةَكبرىَينبغيَأفَتحقؽَشروطَالتماسؾَالعاديةَلمجموعاتَاألقواؿ"ََٔ.
َ

سعىَحازـَجاىػداًَلتجػاوزَوحػدةَالبيػتَالشػعريَبػالنظرَلمقصػيدةَككػؿَموحػدَمػفَأجػزاءَمقسػمةَ

َومحػػددةَ،وفػػيَىػػذاَتأكيػػدَعمػػىَ"أفَيكػػوفَبػػيفَالوحػػداتَالكبػػرىَأوَالفصػػوؿَتبلئػػـَداللػػيَ َوتماسػػؾَيبػػررَ
عمميػةَتراتبيػػاَ َوتعاقبيػاَوراءَبعضػػياَالػبعضَليصػػبحَالػػنصَفػيَمجممػػوَوحػدةَواحػػدة"ٕواذاَكػافَحػػازـَقػػدَ
ػوؿَوانتقػػاءَبنياتيػاَالصػػغرىَالمشػػكمةَلمقصػػيدةَومػػاَليػػاَمػػفَ
خصػصَالقػػانوفَاألوؿَالسػػتجادةَمػوادَالفصػ َ
ابطَوالتماسؾَبػيفَفصػوؿَالقصػيدةَالمتعاقبػةَ،
كبيرَلمتر َ
عبلقاتَبيفَوحداتياَ،فإنوَأيضاًَأعطىَاىتمامَاًَ َاً
الًَعضوياًَ،فقدَخصصَالقػانوفَالثػانيَوالثالػثَوال اربػعَلترتيػبَ
بحيثَيتصؿَكؿَفصؿَبالذيَيميوَاتصا َ
ماَيجبَأفَيقدـَفيَالفصوؿَ،وماَ
الفصوؿَوالمواالةَبيفَبعضياَالبعضَوترتيبَماَيقعَفيَالفصوؿَ َ،و
َ
ُ
يجبَأفَيؤخرَفيوَ َ،وماَيختتـَبوَ.وىوَبيذهَالقوانيفَيؤكدَأفَعمميةَإبداعَالنصَالشعريَليستَعمميةَ

اعتباطيةَفوضويةَ،وانماَخاضعةَلقوانيفَ َومبادئَكميةَ،مػعَالعمػـَأفَاإلبػداعَيصػحبَخضػوعوَلسػطوةَ
ػةَوانسػانيةَ
مبادئَ َوقوانيفَموضوعةَمسبقاًَلمػاَيتميػزَبػوَمػفَحريػةَفػيَالتعبيػرَعػفَتجػاربَخاصػةَذاتي َ
ػدالالتَواإليحػػاءاتَالمغويػػةَتجعػػؿَالػػنصَاإلبػػداعيَيخمػػؽَ
َ
ُيحمػػؽَبيػػاَفػػيَفضػػاءاتَالَحصػػرَليػػاَمػػفَالػ

ويحقؽَوجودهَبالفعؿََ.
قوانينوَبنفسوُ َ،

ََََ َويرىَالباحػثَأفَحازمػَاًَوفقػاًَلظػروؼَعصػرهََوزمانػوَالػذيَكػافَيعػيشَفيػوَلػوَكػؿَالحػؽَفػيَذلػؾَ،
ػفاؼَوالضػعؼَواالخػتبلؿَفػػيَاألغػراضَوالمعػػانيَ
َ
ألفَالحالػةَالتػيَوصػػؿَإلييػاَالشػعرَخاصػػةَمػفَاإلسػ
ػتبلؿَوالفسػادَ
َ
واأللفاظَوالطباعَ،جعمتوَيتحػدثَعػفَىػذاَاألمػرَفيػوَيػرى"أفََالطبػاعَقػدَتػداخمياَمػفَاالخ
أضعاؼَماَتداخؿَاأللسنةَمفَالمحف؛َفييَتستجيدَالغثَ َوتسػتغثَالجيػدَمػفَالكػبلـَمػاَلػـَتقمػعَبردىػاَ
إلػػىَاعتبػػارَالكػػبلـَبػػالقوانيفَالببلغيػػةَ.فػػيعمـَبػػذلؾَمػػاَيحسػػفَ َومػػاَالَيحسػػف"َٖ.ممػػاَدعػػاَحػػازـَلعمميػػةَ
إصبلحَ َوتقويـَلمسارَالشعرَكموَمفَخبلؿَجممةَمفَالقوانيفَ"والَشؾَأفَالطباعَأحوجَإلىَالتقويـَفيَ
ػانيَوالعبػػاراتَعنيػػاَمػػفَاأللسػػنةَإلػػىَذلػػؾَفػػيَتصػػحيحَمجػػاريَأواخػػرَالكمػػـَ،إذَلػػـَتكػػفَ
تصػػحيحَالمعػ َ
ََٔ-ببلغةَالخطابَوعمـَالنص.ٕٖٙ:

ََٕ-دراساتَفيَالنقدَاألدبيَالحديثَ.ٖٔ:
ََٖ-المنياجَ.ٕٙ:
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العػػربَتسػػتغنيَبصػػحةَطباعيػػاَوجػػودةَأفكارىػػاَعػػفَتسػػديدَطباعيػػاَ َوتقويميػػاَباعتبػػارَمعػػانيَالكػػبلـَ
بالقوانيفَالمصػححةَليػا"َٔ.والػذيَيحسػبَلحػازـَفػيَعممػوَىػذاَأنػوَحػاوؿَتطبيػؽَأفكػارهَبشػكؿَمػدروسَ
عمػػىَقصػػيدةَالمتنبػػيَ"أغالػػبَفيػػؾَالشػػوؽ"َمبين ػاًَعمميػػةَالتماسػػؾَالػػدالليَبػػيفَأبياتيػػاَوفصػػولياَودرجػػةَ
اتساقياَوانسجامياَ َوتناسبَمعانيياَالسابقةَوالبلحقةَ"بؿَإفَحازمَاًَيتقدـَخطوةَأخرىَفػيَتأكيػدَنظريتػوَ
وتوضيحَمعالميػاَفيشػيرَإلػىَأنمػاطَاالرتبػاطَالػدالليَالممكنػةَبػيفَالفصػوؿَالمكونػةَلمقصػيدة"َٕ.ويػذكرَ
منيػػاَالتقابػػؿَ،السػػببيةَ،والتفسػػيرَ،المحاكػػاةََٖ.ىػػذاَمػػاَأشػػارتَإليػػوَالد ارسػػاتَالنقديػػةَالحديثػػةَمػػفَخػػبلؿَ
روادَىػػذاَالمجػػاؿَأمثػػاؿَرقيػػةَحسػػفَو(ـ.أ.ؾَىاليػػداي)َفػػيَكتػػابَاالتسػػاؽَفػػيَالمغػػةَاإلنجميزيػػةََوالػػذيَ
تعرضتَفيوَالباحثتػافَلمكيفيػةَالتػيَيتماسػؾَبيػاَالػنصَوعناصػرَأنمػاطَاالرتبػاطَالػدالليَبػيفَالفصػوؿَ
وبيفَالجمؿَالسابقةَوالبلحقػةَالمكونػةَلمػنصَ،عمػىَاعتبػارَأفَالػنصَمػاَىػوَإالَوحػدةَدالليػةَ،واضػافةَ
َ
لمػػاَذك ػرهَحػػازـَمػػفَأنم ػاطَاالرتبػػاطَالػػدالليَ،فقػػدَذكػػرتَالباحثتػػافَبعض ػاًَمػػفَاألنمػػاطَمثػػؿَ(اإلحالػػةَ-
االستبداؿَ-الوصؿَ-االتساؽَالمعجميَ-الحذؼ)َٗ.
ػثَاليولن ػػديَ(ف ػػافَدي ػػؾ)َف ػػيَحديث ػػوَع ػػفَاألبني ػػةَ
ػتطيعَإالَأفَنػ ػَْذ َُك ََرَالباح ػ ََ
ََََوف ػػيَى ػػذاَالمق ػػاـَالَنس ػ
َ

ىَوالتماسػػؾَالػػدالليَ،وقػػدَتعمػػؽَفػػيَد ارسػاتَالتماسػػؾَالنصػػيَووضػػعَقواعػػدَالوصػػوؿَ
الصػػغرىَوالكبػػر َ
إلى"األبنيةَالكبرىَلمنصوصَفييَكماَيشرحياَ"َفافَديجؾ"َتتمثؿَفيماَيمػيَ.ٔ:الحػذؼَٕ.االختيػارَٖ.
التعميـََٗ.التركيبَأوَالبناء"َ٘.
َ

بَمبادئَالنقدَالحديثَفيَىػذاَالجانػبَفيػوَأيضػاًَيتقػاربَمعيػاَمػفَجانػبَ
ار َُ
ذاَكافَحازـَيَقَ َِ
َُ
َوا

آخرَ،وباىتمامياَبالمتمقيَأعطتػوَأىميػةَكبيػرةَفيػوَالػذيَيعطػيَالنتيجػةَالنيائيػةَلمتماسػؾَالنصػيَ"ألفَ
ػـَوالتفسػيرَالػذيَيضػيفوَالقػارئَعمػىَالػنص".ٙوىػوَمػاَأشػارَإليػوَ
مفيوـَالتماسؾَينتمػيَإلػىَمجػاؿَالفي َ
ػاطعَوالخ ػ ػواتيـَفػ ػػيَفصػ ػػوؿَالػ ػػنصَ،إفَالمتمقػ ػػيَمػ ػػفَخػ ػػبلؿَ
َ
ػالعَوالمقػ ػ
حػ ػػازـَعنػ ػػدماَتحػ ػػدثَعػ ػػفَالمطػ ػ َ
ََٔ-المنياجَ.ٕٙ:

ََٕ-دراساتَفيَالنقدَاألدبيَالحديث.ٖٖ:
ََٖ-انظرَالمنياج.ٕٜٓ:

َََٗ-انظرَلسانياتَالنصَمدخؿَإلىَانسجاـَالخطابَ.ٕ٘-ٔٙ:
ََ٘-ببلغةَالخطابَوعمـَالنص.ٕٖٙ:
َ-َٙالمرجعَالسابؽَ.٘ٗٔ:
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اتَواسػترجاعَبيانػاتَ
المفيوماتَوالمسموعاتَلوَالحكـَالنيائيَ َ،ولوَالتفاعؿَمعَالػنصَمػفَخػبلؿَقػراء َ
"فإفَقبمتياَالنفسَتحركتَلتقبؿَماَبعدىاَ،وافَلـَتقبمياَكانتَخميقةَأفَتنقبضَعماَبعدىا"َٔ.
ػعرَوطبيعتِ ػوَعنػ ََػدَحػػازـَمػػعَاإلشػػارَِةَإلػػىَ
ػوـَالشػ َِ
ػثَفػػيَىػػذاَالفصػػؿَمفيػ ََ
َََََومػػفَخػػبلؿَعػػرضَالباحػ َِ

تجػ َِ
ػازـَلمشػػعرََِ،كػػافَتعريف ػاًَكػػامبلًَاحتػػوىَالمغ ػ َةََ
ػؼَحػ ٍَ
ػعرَ،فإنػػوَي ػرىَأفَتعريػ ََ
ػاتَالقػػدماءَلمشػ َِ
ػاوزهَلتعريفػ َِ
ػعَُذلػػؾَفػػيَالمتمقػػيَ،
ػرَجميػ َ
ػبَوَأَثػ ََ
ػؿَوالغ ارب ػ َةََوالتعجيػ ََ
ػاةََوالتخييػ ََ
ػوزفَوالقافي ػ َةََوالمعنػػىَوالمف ػظَََوالمحاكػ َ
والػ ََ
هَثـَتعرضَلعن َِ
اصرىاَوىػيَ:المحاكػاةَوالتخييػؿَواالختيػارَوالتػأليؼَ
ََ
يةَ ََ
عند
مفيوـَالشعر َِ
الباحثَ ََ
َُ
أوضحَ
ََ
و
ؿَ
تكمفَأىمي َةَُىذهَالعناصرَفيَكوَنِياَتجعػ َُ
والوزفَواإليقاعَ،والتناصَوالتناسبَوالتماسؾَالنصيَحيثَ َُ

ػؽَالقيمػ َةََالجماليػ َةََوالفنيػ َةََ
ػائؼَاألخػرىَ،ممػاَيحق َُ
يةَالوظيف َِػةَالمييمن َِػةَعمػىَبقي َِػةَالوظ َِ
مفَالوظيفةَالشػعر َِ
َِ

عريَ.
لمنصَالش َِ
َِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ

ََٔ-المنياجَ.ٕٛٙ:
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انفـصـم

انـثـانثَ

عناصر انعًم األدبي
 ادلبحث األول  :ادلبـــدع
 ادلبحث انثاني :اننـص
 ادلبحث انثانث :ادلتهقي

َ
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ادلبحث األول -ادلبــدع
ػائؼَالمغػػةَ،بمػػاَفييػػاَ
ػاؿَالتػػيَتغطػػيَوظػ ََ
ػرَاالتصػ َِ
ػدعَىػػوَأحػ ُػدَعناصػ َِ
َََممػػاَالَشػػؾَفيػػوَأفَالمبػ ََ
ػدعَالحقيقػيَ
دورَميمػَاًَوأساسػيَاًَفػيَالعممي َِػةَاإلبداعي َِػة؛َألفَالمب ََ
الوظيفػةَاألدبيػة .وىػذاَيعنػيَأفَلممب َِ
ػدعَ ََاً

ِ
جَ
َعمىَعمميةَالمزَِ
َِ
األضدادَ َ،ويعم َُ
التعارضاتََو
َِ
التناقضاتَو
َِ
عمىَإلغاءَ
َِ
العاليةَ
َِ
ينطمؽَمفَقدرَتِ َِوَ
َُ
ؿَجاىداً
ػؼَالمبػػدعَأوَ
ػؿَىػػذاَيختمػ َُ
ػدـَلنػػاَإنتاج ػاًَفني ػاًَوجمالي ػاًَممي ػ َاًز؛َألجػ َِ
بينيػػاَجميع ػَاًَ،ثػػـَََتَ ْش ػ َِكيمياَمػػفَجديػ ٍَػدَليقػ ََ
ػدعَبالمغػ َِػةَوتعاممِ ػوَمعيػػاَ،عػػفََ
ػؼَتبع ػَاًَلػػذلؾَعبلق ػ َةَُالمبػ َِ
ػافَالع ػاديَ،وبالتػػاليَتختمػ َُ
الشػػاعرَعػػفَاإلنسػ َِ
ػتكمـَالعػػاديَوأغر ِ
ػالةَونظريػ ٍَػةََورؤيػػةَ،فيػػوَيػػرىَ
ػاحبَرسػ ٍَ
ػدعَُصػ َُ
ػتخداـَالمغػ َِػةَ،والمبػ َ
اضػوَمػػفَاسػ َِ
تعامػػؿَالمػ َِ
يقةََتُ ََم َّكَُن َوَُ
الحاضرَوالماضيَبطر ٍَ
ََ
ىَالمستقبؿََو
ََ
وَفيياَأحد،ألنوَينظرَوير
َُ
شَ
الَي َْ
مختمفةَ َُ
ٍَ
يقةَ
األشياءَبطر ٍَ
ََ
بيُ
ػبلؿَسػيطرتوَعمػىَ
ػبلبَ،ومػاَذلػؾَإالَمػفَخ َِ
ػرَواالنق َُ
ػدثَمػفَخبللِػوَالتغي َُ
َمميزَََيح َُ
شيءَجدي ٍد ٍَ
إبداعَ ٍَ
مفَ َِ
لغتِ
ياَفيجعمياَذاتَطبيعةَصالحةَوفؽَالمعانيَالمناسبةَ،ومفَخبلؿَىذاَاالسػتبدادَ
ٍَ
ياَويستأنِ َُ
س
َ
َُ
وَيروض
َ
ػاءَأسػػموَبِوَالخػػاصَبػػوَ"ومػػعَالت ازمػػوَ
ؽَوبنػ َِ
ػدعَتجعمُ ػوَقػػاد اًرَعمػػىَخم ػ َِ
ػرؼَالمبػ َِ
والػػتحكـَفػػيَالمغػ َِػةَمػػفَطػ َِ
افرَلصػاحَبِوَ
ػموبَطابعػاًَأخػرَممتػا اًزَ،وخاصػَاًَبػوَىػوَبحيػثَالَيتػو َُ
ػعَُاألس َُ
خواصوَاألدبيةَالعامػةََ-يطب َ
لؤلسموبَميزتػافَ.ميػزَةٌَعامػ َةٌَمػفَحيػثَىػوَخطابػةَأوَشػعرَ
َِ
حقؽَ
عَ،وبذلؾَيت َُ
فيَنفسَالففَأوَالموضوَِ
َِ
خاصةَمفَحيثَىوَأثرَألديبَممتاز"ََٔ.
ٍَ
أوَكتابةَ،وميزَةٌَ
خوَعنػػوَمثػػؿَاألبػػوةَوالبنػػوةَ،والَيمكػػفَ
ػفَس ػَْم َُ
ػموبَىػػوَصػػاحبوَوالَيمكػ َُ
َََومػػفَىنػػاَنشػػأتَفك ػرَةَُاألسػ َِ
ػؿَ"وأوؿَمػػاَيطالعنػػاَفػػيَ
ػدعَومرسػ ٍَ
بَوالرسػػالةَالَب ػدََليػػاَمػػفَمبػ ٍَ
لمبنػػوَِةَالوجػػودَإالَبػػاألبوَِةَ،وىكػػذاَاألسػػم َو َ
التفكيرَاألسموَبِ
ػرَعن ََػدَصػاحَبِوَ،
ػنمطَالتفكي َِ
الكشؼَل َِ
َِ
اـَ
يَعمىَالمخاطبَتعريؼَاألسموبَبأنَوَقو َُ
َِ
َِ
اعتمادَ
َِ
بلً"َٕ.
المسانيةَالمبمغةَمادةَوشك َ
َِ
الرسالةَ
َِ
معَنوعيةَ
َِ
األسموبَ
َِ
ىذاَالمنظورَماىي َةَُ
َِ
وتتطابؽَفيَ
َُ
ػديثَ،بداي ػ َةًَمػػعَاليونػػافَ
ػرَالحػ ََ
ػاوزَالعصػ ََ
ػبؽَ َويتجػ َُ
َوتحديػػدَاألسػػموبَباعتمػػادَمبدعػػوَقػػديـَجػػدَاًَيسػ َُ

ػابَالمبػدعَ،إالَأفَذلػؾَلػـَيمنػعَ
ػارجيَوالمحاكػاةَعمػىَحس َِ
َ
(أفبلطوف)َو(أرسطو)ََواىتماميـَبالواقعَالخ
ػفةَحتميػ ٍَةَ
ػؿَمػاَعنػدهَمػفَخػبلؿَص ٍَ
ػدـَأفض ََ
أفَتعودَالدَف َةَُمرةَأخرىَلممبدعَولؤلديبَفػيَأفَيحػاكيَ َويق َُ
َْ
ػازَ
الًَلبلمتيػ َِ
ػيحَليػػـَمجػػا َ
ػيمةَتتػ َُ
ػرَىػػيَاألسػػموبَ،وبالتػػاليَ"نظػػرَاألدبػػاءَإلػػىَاألسػػموبََكوسػ ٍَ
ممي ػ ٍزَةَلمتعبيػ َِ
ٖ
ػبعضَبػػيفَاألسػ ِ
ػردَحتػػىَيمكػػفَنقػػؿَأفكػ َِ
ػموبَ
َوالتفػ َِ
ػارىـ" َ.ومػػفَىػػذاَالتػػأث َِرَبأرسػػطوَوأفبلطػػوفَ،طػ َ
ػابؽَالػ ُ
ػياغتِياَ
ػرَأفَالمغػ َةََفػيَص َ
بمبدعوَ،وىػاَىػو(بوفػوف)َالػذيَاعتب ََ
طٌَ َِ
األسموبَعمىَأنَوَمرتب َ
َُ
َوصاحَبِوَ،وَفُ َِيََـَ
َو َِ
ؽََوحرك ٍَػةَ،
سوىَماَيضفيَعمىَأفكارناَمفَنس ٍَ
َِ
ماَاألسموبَ
َُ
عفَشخصيةَصاحَبِياَ َ،و
َِ
ىاَإنماَتعبرَ
َُ
أفكار
ٔ َ-األسموبَدراسةَببلغيةَتحميميةَألصوؿَاألساليبَاألدبيةَ.ٕٖٔ-َٕٕٔ:
ََٕ-األسموبيةَواألسموبَ.ٙٗ:

ََٖ-الببلغةَواألسموبيةَ،د.محمدَعبدَالمطمبَ.َٕٕٕ:
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ازدادَاألمرَ
َُ
وَ،و
أسموبَىوَصورَةٌَخاص َةٌَعفَصاحَبِ َ
ٍَ
النظرَىذهَمنطمقَاًَالعتبارَأفََكؿََ
تَوجي َةَُ َِ
أصبح َُ
و ََ
ػوـَ
ىوَصاحبوَبمػاَيحممػوَمػفَىم ٍَ
َُ
األسموبَ
َُ
أصبحَ
ََ
الرومانتيكيةََ،إَِْذَ
َِ
فيَعصرَ
َِ
يةَ
مبالغ َةًََواغراقَاًَفيَالذات َِ
اطؼَ.
خياالتََوعو ٍَ
ٍَ
أفكارََو
َو ٍَ
ػؼَ،
ػوتَالمؤل َِ
ػابقةَ،والتػيَقالػتَبم َِ
ػؿَمعاكس ٍَػةَلمفكػ ِرَةَالس َِ
ردةَفع ٍَ
ػاءتَ َِ
النظرَاألخرىَفقػدَج ََ
َأماَوجي َةَُ َِ
بالرسالةَذاتياَولػذاتياَممػاَجع َػؿَكػؿَالجي ِ
ػودَالتحميمي ِػةَوالنقدي ِػةَمتقوقعػةَداخػؿَال ِ
ػنصَ
َِ
بالنصَ َو
َِ
االىتماـَ
َُ
و
ػنصَ
ذلؾَبنزوعيـَإلػىَد ارس َِػةَال َِ
َِ
المؤلؼَ َو
َِ
دورَ
فيَإضعاؼَ َِ
َِ
مؤثرَ
لمشكمييفَالروسَدورَ ٌَ
ٌَ
ليسَإالَ َ.وكافَ"
ػافَىػذاَالخػارجَمؤلفػَاًَأوَظروفػَاًَنفسػيةًَوتاريخيػةًَ
ػيءَخارجػوَ،سػواءَك ََ
األدَبِيَفيَذاتِػوَ،دوفَنظػرَإلػىَش ٍَ
ِ
خطوطػوَالرئيسػ َِػةَالتػػيَ
ػؿَ
ػاءَعمػػىَتحميػ َِ
ػاـَاألدبِػيَباالتكػ َِ
ػؼَالنظػ َِ
ػاميـَمنوطػَاًَبوصػ َِ
َواجتماعيػ َةًَ،فكػػافَاىتمػ َُ
العممية"َٔ
َِ
مفَالدقةَ
َِ
تمنحوَنوعَاًَ
ػرَالمػؤث ِرَةَفػيَالمغ َِػةَ،وقػدَ
ػائصََوالعناص َِ
ػموبَبد ارس َِػةَالخص َِ
ػدثَ(شػارؿَبػالي) عػفَتحدي َِػدَاألس َِ
َ َويتح َُ

أفَ"األدبَلػوَخصوصػيةَيتعػالىَبيػاَعمػىَمػاَسػواهَ،ومػفَ
ػاسَ َّ
رَّك ََزَبذلؾَعمىَالوقائعَالمغويةَ،عمػىَأس َِ
ػدفعَُ
ؿَإلػىَحػدَاالسػتقبلؿَالػذاتي"ٕ"َ.وبػذاَي َ
ػدعَوالمتمقػيَأمػاـَىػذهَالخصوصػيةَ،التػيَتصػ َُ
ثـَيتوارىَالمب َ
بيفَصوتَبدايتوَ،ومػفَذلػؾَتبػدَأَُالكتابػ َةَُالتػيَ
َِ
بيفَالنصَ َو
َِ
بأفَيقطعَالصم َةََ
ََ
بارتَالمؤلؼَنحوَالموتَ
َِ

ػتكمـَول ػػيسَ
ػاءَعم ػػىَمب ػػدأَأفَالمغػ ػ َةََى ػػيَالت ػػيَت ػ َُ
ػبحَب ػػارتَيس ػػميياَبالنصوصػ ػيةَ(َ)Textualityبن ػ ًَ
أص ػ ََ

المؤلؼ"َٖ.
َ

انتياءَ َِ
ػاؿَ
ػأيَح ٍَ
ػفَب َّ
ػرَالَيمك َُ
هَوقطعَصمتوَبالعمؿَاألدَبِيَ،أم ٌَ
َِ
دور
المؤلؼََو ََ
َِ
موتَ
الباحثَأفَ ََ
َُ
ََويرىَ
ػائؼَلمغ َِػةَتنػتجَ
لغتِوَدرج َةًَكبيرَةً؛َألفَىنػاؾَ َوظ ََ
بالنصَ َو َ
َِ
بناَاالىتماـََوالعناي َةَُ
َُ
َ،حتىَلوَبمغَ
ََ
مفَاألحو َِ
اؿ
المبدعَنمغػيَشخصػَاًَميمػاًَ،
َِ
َ،فإذاَألغيناَدورَ
ََ
َِ
االتصاؿ
عناصرَ
َِ
عمؿَ
إالَبتكامؿَ َِ
َِ
ؿَ
وظيفةَأدبيةَ،الَتكتم َُ
َمجتمعوَوبيئتِوَو ِ
ِ
َىوَلساف ِ
فيؿَنستطيعَُأفَنمغيَكػؿََذلػؾَ َ،ونعتم َُػدَ
َ
طموحاتِوَ،
َ
أمالوَ َو
َحاؿ
ىذاَالشخص
ُ
ُ
ؽَفقطَ؟َ
عمىَنصََمغم ٍَ
َ

ػاةَ
بالموتَعمػىَالناق َِػدَأيضػَاًَ"إفَمرحمػ َةََحي َِ
َِ
ىوَحكـَ
ٌَ
بالموتَ
َِ
عمىَالمبدعَ
َِ
الحكـَ
فَ ََ
لماَسََبؽَإ َّ
إضاف َةًَ ََ
ػؼَفػيَ
ػأفَالمؤل َِ
ػؿَمػفَش َِ
ػرَطبيعيػَاًَ-إفَالتقمي ََ
ؿَاألم ََ
الناقدَ َ،وذلػؾَمػاَيجعػ َُ
حياةَ َِ
ىيَنفسياَمرحم َةَُ َِ
َُ
المؤلؼَ
َِ
ػنجدَأفَ
ػاجَسػ َُ
ػابَالمنيػ َِ
ػأفَالناقػ َِػد"َٗ.ولكػػفَإذاَنظرنػػاَإلػػىَكتػ َِ
ؿَمػػفَشػ َِ
ػتَتقميػ ٌَ
ػسَالوقػ َِ
ػاـَىػػوَفػػيَنفػ َِ
ىػػذهَاأليػ َِ
َََٔ-قضاياَالحداثةَعندَعبدَالقاىرَالجرجانيََ.ٔٛٗ:
ََٕ-المرجعَالسابؽََ.َٔٛ٘:
ََٖ-الخطيئةَوالتكفيرَ.َٖٚ:

ََٗ-نظريةَالنقدَاألدبيَالحديثَ،دَ.يوسؼَنورَعوضَ،طَٔ،دارَاألميفَلمنشرَوالتوزيعَ،القاىرةَٔٗٔٗ،ىػَٜٜٔٗ،ـَ
.ٗٙ:
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ػارَفيػػوَلػػوَمكانتػػوَودورهَالميػػـَ،وذلػػؾَعبػػرَحػػديثَحػػازـَعػػفَالعمميػ َِػةَاإلبداعيػ َِػةَوعناصػػرىاَ،
ػدعَقػ ٌَ
المبػ ََ
أبعادىػػاَالمعرفيػ ِػةَ
ػدعياَو َِ
ػؿَالػػذيفَتحػػدثواَعػػفَالعمميػ َِػةَاإلبداعيػ َِػةَ َومبػ َِ
ػربَالقبلئػ َِ
ػادَالعػ َِ
ػازـَمػػفَالنقػ َِ
ػرَحػ ٌَ
ويعتب َُ
َُ
َإلىَحدَماَفيَنظرَتِ
دورَ
ػغَ ََ
فيوَلـَيم َِ
َُ
وَلممبدعَ،
َِ
ٍَ
َُ
االجتماعيةَ،ويظفََا
َِ
النفسيةَو
َِ
َو
لباحثَ َّأنوَكافَموضوعياً
ِ
ػرَلمعمميػ َِػةَاإلبداعيػ َِػةَنظػرَةًَشػػمولي َةًَ،فقػػدَكػػافَ
ػيَاىتمامػوَوعنايتِػوَبػػوَ،ألنػػوَكػػافَينظػ َُ
ػدعَ،ولػػـَيبػػالغَفػ
المبػ َِ
ػازـَ
ػؿَ،ىػػذهَالنظ ػرةَعنػػدَحػ ٍَ
ػدورَومػػفَحيػػثَالتفاعػ َِ
ؿَمػػفَحيػػثَالػ َِ
ػاؿَكػػؿََمتكام ػ ٌَ
ػرَاالتصػ َِ
أفَعناصػ ََ
ؾَ َّ
يػػدر َُ
ػعَ،
ػوـَاإلبػػداعَ َودورَالمبػػدعََومػػاَيحتويػػوَذلػػؾَمػػفَدوافػ ٍَ
ػاربَإلػػىَحػ ٍػدَكبيػػرَمػػعَالنظ ػرَِةَالحداثيػ َِػةَلمفيػ َِ
تتقػ َُ
ػائصَ،وأدو ٍ
ػرَاالتصػ ِ
ثَعنيػػاَ،
ػاؿَإالَ َوتحػ َّػد ََ
ؿَذلػػؾَأفَحازمػَاًَلػػـَيتػػرؾَعنصػ َاًرَمػػفَعناصػ َِ
اتَ،ومثػػا َُ
وخصػ ٍَ

ػدثَعػػفَ
ػأوؿَناقػ ٍَػدَيتحػ َُ
ػادةَكػ َِ
ؽََوالريػ َِ
ػؽَالسػػب َِ
ػرَفػػيَكتابِػوَ،فيػػوَبػػذلؾَلػػوَحػ َُ
ػرَأربعػ َِػةَعناصػ ٍَ
َوافَكػػافَقػػدَذكػ َُ
ِ
َنفسوَ.أوَماَيرجعَإلىَ
َإلىَالقوؿ َِ
َِ
عناصرَ
َِ
االتصاؿَقبؿَ(جاكبسوف)ََوغيرهَ" َوتمؾَالجياتَىيَماَيرجعُ
إلىَالمقوؿَلو"ََٔ.
َِ
فيوَأوَماَيرجعَُ
َ
إلىَالمقوؿَ
َِ
أوَماَيرجعََُ
َ
القائؿَ.
ٍ
افَ
ػدعاماتَثانوي ٍَػةََوأعػو ٍَ
ٍَ
َالم ْرِسؿ(القائؿ)ََوالمرسؿَإليػو(َ،المقػوؿَلػو)َك
والَيظفََظافََأفَ
َ
اعتبارَحازـ ُ
ػسَ
المرسؿَوالمرسؿَإليوَ،بػؿَعمػىَالعك َِ
َ
ياَعمىَحسابَ
َِ
األدبيةَ َو َِ
سياق
َِ
بالرسالةَ
َِ
التفاعؿَ،أنوَاىتـَ
ََ
لتحقيؽَ
ََ
ػتـَبجمي ِػعَعناص ِػرَاالتص ِ
ػافَ
ػؿَأيػَاًَمنيػا؛َألنػوَك ََ
ػاؿَالت
كماَقمناَسابقاًَإنوَاى ََ
ََ
مفَذلؾَ َ،و
ػيَذكرىػاَ َولػـَييم ّ
َ
ػداعََ
ػؤمفَأفََاإلب ََ
ؽَ،فيوَي َُ
الشعرَالمطم َِ
تحقؽَمقول َةََ َِ
بيةَ َُ
يةَعر ٍَ
يةَشعر ٍَ
صؿَلنظر ٍَ
أفَََي ََ
يدَ َْ
مفَخبلؿَعممَِوَير َُ
َِ
الًَعنػدَ
ػيرَمقبػوَ
ػيءَيص َُ
إفَالقوؿَفيَش ٍَ
ََ
توظيفياَتوظيفَاًَجماليَاًَفنيَاًَمتمي اًزَ"
المغةَ َو َِ
فيَاستخداـَ َِ
َِ
إنماَيكمفَ
َُ
فيَمحاكاتِ
ػنعةَفػيَ
ػداعَالص َِ
بلًَإليػوَ،أوَنفػو َاًرَعنػوَبإب َِ
وَوتخييمِوَعمػىَحال ٍَػةَتوجػبَمػي َ
َ
َ
فيَاإلبداعَ
َِ
السامعَ
َِ
مناسبتِوَلماَوضعَبإزائو"َٕ.
َ
ىيأتِوَ َو
جادةَ َ
المفظََوا َِ
َِ

ومفَالموضوعاتَالتيَتعرضَلياَحازـَفيَإطارَالمبدعَوأوالىاَاىتماماًَكبي اًرَ،البواعثَوالمييئاتَ

لئلبػػداعَ،واألدواتَالتػػيَيسػػتخدمياَالمبػػدعَفػػيَعمميػػةَاإلبػػداعَ،ثػػـَسػػماتَالشخصػػيةَالمبدعػػةَ،وىػػوَمػػاَ
سػػنتعرضَلػػوَبالتفصػػيؿَمػػفَخػػبلؿَمفيػػوـَاإلبػػداعَالفنػػيَ،ودوافػػعَاإلبػػداعَوأدواتػػوَ،وسػػماتَالشخصػػيةَ

الشاعرةَ.
َ

أ  -يفهىو اإلبداع انفني
افعهًوأدواته:
دو ً

ارَ
ػدـَاالسػػتقرَِ
ػعؼَوعػ َِ
ػيشَحال ػ َةًَمػػفَالضػ َِ
ػالـَالعربػػيَتعػ َُ
ػاتَاألدبيػ َِػةَواإلبداعيػ َِػةَفػػيَالعػ َِ
كان ػتَالممارسػ َُ
َ

ػعَ
ئيسَفيَسعيَحػازـَإلعػادةَالنظػرَفػيَجمي َِ
لوَدورَر ٌَ
ٌَ
الذيَكافَ
ََ
األمرَ
والترديَزمفَحازـَالقرطاجنيَُ َ،
َََٔ-المنياجَ .ٖٗٙ :

َٕ -المصدرَالسابؽَ.ٜٛ :
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ػافَ
ػوصَإبػداعَالشػعرَ،واذاَك ََ
التيَتسيرَوفقياَالعمميةَاإلبداعيةَ،ونظرةَالناسَلياَوعمػىَالخص َِ
َُ
انيفَ
القو َِ
ػيتَياَ
داعيةَوتنظي َِمياَواَعط َائِياَشخص َ
لمعمميةَاإلب َِ
َِ
انيفَ
لوضعَقو ََ
َِ
قدَأسسَ
ََ
الحديثَ
َِ
فيَالعصرَ
َِ
(ياكبسوف)َ
ػائـَعمػىَىػذاَالنحػوَ
تَالشػعري َةَُفوض ََػعتَحػدَاًَلمتػوازيَالق َِ
ػاء َْ
ؿ"َ:وج ََ
ػثَيقػو َُ
ػوـَحي َُ
واستقبلَلَياَعفَبقي َِػةَالعم َِ
ػبلؼَتأويػػؿَاألعمػػاؿَالنوعيػػةَ،الَتسػػعىَإلػػىَ
ػاتَاألدبيػ َِػةَ،وىػػيَبخػ َِ
ػؿَالد ارسػ َِ
بػػيفَالتأويػػؿَوالعمػػـَفػػيَحقػ َِ
أفَحازمػَاًَقػدَ
ػثَيػرىَ َّ
ػؿََٔ"...فػإفَالباح َُ
ؿَعم ٍَ
الدةََكػ َّ
ػنظـَو َ
تسميةَالمعنىَ،بؿَإلػىَمعرفػ َِةَالقػوانيفَالتػيَت َُ
َِ
ؿَ"فمػػـَ
حَتً ًمػ َُ
الَتُ َْ
ػعيةَمزريػ ٍَػةَ َ
اءَالتػػيَوصػػمتَلوضػ ٍَ
ػعرَوالشػػعر َِ
ؿَمتحػػدثاًَعػػفَحالػ َِػةَالشػ َِ
ػبقَوَلػػذلؾَحػػيفَيقػػو َُ
سػ َ
ػبلـَ
ػيؿَمبػادئَالك َِ
ػذاىبيـَفػيَتأص َِ
ػبَم ََ
الَمػفَذى ََ
ىذهَالمدةَم َْ
ََ
يوجدَفييـَعمىَطوؿَ
َِ
فَنحػاَنحػوَالفحػوؿَو َ
ضَ
ػعرَودخمُػواَفػيَمحػ َِ
ػعَالش َِ
ػاَفخرجػواَبػذلؾَعػفَميي َِ
ػبَنحتػوَمني
ػاءَمػوادهَالتػيَيج َُ
ػعوَوانتق َِ
ػاـَوض َِ
واحك َِ
ُ
ػعرَوتط َِ
ػبلؿَ
ػويرهَ،مػفَخ َِ
ػداعَالش َِ
ػوضَبإب َِ
الًَالني ََ
ػؿَمحػاوَ
ؼَوالخم َِ
هَعمىَنقاطَالضػع َِ
َِ
وقدَوضعَ ََ
يد
ََ
التكمـ"َٕ.
ػداعَ
ػسَثمػػا ََرَىػػذاَالتغييػػرَالَبػػدَمػػفَرسػَِػـَصػػو ٍرَةَمتكاممػ ٍَػةَلئلبػ َِ
"التغييػػرَوتقػػديـَالبػػديؿَاألمثػػؿَ،ولكػػيَنممػ َُ
يةَمػفَ
يةَالشعر َِ
يضعَأسسَاًَلمنظر َِ
أفَ ََ
استطاعَ َْ
ََ
وبالفعؿَ
َِ
طَُبوَمفَكؿََجوانَبِو"ٖ.
األدَبِيَالحقيقيَ،صورةَتحي َ
ػعَمنياج ػَاًَ
ػوفَبػػذلؾَقػػدَوضػ ََ
ػعرَ،خصائصػ َِػوَودوافعػػوَوأدواتػػوَليكػ ََ
ػداعَفػػيَالشػ َِ
ػاتَاإلبػ َِ
ػبلؿَتحديػ َِػدَمقومػ َِ
خػ َِ
عمىَغيرَمثاؿَ.
َِ
اإلبداعَ
َِ
اإلنشاءَو
َِ
ؽَو
يقوَفيَالخم َِ
لؤلدباءَليسيرواَعمىَطرَِ
َِ
لمبمغاءَوس ارجَاًَ
َِ
ابَ
ػؿَ،واإلغػر َِ
ػاةَوالتخيي َِ
ػادَعمػىَالمحاك َِ
ػعرَتعتم َُػدَكػؿََاالعتم َِ
اَكانػتَالعمميػ َةَُاإلبداعيػ َةَُفػيَالش َِ
َََ َّ
ولم َ
ػؿَشػػعريَ
ػور عم ٍَ
ػازـَأفَىػذاَالَيكفػيَلظي َِ
ػكؿَفنػػيَلفظػَاًَومعنػىَالحػظَََحػ ٌَ
ػتخداـَالمغ َِػةَبش ٍَ
ػبَ،واس َِ
والتعجي َِ
ػعَ
ػديثَعػفَدواف َِ
ػبَالنق َِػدَسػابقاًَالح َُ
وقدَوردَفػيَكت َِ
ََ
نحوَاإلبداعَ
َِ
بالمبدعَ
َِ
تدفعَُ
افعَ َ
متكامؿَبؿَالَبدَمفَدو ٍَ
ٍَ
ِ
ِ
ػرَ
إذاَرِغػبَ،واألعشػىَإذاَطَػَِربَ،وجري ٌَ
ػرَ ََ
إذاَرِىػبَ،وزىي ٌَ
َ،والنابغػ َةَُ ََ
ب َ
وفَامرؤ
الشعرَفيقول
َِ
َإذاَركػ َ
ُ
َالقيس َ
إذاَغ ِ
اعَتحػػثََ
ػعرَدو ٍَ
بلًَ"ولمشػ َِ
ػفَقتيبػػةَقبػػؿَحػػازـَعػػفَدواعػػيَالشػػعرَودوافعػػوَقػػائ َ
ثَابػ َُ
ض ػب .ولقػػدَتحػػدَ ََ
ََ
وتبعثَالمتكمؼَمنياَ:الطمعَومنياَالشوؽَ،ومنياَالطربَ،ومنياَالغضب"ٗ.
َُ
البطيءَ
ََ
ػؿَالفنػيَ
ػداعَوالعم ََ
لمعمؿَالفنيَ،ودوافعَذلؾَ،أيَبمعنػىَأفََاإلب ََ
لدَ َِ
الم ََو َِ
إلىَاالنفعاؿَ َُ
َِ
لقدَتنبوَحازـَ
ٌَ
ََ
ىػو"وليػدَحركػاتَالػػنفسَأيَوليػدَانفعػاالتَتتنػاوبَالنفػػوسَبػيفَقػبضَوبسػطَ(نػزاعَإلػىَونػزوعَعػػف)"َ٘.

ؿَىػيَالباعثػةَعمػىَ
اضََأُ ََو َْ
افعَالباعثةَ"لمشػعراءَأغػر ٌَ
اضَاألولىَ،والدو َِ
ذلؾَعندماَتحدثَعفَاألغر َِ
ََ
وأكدَ
انفعاالتَلمنفوسَ،لكػوفَتمػؾَاألمػورَممػاَيناسػبياَويبسػطياَ
َِ
ثَعنياَتأثراتَو
وىيَأمورَتحدَ ََ
ٌَ
الشعرَ
قوؿَ َِ
َِ
َََٔ-الشعريةََ.ٕٖ:
َََٕ-المنياج .ٔٓ :

ََٖ-التخييؿَوالقوؿَبيفَحازـَالقرطاجنيَوجيرارَجينيتَ،نبيمةَسكايَ،رسالةَماجستيرَ،جامعةَمولودَمعمريَتيزيَ
وزوَ،الجزائر.َٕٖ:َٕٜٓٓ،

ََٗ-الشعرَوالشعراء.َٛ:

ََ٘-تاريخَالنقدَاألدبيَعندَالعربَ.ٖ٘ٗ:
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أوَينافرىاَويقبضيا"َٔ .وىذهَاألغر ِ
ػرَمػفَ
ابَواَلىَآماؿَ،وكافَكثي ٌَ
اضَتنقسـَإلىَأطرابَوالىَآماؿَ"أطر َ
اـَالػػدوؿَ
ؽَبخػ َّػد َِ
ػالحنيفَإلػػىَمػػاَعيػػدوهَومػػفَفػػارقوهَ،واآلمػػاؿَإنمػػاَتعمّػ َُ
َِ
ؿَبػ
ػؿَالرحػ َِ
األطػرابَإنمػػاَيعتػػريَأىػ َُ
النافعة"َٕ.
ػيَالمعػانيَالشػعريةَ
ََ
اضَف
ػرَأفَاألغػر ََ
اؿَاألمورَالمحركةَإلػىَالق َِ
بوصؼَأحو َِ
َِ
َاعتنىَ
ػوؿَ،لػذلؾَاعتب ّ
ػاؿَ
ػربَواآلم َِ
ػاضَوالط َِ
ػاطَواالنقب َِ
َ،وحػاالتَاالنبس َِ
ػوؿ"ٖ َ
حرَكػ َِةَإلػىَالق َِ
الم َِ
ػورَ َُ
ألُم َِ
اؿَا َ
ؼَأحو َِ
ص َِ
إلىَو َْ
ترجعَُ ََ
" َ
ػابؽَ
ازـَيتط َُ
اتَ،ىػذاَالػرأيَالػذيَقدَ َمػوَحػ ٌَ
ػاالتَوتػأثر ٍَ
حَكمَيػاَعبػارةَعػفَانفع ٍَ
الكآبةَوالفػرَِ
الرجاءَو َِ
الخوؼَو َِ
َِ
و
بلًَ
وتعميؿَدوافعَاإلبداعَفيَالعصرَالحديثَ،وقدَكافَفيماَنظفََمػفَأكثػرَالنقػادَالقػدماءَتعمػي َ
َِ
معَتفسيرَ
َِ

ػداعَىػوَاالنفعػاؿَويعػرؼَ
ػوىرَاإلب َِ
وتفسي َاًرَلدوافعَاإلبداع .ففيَالنق َِػدَاألدبػيَحػديثَاًَ"يقػوؿَبرجسػوفَأفَج ََ
ػوفَ
بلًَ"وتكػ َُ
ػاؿَقػػائ َ
ػاـَاالنفعػ َِ
اضَوميػ َِ
ػديثَعػػفَأغ ػر َِ
ؿَالحػ ََ
االنفعػػاؿَبأنػػوَىػزَةٌَعاطفي ػ َةٌَفػػيَالػػنفس"َٗ،ويواص ػ َُ
ػرَالصػػورَالتػػيَتممؤىػػاَ،عندئػ ٍَػذَيأخ ػَُذَمػػفَبينيػػاَمػػاَيبلئػ َُػـَالتخطػػيطَ
ػرَالػػذاكرَةََفتنتثػ َُ
ػاؿَأفَيثيػ ََ
ميم ػ َةَُاالنفعػ َِ
ػافَ
ػورَالحاصػم َةَُفػيَاألذى َِ
وىوَماَعب ََرَعنوَحازـَحػيفَقػاؿ":إفَالمعػانيَىػيَالص َُ
َّ
ؽ"َ٘.
اآلخذَفيَالتحقي َِ

ػيءَلػوَوجػودَخػارجَالػذىفَفإنػوَإذاَأدرؾَحصػمتَلػوَصػورةَ
ػافَ.فكػؿََش ٍَ
ػودةَفػيَاألعي َِ
عفَاألشيا َِءَالموج َِ
ػاـَالمفػظَََ
اؾَأقػ ََ
ػمةَعػػفَاإلدر َِ
فػػيَالػػذىفَتطػػابؽَلمػػاَأدرؾَمنػػوَ.فػػإذاَعبػ ََرَعػػفَتمػػؾَالصػػورَِةَالذىنيػ َِػةَالحاصػ َِ
ػودَأخػرَمػفَجي َِػةَ
ػارَلممعنػىَوج ٌَ
ػانِيـََفص ََ
ةَالذىنيةَفيَأفياـَالسامعيفَوأذى َ
َِ
المعبرَبوَىيئتوَتمؾَالصور
ََ
َِ
ؿَوتجس َُػدَ
باعتبارىػاَتمثػ َُ
ػاؿَ
ػاوؼَواآلم ََ
اءَوالمخ ََ
وذكرَمصػطفىَسػويؼَاالنبسػاطَََواالنطػو ََ
داللةَاأللفاظ"ََ َ،ٙ
َِ
ػذورَمػفَ
ػوفَعنػدَالج َِ
ػاالتَتك َُ
إفَاالنفع َِ
ػاطةَ َّ
ػوؿَببس ٍَ
عمىَأساسَ َّأنوَ"يمكنناَأفَنق ََ
َِ
الوجدانيَلمشاعرَ
َِ
البعدَ
ََ
ػدعَ
ػورَالتػػيَتختزنيػػاَذاك ػرَةَُالمبػ َِ
ػازـَبػػيفَالصػ َِ
ػاالت"َ،ٚوقػػدَرب ػطَََحػ ٌَ
ػرَاالنفعػ َِ
ػافَألنػػوَكثيػ َُ
ػداعَ...إنػػوَفنػ ٌَ
اإلبػ َِ
القوةََالناظم َةََ
التيَتستفزَ َ
َُ
ىذهَالجودةَُ
َ
تنتقيياَلجودتِياَ،
َ
ألفَالذاكرَةََ
عمىَالكتابةَ َّ
َِ
إلىَباعثَ
ٍَ
ؿَ
وكيؼَتتحو َُ

ََٔ-المنياجَ.ٔٔ:

ََٕ-المصدرَالسابؽَ.ٕٗ-ٗٔ:
ََٖ-المصدرَالسابؽَ .ٖٔ:

ََٗ-األسسَالنفسيةَلئلبداعَالفنيَفيَالشعرَخاصةَ،د.مصطفىَسويؼَ،طَٗ،دارَالمعارؼَ،القاىرةَ.ٕٔٓ:ََٜٜٔٙ،
ََ٘-المرجعَالسابؽَ.ٕٔٓ:
َ-َٙالمنياج .ٜٔ-ٔٛ:

َ-َٚاألسسَالنفسيةَلئلبداعَالفنيَفيَالشعرَخاصة .ٕٔٚ:
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ػؽَالخبليػاَالنصػي َةَُ
ػحَلمكتاب َِػةَومعػوَتتف َُ
ػىَداعَمم ٍَ
ٍَ
النصابََتُ َحػوؿَإل
ََ
تَالفكرَةَُ
ذاَماَبمغ َْ
ََ
لمجارتياَ،وا
لممبدعَ َا
َِ
وتتأثر"َٔ.

النقادَفػيَ
عمىَالكتابةَمعَالمفكريفَو َِ
َِ
اعثَ
وَبيفَالصورَوالبو َِ
َِ
نظرَحازـَفيَر َِ
بط
وقدَتتطابؽَوجي َةَُ َِ
َُ
َ
عرَور ِ
بطػوَ
فنجدَمصطفىَسويؼَفيَمعرضَحديثػوَعػفَتعميػؿَاإلبػداعَالفنػيَفػيَالشػ َِ
العصرَالحديثَُ َ،

ؿَإفَ
يةَمعَبواعثَالكتابةَمفَخبلؿَاستعراضَبعضَآراءَالمفكػريفَوالنقػادَالمحػدثيفَيقػو َُ
لمصورَالشعر َِ
َِ
ىَأفَالخطوةََاألولىَنحوَتعميؿَاإلبداعَالفنيَسواءَأكافَإبداعَقصػيدةَأـَ
َ
"ثاولسََR.H.Thoulessير
إبداعَصػورةَأـَكػافَغيػرَذلػؾَ،ىػيَالكشػؼَعمػاَشػيدهَالشػاعرَمػفَنقػصَفػيَبيئتػوَوكيػؼَدفعػوَبيػذاَ

ػعَلػذلؾَقػدَ
أرضَالواق َِ
ػؽَذلػؾَعمػىَ َِ
ػاعرَتحقي ََ
ػتطيعَُالش َُ
النقصَإلىَتفقػدَالحػؿَالػذيَيرضػيو"ٕ .وقػدَالَيس َ
ػرَمنيػاَ،أوَالمشػاعرَالتػيَيحبيػاَوالَيجػدَليػاَ
تَالمشػاعرَالتػيَينف َُ
ػاعرَكثيػ َاًرَمػاَيكبػ َُ
نرىَأحيانَاًَ"أفَالش ََ
ػاعرَإنمػاَتظػؿََ
اتَومش ََ
ػاالتَوتػأثر ٍَ
ػاتَمػفَانفع ٍَ
تحقيقَاًَعمىَأرضَالواقع"ٖ .والبعضَيرىَأفََىػذهَالمكبوت َِ
ػيدةَثػػـَتشػػكيؿَنػػصَفػػيَأرقػػىَ
ػورَمعمنػ َةًَبػػدءَالقصػ َِ
ػاعرَحتػػىَتنمػػوَوتتطػ ََ
ػيَذاتَالشػ َِ
َِ
ػخـَفػ
ػخـَوتتضػ َُ
تتضػ َُ

حاالتو.
َ

أدواتًالمبــدع:

عميياَالمبدعَليحقؽَاإلبداعََ.
ََ
اآللياتَالتيَيعتمدَ
َُ
ؿَو
ََََىيَتمؾَالوسائ َُ
ػدعَوآلياتِ ػوَفػػيَتراثنِ ػاَالعربػػيََقديمػػةَقبػػؿَحػػازـَالقرطػػاجنيَ،فػػابفَطباطبػػاَ
اتَالمبػ َِ
ػديثَعػػفَأدو َِ
والحػ َُ
اتَتؤىَمُوَ
لوَمفَابتكارَأدو ٍَ
َِ
ىَأفَالشاعرَالَبدََ
ََ
المتوفىَعاـَ(ٕٕٖىػ)َ-صاحبَكتابَ(عيارَالشعر)َير
ػددةَ
بةَ،والرجػوعَإلػىَقواع ََػدَمح ٍَ
بالممارسةَوالدر َِ
َِ
ؿَ
بعينِياَ،وتكتم َُ
اتَ َ
يَالمميزَبػ"استخداـَأدو ٍَ
َّ
لئلبداعَالشعر
َِ
ػيةَالفاعم َِػةَالتػيَ
فإذاَصمحَالطبعَوحسفَمفَخبلؿَتمؾَالقػوَِةَوالممك َِػةَالنفس َِ
ََ
تؤخذَمفَتجاربَالسابقيف"َٗ.
بشكؿَتمقائيَأساسياَالممارسةَوالدربةَوالخبرةَ،صمحَالشعرَوبانػتَ
ؿَاختياري َةٌَ ٍَ
ؿَوأعما ٌَ
تصدرَمنياَأفعا ٌَ
َُ

جودتوَ،والعكسَ"يشيرَإلىَأفَالشعرَالَيمكفَتعمموَإذاَافتقدَالمرءَمجموعػةَمػفَاالسػتعداداتَالنفسػيةَ

لمنظـ"َ٘.

ََٔ-الشاعرَوالنصَوالمتمقيَعندَحازـَالقرطاجنيَ،نصيرةَمخربشَ،رسالةَماجستيرَ،جامعةَالعقيدَالحاجَخضرَ-
باتنة َ-الجزائرَٕٓٓٙ،ـَ.ٕٗ:

ََٕ-األسسَالنفسيةَلئلبداعَالفنيَفيَالشعرَخاصةَ.ٕٔٓ-ٜٔٔ:
ََٖ-التخييؿَوالقوؿَبيفَحازـَالقرطاجنيَوجيرارَجينيت .ٕ٘:
َٗ -مفيوـَالشعرََ.ٖٓ:

ََ٘-المرجعَالسابؽَ.َٖٓ:
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ابَ
ػعَُف ػػيَعمػ َِػـَالمغ ػ َِػةَوالب ارعػ َِػةَف ػػيَفيػ َِػـَاإلعػ ػر َِ
ػدثَعني ػػاَابػػفَطباطب ػػاَالتوسػ َ
اتَالت ػػيَيتحػ َُ
ومػػفَاألدو َِ
والروايػ َِػةَلفنػػوفَاألدبَ،والمعرفػػةَباإلنسػػافَوالمناقػػبَوالوقػػوؼَعمػػىَمػػذاىبَالعػػربَفػػيَالشػػعرَمعانيػػوَ

ػحةَالطبػػعَ
ؿَعػػفَصػ َِ
اتَالَينفصػ َُ
فَاألدو َِ
ػرَابػػفَطباطبػػاَأفَإتقػػا ََ
ػوؿَمػػفَوجيػ َِػةَنظػ َِ
وألفاظػػوَ،وخبلصػ َةَُالقػ َِ

ػيءَواحػ ٌَػدَويوجػػوَ
وقواعػػدَالصػػنعةَ،وبػػذلؾَيصػػبحَالطبػػعَىػػوَ"وجييػػاَاألخػػرَوكػػبلَالػػوجييفَيربطيمػػاَشػ ٌَ

مسارىاَاإليجابي"ََٔ.

ػوـَالمتعمقػ َةَُ
اتَالشػعريةَوتحديػدىاَعمػىَأنيػاَالعم َُ
ػازـَفػيَحديثِػوَعػفَاألدو َِ
ػؽَح ٌَ
مػفَىػذاَالمفيػوـَانطم ََ
ػوـَالمتعمقػ ػ ػ َةَُبالمع ػ ػػانيَمعتبػ ػ ػ اًرَإياى ػ ػػاَقن ػ ػػاةَالتوص ػ ػػيؿَوالوس ػ ػػيطَب ػ ػػيفَالش ػ ػػاعرَوالمتمق ػ ػػيَ
ػاظَوالعم ػ ػ َُ
باأللف ػ ػ َِ
يقوؿ":وكانتَاألدواتَتنقسـَإلىَالعموـَالمتعمقةَباأللفاظَوالعموـَالمتعمقةَبالمعاني"َٕ.
َ

فتق ػػوـَاألداةَب ػػدورىاَموص ػػمةَ"المعن ػػىَالش ػػعريَعم ػػىَأحس ػػفَوج ػػوَوبالت ػػاليَتح ػػدثَالص ػػنعةَأثرى ػػاَ

المطموبَ،وتػؤثرَفػيَأكثػرَمػفَمجػاؿَإد اركػيَفػيَاإلنسػافَ،فيمتػذَالفيػـَبحسػفَمعػانيَالشػعرَ،كمػاَيمتػذَ
اتَحددىاَحازـَكوسيمةَلمتوصيؿَالشعريَإنماَىيَ
ٍَ
السمعََ-برونؽَلفظو"َٖوتجدرَاإلشارةَأفَىذهَاألدو
اتَومعرفػػةَقوانينيػػاَوكيفيػػةَ
مػػفَالعوامػػؿَالخارجيػػةَوالبلزمػػةَالكتمػػاؿَاإلبػػداعَالشػػعريَ،إالَأفَىػػذهَاألدو َِ
اس ػػتخدامياَوح ػػدىاَالَتكف ػػيَوالَتحق ػػؽَالغاي ػػةَالمنش ػػودةَم ػػفَال ػػنصَالش ػػعريَواعتبرىػ ػاَض ػػمفَاألدواتَ

الداخميػػةَالتػػيَتسػػيـَأيض ػَاًَفػػيَاكتمػػاؿَالعمميػػةَاإلبداعيػػةَفػػيَالشػػعرَ،ليػػذاَآمػػفَحػػازـَبأىميػػةَالطبػػعَ
ػبحَ
خمؿَفػيَأيََمنيمػاَيص َُ
أيَ ٍَ
وضرورتوَ،إذَالبدَمفَأفَيتآزرَويتبلحـَمعَاأللفاظَوالمعانيَوقوانينياَو َّ

يَمجردَكبلـَمنظوـَموزوفَمقفىَفقطَ،وظػفَالػبعضَأفَالشػعرَالَيحتػاجَ"إلػىَأكثػر مػفَ
ََ
ؿَالشعر
العم َُ
الطبػع؛َوبنيتػػوَعمػػىَأفَكػػؿَكػػبلـَمقفػىَمػػوزوفَشػػعرَ،جيالػػةَمنػػوَأفَالطبػاعَقػػدَتػػداخمياَمػػفَاالخػػتبلؿَ
والفسادَأضعاؼَماَتداخؿَاأللسنةَمفَالمحفَ،فييَتستجيدَالغثَوتستغثَالجيدَمفَالكبلـَماَلـَتقمػعَ
بردىاَإلىَاعتبارَالكبلـَبالقوانيفَالببلغيةَ،فيعمـَبذلؾَماَيحسفَوماَالَيحسف"ٗ.
َ

ظـَالذيَآلتوَالطبعَيكفيَلنظـَالكبلـَوتضمينوَ
أفَالنَ ََ
إلىَأفَالبعضَيظفََ َّ
ََ
آخرَيشيرَ
َُ
موضعَ
ٍَ
وفيَ

أيَغرضَعمىَأيَصفةَدوفَاالعتبارَلقانوفَأوَتبصيرَ،فأصحابَالطبعَيعتبروفَأنػوَمػفَالعػارَأفَ
ػؽَكيػؼَاتفػؽَ
أيَلفػظَاتف ََ
وتبصير"وكذلؾَظفََىذاَأفَالشعريةَإنماَىػوَنظ ٌَػـَ َّ
ٍَ
يحتاجَمعَطبعوَإلىَتعميـَ
ٍَ
نظموَوتضػمينوَأيَعنصػرَاتفػؽَ،الَيعتبػرَعنػدهَفػيَذلػؾَقػانوفَوالَرسػـَموضػوعَوانمػاَالمعتبػرَعنػدهَ
قافيةَفبلَيزيدَبماَيصػنعوَمػفَذلػؾَعمػىَأفَيبػديَع ِ
ػفَعػََوَِارهَ.
اءَالكبلـَعمىَالوزفَوالنفاذَبوَإلىَ ٍَ
َِ
إجر
ََٔ-مفيوـَالشعر.ٖٔ:
ََٕ-المنياجَٔٗ.

ََٖ-مفيوـَالشعر.َٖٔ:
ََٗ-المنياجََ.َٕٙ:
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ويعربَعفَقبحَمذاىبوَفيَالكبلـَوسوءَاختياره"َٔ.وحازـَالَيعتمدَعمىَالطبعَكأداةَوحيدةَمتفردةَ،بؿَ

حػػددَأدواتَأخػػرىَالزمػػةَوضػػروريةَلعمميػػةَالػػنظـَواألسػػموبَوالَيسػػتقيـَالػػنظـَواألسػػموبَبػػدونياَ،ولػػفَ
ؿ"َ:لمػاَكػافَاألسػموبَفػيَ
يكتبَالنجاحَويتحقؽَلعمميةَالنظـَواألسموبَإالَبانسػجاـَالمفػظَوالمعنػىَيقػو َُ
المعانيَبإزاءَالنظـَفيَاأللفاظَوجبَأفَيبلحظَفيوَمفَحسػفَاالطػرادَوالتناسػبَوالتمطػؼَفػيَاالنتقػاؿَ

مفَجيةَإلىَجيةَوالصيرورةَمفَمقصدَإلىَمقصدَماَيبلحظَفيَالػنظـَمػفَحسػفَاالطػرادَمػفَبعػضَ

العباراتَإلىَبعضَومراعاةَالمناسبةَولطؼَالنقمة"ََٕ.

وفػػيَىػػذاَاإلطػػارَنظػػرَألدواتَاإلبػػداعَ،عمػػىَأنيػػاَالَتتحقػػؽَوالَتػػؤديَدورىػػاَإالَمػػفَخػػبلؿَالمغػػةَ

َِ
باعتبارىاَمػادةَالشػعرَ،والتعامػؿَمعيػاَيعنػيَمعرفػةَجميػعَ
الشعريةَوبيذاَأعطىَحازـَالمغ َةََأىمي َةًَكبيرَةًَ
مسػػتوياتياَ،وبػػذلؾَاعتمػ ََػدَعمػػىَالمغػ َِػةَاعتمػػادَاًَأساسػػيَاًَباعتبارىػػاَتحمػػؿَفػػيَجانبيػػاَالمفػػظَوالمعنػػىَ،لػػذلؾَ
بلً":فػيَكػبلـَحػازـَ
خصصَالقسـَاألوؿَالضائعَمفَكتابوَ(المنياج)َلؤللفاظَوقدَعمؽَعميوَالمحقػؽَقػائ َ
نفس ػػوَإش ػػاراتَعدي ػػدةَإل ػػىَموض ػػوعاتَى ػػذاَالقس ػػـَالمفقػ ػودَفي ػػوَيتن ػػاوؿَبالبح ػػثَالق ػػوؿَوأجػ ػزاءهَواألداةَ

وطرق ػوَ،واألثػػرَالػػذيَيحصػػؿَلمسػػامعيفَعنػػدَصػػدورَالكػػبلـ"َٖ،وباعتبػػارهَالمفػػظَوالمعنػػىَق ػواـَكػػؿَقػػوؿَ
ػاسَفػػيَالعمػػؿَاإلبػػداعيَوالشػػعري؛َ
ػظَعمػػىَأنػوَاألسػ َُ
ػرَإلػػىَالمفػ َِ
ػضَالنظػرَةََاألحاديػ َةََالتػػيَتنظػ َُ
شػػعريَرفػ ََ
فيػػوَيػػؤمفَبازدواجيػػةَالعمػػؿَاألدبػػيَعمػػىَمبػػدأَاالقت ػرافَالجمػػاليَوالفنػػيَبػػيفَعنصػػريَالمفػػظَوالمعنػػىَ،
ويسػػتندَفػػيَذلػػؾَعمػػىَأسػػاسَفمسػػفيَأفَكػػؿَالموجػػوداتَواألشػػياءَليػػاَفػػيَالواقػػعَكيانػػاتَخػػارجَذىػػفَ

ػتَلمم ْػد ِرؾَ
ػافَالم ْػد َرؾَتكون
اإلنسافَ"فإذاَوقػعَشػيءَمػفَىػذهَالموجػوداتَواألشػياءَفػيَدائػرةَإدراؾَاإلنس
ُ
ُ
ؾَفإذاَكافَىذاَالم ْد ِرؾَشاع َاًرَووضعَتمؾَالصورةَالذىنيةَفيَإطارَتعبيريَ
ةَذىنيةَفيَذىفَالم ْد ِر
صور
ُ
ُ
عفَطريؽَالمغةَ،فإفَىػذاَاإلطػارَالتعبيػريَالمغػويَىػوَأداةَتوصػيؿَصػورةَالموجػودَأوَالشػيءَالػواقعيَ

إلىَأذىافَالمتمقيفَوأفياميـ"َٗ .

ويدلناَالقوؿَالسػابؽَأنػوَيحمػؿَفػيَطياتػوَأساسػَاًَفمسػفيَاًَوآخػرَجماليػَاًَألنػوَقػدَوعػىَ"انتقػاؿَالصػورةَ

البصػريةَفػػيَعمميػػةَاإلدراؾَإلػػىَصػػورةَذىنيػػةَثػػـَبانتقػػاؿَىػػذهَالصػػورةَالذىنيػػةَفػػيَعمميػػةَاإلبػػداعَإلػػىَ
يةَوفيَىذهَالمرحمةَاألخيػرةَ،تتضػحَاأللفػاظَفػيَداللتيػاَعمػىَالمعنػى"َ٘ممػاَيعنػيَأفَىنػاؾَ
صورٍَةَشعر ٍَ
ػورَ
ػافَوص ٍَ
الذىنيةَ،وبذلؾَتتبعَاأللفػاظَمػاَيشػارَفػيَالػذىفَمػفَمع ٍَ
َِ
المغويةَوالصورَِةَ
َِ
بيفَالعبلمةَ
َِ
عبلق َةًَ

ََٔ-المنياجََ.ٕٛ:

ََٕ-المصدرَالسابؽََ.ٖٙٗ:

الخوجةَ،طَٖ،دارَالغربَاإلسبلميَ،
ََٖ-مقدمةَالمحقؽَلكتابَمنياجَالبمغاءَوسراجَاألدباءَ،محمدَالحبيبَابفَ َ
بيروتَ.َٜٗ :َٜٔٛٙ،

ََٗ-طبيعةَالشعرَعندَحازـَالقرطاجنيَ.ٜٓ:
ََ٘-المرجعَالسابؽَ.ٜٓ:
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أخيمةَ" بؿَإنوَفطفَإلىَالصورةَالذىنيةَالمركبةَالتيَتنتجَعفَالرسـَالكتابيَحيثَيقػيـَالرسػـَالكتػابيَ
و ٍَ

لمفػػظَفػػيَالػػذىفَىيئػػةَاأللفػػاظَ(صػػورتياَالسػػمعية)َ،ثػػـَتقػػوـَىػػذهَالصػػورةَبػػدورىاَباستحضػػارَالصػػورةَ

الذىنيةَلممعاني"ٔ.

فػػالمعنىَباعتبػ َِ
ػارهَصػػورةَذىنيػػةَمجػػردةَفػػيَاألذىػػافَيحمػػؿَداللػػةَمجػػردةَفػػيَذاتػػوَ،وليػػذهَالداللػ َِػةَ
ؿَالمعنػػىَداللػػةَثانيػػةَمػػفَجيػػةَاأللفػػاظَوىػػيَ
ػردةَىيئػػوَمجػػردةَ،وىمػػاَمعػَاًَيشػػكبلفَاألسػػموبَويحمػ َُ
المجػ َِ
ىيئػػةَمحسوسػػةَوكبلىمػػاَمعػَاًَيشػػكؿَ"الػػنظـ"َ،فػػالمفظَوالمعنػػىَثنائيػػةَينبنػػيَعمييػػاَكػػؿَقػػوؿَشػػعريَعنػػدهَ

سواءَأكافَأسموبَاًَ،أوَنظمَاًََ.

وي ػػذىبَ(فين ػػوترادوؼ)َ،ومع ػػو(ستاروبنس ػػكي)َإل ػػىَأفَاألس ػػموبَى ػػوَالجي ػػازَالق ػػانونيَال ػػذيَيح ػػددَ

الػػروابطَالقائمػػةَبػػيفَالعناصػػرَالمغويػػةَوينظميػػاَداخػػؿَالػػنصَاألدبػػيَ.وفػػيَذلػػؾَيتقػػاربَمػػعَحػػازـَفػػيَ
تحديدهَلؤلداةَاإلبداعيةَعمىَأفَاألسموبَوالنظـَىماَالجيازَالقانونيَالمنظـَلعناصرَالمغةَوقدَقدـَلناَ

ػاربَحػازـَمػعَمػاَجػاءَبػوَ(ىممسػميؼ)َ
تفسي اًرَوتعريفاًَلؤلسموبَيضاىيَوينػافسَالتعريفػاتَالحديثػةَويتق َُ

الذيَيرىَأفَ"النصَينقمبَفيَاألخيرَإلىَثنائيةَبيفَالشكؿَوالمضموفَأوَكماَعبرَعنيػاَ"ىممسػميؼ"َ
ثنائيةَرباعيةَ،إذَإفَكؿَتعبيرَلوَشكؿَوجوىرَوكؿَمحتوىَلوَشكؿَوعمػىَالعػالـَالمغػويَاألسػموبيَأفَ
يع ػػرؼَك ػػؿَى ػػذهَالقض ػػاياَحت ػػىَيت ػػأنىَل ػػوَإمكاني ػػةَالتحمي ػػؿَالعمم ػػيَلؤلس ػػموب"َٕولتوض ػػيحَم ػػاَج ػػاءَب ػػوَ

الذيَيظ َِي َُرَمدىًالتقاربًبينهماًَ:
َُ
نعرضَىذاَالتخطيطَََو
َُ
(ىمميسميؼ)َ

أَ-النصَ

َََ
َ

حؼب١ز

َ
َ
َ

شىً

ِغخٜٛ

ص٘ٛز

شىً

ص٘ٛز

َ
َ
َ
َ
ََٔ-الببلغةَواألسموبيةَعندَالسكاكيَ.ٚٓ:

ََٕ-األسموبَوتحميؿَالخطابَ،دَ.نورَالديفَالسيدَ،دَطَ،دارَىوموَلمطباعةَوالنشرَوالتوزيعَ،الجزائرَ،جََٕ،دَتَ:
ٕ.ٛ
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لماَجاءَبوَحازـٔ.
ََ
وىذاَرسـَتوضيحيََ
ٌَ

ََََََََََََََََََََََََََََ
َ

ََََََََََََََََََََََََ
َ

ََبَ-الق َوؿَ

َمعنىَََ

َ ََََلفظ

َََََََََََََََََََََََ

ََََََََََََََََََََََََََىيئةََََََََداللةَ ىيئةََ َََداللة

َََََََََََََََََََََََ ََََََأسموبَ ََََََ
َ

نظـ

اتَالقػػوؿَالشػػعريَواإلبػػداعَ،نبلحػػظَأنػػوََ
ػؿَحػػازـَوتحديػػدهَألدو َِ
ػوعيةَلعمػ َِ
ػرَبموضػ ٍَ
واذاَأردنػػاَأفَننظػ ََ

أحدَالنقادَالقبلئؿَالذيفَتحدثواَعفَالعمميةَاإلبداعيةَفيَالشعرَبكؿَتفاصيمياَلػذلؾَالَغ اربػ َةََأفَيكػوفَ

قدَوضعَتعريفَاًَواضحَاًَومفصبلًَلؤلسموبَرابطػاًَإيػاهَبػالنظـَفػيَإنجػازَالعمػؿَالشػعريَوىػوَمػاَحاولػتَ

الد ارسػػاتَالنقديػػةَالحديثػػةَوالشػػكميةَالروسػػيةََ-بداي ػ َةًَمػػفَ(سوسػػير)َ،و(بػػالي)َو(ياكبسػػوف)َ،واذاَكػػافَ
نجدَأفَ
ؿَ،ىوَالمتصورَالَّذىنيَلتمؾَالصورَِةَ ََ
اعتبرَأفَالداؿَىوَالصورَةَُالصوتي َةَُوالمدلو َُ
ََ
(سوسير)َقدَ

َِ
معوَفيَتفسيرهَوتوضيحوَلماىيةَالداؿَوالمدلوؿ.
يتقاربَ
َُ
حازمَاًَ
الًَ
ليذهَالقضيةَممػفَسػبقوهَحيػثَتنػاوؿَجوانبيػاَتنػاوَ
َِ
القرطاجنيَكافَأكثرَفيمَاًَوتعمقَاًَ
ََ
"ولعؿَحازمَاًَ
فائقةَومتمي ٍزَةَفيَفيـَالقضاياَالمغويةَواألدبيةَ"ٕ.
بلًَ،ينـََعفَقد ٍرَةَ ٍَ
دقيقَاًَومفص َ
َ

ػددَ
ػبَإلي ػػوَ(ياكبس ػػوف)َ،في ػػرىَ(جيػ ػرار)َأفَالوظيفػ ػ َةََالش ػػعري َةََتتح ػ َُ
ولق ػػدَت ػ ََ
ػأثرَ(جيرارجين ػػت)َبم ػػاَذى ػ َ
ػكميةَالمحػػددةَبوضػػوحَ"بمبػػدأَالتػوازيَ"بمعنػػىَأفَالوظيفػػةَالشػػعريةَ
ػماتَالشػ َِ
ػيةَأوَبالسػ َِ
ػكاؿَالعروضػ َِ
باألش َِ
لمخطابَتنشأَعفَظاىرةَالتوازيََ.

بً-سماتًالشخصيةًالشاعرةًًًًًًًًًً:

تركتَالحالةَالسيئةَالتيَكافَعميياَحاؿَاألدبَوالشعرَزمفَحازـَأث اًرَكبي اًرَعميو،مماَدفعػوَلتحمػؿَ

المس ػَؤَوليةَعمػػىَكاىمػػوَإالَأنػػوَسػػعىَجاىػػداًَلمحاولػػةَإصػػبلحَوتػػرميـَالخطػػابَالببلغػػيَبعامػػةَوالشػػعرَ
ؿَاىتماموَ،فإنوَلـَيػدخرَجيػدَاًَإلعػادةَالشػعرَلحالتػوَاألولػىَ
بخاصةَ،ولماَكافَالشعرَوالشاعرَىماَج َّ

مفَالقوةَوالبياءََواألصالة ،بؿَحرصَعمىَاإللماـَبكػؿَالظػروؼَوالمعطيػاتَالمحيطػةَبالعمػؿَالشػعريَ
بلًَألفَيػػدخؿَفػيَمصػػاؼَ
ػيَتُميػزَالشػػاعرَعػفَغيػرهَوتجعمػػوَمػؤى َ
السػيماَ-تمػؾَالسػػماتَاإلبداعيػةَالتػ َػاؿَفػيَ
ػكؿَفع ٍَ
ؾَسػماتَتسػيَُـَبش ٍَ
اديَفيوَلذلؾَيمتمػ َُ
باإلنسافَالع َّ
َِ
ليسَ
الشاعرَ ََ
َُ
ولماَكافَ
ََ
الشعراءَالكبارَ،
ََٔ-انظرَ،التخييؿَالقوؿَبيفَحازـَوجيرارجنييت.ٜٔٓ -َٔٓٛ:
ََٕ-الببلغةَواألسموبيةَعندَالسكاكيَ.ٜٙ :
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ػقؿَوجدانِػوَوفكػ ِػرهَوذوقػػوَواحساسػػوَبالجمػػاؿَ،األمػػرَالػػذيَيػػزودهَبالطاقػػةَالضػػروريةَلمواصػػمةَعمميػػةَ
صػ َِ
ػإفَىػذهَالسػماتَمػاَىػيَإالَجػزٌَءَ
يتسـَبيػاَ،ف َّ
يَ َُ
ىناؾَخصائصَلمعمؿَالشعر َّ
َِ
ذاَكافَ
ََ
اإلبداعَالشعري .وا
الَيتجػزأَمػػفَشخصػػيةَالشػػاعرَبػػؿَىػػيَقطػػاعَمػػفَقطاعػػاتَشخصػػيتوَ،وىػػذاَيعكػػسَلنػػاَحالػػةَاالنػػدماجَ
الكامؿَبيفَالشاعرَوشعرهََ.

الكتمافَعمىَالمستوىَالنفسيَوالوجدانيَأضفيَىذاَ
َِ
الغموضَو
َِ
ولماَكانتَشخصيةَالشاعرَتتميزَب
َُ
ِ
ِ
ػافَشػاع َاًرَناقػدَاًَذاَخبػرٍَةَ
إالَم ْػفَك َ
األمرَصعوبةَبالغةَفػيَتحدي َػدَىػذهَالسػماتَ،والَيجػرؤَعمػىَد ارسَػتياَ َ
ألصوؿَالخطابَالببلغيَ،واحسػاسَبقػدراتَالشػاعرَومػاَيشػغموَمػفَىمػوـَوقضػاياَ.وقػدَ
َِ
وفطنةَووعيَ
ٍَ
كػافَذلػػؾَلحػػازـَالػذيَرأىَأفَالشػػاعرَالَيكمػػؿَلػػوَالقػوؿَفػػيَالشػػعرَعمػىَالوجػػوَاألمثػػؿَإالَإذاَكػػافَذاَ

طبػػعَأصػػيؿَوعريػػؽَ،ىػػذاَالطبػػعَالػػذيَىػػوَأداةَوآلػػةَلمػػنظـَوالصػػناعةَالشػػعريةَضػػرورةَالَغنػػىَعنيػػاَ

لمشػػاعرَفيػػوَالجانػػبَالفطػػريَالمػرتبطَ"بالحساسػػيةَالتمقائيػػةَالتػػيَيتميػػزَبيػػاَالشػػاعر ،والتػػيَتمكنػػوَمػػفَ

إدراؾَماَالَيدركوَاآلخروف"ٔ.
َ

وقػػدَقػػاؿَحػػازـَفػػيَتفسػػيرهَلماىيػػةَالطبػػعَإنػػو"َ:اس ػتكماؿَلمػػنفسَفػػيَفيػػـَأس ػرارَالكػػبلـََ،والبصػػيرةَ
بالمػػذاىبَواألغػراضَالتػػيَمػػفَشػػأفَالكػػبلـَالشػػعريَأفَينحػػىَبػػوَنحوىػػاَفػػإذاَأحاطػػتَبػػذلؾَعممػَاًَقويػَاًَ
عمىَصوغَالكبلـَبحسبوَعمبلَ،وكػافَالنفػوذَفػيَمقاصػدَالػنظـَوأغ ارضػوَوحسػفَالتصػرؼَفػيَمذاىبػوَ
ػفَأىميػةَالطبػعَ
وأنحائوَإنماَيكونافَبقوىَفكريةَواىتداءاتَخاطريةَتتفػاوتَفييػاَأفكػارَالشػعراء"ٕ .وتكم َُ

ولزوموَإلىَأفَالشاعرَليسَالمطموبَمنوَأفَيمرَبكؿَتجربةَيذكرىاَوينظـَليػاَفػيَشػعرهَ،وانمػاَيػأتيَ
دورَالطبعَفيَمنحَالشاعرَقدراتَتخيميػةَ"تمكػفَالشػاعرَمػفَإعػادةَتشػكؿَتجاربػوَالتػيَمػرَبيػاَبشػكؿَ

أوَبآخر؛َبحيثَيخمؽَمنياَتجاربَجديدةَ،قدَالَيكوفَعاناىاَواقعيَاًَوافَعاناىاَتخيميَاً"َٖ.
نوَمفَإنجاز العمؿَالشعريَعمىَأحسفَماَ
َِ
قوىَتُمكَ
مفَخبلؿَ َ
َِ
ويظيرَ
َُ
ؿَ
عندَالشاعرَيتشك َُ
َِ
الطبعَُ
و َ
ىَالباحثَأنوَيمكفَ
َُ
ىذهَالقوىَأشارَإليياَحازـَبأنياَتتفاوتَوتختمؼَمفَشاعرَإلىَأخرَ،وير
ٍَ
يكوفَ،
بلًَ
ؿَمجتمعةَعام َ
تصنيفياَإلىَقوىَكميةَتضـََفيَداخمياَمجموعةَمفَالقوىَالجزئية ،وىذهَالقوىَتشك َُ

فطريَاًَىوَالطبعَ،يساعدىاَفيَذلؾَأيضَاًَالبواعثَوالمييئاتَ،واألدوات"َ،وىوَماَيصنعَأمامناَأفقَاًَ

معرفيَاًَوجماليَاًَمؤسسَاًَ،تفعموَالممارسةَاإلبداعيةَليصبحَأكثرَديناميكيةَوتجميَاًَفيَالخطابَالشعري"َََََََََََََََََٗ.
تاحَإليياَ
المعانيَالتيَلياَعمقةَبالجميورَوتر َُ
َِ
فيَتصورَ
َِ
امؿَالمساعدةَمعَالطبعَ
َِ
وبتضافرَتمؾَالعو
َِ

ََٔ-مفيوـَالشعرَ.ٕٔٙ:
ََٕ-المنياجَ َ.ٜٜٔ:

ََٖ-مفيوـَالشعرَ.ٕٕٜ:

ََٗ-الشاعرَوالنصَوالمتمقيَعندَحازـَالقرطاجنيَ.ٖٕ:
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يقةَأوَاألصميةَوىيَالتيَييتديَإليياَالمبدعَُبطبعوَ،ويكتشفياَ
َ
النفوسَوىوَماَيعرؼَبالمعانيَالعر
وىوَماَعبرَعنوَحازـَ"أفَيظيرَأنوَمقتدرَعمىَالمناسبةَمفَالمتباعديفَوأفَ
ََ
وَوطبعوَ،
َِ
المتمقيَبذوَِق
يغطيَبحسفَتأليفوَووضعوَعمىَماَبينيماَمفَالتبايفَبعضَالتغطيةَفإنوَيكدَخاطرهَفيَماَالَيظيرَ
فيوَصناعتوَظيورىاَفيَغيرهَ،والَيتوصؿَبعدَذلؾَإلىَالغرضَالمقصودَبالشعرَمفَتحريؾَالنفوسَ

فأولىَبمفَىذهَصفتوَأفَيجعؿَموضوعَصنعتوَيتضحَفيوَحسفَصنعتوَويكوفَلوَتأثيرَفيَالنفوسَ

وتحريؾَلياَوحسفَموقعَمنياَمفَأفَيجعؿَموضوعَصنعتوَماَالَيدؿ"َٔ،يكتمؿَالمعنىَويرتقيَلدرجةَ

األصالةَجنباًَإلىَجنبَمعَعناصرَالعمؿَالشعريََ.
َ

وىذاَيوحيَلناَأفَالطبعَفيَتضافرهَمعَالعوامؿَالمكتسبةَإنماَىوَذلؾَالطبعَالميذبَ"الذيَصقموَ
ػبلعَليتيػذبَويسػمو"ٕ واذاَتخمػىَالطبػعَعػفَتمػؾَ
األدبَوالتجػاربَولػذلؾَيحتػاجَإلػىَثقاف ٍػةَومعرف ٍػةَواط ٍ

التكمؼَوالصنع َةَُسم َةًَالزم َةًَلوَ.
َُ
امؿَالمساعدةَأصبحَ
ََ
العو

ويغوصَحازـَفيَنفسيةَالشاعرَمتغمغبلًَفيَأعماؽَنفسوَ،األمرَالذيَجعموَيحددَمقومػاتَالتميػزَ

وعناص ػػرَاإلب ػػداعَف ػػيَالشخص ػػيةَالش ػػاعرةَوى ػػيَالق ػػوىَالحافظ ػػةَوالم ػػائزةَوالص ػػانعةَإل ػػىَجان ػػبَالق ػػوىَ
الجزئيةَ،وسأتحدثَعفَتمؾَالقوىَالتيَأشارَإليياَحازـَفيَكتابوَفيماَيميَََ:
َ

أول :القوىًالكميةً:

القوىَالكميةَمفَثبلثَقوىَىيَ(القوىَالحافظةَ،والقوىَالمائزة ،والقوىَالصانعة)َإفَالقػوىَ
َِ
وتتكوفً
َُ
يةَإالَوراءىػاَعمميػةَتخيػؿَ"،وىػذهَالقػوىَ
فيَعمميةَالتخييؿَالشعري؛َإذَماَمفَعممي ٍَػةَشػعر ٍَ
َِ
الشاعرَ
ََ
تمزـَ
َُ
أوَالقدراتَىيَالتيَتقوـَبعمميةَالتخييؿَالشعري"ٖ .وباعتبػارَالشػعرَعمميػةَتخيميػةَ،فػإفَالمػادةَاألوليػةَ
َ-التيَىيَمصدرَاقتبػاسَالمعػانيَوالصػورَوتوفيقيػاَمػعَاألغػراضَالشػعريةَواأللفػاظََ-تخضػعَلفعػؿَ

قػػوىَثػػبلثَىػػيَالحافظػػةَ،المػػائزةَ،والصػػانعةَ"ومعمػػوـَأفَالػػذيَيقػػوـَبيػػذاَالتوفيػػؽَخيػػرَقيػػاـَإنمػػاَىػػوَ
الشاعرَالجيدَوىذاَالشاعرَالجيدَفيَنظرَحازـَإنسافَفوؽَالعػادة"َٗ.معنػاهَأفَالشػاعرَيأخػذَمػفَالقػوةَ

المتخيمةَمادتوَاألوليةَثـَيتركياَلفعؿَىذهَالقوىَ.
َ

ً
َََٔ-المنياجَ.ٖٔ:

ََٕ-معجـَمصطمحاتَالنقدَالعربيَالقديـَ،أحمدَمطموبَ،طٔ،عربيَعربيَ،بيروتَ،مكتبةَلبنافَناشروفَٕٓٓٔ،
.ٕٖٛ:

ََٖ-حازـَالقرطاجنيَونظريةَالمحاكاةَوالتخييؿَفيَالشعر.َٔ٘ٓ:
ََٗ-المرجعَالسابؽ .َٔ٘ٓ:
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القوىًالحافظة :
أً -
ََََى ػػيَالت ػػيَتعط ػػيَلحرك ػػةَالتخي ػػؿَالخط ػػوةَاألول ػػىَفي ػػي"الت ػػيَتم ػػد"الق ػػوىَالمتخيم ػػة"بمعطي ػػاتَ
ػةَيعن ػػيَق ػػدرتياَعم ػػىَحف ػػظَالم ػػدركاتَحفظػ ػاًَمعقػ ػوالًَ،تن ػػتظـَمع ػػوَ
التش ػػكيؿَ.اكتم ػػاؿَالق ػػوىَالحافظ ػ ُ
َ،وجدَ
َفيَأيَموضوٍع
ظـ
"خياالتَالفكر"؛َبحيثَيتميَ ُزَبعضياَعفَالبعضَفإذاَأر َادَا
َ
لشاعر َ
ّ
ُ
َأفَي ْن َ
ِ
صورَاألشي ِ
ػود"َٔ.وىػذاَمػاَعب َػرَعنػوَ
َعمىَحدَماَوقعتَعميوَفػيَالوج َِ
الحافظة
اءَمترتبةَفيَالقوىَ
ّ
َ

َفييَأفَتكوفَخياالتَالفكػرَمنتظمػةَ،ممتػا اًزَبعضػياَعػفَبعػضَ،
حازـَبقولِو"َ:فأماَالقوةَُالحافظةُ
َ
ٌ
ػوؿَغرضػاًَمػاَفػيَنس ٍ
ػديحَأوَغيػرَذلػؾَوج َػدَ
محفوظاًَكمياَفيَنصابوَ.فإذاَأرََ
ػيبَأوَم ٍ
ادَمثبلًَأفَيق َ
خيالَػػوَالبلئػػؽَبػػوَقػػدَأىبتػػوَلػػوَالقػػوةَالحافظػػةَبكػػوفَصػػورَاألشػػياءَمترتبػػةَفييػػاَعمػػىَحػػدَمػػاَوقعػػتَ
عميوَفػيَالوجػود؛َفػإذاَأجػاؿَخػاطرهَفػيَتصػورىاَفكأنػوَاجتمػىَحقائقيػا"َٕ.وعمػىَىػذاَاألسػاسَقسػـَ
الشػػعراءَبن ػػاءَعم ػػىَام ػػتبلكيـَلي ػػذهَالق ػػوىَوحظي ػػـَالكبي ػػرَمني ػػاَ،فين ػػاؾَالش ػػعراءَأص ػػحابَالخي ػػاؿَ
البلئػػؽَ،الصػػافيَ،المنػػتظـَ"َ،كالنػػاظـَالػػذيَتكػػوفَعنػػدهَأنمػػاطَالجػواىرَمج ػزأةَمحفوظػػةَالمواضػػعَ
عنده .فإذاَأرادَأيَحجر شاءَعمىَأيَمقدارَشاءَعمدَإلىَالموضعَالذيَيعمـَأنوَفيػوَمأخػذهَمنػوَ
ونظمػػو"َٖ.والقسػػـَالثػػانيَمػػفَالشػػعراءَىػػوَالمعتكػػرَالخيػػاالتَتكػػوفَخياالتػػوَوصػػورهَمختمطػػةَغيػػرَ
منتظمةَ"كناظـَتكوفَجواىرهَمختمطةَ،فإذاَأرادَحج اًرَعمىَصفةَماَتعبَفيَتفتيشوَ،وربماَلـَيقعَ
عمػػىَالبغيػػةَ،فػػنظـَفػػيَالموضػػعَغيػػرَمػػاَيميػػؽَبػػو"َٗ.وممػػاَسػػبؽَنبلحػػظَأنػػوَكػَػرسَعمػػؿَىػػذهَالقػػوةَ
لمخياؿَبالتأكيدَعمىَأفَالعمؿَاإلبداعيَفيَالشعر"إنماَيتـَبفاعميةَالتصورَوالتخيؿَ(الخياؿ)"ًًًًًًًًً٘.

القوىًالمائزةً:
بً ً-

التيَيميزَبياَالشاعرَماَيبلئـَالموضعَوالنظـَواألسموبَوالغرضَمماَالَيبلئـَ،وماَ
َّ
ًًًًًً وىيَ
ً

ال َيصح َومما َال َيصحَ ،وىذه َالقوى َتساعد َالشاعر َعمى َالتمييز َبيف َما َيناسب َغرضو َوبيف َماالَ

تربط َبالشاعر َفقط َوانما َترتبط َبسائر َاإلنساف؛ َألنيا َتميزه َعف َسائرَ
يناسب َذلؾَ ،كما َأنيا َال َ َ
المخموقاتَفيَمعرفةَماَيصحَوماَالَيصحَ،ويقصدَبذلؾَىوَمعرفةَماَلمنفسَمفَقوةَعمىَالتركيباتَ
ََٔ-مفيوـَالشعر.َٕ٘ٓ:
ََٕ-المنياجَ.ٕٗ:

ََٖ-المصدرَالسابؽَ.ٖٗ :
ََٗ-المصدرَالسابؽَ.ٖٗ:

ََ٘-طبيعةَالشعرَعندَحازـَالقرطاجنيَ.ٛٚ:
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التي َتشمؿ َالتماثؿَوالتناسب َوالتضادَ ،بمعنىَعدـَتجاوزَالممكفَإلىَالممتنعَ ،أيَأف َالشاعرَمفَ

الممكفَأفَيبتدعَصو َاًر َتقعَفيَالوجودَكماَيجوزَلو َأفَيبتدعَصو اًر َالَتقعَفيَالوجودَ ،الميـَأفَ

يكوفَالوجودَممكفَ ،والممكفَىوَاألفضؿَحسبَقناعةَحازـَوفيموَإلبداعَالشاعر"إفَمدىَمشاكمةَ
َ

الصور َالمتخيمة َفي َالقصيدة َلمواقع َتعني َإمكاف َحدوثياَ ،وامكاف َالحدوث َيضعؼ َسبيؿ َالمعارضةَ

العقميةَ،ويفسحَالمجاؿَلعمميةَاإليياـَ،حتىَيتقبمياَالمتمقيَوينفعؿَبياَويعمؿَتبعَاًَلمقتضاىا"َٔ.
َ

القوىًالصانعة :
جً ً-

ىيَالقوىَالتيَتتولىَربطََأجزاءَاأللفاظَوالمعانيَ،وبناءَالنصَفيَشكموَالخػارجيَ/الػنظـ ،وشػكموَ

الػػداخمي/األسػػموبَ،وىػػوَمػػاَعبػػرَعنػوَحػػازـَبقولػػو"َ:والقػػوىَالصػػانعةَىػػيَالقػػوىَالتػػيَتتػػولىَالعمػػؿَفػػيَ
ضػػـََبعػػضَأج ػزاءَاأللفػػاظَوالمعػػانيَوالتركيبػػاتَالنظميػػةَوالمػػذاىبَاألسػػموبيةَإل ػىَبعػػضَوالتػػدرجَمػػفَ

ؿَعمػىَ
بعضياَإلىَبعػض؛َوبالجممػةَالتػيَتتػولىَجميػعَمػاَتمتػئـَبػوَكميػاتَىػذهَالصػناعة"ََٕ.فيػيَتعمػ َُ
ػيـَبػػيفَ
ػأليؼَوالتنظػ َِ
ػكيؿَوالتػ َِ
ػوـَبعمميػ َِػةَالتشػ َِ
ألفَىػػذهَالقػػوىَتقػ َُ
ػاةَّ َ،
ػعَالحيػ َِ
يةَإلػػىَواقػ َِ
ػيدةَالشػػعر َِ
اجَالقصػ َِ
إخػر َِ
ؽَمعػيفَثػـَيػتـَ
ػموبَونسػ ٍَ
ػاظَبعضػياَإلػىَبعػضَوتركيبيػاَفػيَأس ٍَ
اتَالقػوتيفَالسػابقتيفَبضػـََاأللف َِ
منجػز َِ
يَبشكؿَفنيََمميزَ.
ٍَ
اجَالعمؿَالشعر
إخر ََ
َ

ػداعَالشػ ػػعريَواإلنجػ ػ ِ
ػازَالنيػ ػػائيَ
ػؿَاإلبػ ػ َِ
ػثَأفََىػػػذهَالقػػػوىَىػ ػػيَالممارسػ ػػةَالفعميػ ػػةَلعمػ ػ َِ
َويػ ػػرىَالباحػ ػ َُ
ػةَوالمػػائزةَالمتػػيفَتعمػػبلفَعمػػىَاختمػػارَمشػػروعَالقصػػيدةَ َومػػاَ
ػيدةَ،عكػػسَالقػػوتيفَالسػػابقتيفَالحافظػ َ
لمقصػ َِ

ػموبَونظػٍَػـَ،تقدمانػػوَلمقػػوىَالصػػا ٍ
نعةَإلخر ِ
ػافَوأسػ ٍ
ػىَحيػ ِػزَ
ػاظَومعػ ٍَ
ػورَوألفػ ٍَ
ػاالتَوصػ ٍَ
يمػػزـَلػػوَمػػفَخيػ ٍَ
اجػػوَإلػ ّ
ؽَالتعجيػػبَوالمسػ ِ
ػتغربَلمتػ ِ
ػأثيرَفػػيَالمتمقػػيَ،
ؿَعمػػىَخم ػ َِ
ػودَ،ومػػفَجممػ َِػةَمػػاَتقػػوـَبػػوَىػػذهَالقػػوةَتعمػ َُ
الوجػ َِ

ػدةَُ َ،مبتعػػدَاًَقػػدرَ
ػاطَجديػ ٍَ
ػورَوأنمػ ٍَ
ػدةَومبتك ػ ٍرَةَألفكػػارهَوبثَيػػاَفػػيَصػ ٍَ
ػكاؿَجديػ ٍَ
ؿَباحث ػَاًَعػػفَأشػ ٍَ
ػاعرَيعم ػ َُ
فالشػ َُ
البَالتقميديةَالمستيمكةََ.
اإلمكافَعفَالقو َِ

ػنظـَوأغ ارضػػوَ
َ
ثاني ـاًًً-القـ ًـوىًالجزئيــةًً:القػػوىَالجزئيػػةَفيػػيَالت ػيَيكػػوفَ"النفػػوذَفػػيَمقاصػػدَالػ

وحسػػفَالتصػػرؼَفػػيَمذاىبػػوَوأنحائػػوَإنمػػاَيكونػػافَبقػػوىَفكريػػةَواىتػػداءاتَخاطريػػةَتتفػػاوتَفييػػاَأفكػػارَ

الشػػعراء"َٖوىػػذهَالقػػوىَحػػددىاَحػػازـَبعشػػرَقػػوىَوىػػيَجػػزءَالَيتجػزأَمػػفَالقػػوىَالكميػػةَ(الحافظػػةَوالمػػائزةَ
والصانعة)َوتعمؿَالقوىَالجزئيةَمتحدةَعمىَإظيارَالقوىَالكميةَوابرازَقيمتياَالفنيةَوالجماليةَوكؿَمفَ

َٔ -مفيوـَالشعرَ.ٕ٘ٔ:
ََٕ-المنياج .ٖٗ :

ََٖ-المصدرَالسابؽ .َٜٜٔ:
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القػػوىَالكميػػةَوالجزئيػػةَتعمػػؿَعمػػىَتأسػػيسَالطبػػعَواظيػػارَمواىػػبَالشػػاعرَوقد ارتػػوَاإلبداعيػػةَوأولًتمــكً

القوىًالعشرً:

ؿَحػازـ":القػوةَعمػىَالتشػبيوَفيمػاَالَيجػريَعمػىَالسػجيةَوالَيصػدرَ
َ-1القوةَعمىَالتشبيوَ،حيثَيقػو َُ
عػفَقريحػةَبمػػاَيجػريَعمػىَالسػػجيةَويصػدرَعػػفَقريحػة"ََٔ.مػفَالمعمػػوـَأفَالتشػبيوَىػوَالػػذيَينقػؿَلنػػاَ
المغةَمفَمستواىاَالتقديريَالمباشرَإلىَالمستوىَاإليحائيَويخرجناَمفَحرفيػةَالواقػعَليػدخمناَإلػىَعػالـَ

المجازَوالخياؿَ،ولقدَاىتـَحازـَبالتشبيوَاىتمامَاًَكبي َاًرَوجعمػوَفػيَمقدمػةَالقػوىَالعشػرَالتػيَتػتحكـَفػيَ
سيرَعمميةَاإلبػداعَ،وبانعػداـَتمػؾَالقػوةَوالقػدرةَعمػىَالتشػبيوَيصػبحَالشػاعرَأبعػدَمػاَيكػوفَعػفَالشػعرَ
ػدةَ،وتؤلػػؼَبػػيفَ
"وتمػػؾَقػػوةَتتصػػؿَبالنشػػاطَاألساسػػيَلقػػوةَالخيػػاؿَ،التػػيَتصػػؿَبػػيفَالعناصػػرَالمتباعػ َِ
الظواىرَالمتباينة"َٕ.

واذاَكافَالتشبيوَيتصؿَبالنشػاطَاألساسػيَلمخيػاؿَأو التصػويرَفػإفَالتشػبيوَأيضػَاًَيشػكؿَتعبيػ اًرَ
َ
الحكمةَوغيرىاَ"ولمػاَكػافَالقػوؿَفػيَالشػعرَالَيخمػوَمػفَ
َِ
اضَالقوؿَكالوصؼَو
َِ
بلًَ،ولوَعبلقةَبأغر
مستق َ
أفَيكوفَوصفاًَأوَتشبيياًَأوَحكمةَأوَتاريخػاًَاحتػاجَالشػاعرَأفَتكػوفَلػوَمعرفػةَبنعػوتَاألشػياءَالتػيَ
فَالشعرَأفَيتعرضَلوصفياَولمعرفةَمجاريَأمورَالػدنياَوأنحػاءَتصػرؼَاألزمنػةَواألحػواؿَ،أفَ
َّ
مفَشأ
تكوفَلوَقوةَمبلحظةَلماَيناسبَاألشياءَوالقضاياَالواقعةَمفَأشياءَأخرَتشبيياَ،وقضاياَمتقدمةَتشبوَ

التيَفيَالحاؿ"َٖ.التشبيوَبذلؾَلوَدورَبالعمؿَعمىَالتناسبَبيفَاألشياءَالمتشابيةَالوصػؼَ،ومنػوَمػاَ
يكوفَالمناسبةَبتجاورَالشيئيفَواتفاؽَموضعييماَمفَالنفسَ،ومنػوَمػاَتكػوفَالمناسػبةَبتحقيػؽَالكيفيػةَ،

والَيشترطَاالتفاؽَوالتجاورَفيَالموقع"َ،إفَضروبَالتناسبَبيفَالمعػانيَكثيػرَحسػبَحػازـَ،والتشػبيوَ
اعتبارهَأحدَوجوهَالمناسبةَبيفَالمعانيَ،يقوـَعمىَتحقيؽَالتناسبَبيفَشيئيفَيشػتركافَفػيَكيفيػةَمػاَ،
و َ
ذلؾَأفَالتشبيوَمبنيَعمىَعبلقةَالمشابيةَ...ومفَثـَيصبحَأحدَالمتناسػبيفَمثػاالَلآلخػرَومحاكيػَاًَلػوَ

فينتجَالتشبيو"َٗ.والقوةَعمىَالتشبيوَىيَقوةَتعمؿَجزئيػاًَعمػىَمسػتوىَالبيػتَ،ممػاَيعنػيَأفَىنػاؾَقػوىَ
تعمؿَعمىَتصورَكمياتَالشعرَوالقصيدةَبأكممياََ.

القوةَعمىَتصورَكمياتَالشعرَ،والقصيدةَ،واألغراضَالواقعةَفيياَومػاَيناسػبياَمػفَمع ٍ
ػاف؛َليختػارَ
َٕ َ-
اؼَوأوزافَمػفَأجػؿَإتمػاـَبنػاءَالقصػيدةَبشػكؿَكمػيَمتكامػؿَ،أيَ
الشاعرَماَيناسبَذلػؾَمػفَألفػاظَوقػو ٍَ
وضعَالمخططَالعاـَالذيَيجبَأفَتسيرَفيوَالقصيدة.
ََٔ-المنياجَ.ٕٓٓ:

ََٕ-طبيعةَالشعرَعندَحازـَالقرطاجنيَ.ٛٚ:
ََٖ-المنياجَ.ٕٗ:

ََٗ-التخييؿَوالقوؿَعندَحازـَالقرطاجنيَوجيرارَجنيتَ.َٔٗٓ:
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َٖ-القوةَعمػىَتصػَورَالشػكؿَالمناسػبَلمقصػيدةَ،مػفَجيػةَالتػأليؼَالمناسػبَوالحسػفَبػيفَألفػاظَتحمػؿَ
معػػانيَمعينػػةَثػػـَتجاورىػػاَوطمبيػػاَلبعضػػياَالػػبعضَ،وينسػػحبَىػػذاَالكػػبلـَعمػػىَالبيػػتَالواحػػدَثػػـَعمػػىَ

مجموعَاألبيات؛َليعطيَنيايةَفصوؿَمتكاممةَمعَمراعاةَالمطمعَواالفتتاحيةَوالخاتمةَومناسبةَذلؾَمعَ

موضوعَالقصيدةَوأغراضياَومعانيياَ.

َٗ-القػػوةَعمػػىَالخيػػاؿَوتخيػػؿَالمعػػانيَباإلحسػػاسَوالشػػعورَبيػػا؛َمػػفَأجػػؿَخمػػؽَالعمميػػةَالشػػعريةَالتػػيَ
تؤثرَفيَالمتمقيَ،وتدفعوَلتقبؿَالقصيدةَالشعريةَََََ.

َ٘-القوةَعمىَمبلحظةَالوجوهَالتيَيقعَفيياَالتناسبَبيفَالمعانيَ.
ػبَوالحسػػفَلؤللفػػاظَ،ثػػـَرصػػفياَفػػيَعبػػاراتَمتزنػػةَمتجػػاورةَحيػػثَيبػػدوَأنػػوَالَيػػتـَ
َ-ٙاالختيػػارَالمناسػ َ
معنػػىَبمفظػػةَإالَبالمفظػػةَاألخػػرىَوالَيػػتـَمعنػػىَبعبػػارةَإالَبجارتيػػاَ،ليػػدلؿَذلػػؾَعمػػىَالمعنػػىَوالغػػرضَ

المقصودَ.

َ-ٚالقػػوةَعمػػىَالتخيػػؿَفػػيَتشػػيدَالعبػػارات ،وىػػوَالمصػػطمحَالػػذيَيسػػتخدموَحػػازـ؛َمػػفَأجػػؿَاختيػػارَ

التقنياتَوالطرؽَالمناسبةَلخمؽَالتأثيرَالقويَعمىَنفسيةَالمتمقيَوتقبموَلمعمؿَتقببلًَإيجابياًَفيػوَانبسػاطَ
ورضاَ،مفَخبلؿَتفكيكوَلعباراتَالعمؿَالشعريَواكتشاؼَالمعانيَالخفيةَوغاياتَنظميا.
ٍ
ػابَالشػعريَالسػطحيةَ
قوةَعمىَااللتفاتَمفَحيزَإلىَحيػز ،وىػوَاالنتقػاؿَبسبلس ٍَػةَمػفَبني َِػةَالخط َِ
َ-ٛال
ٍ
ػرضَإلػىَآخػر"ََٔ.
االنعطاؼَبالكبلـَمفَجيةَإلىَأخرىَأوَغ ٍَ
ٍَ
َعميقةَ،وىوَماَسماهَحازـَ"
ٍَ
إلىَدالالت
الًَمستطرفَاًَالئقَاًَ،وبيذاَيتشابؾَنظػـَالقصػيدةَ َويتػآزرَ
اؿَبالكبلـَالشعريَإلىَآخرَانتقا َ
َِ
وىذاَيعنيَاالنتق
والَيدخؿَإليوَالتشتتَوالخمؿَواالضطرابََ.

َ-ٜالقوةَعمىَتحسيفَوصؿَبعضَفصوؿَالقصائدَبػبعضَ،واألبيػاتَبعضػياَبػبعضَوتحسػيفَىيئػاتَ
ػتَ
بلًَينبنػػيَعمػػىَأفَاالنتقػػاؿَمػػفَبيػ ٍَ
القصػػائدَوتحسػػيفَمبانييػػاَ َومعانييػػاَ،ووصػػؿَالفصػػوؿَبعضػػياَوصػ َ
أوَفصؿَألخرَيكوفَمرحمةَجديدةَونتيجػةَمستسػاغةَومعقولػةَلمػاَسػبؽَ،والتحسػيفَيكػوفَبتخيػرَ
ٍَ
ألخرَ
ٍَ

كممةَمكافَأخرىَتناسػبَالمقػاـَأوَتقػديـَعبػارةَفػإذاَأحػسَالشػاعرَبخمػؿَمػاَفػيَأبيػاتَالقصػيدةَفيجػبَ
عميوَالتغييرَالحسفَحتىَيمتػئـَوينسػجـَالسػياؽَوىػذاَالكػبلـَغالبػاَينسػحبَعمػىَالمػواطفَالمركزيػةَفػيَ

القصيدةَأوَالتيَتصؿَبيفَالفصوؿَوتربطَبيفَاألبياتََََ.

َ-َ10القوةَالمائزةَلحسفَالكبلـَمفَقبيحوَ،معَالنظرَلنفسَالكبلـَوموضعوَالواقعَفيوََََََََََََََََََََََََََََََٕ.

َٔ -المنياج. ََٖٔٗ:
 -أظز ،اٌّظذراٌظببك. 11 - 11:

َ
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ادلبحث انثاني _ انـنـصَ:

تمتاز َالمغ َةُ َبأنياَاألداةَاألىـَ،واألداةَاألكثرَحيويةً َوتطو اًرَمفَأدو ِ
ات َاالتصاؿَ،ولمغةَوظائؼَ
ََََََ ُ
الَحصرَلياَ"،وبياَينتقؿَاإلنسافَمفَكائنوَاإلنسانيَإلىَكائنوَالكبلميَ،ومفَكائنِوَالشخصيَإلىَ

كائنوَالنصي"ٔواذاَكانتَالمغةَىيَأداةَلؤلسموبَ،فإفَاألسموبَالَيعرؼَوجودهَإالَبياَ،وبذلؾَيصبحَ
ِ
ٍ
َتتجسدَفيوَالمغةَبشكؿَ
النصَ،وفيصبلً َبيفَالكبلـَواإلبداعَ،ومنج اًز
َبيفَالمغة َو َِ
األسموبَجس اًرَرابطاً

فنيَخبلؽَوظاىرةَفارقةَفيَالنصَ،ولوَنظرناَلمنصَفسنجدهَمحو اًرَمركزياًَتدورَحولَوَجميعَُعناصرَ
ٍ
االتصاؿَػ ػَالسيماػ ػػَالمبدعَالذيَيتمسؾَبإبداعوَ،وتنعكسَصورتوَوشخصيتوَفيوَ،والمتمقيَالذيَيعمؿَ
ؾ َمغاليؽَالنصَوالتفاعؿَمعوَومنحوَشرعيةَالوجودَ،األمر َالذيَيمنحَكمييماَأحقيةَالتواصؿَ
عمىَف ّ
ٍ
وَعمىَأحد َمنيماَ،وصورةَذلؾَأفَالنصَإفَكافَوليداً َلصاحبوَ
معَالنص"ولكفَدوفَأفَتُ َعمؽَماىيتُ
فإفَاألسموبَىوَوليدَالنصَذاتوٕ"َ.

َََََوأبرزَمفَنادىَبذلؾَىوَ(بالي) َمفَخبلؿَالعودةَلمنصَفيَذاتوَ،ودراستوَمفَخبلؿَالعبلقاتَ
بيفَعناصرهَ،وما َأنتجوَمشكموَالمغوي َمفَقوانيفَداخمية َفيوَ .أماَ(ياكبسوف) َفإنوَحددَاألسموبَمفَ

زاوية َالنصَ ،ىذا َالنص َالذي َطغت َفيو َالوظيفة َالشعرية َعمى َباقي َالوظائؼ َوىذا َال َيتحقؽ َإالَ
باألسموبَ.وقدَذىبَ(ريفاتير) َعمىَالنقيضَمماَسبؽَحيثَجعؿَالظاىرةَاألدبيةَىيَالنصَوالقارئَ

"وىذاَيعنيَأفَالنصَفيَوجودهَمديفَلمباشرةَالقارئَلوَأوَىوَوجودَغيرَمحقؽَوالَيتـَظيورهَوتنفيذهَ
إالَبقراءةَالقارئَلو"َٖ.

ََََََََوقد َرأى َبعض َالباحثيف َومنيـ َ(انكفست)"أف َاألسموب َيعدَ َتعميقاً َببلغياً َواضافة َجماليةَ
ٗ
وبيذاَيصبح َاألسموبَشيئاً َشكمياً َالَقيمة َلو؛َألنوَابتعدَوانفصؿَ
َُ
وتزيينوَلمفكرةَالتيَيتناولياَالنص"

بلًَ َوتزيينَاًَلمنصَ.
عفَالفكرةَ،باعتبارهَليسَإالَتجمي َ

ََََََ ومما َتقدـ َنبلحظ َتعدد َاآلراء َواالتجاىات َحوؿ َاألسموب َوقيمتو َفي َالنص َوحوؿ َماىيتو َمفَ
خبلؿ َعناصر َاتصالوَ،وحوؿ َالظاىرةَالمغويةَاألبرزَفيوَباعتبارىا َخصيصةَميمة َفيو َ.وبرغـ َمفَ
ىذاَالتعددََوالتشتتَفيَاآلراءَوالتبايفَفيَاالتجاىاتَ،فإفَالنصَالَيمكفَلوَأفَيظؿَحبيسَالوصؼَ
والتحميؿَلمظاىرةَاألسموبيةَواحصاءَمدىَتكرارىاَ،والَيمكفَأفَيضؿَرىيناًَلدراسةَمستوياتوَالصوتيةَ،

والتركيبيةَ،والمعجميةَ،والدالليةَ،لذلؾَعمىَاألسموبيةَأفَتتجاوزَنفسيا َوتأخذَالبعدَالشموليَالواسعَ
َٔ-األسموبيةَوتحميؿَالخطابَََ٘ٗ:
َٕ-األسموبيةَواألسموبَٛٛ:

َٖ-األسموبيةَوتحميؿَالخطابَٖٔ٘:

َٗ-الببلغةَواألسموبيةَعندَالسكاكيَٗٛ:
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في َدراسة َالنص َوأج ازئو َالداخمية َوالخارجية َإنيا َمرحمة َما َبعد َاألسموبيةَ ،مرحمة َاالنصياع َالكامؿَ

لطوفاف َالنص"ومف َىنا َجاءتَاألسموبيةَلتعيد َلمنصَروحوَوتجعمو َموضوع َالدرسَاألدبيَ.وتجعؿَ
(لكؿَنصَببلغتو)َمستمدةَىذهَالببلغةَمفَالنصَذاتوَدوفَأفَتفرضياَمفَخارجوَ،فيكوفَعندناَ
ٍ
حينئذَجمالياتَنصوصيةَ،تتنوعَوتتجددَمعَميبلدَكؿَنص"َٔ.
َََََََوتعتبرَنظريةَالنصَمفَالنظرياتَالنقديةَالحديثةَوالمعاصرةَ،والتيَظيرتَفيَمنتصؼَالقرفَ

الماضيَ،وكانتَالبداياتَاألولىَلعمـَالنصَفيَالخمسينياتَمنوَ،عمىَيدَالعالـَاألمريكي(ىاريس)َ
مفَخبلؿَكتابو َ(تحميؿَالخطاب)َ،ثـَتطورتَتمؾَالبداياتَعمىَيدَالعالـَاليولنديَ(فافَديؾ)َ،وقدَ

أصبحَىذاَالعمـَحقيقةَراسخةَعمىَيدَاألمريكيَ(روبرتَديَبوجراف)ََRobert De Beaugrand

في َثمانينيات َالقرف َالماضيَ ،خاصة َبعد َأف َوضع َمعايير َسبعة:السبؾ َوالحبؾ َوالقصدية َوالتقبميةَ
واإلعبلمية َوالمقامية َوالتناصَ .وتمؾ َالمعايير َيجب َأف َتتوافر َفي َأي َنص َليخمؽ َوجودهَ ،ويتميزَ

بلًَ
بإبداعو َ.ويعتبرَعمـَالنصَحمقةَمفَحمقاتَالتطورَالموضوعيَوالمنيجيَفيَدراسةَالمغةَ،وشك َ

جديدَاً َفي َالتعامؿ َمع َالظواىر َالمغوية َمف َحيث َالوضع َواالستخداـ َوالتفاعؿ َبيف َالبنىَ َ ،وكيفياتَ
االختيارََلمتراكيبَالمغويةَوالنحويةََ.

ََََََََََوقدَوصؼَالكثيرَمفَالباحثيفَوالمفكريفَالنصَبأنوَنسيجَلوحدهَمفَحيثَالتماسؾَوالترابطَ
بيفَوحداتوَ،ىذاَالترابطَوالتماسؾَيجعؿَمفَالنصَوحدةَواحدةَ.إضافةً َإلىَأفَالعبلقاتَبيفَالبنىَ

العميقة َوالسطحية َتخمؽ َنوعاً َمف َالتفاعؿ َينتج َعنو َذلؾ َالترابط َالداللي َبيف َمكونات َالنصَ ،سواءَ

أكانتَبيفَكمماتَوأخرىَ،أـَبيفَجمؿَوكمماتَ،أـَبيفَجمؿَوأخرىََ.

َََََََََويرىَالباحثَأفَالعبلقات َالجديدةَالتيَأفرزىاَالنصَتعتمد َعمىَتوجياتَالسياؽَوالموقؼَ،
األمر َالذي َيخدـ َالغرض َاالتصاليَ ،ويعطي َلمنص َوجوده َوقيمتوَ .وبذلؾ َتتجاوز َنظرية َالنصَ

النظريةَالشكميةَالتيَاىتمتَبتحديدَالظواىرَالمغويةَ،ومدىَتكرارىاَ،ثـَتقديـَوصؼَوتحميؿَلياَ.

َََََََََ وفيَإطارَحديثناَعفَالنصَسنتعرضَلمحديثَعفَعنصريفَوىماَالنصَاالفتراضيَ،والبناءَ
الفنيَلمنصَحيثَسيتضحَلناَمدىَاىتماـَحازـَبالنصَككؿَ.

أً-النصًالفتراضيًً:

ََََاستفاد َحازـ َمف َاآلراء َالنقدية َالسابقة َلو َفي َتراثنا َالعربيَ ،إلى َجانب َاىتمامو َوانفتاحو َعمىَ

شعرية َأرسطوَ ،والقوانيف َالشعرية َاليونانيةَ ،اعتقاداً َمنو َأف َذلؾ َسيفيده َفي َرحمة َالتأصيؿ َلنظريةَ
شعريةَعربيةَ،لتحقيؽَحمـَالشعرَالمطمؽَ ،الذيَيسعىَمفَخبللوَ"إلىَتأسيسَمشروعَكامؿَلنصَ

ََٔ-الموقؼَمفَالحداثةَومسائؿَأخرىَ،د.عبدَا َالغذاميَ،طَٕ،جدةَٛٔ-َٛٓ:َٜٜٔٔ،
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شعري َمتكامؿ َيمتمؾ َمواطف َبقائو َفي َدقة َتشكيموَ ،ولما َكاف َالواقع َاألدبي َمنغمساً َفي َالرداءةَ

والضحالةَغداَىذاَالنصَافتراضيَاًَ،فبدأَالبحثَعفَأساليبَتحقيؽَىذهَالقصيدةَالحمـ"َٔ.

َومف َرحـ َىذا َالحمـ َدأب َ َحازـ َفي َالبحث َعف َأرض َجديدة َيحقؽ َفييا َمشروعوَ ،باالبتعاد َقدرَ
اإلمكافَعفَاألمورَوالظواىرَالجزئيةَفيَالببلغةَإلىَاالىتماـَبماَوراءَالببلغةَ َوقضاياىا؛ َألنوَكافَ

يعمـ َأف َتحقيؽ َالنص َاالفتراضي َالمرجو َوالمأموؿ َما َىو َإال َنموذج َلموصوؿ َلمعمـ َالكمي َلصناعةَ
الببلغة َولحمـ َالشعر َالمطمؽَ ،وفي َسبيؿ َذلؾ َواجو َعدة َمعضبلت َمنياَ :انييار َالمستوى َالثقافيَ
لممجتمع َالذي َكاف َيعيش َفيوَ ،وتدني َالمستوى َالفني َواألخبلقي َلمعمؿ َاألدبيَ ،وعمى َالخصوصَ

الشعر َنتيجة َالختبلؿ َالطباع َوفساد َاألذواؽَ ،إضافة َإلى َانعداـ َاالستعداد َواالعتقاد َوالقناعة َلتقبؿَ

العمؿَالشعريَعمى َمستوىَاإلبداعَوالتمقيَ ،والمعضمةَاألخرىَالتيَواجيياَحازـَىيَاالختبلؼَبيفَ
الشعرَالعربيَوالشعرَاليونانيَ،إذَإفَقوانيفَالشعرَاليونانيَالَتستوعبَالشعرَالعربيَ ،والَتستطيعَ

احتواءَخصوصيتوَ،لذلؾَزادَحازـَمفَقوانيفَالشعريةَالعربيةَ،وقاـَبتعديؿَجذريَلقوانيفَالشعريةَعندَ
بيةَ،وأفَىذهَالقوانيفَالَتستنبطَمفَالمنطؽَأوَأيَمفَ
افؽَمعَالخصوصية َالعر َ
َِ
أرسطوَ ،لتنسجـَوتتو
العموـَاألخرىَ ،بؿَتستنبطَمفَالشعرَالعربيَنفسوَ ،وقدَشمؿَحازـَفيَعمموَىذاَالشعرَوالخطابة؛َ
ألفَصناعةَالببلغة َبوصفيا َعمماً َلسانياً َكمياً َيندرجَضمنو َكميات َالشعرَوالخطابةَ ،وبذلؾ َيعمـ َماَ
يحسف َوماال َيحسف َمف َاألقواؿ َالشعريةَ ،يقوؿ":وانما َاحتجت َإلى َالفرؽ َبيف َالمواد َالمستحسنة َفيَ

َإيضاح َالجيات َالتي َتقبح َوالى َذكر َغمط َأكثر َالناس َفي َىذهَ
َِ
الشعر َوالمستقبحة َوترديد َالقوؿ َفي
الصناعة َألرشد َمف َلعؿ َكبلمي َيحؿ َمنو َمحؿ َالقب َوؿ َمف َالناظريف َفي َىذه َالصناعة َإلى َاقتباسَ

عَكؿَذيَحجرَعماَيتعبَبوَفكرهَويصـَشعره"ََٕ.
َّ
القوانيفَالصحيحةَفيَىذهَالصناعةَ،واز

َََََََََوىذا َالتوجوَمفَحازـَلتحقيؽَالشعر المطمؽ َوالنص َاالفتراضيَجعموَيبحثَعماَىوَثابتَ
بزماف َوالَمكافَ"والَيعتبرَالكبلـَبالنسبةَإلىَقائؿَوالَزمافَ
معتد َ ٍَ
غير َ ٍَ
وأصيؿَوحقيقيَفيَأيةَشعرية َ َُ
البتةَوانماَيعتبرَبحسبَماَىوَعميوَفيَنفسوَمفَاستيفاءَشروطَالببلغةَوالفصاحةَبحسبَماَوقعَ
فيوَأوَاستيفاءَأكثرىاَأوَأقمياَفيوَأوَعدمياَبالجممةَمنوَووجودَنقائضياَأوَأكثرىاَ.فيذاَالنحوَيصحَ

االعتبار"َٖ.

ِ
ِ
ِ
ياَعمىَالفكر َالغربيَ،
َالحديثَتسعىَإليوَ،بانفتاح
بيةَفيَالعصر
ََََََوىذاَتوجوَظمتَالشعريةَالعر
ٍ
ِ
ِ
َاىتماموَبمجموعةَمفَالقضاياَالنقديةَومنياََََََََََََََََََََ:
َالتداوليَمفَخبلؿ
َحازـَببلغتوَعمىَالمجاؿ
وقدَفتح
َ
ََٔ-الشاعرَ،والنص ،والمتمقيَعندَحازـَالقرطاجنئٓٚ:
ََٕ-المنياجَٕٛ:

ََٖ-المصدرَالسابؽَ.ٕٙ٘:
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ِ
ِ
يَبالنظرَإلىَمقاصدَمنجزةََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ.
وظيفيةَالنصَالشعر
أَ-إلحاحوَعمىَ

ب-اىتماموَبالمقاـَالتواصميَالذيَيدخؿَفيَسياؽَ"التبميغَالخطابي"َََََََََََََََََََََََََََََََ.
َمفَخبلؿَالمقار ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ؽَََََََََََََََََ.
َبيفَالتخييؿَوالتصدي َِ
نة
لخطابات
َالتداخؿَبيفَا
انشغالوَبقضية
ج-

د-عنايتوَبالغرضَبوصفوَمعيا اًرَموجياًَفيَقر ِ
اءةَالنصَالشعريََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ.
ََََََويمتقي َحازـ َفي َذلؾ َمع َ(ىنريش َبميث) َفي َكتاَبِو َ(الببلغة ََواألسموبية َنحو َنموذج َسيميائيَ
برصد َطابعياَالتداوليَ،حيثَ
وقاـ َ َِ
فقدَاستعرض َ(ىنريش)َمقصدياتَالببلغةَالقديمةََ َ ،
ََ
لتحميؿَالنص)َ
َالمقصدية َىي َالفكري َةَُ ،والعاطفي َةُ َوالتيييجَ ،وقد َرأىَ
َِ
أنماط َمف
َثبلثِة َ ٍَ
ميَزت َالببلغة َالقديمة َبيف َ

أنو"بوسعَالتداوليةَالنصيةَأفَتأخذَ،مفَجديدَ،مفيوـَالمقاـَالنصيَوالوظائؼَالتيَتحددَالمقاماتَ،
وتُدمجَذلؾَكموَفيَنموذجَنصيَوظيفي"َٔ .ومفَىناَشعرَ(ىنريش) َبقناعتوَإلمكانيةَتأسيسَنظريةَ
تداوليةَانطبلقاً َمفَالببلغةَ،إفَالبعدَالتداوليَلمببلغةَيتولدَمفَاىتمامياَبمفيوـَالمقاـَالخطابيَفيَ

سياؽ َبحثيا َعف َالمقاصد َ ،وقد َترتبت َعف َتوجو َالببلغة َنحو َاألثر َالتداولي َأف َوضع َالمتمقي َفيَ

مركز َاالىتماـ َ .ومف َىنا َفإف َالببلغة َتنطمؽ َمف َتصور َأف َكؿ َنص َمتضمف َبالضرورة َلقدر َمفَ
الببلغةَ،أوَىوَببلغةَبشكؿَمفَأألشكاؿَماَداـَيمتمؾَوظيفةَتأثيريةَ.

وباإلمكافَأفَنتصورَالببلغةَ"ض َرورةَوجودَعمـَعاـَلمنصَيكوفَصالحاًَالَلدراسةَالنصوصَاألدبيةَ

وحدىاَ،بؿَلدراسةَغيرىاَمفَالنصوصَعمىَاختبلفيا"َََٕ

بً-البناءًالفنيًلمنصًالشعري:
يتعمؽ َالبناءَالفنيَلمنصَالشعريَبأسموبَالشاعرَألنوَىوَالسمةَالمميزةَوالفارقةَبيفَالخطابَ
َََََ َُ
الشعريَالعاديَوالخطابَالشعريَالفنيَ،واذاَكافَاألسموبَيعكسَبراعةَالشاعرَوثمرةَإبداعوَ ،فإفَ
َحازـَعمىَوعيَوادراؾَبأفَالببلغةَ
يفيةَالبناءَالفنيَلمقصيدةَالشعريةَ.
َ
خيرَتجسيدَلذلؾَىوَك
َ
وقدَكاف ٌ
تمتمؾَتصوراتَكميةَعفَالعناصرَالتيَتدخؿَفيَصميـَتكويفَالعمؿَاألدبيَمعَمراعاةَنظـَالقصيدةَ

الشعري ةَومبدعياَومتمقيياَواآلثارَالناتجةَعنياَ،وعفَعبلقةَذلؾَبالواقعَالحياتيَلممبدعَوالمتمقيَعمىَ
السواءَ.ومفَىناَشددَعمىَعمميةَالترابطَوالتناسؽَوالتبلحـَبيفَأبياتَالقصيدةَالشعريةَوفصولياَوفؽَ
شروطَوقوانيفَمعينةَفيَبناءَالقصيدةَالشعريةَومفَىذهَالشروطَوالقوانيفََ:

ً-1اإلبداعًفيًالستهاللًوالمطالعً:
ََٔ-الببلغةَواألسموبيةَنحوَنموذجَسيميائيَلتحميؿَالنصَ،ىنريشَبميثَ،ترجمةَوتعميؽَمحمدَالعمريَ،طَٕ،أفريقياَ
الشرؽَ،المغربَٜٜٜٔ،ـَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ.َٖٕ:

ََٕ-المرجعَالسابؽَ.ٕٗ:
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َيَرىَ حازـَأفَاإلبداعَفيَاستيبلؿَالقصيدَميزةَأسموبيةَيحرصَعميياَالشعراءَلماَلبلستيبلؿَمفَ
قوة َتأثيرية َوقدرة َغير َعادية َلجذب َانتباه َالمتمقيَ ،وقد َكاف َاالىتماـ َببدايات َالقصائد َعند َالشعراءَ
قديماًَليسَلوَمثيؿَخاصةَأفَبدايةَالقصيدةَىيَمفتاحياَوعنوانياَ،وىيَالعتبةَاألولىَالتيَتعمؿَعمىَ
تشكيؿَاالنطباعَاألوؿَلممتمقيَ،لذلؾَاعتبر"تحسيفَاالستيبلالتَوالمقاطعَمفَأحسفَشيءَفيَىذهَ
َويذكرَ
الغرة"ٔ،
الصناعةَ ،إذ َىي َالطميعة َالدالة َعمى َما َبعدىاَ ،المتنزلة َمف َالقصيدة َمنزلة َالوجو َو َ
ُ

حازـَأىميةََاالستيبلؿَكوسيمةَإقناعيةَلممتمقيَ،إضافةَلماَيحويوَاالستيبلؿَمفَسماتَأسموبيةَجماليةَ
ٌ

وفنيةَليسَفقطَلجذبَانتباهَالمتمقيَ،وانماَصرفوَوانشغالوَعماَفيَالقصيدةَمفَضعؼَأوَنفورَ،لذلؾَ
تكمفَأىميةَالبداياتَفيَالقصائدَبأنياَ"تزيدَالنفسَبحسنياَابتياجاً َونشاطاً َلتمقيَما َبعدىاَإفَكافَ

ٍ
تَبحسنياَعمىَكثير َمفَالتخوفَالواقعَبعدىاَإذاَلـَيتناصرَالحسفَفيماَ
بنسبةَمفَذلؾَ.وربماَغ َ
طّ
َولَََِييا"ََٕ.
َ

ٍ
ٍ
َوتنسحبَعمىَ
َودالالت
تبطَبمحتوىَالقصيدةَكمياَمفَمعاف
لمبداياتَوالمطالعَقيمةَخاصةَتر
ُ

كؿَفصوؿَالقصيدةَ"الَيخموَاإلبداعَفيَالمبادئَمفَأفَيكوفَراجعاًَإلىَماَيقعَفيَاأللفاظَمفَحسفَ
مادةَواستواءَنسجَولطؼَانتقاؿَوتشاكؿَاقترافَوايجازَعبارةَوماَجرىَمجرىَذلؾَمماَيستحسفَفيَ
األلفاظَ،والىَماَيرجعَإلىَالمعانيَمفَحسفَمحاكاةَونفاسةَمفيوـ"َٖ.
َ

َالجمالية َو ِ
ِ
ِ
األسموب َو ِ
ِ
النظـ َوماَبينياَ
َحوؿ َ
َنجدىاَتتمحور ََ
الفنية
ناَإلىَىذهَالممسات
واذاَنظر
ُ

َومحسنات َلمز ِ
ٍ
َمعاف َو ٍ
ٍ
ينة َوحسف َمحاكاة َوتخييؿَ ،ومناسبة َلمغرض َوالمقصدَ ،الذي َيبتدئَ
ألفاظ
مف
الشاعرَقصيدتوَقياساً َإليوَ،وبتنوعَاألغراضَتتنوعَالمطالعَفإذاَكافَالغرضَ"الفخرَكافَالوجوَأفَ
ِ
َمفَاأللفاظَو ِ
النظـَوالمعانيَواألسموبَماَيكوفَفيوَبياءَوتفخيـَ،واذاَكافَالمقصدَالنسيبَكافَ
يعتمد
َ
ٗ
ِ
َفيَكيفية َوصؿَ
اء
َمذاىب َمختمفةً
الوجوَأفَيعتمدَمنياَماَيكوفَفيوَرقةَوعذوبة" َ،وقدَيسم ُ
َ
ؾ َالشعر ُ

فصوؿ َالقصيدة َمع َبعضيا َالبعضَ ،سواء َعمى َمستوى َترابط َالفصؿ َالواحد َأو َترابط َالفصوؿ َمعَ

ََٔ-المنياجَٖٜٓ:

ََٕ-المصدرَالسابؽَٖٜٓ:
ََٖ-المصدرَالسابؽَٖٜٓ:

ََٗ-المصدرَالسابؽََٖٜٓ:
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بعضيا َالبعضَ ،مف َالبدايات َحتى َالنيايات َبمعنى َترابط َعممية َنظـ َالفصؿ َػ ػ َبما َيشمؿ َذلؾ َمفَ
ٍ
ألفاظَومعافَمعَالغرضَ،لذلؾَحددَحازـَأربعةَأضربَلبلتصاؿَبيفَالفصوؿَ:
عباراتَو
َأ -ضربَمتصؿَالعبارةَوالغرض.
ب -ضربَمتصؿَالغرضَمنفصؿَالعبارة.
َ
ت -ضربَمتصؿَالعبارةَدوفَالغرض.
َ
ثَ -ضربَمنفصؿَالغرضَوالعبارةَ.
َ
َََََ"مفَخبلؿَال تصنيؼَالسابؽَيمكفَأفَنذىبَإلىَأفَىناؾَأربعةَأنماطَمفَالنصوصَفيَتصورَ
حازـ...،وقدَتدرجَالقرطاجنيَمفَأشدَىذهَاألنماطَتماسكاًَإلىَأشدىاَتفككاًَ،مماَيعنيَ،فيَنظرناَ،أفَ
األصؿَىوَالتماسؾَ،بينماَالتفكؾَليسَإالَحالةَشاذة"ٔ؛َلذلؾَاعتبرَحازـَالبداياتَالبيتَاألوؿَعمدةَ

األفضؿَأفَيتضمفَمعنىَحسناً َيقعَموقعَاً َحسنَاً َمفَالنفوسَوباالنتقاؿ َمفَالمعانيَ
معانيَالفصؿَ ،و
ً
الجزئيةَلمكميةَعبرَعبلقاتَدالليةَمثؿَعبلقةَالجزءَبالكؿَوالخاصَبالعاـََََ.

ً-2اإلبداعًفيًحسنًالتخمص:
جَكمياَتدؿَعمىَمعنىَواحدَ ،وىو َحسفَاالنتقاؿَ
حسفَالتخمصَوبراعةَالتخمصَوحسفَالخ َرو
ً

َغرض َإلىَغرض َآخرَفيَالقصيدةَ.وىو َففَينسحب َعمى َالشعرَوالنثرَعمى َالسواءَ َ .ولـَ
ٍَ
مف
نماَكافَاالىتماـَبوَمفَحظَ
يخموَشعرَالقدماءَمفَىذاَالففَ،ولكنيـَلـَييتمواَبوَكسائرَالفنوفَ،وا
ُ

القدماءَىوَأفَحسفَ
المحدثيفَمفَالشعراءَٕ.وربماَكافَمرجعَىذاَاالىتماـَعندَالمحدثيفَعنوَعندَ
ّ
التخمصَفيَالنثرَأسيؿَمنوَفيَالشعر؛َألفَالشعرَفيوَوزفَوقافيةَ،فيجبَعمىَالشاعرَمراعاتياَ.
وميما َيكف َمف َأمر َفإف َالنقاد َالقدماء َاىتموا َبحسف َالتخمص َمثمو َمثؿ َمصطمح َاالستيبلؿَ،

اَحسفَالتخمصَمفَالدالالتَعمىَميارةَالشاعرَوبراعتوَ
فتحدثواَعنوَوشرحوهَفيَكتاباتيـَ،وعدو ُ
َ،وجعؿَ
َفسماهَالتخمص
أماَحازـ
فيَالقدرةَعمىَالتصرؼَوالخروجَواالنتقاؿَمفَحيزَإلىَآخرَٖ.
َ
َ
ٌ
ِ
َاإلبداع َوالبر ِ
ِ
ِ
َلمقصيدةَ
َتحقؽ
َبالوسائؿ َالتي
َالتخمص َواالستطرِادَ ،ضمف َاىتمامو
اعة َفي
مذىب
ِ
ُ
َ

ِ
ِ
َالتأثير َالمطموبَ
َيحقؽ
َلوحدة
َينظر
انسجام
وحدتَياَو
َالقصيدة َباعتبا ِرىاَعمبلً َفنياً
َ
ُ
َ
ياَ،وىوَفيَذلؾ ُ
َ
ِ
َالفصؿ َحسنةَ
ادَالفصؿَ،ومنياَأفَتكوف َمو ُاد
َالباحث َلقانوفَاستجادةَمو
فيَالمتمقيَ،ولقدَأشار
ُ
َ
َ

ََٔ-لسانياتَالنصَمدخؿَإلىَانسجاـَالخطاب.ٔ٘ٛ:
ََٕ-انظرَ،عيارَالشعر.َٜٔٗ:

ََٖ-انظرَ،معجـَالمصطمحاتَالببلغيةَوتطورىإٖٕ-َٕٕٜ:
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االطرادَ ،وذلؾَضمف(التماسؾ َالنصي)َٔ .وىذا َالتأثير َالمطموبَفيَالمتمقي َيتعمؽَبميارة َوبراعةَ
الشاعرَ ،فالشعراء َيتفانوف َفي َقدراتيـ َباالنتقاؿ َمف َغرض َآلخر"واعمـ َأف َبالكبلـ َمف َجية َإلىَ

أخرى َأو َمف َغرض َإلى َآخر َال َيخمو َمف َأف َيكوف َمقصوداً َأوالًَ ،فيذكر َالغرض َاألوؿ َألفَ
يستدرج َمنو َإلى َالثانيَ ،وتجعؿ َمأخذ َالكبلـ َفي َالغرض َاألوؿ َصالحة َمييأة َألف َيقع َبعدىاَ

الغرضَالثانيَموقعاً َلطيفاًَ ،وينتقؿَمفَأحدىماَإلىَاآلخرَانتقاالً َمستطرفَاً"ٕ.ويستشيدَحازـَعمىَ
حسفَالتخمصَبقوؿَمسمـَبفَالوليدَ:
َج ْد ِؾَالَتدريفَأفَربَلَ ٍ
"أ ِ
ؾَتُن َش َُرَ
َد َجاىاَمفَقرونِ َِ
َََ
يمةََََََََ َكأف ُ
ُ
َجعفرٖ"
َُ
ذكر
ََََََََََََََََََأ َِرقَتَلياَحتىَتجمّتَبِ ُغرٍةََََََََََ َك ُغرِة
ُ
َيحيىَحيفَي ُ
اعَاالنتقاؿَمفَمعنىَألخرَفمنياَ:
ويتحدث َ
َحازٌـَعفَأنو ِ
ُ
َأ -ماَكافَاالنتقاؿَمميداًَلوَ،وعمىَسبيؿَالتدرج.

ب -االنتقاؿَبواسطةَااللتفات.
َ
َيراعى َفييا َأي َتناسب َمع َالسياؽَ ،وىو َغيرَ
َ
ت -االنتقاؿ َبطريقة َفجة َىجومية َال ُ
يقةَفجائيةَغيرَفنيةَينفرَالمتمقيَويزعجو.
مستساغَ،فاالنتقاؿَبطر
ُ

َََ

ربَحازـ َمثبلًَتطبيقياًَعمىَذلؾَبقصيدةَأبيَالطيبَالمتنبي(أغالبَفيؾَالشوؽ)َوقدَرأىَفيياَ
وقدَض
ٌ
حازـ َالنموذج َالشعري َالمتماسؾ َوالمترابط َمف َحيث َالشكؿ َوالمضموفَ ،ومف َحيث َالترابط َالنحويَ

والدالليَبيفَالبنىَالعميقةَوالسطحيةَ،فبلَمجاؿَعندهَلمفجواتَأوَالخمؿَ،وىذاَالعمؿَالَيقوىَعميوَإالَ
َم ْفَقويتَمادتوَ،وممؾَزماـَلغتوَ،وسماَطبعوََ.

ً-3النتهاءًأوًالخاتمةًً:

ٍ
ٍ
ِ
َبذىف َالمتمقي؛َألفَ
َيعمؽ
وَآخرَشيء
َينتييَإليوَالشاعر َمفَقصيدتِوَ،كماَأن
وىوَآخرَشيء
ًًًًًً
ُ
ُ
ءَمفَالقصيدة َالشعر ِ
ِ
َأفَيترؾ َلدىَالمتمقيَانطباعاً َحسناًَ
َالشاعر
ية َضروريَإذَأر َاد
تحسيف َىذاَالجز
َ
َ
ُ
تجاهَالعمؿَالشعريَ،واذاَكافَاالىتماـَببداياتَالقصيدةَضرورياًَ،فإفَختاموَأيضاً َوجبَأفَيكوفَ
موفقاً َقوياً َمرتبطاً َببدايتوَ،وبذلؾَتطوؿَمدةَالتأثيرَفيَالمتمقيَ،والختاـَكذلؾَىدوءَوسكوفَلمدفقاتَ
الشعريةَالمتواصمة؛َألنوَالَيجوزَقطعَوبترَالقوؿَالشعريَبشكؿَصادـَفجَ،أوَقؿَإفَخاتمةَالقصيدةَ

َََٔ-عناصرَالشعريةَعندَحازـَ.َٙٗ:
ََٕ-المنياج.َٖٔٗ:

َٖ َ-المصدرَالسابؽ.َٖٔٚ:
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ىيَنتيجةَمنطقيةَلماَتقدـَمفَأبياتَ.وقدَأطمؽَعميوَحازـَ(التحجيؿ)َ،وقدَتحدثناَعنوَفيَالتماسؾَ

النصئََ.

ٍ
َبمعاف َسارة َفيما َقصد َبوَ
َََََوقد َربط َاالختتاـ َبالغرض َالشعري َ"فأما َاالختتاـ َفينبغي َأف َيكوف
ٍ
المديحَ،وبمعاف َمؤسيةَفيماَقصدَبوَالتعازيَوالرثاءَ.وكذلؾَيكوفَاالختتاـَفيَكؿَغرضَ
التيانيَو
بماَيناسبوَ.وينبغيَأفَيكوفَالمفظَفيوَمستعذباً َوالتأليؼَجزالً َمناسباًَ،فإفَالنفسَعندَمنقطعَالكبلـَ
تكوفَمتفرغةَلتفقدَماَوقعَفيوَغيرَمشتغمةَباستئناؼَشيءَأخر"َََٕ.

يث َحازـَعفَسماتَالنصَومقوماتوَ،وكيفيةَترابطَأجزائوَ
ََََومفَذلؾَيخمصَالباحثَإلىَأفَحد َ
وتماسكياَكافَمتقارباً َإلىَحد ٍ
َكبير َمعَالمسانيةَفيَالعصرَالحديثَأوَماَيعرؼَاليوـَبالنصانيةَأوَ
عمـَالنصَخاصةَ،إلىَأنوَلـَيكتؼَبالتنظيرَوانماَطبؽَذلؾَنظرياً َعمىَقصيدةَالمتنبي.وقدَأشارَ

د.صبلحَفضؿَفيَكتابوَ(ببلغةَالخطابَوعمـَالنص)َإلىَمحاولةَحازـَالنادرةَوالفريدةَفيَنظرتوَ
لمنصَبشكؿَكميَمفَخبلؿَتماسؾَوترابطَوحداتوَٖ.وسارَفيَنفسَاالتجاهَمحمدَخطابيَفيَكتابوَ
(لسانيات َالنص َمدخؿ َإلى َانسجاـ َالخطاب)َ ،عندما َاعتبر َحازماً َأوؿ ٍ
َيتحدث َعفَ
َناقد َعربي
ُ

ِ
التماسؾ َالنصيَ ،وأف َلديوَمف َاإلشار ِ
ِ
َحوؿ َكيفيات َتماسؾ َالنص َلـ َتظير َإال َفيَ
ىاصات
ات َواإلر
َ
إنتاجَحازـَالنقديَََٗ.

َََََويقرر َيوسؼ َنور َعوض َفي َكتابو(نظرية َالنقد َاألدبي َالحديث) َأف َالعبقريةَ َكميا َانتيَت َعندَ
حازـَالقرطاجنيَ،وذلؾَبعدَحديثِوَعفَالنصَونظريتوَوروادهَوالمعاييرَالبلزمةَلبن ِ
اء َأيَنصَحديثاًَ
وقديمَاًَ٘.

ِ
ِ
َمفَالباحثيفَفيَعمـ َالنصَفيَنظرتِيـَأفَمحاولةَ َحازـَفيَدراستِوَ
َمعَالعديد
الباحث
َََََويتفقً َ
ُ
قصيدةَالمتنبي(أغالبَفيؾَالشوؽ)َوتطبيؽَأفكارهَالنظريةَحوؿَأبياتياَالشعريةَومعرفةَمدىَترابطياَ
ياَخيرَ
وتماسكياَتعتبرَمحاولةَرائدةَفيَىذاَالمجاؿَ،وقدَسبؽَفيياَحازـَالنقادَقديماًَوحديثاًَ،ونظفَأن
ُ
ٍ
ِ
َعمىَمدىَالتقاربَبيفَأفكارَحازـَالنصيةَوأفكارَالنقدَالحديثَحوؿَالنصَ،ويرىَحساـَفرجَفيَ
مثاؿ

ِ
ِ
ٍ
ٍ
َلكيفيةَ
َوصفو
َطويؿ َ(فاف َدايؾ) َفي
َبوقت
َسبؽ
كتابِو َ(نظرية َعمـ َالنص) َأف َحازماً َالقرطاجني،
َ

َٔ-انظرَ،ىذاَالبحثَالتماسؾَالنصيَضمفَعناصرَالشعرية.ٙ٘:

ََٕ-المنياجَ.َٖٓٙ:

ََٖ-انظرَ،ببلغةَالخطابَوعمـَالنصََ.َٕٗ٘:َٕٗٗ:

ََٗ-انظرَ،لسانياتَالنصَمدخؿَإلىَانسجاـَالخطابَ.َٖٔٙ:َٜٔٗ:

ََ٘-انظرَ،نظريةَالنقدَاألدبيَالحديثَ،د.يوسؼَنورَعوضَ،طَٔ،دارَاألميفَلمنشرَوالتوزيعَ،القاىرةَ:َٜٜٔٗ،

َ.َٔٗٔ-ٖٔٙ

95

ِ
ِ
َنجد َأف َ(ديَبوجراندَودريسمر)َمفَأوائؿَالروادَفيَ
وفيَالعصر
تماسؾَالخطابَأوَالنصَٔ.
َالحديث ُ
ِ
ِ
يـَالمبناتَاألولىَلعمـ َالنصَونظريتوَ،وأدواتوَووسائموَالمغويةَ،وقدَوضعاَأيضاً َسبعةَمعاييرَ
وضع
َيعنى َبو َالترابط َالمفظيَ،
ىي َمقومات َبناء َالنصَ ،وال َتتحقؽ َ
ص َيةُ َالنص َإال َبيا َوىيَ :السبؾ َو ُ
َن ْ
والحبؾَويعنيَبوَالتماسؾَالمعنويَ،والقصديةَ،والتقبميةَ،واإلعبلميةَ،والموقفيةَ،والتناصَٕ.

ََََََََواذاَكافَىذاَالجيدَالمذكورَسالفاً َ(ديَبوجراندَودريسمر)َفيَالثمانينياتَمفَالقرفَالسابؽَ،

فإفَحازماً َالقرطاجنيَقدَسبقيـَفيَذلؾَبزمفَطويؿَخاصةَأفَحازماً َاستطاعَأفَيتوصؿَلمقوماتَ
بناءَالنصَالتيَتحدثَعنياَ(ديَبوجراند) ػػَالسيماػػَ(السبؾ)َفقدَتحدثَطويبلًَعفَالترابطَالمفظيَأوَ
النحوي َمف َخبلؿ َالنظـ َحيث َاعتبر َالنص َالشعري َوألفاظو َقبلدة َمف َالجواىر َمتصمة َببعضياَ

البعضَ ،وكؿَجوىرة َفيياَليا َمكانيا َضمف َمجموعَجواىر َالقبلدةَ،بمعنى َتعمؽَألفاظ َالبيت َالواحدَ
ببعضيا َوألفاظ َالفصؿ َالواحد َببعضياَ،وتعمؽ َجميعَالفصوؿَببعضياَوترابطياَوتماسكيا َمفَأولياَ

ألخرىاَ .وأما َالمعيار َالثاني َ(الحبؾ) َالذي َيعني َالترابط َالمعنوي َأو َالفكري َأو َالدالليَ ،وىو َنفسوَ

األسموبَعندَحازـَالذيَقاؿَفيوَإنوَىيئةَلمتأليفاتَالمعنويةَ،وىيَالعبلقاتَالمعنويةَالتيَتربطَأجزاءَ
النص َالشعريَببعضيا َالبعضَلتشكؿَوحدةَنصيةَ،وقد َكانتَوسيمة َحازـ َفي َذلؾَقانوف َالتناسبَ

الذيَيربطَالمعانيَببعضياَمفَخبلؿَالبيتَسابقةَوالحقةَأوَبيفَمجموعةَفصوؿَالنصَالشعريَثـَ
ربط َالمعاني َبالغرض َالشعري َفي َالقصيدة َ ٍ
بشكؿ َعاـ َثـ َكيفيات َاالستيبلؿ َفي َالقصيدة َوحسفَ
التخمصَمفَمعنىَإلىَآخرَ،ثـَبراعةَالختاـَواالنتياءَمنياَ.وقدَوضحَحازـَذلؾَعندماَحددَأربعةَ
أضربَلبلتصاؿَبيفَالفصوؿَ،ويتجسدَعندهَالحبؾَالدالليَفيَمفيوموَالحديثَكأحدَمقوماتَالنصَ

فيَأحدَىذهَاألضربَوىوَضربَمتصؿَالعبارةَوالغرضََ.

ِ
َحؽ َالري ِ
ادة َوالسب ِ
َوصؼ َكيفيات َتماسؾَ
ؽ َفي
َََََََونخمصً َمما
َ
َسبؽ َأف َحازماً َالقرطاجني َلو ُ ّ
ٍ
َ،ومماَيجعمناَنقررَذلؾَبشجاعة َوجرٍأةَ،عمىَمحاولتِوَالميمةَفيَتطبي ِ
ؽَ
النصَالشعريَقديماً َوحديثاً

ِ
ٍ
ِ
عمىَقصيدة َأبيَالطيبَالمتنبي(أغالبَ
هَ،وتوضيحَكيفياتَالتماسؾَالنصيَبشكؿ َعمميَوعممي َ
أفكار
ِ
ِ
َكيفية َتماسؾ َالنصَ
َوصؼ
َالجيد َالذي َقد َمو َحازـ َالقرطاجني َفي
فيؾ َالشوؽ)".ويبدو َجمياًَ ،أف
َ
ِ
الشعريَ ،ال ِ
َاالحتفاظ َبح ِ
ِ
ؽَ
َالشأفَ ،مع
َعمماء َالنص َالمحدثوف َأف َيقدموه َفي َىذا
َعما َيحاو ُؿ
َ
ُ
َيق ُؿ ّ
ٖ
ِ
السب ِ
َلذلؾَالناقدَالفذَ،بماَيربوَعمىَاأللؼَسنة" ًََ.
ؽ

ََٔ-انظرَ،نظريةَعمـَالنصَ،حساـَأحمدَفرجَ،طَٔ،مكتبةَاآلدابَ،القاىرةََ.ٖٔٚ-َٖٔٙ:ٕٓٓٚ،

ََٕ-انظرَ،عمـَلغةَالنصَالمفاىيـَواالتجاىاتَ،د.سعيدَحسفَبحيريَ،طَٔ،مؤسسةَالمختارَ،القاىرةََ.َٕٔٚ:َٕٓٓٗ،
َٖ َ-أصوؿَالمعاييرَالنصيةَفيَالتراثَالنقديَوالببلغيَعندَالعربَ،عبدَالخالؽَفرحافَشاىيفَ،رسالةَماجستيرَ،
جامعةَالكوفةَ،العراؽََ.َٔٔ٘:َٕٕٓٔ،
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ادلبحث انثانث -ادلتهقي:

ً

أً-النصًاألدبيًوعالقتهًبالمتمقيً:
ؿ َالمتمقيَمحو اًرَميماًَفيَالعمميةَاإلبداعيةَقديماًَوحديثاًَفيوَأحدَعناصرَاالتصاؿَالذيَالَ
يشك َُ
نصَ
إلبداع َ ٍَ
َِ
كبير َ
مفَجيد َ ٍَ
ٍَ
لمبدعُ َ
ماَيقوـ َبوَا َ
َُ
اؿ؛ َألفَ َكؿَ َ
ؿ َمفَاألحو َِ
يمكف َاالستغناءَعنوَبأيَ َحا ٍَ
َُ
العربَ
النقاد َ َُ
فقدَاىتـ َ َُ
ََ
جؿ َالمتمقيَ ،ولماَكانتَكؿَ َىذهَاألىمي َةَ َلممتمقيَ ،
الجماؿَ ،إنما أل َِ
َِ
عاليَالقيمة َو
َِ

القدماءَوالشعراءَأنفسيـَبعمميةَالتمقيَ ،وتأثيرَالشعرَفيَنفوسَالمتمقيفَ ،واالعتمادَعمىَردودَالفعؿَ
تبطةَباالنفعاؿَمفَحيثَالنفورَواالنقباضَأوَالرضاَواالنبساطَليسَإالَ،األمرَالذيَجعؿَنظرتيـَ
َِ
المر
لممتمقيَنظرةَمقصودةَلذاتياَباعتبارَأفَالمتمقيَمستقبؿَلمعمؿَاألدبي"َ،إفَمقول َةََالقارئَلـَيتحددَلياَ

وجودَواضحَفيَالدرسَالقديـَ ،ألفَالقراءةَالحقةَتقتضيَحركةَمعاكسةَمفَالقارئَلمنص"ٔ.وبالرغـَ
مف َذلؾ َكاف َلمجاحظ َوابف َطباطبا َوقدامة َبف َجعفر وأبو َىبلؿ العسكري ََوعبد َالقاىر َالجرجانيَ
إسيامات َال َبأس َبيا َفي َعممية َالتمقيَ ،ولقد َتحدثوا َعف َالمقاـ َوالحاؿ َفقالوا(:لكؿ َمقاـ َمقاؿ) َمماَ

طََبة َبحدودىا َالعمرية َواالجتماعية َوالثقافية َوالنفسيةَ،
خا ََ
َالم ََ
يعني َتناسب َالخطاب َالببلغي َمع َالفئة َُ
وىذاَيعنيَأيضاًَأفَالجانبَاإلقناعيَكافَحاض اًرَفيَالشعر.

ََََواذاَانتقمناَإلىَموقؼَحازـَمفَالمتمقيَ ،نجدَأف _المتمقي_ َحاضر َعندهَ ،ولوَمكانة َمرموقةَفيَ
مفَعناصرَ
َِ
عنصرَىامَاً َ
بوصفو َ
َِ
اضع َكثي ٍرة َمفَكتابوَ
فقدَأشار َإلىَالمتمقي َفيَمو ََ
نظريتوَالشعريةَ ،
ََاً
َ
اإلبداعيةَ ،ومف َىنا َانطمؽ َحازـ َفي َوضع َمبادئو َلئلحاطةَ
َِ
َالعممية َ
َِ
ؿ َدو اًر َبار اًز َفي
االتصاؿ َيشغ َُ
َِ
بقضيةَالتمقيَمفَخبلؿَعبلقةَالمتمقيَبالمحاكاةَوالتخييؿَ ،ىذهَالعبلقةَالتيَركَزَعميياَوأوالىا َ ُجؿَ
أثر َفيَ
عنايتوَفيَالقوؿَالشعري ،بمعنىَأفَالقوؿَالشعريَارتبطَتَ َمي ُزهَإلىَحد َكبيرَبماَيتركوَمف َ ٍَ

نفوس َالمتمقيفَ ،وىذا َال َيحدث َإال َبتغميب َالوظيفة َاالنفعالية َوطغياف َالناحية َالفنية َالجمالية َعمىَ
مجمؿَالخطابَالشعريَ ،لذلؾَنراهَربطَمفيوـَالشعرَبحسفَموقعَالمحاكاةَمفَالنفسَوتأثرَالمتمقيَ
بجماؿَالتخييؿَ،فالشعرَالحقيقيَىوَالذي"مف َشأنوَأفَيحبَبَإلىَالنفسَماَقصدَتحبيبوَإليياَويكرهَ

إلييا َما َقصد َتكرييوَ ،لتحمؿ َبذلؾ َعمى َطمبو َأو َاليرب َمنوَ ،بما َيتضمف َمف َحسف َتخييؿ َلوَ،

ومحاكاةَمستقمةَبنفسياَأوَمتصورةَبحسفَىيأةَتأليؼَالكبلـ"َٕ .وبالمقابؿَيعتبرَحازـَأفَأردأَالشعرَ

َٔ -قضاياَالحداثةَ.َٕٕٔ:
ََٕ-المنياج.ٚٔ :
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حا َكي َأوَ
َالم ََ
وأقبحو َىو"ما َكاف َقبيح َالمحاكاة َوالييئة...وقبح َالمحاكاة َيغطي َعمى َكثير َمف َحسف َُ

قبحوَويشغؿَعفَتخيؿَذلؾَ.فتجمدَالنفسَعفَالتأثرَلو"َٔ.
َ

َولما َكانتَالمحاكاةَىيَتجسيدَلمواقعَاإلنسانيَوتشكيؿَلمعطياتوَ ،يرى ًالباحث َأنياَتعكسَ

َوالتجارب َواليموـ َوالمعاناة َلكمييماَ ،وبالتالي َفإف َتشكيؿ َالواقع َالماديَ
واقع َالمبدع َوالمتمقي َمعَاًَ ،

واإلنسانيَشيءَ ،والشيء َاألخر َىوَتشكيؿَالصورةَليذاَالواقعَفيَذىفَالمبدعَبطريقةَفنيةَوجماليةَ
رائعةَيظيرَأثرىاَعمىَالمتمقيَفيتحقؽَاالنبساطَوالرضاَواالستمتاع ،والَتحقؽَالمحاكاةَذلؾَوحدىاَبؿَ

باالرتباطَالكامؿَمعَالتخييؿَ،ألفَالتخييؿَىوَاألثرَالناتجَعفَالمحاكاةَ،وىوَاألثرَالذيَيحقؽَالمتعةَ
الفنيةَوالجماليةَلممتمقيَوانياضَنفسوَباإلغرابَوالتعجيبَوالمفاجأةَوالطرافة ،والنفسَمولعةَباألشياء،

يوَينحوَبالشعرَنحوَالتعجيبَواالستغرابَمبتعداًَبوَعفَالمألوؼَ،وماَذلؾَإالَليؤكدَحصوؿَالتأثيرَ
َِ
ف

الجمالي َعندَالمتمقيَ"إفَالتعجيبَواالستغرابَبارتكازهَعمىَغيرَالمألوؼَأوَالمعتادَأوَحسبَعبارةَ
"حازـ":المستطرؼَوالنادرَالوقوعَوالمفاجحَلمنفسَ،يعمؿَعمىَكسرَالتوقعَأوَأفؽَانتظارَالمقوؿَلوَ،

ويزحزحوَعماَاعتادَعميوََ،وقدَيفاجئوَبماَلـَيتوقعَ،ومفَىناَيتحقؽَاالنفعاؿَوالتأثرَواليزةَالجمالية"َٕ
َ

َ

ويرىَالباحثَأفَالسببَاألساسيَلقوؿَالشعرَوالحضَعميوَعندَحازـَىوَمدىَتأثيرَالشعرَ

فيَالنفوس"ىيَأمورَتحدثَعنياَتأثراتَوانفعاالتَلمنفوسَ،لكوفَتمؾَاألمورَمماَيناسبياَويبسطياَأوَ
ينافرىاَويقبضيا"ٖ.ومفَالممكفَاعتبارَىذاَاالىتماـَأنوَيعكسَالبعدَالنفسيَلممتمقيَ"فالباعثَالمباشرَ
لمنظـَذاتيَمرتبطَبأغراضَأوؿ"ٗ.أماَالبعدَاألخرَلنظـَالشعرَعندَحازـَىوَالبعدَالمعرفيَواألخبلقيَ

أوَبمعنىَأخرَىو َ تمؾَالوظيفةَالتيَيسعىَالشعرَلتحقيقياَباعتبارهَرسالةَلياَارتباطَوثيؽَبسموكياتَ
جميورَالمتمقيفَيجبَأفَتحتويَتمؾَالرسالةَالشعريةَعمىَلغةَفنيةَرائعةَمفَخبلؿَألفاظياَومعانيياَ

وأسموبياَ ،وىو َما َأطمؽ َعميو َحازـ َ(المعاني َالجميورية) ،وذلؾ َبأف َتكوف َمألوفة َومرتبطة َبإدراؾَ

َالممكف َإيراد َالمعاني َغيرَ
َِ
جميور َالمتمقيفَ ،ومؤثرة َفييـ َبمعنى َأف َيكوف َمدار َالشعر َحولياَ ،ومف

المألوفة َولكف َبشرطَ ،يقوؿ":ومف َالمعاني َالتي َليست َبمعروفة َعند َالجميور َما َيستحسف َإيراده َفيَ
وذلؾَإذاَكافَمماَفطرتَالنفوسَعمىَالحنيفَإليوَأوَالتألـَمنوَوبالجممة َعمىَماَتتأثرَلوَ
َِ
الشعرَ ،

ََٔ-المنياجَ.ٕٚ :
 نظريةَالمعنىَعندَحازـَالقرطاجنيَ،فاطمةَعبدَا َالوىيبيَ،طَٔ،المركزَالثقافيَالعربيَ،الدارَالبيضاءََٕٕٓٓ،.ٕٜٛ:َٕٜٚ:

ََٖ-المرجعَالسابؽ.ٔٔ:

ََٗ-مفيوـَالشعر.ٕٖٕ:
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النفسَتأثرَارتياحَأوَأكتراثَبحسبَماَيميؽَبغرضَغرضَمفَذلؾ"َٔ.واذاَكافَحازـَاىتـَبالكيفيةَ

فيَتوصيؿَالمعانيَوعبلقتياَباألغراضَوالموضوعاتَالمألوفةَلدىَجميورَالمتمقيفَ ،فإنوَأيضاً َاىتـَ
بنوعيةَالمتمقيفَالخاصةَوالعامةَ،وأفَالشعرَيتوجوَإلىَالطرفيفَلذاَ"وجبَأفَتكوفَأعرؽَالمعانيَفيَ
الصناعةَالشعريةَماَاشتدتَعمقتوَبأغراضَاإلنسافَوكانتَدواعيَآرائوَمتوفرةَعميوَ َ ،وكانتَنفوسَ

الخاصةَوالعامةَقدَاشتركتَفيَالفطرةَعمىَالميؿَإليياَأوَالنفورَعنيا"َٕ.وقدَساوىَحازـَفيَالمعانيَ
المتضمنةَلمقوؿ َالشعريَبيفَالعامةَوالخاصةَوىوَبذلؾَيدعوَالعامةَلمحاؽَبالخاصةَومواكبتيـَفيَ
َِ
عممية الفيـَواإلدراؾَوتقبؿَالعمؿَالشعريَ ،وذلؾَالَيكوفَإالَبالقراءةَوزيادةَالمعرفةَبأفَيمزـَشاعرَ

مجيدَلمدةَطويمةَيتدربَعمىَيديوَ،وبزيادةَالثقافةَوالتنويرَمفَخبلؿَاإلطبلعَعمىَالتاريخَوالقصصَ
بقضية َاالستعداد َواالعتقادَلدىَجميور َالمتمقيفَلمشعرَ
َِ
َاألمر َ
ََ
ط َىذا
وأقواؿ َالشعراءَالقدماءَ ،وقد َرب ََ
وأىميتوَ ،فبدوف َاالستعداد َوتقبؿ َالعمؿ َالشعري َ َوتذوقو َوالتفاعؿ َمعو َيصبح َغير َمجد َوضرب َمفَ
التكمـ َالمبتذؿ َليس َإالَ .وفي َالحديث َعف َالمتمقي َالقارئ َنجد َحازمَاً َيدعو َلجميور َالعامة َلمواكبةَ

جميورَالخاصةَفيَالقراءةَوسعةَاإلطبلعَوزيادةَالمعرفةَ،وفيَىذاَاألمرَنجدَرابطَاًَمشتركَاًَبيفَحازـَ

وماَنادىَبوَ(ريفاتير)َحوؿَأىميةَوجودَالقارئَالعمدةَأوَالمثاليَ،والذيَيكوفَمتمكنَاًَمفَقدرَتِوَعمىَ
النص َوتفكيؾَشفراتو َ ،وذلؾَالَيكوفَإالَباإلطبلعَالواسعَوالمعرفةَالكبيرةَوالذوؽَالرفيعَ"ييمناَ
تحميؿ َ َِ
َِ

أفَيكوفَ
ََ
مفَذلؾَالوصوؿَإلىَمقولةَ(ريفاتير) َعفَوجودَ(القارئَالمثالي) أوَ(الخارؽ) الذيَيتحتَُـ َ
األدبية َالتاريخيةَالمتوفرةَاليوـَ ،وانماَمسمحةَبالقدرةَعمىَتسجيؿَ
َِ
فة َ
اإلطبلعَ ،ليسَفقطَبالمعر َِ
َِ
اسع َ
و ََ
انطباعَجماليََتسجيبلًَواعياًَ،ثـَإحالتوَمرةَثانيةَإلىَبنيةَفعالةَلمنص"ٖ .ويعرضَ(تودورؼ)ثبلثةَ
ٍَ
كؿََ
أنواعَمفَالقراءةَضمفَماَيسميوَنظريةَالقراءةَعمىَاعتبارَأفَعمميةَالقراءةَىيَتقريرَمصيرَبالنسبةَ

لمنصَ ،والقراءاتَالتيَحددىاَ(تودورؼ) َاإلسقاطيةَوالشرحَوالشاعريةَ،فالقراءةَالشاعريةَ:ىيَالقراءةَ
األكثرَتمي اًزَواثارةَمفَالقراءتيفَالسابقتيفَ،وقدَيكوفَفيياَبعضَالصعوبةَ،والتيَبدورىاَتجعؿَالقارئَ
حاضرَالذىفَمتيقظ َالفكرَ،ينطمؽَمفَذاتوَلمنصَ،وبالعكسَمفَالنصَلذاتوَ،مفَأجؿَكشؼَماَفيَ
ٍ
اءَالمعانيَمعاف َتضفيَقيمةَوجماليةَ
باطفَالنصَ،وماَىوَغائبَمفَالمعانيَ،فوراءَالمغةَلغةَ،وور
عمىَالنصَ،وفيَالقراءةَالشاعريةَتخمؽَالشيفرةَمكانياَودورىاَوكذلؾَالسياؽ؛َألفَ"قراءةَالنصَمفَ

خبلؿ َشيفرتو َبناء َعمى َمعطيات َسياقو َالفني"ٗ َتجعمو َكائنَاً َحيَاً َينمو َويتطور َ َويتفاعؿ َمعو َالقارئَ
َٔ-المنياج.ٕٛ:

ََٕ-المصدرالسابؽَ.ٕٓ:

ََٖ-قضاياَالحداثةَعندَعبدَالقاىرَالجرجانيَ.ٕٓٙ:
َ-الخطيئةَوالتكفير61:
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ؾ َمغاليقو َوتفسير َانحرافاتو َوالتمذذ َواالستمتاع َبكـ َاإلشارات َواإليحاءاتَ
ويستجيب َلو َبقدرتو َعمى َفَ ّ
التيَيطمقياَالنصَ،ومفَىناَفإفَالقراءةَالشاعرية"أقدرَعمىَتجميةَحقائؽَالتجربةَاألدبيةَوعمىَإثراءَ

معطياتَالمغةَكاكتسابَإنسانيَحضاريَقويـ"َََََََََٔ.

ًًًًًًًويرى ًالباحثً َأف َىذه َالقراءات َتنطبؽ َعمى َما َتحدث َبو َحازـ َأف َىناؾ َمف َالقراء َالمتمقيفَ
(جميورَالعامة)َتنطبؽَعمييـَالقراءةَاإلسقاطيةَوالشرحَ،أماَالقراءةَالشاعريةَحسبَحازـَفإنياَتنطبؽَ

عمى َالمتمقيف(جميورَالخاصة)َ ،واذاَكافَحازـَقدَطالبَالمتمقيَمفَجميورَالعامةَلمواكبةَالمتمقيَ
لفحوؿ َالشعرَ،
اءة َ َِ
مفَجميورَالخاصةَ ،فإفَذلؾَالَيتأتىَإالَبالتدريبَواإلطبلعَوزيادةَالمعرفةَوقر ٍَ
يتمكفَالنصَمفَاكتسابَقيـَجديدةَعمىَيدَالقارئَ ،وتختمؼَىذهَ
َ
ألنوَبمثؿَىذاَالنوعَمفَالمتمقيفَ"

قارئَواحدَفيَأزمنةَمتقاربةَوكؿَىذهَالتنوعاتَىيَدالالتَ
القيـَوتتنوعَمفَبيفَقارئََوآخرَ،بؿَعندَ َ

يتقاربَ
َُ
لمنصَحتىَوافَتناقضتَمعَبعضياَالبعض .وىذهَمقدرةَثقافيةَالَتييأَإالَلمقارئَالصحيح"َٕ َ.و
َدرجة َتأثير َالنص َفي َالمتمقي َومدى َانفعالو َوانبساطو َوتقبمو َ"وقدَ
َِ
حازـ َمع (إي َزر) َو(ياوس) َفي
ٌَ
اكتسبَالمتمقيَدو اًرَأكثرَفاعميةَ ،بظيورَنظريةَ"التأثير"أوَنظريةَ"القارئَفيَالنص"عمىَيديَ"إيزر"َ

"ٖ ََ.فإذاَكانتَبعضَالنظرياتَالنقديةَأعطتَلممتمقيَدو اًرَثانوياً َفيَعمميةَاإلبداعَفإفَىذهَالنظريةَ
انفعؿَبوَوأعطاهَ
َ
قدَأعمتَمفَشأفَالقارئَالمتمقيَفيَعمميةَالتأثيرَ ،فإفَسارَالمتمقيَباتجاهَالنصَو

قيمةَوقدرَ،وبالعكسَفإفَالنصَأيضاًَيمنحَالقارئَقيمَاًَفني َةًَوجمالي َةًَمميزةَ.وقدَاتفؽَ(حازـ)َو(جيرارَ
جينت)َفيَكوفَاألدبَعامةَوالشعرَخاصةَيحقؽَلممتمقيَالمتعةَوالفائدةَ ،فإفَكافَالنصَالشعريَ
َيزود َالمتمقيَبالقيـَ
عند َحازـَيجبَأف َيحقؽ َلممتمقي َاالنبساط َوالراحةَوالمتعةَالجماليةَ ،فإنو َأيضاً َُ

األخبلقيةَوالعمؿَمفَخبلؿَالنصَعمىَتغيرَأخبلقياتَوسموكياتَالمتمقيفَنحوَاألفضؿَواألحسفَ،

ويزوده َأيضَاً َبالجوانب َالمعرفيةَ ،وبخبلصات َتجارب َالحياة َ"وىكذا َيتفؽ َحازـ َوجيرار َجينيت" َفيَ
نظرتيماَإلىَوظيفةَاألدبَعمىَأفَاألدبَفائدةَومتعةَ،منفعةَولذةَفيَآفَ َمعَاً.إذَترتبطَالوظيفتافَ

عندىما َإلى َحد َاالمتزاج َوالتداخؿَ ،فالفائدة َىي َكؿ َما َيجنيو َالمتمقي َمف َخبرات َوما َيحصمو َمفَ

معارؼ"َٗ.

بًً-التخييلًوالمتمقيَ:

 - 1الخطيئةَوالتكفير 16:
 اٌّظذر اٌظببك11 :َََٖ-الببلغةَواألسموبيةَعندَالسكاكي.ٖٓ :

ََٗ-التخييؿَوالقوؿَبيفَحازـَالقرطاجنيَوجيرارَجينيت ٙ٘:
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حازـَالتخييؿَحدَاًَمفَحدودَالشعرَ ،وأكدَفيَأكثرَمفَموضعَفيَكتابوَعمىَارتباطَالشعرَ
َّ
جعؿ َ
ََََ ََ
بالتخييؿَكارتباطَالجسدَبالروحَ،لذلؾَربطَأىميةَالشعرَوقيمتوَوتأثيرهَفيَالمتمقيَبماَفيوَمفَتخييؿ؛َ

إنماَالشعر" ىوَالتخييؿَفيَأيَمادةَاتفؽَوالَيشترطَفيَذلؾَصدؽَوالَكذبَ،بؿَأييماَائتمفتَاألقاويؿَ

المخيمةَمنو"َٔ .

واذ َكانتَالمحاكاةَىيَتجسيدَالصورةَلمواقعَفيَذىفَالمبدعَ ،فإفَىذهَالصورةَتنتقؿَلذىفَ
َ
َبشكؿ َأعمؽَ
ٍَ
المتمقي َمف َخبلؿ َعممية َالتخييؿَ ،بمعنى َأف َىذه َالصورة َينظر َليا َالمتمقي َويتخيميا

َالتأثير َفي َالمتمقي َيعمؿ َالتخييؿ َعمى َ"إنياض َالنفوس َإلى َفعؿَ
َِ
وأكثر َرحاب َةً َواتساعَاًَ ،ومف َخبلؿ
شيءَأوَطمبوَأوَاعتقادهَأوَالتخميَعفَفعموَأوَطمبوَأوَاعتقادهَبماَيخيؿَلياَفيوَمفَحسفَأوَقبحَ

أوَجبللوَأوَخسة"ٕ .وربطَحازـَالتخييؿَفيَالشعرَبأربعةَجوانبَىيَالمعنىَوالمفظَواألسموبَوالوزفَ
وىكذاَيعنيَأفَ"األقاويؿَالشعريةَيحسفَموقعياَمفَالنفوس"َٖ.

ٍ
بعةَالسابقةَوظيرَبشكؿ ٍ
َمميز َمبتكرَفيَالصورةَالشعريةَ
إذاَتجمىَالتخييؿَفيَالعناصرَاألر
َ
بةَالنفسيةَوماَتحمموَمفَمعافَو ٍ
ٍ
ألفاظَوموسيقاَوأسموبَيتجاوزَكؿَ
وماَتحمموَمفَتجسيدَلمواقعَولمتجر
التك ارريةَوالتقميدَتظيرَبراعةَالمبدعَفيَمزجَجميعَذلؾَ،ونقؿَالمتمقيَإلىَعالموَالممتعَوالتأثيرَفيوَ.
ووفؽَذلؾَمفَالممكفَرصدَالتمقيَالذيَأشارَإليوَحازـَمفَخبلؿَالمغةَالشعريةَلممبدعَ ،وبالتحديدَ

مف َحيثَاختيار َمواد َالمفظ َوانتقاءَأفضمياَ ،وأفَتكوف َدالة َعمى َأجزاءَالمعاني َالمناسبة َوالمرتبطةَ
بالغرضَوالوزفَالمناسبَوارتباطَكؿَماَسبؽَبعبلقاتَأسموبيةَوجماليةَمميزةَ ،الميـَأفَيتمثؿَكؿَماَ

سبؽَفيَالكيفيةَالتيَيقدـَفيياَالعمؿَلممتمقيَ،مماَيعنيَأفَالقرطاجنيَأشارَإلىَحضورَالمتمقيَفيَ
ذاَكافَالمبدعَييتـَبالكيفيةَالتيَيقدـَبياَ
ذىفَالمبدعَعندَقياموَبالتخيؿَوالمحاكاةَوتشكيؿَالصورةَ.وا
ُ
فإفَالمتمقيَيكمؿَبناءَالنصَبالتخييؿَثـَمحاولةَالتكيؼَ
يَومفَخبلؿَالتخيؿَوالمحاكاةَ،
َ
العمؿَالشعر
ُ

معَالنصَالشعريَو"التخييؿ َإثارةَلمقوةَالبلواعيةَعندَالمتمقيَ ،عمىَنحوَيغمبَالبلوعيَعمىَالوعيَ،

ويغمبَالتخيؿَعمىَالتصديؽَوجممةَاألمرَأفَالمتمقيَينفعؿَلمتخييؿَانفعاالً َمفَغيرَرويةَإلىَجيةَ
اءةَبشكؿ َإيجابيَ"وليستَمجردَ
ٍَ
مفَاالنبساطَأوَاالنقباض"َٗ .وىذاَالتخييؿَيدفعَالمتمقيَلمتحرؾَولمقر

حضور َسمبيَ ،أي َال َبد َمف َتوازف َحضوري َبيف َاإلبداع َوالقراءة"َ٘ .ويرى َعبد َالسبلـ َالمسدي َأفَ

حضور َالمتمقي َعمى َصفحات َالنص َالشعري َمعموـ َبالضرورة" َوىو َما َيمكف َاستغبللو َفي َبمورةَ

َٔ -المنياج.ٛٔ:

َٕ -المصدرَالسابؽ.ٔٓٙ :
ََٖ-المصدرَالسابؽَ.ٜٔٔ:

ََٗ-طبيعةَالشعرَعندَحازـَالقرطاجني َ.ٛٛ:

َ٘ -قضاياَالحداثةَعندَعبدَالقاىرَالجرجانيَ.ٕٓٗ:
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األبعادَالسوسيولوجيةَوالنفسيةَفيَالظاىرةَالمغويةَ"ٔ.األمرَالذيَدفعَ(ريفاتير)َإلىَحضَالمتمقيَعمىَ

القياـَبعمميةَالتأويؿَمفَخبلؿَحضورهَفيَالنصَبصفتوَالمتمقيَاألعمىَ ،والَيفيـَمفَذلؾَىوَفيـَ

المحتوىَلمنصَالشعريَفحسبَ"بؿَعمىَتقمصَثوبَالتجربةَالمنقولةَعبرَالخطابَكذلؾ"ٕ.

تً-المتمقيًوالقوىًاإلبداعية:

اساتَالنقديةَالحديثةَبالمتمقيَفيماَيعرؼَ(بنظريةَالتمقي) َوكثرتَالدراساتَوالبحوثَ
َََََاىتمتَالدر
ُ
لدرجةَأصبح َاألمر َمعياَيأخذ َاتجاه َاإلجماع َعمى َأف َالمتمقيَوقراءتو َلمنصَىو َإبداع ٍ
َثاف َلمنصَ

الشعريَ،والعمميةَاإلبداعيةَبرمتياَالَيكتبَلياَالحياةَوالحضورَإالَبوجودَالمتمقيَ ،ومفَىناَتحدثَ

الشراكةَوالتقاربَبيفَمبدعَالنصَوقارئو.

َََََويرى ًالباحث َأنو َعندما َنتحدث َعف َتقارب َحازـ َمع َاألفكار َالنقدية َالحديثة َحوؿ َالمتمقيَ
ؿَ
وجودَىذاَالتقاربَ،ألفَحازمَاًَغطَىَفيَكتاَبِوَتقريباًَك َّ
دعاءَ َِ
والقارئ،الَيأخذناَالخوؼَأوَالقمؽَمفَا َِ

ي،إالَفيَالمصطمح َنفسو َ(المتمقي) أو(التمقي) َلـَيذكرهَ
َِ
ماَيتعمؽَبالمتمقيَوعمؿَالقراءةَلمنصَالشعر
البسيطَ ،لذلؾ َعمؿَ
َِ
السيؿ َ
َباألمر َ َِ
َِ
اءة َلمنص َليست
صراح َةًَ ،ومف َىنا َفإنوَيؤكد َعمى َأف َعممي َةَ َالقر َِ
جاىداً َليرتقيَبالمتمقيَالعاديَأوَالمتوسطَ -وىوَماَأسماهَ(جميورَالعامة) فيوَ"يحتاجَإلىَتحسيفَ
ؽ َوالخب ِرَة َتوازيَماَيحمموَالمبدعَ
مفَالكفاءة َوالميا ِرَة َوالذو َِ
َِ
ويحتاجَإلىَدرجات َ
ٍَ
مسموعةَأوَمفيومة"ٖ.
بحيث َتصبح َاألرضية َواحدة َ"ويشتركاف َفي َالسياؽ َوالميارات َوفي َالثقافة َأيضاً َالتي َتجعؿ َالقائؿَ

تحرصَأالَيفقدَتواصموَمعو"ٗ.
َ

ََََلذلؾ َيشترط َحازـ َعمى َالمتمقي َأف َيعرؼ َقدراتو َاإلبداعية َوقواه َالفكرية َجيداً َويعرؼ َحدودىاَ
وقدرىا َقبؿ َأف َيبدأ َبتحميؿ َالنص َوتفكيكو َواال َ"ليس َينبغي َأف َيعترض َعمييـ َفي َأقاويميـ َإال َمفَ

تزاحـَرتبتوَفيَحسفَتأليؼَالكبلـَوابداعَالنظاـَرتبتيـ"٘.وقدَحرصَحازـَعمىَالمحافظةَعمىَالحدودَ

أو َعمى َالخيط َالرفيع َالذي َيفصؿ َالمتمقي َعف َالمبدعَ ،بمعنى َأنيما َال َيتساوياف َعنده َوليسا َشيئاًَ
واحداً َإالَأفَلكؿَواحدَقدرهَالميـَ،وميماَبمغَالمتمقيَمفَحدودَالوفرةَوالخبرةَ ،فإفَالمبدعَلوَالمكانةَ

األعمى"فإنماَيكوفَمقدارَفضؿَالتأليؼَعمىَقدرَفضؿَالطبعَوالمعرفةَبالكبلـ"َ .ٙوينظرَحازـَليذاَ

الجانبَمفَالموضوعَنظرةَأظفَأنياَحياديةَأوَموضوعيةَليسَفيياَمفَالمبالغةَأوَاالنحيازَكماَفعؿَ

ََٔ-األسموبيةَواألسموب.ٛٓ :
ََٕ-المرجعَالسابؽَ.ٛٔ:
ََٖ-المنياج.ٔٗٗ :

ََٗ-نظريةَالمعنىَعندَحازـَالقرطاجني.ٕٗٔ :
ََ٘-المنياجَ.ٔٗٗ :

َ-َٙالمصدرَالسابؽَ.ٔٗٗ:
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(بارت)َعندماَساوىَتماماً َبيفَالمبدعَوالمتمقيَبؿَووحدَبينيماََ ،ووصفو(ريفاتير) بالقارئَالخارؽَ"َ ،
الذيَيقررَ_َبمقدارَماَيقررَالكاتبَنفسو َ_َمعنىَالنص"َٔ .ووفقاً َلذلؾَفإفَالمتمقيَلديوَمفَالقوةَ
اإلبداعيةَماَيمكنوَمفَقراءةَالنصَوتحميموَوادراؾَخيوطوَوأفكارهَ،األمرَالذيَيمكنوَمفَاإلحساسَ
بالمذةَوالمتعةَوالفائدةَمعاًَ،وعمىَىذاَاألساسَتنبوَحازـَلوجودَجانبيفَمفَالقوةَاإلبداعيةَعندَالمتمقيَ

الجانبَالمعرفيَوالجانبَالنفسي َ،وفيَىذيفَالجانبيفَيراعيَالخصوصيةَاالجتماعيةَوالثقافيةَوالدينيةَ
لمجميورَبشكؿَيعكسَالواقعَبكؿَتفاصيموَلذلؾَ ،فالمتمقيَتقعَعميوَمسؤوليةَتمقيَالعمؿَالشعريَمفَ

ؼ َوكافَفيَقوةَكؿَواحدَمفَجميورَ
ماَع ِرؼَوتؤَثّرَلوَ،أوَكافَمستعداً
َألفَيتأثرَلوَإذاَع ِر َ
ُ
خبلؿَ" ُ
توَفيَالفيـَصالحةَأفَيتصورَذلؾَإذاَع ِرؼَبو"ٕ.ومفَىناَيراىفَحازـَعمىَالمتمقيَالفطفَ
مفَ ِجبم
ُ

الخبيرَوثقتوَبقدرتوَعمىَمعرفةَخفاياَالشعرَوصناعتوَوذلؾَبمعرفةَالقوانيفَالضابطةَلمعمميةَالشعريةَ
وبمساعدة َالطبع َوالذوؽ َالرفيع ََ ،فما َيممكو َالمبدع َيجب َأال َيقؿ َعنو َالمتمقيَ ،فالقدرة َعمى َالتشبوَ

بلً "وتقارباً َكبيريف َوالقوؿ َالشعري َ،ألفَ
والتخيؿ َوطرح َاالستفسارات َواألسئمة َوالتأمبلت َيخمؽ َتفاع َ
المبدعَكماَيكتبَمفَخبلؿَتراكماتَثقافيةَوق ارراتَسابقةَفكذالؾَالمتمقيَليسَالمطموبَمنوَاكتشاؼَ

النصَبؿَإنتاجوَمفَجديدَ،وعمىَالمتمقيَأفَيعرؼَالتطوراتَالكميةَلمقصيدةَوأغراضياَومعانيياَومفَ

درجةَاتساقياَوتماسكياَوانسجاـَمعانيَفصولياَمعَالنصَالكامؿََ.
َ

صَْورَلمقصيدةَتكوفَبياَأحسفَماَيكوفَ
ولممتمقيَقوةَأشارَإليياَحازـَوىىَأفَيكوفَلديوَقوةَتَ ََ
َ

مفَخبلؿ َإنشائو َبعضَالفرضياتَوالتساؤالتَحوؿَأفضميةَبعضَالمعانيَعمىَبعضَ ،أوَأفضميةَ
بعضَاأللفاظَعمىَبعضَ ،أوَتقديـَأوَتأخيرَبعضَالعباراتَ ،وماَكؿَذلؾَإالَألفَالمتمقيَيطمحَ

َمؤثرة َومستفزة َوجاذبة َلو .وال َننسى َالخياؿ َالواسعَ
دائماً َألف َتك َوف َالقصيدة َعمى َأحسف َما َيكوف َ
لممتمقيَالذيَبوَيستطيعَعقدَالمقارناتَبيفَأجمؿَالصورَوأقبحياَومدىَمناسبتياَمعَالمعانيَ.

ََََويرىًالباحثً َأفَأدؽَعمؿَيقوـَبوَالمتمقيَفيَقراءتوَلمنصَوتحميموَىوَذلؾَاالنتقاؿَمفَبنيةَ
النص َالسطحية َلمبنية َالعميقةَ ،وىذا َاالنتقاؿ َال َيكوف َإال َبعد َأف َيكوف َالمتمقي َفطنَاً َ َومدركَاً َلكؿَ
مكوناتَالبنيةَالسطحيةَالتيَترتبطَبالبنية َالعميقةَ ،وبيذاَاليدـَوالتفكيؾَوالبناءَلكؿَجزيئاتَالنصَ

لبنيةَالشعريةَالسطحيةَوالعميقةَوىناَنستطيعَقراءةَالنصَ
َ
َويوثؽَعرىَا
يستطيعَالقارئَأفَينتقؿَداللياً
ُ
قراءةَجماليةَوشعريةَمفَخبلؿَسياقوَونسقوَ .ويمتقيَحازـَمعَ،ماَقدمتوَ(النظريةَالسيميولوجية)َوماَ

نتجَعنياَمف َ(قراءةَسيميولوجية)َلمنصَليصبحَلو "فعاليةَقرائيةَإبداعيةَ،تعتمدَعمىَالطاقةَالتخيميةَ

ََٔ-قضاياَالحداثةََ.ٕٓٚ:
َٕ-المنياجََ.ٕٔ:

113

لئلشارةَفيَتبلقىَبواعثياَمعَبواعثَذىفَالمتمقيَويصيرَالقارئَالمدربَىوَصانعَالنص"ٔ.واذاَكافَ

ؽَمبدعَفإنوَيتبلقىَأيضاًَمعَ(شولز) فيَوضعوَلشرطيفَىماََََََََََََََََََََََََ:
حازـَقدَاقترحَشروطاًَلخمؽَمتم ٍَ

َٔ-معرفةَالسياؽَالفنيَداخؿَالجنسَاألدبيَالذيَينتميَلوَالنص (أيَمعرفةَالتقاليدَالجنسيةَلمنصَ
األدبي)ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ.

الَبدََأفَيكوفَلمقارئَمياراتَوثقافةَتمكنوَمفَجمبَالعناصرَالغائبةََٕ.
َُٕ َ-

َََََََََويتالقى َحازـ َأيضاً َمع َ(ريفاتير) َمف َخبلؿ َكتابو َ(دراسات َفي َاألسموبية َالبنيوية) حيثماَ
يضع َ(ريفاتير) َشروطاً َلمقارئ َمف َضمف َثبلثة َمحاور َتخص َعبلقة َالمغة َباألسموبَ ،وىو َيرى َأفَ
الشرح َوالتفسير َالذيَيقوـَبوَالقارئَلمنص َالشعري َما َىو َإال َإظيارَاألثر َالذي َتحممو َالعبارة َفيَ

نفسياَ ،وتوجوَالقارئَنحوَالتأويبلتَ ،وتزودهَببعضَالمفاتيحَلفؾَشيفراتَالنص"وىذاَيعنيَأفَالنصَ

فيَوجودهَمديفَلمباشرةَالقارئَلو ،أوَىوَوجودَغيرَمحقؽَوالَيتـَ َظيورهَوتنفيذهَإالَبقراءةَالقارئَ

لو"ََََٖ.

ثً-األسموبًوالمتمقي:

فيَتشكيؿ َاألسموبَعندَحازـَالقرطاجنيَ،فيوَحاضرَباستمرارَفيَجميعَ
َِ
كبير َ
لممتمقيَدور َ ٌَ
ٌَ
ََََََ
أوَبعيدَ
ٍَ
يبَ
فقدَسخرَجميعَإمكاناتوَوطاقاتوَسواءَأفكارَأوَمصطمحاتَلياَعبلقةَمفَقر ٍَ
َّ
زواياَكتابوَ،
بالتمقي .واذاَكافَحازـَقدَاىتـَباألسموبَومفيوموَوأدواتوَوتقنياتوَالمغويةَ ،وكيفيةَتسخيرىاَمفَأجؿَ
أفَينتجَلناَالشاعرَرسالةَفنيةَجماليةَ،فإف َذلؾَمفَأجؿَالمتمقي؛ َألفَالوظيفةَاألىـَلؤلسموبَىيَ

إحداثَالتأثيرَالوجدانيَوالفكريَفيَالمتمقيَ.ومفَمظاىرَذلؾَأنوَقسَـَاألساليبَالشعريةَلثبلثةَأقساـَ

:الخشفَ ،والرقيؽَ ،والمتوسط َبيف َىاتيف َالصفتيفَ ،ويبرر َحازـ َذلؾ َبأف َ"الكبلـ َمنو َما َيكوف َموافقاًَ

ألغراضَالنفوسَالضعيفةَالكثيرةَاإلشفاؽَمماَينوبياَأوَينوبَغيرىاَ ،ومنوَماَيكوفَموافقاً َألغراضَ

النفوس َالخشنة َالقميمة َالمباالة َباألحداث .ومنو َما َيكوف َموافقاً َلمنفوس َالمقبمة َعمى َما َيبسط َأنسياَ

المعرضةَعمَاَيعتبرَبوَكبلَالفريقيف"ََٗ.
َ

ومف َاألساليب َالثبلثة َالسابقة َيجعؿ َحازـ َعشر َجيات َيختمؼ َالناس َفيما َبينيـ َمف َحيثَ

ميوليـَوأىواؤىـَوحسبَطباعيـَ ٘.فاألساليبَتختمؼَحسبَخصوصياتَكؿَطريقةَمفَطرؽَالشعرَ

الخطيئةَوالتكفير َ51َ:
َ
ََٔ-

ََٕ-انظرَالمرجعَالسابؽََ.51َ:

ََٖ-األسم َوبيةَوتحميؿَالخطابَ،دَ.منذرَعياشيَ،طَٔ،مركزَاإلنماءَالحضاريَ،حمبَسوريإَٕٓٓ،ـََٖٔ٘:
ََٗ-المنياجَ.ٖ٘ٗ :

ََ٘-انظرَالمصدرَالسابؽ .ٖ٘٘-ٖ٘ٗ :
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بؿَتختمؼَأيضَاً َتبعاً َلتبايفَنفسياتَالمتمقيفَ َوتقمباتَأحواليـَواختبلؼَأصنافيـَوأذواقيـَ"وبيفَىذاَ

وذاؾ َأصناؼ َوطبقات َتقترب َأو َتبتعد َمف َىذا َالصنؼ َأو َذاؾ.ىكذا َفإف َطبقات َالقراء َمتعددة َالَ

بسببَالتحصيؿَوالتجربةَفقطَبؿَأيضاًَبسببَالنزوعَالنفسيَوالفكريَعندَالقراء"َٔ.

َ

ووفقاً َلذلؾ َفإف َتعدد َالقراءات َعند َحازـ َمرىوف َبالعوامؿ َالثقافية َوالفكرية َواالجتماعية َمفَ

جيةَ ،ومرىوف َبالنزوع َالنفسي َلممتمقيف َوميوليـ َالفنية َمف َجية َأخرىَ ،فمثبلً َالمدح َتناسبو َالمعانيَ

الجزلةَواأللفاظَالفخمةَ ،والغزؿَيحتاجَإلىَسيولةَالمعانيَوعذوبةَالمفظَو(األسموبَرقيؽ)َ،واليجاءَ

أسموب َخشفَ ..ولـ َيكتؼ َحازـ َبذلؾ َبؿ َاىتـ َبمراعاة َمراتب َالمتمقيف َواختبلؼ َطبقاتيـ َومقاماتيـَ
بحيثَيتوجوَلكؿَمنيـَبأسموبَخاصَوطريقةَمتفردةَفيَالقوؿََٕ.

َ

ويتقارب َحازـَفيماَسبؽَمعَ(جيرارجينت)َحيثَيرىَ(جيرار) أفَمعيارَالطريقةَأفضؿَوأنفعَ

فيَتحديدَاألسموبَبسببَخواصوَ ،واذاَقيؿَإفَاألسموبَىوَالنصَعمىَالخصوصَ ،وبذلؾَيصبحَ

األسموب َعنوانَاً َوىوية َلوَ ،بمعنى َأنو َال َيوجد َخطاب َبدوف َأسموب َوال َأسموب َبدوف َخطابَ،
وباختبلؼَأنواعَالخطاباتَتختمؼَاألساليبَويصبحَلكؿَخطابَأوَنصَأسموبَفيَالكتابةَخاصَبوَ

وطريقة َخاصة َفي َالتعبيرَ ،وليس َىذا َفحسب َبؿ َيرى َ(جيرار) أف َعمى َاألساليب َأف َتتناسب َمعَ

بلً َالعباراتَالمركبةَمفَعدةَألفاظَتناسبَاألنشودةَالمدحيةَ ،وأماَالكمماتَالنادرةَ
األجناسَاألدبيةَفمث َ

فتناسب َالمبلحـَ ،أما َالمسرحيات َفتناسب َاالستعاراتٖ َوقد َأشار َحازـ َإلى َاستخداـ َالشعراء َفيَ
أشعارىـَيسي اًرَمفَاألقواؿَالخطابيةَوكذاَاألقواؿَالخطابيةَيسي اًرَمفَاألقواؿَالشعريةَ"لتعتضدَالمحاكاةَ
فيَىذهَباإلقناعَواإلقناعَفيَتمؾَبالمحاكاةَ"ٗ .وفيَىذاَإشارةَمفَحازـَإلىَتداخؿَاألجناسَاألدبيةَ

وتبلقيياَ،وأفَلكؿَمنياَاألسموبَالمبلئـَلياََ.

ََََََََ وحديثوَعفَالتعاضدَيبيفَالتناسبَواالنسجاـَبيفَالجنسَاألدبيَوأسموبَكؿَجنسَوماَذلؾَ
إالَمفَأجؿَالمتمقي"فأماَإذاَاستعممتَإحداىماَاألقؿَمفَاألخرىَفإفَذلؾَيحسفَالعتضادَإحداىماَ
باألخرىَواراحة َالنفس َوجموميا َلتحدد َاألقاويؿ َالشعرية َبعد َالخطابية َوالخطابية َبعد َالشعرية َعميياَ

واجمامياَبالواحدَلتمقيَاآلخرَ ٘".وقدَتوصؿَحازـَإلىَأفَالمغةَظاىرةَاجتماعيةَوىوَماَتوصؿ َإليوَ
عمـَاألسموبَفيَالعصرَالحاضرَعمىَأساسَأفَالمغةَالتيَيتشكؿَفيياَاألسموبَمفَمظاىرىا َأنياَ
ََٔ-استقباؿَالنصَعندَالعربَ،د.محمدَالمبارؾَ،طَٔ،المؤسسةَالعربيةَلمدراساتَوالنشرَ،بيروت-َٔٛٚ:ٜٜٜٔ،
.ٔٛٛ

ََٕ-انظرَالمنياج .ٔٚٔ:

ََٖ-انظرَالتخييؿَوالقوؿَبيفَحازـَالقرطاجنيَوجيرارجينيت.ٕٔٛ-ٕٔٔ :
ََٗ-المنياج .ٕٜٖ :

ََ٘-المصدرَالسابؽ .ٕٜٖ :
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ظاىرةَاجتماعيةَوىيَمرتبطةَارتباطَاًَوثيقاًَبثقافةَالناسَالذيفَيتكممونياََ،وأفَىذهَالثقافةَيمكفَتحميمياَ

بواسطةَحصرَأنواعَالمواقؼَاالجتماعيةَالتيَيسميَكؿَمنياَ(مقاما)"َٔ.
َحديثِوَعفَعناصر َتشكيؿَاألسموبَسواء َماَ
ََََََويرى ًالباحثً ًأفَ َحازماً َكاف َمتوازناً َمعتدالً َفي َ

عفَالنظرةَاألحاديةَلبنيةَالنصَالشعريَ،فقدَكافَ
َ
لقدَابتعدَ
ََ
يتعمؽَبالنصَالشعريَ،أوَماَىوَخارجوَ،
َُ

منفتحاً َفيَرؤيتوَلمنصَالشعريَوتشكيموَوجميعَالمبلبساتَالخارجيةَالتي َلياَعبلقةَبالنصَوتعمؿَ
َوالمؤلؼ.وبيذا َيتجاوز َحازـ َالمناىج َالشكمية َوالبنيوية َالتيَ
َوالمتمقي َ
َوالتاريخ َ
عمى َتشكيموَ :المجتمع َ
نظرتَلبنيةَالنصَعمىَأنياَعمؿَمغمؽَومنعزؿَعفَجميعَالمبلبساتَالخارجيةَ.

َ

ويتبلقى َحازـ َمع َما َأشارت َإليو َنظرية َاالتصاؿ َوما َأشار َإليو َالسيمولوجيوف َوالمسانيوفَ

حيثَالَيتـَاالتصاؿَعمىَالمستوىَالدالليَإالَإذاَكافَالمبدعَوالمتمقيَبينيماَتوافؽَعمىَشفرةَواحدةَ،
مفَخبللياَيتـَتركيبَالرسالةَوتفكيكيا َ" َإفَكؿَمجموعةَإنسانيةَتحددَلئليصاؿَنظاموَ ،أيَشكموَ

اإلشاري ،ونحوهَ،وداللتوَ،وذلؾَحسبَالحاجةَ،ومتطمباتَالسياؽَ،وتحقيؽَالمنفعة"ٕ.ليسَىذاَفحسبَ
بؿَإفَحازماًَفيَحديثوَعفَاألسموبَ-ضمفَجميعَالمبلبساتَالداخميةَوالخارجيةَالتيَتحدثَعنياَ،
ومنياَالمواقؼَاالجتماعيةَوماَاصطمحَعميوَ(مراعاةَمقتضىَالحاؿ)َأو(َلكؿَمقاـَمقاؿ)ََ-يمتقيَمعَ

"َاألسموبيةَالمعاصرةَ،ومعَ"التداولية"َوىيَفرعَمفَعمـَالعبلماتَ"السيميولوجيا""ََٖ.

ََََََواذاَكافَحازـَقدَشددَعمىَأفَيراعيَالمبدعَمستوياتَجميورَالمتمقيفَوفؽَماَتـَمفَحيثَ
أصنافيـَالطبيعيةَواالجتماعيةَوالثقافيةَوالجنسيةَوالنفسيةَ ،فإنوَأيضاًَشدَدَعمىََأفَيراعيَالمبدعَأوَ

الشاعرَجميورَالمتمقيفَبتقديـَخطابَممتعَمفيدَليـَ ،والَيمكفَذلؾَحسبَرؤيةَحازـَإالَمفَخبلؿَ
إجابةَعفَالسؤاؿَاآلتيَ:ماَالكيفيةَالتيَتجعؿَمفَنصَأدبيَأوَشعريَعمبلًَفنياًَوجمالياًَتتوافرَفيوَ

مميز؟ َوىوَ
كؿ َصفات َالشعرية؟ َأو َما َاألدوات َوالتقنيات َالفنية َالتي َتشكؿ َأسموبَاً َلغويَاً َفنيَاً َوأدبيَاً َ ََاً

نفسَالسؤاؿَالذيَطرحوَ(ياكبسوف) فيَالعصرَالحديثَوفيَكتابوَ(قضاياَشعرية) محاوالًَإجابتوَعمىَ

مدارَصفحاتَالكتابَ.

ضع َاآلليات َالتي َتُبني َمف َخبلليا َالنصوص َالشعريةَ
ًًًَََويرى ًالباحث َأف َحازماً َاستطاع َأف َي ََ

واستخداميا َاستخداماً َممي اًز َ َوفقاً َلبعض َالقوانيف َومراعاة َلحاؿ َالمتمقيَ ،مع َإشارتو َصراحة َلبعضَ
الظواىرَاألسموبيةَالتيَتبرزَبشكؿَفنيَكبيرَ،ومفَاألنماطَالببلغيةَالتيَيستخدمياَالمبدعَولياَدورَ

ََٔ-أثرَالمتمقيَفيَالتشكيؿَاألسموبيَ"فيَالببلغةَالعربية"َ،وليدَإبراىيـَالقصابَ،ٖٙ٘-ٕٙ٘:ندوةَالدراساتَالببلغيةَ
َ-الواقعَوالمأموؿٖٕٔٗ،ىػ.

ََٕ-األسموبيةَوتحميؿَالخطابََ.َٔٔٓ:

ََٖ-أثرَالمتمقيَفيَالتشكيؿَاألسموبيَفيَ"الببلغةَالعربية"َ،وليدَالقصابَ.َٜٙ٘:
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فاعؿَفيَتأسيسَأسموبَالنصَواظيارَشعريتو ،الصورَالفنيةَ،والغرابةَوالطرافةَوالتعجيبَ،والموسيقاَ،
واالحتياؿ َوالتمويو َوالتقديـ َوالتأخير َوااللتفات َومعاني َالمغة َفي َتناسبيا َمع َالغرض َوحاؿ َالمتمقيَ،

" وىذا َيجعؿ َمف َالنص َاألدبي َلوحة َعميقة َمف َالعواطؼ َوالببلغة َوالجماؿ،وذلؾ َما َيحفز َالمتمقيَ
ليكوف َوفقاً َلثقافتو َواستعداده َالنفسي َمغام اًر َجسو اًر َعمى َسبر َغور َالنص َفيكوف َمرتبطاً َمع َالنصَ

ارتباطاًَقوياًَيظيرَمفَسموكوَوانفعاالتو"َٔ.
َ

َوباعتبار َحازـ َالمغة َىي َوسيمة َاالتصاؿ َبيف َالمبدع َوالمتمقي َوىي َالمادة َاألساسية َالتيَ

يتشكؿَمنياَاألسموبَ ،فقدَرَّكزَعمىَالمفظَوالمعنىَعمىَالسواءَواعتبرَأفَصناعةَالببلغةَمرتبطةَ
يكوفَالنظرَفيَصناعةَالببلغةَمفَجيةَماَيكوفَعميوَالمفظَالداؿَعمىَالصورَالذىنيةَ
َِ
بكبلَالجانبيف"
فيَنفسوَومفَجيةَماَيكوفَعميوَبالنسبةَإلىَموقعوَمفَالنفوسَمفَجيةَىيأتوَودالالتو...ومفَجيةَ

ماَتكوفَعميوَفيَأنفسياَاألشياءَتمؾَالمعانيَالذىنيةَصورَلياَوأمثمةَدالةَعميياَ ،ومفَجيةَمواقعَ

تمؾَاألشياءَمفَالنفوس"َٕ.

َ

موَلمغتوَوحسفَتوظيفوَلوسائموَالفنيةَوأدواتوَ ،وتزدادَالقدرةَ
وتظيرَبراعةَالمبدعَفيَاستخدا
ُ

التعبيرية َوالتأثيريةَلدى َالمبدعَمف َخبلؿ َماَاحتوى َأسموبو َعمى َالتعجيب َوالمستطرؼ َوالنادرَ ،ىذاَ

األمرَيظيرَببلَأدنىَشؾَقدرةَالمبدعَدائمَاً َعمىَالتجديدَواالبتكارَ ،وتقديـَالمفاجآتَمفَأجؿَخمؽَ

القوةَالتأثيريةَفيَالمتمقيَ ،وقدَيجمعَالشاعرَبيفَشيئيفَبينيماَتباعدَواختبلؼَشديدَ َ ،ويبدوَالتناسبَ
َ
بلًَ ،ولكف َبقدرة َغير عادية َيستطيع َالمبدع َأف َيربط َبينيما َمف َزاوية َخاصة َتفاجحَ
بينيما َمستحي َ

المتمقي َوتحدث َعنده َاالستغراب َوالتعجيب َوىذا َىو َرد َالفعؿ َالتخييمي َالمناسب َالذي َيطمبوَ

المبدع"ويحسفَموقعَالتخييؿَمفَالنفسَ ،أفَيترامىَبالكبلـَإلىَأنحاءَمفَالتعجبَفيقوىَبذلؾَتأثرَ
النفسَلمقتضىَالكبلـ"َٖ.
َ

ي َأوَالغموَواإلفراطَ
ابَفيَتعددَدالالتَاأللفاظَأوَتعقدَالتركيبَالنحو َّ
َ
ويكوفَالتعجيبَواإلغر

واإلحالةَفيَالتشبيوَواالستعارةَ ،ومنياَماَيعودَإلىَسياؽَالجممةَوسياؽَالقصيدةَباإلجماؿَومفَوجوهَ

اإلغماضَفيَالمعانيَمنياَماَيرجعَلمفظَفيَنفسوَ،وماَيرجعَلمفظَالمدلوؿَبوَعمىَالمعنىَ،ومنياَماَ
يرجعَإلىَالمعانيَواأللفاظَمعاًَ،ومنياَماَيرجعَإلىَالمعانيَذاتَنفسياَ ،فالرتابةَفيَالمعنىَالمعبرَ

استخداـَمعافَسبؽَتداولياَيجعؿَردةَالفعؿَعادية؛َلذلؾَعمىَالمبدعَكسرَالقالبَوتقديـَأشياءَ
ٍَ
عنوَو
ََٔ-إشكاليةَالتمقيَعندَحازـَالقرطاجنيَفيَكتابوَمنياجَالبمغاء ،محمودَد اربسةَ،مؤتةَلمبحوثَوالدراساتَ(سمسمةَ
العموـَوالدراساتَاإلنسانية) تصدرَعفَجامعةَمؤتةَ/األردفَ،ـٕٔ،عٕ/شباطَٜٜٔٚـ.

ََٕ-المنياج .ٔٚ :

ََٖ-المصدرَالسابؽ.ٜٓ:
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جديدة َمستطرفة َو"ىذا َالخطاب َالتخييمي َالتعجيبي َىو َجسر َيجمع َالمبدع َبالمتمقي َمف َحيث َىوَ

عمواًَبفكرةَتحريؾَالنفوس"َٔ.
خطابَجعموَحازـَأكثرَ َ

ََٔ-مظاىرَالتفكيرَفيَالتواصؿَالمسانيَعندَحازـَالقرطاجنيَ،دراسةَالمناىجَفيَمنياجَالبمغاءَوسراجَاألدباءَ،وليدَ

بوعديمة ََ-مجمةَالمبرزَ،عددَخاصََ،بوزريعةَالجزائرََٙ-٘،فيفريٕٓٓٓـ .ٕٔٓ:
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انفصم انرابع
انسياق
 ادلبحث األول :انسياق حديثا.

 ادلبحث انثاني :انسياق عند حازو انقرطاخني
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ََََادلبحث األول -انسياق حديثا.

ََََََاحتَمَتَنظريةُ َالسيا ِ
الحديثَ،
َِ
َبوَفيَالعصر َ
َِ
َالَبأس
ؽ َ ػ ػػَدراسةً َوبحثَاًػ ػ َمكانةً َمرموقةًَ،واىتماماً
َ
ِ
يَالفكر َالمّغويَالحديث؛َ"ألىميتِوَوقيمتِوَالكبرىَوقدرتوَاليائمةَفيَ
َالسياؽ َيأخ ُذ َمجاالً َواسعاً َف
اؿ
َوالز َ
ُ
ؽ َفي َالدر ِ
ِ
َعمـ َالداللة"َٔ ،وفي ِ
از َمعانييا َوتحميمياَ ،وفكرة َالسيا ِ
ِ
اساتَ
َالنصوصَ ،وابرَِ
َفيـ
توجيو َِ
ِ
ِ
ؿ"مكانةً َبارزةً َفيياَ،حتىَإنياَتعد َمفَاألدو ِ
ِ
ياَالمفرداتَ
َالكاشفة
ات
األسموبية َتحت َُ
َلمدالالت َالتيَتحمَمُ
ُ

ِ
فيَسياقاتِياَالمّ ِ
خصصَ
َىوَالذيَي
َالسياؽ
ية َعمىَنحوَعاـ"َٕ،خاصةً َأف
االجتماعية َوالحضار َِ
غوية َو
َ
ُ
ُ
ٍ
َمعنى َمعيناً َلِمَفظةَ
َىوَالذيَيدعـ
السياؽ
َبأكثر َمفَداللةَ.و
َِ
َمعينةَ،
ٍَ
َبداللة
حينماَتكوف َمحممةً
المفظةَ
ُ
ُ
ُ
ً
بر ِ
ٍ
َوجودَعدةَ ٍ
الماضيَ،أوَفمنقؿَ:
َْ
َسابقةَعمقتَبياَفيَ
ٍَ
َمفَمعاف
معافَلياَ،
َِ
غـ
وىوَالذيَيحررَالمفظةَ
ُ
ِ
ألُخرىَ.ولوَ
َجميعَالمعانيَا َ
َ،ويستبعد
َفيَالنص
الماثؿ
َالسياؽ
إف
َىوَالذيَيحددَالمعنىَالحضوريَ،و َ
ُ
ُ
َ
َ

ِ
َلمشاعرََلََبِ ْيدَبفَربيعةَ:
ي
قر
َ
أناَىذاَالبيتَالشعر ّ

"بميناَكماَتبمىَالنجوـَالطوالعَََََََوتبقىَالديارَبعدناَوالمصانع
َسياؽ ِ
ِ
َالبيتَ
ولكف
َالمصانع
عفَسياق
لناهَُ
َوعز َ
ِ
وَلكناَفسرناَكممةَ
َ
ّ
َعمىَأنياَتعني َالمؤسساتَالصناعيةّ َ.
ّ
يعنيَأنياَ(المنازؿ)َوىوَماَكانتَىذهَالكممةَُتد ُؿَعميوَفيَعصرََلََبِ ْيد"ََٖ.
ّ
اءةَالو ِ
ياتَالقر ِ
ؽَضرورَةٌَمفَضرور ِ
َبأفَمعرفةََالسيا ِ
ناَلوَأردناَ
ألن
َِ
اعية
ََََََ
ْ
َلمنصّ َ،
ىذاَيدفعناَلئلقرِار ّ
ُ
َفإننا َيجب َأف َنكوف َعمى َمعر ٍ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ٍ
فةَ
َمفَعصور
َعصر
َأي
القراءةَ َو
َ
َاألدبّ ،
ُ ْ
َ
التحميؿ َلقصيدة َشعرية َفي ّ
ِ
ودر ٍ
ِ
ِ
اية َبسيا ِ
َالنص َالشعري َعف ِ
ؽ ِ
َسياقوَ
َوعف
َالنصوص،
َغيره َمف
َعزؿ
ألف
َِ
َشعر َىذا
َ
ْ
َالعصرّ َ ،
ِ
ِ
بإىماؿ ِ
ِ
ِ
َدورَ
َظيورهَ َ،و
َلمصدر
لغاء
َفيَالعصر َ
َِ
ي
َ
الذيَقيؿ َفيو؛َإنماَىوَتجر ٌ
يد َونزعٌ َالنتمائوَوا ٌ
الشعر ّ
بعدهَب ٍ
ٍ
ِ
ِ
السيا ِ
درجةَكبيرٍةَعفَ
وسمبياتَكبيرٍة َ
الؽَ
التفسيرَ،يقعَُالقارئَُفيَمز ََ
َِ
َالتحميؿَو
ةَفيَعممية
ؽَوالشفر
َتُ ُ
ِ
ِ
أفَالعبلقاتَبيفَ
صَ،وىذاَيدل ُؿَعمى"
َاالندماجَبالن َِ
صعوبة
َلممعانيَالمقصودةَ،مماَيؤديَإلىَ
َِ
التوصؿ
ِ
َ
ِ
النص َوالسيا ِ
ِ
َتتابعات َالجمؿ َوتتابعات َالفعؿَ
متبادلة َبيف
ٍَ
َتبعية َ
ٍَ
ؽ َتجري َضمف َما َتجري َمف َخبلؿ
ِ
ِ
َتفسيرهَ
َيمكف
ؽ َكمييما َعمى َاآلخرَ ،وكبلىما
َالنص َوالسيا َِ
َاعتماد
َيكوف
َالتبعية
الكبلمي"َٗ .وبيذه
ُ
ُ
ُ
ُ
َوتفسيرهَالَنتوص ُؿ َإليوَإالَبالرجوِع َلمسيا ِ
ِ
ِ
ؽَ
َالنص
َفيـ
تضح
َِ
وتحميمُوَبالرجوِع
ّ
َلآلخرَ،ومفَىناَي ُ
َلناَأف َ
ِ
ِ
ِ
َالتيَتظيرَ
َالنصوصَمكوناتَلمسياقات
وتعتبر
َعفَمعنىَالنص"َ
َِ
َفيَالكشؼ
هَيمعبَدو اًرَكبي اًر
باعتبار
ُ
ُ
ُ
دائـ َبواسطة َالنصوص َالتي َيستخدمياَ
َبشكؿ َ ٍَ
ٍَ
فيياَ ،أما َالسياقات َفيتـ َتكوينيا َوتحويميا َوتعديميا

 - 1صذٌ١ت اٌظ١بق ٚاٌذالٌت ف ٟاٌٍغت اٌؼزب١ت ،د.ط١زٚاْ اٌضٕبب ،ٟد.ع١ذر صببر ػ١ذاِْ ،زوش دراطبث اٌىٛفت،ع،8
07 : 111
 االحضبٖ األطٍٛب ٟاٌبٕ ٞٛ١فٔ ٟمذ اٌشؼز اٌؼزب ،ٟد.ػذٔبْ عظ ٓ١لبطُ،طِ ،1ؤطظت ػٍ َٛاٌمزآْ ،ػضّبْ ،اإلِبراثاٌؼزب١ت اٌّخغذة.118 :188 ،
 0ـ اٌخط١ئت ٚاٌخىف١ز 01:
ـ ػٍُ إٌض ،ح ْٛا.فبْ دا٠ه ،حزصّت ٚحؼٍ١ك د .طؼ١ذ عظٓ بغ١ز ،ٞط ،1دار اٌمب٘زة.1 6-1 7 :َ 111 ،
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َالسياؽ َىو َالنص َاآلخرَ ،أو َالنصَ
َأف
المتحدثوف َوالكتاب َفي َمواقؼ َمعينة"ٔ َولقد َرأى
َ
َالبعض ّ
ُ
ِ
ِ
ِ
َأيَ
المصاحبَلمنص َالظاىرَ،وىوَبمثابةَالرابطَالميـَالذيَيربطُ
َالعناصر َالمغويةَ َببيئاتياَالخارجية ّ
َ
ٍ
أف"َ ِ
لكؿ ٍ
اؾ...فالقصيدةَُالغزليةُ َانبثاؽَتولدَ
َانتماء َوحالةَ َإدر ٍَ
َّ
َنص َأدبيَسياؽ َيحتويوَ،ويشك ُؿ َلوَحالةَ
عفَكؿَماَسمؼَمفَشعرَغزليَ،وليسَذلؾَالسالؼَسوىَ(سياؽ)َأدبيَليذهَالقصيدةَالتيَتمخضتَ

َلوجودىاَالنصوصي"َٕ.
َّ
عنوَوصارَمصد اًر
ناَالحديثَبوضعَتعر ٍ
ٍ
ِ
ؽَ،
اضحَلمسيا َِ
يؼ
فيَعصر
النقادَ
َمفَالباحثيفَو َِ
َالكثير
اىتـ
َأوَمفيوـَو ٍ
ِ
َ
ُ
َََََََلقدَ َ
ٍ
ِ
َتجذب َكمييماَمرةً َإلىَ
َمشتركة
اصر
َِ
َفيَالعبلقات
َالتداخؿ
أف
َ
إالَ ّ
ُ
َبينوَوبيفَالنصَ،وماَبينيماَمفَأو َ
ِ
ِ
ِ
الداخؿَفيَعم ِ
ِ
َخمؼَ
َالمغويةَ،ومرةًَإلىَالخارِج
َالعناصر
ؽ
َنحوَالمحيطَالبيئيَأوَالمقاميَالذيَيختبحُ َ
َتطور َالنظر ِ
ٍ
ِ
ِ
ٍ
ِ
يات َالمسانية َػ ػ ػَ
َبالسيؿَ ،خاص َةً َمع
َليس
المغة،
َمفيوـ َو ٍ
َ
اضح َومحدد َأم اًر َ
َجعؿ َوضعَ
ِ
ِ
ِ
َمفَالعموـ َخاصةًَ
َالكثير
ىاَ،ومعَتطور
السيما ػ ػػَعمـَالداللةَ،وعمـَالنصَ،والسيميائيةَ،والتداوليةَوغير
عمـَالنفسَبجميع َأنو ِ
ِ
ٍ
َلوَكبير ِ
َمفيوـَ
َوضع
َفيَعدـ
َاألثر
َذلؾَكاف
اعوَ،وعمـَاالجتماعَوغيرىاَ،ك ّؿ
ِ
ِ
َ
ُ
ِ
ٍ
اع َالسيا ِ
ؽَ،ومنياَ
َعمىَالتعدد َالكبيرَالذيََلَ َِ
ؽَ،
َومحدد َلمسيا َِ
واض ٍح
ؽ َبأنو ِ
األمرَالذيَانسحب َأيضاً
حَ
َ
العاطفيَ
َّ
النفسي َو
َّ
االجتماعيَ،و
َّ
في َو
المقاميَ،والمعر َّ
َّ
األسموبيَ،و
َّ
المعجميَ،و
َّ
فيَ،و
السياؽَالمغوي َوالصر َّ
ّ
وغيرىاَ.

وحداتَ
ٍَ
جمؿ ََو
مفَألفاظ ََو ٍَ
ٍَ
أفَالعناصر َالمغوي َةَ َالظاىرَةَ َ
ََ
الباحث َإضافةَلؤلسبابَالسابقةَ
َََََََويرى َ
ُ
العبلقاتَ
َِ
المبلبسات َو
َِ
مفَالظروؼ َو
َِ
المعنىَالمرجوَبمفردىا؛ألفَىناؾَمجموع َةً َ
َِ
قدَالَتحقؽ َ
َُ
كبلميةَ،
ٍَ
المبدعَ ،وىناؾ َالمتمقي َالذيَ
َِ
خروجيا َمف َ
طُ َبيا َوتوجييا َلحظ َةَ َ َِ
الكبلمية َتحي َ
َِ
بالوحدات َ
َِ
طُ َ
التي َترتب َ
َالسياؽَ
َُ
االتجاىاتَ ،وىناؾ
َِ
الفضاءات َو
َِ
َكافة َ
ويحمؽ َمعيا َفي َِ
َُ
ووحداتِيا َالكبلمي َِةَ ،
َ
الرسالة َ
َِ
ؿ َمع َ
يتفاع َُ

النظر َمرَةً َأخرى َفيَ
َإعادة َ َِ
َِ
َانسحب َعمى
ََ
األمر َالذي
ومقاصدىاَُ َ ،
َِ
الرسالة َ
َِ
َمعطيات َ
َِ
َيتحكـ َفي
َُ
الذي
َالسياؽَ
ََ
ؽَ .فقد َرأى َ(ريفاتير) َأف
النص َوالسيا َِ
ضمف َإطا َِر َ َِ
الكممة َ ََ
َِ
َقيمة َ
المفظ َوالمعنى َوفي َِ
ثنائية َ َِ
َِ
فالسياؽَعندهَ
َُ
ؽَ،
يفوَلمسيا َِ
تصنيؼَ(ريفاتير)َالسابؽَبتعرَِ
َُ
أكبرَوسياؽَأصغرَ،وقدَارتبطَََ"
ٌَ
سياؽَ
نوعافٌَ َ:

؛َألنوَبالغََ
َ
اعترضَعمىَ(ريفاتير)
ََ
سرػ ػػَفجأةَػ ػ ػ ػَبعنصرَغيرَمتوقع"َٖإالَأفََ(انكفست)َ
نموذجَلغويَََُي َْك ََ
ٌَ
"
ؽَ،ويرىَ
ىَلياَتأثيرَفيَالسيا َِ
ٌَ
امؿَأخر
َأفَىناؾَعو ََ
المحيطَالنصيَُ َ،مدعياً َّ
َّ
مفَخبلؿَ
َِ
ؽَ
فيَتفسيرَالسيا َِ
َِ

ؽ َدق َةً َماَاقترحوَ(انكفست) َ" َلعؿَأشدَنماذجَالسياؽَدقةَوتكامبلًَ
نماذج َالسيا َِ
أكثر َ َِ
العبدَأف َ ََ
َّ
محمد َ
دَُ .
حتىَاآلفَالذيَاقترحوَ(انكفست)َعفَىيئاتَالسياؽ َContextual featuresالتيَينبغيَالوعيَبياَ

 1ـ اٌٍغت ٚاٌّؼٕٚ ٝاٌظ١بق ،ص ْٛالٕ٠ش ،حزصّت ػببص طبدق اٌ٘ٛبةِ ،زاصؼت  ً١ٔٛ٠ػش٠ش ،ط ،1دار اٌشؤ ْٚاٌزمبف١ت
اٌؼبِت ،بغذاد. 16 :1816 ،
ـ اٌخط١ئت ٚاٌخىف١ز.11-11 :
 0ـ اٌٍغت ٚاإلبذاع األدب ،ٟدِ.غّذ اٌؼبذ ،ط ،1دار اٌفىز ٌٍذراطبث ٚإٌشز ٚاٌخٛس٠غ ،اٌمب٘زة.01 :1818 ،
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َالسمات َاألسموبي َةَ َالدالة َعمىَالمعانيَ ،وقد َجعَمَوَ
َِ
َنستخمص َفي َضوَئِيا
َُ
األسموبي ََوالتي
َّ
َالتحميؿ َ
َِ
في

الً)َالسياؽَالنصي(َ...ثانيَاً)َالسياؽَالخارجَعفَالنص"ََٔ.
عمىَالنحوَالتاليَ:أوَ
َتحديدَ
َِ
ؽ َفي
دور َالسيا َِ
َأىمية َ َِ
َِ
األلمانية َعمى
َِ
يكية َو
ية َواألمر َِ
المدرسة َاإلنجميز َِ
َِ
َعمماء َ
َُ
َََََولقد َشدَد
ؽ َفيَ
نظرتييما َفي َالسيا َِ
وتتمخص َ َ
َُ
َالمدارس َ(سبنسر) َو(جريجوري)" َ
َِ
اء َتمؾ
اتفؽ َمع َآر َِ
المعنىَ ،و ََ
استِو َفي َضوَِءَ
َمحيطو َالتاريخي َوالميجيَالخاصَ ،ثـ َدر َ
َِ
النص َأوالً َفي
َإحبلؿ َ َِ
َِ
بالحاجة َإلى
َِ
المناداة َ
َِ
بارمتراتَالسياؽ"ٕالثبلثةَوىيَ:الحقؿَ،حالةَالخطابَ،وفحوىَالخطابَ.
بعضياَإثرَاآلخرَ،وتتآلؼَ
ََ
تتابعَالعناصرَ
تتمحورَفي" َِ
َُ
السياقيةَ
َِ
العبلقاتَ
َِ
أفَ
عتبرَ َّ
َََََأماَ(سوسير)َفََي َُ
في َسمسمة َالكبلـَ ،ىذا َالتآلؼ َالذي َيعتمد َعمى َاالمتداد َيطمؽ َعميو"العبلقات َالسياقية" َويبلحظ َأفَ
التركيبَبيذاَاالعتبارَيتألؼَدائماً َمفَعنصريفَأوَأكثر"َٖ ،وحسبَ(سوسير) َفإفَدخوؿَالكممةَفيَ
وىوَماَيعرؼَعندهَبالترابطاتَ
أيَتركيبَي ْك ِسَُبيَاَقيمتياَمفَمقابمتياَلمكمماتَالسابقةَوالبلحقةَلياَ،
َُ
ُ
ىذاَيعنيَأفَالعناصرَالكبلميةَمتواجدةَضمفَ
َ
السياقيةَواإليحائيةَذاتَالمحوريفَالعموديَواألفقيَ،
ؽَأفقيَ،يأتيَكؿَعنصرَمنياَعقبَاآلخرَ.
جممةَأوَأكثرَتنتظـَفيَسيا ٍَ

َََََومماَسبؽَيرىَالباحثَأفَالسياؽَعندَ(سوسير) َالَينطبؽَعمىَكمماتَفرديةَفقطَ،وانماَعمىَ
ومعنىَودالل َةًَمفَخبلؿَعبلقاتَ
ًَ
مجموعةَمفَالكمماتََوالوحداتَالكبلميةَالمركبةَ،وبذلؾَتكتسيَقيم َةًَ
اصؿَ،تبلزموَوظيفةَماَ
السياؽَعنص اًرَميماًَفيَعممي َِةَالتو َِ
ََ
فإنوَاعتبرَ
ََ
داخميةَوخارجيةَ،أماَ(ياكبسوف)َ
ضمفَمجموعةَعناصرَاالتصاؿََوىيَََََََََََََََََََََََََ:

َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ

ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََالسياؽََََََ
َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََالرسالةَََ

المرسؿََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََالمرسؿَإليوََ
ََََ َ
َََََََََََََََََََََََََََََََََََََقناةَاالتصاؿَََََََ
ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََالشفرةَ

واذاَكانتَالوظيفةَالمييمنةَىي َالتيَتصبغ َالرسالةَبصبغتياَوتتحكـَفيَبقيةَالوظائؼَ ،فإفَالسياؽَ
عندَ(ياكبسوف)َىو"َالطاقةَالمرجعيةَالتيَيجريَالقوؿَمفَفوقياَ،فتمثؿَخمفيةَلمرسالةَتمكفَالمتمقيَ
مف َتفسير َالمقولة َوفيميا؛ َفالسياؽ َإذاً َىو َالرصيد َالحضاري َلمقوؿ َوىو َمادة َتغذيتو َبوقود َحياتوَ

 1ـ اٌٍغت ٚاإلبذاع األدب01 :ٟـ .01
ـ اٌّزصغ اٌظببك0 :
 0ـ ٔظز٠ت اٌبٕبئ١ت ف ٟإٌمذ األدب ،ٟد.طالط فضً ،ط ِ ،ؤطظت ِخخبر ٌٍٕشز ٚاٌخٛس٠غ ،اٌمب٘زة.06 :188 ،
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وبقائو"َٔإالَأنوَأحياناًَتتقاطعَىذهَالوظيفةَمعَوظائؼَأخرىَكالوظيفةَالتعبيريةَواالنفعاليةَالتيَتشيرَ
إلىَموقؼَالمرسؿَمفَمختمؼَالقضاياَوالموضوعاتَ،وعمىَىذاَيكوفَالسياؽَذاَوظيفةَلغويةَتؤديياَ

المغةَ،والمرجعيةَوظيفتوََ.

َََََأماَ(فيرث) َفيرىَأفَالسياؽَىوَتحصيؿ َالمعنىَاإلجماليَلمكبلـَأوَلمنصَمفَخبلؿَالنظرَإلىَ
الظروؼَوالمبلبساتَاالجتماعيةَالتيَيتـَفيياَالبحثَ،وركزَ(فيرث) َعمىَالوظيفةَاالجتماعيةَلمغةَ
مفَخبلؿَالعبلقةَبيفَالعناصرَالمغويةَوالسياؽَاالجتماعيَ ،بحيثَتتحددَمعانيَتمؾَالعناصرَوفقاًَ

الستعمالياَفي َالمواقؼَاالجتماعيةَ ،أو َما َيسميو َ"فيرث" َ(سياؽ َالظَرؼ)َ ،ىذا َيعنيَأفَالمعنى َالَ
مختمفةَ،وأماَ(جوفَالينز)ََُي َْعَتَََب َُرَ
ٍَ
ياَفيَسياقاتَ
ٍَ
يظيرَإالَمفَخبلؿَتسييؽَالوحدةَالكبلميةَ،أيَ َوضع
َأركاف َىذه َالنظرية َوطوروىاَ َ ،ويتعرض َفي َكتابو(المغةَ
ََ
ؽ َورسخوا
َأبرز َالذيف َتحدثوا َفي َالسيا َِ
مف َِ

والمعنىَوالسياؽ)َبالوصؼَوالتحميؿَالدقيؽَلموحداتَالكبلميةَوالنصَوالسياؽَوارتباطيماَبالمعنىَ َ،وقدَ
الَيمكفَلياَأفَتظير َداللياًَ
ََ
َ،أفَالوحدات َالكبلمي َةَ َ
َِ
جاءتَنظَريتو َفيَالسياؽَامتداداًَ،ألفكارَ"فيرث"
َالوحدات َالمجاورة َلياَ ،وقد َربط َذلؾ َأيضاً َبالسياؽ َاالجتماعي َوبالمحيط َاالجتماعيَ
َِ
إال َمف َخبلؿ
سياقاتَفيَتركيبَأواصرىاَإلىَ
َِ
والثقافيَالذيَيحيطَبالنصَوبالوحداتَالكبلميةَ،وقدَيحدثَأفَتنزعَََال

لسانيةَ
ٍَ
ومقاصد َ
ََ
المعيودَ،مفَأجؿَغايات َ
ٍَ
ياَعفَالشكؿ َ
َِ
جَ َ
مجاوزةَالحدودَالمعياريةَ َوتخرََ
أبنيتَياَوأشكاَلَ
َبشكؿ َخاص َفي َىذاَ
ٍَ
اجتماعيةَ ،تخصَ َالمبدع َوالرسالة َوالمتمقيَ .ولقد َوجو"جوف َالينز"حديثو
ٍَ
و

َِ
َتفسيرهَ
َيعتمد َفي
ََ
َيجب َأف
َُ
مقنعة،
ؽ َ ٍَ
َي َك َو ُف َنظري َةَ َسيا ٍَ
َّ
بلً"َ :
المغوي َقائ َ
َّ
لمباحث َ
َِ
عَ
الموضوَِ
المغوي َحيف ُ
الوحدات َالكبلمية َعمى َنظريات َالعموـ َاالجتماعية َونتائجيا َبصورة َعامةَ ،وىو َبذلؾ َيسيـ َفي َىذهَ
َِ
بشكؿ َخاصَعمـَالنفسَوعمـَالمجتمعاتَاإلنسانيةَ
النظرياتَ،وتشمؿَىذهَالعموـَ(العموـَاالجتماعية)َ ٍَ

(األنثروبولوجيا) َوعمـ َاالجتماع"َٕ .ويسمييا َأيضاً َبالذرائعية َاالجتماعية َالتي َتخص َالسموؾ َالمغويَ

لمفردَباعتبارهَعضواً َمتفاعبلً َومتعاوناًَ،أيَأفَالوحداتَالكبلميةَإضافةَلمعناىاَالمعجميَالمباشرَ،
تحديدهَبواسطةَالسياؽَالذيَتردَفيوَ"حيثَ
الكبلميةَ ،وىو َماَيتـَ َ َُ
َِ
كبلميَلموحدة َ
َِ
تمتمحَبمعنىَآخرَال َ
يتوقع َأف َيحمؿ َالقارئ َفي َذىنو َتفسيريف َكبيريف َأو َأكثر َفي َوقت َواحدَ ،وىو َإما َيتردد َبيف َىذهَ

يقةَماَلي َك َوفَتفسي اًرَمركباًَغنيَاً"َٖ.
التفسي ارتَأوَيجمعَبينياَبطر
ُ

ؽ َيكوفَعبرَثبلثة َمستوياتَمفَالتحميؿَلمنصَ"فيوَيحددَ
أفَتحديد َالسيا َِ
ََ
َََََََويرى َ(جوفَالينز) َ
إفَتَـَ َفعبلً َالنطؽََ -بجممةَ.ثانيَاًَ :أنوَيخبرناَعادةَأيةَقضيةََتَـَ َالتعبيرَ
الًَ:أيةَجممةََتَـَ َنطقياَ َ -
أوَ

 1ـ اٌخط١ئت ٚاٌخىف١ز.11 :
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أنوَيساعدناَعمىَالقوؿَإفَالقضيةَتحتَالدرسَقدَتَـََالتعبيرَ
َ
إفَتَـََالتعبيرَعفَقضيةَ-ثالثَاًَ:
عنياََ َ-
عنياَبموجبَنوعَمعيفَمفَالقوةَالبلكبلميةَدوفَغيره"َٔ.

جميعََاآلراءَواألفكارَالسابقةَح َوؿَمفيوـَالسياؽَ،قدَركزتَعمىَأىميةَالعبلقةَ
أف َ َ
الباحث َ َّ
َُ
َََََ َويرى َ
أفَالسياؽَلوَدورَ
اعتماد َكؿَمنيماَعمى َاآلخرَ،وقدَأوضحتَأيضَاً َ
ؽ َو َِ
المتداخمةَبيفَالنص َوالسيا َِ
َِ
ٌ
النص َضمفَمستوياتَمختمفةَلسانيةَ
وتحميؿ َالوحداتَالكبلميةَفيَ َِ
َِ
فيَتفسير َ
َِ
كبيرَ ،وعبلق َةٌ َمباشرَةٌ َ
ٌَ
مفَالفعؿ َالكبلميَمنياَإنتاجَ
َِ
َمعينة َ
ٍَ
اع
َ
أفَالقوةَالكبلميةَوا
َ
لغويةَواجتماعيةَ،و
لبلكبلميةَتخضعُ َألنو ٍ
أفَيقررَأفَىناؾَشيئَاًَ
ََ
بَ
الم َخاطَ َِ
ؽَ ٍَ
الكبلـَ،وتكويفَالجممةَ،ثـَوضعَتمؾَالجممةَفيَسيا ٍَ
معيفَ،وعمىَ ُ
أفَعميوَاستنتاجَماَىوَالشيءَالذيَتَـَ َالتعبيرَعنوَضمفَالمعانيَ
َ
قدَتـَالتعبيرَعنوَ،إضافةَإلىَ

المعجميةَ،ومستنداًَإلىَالمعموماتَالسياقيةَالتيَيشاركوَفيياَالشخصَالذيَخاطبوَ.

َََََمفَىناَيرىَالباحثَأف َمفيوـَالسياؽَ ،يتحددَفيَكؿَماَيتعمؽَبالسياؽَمفَعناصرَومفاىيـَ،
َلغوية َظاىرة َوغيرَ
ٍَ
لغوية َوغير
َعناصر َ ٍَ
ََ
يتكوف َمف
َالنصوص َ َُ
َِ
َمجموعة َمف
ٍَ
السياؽ َفي َنصَ َأو
َُ
ف
التجاوزَ ،وترتبط َبعبلقة َقويةَ
َِ
التتابع َو
االة َو َِ
َتعتمد َعمى َالمو َِ
َُ
وجمؿ َمتجاورٍَة،
َبكممات َ ٍَ
ٍَ
ظاىرٍَةَ ،ويتجسد
ٍ
َمعينةَ.
ٍَ
دالالت
ازَ
بذاتِياَإلبرَِ
حَمعانيَ َ
بحاؿَالمقاـَوتََُرجَ َُ
َ
َ
ادلبحث انثاني -انسياق عند حازو انقرطاخنيَ :

ٍ
َقبؿ َ ٍ
َعنصرَ
عناصر َاالتصاؿَ ،وأف َكؿ
َِ
قروف َعدةَ ،أف َيتنبو َإلى َ
حازـ َالقرطاجني ََ
استطاع َ ٌَ
ََ
ََََََََ
أبرز َىذه َالعناصر َ(السياؽ) َأو َ(الطاقة َالمرجعية َ) َوالتيَ
َالرسالةَ ،و ََ
َِ
وظيفتَو َالخاص َةَ َبو َفي
يؤدي َ َ

ؿ َيقصدَ
المقوؿ َفيوَ ...ىماَعموداَىذهَالصناعة"ٕ ََوالقو َُ
َِ
القوؿ َواَلى َ
جعُ َ"إلى َ َِ
أشار َإليياَبقوَلِوَأوَماَير َ
ََ
ؽَ ،وقد َاعتبره َحازـ َركيزةً َأساسيةً َوعمودَاً َالَ
بو َالرسالةَ ،أما َالمقوؿ َفيوَ ،فيو َما َيعرؼ َاآلفَبالسيا َِ

غنىَعنوَفيَالنصََ،وفيَتوحدهَمعَبقيةَالعناصرَ،وىذهَداللةٌَواضحةٌَعمىَأنوَقدَتنبوَلوجودَالسياؽَ

وأشارَإلى َأىميتوَ ،واَفَلـَيكفَقدَذكرهَباسموَومصطمحوَالذيَيعرؼَبوَاليوـَ،واستناداًَإلى َماَسبؽَ
الكثيرَممفَوضعواَوأسسواَلنظر ِ
ية َالسياؽَ،وأبرزىـ(َ،فيرث) َو(جوفَالينز)َ،
َّ
َقدَسبؽ َ
ََ
نظف َأفَحازماً
(ىاليدي)(َ،رقيةَحسف)(َ،انكفست)(َ،ياكبس َوف)(َ،س َوسير)(،فافَدايؾ)(َ،مالين َوفسكي)ََ.

ي َمفَ
لمنص َالشعر َّ
النظر َ َِ
فض َ ََ
ومتمـ َلوَ،لقدَر ََ
زـ َمرتبطٌ َارتباطاً َوثيقاً َبالنصَ َ ٌَ
َََََإفَالسياؽَعندَحا ٍَ
َيختمؼَ
َُ
ؽ،
َتفسيرىا َوتحميَمَيا َبعيداً َعف َالسيا َِ
ََ
ؽَ ،ألف
اكيب َالنحوية َبعيداً َعف َالسيا َِ
الجمؿ َوالتر َِ
خبلؿ َ َِ
َِ
لرؤية َالنصَالشعريَ
التحميؿَفيَإطارَالسياؽَ،األمرَالذيَدفع َحازمَاً َ َِ
ََ
اَإذاَكاف َ
ََ
اختبلفاً َواضحاً َّ
َعم
 - 1اٌّؼٕٚ ٝاٌٍغت ٚاٌظ١بق:
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ٍ
َناحيةَ
َناحيةَ ،ومف
ٍَ
َوأشمؿ َمف َخبلؿ َجممو َوتراكيبو َالنحويةَ ،أي َعناصره َالمغوية َمف
بشكؿ َأوسع َ
ٍَ

ماَيعرؼَبرصيدَالنصَومرجعيتوَالحضاريةَالثقافيةَواالجتماعيةَأيَمفَخبلؿَسياقوَ َ .وبعبارٍةَ
َ
أخرى َ ُ
أدؽَتمؾَالعناصرَغيرَالمغويةَالتيَتحيطَبالنصَالشعريَ ،وتحددَانتماءهَوشكموَباعتبارهَنصَاً َتابعَاًَ
ٍ
وىوَماَأشارَإليوَحازـ َبقوِلَو"َ:ويشترطَفيَالنقمةَمفَبعضَىذهَالمعانيَالذىنيةَ
ٌَ
لجنس َأدبيَمعيفَ ،

َيكوف َذلؾ َغير َخارج َعف َالييآت َالتي َوقعت َلمعرب َفي َالنقمة َمف َبعض َذلؾ َإلىَ
إلي َبعض َأف َ

بعض"ٔ.وىذهَالييئاتَواألشكاؿَواألنساؽَماَىيَإالَمعاييرَالجماعةَالثقافيةَالتيَتُرضيَالذوؽَالعاـَ
حالة َمفَ
ؿ َدائمَاً َإلى َ ٍَ
حي َُ
بالجميورَ ،وتُ َِ
َِ
الشاعر َ
َِ
تعكس َعبلق َةََ
وتتوافؽَوطبيعةَالشاعرَوذوقوَالخاصَ َ ،و َُ
التمقيَ ،وأفؽَضخـَمفَالتك َويفَالمعرفيَوالنفسيَوالذوقيَ َ،ويراعيَوجودَالمفظةَفيَخطَ َأفقيَتعبيريَ

تترابطَفيوَجميعَالمفرداتَالسابقةَوالبلحقةَ ،وقدَأدرؾَأفَىذا َالعمؿَالَيمكفَاالستنادَواإلحالةَفيوَ
ألفَ
ؽ؛ َ َّ
تركيب َنحوي َبعينوَ ،وبالتالي َعزؿ َجميع َذلؾ َعف َالسيا َِ
بذاتِياَ ،أو َإلى َ ٍَ
محددة َ َ
ٍَ
مفردة َ
إلى َ ٍَ
َعفَجماليات َالنصَالشعريَ،
َِ
َُ
فيَالنص َفقطَ
َِ
المغوية َالظاىرَِة َ
َِ
العناصر َ
َِ
االعتماد َعمى َ
ََ
الَيكشؼ َتماماً
ِ
ِ
َقيؿ َفيوَ
َبالمقاـ َو
َجعؿ َحازماً َييتـ
األمر َالذي َيوحي َبأف َثمة َأشياء َناقصةَ ،وىذا َما
الموقؼ َالذي َ
َ
ِ
الخارجية َالمحيطة َبالنصَ
َِ
البيئة َ
عتمد َغالبَاً َعمى َ َِ
النصَ،ومطالبتوَباإلحالة َعمى َالنصَاألخرَالذي َي َُ

الشعريَ

ؿ َعمىَ
عتَبر َالنصَاآلخر َالجسرَالرابط َبيف َالعناصرَالمغوية َوبيئتيا َالخارجيةَ ،فكما َنحص َُ
وي َ
ََََََ َُ
النصَ،وىناَتظير َالوظيفةَ
َُ
جَ
أفَنحصؿ َعمى َالمعنيَمفَخارَِ
ََ
فمفَالممكف َ
َِ
المعنيَمفَداخؿ َالنصَ ،
َِ
بعينِو َواضحَ
السياقية َفي َحجب َوحصار َتعدد َالمعاني َالمتواردة َفي َذىف َالمتمقي َلصالح َمعنى َ َ
العناصرَ
َِ
فيَكافة َ
َِ
َ،بالنظر َ
َِ
وصريحَمفَخبلؿَموافقتوَلمسياؽَ ،فيك َوفَالحمؿَعمى َىذاَالمعنيَأ َولى
المغويةَمفَكممات َمتجاو ٍرَةَ ،فإفَاستوتَداللةَومعنى َؼ"عبارةَالَتسد َمسدَعبارة َفيَحسفَوقعَوافَ
ٍَ
كاف َمفيوميما َواحداًَ ،ألف َإحداىما َأليؽ َبالموضع َوأشدىما َمناسبة َلما َوقع َفي َجنبتي َالكبلـَ

المكتنفتيفَلوَ...ويكوفَىذاَالتناسبَيقعَبيفَالمفيوماتَأوَبيفَالمسموعاتَالدالةَعمييا"َٕ.
َالمثمى َلمعرفة َالمعانيَ ،ودالالتيا َفي َذىفَ
بصفتِو َالمرجعية َُ
ؽَ َ
وظيفة َالسيا َِ
َِ
ََََََويؤكد َحازـ َعمى َ
بعينِياَ،وذلؾَوفؽَالمخزوفَالمعرفيَ
استحسافَلمعاف َ َ
ٍَ
تأويؿَوفرزَو
َ
المتمقيَ،فيوَيقوـَبعمميةَإحالةَ َو
الذيَبيذهَالصفة َو"كيفيةَوقوعوَفيَالوجودَويستحسنوَبعدَالمعرفةَ،
َِ
والثقافيَوالذوقيَ ،فيعرؼَالمعنى َ
طََُرؼَالتواريخَالمستغربة"َٖ.
وذلؾَكاإلحاالتَعمىَاألخبارَالقديمةَالمستحسنةَو َ
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ؽ َوأىميَتِو َبالنظرَلماَيستحسفَويستنتجَفيَعمـَ
فاعمية َالسيا َِ
َِ
يؤكد َعمى َ
نجدهَ َُ
ٍَ
ََََََ
وفيَجانب َآخرَ ُ
الببلغةَوبالخص َوصَالشعر"َ،إذَأكثرَماَيستحسفَويستنتجَفيَعمـَالببلغةَلوَاعتباراتَشتىَبحسبَ

فيَموضعَ،والَيقؼَ
ٍَ
ماَيحسفَ
َُ
فيَموضعَ
ٍَ
ويقبحَ
ماَيقبحَفيَموضعَُ َ،
ٍَ
فقدَيحسفَفيَموضعَ
ٍَ
المواضعَ.
اضع َيمكنوَ
جمؿ َمفَتمؾَالمو َِ
إالَبطوؿ َالمزاولةَ.والَيشرؼَاإلنساف َعمى َ ٍَ
َِ
اضعَ
اإلنساف َعمىَتمؾَالمو َِ
التنقيبَعماَيجبَاعتمادهَفيَجميعَأحواؿَالصناعةَ
الفحصَو َِ
َِ
أفَيستنبطَََبياَأحكاـَماَسواىاَإالَبكث ِرَةَ

حَبالنظر َإلى َالشيءَفيَنفسوَأوَالنظرَإلى َماَ
َِ
جيحَماَيجبَأفَيرجَ
َُ
ؤثر َوتر
مفَإيثارَماَيجبَأفَي ََ
َُ
يقترفَبوَأوَإلىَماَىوَخارجَعفَذلؾَمماَتقدَـَالتعريؼَبو"َٔ.

لحروؼَ
َِ
َ،بالنظر َ
َِ
َِ
الحسنة
ات َ
قدَأشار َإلى َظاىرَِة َالتبلؤـَمفَخبلؿَاالىتداءَلمعبار َِ
ََ
كافَحازـ َ
ٌَ
ََََََواذاَ
الكممةَ ،ولمكممة َمع َسابقتيا َوالحقتيا َمرتبة َترتيباً َفيو َخفة َونسبة َوتشاكؿ َفي َصفاتيا َوأوزانياَ
َِ

يَوضعتَفيوَماَيناسبَالمقاـَوالغرضَإالَ
َِ
ومقاطعياَ،وتكوفَأنسبَوأحسفَماَت
كوفَفيَالموضعَالذ ُ
صفات َالتبلؤـَالتيَأشارَإليياَ ،وانماَقدَيتوفرَبعضياَ،وبرغـَ
َِ
ؿَ
مفَالممكف َعدـَتوفرَك َّ
َِ
فَ
يرى َأ َّ
أنو َ َ
َالكممةَ
َِ
ؽَ ،وبذلؾ َيمفتنا َحازـ َإلى َخصائص
فاعمية َالسيا َِ
َِ
َويرجع َذلؾ َإلى َ
ذلؾ َيقع َالتبلؤـ َوالتناسب َُ
ٍ
ٍ
ٍ
َوفنيةَ،ولكفَليسَبمفردىاَبؿَمعَغيرىإَ.
َجمالية
وماَتحقؽَمفَلمحات
داخؿَالسياؽَ،

َحدد َحازـ ٍ
العذوبة َوالطبلوَِةَ
َِ
َتحدث َعف َ
أشار َإلييا َعندما َّ
ؽَ ،و ََ
َشديدة َفاعمي َةَ َالسيا َِ
ٍَ
َبدقة
َََََوقد ََ
َلبلستعماؿ َفي َالموض َِعَ
َِ
َحسف َاختيار َاأللفاظ َوالصيغ َومدى َمبلءمتيا
والجز َِ
الةَ ،أما َالعذوبة َفيي ُ

الكمـَ،أماَالجزالةَفييَ
بيفَاأللفاظَو َِ
َِ
المناسبَ
َِ
التأليؼَ
َِ
اَالطبلوةَُفييَالقدرةَوالتيديَإلىَ
َ
المناسبَلياَ،أم
أخرىَ ،ومطالبة َالكممةَلماَيميياَإلتماـَالمعنيَووضوحَالداللةَ،وقدَأشار َد.جابرَ
التجاورَبيفَكممة َو َ
ٍَ

وعذوبةَ
ٍَ
الصياغةَ ،وما َبيا َمف َطبلوٍَة َ
َِ
وفنيات َ
َِ
لجماليات َ
َِ
َتعميؿ َ
ٍَ
عصفور َإلى َأف َما َذكره َحازـ َمف
ٖ
َالباب َلمولو ِج َإلى َأىـَ
َتفتح َلنا
رجعُ َلمسيا َِ
الةَ ،إنما َي َ
وجز ٍَ
َ
َأشار َإلييا َحازـ ُ
ؽ َ .وفاعمية َالسياؽ َالتي َ
وأفضؿَماَنرجوهَمفَالسياؽَوىوَوظيفتوََ.
ِ
ِ
َََََوترتبطَُوظيفةَالسياؽَبالمعانيَمفَحيثَكمالِ
ياَووضوحياَوغموضياَوابتكارىاَ،وىذاَماَ
ياَونقص
ِ
ٍ
َعندَحازـَفيَالعناصرَاآلتيةََ:
َعنوَبالتفصيؿ
سنتحدث
ُ

مالًوالنقصًفيًالمعانيًوعالقتهماًبالسياقً:
أً-الكت ً
يتطمب َالتأثير َفي َالمتمقي َواحداث ِ
َِ
َوعناصرهَ
انفعالية َلديو َأف َيستوفي َالمعنى َكؿَ َأجزائِو
ٍَ
َى ّ ٍزَة َ
َُ
ًًًًًً
لذىف َالمتمقيَوفيوَنقصَماَ،لذلؾَالَيمكفَلمسياؽَ
أفَينتقؿ َ َِ
ََ
َ،الَيجوز َ
َُ
المكونةَلوَ ،والمعنى َكؿ َو ٌَ
احد
ٍ
أفَيؤديَالفاعميةَالمطموبةَبوجودَنقص َفيَبعضَالعناصرَالمغويةَمفَ(كمماتََ-جمؿَمتتالية)َ،أوَ
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غيرَالمغويةَ(السياؽَالمقاـَ ػ ػ ػَالسياؽَاالنفعاليَ ػ ػػَالسياؽَالمعرفيََ-السياؽَالعاطفيَػ ػ ػػَالثقافي)؛َألفَ
ٍ
ٍ
ٍ
َوتأويؿَوحذؼَواختيارَوتعميـَوبناءَلممعموماتَالواردةَلوَ
َ
َعدةَمفَتحميؿ
َذىنية
المتمقيَيقوـَبعمميات

وجسورَ ،ومف َىنا َيبدأََُ
ٍَ
طَ
َبعبلقات َورواب ََ
ٍَ
مف َالنص َمف َخبلؿ َترجمتيا َلمفاىيـ َ َوقضايا َيجمع َبينيا
كماؿ َالمعانيَ،
دَحازـ َعمى َ َِ
ٌَ
باالستجابة َوالتأثرَ ،أوَحسبَحازـَانبساطو َأوَانقباضو؛ َألجؿَىذاَشدَ
َِ
ؿ"َ:فأماَالكماؿَفيَالمعانيَفباستيفاءَأقسامياَ،واستقصاءَمتمَماتياَ،وانتظاـَ
نقص َيقو َُ
وخموىاَمفَأي َ ٍَ
َّ
قسـَ،والَيتداخؿَبعضَ
غفؿَمفَأقسامياَ ٌَ
أركانياَحتىَالَي َخؿَ َمفَأركانيا َ ٍَ
اتَجميع َ
ََ
العبار
الَي َ
بركفَ،و ُ
ُ
ويضرب َحازـ َببعض َاألقواؿ َالشعرية َوردت َفييا َأقساـ َالمعنى َوتفاصيموَ
َُ
األقساـ َعمى َبعض"َٔ .
ومكوناتوَتامةَواضحةَمثؿَقوؿَالشماخََ:

ج"َََٕ
َََََََََََََََ"َ َمَتَىَماَتَقَ ْعَأَرساغةٌَمطمئن َةًََََََعمىَ َح َج ٍرَيرفضََأوَيتدحرَِ
ٍ
ٍ
َمتساويةَ،فاإلنسافَتقعَأرساغوَعمى َ ٍ
حجر َفيحركوَبأطراؼَأصابعوَ ،فإذاَ
ألقساـ
َالشاعر َالمعنى َ
قسَ َـ
ُ
َالحركةَ ،واذاَكافَصمباً َسوؼَيتدحرجَويسقطَ ،واذاَتَ َعمقناَفيَ
كافَالحجرَرخواً َفإنوَسيثبتَرافضاً َ
سياؽَىذاَالبيتَ ،فإنناَسنجدَأفَالشاعرَجعؿَحاؿَالحجرَكحاؿَالدنياَوتقمباتياَ ،فإفَكافَمرناً َليناًَ
َوييزـَ .وفي َقوؿَ
َسيكسر ُ
رفيقاً َاستطاع َالحياة َوالوصوؿ َلما َيبتغيَ ،أما َإف َكاف َصمباً َجامداً َفإنو ُ

شعري َأخر َيعرض َحازـ َلقوؿ َزىير َبف َأبي َسممىَ ،وفيو َجاء َالتفسير َفي َالمعنى َمرتباً َومتدرجَاًَ
مستوىَكماؿَأجزائوََ:
ب َ

اربَحتىَإذاَماَضاربواَاعتنقاَ"َٖ
اَحتىَإذاَاطعنو
ط ُعُن
َََََََََََََ"َ َي ْ
اَََََََض َ
َ
يـَماَارتَ َمو َ
ْ

قبؿَعميوَخصـ َطعنوَوأَرداهَ
وىناَوصؼَالشاعرَالممدوحَوشجاعتوَالمنقطعةَالنظيرَفيَالقتاؿَكمماَأ
ٌ
ٍ
بلً َوىكذاَ ،حتى َيشتبؾ َمع َأخر َفي ٍ
حَ
َالناظر َأف َالممدوََ
َُ
َعنيؼ َيؤدي َإلى َااللتحاـَ ،فيعتقد
َقتاؿ
قتي َ
َاستخداـ َاأللفاظ َالمناسبة َالتي َتؤدي َإلى َكماؿَ
َِ
َتظير َميارةُ َوبراعةُ َزىير َفي
وخصمو َتعانقاَ ،وىنا
ُ
المعنىَباستيفاءَكؿَأجزائوَ،مماَجعؿَالمتمقيَيتأثرَويتصورَاألحداثَكأنوَفيَالمعركةََ.

َََََومفَالمعانيَالتيَيظيرَفيياَالنقصَ،وعدـَاستيفاءَأج ازئياَوعناصرىاَبالكامؿَ،المعنىَالذيَوردَ

فيَبيتَجرير"َومفَالمعانيَالتيَوقعتَقسمتياَناقصةَقوؿَجريرَََ:
مثَمفَمواليياََ
َِ
ـَََََََََََمفَالعبيدَوثُ ٌ
ََََََََََََََََصارتَحنيفةَُأثبلثاًَفثمثُيُ
مفَأيَاألثبلثَىوَمفَ
إفَبعضَبنيَحنيفةَسئؿَ:
فيذهَقسمةَناقصةَألنوَأخؿََبالقسـَالثالثَ.وقيؿَ:
ّ
ُ
بيتَجريرَ؟َ!َفقاؿََ:مفَالثمثَالممغى"َٗ.
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َََََواعتبرَحازـَتداخؿَأقساـَالمعانيَعمى َبعضياَالبعضَنوعاً َمفَالنقصَوالخمؿَ،وىوَماَيعنيَ
عدـَانتسابَالمعانيَ،لبعضياَالبعضَ،ويخمؽَبذلؾَعدـَالوضوحَلممعانيَفيختفيَالتبلحـَواالنسجاـَ

بيفَكافةَالعناصرَواألجزاء؛َألفَكماؿَالمعنى َفيَنفسو"َ،يكوفَباعتبارَاستيفاءَأجزائوَالبسيطةَ،أوَ
ؿ َإالَإلى َأجزاءَ
ح َُ
َ،ومنياَماَالَي ْن ََ
ََ
اء َ ٍَ
مركبة
ؿ َإلىَأجز ٍَ
ح َُ
ائوَالمركبة؛َألفَالمعانيَمنياَماَي ْن ََ
ََ
استيفاءَأجز
بسيطة"ََٔ.
عدة َكيفياتَ"بالنظرَإلى َماَالمعنى َعميوَفيَ
أفَكماؿ َالمعنى َمفَالممكفَردَهَإلى َ َِ
ََ
حازـ َ
َََََويَرى َ ٌَ
نفسوَ،وبالنظرَإلىَماَيقترفَبوَمفَالكبلـَوتكوفَلوَبوَعمقةَ،وبالنظرَإلىَالغرضَالذيَيكوفَالكبلـَ
وبالنظر َلممعانيَوفؽَماَسبؽ" ََُيَْمفَتََُنا َإلىَ
َِ
مقوالً َفيوَ،وبالنظرَإلى َحاؿَالشيءَالذيَتعمؽ َبوَالقوؿ"ٕٓ
ضرو ِرَة َتناسب َالمعانيَ ،كما َيمفتنا َإلى َالتمييز َبيف"المعنى َالضروري"َوغير َالضروري" َفي َالسياؽَ،
وتأكيدَأفَالمعنى َالضروري"ىوَماَالَيتـَالغرضَإالَبوَ"أوَىوَماَيختؿَالسياؽَباختبلؿَتناسبوَمعَ

غيره"َٖ،والتناسبَبيفَالمعانيَلوَأشكاؿَعديدةَومتنوعةَ،وقدَيقترفَبعبلقاتَتتنوعَحسبَالغرضَ،وقدَ

تعرضنا َليذه َاألنواع َسابقاً َومنياَ :اقتراف َالتماثؿ َواقتراف َالمناسبة َواقتراف َالمعنى َبمضادهَ ،واقترافَ

الشيءَبماَيناسبَمضادهَ(المخالفة)َواقترافَالشيءَبماَيشبيوَويستعارَأحدىماَلآلخرَ،وىوَماَيعرؼَ

بتشافعَالحقيقةَوالمجازَٗ.

بً-الوضوحًوالغموضًفيًالمعانيًوعالقتهماًبالسياقً:

َواحكاميا َوترابطيا؛ َألفَ
السياقية َ َومدى َتفاعميا َ
َِ
العبلقات َ
َِ
عَ
طٌ َبمجموَِ
ح َفي َالمعاني َمرتب َ
َََََالوضو َُ
اَمفَالتأثيرَ،
َِ
َمفَالمبدعَ،وحتىَالمتمقيَووصوؿَغايتي
َِ
َِ
بعمميةَ
َِ
طٌَ
حَالمعانيَمرتب َ
وضو ََ
التخييؿَ،انطبلقاً
ؿ َلممتمقيَ ،وبالتالي َصعوبة َفيَ
َينعكس َعمى َما َيص َُ
َُ
غموض َفي َالمعاني
ٍَ
أي َ
أف َ َّ
حازـ َ َّ
َاعتبر َ ٌَ
ََ
لذلؾ
ماَتقدـَ،ومنياَ
ََ
مفَالبياف َعمى َ
َِ
فيَغاية َ
ٍَ
تكوف َ
أف َ ََ
المعانيَمنياَماَيقصد َ َْ
َُ
إف َ
التحميؿ َ" َّ
َِ
التفسير َو
َِ
الفيـ َو
َِ
يقع َفيو َبعض َغموضَ ،ومنياَماَ
َأف َ ََ
َاإلغماضَ،ومنيا َما َيقصد َْ
َِ
َفيَغاية َمف
ٍَ
ما َيقصد َأفَتكوف
حازـ َأفَ َالمعانيَفيَب ِ
عدىاَعفَالبياف َبتعريياَ
ويرى َ ٌَ
مفَجية"َ٘ َ .
ٍَ
أفَيغمض َ
ََ
بافَمفَجيةَو
ٍَ
َُ
يقصدَأفَي
ُ
َالم ََعََب َِرَ
مف َاألوصاؼ َ"تمؾ َاألوصاؼ َتنقسـَ :إلى َما َيرجع َ" َإلى َالمعنى َواَلى َما َيرجع َإلى َالمفظ َُ
المفظَالمعبرَبوَمعاًَ،وفيَكؿَاألحواؿَيكوفَالغموضَوعدـَ
الغموضَراجعَاًَلممعنىَو
َُ
وقدَيكوفَ
َُ
عنو"َ.ٙ
َ
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الوضوحَإماَراجعَ"إلى َمادةَأوَإلى َوضعَوترتيبَأوَإلى َمقدارَأوَإلى َماَيكوفَمتضمناً َليماَأوَ

ممتزمَاً"ََٔ.

َالغموض َمرتبطَاً َأساساً َبالمعنى َوالمفظَ ،فإف َذلؾ َيدفع َالمتمقيَ
َِ
حازـ َعف
َحديث َ ٍَ
َُ
َََََولما َكاف
ف َيعتقدَأفَ
ألفَىناؾَم َْ
ََ
إلمكانيةَالتأويؿَ،وذلؾَقدَالَيعنى َالرداءةَالمطمقةَبؿَقدَيكوفَشيئَاً َإيجابيَاًَ ،
الخطابةَ
َِ
النثر َو
َلغة َ َِ
السيولة َمف َِ
َِ
َويقترب َبيذه َ
َُ
َوجمالياتِو،
َ
تبعده َعف َشعرَيتِو
َالشعر َ َُ
َِ
السيول َةَ َفي
حَالمغ َةََالفني َةََالخبلَق َةََ،
رضَوتقترَُ
اؿَفإفَلمنصََخصوصياتوَ،وىيَالتيَتف َُ
يةَ،ولكفَفيَكؿََاألحو َِ
التقرير َِ
َلخياؿَ
َِ
َيصبح َ َُم َ
َُ
َالنصَ ،فالغموض َقد
َِ
ويندمج َفي
َُ
ؿَ
َيفكر َويحم َُ
ؿ َذىف َالمتمقي َُ
وىو َما َيجع َُ
حرضاً
َِ
ؿَ
المََؤو َُ
ؿَ َُ
ويَْب َِرَُزَالقو َُ
عناصرهَالظاىرَِةَوغيرَالظاىرةَُ َ،
بجميعَ
َِ
ؽَ
المتمقيَ،وىناَتظيرَأىمي َةَُووظيف َةَُالسيا َِ
َُ
السميـَ .وىنالؾ َمفَ
التأويؿ َ َِ
َِ
باالعتماد َعمى َ
َِ
ائية َ
البدائؿ َالقر َِ
َِ
إيجاد َ
براع َةَ َالمتمقي َالنقديةَ ،وقدرَتَو َعمى َ َِ

وغيرَ
وتصبح َمرفوض َةً َ ََ
َُ
َالمبس َ
َُ
اإلبياـ َغاي َةً َومقصدَاًَ ،فَُي ْف ِس ُدىا
َُ
َالغموض َو
َُ
َيكوف َفييا
َُ
اؿ َما
األقو َِ
اءة ََوالتأويؿ َلمخطابَ،
قر َِ
بعممية َال َ
َِ
ؾَ
َأف َىذا َالمبس َوالغموض َيفت َُ
ؿ َفي َذلؾ َّ
مستساغةَ ،وأقؿَ َما َنقو َُ
ٍَ
ويحرـَالمتمقيَمفَلذةَونشوةَالتأويؿَوانتاجَالداللةَ.
اإلبياـ َفيَالمعانيَ ،فإفَحازماً َقدَذكرَنوعيفَمفَالمعانيَ:
الحديثَعفَالغموض َو َِ
َِ
ؽَ
ََََََ َوفيَسيا َِ

اـ َالعمؿَالشعريَ ،فإفَالمعانيَ
ىيَقو َُ
ُوؿ َوالمعانيَالثوانيَ،واذاَاعتبرَحازـَأفَالمعانيَ َِ
المعاني َاأل ََ
ؤلُ ََوؿَوتأكيدَلياَ"معَكونياَإحدىَلواحؽَالمتفَوأصؿَالكبلـَ،ومعَكونياَمعانيَ
الثوانيَىيَموضحةَل َ
ثواني َوجيات َثوا ٍف َيستنبط َالقوؿ َمنيا َإال َأنيا َمكمف َلزيادة َشعرية َاألوؿَ .كما َأنيا َىي َمكمفَ
اإلبياـَ
َِ
الة َ
التضاعؼَواالمتدادَالنصيَوالَيتأتىَحصرىا"َٕ ،فدور َالمعانيَالثوانيَالَيقتصرَعمى َإز َِ

ألََُوؿَ،بؿَيتجاوزَذلؾَلتضيؼَأشياءَجديدةَلمنصَ
المتمقيَفيَتوضيح َالمعانيَا َ
َِ
ومساعدة َ
َِ
الغموض َ
َِ
و
وتزيدَمفَشعريتوَ،وتكوفَبمثابةَمجمؿَالعناصرَغيرَالظاىرةَأوَغيرَالمغويةَفيَالسياؽَ،لذلؾَوجودَ

المعانيَالثوانيَفيَالقوؿَالشعريَلـَيكفَمحض َزيادةَالَقيمةَلوَ،بؿَىيَمفَالمعانيَالجميوريةَ
يـَالمختمفةَ
َِ
التيَيحسفَإيرادىاَفيَالشعرَلقربياَمفَقموبَالناسَومبلمستياَلحياتيـَوارتباطياَبأغر َِ
اض
وقدَعدَ َدَحازـَوجوهَالغموضَالتيَترجعَلممعانيَمنياَ:
َ

َأ-

أفَيكوفَالمعنىَفيَنفسوَدقيقاًَوالغورَفيوَبعيدَاًَ.

مفَحيزَ
حيَزىاَ
ََ
ب -أفَيكوفَالمعنى َمبنيَاً َعمى َمقدمةَفيَالكبلـَ َ ،وقدَ
َ
ّ
صرؼَالفيـ َعف َالتفاتياَبعد َ ّ
ماَبنىَعميياَ.
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مفَىذاَالقبيؿَ،ويتوقؼَ
َِ
شيءَ
الًَبوَعمىَ ٍَ
ت -أفَيتضمفَالقوؿَالشعريَمعنىَعمميَاًَأوَتاريخيَاًَأوَمحا َ
َ
فيـَالمعنىَعمىَفيـَالشيءَالمضمفَمفَعمميَأوَتاريخيَ.
ث -أف َيكوفَالمعنى َمتضمناً َإشارةَإلىَمثؿَأوَبيتَشعريَسابؽَ،أوَكبلـَسابؽَ،ويجعؿَمفَذلؾَ
َ
جزءَاًَالَيتجزأَمفَالمعنىَ.
قدَوضعَعمىَصورَالتراكيبَالذىنيَعمىَغيرَماَيجبَفتنفرَمنوَاألفياـَ.
ج -أفَيكوفَالمعنىَ َُ
َ

ح -أف َيكوف َالمعنى َاقتصر َفي َبعض َأج ازئو َعمى َاإلشارة َإليو َبأوصاؼ َتشترؾ َفييا َمعو َأشياءَ
َ
أخرىَ،برغـَأنياَالَتوجدَإالَفيوَ.
َ
الفيـَفيياَمنصرفاًَإلىَ ٍ
َمفَاالحتماالتََٔ.
َِ
كثير
ؿَ ََ
أمورَتجع َُ
خ -أفَيكوفَالمعنىَقدَاشتمؿَعمىَ ٍَ
َ
لؤللفاظَومنياََ:
َِ
التيَترجعَُ
َ
الغموضَ
َِ
وجوهََ
دَحازـَ َ
ٌَ
وقدَعدَ

َأ-

َ،فبلَيعرؼَماَيدؿَعميو َالمفظَأوَُيتخيؿَأنوَدؿَفيَ
أفَيكوفَالمف َ
ظُ َحوشياً َأوَغريباً َأوَمشتركاً
ُ

الموضعَالذيَوقعَفيوَالكبلـَعمىَغيرَماَجيءَبوَلمداللةَعميوَ،فيتعذرَفيـَالمعنىَ.

بَ" -يتفؽَمث ُؿ َىذاَبأفَيعرضَفيَتركيبَالمفظَاشتباهَيصيرَبوَبمنزلةَالمفظَالمشترؾَنحوَقوؿَ
َ
امرئَالقيسَ:
ؿ"َََٕ
ألْ َم ْي ِفَعمىَنابِ َِ
تؾَ َ
ََََََََََََََََََنطعنيـَسمكىَومخموجةَََََََلَ ْف َ
عةَ
الرميَبالنبؿَ،ويمتازَىذاَاالستخداـَلمسيؼَوالنبؿَبالسر َِ
َِ
بالسيؼَ،و
َِ
بيفَالطعف َ
َِ
طُ َالشاعر َ
ََََََيرب َ
بإدخاؿَ
َِ
السيؼ َ
وَبيفَالطعف َو َِ
َِ
َُ
طَ
والتواصؿَيعنيَعدـَوجودَفاصؿَزمنيَبينيماَ ،وقدَرب ََ
الشاعر َخياَلَ
حباتَالخرزَفيَالخيطَلتشكيؿَعقدَجميؿَ،فوجوَالشبوَكافَغايةَالدقةَبرغـَعدـَوجودَرابطَبيفَ
ؿ َالتأويؿ َبسبب َغموض َالمعنى َىو َأف َالكاؼ َفي َكممة َ(لفتؾ)َ
األمريفَ ،ومما َجعؿ َالمعنى َيحتم َُ
تحتمؿ َأف َتكوف َحرؼ َجر َلما َبعدىاَ ،كما َيحتمؿ َأف َتكوف َأحد َحروؼ َالكممة َالمكونة َلياَ ،كماَ

يحتمؿَوقوعياَمضافاًَإليوَ.

ت -ويكوف َالمفظَمظنةَالوقوع َفيَاألشباه َبسبب َالتقديـَوالتأخير"ومف َذلؾَأفَيقع َفي َالكبلـ َتقديـَ
َ
وتأخير َأو َيتخالؼ َوضع َاإلسناد َفيصير َالكبلـ َمقموباَ ًَ،أو َيقع َبيف َبعض َالعبارة َوما َيرجع َإليياََ
فصؿ َبقافيةَأو َسجع َفتخفى َجيةَالتطالب َبيف َالكبلمييفَ ،أو َبأف َتفرط َالعبارةَفي َالطوؿ َفيتراخيَ
بعضَأجزائياَعماَيستندَإليو"َٖ.
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ويقصد َمنيا َاالنفصاؿ َبيف َأجزائيا َوالعكسَ ،وذلؾ َمثؿَ
َُ
متصؿ َ
ٍَ
بشكؿ َ
ات َ ٍَ
ث -ظيور َبعض َالعبار َِ
َ
المبالغةَفيَاإليجازَالذيَيكوفَبقصرَأوَحذؼ.

تً-البتكارًوالبتذالًفيًالمعانيًوعالقتهماًبالسياقًً:

قدَتضيؽ َأحياناًَ
َُ
الشاعرَووجدانوَوخيالوَ،ولكنياَ
َِ
ماَفيَنفس َ
َِ
عفَنقؿ َ
َِ
قدَالَتضيؽَ
َُ
المغة َ
ظَُ َِ
َََََََألفا َ
جديدةَمؤثرةَ؛َألفَالشاعرَيريدَأفَيعبرَ
أسموبيةَ ٍَ
ٍَ
وتمويناتَ
ٍَ
يماءاتَ
ٍَ
اكيبَ،وا
صورَوتر ََ
ابتكارَ ٍَ
فيَإبداعَو َِ
َِ
ؿَ
الشاعرَعمىَتسخير َك َّ
َِ
ؿَ
عفَدقائؽَمعانيوَوماَيتبلءـَمنيا َمعَمشاعرهَوعواطفوَورؤاهَالذاتيةَ ،فيعم َُ

قدراتو َالذىنية َوالحسية َوالمعرفية َالبتكار َواَبداع َما َىو َمستطرؼ َجديدَ ،وعمى َرأي َحازـ َغريبَ
وعجيبَ َ ،وفيَنفسَاإلطارَيقوـَالشاعرَبكسرَالنظاـَ،والتحررَمفَقيودَالسياقاتَالمعرفيةَوالثقافيةَ
واالجتماعية َالتي َفرضتيا َمعايير َوقوانيف َالعصر َوالزمف َالذي َيعيش َفيوَ ،ومف َىنا َعمى َالشاعرَ
إنشاءَوابتكارَسياقاتَجديدةَ،وعبلقاتَمتميزةَبيفَكافةَالعناصرَالمغويةَوغيرَالمغويةَيتفردَويتميزَ
بياَعفَأفرادَالجميورَوالجماعةَالمغويةَ"فالشاعرَوىوَيكتبَقصيدتوَ،يضعَنفسوَفيَمواجيةَمعَكؿَ

سالفيوَمفَالشعراءَ،ومعَالشعرَالمخزوفَفيَثقافتوَ"َٔ.

َالشعرية َ"ميددة َبالسقوط َفي َأحضافَ
َ
َََََََواذا َلـ َيفمح َالشاعر َفي َذلؾ َفإف َرسالتو َوقصيدتو
كامؿ َلياَ .فالسياؽَكتقميدَأدبيَراسخ َقد َيتغمب َعمىَ
ابتبلع َ ٍَ
ٍَ
السياؽَ ،الذي َيتحوؿ َعطفو َعمييا َإلى َ
(النص)َويجعموَمجردَمحاكاةَلماَسبقوَمفَنصوصَمماثمةَ.ولوَحدثَىذاَ-وكثي اًرَماَيحدثََ-فإفَ
النصَسيسقطَويصبحَنصاًَفاشبلًَكتقميدَمفضوح"ََٕ.

ََََََََ أرىَحازـَأفَالشعرَوليدَحركاتَالنفسَوانفعاالتياَوقائـَفيَاألساسَعمىَالمحاكاةَوالتخييؿَ،
َوربط َحسف َالتخييؿ َوالمحاكاة َوالنظـ َواألسموب َوبقية َعناصر َالعمؿ َالشعري َباإلغراب َوالتعجيبَ
واالبتكارَوالجدةَوالطرافةَواالبتعادَقدرَاإلمكافَعفَاالبتذاؿَوالتواطؤَوالتشابوَوالتكرارَلمقوالبَالتقميديةَ

المستيمكةَ،ولذلؾَينبغيَ"أفَيؤخذَالكبلـَمفَكؿَمأخذَحتىَيكوفَبعيداًَعفَالتكرارَفيكوفَأحؽَعمىَ

النفسَوأوقعَمنياَبمحؿَالقبوؿ"َٖ.
َِ
الشعرََ
هَلماىية َ َِ
َِ
فيَتفسير
َ،ألنوَاعتمد َ
ََ
َِ
وَباالبتكار َو
َِ
َِ
فيَاىتمام
حازـ َ
لقدَذىب َ ٌَ
ََ
ََََََ
التعجيب َحداً َبعيداً
َلمحكـ َعمى َشعر ِ
ِ
يةَ
اعتبر َتحقؽ َالتعجيب َواالبتكار َمعيا اًر
اب ََو ََ
التعجيب َواإلغر َِ
َِ
وجود َ
وحقيقتو َعمى َ َِ
الشعر َوتميزه َ"وكؿ َذلؾ َيتأكد َبما َيقترف َبو َمف َإغراب"ٗ"َ ،وعندما َيعرض َحازـ َلمفيوـ َاإلغرابَ
بطوَببقيةَالعناصرَالشعريةَكيَتؤديَوظيفتياَعمى َأكمؿَ
َ
والتعجيبَفإنوَيحرصَكؿَالحرصَعمى َر
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الشاعر َأدوَاتِوَالفني َةََتوظيفاًَمؤث اًرَفيوَمفَالقوَِة َماَ
َُ
ةَأفَيوظؼ َ
ََ
يرى َأفَمفَالبراعةَوالميار
وجو"َٔ،كماَ َ
لممحاكياتَالمستغربةَألفَ
َِ
شديدَ
ؾَ ٌَ
المتمقيَويفاجئوَويكسرَنظاموَالذىنيَوالذوقيَ"ولمنفوسَتحر ٌَ
ََ
يدىشَ
َُ
النفسَإذاَخيؿَلياَفيَالشيءَماَلـَيكفَمعيوداًَمفَأمرَمعجبَفيَمثموَوجدتَمفَاستغرابَماَخيؿَ

لياَمماَلـَتعيدهَفيَالشيءَماَيجدهَالمستطرؼَلرؤيةَماَلـَيكفَأبصرهَقبؿََ ،ووقوعَماَلـَيعيدهَمفَ
نفسو َموقعاً َليس َأكثر َمفَالمعتاد َالمعيودَ ،وفنوف َاإلغراب َوالتعجيب َفي َالمحاكاة َكثيرةَ َ ،وبعضياَ

النفوسَوتمكناًَمفَالقموب"ََٕ.
َِ
استيبلءَعمىَ
ًَ
أشدَ
أقوىَمفَبعضَ،و َُ
َ

َنظير َوسماىاَ
ٌَ
َالنادر َالذي َليس َلو
َِ
حازـ َلممعاني َالجديدة َالمخترعة َواعتبرىا َمف
َنظر َ ٌَ
ََََََلقد ََ
عياَ،ومفَأوصاؼَالمعانيَالنادرةَوالمبتكرةَالممتنعَوالمستحيؿَ،ومفَالمحاكياتَ
االستحقاؽَنسب َةًَلمخترَِ

ماَتك َوفَمبتدعةَوالتشبيو َفيياَمخترعَأشدَتحريكاًَلمنفوسَ،وتنـَعفَذكاءَوحدةَخاطرَلمخترعياَ،وقدَ
أقساـَ:منياَمحاكاةَمستغربَبمستغربَ،ومستغربَبمعتادَ،
خَتَرعَست َةََ ٍَ
لمشيءَالم َْ
َُ
المحا َكياتَنسب َةًَ
َقَسَََـ َ َُ
النظـَ
المفظ َو َِ
باألسموب َوالمعنى َو َِ
َِ
طٌ َ
ومعتاد َبمستغربَ ،ومف َالتخييؿ َما َيكوف َضروريَاًَ ،وىو َمرتب َ
يةَ ،والتيَ
اؿ َالشعر َِ
المغوية َالظاىرة َفي َاألقو َِ
َِ
َالعناصر َ
َِ
القوؿ َفي
ؿ َ ََ
حازـ َقد َفصَ ََ
َيكوف َ ٌَ
َُ
الوزفَ ،وبيذا
و َِ
ةَوالجديدة"وأعنيَباالستجدادَالجيدَفيَأالَيواطحَمفَ
مفَحيثَالمعانيَالمبتكر َ
َُ
ؽَ
تعتبرَجزءاًَمفَالسيا َِ
َُ
َاإلبداع َمما َ َوضع َبعضَ
َِ
َالقصوى َمف
َ
ع َعبارة َأو َجممة َمعنىَ َ ،وبالتأنؽ َطمب َالغاية
قبمو َفي َمجموَِ

َوالمعاني َمف َبعض َ َوتحسيف َىيئات َالكبلـ َفي َجميع َذلؾَ .فإف َالعبارة َإذا َاستجدتَ
أجزاء َالعبارات َ
مادتيا َ َوتأنؽ َالناظـ َفي َتحسيف َالييأة َالتأليفية َفييا َوقعت َمف َالنفوس َأحسف َموقع"َٖ .ويعني َحازـَ

اعر َىي َديمومة َالبحث َعف َالعبلقات َالجديدة َواالقترانات َالمتميزة َفيَ
باالستجداد َبالنسبة َلمش َِ
ب َبعيدَاً َوالبعيدَ
ؿ َالقري ََ
كافة َالعناصر َيجع َُ
المتماثبلت َوالمتشابيات َوالمتضادات َوايقاع َالتناسب َبيف َ َِ
اىاَتحريكاًَ
َ
قريباً؛َألفَلمنفوس"فيَتقارف َالمتماثبلت َوتشافعيا َوالمتشابياتَوالمتضاداتَوماَجرىَمجر
تناصر َالحسف َفي َالمستحسنيف َالمتماثميف َوالمتشابييفَ
ََ
َالكبلـَ ،ألفَ َ
َِ
َباالنفعاؿ َإلى َمقتضى
َِ
واَيبلعاً
أمكفَمفَالنفسَموقعاً َمفَسنوحَذلؾَلياَفيَشيءَواحدَ.وكذلؾَحاؿَالقبحَ.وماَكافَأممؾَلمنفسَ
وأمكفَمنياَفيوَأشدَتحريكاًَلياَ.وكذلؾَأيضاًَمثوؿَالحسفَإزاءَالقبيحَأوَالقبيحَإزاءَالحسفَمماَيزيدَ

ٗ
َتكوفَ
ََ
َحازـ َأف
ٌَ
ويفَضَ ُؿ
َِ
غبطة َبالواحد َوتخمياً َعف
َاآلخر َلتبيف َحاؿ َالضد َبالمثوؿ َإزاء َضده" ُ َ .
َالنفوس َليا َأشدََ
َُ
َوفيمياَ،وتكوف
َِ
إلمكاف َاستيعاَبِيا
َِ
الوجود َ
َِ
المتخالفات َقميم َةَ َ
َُ
المتشابيات َو
َُ
المتماثبلت َو
َُ
ويتجاوز َالصحةَالنحويةَ
ََ
أفَينحرؼَ
ََ
لمشاعر َ
َِ
ىاَتسمح َ
َُ
الًَ.وجدةَالتراكيبَمعَتميز
إعجاباًَوتحريكاًَوانفعا َ
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 إٌّٙبس87 : - 0اٌّظذر اٌظببك 17: 16 :
 -اٌّظذراٌظببك . 6 : :

122

والببلغيةَ ،وذلؾ َالحتياجات َسياؽ َالجمؿ َوالقصيدة َبأسرىاَ ،متناسباً َذلؾ َمع َسياؽ َالمقاـ َوالموقؼَ
لمفيـ َويصح َفيوَ
بلً َ َِ
ؿ َىذا َاألمر َحازـ َولكف َأف َيكوف َالمعنى َالجديد َقاب َ
الذي َعميو َالمتمقيَ ،ويتقب َُ

التصورَوماَداـَالتصورَصحيحاً َ"ساغَأفَيستعمؿَفيَالكبلـَالمصوغَعمىَقوانيفَالعربَ،وافَلـَ

يكفَلذلؾَالمعنىَنظيرَفيَكبلميـ"ََٔ.
ِ
التصرؼَفيياَعمىَماَ
َُ
التصرؼَ،فيجبَ
َُ
َلممبدعَفيياَحري َةََ
َِ
لـَيعط
فإفَحازمَاًَ
أماَبالنسبةَلؤللفاظَ َّ
َِ
َََََََ
فيَالكبلـ َالجاريَعمىَقانوفَكبلـَالعربَأفَ
َِ
أفَيمتزـ َ
ََ
إنماَيجب َ
َُ
اؿ َالعرب"َ
وقعتَعميوَفيَكبلـ َوأقو َِ
َِ

تكوف َمجاري َأواخر َالكمـ َوتصاريفيا َواسناداتيا َعمى َحد َما َوقعت َعميو َفي َكبلـ َالعرب َبحسبَ

موضعَموضعَ.وأفَيوقعَكؿَمنياَعمىَماَأوقعتوَالعرب"َٕ .ويرى َد.جابرَعصفورَتناقضَاً َعندَحازـَ

التصور َفيَالمعانيَ ،والتقييدَفيَاأللفاظَ،وفيَذلؾَعزؿ َلمحريةَفيَحركةَالمعانيَ
َِ
فيَإعطائوَحري َةَ َ
ية َإذا َكاف َلو َالحريةَ
ويبتكر َفي َأقوَالِو َالشعر َِ
ََ
عنيا َفي َاأللفاظَ ،فكيؼ َيستطيع َالشاعر َأف َيستجدَ َ
األلفاظَ
َِ
فيَاستخداـ َ
َِ
لبلبتذاؿ َ
َِ
التقييد َيدعوَ
عَعميوَفيَجانب َآخر؟َإفَىذا َ ََ
ٍَ
رؼَفيَجانب َوممنو
ٍَ
لمتص
وتصبحَحرك َةَُالمبنىَسطحي َةًَساذج َةًَ،الَشعريةَفيياَ.
َُ

ارَ
وعدـ َالتكرَِ
باالستجداد َ َِ
َِ
؛َألنوَطالب َ
ََ
ٍَ
عندَحازـ
موجود َ
ٌَ
ليذاَالتناقض َ
َِ
أفَالحؿ َ
ََ
ََََََََويرىًالباحثً َ
بالجديدَ
َِ
أفَيأتيَالشاعر َ
َُ
بشرط َ
اب َ َِ
عمىَالتعجيب َواإلغر َِ
َِ
ووَقََفَ َوُ َ
ي َ ََ
والتواطؤَوالتشابوَ،وبنىَعمَمَوَالشعر َّ
يَحديثِوَعفَالشفرةَ،وقدَرأىَ
َ
لمشاعرَ،وىوَماَتنبوَلوَد.عبدَا َالغذاميَف
َِ
الخاصةَ
َِ
األصالةَ
َِ
فيَإطارَ
َِ

فييَاألسموب َالخاصَالذيَيمتمكوَالشاعرَ ،لماَبيا َمف َخصائصَ
َُ
ؽَ،
ؿ َالمغ َةَ َالخاص َةَ َبالسيا َِ
َّأنيا َتمث َُ
نفسوََ-كفردَ
المبدعَ ََ
ََ
بؿَإفَ
أفَيبدعَشفرتوَالمتميزةَّ َ.
ََ
أدبيَ
كؿَجيؿَ َّ
ٍَ
ويستطيعَُ
َ
كالتغيرَوالتحوؿَوالتجددَ"
َجنب َمع َخصائص َشفرة َالسياؽَ
خصائصو َىو َجنباً َإلى ٍَ
ََ
ؿَ
َابتكار َشفرَتِو َالتي َتحم َُ
َِ
قادر َعمى
 َ ٌَوَاألدبيَالذيَأبدعَفيو"ََٖ.
ََ
َِ
الخاصةَبجنس

السميـ َوالفطرَةُ َالموىوبة َالقادرةَ
فالطبعُ َ َُ
َ
الرويةَ ،
َالطبع َو َِ
َِ
َتحدث َعف
ََ
َحازـ َعندما
ٌَ
َََََََوقد َفسَر َذلؾ
الروية َتأتيَالشيفرَةَُالمميَزَةَُ
لطبع ََو َِ
عمىَاإلبداعَ،يمزمياَالرويةَوالعمـَبأصوؿَوقوانيفَالشعرَ،وماَبيفَا َِ
االبتكارَ ،وكسر َالحالة َالذىنية َوالذوقية َوالمعرفية َالتي َتَ ََع َوََد َعميياَ
َُ
َالتأنؽ َو
َُ
ألسموب َالشاعرَ ،ويأتي
َِ
وماَييمناَفيَىذاَ
َُ
أقساـَ
إلىَتسعةَ َِ
َِ
ؿَوالغراب َةَُواالبتكا َُرَ
مفَحيثَاالبتذا َُ
َُ
الكبلـَ
حازـَ ََ
المتمقيَ،ولقدََقَسَََـَ ٌَ
فيوَأفَماَاستعمموَالعربَوخاص َةًَالمحدثيفَغيرَالعامةَ،فيذاَحسفَلطيؼَ
َّ
لقسـَالثالثَالذيَقاؿَ
ََ
ىوَا
جداًَ،ألفَبوَالتخمصَمفَالحوشيةَواالبخذاي .
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َ،كماَافترضَلوَوجوداًَفيَجانبيفَ:
ََ
ؽَدو اًرَفيَنظرَيتِوَالشعر َِ
ية
ََََََََََوهكذاَنرىَحازماًَيعطيَلمسيا َِ
ِ
ٍ
َومعاف َونظـَ
َلمقوؿ َالشعري َ(ألفاظ
ظاىر َويتمث ُؿ َفي َكؿ َما َيخص َالجانب َالمغوي
ُ
الجانب َاألوؿٌ َ :

ِ
َبالجانب َ(ال ّذىنيَ،والمعرفيَ
التيَتتعمؽ
وأسموبَووزف)َ ،أماَالجانبَالثانيَ:العناصرَغيرَالظاىرةَ:و
ُ
َبوضع ِ
َوفؽ َالمعنىَالمناسبَلوَ،
َحازـ
واالجتماعيَلممتمقيَ،أوَسياؽَالمقاـَوالموقؼ)
ِ
َالمفظ َ
َ،لقدَاىتـ ٌ
َ
وعدـَاالنحر ِ
ِ
َأفَيدرؾ َماَ
ـَ،وعمىَالشاعر
اؼ َبذلؾ؛َألف َىناؾَألفاظاًَتخص َالمدحَ،وأخرىَتخص َال ّذ
َ
يناسبَىذاَوذاؾَ،واستخداـَلفظَقدَاستعمؿَعرفاًَفيَغرضَماَواختصَبوَالَيحسفَإيرادهَفيَغرضَ
ُ

ٍ
ويؤكد َىذاََ
مناقض َلوَمثؿَاستعماؿَ(األخدعَوالقذاؿَفيَالذـَ،واستعماؿَالياديَوالكاىؿَفيَالفخر)ُ َ ،
ِ
ِ
ِ
ضرورة َالعمؿ َبالسيا ِ
ِ
َألفاظو َحسبَ
َانتقاء
َيكوف َحريصاً َفي
َالشاعر َأف
َألف َعمى
ؽ َو
االىتماـ َبوّ ،
َ
ِ
ِ
َغرضوَ،
َحسب
َفيعتمد َالجزالةَ َوالطبلوةَ َوالعذوبةَ َكؿ
َلمغرض،
َأسموبو
المقاـَ ،ويكوف
َونظمو َمناسباً
ُ
َ
ُ
ُ
َالتناسبَبيفَاأل ِ
ِ
ِ
َبعضياَالبعضَ،
َوتطمب
َوتتبلءـ
َتقترف
ىاَبحيث
َفيَتجاور
لفاظ
اهَيؤكدَعمىَضرو ِرة
ونر
ُ
ُ
َ
ُ
ُ
ُ
ٍ
ٍ
َوفؽ َاقتر ٍ
ِ
َوضوحيا َو ِ
َتنسجـ َمعَ
َسياقية
َوعبلقات
انات
َحيث
َحيث َكماؿ َالمعانيَ ،ومف
مف
ُ
ُ
ابتكارىا َ
ُ
ٍ
ٍ
ٍ
َأثبتتَ
انيَ،وفيَىذاَيكوف
ُوؿَ،والمعانيَالثو
المعانيَاأل ََ
َحازـ َقدَوضعَ َيدهَعمىَقضية َنقدية َحديثة َ
ُ
ٌ
أىميتَياَوفاعميتَياًََََََََََََ.
َ
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انفصم اخلايس
ينهح حازو انقرطاخني وخصائصه يف كتابه ادلنهاج
 ادلبحث األول -قراءة يف ينهح انكتاب.
 ادلبحث انثاني -خصائص ادلنهح اننقدي عند حازو .
َ
َ
َ
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ٌ

ادلبحث األول -قراءة يف ينهح انكتاب :

ِ
ِ
َالفكر َاليوناني َخاصةً َكتابي َأرسطو(فف َالشعر) َو(ففَ
َالنقاد َالعرب َقديماً َعمى
َبعض
اعتمد
ََََََ َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َالتفكير َالعممي َوالمنطقيَ ،وفيَ
َأسس
َتطوير
َالفمسفيةَ ،وفي
َتطوير َثقافتِيـ َومعارِفيـ
الخطابة) َفي
ِ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
َالنقاد َوالببلغييفَالعربَ
َفيَتأثر
التصنيؼ َو َِ
َلمبحث َو
َعممية
َمنيجية
تأسيس
الكتابةَ.وماَمفَشؾ َأبداً

بالفكرَالنقديَاألرسطيَ،وذلؾَبإجما ِعَمعظـَالنقادَالمفكريفَالعربَفيَعصرناَالحديثَ"إفَالدراساتَ
ِ
ِ
ِ
َوقدامة َبف َجعفر َوعبد َالقاىر َالجرجانيَ
َكالجاحظ
َالعرب َالقدامى
َالنقاد
َتؤكد َأف
النقدية َوالببلغية
َ
ُ

ِ
ِ
َاليونانيةَوبخاصةَكتابَالشعرَألرسطوَفقدَحظيَلدىَ
اَمفَالثقافة
وحازـَالقرطاجنيَوغيرىـَ،قدَأفادو
ٍ
ٍ
َ،إذَنقؿَإلىَالعر ِ
ٍ
َفاطمع َعميوَ
َمتعددة
َوترجمات
بية َمعَشرو ٍح
َبعناية َكبيرٍة
العربَفبلسفةً َونقاداً َوكتاباً
ُ
َ
ٔ
َأكثرىـ َتأث اًر َوتمثبلً َلنظر ِ
ِ
أس َىؤ ِ
َبرز َحازـ َعمى َر ِ
َالنقاد َجميعاً َبصفتِو َمف ِ
يةَ
الء
النقاد َواألدباء" َوقد َ
أرسطو َفي َالشعر ِ
ِ
صوص َتمؾ َاإلفادة َالواضحة َوالمتعمقة َلنظرية َالمحاكاة َوالتخييؿَ ،والتيَ
يةَ ،وبالخ
ٍ
ِ
َعاـَ،وتفسيرَماىيةَالشعرَعمىَوجوَالخصوصَ،
الجماؿَبشكؿ
حاوؿَمفَخبللياَتفسيرَطبيعةَالففَو
َالكثير َمف َالدارسيف َلكتاب َ(المنياج) َومنيـَاألستاذَ /محمدَالفاضؿَبف َعاشور َفي َتقديموَ
وقد َأكد
ُ

لكتاب َالمنياجَ ،ومحقؽ َالمنياج َنفسو َد/محمد َالحبيب َبف َالخوجةَ ،د/شكري َعيادَ ،د/عبد َالرحمفَ
بدويَ،د/إحسافَعباسَ،د/جابرَعصفورَ،ود/سعدَمصموحَعمىَأفَحازماًَمفَأكثرَالنقادَاستفادةَمفَ
نظرياتَأرسطوَفيَالببلغةَوالشعرَ،فيماًَوعرضاًَوتطبيقاًَعمىَالببلغةَالعربيةَوالشعرَالعربيََٕ.

ومفَالطبيعيَأفَتظير َعقميةُ ٍ
َحازـ َالعمميةَووعيوَالنقديَفيَكتابوَالمنياجَ،وقدرتوَالفائقةَ
َََََََََ
َ
ات َالمعر ِ
عمى َالتواصؿ َوالتفاعؿ َوالمزِج َبيف َتيار ِ
َكتابَ
ويعتبر
فة َسواء َالعربية َأـ َاليونانية َمنياَ .
ُ
ُ
المنياجَاستكماالًَلمحاَو ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ََبالتشكيؿَعندَ
يَلمشعرَبدأ
يوـَالنظر
َالشعرَ،وا
َلمفيوـ
َالتأصيؿ
الت
ِ
َ
ذاَكافَالمف ُ
ِ
ِ
َلمفيوـَ
َمتابعة َالتأصيؿ َالنظري
ابف َطباطبا َوقدامة َبف َجعفرَ ،فإف َحازماً َأفاد َمنيا"واستغميا َفي

َ،الَنجدَلوَمثيبلًَفيَالتر ِ
ٍ
ِ
ٍ
اثَالنقدي"ََٖ.
َمتكامؿ
َإلىَمفيوـ
توَعمىَالوصوؿ
الشعرَ،فأعان
ُ
َ
ِ
َو ِ
طو َالوثيؽ َبتراثِو َالعربيَ
الشعر َالتي
َالببلغة َ
َظيرت َآراؤه َالمتميزةُ َفي
وقد
َتعكس َأصالتَو َوارتبا َ
ُ
َ
َبروحوَالعر ِ
ِ
ِ
حساسوَبالشعرَالعربيَفيَثناياََ
وَالفنيَوا
بيةَوذوِق
َوتشعر
توَاإلسبلميةَ،فأنتَتممس
وحضار
ُ
ُ
ّ
اءَالشعر ِ
َأوَيتبلشىَفيَاألفكارَواآلر ِ
ِ
يةَ
َلـَيذب
ؾَتماماًَأفَحازماً
كتابِوَالمنياجَ،ىذاَاالرتباطَجعمناَندر ُ
ْ

ٍ
َإبداع َآر ٍ
ِ
َتتميز َبوضو ِحَ
َجديدة
اء
َوروحو َالعممية َوشخصيتو َالقوية َفي
َأظير َأصالتَو
األرسطيةَ ،بؿ
ِ
ُ
َ
َ
ٍ
وَالمنياجَبكؿَصر ٍ
ِ
ِ
وقدَأوردَفيَكتابِ
َأنوَلفَيتحدثَفيَ
َوشجاعة
احة
الشعرَ.
َالرؤيةَلمببلغةَو َِ
وشموؿ
ِ
َ
َ
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ِ
ِ
األمور َالجز ِ
ؽ ِ
َالشعر َو ِ
ِ
َلمببلغة َو ِ
ِ
العمؿ َبو َ"أف َتخرَج َإلى َمحضَ
َبعمـ
التفصيمية
ئية َو
َ
الشعر َفبل َيمي ُ
ٔ
ِ
َ،ولـَيكتؼ َبذلؾَبؿَصرحَأنوَ
صناعاتَالمسافَالجزئيةَأوَتستقصيَفيياَتفاصيؿَتمؾَالصناعات"
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ٍ
َوخفيةَغيرَظاىرةَلـَ
َدقيقة
َ،وفيَأمور
َالشعر
َوصناعة
َالببلغة
َأصوؿ
َفيَأمورَوأشياءَتخص
سيتكمـ
َ
ُ
ِ
ِ
َالصناعة َالشعر ِ
ِ
يتكمـَأحد َبياَغيرهَ،ولـَينتبوَلياَمفَأر ِ
ؿ"َ:فإنيَ
َالببلغة َأيَأحدَيقو َُ
َوعمماء
ية
باب
ٌ

ِ
َبعض َظواىر َما َاشتممت َعميو َتمؾ َالصناعة]َ ،فتجاوزت َأنا َتمؾَ
رأيت َالناس َلـ َيتكمموا َإال َفي
ٍ
ِ
ِ
ٍ
َالتكمـ َفي ٍ
َكثير َمف َخفايا َىذه َالصنعةَ
َتعمؽ َبيا َإلى
َمقنعة َمما
َجمؿ
َالتكمـ َفي
الظواىر] َبعد
ُ
ودقائقيا"ََٕ.

محمدَالفاضؿَابفَعاشورَىذاَالكتابَبأنوَكتاب َفيَ
َالمنياج َاألستاذ/الشيخَ/
َمقدـ
َََََََ
ِ
َ
ٌ
وقدَوصؼ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
َقافمة َعمماء َالببلغةَ ،جانحاً َإلى َطريؽ َمفَ
َحازـ َعف
َينفرد
َالببلغة"وىكذا
َِ
َفمسفة
َالببلغة َأو
أصوؿ
ُ
ٌ
النظرَالحكميَفيَموضوعيـَ،ينتييَبوَإلىَموقؼَتأصيؿَ:يخرجَبوَ"ماَوراءَالببلغة"َمفَالببلغةَ،
كما َيخرج َ"ما َوراء َالطبيعة" َمف َالطبيعةَ ،بدوف َأف َيأوي َإلى َقافمة َالحكماءَ ،إذ َال َيريد َأف َيبقيَ

النظرياتَمعمقةَغيرَمطبقةَ،والَأفَيتركياَمجردةَمشاعةََبيفَالمغةَالعربيةَوالمغاتَاألخرى"ََٖ.
َذلؾَتحقيؽ َرغ ِ
َييدؼ َمفَور ِ
ِ
وَبوجود َالشعرَ
َحمم
بة
اء
وكافَحازـ
َََََََ
َ
َ
ُ
ٌ
َأستاذهَابفَسيناَفيَأفَيحقؽ َ
ِ
ِ
َالشعرَوماىيتوَوقوانينوَ
َبصناعة
َقدَاىتـ
َحازـ
المطمؽَ،ولكفَذلؾَالَيتأتىَلوَبدوفَالببلغةَ،وا
َ
ذاَكاف ٌ
َ

ومحاولتوَلتأسيسَنظريةَشعريةَعربيةَ،فإفَاىتماموَبالشعرَكففَيبقىَجزءاًَوعنص اًرَمفَمجموعَأجزاءَ
ية َالشعر ِ
عمـَالببلغةَ،وكأفَحازماًَأرادَأفَيعالجَالببلغةَويرتقيَبياَمفَخبلؿَتأصيموَلمنظر ِ
يةَ،وذلؾَ
َاألفكارَواألذوا ِ
ِ
ِ
ِ
َالشعرَووظيفتِوََ.
َمفَشأف
َوتُحقَ ُر
َالتيَتستييف َ
الطباع
ؽَو
يقضيَعمىَكؿ
ِ
ُ

ِ
ِ
َبالغرضَ
َالشعر َاألرسطية َليست َشاممةً َوال َتفي
انيف
َََََوالى َجانب َذلؾ َفإف َحازماً
َ
َأدرؾ َأف َقو َ
َكموضوعات َشعر ٍ
ٍ
ِ
ِ
ت َقوانينوَومعاييرهَ
ية
الممياة
المأساة َو
المطموبَفقدَكافَتركيز َأرسطوَعمى َ
َانحسر ْ
ُ
َ
ٍ
َأشعارىـَعمىَخر ٍ
افات َو ٍ
َِ
ؾَ
أوىاـ
نوَحولياَفقطَ،وكافَتركيز
وأغراضوَوأو از
َوثنية َإالَأفَحازماً َكافَيدر ُ
ُ
ٍ
َىوَالذيَمي َزَحازمَاًَ
ىذاَاألمر
َأفَ
ىَالباحث َّ
بذكاءَووعيَحاؿَالشعريةَاليونانيةَوالشعريةَالعربيةَ،وير
ُ
ّ
َ
ية َالعر ِ
َالنقاد َوالببلغييفَ ،فقد َكاف َمجدَداً َومبدعاً َفي َإصرِاره َعمى َأف َقوانيف َالشعر ِ
ِ
ِ
بيةَ
عفَغيره َمف
َ
ِ
ؾَماَ
ية؛َلذلؾَدعاَأرسطوَإلىَأفَينظر
أشم ُؿَوأفض ُؿَمفَقوانيفَأرسطوَالشعر
َإلىَالشعرَالعربيَويدر ُ
َ
َوصور َو ٍ
ٍ
ٍ
َوحكـ َو ٍ
انيف َومعايير َو ٍ
ٍ
ٍ
أمثاؿَ،
َومعاف،
ألفاظ
َوتركيبات
أشكاؿ
َ
فيو
َويستدر ُ
ؾ َما َفاتو َمف َقو َ
َ

.
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ِ
ِ
وتعجيب َواغر ٍ
ٍ
َ،فإفَأرسطوَلوَأدرؾ َك ّؿ َذلؾَ"لزاد َعمىَماَوضعَمفَ
َالمخيمة
َباألقاويؿ
َوتبلعب
اب
َ
َ

القوانيفَالشعرية"َٔ.

ََََََوقد َاستدؿ َحازـ َعمى َصحة َما َتوصؿ َإليو َوأبدعو َبما َقالو َأبو َعمي َابفَسينا َ"وال َيبعد َأفَ

نجتيد َنحف َفنبتدع َفي َعمـ َالشعر َالمطمؽ َوفي َعمـ َالشعرَ ،بحسب َعادة َىذا َالزمافَ ،كبلماً َشديدَ

ٕ
َعند ٍ
ِ
َعناصر َالنص َوىيَ
َنجدىاَتشم ُؿ َكؿ
َحازـ َ
انيف َالشعريةَ َ
التحصيؿ َوالتفصيؿ" َ .فإذا َنظرنا َلمقو َ

َحازـَمسألةََأفَالشعريةََعمـَلمشعرَ،فقدَ
العالـَالخارجيَ،والمبدعَ،والمتمقيَ،والعمؿَاأل
َ
دبيَ،لقدَتجاوز ٌ
ِ
ِ
ِ
َاألدبيةَ،ويعنيَىذاَأفَ
َاألجناس
َإلىَتداخؿ
انينياَالنثرَاألدبيَأوَالخطابةَ،وبذلؾَيشير
شمؿ َفيَقو
َ
ُ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
َمعدوـ َفي ِ
َاآلخر َيعطيَ
َالشعرَ ،وأف َتعاضد َأحدىما َمع
َمعدوـ َفي
النثر َغير
الشعر َغير
َالنثرَ ،و ُ
َ

َوحسناً َوراحةً َلمنفس"صناعةَالشعرَتستعمؿَيسي اًرَمفَاألقواؿَالشعريةَلتعضدَالمحاكاةَفيَ
النص َقوةً َ
َ
ىذهَباإلقناعَواإلقناعَفيَتمؾَبالمحاكاة"ََٖ.

ِ
َىوَمفتاحَ
اف
َأوؿ
ذاَانتقمناَإلىَكتاب
ََََََوا
ِ
َالمنياجَفإف َ
ٌ
َماَيطالعناَفيوَعنوانوَ،ومفَالبديييَأفَالعنو َ
ُ
لمقار ِ
َاالنطباعَاألوؿَمفَخبلؿَ
َيؤسس
اف
ئَلمولو ِجَإلىَالعم ِؿ
َ
َاألدبيَيجذبوَويفتحَشييتوَلمقراءةَ،والعنو ُ
ُ
ّ
ِ
استدعاء َمضمونو َفي ِ
َيحدث َالتفاعؿ َبيف َخبرات َوتجارب َومعارؼ َالمتمقيَ
َذىف َالمتمقيَ ،ومف َىنا
ُ
ٍ
ِ
ِ
َنجدهَ
َالمؤلؼ
َجانب
السابقة َمف َناحيةَ ،والعنواف َمف َناحية َأخرىَ ،إلى
َكطرؼ َثالثَ ،فمف َالبدييي ُ

ِ
ٍ
ِ
َبشكؿ َفني َجماليَ ،ثـ َإلى َالمتمقيَ
َالرسالة َوتبميغيا
لتوصيؿ
توجوُ َمباشرةً َلممتمقي َاألوؿ َ(البمغاء) َ
ي َ
ٍ
ِ
َوفؽ َطري ٍ
َمحددَ ،ونبلحظُ َأف َجممةَ َ(سراجَ
اضح
َاإلبداع َو
َبعممية
الثاني َ(األدباء) َليقوموا
ؽ َو ٍ
ِ
ِ
اإلنتاج َ
ِ
ِ
ِ
َجسر َالتو ِ
ِ
اصؿَ
إلقامة
َالعطؼ َالواو َعمى َما َقبميا َ(منياج َالبمغاء) َ
َبحرؼ
جاءت َمعطوفةً
األدباء) َ َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
َشيءَ
َالعمؿ َاألدبي َمف َأي
َبعضيما َالبعضَ ،وفي
َأقرب َإلى
َالمبدع َوالمتمقي َوأنيما
التفاعؿ َبيف
و
ِ
ُ

آخرََ.

َََََواذا َدققنا َفي َمعنى َكممة َالمنياجَ :الطريؽ َالمستقيـ َالواضح َاإلبانةَ ،وفي َمعنى َكممة َسراجَ:
المصباح َالمضيء َوالقنديؿ َالمنيرَ ،وجدنا َأف َىناؾ َانتماء َبيف َالكممتيف َالمنياج َوالسراج َإلى ٍ
َحيزَ
َداللة َو ٍ
ٍ
احدة َىي َاإلبانة َوالوضوح َوالبياف َلممتمقيف َالبمغاءَ ،ولممتمقيفَ
داللي َواحدَ ،واشتراكيما َفي
ِ
ِ
وَوبنفسوَ،
َِ
َصنعوَحازـَلنفس
األدباءَ،ولوَتعمقناَفيَالكتاب َفإنناَسنبلحظُ َأسموباً َومنيجاً َمتمي اًزَمغاي اًر
النقديةَ،وتظير َعميوَسماتَالفمسفةَوالمنطؽَوالتأثرَالواضحَبأرسطوَ،
َيعكس َعقميتَوَالعمميةَو
أسموب
ٌ
ُ
ُ

َبؿَيميَزهَعفَغيرهَمفَالنقادَالسابقيفَوالمعاصريفَ
وىذاَالتأثرَسواءَبأرسطوَأوَبغيرهَالَيعيبَحازماً َُ
ٍ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
َومفكر َلوَمنيجَ
َأصيؿ
َككاتب
ىَ،لماَظير
َاألخر
َ
األفكار
التأثرَبيفَفكر َحازـَو
لوَ،ولوالَىذاَالتبلقحَو
َ
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التحميؿَ،فقدَقسـَكتابوَإلىَأر ِ
ِ
خاصَ،وناقدَلوَأسموبوَفيَالتنظيرَو ِ
ِ
َمنياَالقسـَ
َضاع
بعةَأقساٍـ
التعبيرَو
َ
ُ
َ
ِ
ِ
َعمىَىذهَاألقساـَ
َلممبانيَوقسـ
َالمعانيَوقسـ
قسـ َيضـ
ٍَ
َلؤلسموبَ،ونبلحظُ
األو ُؿَ،وبقي َثبلثةُ
ٌ
ٌ
َأقساـٌ َ:
ٍ
ِ
ٍ
َمفَاألقساـ َالثبلثةَ،لذلؾَعمىَ
َيتناولياَويناقشياَفيَأيَقسـ
يعاتَلكؿَقضية
غمبةَالتقسيماتَوالتفر
ِ
التأويؿ؛َألف َكثرةََالتفر ِ
التميؿَفيَالتحميؿ َو ِ
ِ
ِ
التقسيمات َفيَ
يعات َو
ئَلكتاب َالمنياجَضرورةَالتأنيَو
القار

ٍ
ِ
َأدبية َوذو ٍ
َالكثيرَ
َ،وقدَوسـ
ؽ َفني
ئَوذكاء َمغموساً َبخب ٍرة َوتجرب ٍة
َتحتاج َجيداً َكبي اًر َمفَالقار
الكتاب
ُ
ً
ُ
َ
َلمببلغة َأو ِ
ِ
ِ
ِ
َكتاب ٍ
َالفمسفة َوالمنط ِ
َالنقد َاألدبيَ ،وذلؾَ
ؽ َمنو
َلمصنفات
َأقرب
َبأنو
مف َالدارسيف
َحازـ ّ
َ
َ
بسببَكثرِةَالتفر ِ
ِ
التقسيماتَ.
َِ
يعاتَو
َلحرصو َالشديد َعمى ِ
ِ
ِ
ِ
َدقةََ
َحازـ
َجاء َبيا
َََََََويرى ًالباحثً َأف َكثرةَ َالتقسيمات َوالتفريعات َإنما َ
ٌ
ِ
ٍ
ٍ
يع َأو َمصطم ٍحَ
َتفصيؿ َأو
َيبحث َعف َأي
المعالجة َلمقضايا َالتي َيتناولياَ ،فيو َما َانفؾ
َتقسيـ َأوتفر ٍ
ُ
ِ
َلبعض َالقضاياَ
ياَ،ويتمَ ُـ َمعناىاَوالرأي َالصواب َفيياَ،وفي َمناقشتِو
َُ
يعطي َالقضيةَ َالتي َيناق ُشيا َحق
ٍ
ازف َبينياَ
َحيادية َوموضَو ٍَ
َفيعرضيا َبكؿ
يد َبيا
كاف
أفكار َاآلخريفَ ،ويستش ُ
َحازـ ُ
ُ
عيةَ .ويو ُ
َ
َيورد َأر َ
ٌ
اء َو َ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
وبيف ِ
َبالمثاؿ َأوَ
َويسانده
َيدعمو
َجديد
َلشيء
َجممة َىذه َاألفكار َواآلراء
َغيرىاَ ،وربما َيتوص ُؿ َمف
ُ
ُ
ِ
استدؿ َبياَأبوَتماـَ،والجاحظَُ،واآلمديَ،وقدامةََُ،وابفَسيناَوغيرىـَ.
الشاىد
َ،ومفَالذيفَأورد َآراءىـ َو َ
َ
ِ
ِ
واستكماالً َلحديثِ
ِ
َجعؿ َلكؿ ٍ
ِ
َالثبلثة َ(مناىج)َخاصةًَ
َمفَاألقساـ
َقسـ
ناَعفَتقسيمات
َالكتاب َفإف َحازماً َ
لكؿ ٍ
َمنياج َ( َمأَـ)َأو( َم ْعمََْـ)َ،ثـَ
ياَ،وجعؿ َلكؿ
َقسـ َحسبَالموضوعاتَوالقضاياَالرئيسيةَالتيَيناق ُش
ٍ
َ
ِ
ٍ
ٍ
أعقبَكؿ ٍ
يادةَفيَالتأكيدَعمىَصحةَماَتوص َؿَ
َتوضيحيةَبياَمبلحظاتَإضافيةَز
َأوَمأـَ،بفق ٍرة
َمعمـ
َ
إليوَوسماىاَ(إضاءة)َأوَ(تنوير)َ.وىذهَاألقساـَالثبلثةَ"تبحثَكمياَفيَصناعةَالشعرَعميَالعموـَ

وعمى َالوجو َالذي َيراه َالمؤلؼ َفي َعصرهَ .ويتناوؿ َحازـ َبيذا َالكتاب َدرس َموضوع َالشعر َوطريقةَ

نظمو"ََََٔ.

ََََومف َالقضايا َالتي َتعرض َليا َالباحثوف َوالدارسوف َفي َمنيجية َالكتاب َأف َحازماً َكاف َمقبلً َفيَ
األمثمة َالشعر ِ
ِ
استخداـ َالشو ِ
ِ
َغمب َعمييا َاالتجاه َالنظري َالتنظيريََََََََ،
َمعظـ َدراستو
يةَ ،بمعنى َأف
اىد َو
َ
َ
ويرى َالباحث َأف َحازماً َاستخدـ َالشواىد َواألمثمة َالشعرية َواف َكانت َقميمة َفي َكتابو َإال َأنو َكافَ

مستخدماًَلياَعندَالحاجةَأوَإذاَدعتَالضرورةَ،فالميـَىوَالكيؼَوالنوعَوليسَالكـَ،والميـَماَيؤديَ
الغرضَويفيَبالحاجةَ.

ََََ ومفَاألمورَالواضحةَوالظاىرةَفيَكتابَالمنياجَكثرةَاستخداـَحازـَلممصطمحاتَحيث"حرصَ
ىاَوعاءَلممفاىيـَواألفكارَالتيَيريدَمفَخبللياَوضعَ
ًَ
حازـَالقرطاجنيَعمىَوضعَالمصطمحاتَباعتبار

 - 1مقدمةَ(المحقؽَلكتابَالمنياج)ٜ:

ََ . َََََ.
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قوانيفَتحكـَالشعرَ،والنقدَوالببلغةَ،فكافَعمىَوعيَتاـَبأىميةَالمصطمحَألنوَالدعامةَاألساسيةَالتيَ

يقوـَعميياَكتابو"ََََََََٔ.

ِ
ٍ
َالمصطمحات َالغربية َالمعاصرة َوالحديثة َالمرتبطةَ
َكثير َمف
ََََََوتمتقي َمصطمحات َحازـ َمع

بالخطابَاألدبيَوالشعريَعمىَالخصوصَ،وىذاَماَيفسرَرغبتوَالجامحةَدائماًَلئلبداعَواالبتكارَ،واذاَ

كانت َىناؾَمصطمحاتَمبتكرةَتنسبَلحازـَ ،فإفَىناؾَمصطمحاتَعربيةَقديمةَمتوارثةَوظَفياَحازـَ

بطريقة َحيوية َمفيدة َومتناغمة َمع َغيرىاَ ،ونفس َاألمر َانسحب َعمى َاستعمالو َلبعض َالمصطمحاتَ

َالوافدةَ ،ومف َالمصطمحات َالمبتكرة َعند َحازـَ :استبطاءَ ،استعذابَ ،ارتياحَ ،استعطاؼَ،
األجنبية َ
استعفاءَ،أنواعَالمعانيَ،إغماضَ،تماثؿَ،القوىَالعشرةَ،منحىَ،منزعَ،منياجَ،متصوراتَ،متوسطاتَ.

َعد َؿ َفييا َحازـ َوأضاؼ َعمييا َمثؿَ :تحجيؿَ ،تخييؿَ ،تسويـَ،
ومف َالمصطمحات َالموروثة َالتي َ

امتناعيَ،افراطيَ،بواعثَ،قوةَمائزةَ،وغيرىاَ،ومفَالمصطمحاتَاألجنبيةَمصطمحَ:أرجؿَالعروضيَ،
الذيَأخذهَعفَابفَسيناَوبدورهَأخذهَمفَالتراثَاليونانيَومفَالمصطمحاتَأيضاً َ(تحسيفَحسفَالَ
نظيرَلوَ،وتقبيحَقبيحَالَنظيرَلوَ،وتحسيفَحسفَلوَنظيرهَ،وتقبيحَقبيحَلوَنظير)َ.

ََََََوتذىبَد.فاطمةَالوىيبيَإلىَأفَالمصطمحَكياجسَيبدوَواضحاًَعندَحازـَ،فالميزةَالتيَطبعتَ

دراستوَالتقاءَالنظريةَبالتطبيؽَ،ىذاَيعنىَأفَحازماًَكافَواعياًَألىميةَالمصطمحَفيَنقدَالشعرَ،لذلؾَ

لـَيترؾَمصطمحاًَمفَالممكفَاإلفادةَمنوَإالَوحشدهَليذهَالغايةَََََََََََََََٕ.

ادلبحث انثاني -خصائص ادلنهح اننقدي عند حازو

ِ
َبينوَوبيفَبعضَ
حازـ َ
منيج َ ٍَ
إلىَحقيقة َ َِ
َِ
أقرب َ
لكيَنكوف َ َُ
ََ
النقديَ،ونربطُ
القرطاجنيَالببلغي َو ّ
ّ
َالنقديةَالر ِ
ِ
ِ
ِ
اآلر ِ
ِ
ِ
ِ
َاآلتيةََََ:
َِ
ئيسة
َعندَاألسس
التحميؿ
َبالعرضَو
َ،فإنناَنتوقؼ
َالحديثة
َالنقدية
اء
ُ

ًأً-الوحدةًالعضويةًوالموضوعية:

َلمشعرَالعربيَىوَاالستقبلؿَالمعنويَلكؿَ ٍ
ِ
َيصبحَ
َعمىَحدهَ،بحيث
بيت
ََََََََكافَالشائعَُوالمتداو ُؿ
ُ
ُ
هَمفَاألبيات َالشعر ِ
ِ
ٍ
َلمترديد ِ
ِ
ٍ
ٍ
َحاجة ِ
ية َفيَالمعنىَ،
َلغير
َدوف
وَوبشكؿ
َبنفس
َُ
البيت َصالحاً َومناسباً
َمستقؿ َ
رؼ َبمبدأ َ"وحدة َالبيت" َوترتبط َبظواىر َأخرى َمثؿ َشيوع"االستشيادَ
َع َ
"وىذه َالسمة َكانت َتماشي َما ُ
بالشعر"َ ،سواء َعمى َالمستوى َالمعنوي َفي َشعر َالحكمة َمثبلًَ ،أو َعمى َالمستوى َالمفظي َفي َمجاؿَ

االستشيادَعمىَالنموذجَالمغويَ،وىيَظواىرَتميؿَغالباً َإلىَاقتناصَالبيتَالمفردَالمتكامؿ"َٖ،وقدَ
قيؿ َأجمؿ َبيت َفي َالفخرَ ،وأعظـ َبيت َفي َالمدحَ ،وآخر َفي َالحكمة َواليجاء َوالوصؼَ ،وقد َكافَ

 - 1اٌّظطٍظ ف ٟوخبة ِٕٙبس اٌبٍغبء ٚطزاس األدببء ٌغبسَ اٌمزطبصٕ.16:ٟ
 أظزٔ ،ظز٠ت اٌّؼٕ ٝػٕذ عبسَ اٌمزطبصٕٚ . 71- 68- 61 ،ٟاٌّظطٍظ ف ٟوخبة ِٕٙبس اٌبٍغبء ٚطزاس األدببءٌغبسَ اٌمزطبصٕ.16-17:ٟ
 - 0إٌظز٠ت اٌشؼز٠ت.11 :
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جماؿَالبيتَوروعتوَمقياسَاً َلتفاضؿَالشعراءَبعضيـَعمىَبعضَ،ولكفَقاعدةَوحدةَالبيتَكافَلياَ

بعضَاالستثناءاتَالتيَخرجتَعنياَوفيَنفسَالوقتَتؤكدىا"،ومفَأمثمةَذلؾَقوؿَالنابغةَالذبيانيَََََََََََََََََََ:

ََََََََََََََوىـَوردواَالجفافَعمىَتميـَََََََوىـَأصحابَيوـَعكاظَإنيَ

َََََََََََََََشيدتَليـَمواطفَصادقاتَََََََشيدفَليـَبصدؽَالودَمنيََ

فقدَوردتَجممةَ"إنيَشيدتَليـَمواطفَصادقات"َموزعةَبيفَالبيتيف...فجاءتَإفَواسمياَفيَبيتَ

َوخبرىاَفيَبيتَتاؿَ.

وكذلؾَقاؿَزىيرَبفَأبيَسممىََ:

َََََََََََفأقسمتَبالبيتَالذيَطاؼَحولوََََََرجاؿَبنوهَمفَقريشَوجرىـَ
ٍ
ٍ
َومبرـَ
َِ
َمفَسحيؿ
دافَوجدتماَعمىَََََََََكؿَحاؿ
َََََََََََيميناًَلنعـَالسي

فقد َوردت َكذلؾ َجممة َ"أقسمت َبالبيت َيمينَاً"موزعة َبيف َبيتيف َمتتالييف َوجد َالمسند َوالمسند َإليو َفيَ

أوليماَوالمكمؿَفيَثانييما"َٔ.

وموضوعاتوَفتعددتَالمعانيَواتسعت؛َلذلؾَ
َ
ومعَمطمع َالعصرَالحديثَبدأَالشعرَيتطورَفيَلغتو َ
أصبحَالبيتَالواحدَالَيكفيَوالَيتسعَليضـَالمعنىَالذيَيريدهَالشاعرَ،وكافَذلؾَفاتحةَصراعَطويؿَ

بيف َالقديـ َالتقميدي َوبي ف َالجديد َالحديثَ ،ومع َتطورَاألزمنة َوالعصور َاألدبيةَ ،أصبح َالحديث َعفَ

الوحدةَالعضويةَوالموضوعيةَالَينقطعَ،وأصبحتَقضيةَالتبلحـَوالتماسؾَبيفَأبياتَالقصيدةَمعيا اًرَ

فنياً َميماً َلنجاح َأي َقصيدة َشعرية َ"وقد َكانت َالوحدة َالعضوية َمف َأوائؿ َمعالـ َالتجديد َفي َالشعرَ

العربيَالحديثَ،ومفَبواكيرَمظاىرَتأثرناَالمحمودَبشعرَالغرب"ََٕ.
ِ
َأوليةَالتنبيوَألىمية َوجودَالوحدةَالعضويةَوالموضوعيةَفيَ
الباحثوفَحوؿ
َالنقاد َو
وقدَاختمؼ
َََََََ
َ
ُ
َ
الشعرَالحديثَ،فيناؾَمفَيرىَأفَاألوليةَتحسبَلمشاعرَخميؿَمطرافَحيثَتحدثَفيَمقدمةَديوانوَ

عفَتبلحـَاألبياتَوتماسكياَوتناسؽَمعانيياَوتوافقياَ،ومنيـَمفَرأيَأفَىذهَاألوليةَتحسبَلؤلديبَ
محمودَعباسَالعقادَمؤسسَمدرسةَالديوافَفيَاألدبَالعربيَالحديثَ،وقدَتحدثَفيَكتابَ(الديواف)َ
عف َالوحدة َالموضوعية َوالعضوية َفي َالشعرَ ،وقد َدلؿ َعمى َذلؾ َبنماذج َشعرية َتؤيد َفكرتو َبأفَ

القصيدةَىيَبنيةَحيةَوكائفَواحدَكامؿَومتناسؽَ"واألستاذَالعقادَأوضحَمنيجاًَوأكثرَعمقاًَفيَدعوتوَ
إلىَالوحدةَالعضويةََفيَالقصيدة"ََٖ.

 - 1إٌظز٠ت اٌشؼز٠ت.11:
 النقدَاألدبيَالحديثَ،دَ.محمدَغنيميَىبلؿَ،طَٕ،دارَنيضةَبمصرَلمطباعةَوالنشرَوالتوزيعَ،القاىرةَٜٜٔٚ،ـَ:ٖٔٛ

 - 0المرجعَالسابؽٖٛٔ:
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َََََََ وميماَيكفَمفَأمرَ،سواءَأكافَالشاعرَخميؿَمطرافَأوَاألستاذَالعقادَصاحبَىذهَالريادةَ،
فإفَالميـَىوَأثرَىذهَالدعوةَوقيمتياَوأىميتياَفيَالشعرَالحديث"وكافَليذهَالدعوةَأثرَثوريَبعيدَ
المدى َفي َإدراؾ َالشعر َوفي َإدراؾ َالقصيدة َبوصفيا َوحدة َحية َكاممةَ ،وفي َالسمو َبموضوعاتياَ

وغايتياَ ،وفي َصدؽ َصورىا َوتآزرىا َجميعاً َعمى َالوصوؿ َإلى َىدفيا"َٔ ،وفي َجميعَاألحواؿ َوجدتَ

ىذهَالدعوةَصدىَكبي اًرَوأصبحتَمعيا اًرَنقدياًَتُقاسَبوَجودةَالقصيدةَوجمالياَوتناسؽَمعانيياَ،ومدىَ
ً
تمكفَالشاعرَوبراعتوَفيَنظـَأبياتياَ،ومفَىناَأصبحَالشاعرَمطالباً َبأفَيتعام َؿ َمعَالقصيدةَكأنياَ

كائف َحي َينمو َويتطور َبحركة َنامية َمتوازنةَ ،بدوف َتنافر َألي َعضو َأو َجزء َمف َأجزائوَ ،وكذلؾَ
ٌ
القصيدةَيجبَأفَتكوفَأبياتياَمنسجمةَمشدودةَلبعضياَمتوافقةَفيَالمعانيَ"وأالَيشرحَالشاعرَفكرةَ

ثـَيعودَإليياَأوَإلىَماَىوَأوثؽَرباطاًَعندَانتقالوَمنياَإلىَغيرىا"َٕ،ويضربَدٍ.محمدَغنيميَىبلؿَ

مثاالًَعمىَمعالـَالوحدةَفيَالقصيدةَيقوؿَ(ميخائيؿَنعيمة)َفيَقصيدةَ"آفاؽَالقمب"ََ:

َََََََََََََََََدموعَالعيفَقدَجمدتََََََََََوريحَالفكرَقدَىمدتَ
َياَقمبَلََِـَياَقؿََََََََََََبَفيؾَالنارَفيَليبَ
َ
َََََََََََََََََ َفمِ َـ
َََََََََََََََََََََََََََََوكنتَأظنياَخمدت؟َ

َََََََََََََََربيعَالعمرَمذَذىباَََََََََََوريؽَالحبَمذَنضباَ
َََََََََََََََأفقتَ،كنتَياَقمبيَََََََََََببلَسمعَوالَبصرََ
َََََََََََََََََََََََََََكصخرَفيَالحشاَرسباََ

َََََََََََََََفكـَمفَمرةَىجماََََََََََََعميؾَالحبَفانيزماَ
َََََََََََََََوكـَ،كـَقدَجثاَقمبَََََََََأمامؾَحامبلَأمبلَ
َََََََََََََََََََََََََََفراحَمزوداًَألما!!َ

َََََََََََََََ َوكـَعيفَلديؾَبكتَََََََوكـَروحَإليؾَشكتَ

َََََََََََََََفسالتَميجةَالشاكيََََََوجفتَدمعةَالباكي"َٖ.

َََََََوفيَتونسَظيرَأبوَالقاسـَال ّشابيَ،وفيَالعراؽَظيرتَنازؾَالمبلئكةَوعبدَالوىابَالبياتيَ،
وبدرَشاكرَالسيابَوفيَمصرَالمازنيَوعبدَالرحمفَشكريَ،وابراىيـَناجيَوغيرىـَ.
ّ

َََ ومعَاقتناعَالشعراءَوالنقادَبضرورةَتواجدَالوحدةَفيَالقصيدةَواستيفاءَجميعَأجزائياَوتكاممياَ،ومعَ
تمثؿَالشعراءَلموحدةَفيَقصائدىـَ،بدأَالفيـَلوحدةَالقصيدةَيتطورَأكثرَوأكثرَوبدأَمفيوـَالوحدةَيأخذَ

أبعاداً َأكبرَوأوسعَ،حيثَشمؿَاأللفاظَوالصورةَواألسموبَوالَوزفَ،وأصبحَالشاعرَمطالباً َأفَيعتنيَ
 - 1النقدَاألدبيَالحديثٖٕٛ:
 المرجعَالسابؽٖٖٛ: - 0اٌّزصغ اٌظببك.01 :
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ببناءَالقصيدةَووحدتياَفيَذىنوَقبؿَأفَيسجمياَعمىَالورؽَ،وترىَنازؾَالمبلئكة"أفَالييكؿَىوَأىـَ

عناصرَالقصيدةَوأكثرىاَتأثي اًرَفيياَ.ووظيفتوَالكبرىَأفَيوحدىاَويمنعياَمفَاالنتشارَواالنفبلتَويممياَ

داخؿَحاشيةَمتميزةَ.والَبدَمفَاإلشارةَإلىَأفَالموضوعَالواحدَالَيفترضَىيكبلًَمعينَاًَ ،وانماَيحتمؿَ

أفَيصاغَفيَمئاتَمفَاليياكؿَبحسبَاتجاهَالشاعرَوقدرتوَالفنيةَوالتعبيريةَ.وميماَيكفَفبلَبدَلكؿَ

ىيكؿَجديدَمفَأفَيمتمؾَأربعَصفاتَعامةَىيَالتماسؾَوالصبلبةَوالكفاءةَوالتعادؿ"ََٔ.

ََََََوقدَأثمرتَجيودَتط ورَالشعرَالعربيَفيَالعصرَالحديثَحيثَتحقؽَالكثيرَمفَالوحدةَفيَ
بناءَوىيكؿَالقصيدةَحيثَأصبحتَبنيتوَحيةَالَتتجزأَشكبلً َومضموناًَ،وبذلؾَ"خطاَالشعرَالعربيَ

اعيةَنحوَالكماؿَالفنيَوبناءَالقصيدةَبناء َمحكماً َتتبلءـَفيوَالخواطرَواألفكارَ
بيذهَالوحدةَخطواتَو
ً

الصورَوتترابطَترابطاًَتاما"َٕ،ونتيجةَليذاَالتطورَالمتسارعَفيَحركةَالشعرَوالنقدَ،قسَـَبعضَالنقادَ
َ
و

الوحدة َإلى َنوعيف َالوحدة َالعضوية َوالوحدة َالموضوعيةَ ،ومنيـ َمف َاعتبرىا َشيئاً َواحداً َوسماىاَ
بالتصميـ َاليندسيَ ،ومنيـ َمف َسماىا َالوحدة َالفنيةٖٓوميما َيكف َمف َأمر َاالختبلؼ َفي َالتقسيماتَ
االسميةَ،فإفَالميـَىوَتحقؽَالوحدةَالفنيةَوالموضوعيةَوالعضويةَسواءَمفَحيثَالموضوعَوالمعنىَ

والفكرةَأوَمفَحيثَأعضاءَوأجزاءَأوَىيكؿَالقصيدةَبألفاظياَوبأوزانياَالموسيقيةَوبأسموبياَ،واذاَجازَ

لناَالتشبيوَأفَنشبوَالقصيدةَالشعريةَبالجسـَاإلنسانيَإذاَاشتكىَمنوَعضوَتداعىَلوَسائرَاألعضاءَ

بالسيرَوالحمىََ.

ََََََومفَالجديرَبالذكرَأفَأرسطوَفيَكتابوَ"ففَالشعر"َىوَأوؿَمفَنبوَإلىَضرورةَتحقؽَالوحدةَ
فيَالعمؿَالفنيَ،فقدَرأىَأفَشعرَالمأساةَوالممياةَيشتمؿَعمىَفعؿَتاـَلوَبدايةَووسطَونيايةَ،وىذاَ

بلً َبذاتوَوبنفسوَيحتويَفعبلً َواحداً َيؤديَلتوالدَاألحداثَبعضياَمفَ
يعنيَأفَلممأساةَموضوعاً َمستق َ

بعضَبترابطَوتناسؽَوانسجاـَليدؼَمحددَ،ويرىَأرسطوَأفَالوحدةَتتحقؽَعندماَيكوفَالعمؿَواحداًَ،
وليسَبذيَأىميةَتفردَالبطؿَأوَكثرةَاألحداثَوتواليياَ.ولقدَشددَأرسطوَعمىَترابطَاألجزاءَترابطاًَ

سببياً َوتوالد َاألفكار َبعضيا َمف َبعضَ ،وأف َتكوف َفي َجميع َتفاصيميا َحمقات َمتتابعة َفنياً َبواسطةَ
اإليحاءَالفنيَوالخياؿَالمحكـَ،وبتكامؿَعناصرىاَتتدافعَاألحداثَوتتصارعَحتىَتصؿَالمأساةَبشكؿَ

قحـَ
َُ
الَيجوز
طبيعيَلنيايتياَ،وبذلؾَتكوفَقدَحققتَالوحدةَالمنطقيةَلممأساةَىدفياَ.
ُ
َعندَأرسطوَأفَن َ
ِ
ِ
ِ
َفيَالنيايةَ
َأفَيأتيَموت
ياَ،وكذلؾَالَيجوز
َالَيقبموَمنطؽ
َالبطؿَمثبلً
النياياتَإقحاماً
َالقصيدةَوسياقُ
ُ
ُ
ُ
َ
ِ
َيجب َتصاعد َالحوادث َخطوة َخطوة َحتى َتبمغ َالذروةَ ،وليذا َلـ َيستطعَ
بفعؿ َالمصادفة َبؿ
ُ

 - 1لضب٠ب اٌشؼز اٌّؼبطزٔ ،بسن اٌّالئىت ،طِٕ ،0شٛراث ِىخبت إٌٙضت ،ب١زٚث. 1 - 10 :1876 ،
 إٌمذ األدب ٟاٌغذ٠ذ (ِمب١٠ظٗ ٚاحضب٘بحٗ ٚلضب٠بٖ ِٚذا٘بٗ) ،د .اٌؼزب ٟعظٓ در٠ٚش ،ط ِ ،ىخبت إٌٙضتاٌّظز٠ت ،اٌمب٘زة.110 :1881 ،
 - 0أظز ،إٌمذ األدب ٟاٌغذ٠ذ (ِمب١٠ظٗ ٚاحضب٘بحٗ ٚلضب٠بٖ ِٚذا٘بٗ) .167:
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(سوفوكميس) َأف َيتدخؿ َإلنقاذ َ(أوديب) َالذي َتكشفت َلو َاألمور َشيئاً َفشيئاً َوأخذت َاألمور َتضيؽَ
إالَأفَي ْفقَأَعينيوَ.ويجعؿَأرسطوَ
عميوَ،فمـَيجدَ(سوفوكميس)َحبلًَيتماشىَوينسجـَمعَمكانةَ(أوديب)َ
َ

المأساةَذاتَطوؿَمعموـَالَقصيرةَجداًَوالَطويمةَجداًَ،بحيثَمفَالممكفَاستيعابياَ،فالوحدةَىيَمنبعَ

المذةَفيَالعمؿَالفنيَإذاَكافَواحداً َتاماً َككائفَحئ.وكافَألرسطوَوكتابوَ(ففَالشعر) َوماَبوَمفَ
أفكارَوقوانيفَشعريةَكبيرَاألثرَفيَتطورَالشعرَفيَأوروباَوفيَالوطفَالعربيَقديماًَوحديثَاًََ.

ََََََواذاَانتقمناَلحازـَالقرطاجنيَفإنناَأماـَقضيةَنقديةَلطالماَشغمتَالباحثيفَوالدارسيفَمفَالنقادَ،
وىيَذلؾَالتأثيرَالكبير َالذيَتركتوَترجماتَوشروحَكتبَأرسطوَ،ومفَأبرزَىذهَالقضاياَالتيَتأثرَ
بياَحازـَىيَوحدةَالقصيدةَو"إنوَلمفَنافمةَالقوؿَإذفَأفَنقوؿَبتأثرَحازـَبأرسطوَفيَوحدةَالقصيدةَ

التيَعرضَلياَحازـَفيَأكثرَمفَموطفَمفَكتابو"َٕ.لقدَاىتـَحازـَبالقصيدةَشامبلً َكؿَجزيئاتياَ

وعناصرىاَ،ولـَيترؾَشيئاً َيخصَالقصيدةَإالَوتحدثَفيوَ،خاصةَذلؾَالتصورَالذيَيخمقوَالشاعرَ

فيَذىنوَأوالًَ،ىذاَيعنيَأفَالشاعرَينظـَالشعرَوىوَفيَحالةَوعيَوادراؾَمفَخبلؿَتحضيرَالمعانيَ
َوقو ٍ
ٍ
اؼَ
َألفاظ َوأوزاف َ
الذي َيريد َالشاعر َبناء َشعره َعميياَ ،ثـ َيعمؿ َفكره َفي َاختيار َما َيناسبيا َمف
ووحدةَعضويةَ،ومفَىناَالَبدَلمشاعرَمفَالسيطرةَوالتحكـَفيَشعرهَ،الَالعكسَ،ويتفؽَفيَىذاَالرأيَ

النقاد َوالشعراء َقديماً َوحديثاً َحيث َأكدواَعمى َ"ضرورةَالسيطرة َعمىَالقصيدةَ ،وعدـَاالستسبلـَالتاـَ

لبلنفعاالت َالوجدانية"َٖ .األمر َالذي َدعا َنقاد َالعصر َالحديث َإلى َاعتماد َوجود َمراحؿ َلئلبداعَ

الشعريَ،ومنيـَ(كاتريفَباتريؾ)(َ،بودلير)(َ،سبندر)(َ،جراىاـَواالس)(َ،وردزورث)(َ،أدجارَألفَبو)َ،
ومفَالشعراءَالعربَ،والذيفَاعتمدَالدكتورَمصطفىَسويؼَعمىَإجاباتيـَفيَكتابوَ(األسسَالنفسيةَ

لئلبداعَالفني) َأحمدَراميَ ،عادؿ َالغضبافَ ،خميؿَمردـَ ،بيجة َاألثريَ ،محمد َمجذوب َأكدوا َجميعاًَ

عمىَعمميةَالتحضيرَوالتخطيطَالذىنيَلمقصيدةَٗ.وجميعَذلؾَنراهَعندَحازـَفيَمنياجوَإذَنراهَيضعَ
مراحؿَثمانيةَتحتويَالمخططَالذىنيَلمقصيدةَفيَعقؿَالشاعر؛َألفَكؿَشاعرَمبدعَيحتاجَإليياَ،

يقوؿَ ":فأما َكيفيات َمناقؿ َالفكر َفي َالتخييبلت َالتي َيراـ َبيا َإيقاع َالتحسينات َوالتقبيحاتَ ،وفيَ

التخيبلتَالتيَيقصدَبياَأفَتكوفَأعواناً َعمىَإيقاعَذلؾَفيحصؿَباقتفاءَالخواطرَمناقمياَفيَجميعَ

ذلؾَ...لممخيميفَفيَالتخييبلتَالتيَيحتاجوفَإليياَفيَصناعتيـَأحواالً َثمانيةَلكؿَواحدةَمنياَفيَ
زمافَمزاولةَالنظـَمرتبةَالَتتعداىا"َََََََََََ٘.

 - 1أظزِ ،ف َٛٙاٌٛعذة ف ٟاٌمظ١ذة اٌؼزب١ت اٌغذ٠زت ،خٍ ً١اٌّٛط ،ٟرطبٌت ِبصظخ١ز ،صبِؼت دِشك:181 -1811 ،
.0- -1
 بٕبء اٌمظ١ذة ف ٟإٌمذ اٌؼزب ٟاٌمذ( ُ٠ف ٟضٛء إٌمذ اٌغذ٠ذ) ،دٛ٠.طف بىبر ،ط  ،دار األٔذٌض ٌٍطببػت ٚإٌشزٚاٌخٛس٠غ ،ب١زٚث.016 :181 ،
 - 0اٌّزصغ اٌظببك.67:
 أظز ،اٌظببكٚ .16،11،18،81:األطض إٌفظ١ت ٌإلبذاع اٌفٕ. 1 ، 10، 1 ، 16: ٟ - 6إٌّٙبس .118:
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َََََََََ وفي َالمراحؿ َالثمانية َتقارب َكبير َبيف َحازـ َوالنقاد َفي َالعصر َالحديث َفي َحديثيـ َعفَ
مراحؿ َإعداد َالمخطط َالذىني َلمقصيدة َفي َعقؿ َالشاعرَ ،وىذه َالمراحؿ َعند َحازـ َتضـ َوتشمؿَ

ٍ
َومعاف َومواضع َالتخمص َواالستطراد َوافتتاحَ
األغراض َالكمية َلمقصيدةَ ،وما َيناسبيا َمف َأساليب
أسموب ٍ
التخاييؿَوماَيناسبياَمفَوزفَو ٍ
ٍ
َولفظَومعنىَ،وماَيتطمبوَجميعَذلؾَمفَتنقيحَوتبديؿَ
القصيدةَو
تغييرَفيَالقصيدةَ.ويذكرَفيَموضعَآخرَمفَكتابوَوصيةَأبيَتماـَلمبحتريَ،وىيَأيضاً َمجموعةَ
وصاياَتخصَاإلعدادَوالتحضيرَلمقصيدةَومراحؿَذلؾَٔ.

َََََواذاَكناَقدَعرضناَلمنيجَحازـَفيَالمخططَالذىنيَلمقصيدةَ،والذيَدعاَجميعَالشعراءَلبللتزاـَ
بوَوتصورهَفيَأذىانيـَقبؿَالبدءَبنظـَالشعرَ،وىذاَيعنيَأفَالوحدةَفيَالقصيدةَجزءَالَيتجزأَمفَ

ىذاَالمنيجَ،واذاَكافَحازـَقدَأدرؾَأىميةَوجودَمخططَذىنيَلمقصيدةَضمفَمنيجَمحددَ،فإنوَمفَ
بابَأولىَأفَتكوفَالوحدةَفيَالقصيدةَمفَضمفَاىتماموَ،وقدَأخذتَحي اًزَالَبأسَبوَمفَتفكيرهَ.

َََََ بدأَحازـَحديثوَعفَالوحدةَفيَالقصيدةَعندماَتحدثَعفَقوىَفكريةَواىتداءاتَخاطرية َتختمؼَ
مفَشاعر ٍ
ٍ
َآلخر َحصرىا َفيَعشرَقوىَوىوَماَذىبَإليوَالدكتورَيوسؼَبكارَٕ،ويتفؽَالباحث َمعوَ
في َأف َىذه َالقوى َمكممة َلممراحؿ َالثمانية َالسالفة َالذكرَ ،خاصةً َأنو َاختار َقوى َخمساً َمف َضمفََ
القوى َالعشر َيرى َأنيا َالقوى َالمنفذة َلممخطط َالذىني َلمقصيدةَ ،مما َيدؿ َعمى َأف َالقصيدة َونظمياَ
وأغراضياَوحسف َالتصرؼ َفييا َال َيمكفَأف َترى َالنور َبدوفَىذهَالقوىَ،وىي َالقوة َالثانيةَ ،والثالثةَ

والسابعة َوالثامنة َوالتاسعةَ ،جميعيا َليا َعبلقة َبالوحدة"َ ،الثانيةَ :القوة َعمى َتصور َكميات َالشعرَ
والمقاصدَالواقعة َفييا َوالمعانيَالواقعةَفيَتمؾَالمقاصدَليتوصؿَبيذاَإلىَاختيار َما َيجبَليا َمفَ

القوافيَولبناءَفصوؿَالقصائدَعمىَماَيجبَماَأشرناَإليوَ.

الثالثة َ:القوةَعمىَتصورَصورةَلمقصيدةَتكوفَبياَأحسفَماَيمكفَوكيؼَيكوفَإنشاؤىاَأفضؿَمفَ
جية َوضع َبعضَالمعانيَواألبياتَوالفصوؿَمفَبعضَ ،بالنظرَإلى َصدرَالقصيدة َومنعطفياَمفَ

نسيبَإلىَمدحَ،وبالنظرَإلىَماَيجعؿَخاتمتياَإفَكانتَمحتاجةَإلىَشيءَمعيفَفيَذلؾَ.َ...

القوةَعمىَالتخيؿَفيَتسييرَتمؾَالعباراتَمتزنةَوبناءَمباديياَعمىَنياياتياَونياياتياَعمىَ
السابعةَ َ:
مباديياَ.

ِ
ِ
ٍ
ٍ
التوصؿَبوَإليوَ.
َإلىَحيزَوالخرو ِجَمنوَإليوَو
َمفَحيز
َعمىَااللتفات
الثامنةَ:القوةُ
ِ
ٍ
ِ
َببعض َواألبيات َبعضيا َببعض َوالصاؽ َبعضَ
َالفصوؿ
َتحسيف َوصؿ َبعض
التاسعةَ :القوةُ َعمى
الكبلـَببعضَعمىَالوجوهَالتيَالَتجدَالنفوسَعنياَنبوة"ََٖ.
 - 1أظز  ،إٌّٙبس . 1 :
 أظز ،بٕبء اٌمظ١ذة ف ٟإٌمذ اٌؼزب ٟاٌمذ.017-016:ُ٠ - 0إٌّٙبس. 11:

135

َََََََومف َخبلؿ َىذه َالقوى َالخمس َنبلحظ َأنو َركَز َعمى َالمطمع َأو َاالستفتاح َثـ َكيفية َالتخمصَ
واالستطرادَثـَالخاتمةَ،وأعطىَلكؿَرأسَفصؿَمقدمةَوسماىاَالتسويـَ،والخاتمةَوالتيَسماىاَالتحجيؿَ

ٍ
ٍ
َإلىَغرض َداخؿَ
َأوَمفَغرض
فضؿَأفَتنتييَبمعاييرَشاممةَوكميةَ،فاالنتقاؿَمفَجزٍء َإلىَجزٍء
ِ
ِ
ِ
َبتبلحـ َأجز ِ
َبسبلسة َوبر ٍ
ٍ
ِ
َوتماسكياَ
َالداخمية
َالقصيدة
اء
اعة َتوحي
َالشاعر
َيخمص
القصيدةَ ،يعني َأف
َ
ُ
ِ
ِ
ِ
التضميف َواالضطر ِ
ٍ
ِ
اب َأو َانقطا ِعَ
َحازـ َمف َالحشو َو
َحذر
َبعضيا َعف
َانفصاؿ
وعدـ
ٌ
َبعضَ ،ولقد َ
ِ
ِ
ِ
َعمىَبعضياَالبعضَ،مباديياَتؤديَلنياياتياَ،
الكبلـَ،
وبذلؾَتصبح َالحركةُ َالداخميةُ
َلمقصيدة َمعتمدةً
ُ
َجابرَعصفورَأفَفيـ َىذهَالقوىَ"الَبدَأفَيفضيَإلىَ
أىَالدكتور
ونياياتياَجاءتَنتيجةَلمباديياَ،ور
ُ
َ
ٍ
َعمىَتسمسؿ َمنطقيَ،يقاب ُؿَتسمسؿَالقوىَالمساىمةَفيَعمميةَالتشكيؿ"ٔ.ولقدَجع َؿَ
مفيوـَلموحدةَيقوـ
ُ
ِ
َبأحكاـ َمباني َالقصائد َوتحسيف َىيئاتيا َوالعناية َبياَ ،وذلؾ َيشم ُؿ َكؿ َماَ
حازـ
َالمنيج َالرابع َخاصاً
َ
ٌ
يخصَوحدةَالقصيدةَسواءَوحدةَالجوَالنفسيَأوَوحدةَالموضوعَأوَوحدةَالشكؿَالخارجيَ.
َإلىَقصائد َبسي ٍ
ِ
َمركبةَ:أماَالبسيطةُ َفييَ
ٍَ
َوقصائد
طة
َحسبَالغرض
َالقصائد
َحازـ
ََََََََوقدَقس ّـ
َ
َ
َ
ٌ
ِ
ِ
َأكثرَمفَ
َأوَالفخرَ،و
َأوَالنسيب
َكالمديح
ِ
التيَتعالجَغرضاًَواحداً
أماَالقصائدَالمركبةُ
ُ
ُ
ُ
َوىيَالتيَتعالج َ
ٍ
غرض"َ ،والبسيطة َمثؿ َالقصائد َالتي َتكوف َمدحاً َصرفاً َأو َرثاء َصرفَاًَ .والمركبة َىي َالتي َيشتمؿَ
الكبلـ َفييا َعمى َغرضيف َمثؿ َأف َتكوف َمشتممة َعمى َنسيب َومديح"ٕوىنا َيعرض َحازـ َنموذجيفَ

لمقصائدَمفَحيث تعدد األغراضَ،فالقصائدَالبسيطةَوىيَالقصائدَذاتَالغرضَالواحدَ،ويرىَالباحثَ
عَ
أنوَذكر َثبلث َةَ َأنوا ٍَ
ََ
ع َمفَالقصائدَ،خاص َةً َ
ع َفيَىذاَالنوَِ
وحدة َالموضوَِ
وجود َ َِ
َقدَحقؽ َ ََ
ََ
ىناَأفَحازماً
فأماَالمقصَراتَفييَ
َُ
جـَالقصيدةَفمنياَالمقصراتَ،ومنياَالطويبلتَوالمتوسطات؛َ
لمقصائدَمفَحيثَح َِ
َِ

التيَالَيستطيعَالشاعرَأفَيذكرَفيياَأكثرَمفَغرضَواحدَ،وىيَالتيَتتناسبَمعَالقصائدَالبسيطةَ،
ِ
مماَيؤكد َأفَ
َُ
َىذهَالقصائدَإالَغرضَاً َواحدَاً َ
َ
اَفيَمثؿ
اء َالَيستطيعوف َأفَيستوفو
وير
ىَحازـ َأفَالشعر َ
ٌ
الغرض َالواحدَفيَالقصيدةَاألمرَالذيَدعاهَإلىَأفَيقوؿ"َ :فأماَ
َِ
ع َو
َألىمية َالموضوَِ
َِ
حازماً ََ
َكاف َمدركاً

المقصَراتَفإفَالقوؿَفيياَإذاَكافَمنقسماً َإلىَغرضيفَلـَيتسعَالمجاؿَلمشاعرَألفَيستوفيَأركافَ
َُ
المقاصدَالتيَبياَيكمؿَالتئاـَالقصائدَعمىَأفضؿَىيئاتيا"ََٖ.

ِ
َإطار َىذا َالحديث َفإف َحازماً َقد َوقؼ َإلى َجانب َالقصائد َالمركبة َمف َحيث َتعددَ
ََََََوفي
موضوعاتياَإلىَغرضيفَمثؿَأفَتكوفَنسيباً َأوَمديحَاً"َوىذاَأشدَموافقةَلمنفوسَالصحيحةَاألذواؽَ

لماَذكرناهَمفَولعَالنفوسَباالفتتافَفيَأنحاءَالكبلـَوأنواعَالقصائد"ٗوقدَيقوؿَقائؿَ:إفَحازماً َفيَ

ِ - 1ف َٛٙاٌشؼز.061:
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موافقتو َعمى َالقصائد َالمركبة َواعجابو َبيا َيقؼ َإلى َجانب َالقصيدة َالتقميدية َالمتعددة َاألغراضَ،
ويجافيَالقصائدَالبسيطةَذاتَالغرضَالواحدَ،وكأنوَضدَوجودَوحدةَالموضوعَمبر اًرَذلؾَأفَالقصائدَ
ذاتَالموضوعَوالغرضَالواحدَتدعوَلمسأـَأوَالممؿَبالتماديَعمىَحاؿَواحدة؛َألفَماَيوافؽَالنفوسَ
وماَيريحياَىوَالتنوعَوالتعددَ،وألفَالنفوسَمفتونةَباستجدادَالكبلـَوأنحائوَوأنواعَالقصائدَواالنتقاؿَ

مفَحاؿَإلىَحاؿَواستئناؼَالشيءَبعدَالشيءَ.

َالبسيطة ِ
ِ
ِ
ِ
َالغرض َالواحدَ ،فإنياَ
َذات
َالقصائد
َموجودةً َفي
َ
َََََََويرى َالباحث ًأف َالوحدةَ َوا ْف َكانت
ِ
ِ
ِ
َالمتعددة َاألغراضَطالماَكافَالرابطُ َىوَالشعورَالنفسيَواالنفعاؿَ
َالمركبة
َفيَالقصائد
أيضاً َموجودةٌ
العاطفيَالداخميَ،وىوَالخيطَالذيَيربطَموضوعَبآخرَأوَغرضَبآخرَ،وقدَشبوَذلؾَبحباتَالعقدَ
الذي َيربط َبينيا َخيطَرفيعَ ،ألفَوحدةَالشعور َالنفسي َالتيَتسيطرَعمى َالقصيدة َوأغراضيا َيتبعياَ

أيضاً َتكامؿ َوتماسؾ َعمى َمستوى َالتركيبَ ،وعمى َمستوى َالصوت َوالمعنىَ ،وعمى َمستوى َجميعَ

العناصرَ،مماَيفضيَإلىَوحدةَناميةَ،والىَبناءَىندسيَقويَومتكامؿَ.ولذلؾَقسـَالقصيدةَإلىَعدةَ
ٍ
أقساـَ،كؿَقسـَيساويَالغرضَ،وكؿَقسـَيحويَعدةَفصوؿَ،وكؿَفصؿ َيحتويَمفَبيتيفَإلىَأربعةَ
أبياتَتقريباًَ،ومفَىناَفإفَالفصؿَيساويَالفكرةَالجزئيةَالتيَيقدمياَالبيتَأوَالبيتافَ،ومماَسبؽَيرىَ
الدكتورَجابرَعصفورَبأف"َالقصيدةَ-عندَحازـَ-تتكوفَمفَأغراضَأساسيةَ،يتفرعَكؿَغرضَمنياَ

إلى َمجموعة َمف َالفصوؿَ ،تتسمسؿ َفيما َبينيا َبعبلقة َتناسبَ ،شبيية َبالعبلقة َالتي َتصؿ َحباتَ

العقد .وتشبيوَالقصيدةَبالعقدَتشبيوَيشيَبالعبلقةَبيفَالفصوؿَ،بحيثَيصبحَلكؿَفصؿَاستقبللوَفيَ
المعنىَوالمبنىَكحبةَالعقدَسواءَبسواءَ،يمكفَأفَتنفصؿَالحبةَالواحدةَعفَالنسؽَ،فبلَتفقدَكثي اًرَمفَ

خصائصياَالمستقمة"َٔ،والذيَيؤكدَوجودَالوحدةَالعضويةَبرغـَالتعددَلؤلغراضَ،ىوَخاصيةَالتناسبَ
ِ
ٍ
َكبيرَفيَتحق ِ
َبشكؿ ٍ
َالوحدةَفيَ
ؽ
َعفَالوحدةَإالَأنوَيسيـ
بيفَاألجزاءَ،حتىَوافَكافَالتناسبَمختمفاً
ُ
ِ
ِ
َ،وذلؾَبسبب َحالةَالتناغـَالتيَيحققياَالتناسبَبيفَالعناصرَالمتباعدةَوالمتغايرةَ،وقدَخصَ
القصيدة
ِ
حازـ َىذا َاألمر َبأر ٍ
ٍ
َوتماسؾ َمباني َالفصوؿَ ،وما َيحسف َفي َىيئاتياَ
َبإحكاـ
َتتعمؽ
بعة َمف َالقوانيف
ُ
ٌ
ووصؿ َبعضيا َببعضَ ،ولقد َتعرضنا َليذه َالقوانيف َفي َحديثنا َعف َالتماسؾ َالنصي َكأحد َعناصرَ

الشعريةَعندهَ،وسنتحدثَعنياَباعتبارىاَمفَالعوامؿَالتيَتسيـَفيَتحقؽَالوحدةَفيَالقصيدةَ،لقدَ

اعتبر َالوحدة َالعضوية َفيَالقصيدةَمف َخبلؿ َنموىاَوتطورىا َبصفتيا َكائف َحي َينبض َبالتفاعبلتَ
والعبلقاتَبيفَأعضائوَوأجزائوَ،ومفَىناَاعتبرَاألبياتَنظيرَالحروؼَ،والكبلـَالمؤلؼَمفَالحروؼَ
نظير َالفصوؿَ ،والقصائد َالمؤلفة َمف َاألبيات َوالفصوؿ َنظائر َالعبارات َالمؤلفة َمف َاأللفاظ َوالكبلـَ،

وىذا َيعني َأف َعناصر َالفصوؿ َفي َالقصائد َتتناسب َمسموعاتيا َومفيوماتياَ ،غير َمتخاذلة َالنسجَ،
ِ - 1ف َٛٙاٌشؼز.06 :
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ٍ
كأنياَأعضاءَفيَكائف َحي َمتصمةَومترابطةَومتفاعمةَمعَبقيةَاألعضاءَ،
ابطةَاألبيات َ
َِ
مطردةَومتر
فبلَيجوزَأفَينحازَكؿَبيتَبمفردهَ"كأنوَمنحازَبنفسوَ،الَيشمموَوغيرهَمفَاألبياتَبنيةَلفظيةَأوَ

معنوية"َٔ.ويؤكدَعمىَتر ِ
تيب َالفصوؿَإلىَبعضَبحيثَيكوفَىذاَالترتيبَمتناسباً َومنسجماً َمعَغيرهَ
مف َالفصوؿَ ،وتؤدي َاألبيات َفي َكؿ َفصؿ َإلى َغيرىا َمف َاألبياتَ ،فإذا َاعتبرنا َأف َأبيات َالفصؿَ

الواحدَتمثؿَأفكا اًرَجزئيةًَ،فإفَذلؾَيجبَأفَيؤديَإلىَالمعانيَوالمقاصدَالكميةَ،ويعتبرَحازـَأفَىذاَ
األمرَمرتبطَبالنفسَ،وماَيكوفَلياَبوَعنايةَحسبَالغرضَالمقصودَ،ويتموَاألىـَفاألىـَوىكذاَ،ومفَ

الممكفَأفَتكوفَالعبلقاتَبيفَاألبياتَفيَالفصوؿَعمىَجيةَمفَالتقابؿَأوَالتفسيرَأوَالسبب"َ.وذلؾَ

فيـَيؤكدَالوحدةَمرةَأخرىَ،ولكفَمفَزاويةَالتسمسؿَ،حيثَتندرجَالفصوؿَ،ويعقبَثانيياَأوليا"ََٕ.

َََََواذا َنظرنا َإلى َالقانوف َالرابع َعند َحازـ َنبلحظ َأنو َمف َأىـ َالقوانيف َوأكثرىا َعبلقة َبما َيخصَ
الوحدة َالعضويةَ ،خاصة َأنو َاستعرض َفي َىذا َالقانوف َالعبارات َومدى َاتصاليا َوترابطيا َمعَ

األغراضَ،وقدَعرضَلنماذجَأربعةَوالتيَتكوفَعميياَجميعَأشكاؿَالتأليؼَفيَوصؿَالفصوؿَ،فمنياَ

ضربَمتصؿَالعبارةَوالغرضَ،وىذاَالنوعَىوَماَيؤكدَويدلؿَبشكؿَقاطعَأفَحازماًَكافَمدركاًَلموحدةَ

في َالقصيدةَ ،وكاف َحريصاً َعمى َوجودىاَ ،بالرغـ َأنو َيفضؿ َالنموذج َالثالث َوىو َضرب َمتصؿَ
ٍ
ٍ
َإلىَشيءَ
جَمفَشيء
الغرضَمنفصؿَالعبارةَ،عمىَاعتبارَأفَالنفوسَتنبسط َويتجددَنشاطياَبالخرو
ٍ
ٍ
َإلىَحاؿَوفيَكؿَمرةَاستئناؼَكبلـَجديدَٖ.
آخرَومفَحاؿ

َََََويرىَبعضَالباحثيفَأفَحازماًَفيَتفضيموَالضربَالمتصؿَالغرضَالمنفصؿَالعبارةَ،إنماَيؤكدَ
عمى َعدـَوجود َالوحدةَفيَالقصيدةَ،إذ َكيؼ َيكوفَالغرض َوالموضوعَفي َحالةَاتصاؿ َ َوفيَنفسَ

الوقتَىناؾَانفصاؿَفيَالعباراتَواأللفاظ؟َ.لقدَاىتـَحازـَبالمتمقيَوبنفوسَالمتمقيفَالخاصةَمنيـَ
َي ْب ِعد َاأللفاظ َوالتراكيب َعفَ
والعامةَ ،وقد َذكر َأف َالنفوس َتحب َاستجداد َالكبلـ َوتنوعو َىذا َالتنوع ُ
التشابو َوالتواطؤ َوالتكرارِ ،
َي ْبعثَ
َوي ْبعد َنفوس َالمتمقيف َعف َالممؿ َوالرتابة َوالفتورَ ،بؿ َإف َىذا َالتنوع َ
ُ
النشاطَوالحيويةَفيَأذىافَوعقوؿَالمتمقيفَ"فالذيَيجبَأفَيعتمدَفيَالخروجَمفَغرضَإلىَغرضَ

أفَيحتاؿَفيَماَيصؿَبيفَحاشيتيَالكبلـَويجمعَ
أفَيكوفَالكبلـَغيرَمنفصؿَبعضوَمفَبعضَ،و ُ
بيفَطرفيَالقوؿَحتىَيمتقيَطرؼَالمدحَوالنسيبَأوَغيرىاََمفَاألغراضَالمتباينةَالتقاءَمحكماًَ،فبلَ
يختؿَنسؽَالكبلـَوالَيظيرَالتبايفَفيَأجزاءَالنظاـ"ََٗ.
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ِ
ِ
َالمتصؿ َالغرض َالمنفصؿَ
َالنموذج
َاألسباب َالتي َجعمت َحازماً َيفض ُؿ
َالباحث َأف َمف
ََََََويرى
ُ
َ
ِ
أماموَأرحبَ
ؿَ
هَ،ويكوف َالمجا َُ
َفيَشعر
ستطيعَأفَيتوسع
العبارةَ،أفَالشاعرَمفَخبلؿَىذاَالنموذجَي
َ
َ
َ

ليبثَكؿَأفكارهَومشاعرهَوانفعاالتوَ،وبيذاَيعتمدَعمىَالتنوعَواالستجدادَ،إضافةَإلىَأفَنفسيةَاإلنسافَ
ِ
ِ
الحركةَ،ودائماً َماَيواجوَ
بيَدائـَالتنقؿ َو
بيَقدَجبمتَعمىَعدـَالثباتَواالستقرارَ،فالشاعرَالعر
العر
ُ
الصدماتَ،فيوَيسكفَالصحراءَويواجوَطبيعتياَالصعبةَوالقاسيةَوالمتغيرةَباستمرارَ،واضافةًَلماَسبؽَ

نبلحظَىذاَالتنوعَواالستجدادَفيَأغراضَالقصيدةَيجعؿَالشاعرَيعكسَذاتيتوَثـَالحالةَالغيريةَالتيَ
تتحدثَعنياَالقصيدة"َتبدوَأىميةَاختفاءَالمقدماتَفيَقصائدَالرثاء.ويدعـَىذاَالرأيَماَيبلحظَعمىَ

شعراء َىذيؿ َالذيف َخمت َأكثر َقصائدىـ َمف َالمقدمات"ٔ.ويتفؽ َمع َجممة َاآلراء َالسابقة َالتي َتتيحَ
ضرورةَالتنوعَواالستجدادَبعضَمفَالنقادَوالشعراء؛َومنيـَعبدَالمحسفَطوَبدرَ،ومحمدَنايؿَ،رضاَ

صافيَٕ .واذا َكاف َىناؾ َمف َيقمؿ َمف َأىمية َعمؿ َحازـ َفي َكتابو َألنو َأقؿ َمف َالنماذج َالشعريةَ
َمثؿ َبقصيدة َالمتنبي َفي َكافور َاإلخشيدي َكنموذج َتطبيقي َلحديثو َعفَ
والتطبيقيةَ ،فإف َحازماً َقد َ

الوحدةَوتماسؾَالفصوؿَوترابطَبنيتيا"،ومماَيحسفَاالطرادَفيَتسويـَرؤوسَالفصوؿَعمىَالنحوَالذيَ
ذكرتوَأبوَالطيبَالمتنبيَوذلؾَفيَقولوََ:

الوصؿَأعجبََ
ََََََََأغالبَفيؾَالشوؽَوالشوؽَأغمبَََََََََوأعجبَمفَذاَاليجرَو
ُ

ضم َف َىذا َالبيت َمف َالفصؿ َاألوؿ َتعجيباً َمف َاليجر َالذي َال َيعاقبو َوصؿَ ،ثـ َأكد َالتعجيب َفيَ
فَ َ

البيتَالثانيَالذيَىوَتتمةَالفصؿَاألوؿَ،ثـَذكرَمفَلجاجَاألياـَفيَب ْعدَاألحباءَوقُربَاألعداءَ،
ُ
وكافَذلؾَمناسباًَلماَذكرَفيَاليجرَ.
بَ
َتُنآئِيَأوَحبيباًَتُقَر َُ
َبأفَأرىَََََََبغيضاً َ
ََََََََََََََأماَتغمطَاألياـَفي ْ
ثـَافتتحَالفصؿَالثانيَبالتعجيبَمفَوشؾَبينوَوسرعةَسيرهَفقاؿَ:
بََ
قيَالح َد
َس ْي ِريَماَأقؿَتَئَِيةًََََََعشيةَشر
ُ
الىَوغ ّر ُ
َ
ََََََََََََََو َ
فَمفَجيةَالتعجيبَوذكرَالرحيؿَ،ثـَبيفَحالوَوحاؿَمفَ
َلمبيتيفَالمتَقََِد َم ْي
فكافَىذاَاالستفتاحَمناسباً
َ
ُ
ودعوَعندَالوداعَ،ثـَاستفتحَالفصؿَالثالثَبتذكرَالعيودَالسارةَوتعددىاَفقاؿ"َ
ّ
بَ
ؿَعندؾَمفَيٍدََََََتُ ْخب ُرَأفَالمانويةَتَ ْكِذ َُ
ََََََََََََوكـَلظبلـَالمْي
َ
فكافَىذاَمناسباً َلمفتتحَالفصؿَالثانيَفيَأنوَتذكر َفيوَمواطفَالبيف َفتبلَذلؾَبتذكرَموطفَالوصؿَ

والقرب َفي َصدر َىذا َالفصؿ َالثالثَ ،ثـ َتمَََـ َىذا َالفصؿ َبذكر َما َاقترف َبذلؾ َالوصؿ َمف َمحاذرةَ
الرقبةَ،ثـَاستفتحَالفصؿَالرابعَبتذكرَالحاؿَالتيَحاذرَفيياَالرقبةَعندَرحيموَعفَسيؼَالدولةَ،فشبوَ

اليوـَالذيَكافَفيوَذلؾَبميؿَالعاشقيفَفيَالطوؿَ،وفيَأنيـَيحذروفَفيوَالرقبةَفقاؿَ:
 - 1بٕبء اٌمظ١ذة . 16:
 -أظز ،اٌّزصغ اٌظببك. 1 - 10:
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غربَ
َفيوَالشمسَأيافَتَ َُ
اقب
ويوـَكميؿَالعاشقيفَكمنتوََََََََُأر ُ
َ
ََََََََََََ ٌ

ٍ
ٍ
ئيةَإلىَمعاف َكميةَيمكفَ
انتقؿَفيوَمفَمعاف َجز
ثـَاطردَكبلموَفيَىذاَالفصؿَفيَوصؼَالفرسَو

معياَأفَيعتقدَفيَالكبلـَأنوَفصؿَواحدَوأفَيعتقدَأنوَفصبلفَويكوفَرأسَالفصؿَالثانيَقولوَ:

بَ
رتَفيَعيفَمفَالَي َجر َُ
َََََََََََََوماَالخي ُؿَإالَكالصديؽَقميمةٌََََََََََََوافَ َكثُ
ُ

ثـَاستفتحَالفصؿَالخامسَأوَالسادسَعمىَاالعتبارَالثانيَبذـَالدنياَوماَتؤوؿَإليوَأحوالياَوتعقبَبوَ

حروفياَمفَمثؿَماَقَدـَمف َذكرَالفراؽَوالبعادَواليجرَومكابدةَاألعداءَوتوجعَمماَيصيبَكؿَبعيدَ

اليـَفيياَفقاؿَ:

ََََفكؿَ ِ
ََََََََََََََلحىَا َذيَالدنياَمناخاًَلر ٍ
بَ
َفيياَمعذ َُ
بعيدَاليَـ
ّ
اكب
ُ
ُ

فاطردَلوَالكبلـَفيَجميعَذلؾَأحسفَاطرادَ،وانتقؿَفيَجميعَذلؾَمفَالشيءَإلىَماَيناسبوَوالىَماَ
ىو َمنو َبسبب َويجمعو َواياه َغرضَ .فكاف َالكبلـ َبذلؾ َمرتباً َأحسف َترتيب َومفصبلً َأحسف َتفصيؿَ
وموضوعاًَبعضَمفَبعضَأحكـَوضع"ََٔ.

ََََََومماَسبؽَنبلحظَأفَحازماً َوافَقسَـَالقصيدةَإلىَفصوؿَواستحسفَلممتنبيَالتنوعَفيَأغراضَ
القصيدةَ ،إال َأف َبيف َفصوليا َوأغراضيا َرابطَاً َوخيطَاً َقويَاً َمف َحيث َوحدة َالشعور َالنفسيَ ،فكأفَ
فصوؿ َالقصيدة َومعانييا َالجزئية َوأغراضيا َأعضاء َلكائف َحيَ ،يجمعيا َذلؾ َاإلحساس َوالشعورَ

المشترؾ َغير َالظاىرَ ،أو َلنقؿ َىناؾ َداللة َضمنية َوضَح َفييا َالمتنبي َحاؿ َاألحباء َفي َاليجرَ
والوصؿَ،وكيؼَأفَالدنياَغريبةَومفارقاتياَعجيبةَ،فالحبيبَعفَالحبيبَيبتعدَوالصديؽَعفَالصديؽَ
يفترؽَ،أماَاألعداءَفميـَالحظَفيَاالقترابَ،وىذاَحاؿَالدنياَوالزمافَمعَالمتنبيَوصديقوَسيؼَالدولةَ،

إذَرحؿَعنوَوترؾَحمبَالتيَلوَفيياَأجمؿَذكرياتَالعمرَ،فقدَقضىَفيياَأحمىَاألوقاتَوكتبَفيياَ

الفراؽ َألىـ َوأغمى َشيئيف َفي َحياة َالمتنبي؛ َصديقو َسيؼ َالدولةَ،
أجمؿ َالقصائدَ ،فكاف َاالبتعاد َو َ
وحبيبتوَ(خولة)َشقيقةَسيؼَالدولةَالحمدانيَ،وفيَمقابؿَكؿَذلؾَيمتقيَاألعداءَويتقاربوفَفيَإشارةَ

منوَلعبلقتوَولقائوَبكافورَاإلخشيديَ،والذيَىجاهَبأقبحَالقصائدَ،وماَييـَفيَىذاَاألمرَأفَحازماًَ
تحدثَعفَالترتيبَالدقيؽَوالمقنعَلؤلىـَمفَاألغراضَواألحداثَ،ثـَيميوَاألىـَ،فاألىـَ،وىكذاَ،فقدَ
جعؿَلمفصوؿَوحدةَولمقصيدةَوحدةَ،وىذاَيدؿَعمىَأفَىناؾَمعانيَجزئيةَمرتبةَبطريقةَمنطقيةَحيةَ

تؤديَلبعضياَالبعضَحتىَيخمصَفيَنيايةَالقصيدةَلممعانيَالكميةَ،وقدَذكرَأفَالقصائدَبناءَعمىَ
ً

المعانيَجزئيةَوكميةَ،وجزئيةَكميةَو"َ ُيعدَىذاَالذيَعبرَعنوَحازـَكبلماً َفيَصميـَالعبلقاتَالتيَ
تنتظـَالنصَ،وىيَعبلقاتَقدَالَتظيرَفيَسطحوَ،وانماَتحتاجَإلىَقوةَإدراؾَونفوذَإلىَالنصَمفَ

مسالؾَعدة"َٕ.

 - 1إٌّٙبس. 88- 81- 86:
ٌ -ظبٔ١بث إٌض161:
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َالباحث َأف َمف َالطبيعي َاالبتداء َبالنسيب َوالغزؿ َويعبر َعف َذلؾ َبطريقة َلغوية َوأسموبيةَ
َََََيرى
ُ
َليظير َأف َىذا َالجماؿ َاألسموبي َوىذهَ
وجمالية َفنيةَ ،ليس َليقنع َالمتمقي َويجعمو َيتأثرَ ،بؿ َأيضاً ُ

الشعريةَالطاغيةَإنماَالَيستطيعياَأيَشاعرَ،لذلؾَنراهَأيضاًَيتحدثَعفَالرحمةَوالسفرَوماَبيماَمفَ
َوصعاب َو ٍ
ٍ
ٍ
مشا ٍ
َوعذابَ،ولكفَذلؾَوافَكافَالَيتحمموَإنسافَ،إالَأفَالشاعرَلـَيشعرَبو؛َولـَ
ألـ
ؽ
يتأثرَبو؛َألنوَفارؽَاألحبةَ،فانشغؿَبكؿَأحاسيسوَوجوارحوَفيَالتفكيرَفييـَ،فجاءتَالمعانيَالجزئيةَ
متناسبةَمترابطةَمنسجمةَتؤديَفيَالنيايةَلبيتَالتحجيؿَالذيَيشمؿَمعنىَالحكمةَ،والتيَتنقؿَلناَ

خبلصةَالتجربةَوالخبرةَالحياتيةَفيَنيايةَالقصيدةَ.

ََََََويرىَد/يوسؼَبكارَأفَحازماً َ"أوؿَناقدَعربيَقديـَيتحدثَعفَالوحدةَفيَالقصيدةَكاممةَ،الَ
في َالجممة َأو َالعبارة َأو َالبيت َوالبيتيف؛ َوأوؿ َناقد َيكوف َالتحاـ َاألجزاء َوالتئاميا َعنده َفي َالقصيدةَ

كمياَ،وىذاَخروجَعمىَقاعدةَمفَقواعدَعمودَالشعرَالعربي"َٔ.

بً-السيـاقً2ً:

َََََأدرؾَحازـَأفَلكؿ َنصَأدبيَسياؽَيحتويوَ،وليذاَالسياؽَأىميةَكبيرةَفيَفيـَالنصَوتفسيرَ

لغتو َالجماليةَ ،األمر َالذي َأعطى َلمناقد َدور َميـ َومسئولية َكبيرة َفي َتحميؿ َوتفسير َالنص َوفؾَ

مغاليقوَ،وميمةَالناقدَالَتقؿَأىميةَعفَميمةَالمبدعَفيَإتقافَالسياؽَالشعريَلجنسوَاألدبيَ،ويرىَ
حازـَأفَعمىَالناقدَمعرفةَوادراؾَلغةَالجنسَالشعريَالذيَتنتميَلوَالقصيدةَأوَماَيعرؼَفيَالعصرَ

الحديثَبالسياؽَاألكبرَ -إضافةَإلدراؾَمعنى َمتعمؽَلجماعَنتاجَالشاعرَ -وىوَماَيعرؼَبالسياؽَ

األصغرَ َ -ويتوقؼ َالفيـ َالصحيح َلمنص َعمى َمعرفة َىذيف َالسياقيف َوعمى َالثقافة َوالتجربة َالتيَ
يحمميا َالناقدَٖ .واذا َكاف َحازـ َلـ َيذكر َمصطمح َالسياؽ َفي َكتابو َإال َأنو َعبر َعنو َوأشار َإليوَ

بمصطمح َأخر َ(المقوؿ َفيو)َٗ ،ضمف َأعمدة َوأسس َالصناعة َالشعرية َومما َيساعد َالناقد َفي َتحميؿَ
وتفسير َالنص َالشعري َأف َالنص َالشعري َنفسو َيكوف َبمثابة َالحمقة َالرابطة َبيف َالسياقيف َالكبيرَ
والصغيرَ،وبيذاَيستطيعَالناقدَأفَيتجاوزَمعرفةَالوظيفةَاألوليةَأوَاإلفياميةَلمعرفةَالوظيفةَالفنيةَ

والجمالية َمف َخبلؿ َوضع َيده َعمى َعديد َاالنحرافات َفي َالنص َالشعريَ ،وىذا َال َيتأتى َلمناقد َإالَ
الثقافةَوالعمـَبقوانيفَومعاييرَالببلغةَمفَالشعرَإضافةَلمتجربةَوالخبرةَ
َ
بالذوؽَالفنيَوبالطبعَالفطريَو
في َممارسة َالتحميؿ َلنصوص َشعرية َأو َلنصوص َنثرية َأخرىَ ،وفؽ َمرجعيتيا َالحضارية َوالثقافيةَ

واالجتماعية َوالنفسيةَ ،وبعبارة َأخرى َعمى َالناقد َأف َيحيط َبكؿ َما َيتعمؽ َبالنص َمف َألفاظ َلغويةَ
 - 1بٕبء اٌمظ١ذة .011:
 ٌمذ طبك أْ حٕبٚي اٌببعذ اٌظ١بق ف ٟفظً ِظخمً ِٓ اٌبغذٌٚ ،ىٓ اطخىّبالً ٌؼٕبطز إٌّٙش إٌمذ ٞػٕذ عبسَ حّجاإلشبرة إٌٕ٘ ٗ١ب ببخخظبر ،ارصغ ص ٘ ِٓ 11ذا اٌبغذ
 - 0أظز ،اٌّٛلف ِٓ اٌغذارت ِٚظبئً األخز.81 :ٜ
 -أظز  ،إٌّٙبس.0 7 :
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وتراكيبَنحويةَداخميةَظاىرةَإضافةَلعديدَمفَالعناصرَغيرَالمغويةَأوَالخارجيةَوالتيَلياَدورَكبيرَ

فيَتحيدَدورَالنصَأوَانتمائوَلجنسَأدبيَمعيفَٔ.

ََََََ ويتقاربَحازـَفيَحديثوَعفَقراءةَالناقدَومعرفتوَلمسياؽَواستخداموَلوسائؿَمكتسبةَبالمعرفةَ
والتدريبَ ،وليحمؿ َما َأدركو َبذوقو َطبعو َالفني َوىو َما َعبر َعنو َدَ .عبد َالسبلـ َالمسدي"أي َبكممةَ

أخرىَمحاولةَوضعَالموضوعيةَلماَيدرؾَبغيرَالموضوعيةَ -كماَقاؿَالمسديَمرة.َ -أيَالذوؽَأوالًَ
ثـَالفحصَالنقديَبعدَذلؾَلتبايفَمصداقيةَحكـَالذوؽَوتبريره(َعمميَاً)َبكشؼَأسبابَالحاؿَ.وىذهَ

بالتوازفَاالنعكاسي"ََََٕ.
عمميةَسماىاَبيتيتَ-البنيويَاألمريكيَ َ-

َََََ ويجبَأفَيدرؾَالناقدَفيَعمميةَتحميؿَوتفسيرَالنصوصَأفَعمموَوثقافتوَوذوقوَليستَىيَكؿَ
شيءَوانماَيجبَأفَيعتمدَالمتعارؼَعميوَأدبياًَلجنسَأدبيَمعيفَوىوَسياقوَاألكبرَ،فالكممةَلياَداللةَ

بناءَعمىَالعبلقاتَمعَكمماتَأخرىَداخؿَالنصَ،وتزدادَالدالالتَاعتماداًَعمىَعناصرَأخرىَداخؿَ

النصَوعمىَسياقوَاألكبرَواألصغرََ.

َََََ وينبوَحازـَالناقدَألمرَميـَىوَأفَالشعرَيختمؼَبحسبَاختبلفاتَالقائميفَوأحواليـَومقاماتيـَ
وأزمانيـَولغاتيـَفنجدَشاع اًرَيجيدَفيَالفخرَوالَيجيدَفيَالرثاءَ ،وأخرَيجيدَفيَالمدحَوالَيجيدَفيَ

ال َوصؼَوأخرَيجيدَفيَالنسيبَوالَيجيدَفيَالفخرَ،ونجدَشاع اًرَيتقفَالنظـَفيَألفاظَحوشيةَوغريبةَ،
وأخرَيتقفَفيَألفاظَمستعممةََٖ.

ََََََووفقاً َلما َسبؽ َفإف َالناقد َتقع َعمى َعاتقو َأف َيميز َسياقات َالنصوص َالشعرية َبعضيا َعفَ

بعض؛ َألفَلكؿَنصَسياؽَينتييَإليوَوتتحددَبوَىويتوَ،واذا َبرعَالشاعرَمثبلً َفيَالمدحَ ،فإنوَقدَ
يعجزَعفَالبراعةَوالقوؿَفيَالرثاءَ،وذلؾَألنوَالَيممؾَمفرداتَالرثاءَأوَسياؽَالرثاءَ،أوَبعبارةَأخرىَ

إفَسياؽَىذاَالففَمفَالشعرَغيرَموجودَلديوَ،واذاَكافَالبعضَمثبلً َ"يشكوفَمفَغموضَالشعرَ
اَبشكؿ ٍ
ٍ
َكاؼ َعمىَسياؽَىذاَالجنسَ
الحديثَ،ويعمنوفَعفَعجزىـَعفَفيموَ،وذلؾَألنيـَلـَيتدربو
الجديدَمماَيحوؿَدوفَفيـَمراميوَواشاراتوَ.مثمماَيشتكيَآخروفَمفَ"(تعقيد)َالشعرَالجاىميَوماَىوَ
بمعقدَ،ولكفَالصمةَبينيـَوبيفَسياؽَىذاَالشعرَمفقودةَ"َََََٗ.

تً-شموليةًالتحميلًالنقديًًًًًًَََََََ:

ِ
ِ
ِ
عند ٍ
َاإلسياماتَ
َالشموليةَ،وقدَجعمَتوَُىذهَالصفةَيتجاوزَك ّؿ
َالقرطاجنيَبصفة
َحازـ
َََََََتمي َز َُ
َالنقدَ َ
ِ
الببلغيةَو ِ
ِ
ىَالباحثَأنوَبالر ِ
ِ
هَمفَالنقادَ،فإنناَ
َِ
َبوَعفَغير
غـَمماَتمي َز
َالسابقةَوالمعاص ِرةَلوَ.وير
النقدية
ُ
 - 1أظز ،إٌّٙبس111-16-17 :
 اٌّٛلف ِٓ اٌغذارت ِٚظبئً أخز.118 :ٜ - 0أظز إٌّٙبس.067-066 :
 -اٌّٛلف ِٓ اٌغذارت ِٚظبئً أخز.18 :ٜ
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هَأوَالمرحمة َالتار ِ
ِ
ِ
الَنستطيع َالحكـ َعمىَإسياماتِوَوابداعاتِ
ِ
يخية َالتيَواكبياَ
ارَعصر
وَالنقدية َخارجَإط
ُ
َ
ٍ
َمعَماَأنجزهَمفَآر ٍ
ِ
اء َو ٍ
ٍ
َنقدية ََ -زمنياَ
أفكار
َأفَنتعامؿ
َبمكاف
َمفَالصعوبة
وعايشياَ،ومفَىناَيكوف
َ
َ
ُ
القرف َالسابع َاليجريَ -مف َخبلؿ َنظريات َومناىج َنقدية َحديثةَ ،وبالتالي َليس َلنا َالحؽ َأف َنطمؽَ

أحكاماً َوتقييماتَنقديةَخارجة َعفَسياقياَالتاريخيَوالثقافيَ،وميماَيكفَمفَأمرَفإفَماَقدموَحازـَ
مفَإبداعاتَنقديةَوتصورَلنظريةَشعريةَأوَلعمـَالشعرَالمطمؽَيعتبرَمفَأنضجَالمحاوالت َالنقديةَ

فيَالتراثَالعربيَ،وذلؾَبشيادةَالكثيرَمفَالباحثيفَوالدارسيفَ"لذلؾَليسَمفَالغريبَأفَنجدَحازماًَ

قدَبمورَلناََنظريةَشموليةَحوؿَالشعريةَ،لياَمفَسماتَالشعريةَالحديثةَخصائصَعدةَ،ولياَمفَ
سماتياَالخاصةَماَيجعمياَتقؼَبإزاءَغيرىاَمفَالنظرياتَدوفَأفَتمغيياََ -األخيرةَ -أوَتنقصَمفَ

جدواىا"ََٔ.

َََََََ والخاصيةَالشموليةَلمنقدَاألدبيَعندَحازـَتشمؿَجميعَالقوانيفَوالنظـَالتيَتنتجَعنياَشعريةَ
النصوصَ،وبالتيَضمياَجميعاًَلتعطيَفيَالنيايةَنظرةَشموليةَونظرةَكميةَبعيدةَكؿَالبعدَعفَالنظرةَ
األحاديةَأوَاالختزاليةَ،ألفَالنظرةَاألحاديةَأثبتتَعدـَجدواىاَوسمبيتياَ،إذَأعطتَاالىتماـَلعنصرَ

أوَلعامؿَ،وأىممتَبقيةَالعوامؿَوالعناصرَاألخرىَفيَعمميةَالتأصيؿَالنظريَالنقديَ.

َََََََلقد َتعامؿ َحازـ َمع َالببلغة َكعمـ َشمولي َكمي َ"مف َحيث َتركيزه َعمى َجانب َالقيمةَ ،عبرَ
مستوياتَثبلثةَيتصؿَأولياَبميمةَالعمؿَاألدبيَ،ويتصؿَثانيياَبماىيةَالعمؿَاألدبيَ،ويتصؿَثالثياَ

بمبحث َاألداة َتأسيساً َعمى َفيـ َالميمة َوالماىية"َٕ ،وال َتظير َقيمة َىذه َالمستويات َالثبلثة َإال َعبرَ
افَشعر ٍ
ىاَمعَماَيناسبياَمفَمعافَأوز ٍ
ٍ
يةَ
ثنائيةَالمحاكاةَوالتخييؿَوعبرَالتأليؼَ،وتأليؼَاأللفاظَواختيار
وأسموبَ،ومفَخبلؿَالترابطَوالتناسبَوالتماسؾَفيَالعبلقاتَبيفَالعناصرَالسابقةَتظيرَمعالـَوحدودَ

عناصر َالعممية َاألدبية َوىي َالمبدع َوالمتمقي َوالعمؿ َاألدبي َوالعالـ َالخارجيَ ،وىذه َالعناصر َعندَ

حازـ"َ الَتقؼَكؿَمنياَفيَعزلةَعفَاآلخرَ،بؿَيقوـَبينياَعبلقاتَمحورىاَالعمؿَاألدبيَبعبلقاتوَ
المغويةَالمتميزة"ََََٖ.

َََََََأيَأنوَيظيرَوعياًَعميقاًَوادراكاًَكبي اًرَواىتماماًَمتساوياًَلكؿَعنصرَمفَعناصرَالعمميةَاألدبيةَ
وطبيعة َالعبلقات َبينيا َمما َسمح َلو َأف َيصوغ َتصورات َكمية َأكثر َشموالً َلعمـ َالببلغة َوقوانيفَ

الشعريةَ،وبذلؾَاكتمؿَمفيوـَالشعرَعندهَ.

َََََ ومفَمظاىرَاىتماموَبالمبدعَأنوَتحدثَبشموليةَمنطقيةَوعمميةَعفَدوافعَوبواعثَاإلبداعَسواءَ
بيئة َالمبدع َوظروؼ َالنشأة َوالعوامؿ َالنفسية َالداخمية َالتي َليا َعبلقة َبصفاء َالذىف َوحضور َالعقؿَ
 - 1دراطبث ف ٟإٌمذ األدب ٟاٌغذ٠ذ.11:
 ِف َٛٙاٌشؼز.171: - 0اٌّزصغ اٌظببك.168:
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والتركيزَ ،ولـ َيغفؿ َالثقافة َوالتعميـ َوالخبرة َوالممارسة َوالدربة َومبلزمة َفحوؿ َالشعراء َوالتتممذ َعمىَ

أيدييـ َواالستفادة َمف َخبراتيـ َوتجاربيـَ ،األمر َالذي َجعمو َيربط َعممية َاإلبداع َ ػ ػ ػ ػ َبالنسبة َلممبدعَ

وبالخصوصَنظـَالشعرَ-بالتعمـَوالدرايةَبالقوانيفَالشعريةَإضافةَلمطبعَوالموىبةَالفطريةَ،والَيستقيـَ
أمرَالنظـَالشعريَبدوفَأيَمفَىذيفَاألمريفَ،ولـَيغفؿَأدواتَالمبدعَوقوىَاإلبداعَ،حيثَجعمياَ

جميعاًَتنطويَتحتَقوىَالحافظةَوالمائزةَوالصانعةَيتفرعَمنياَعشرَقوىَ،وىذهَالقوىَىيَالتيَتميزَ

فعَشاعرَوتحطَآخرَ.
شاعرَعفَآخرَ،وىيَالتيَتر
َاً
ََاً

ََََََواذاَكافَحازـَاىتـَبالشاعرَالمبدعَ،فإنوَلـَيغفؿَالمتمقيَوالَنبالغَإذاَقمناَإفَاىتماموَبالمتمقيَ
بمغَحداًَكبي اًرَشمؿَجميعَصفحاتَكتابوَ،وذلؾَمفَخبلؿَاىتماموَبالوظيفةَوالميمةَالممقاةَعمىَعاتؽَ

الشعر َكرسالة َسامية َميمتيا َأخبلقية َوجماليةَ ،تيذب َالنفوس َوترقى َباألذواؽَ ،وتُعدؿ َوتغيرَ
السموكياتَ ،وتصحح َمسار َالطباعَ ،إضافةً َإلى َحضور َالمتمقي َفي َذىف َالمبدع َوفكره َحيف َالنظـَ

َواالنقباض َنحوَ
الشعريَ ،لكي َيتحقؽ َما َأشار َإليو َحازـ َدائماً َوأبداً َىو َاالنبساط َوالرضا َأو َالنفور َ
العمؿ َالشعريَ ،وفي َكبل َاألمريف َىناؾ َتأثر َوتأثير َبيف َالمتمقي َوالنص َالشعريَ ،إما َذلؾ َالتأثيرَ
اإليجابيَالفعاؿَالذيَيمنحَالحياةَوالخمودَلمنصَالشعريَأوَالتأثيرَالذيَيحكـَعمىَالنصَالشعريَ

بالموتَواالندحارَ.

ََََََوقد َاىتـ َحازـ َأيضاً َبالنص َالشعري َلذاتو َدوف َالنظر َإليو َكنص َمغمؽ َمنعزؿ َعف َعالموَ
الخارجي َوالظروؼ َالمحيطة َبوَ ،ولـ َيغفؿ َأىمية َدور َالسياؽ َالعاـ َوالخاصَ ،وما َيتعمؽ َبيما َمفَ

ٍ
معاف َظاىرةَوأخرىَضمنيةَغيرَظاىرةَ،واىتـَباأللفاظَمفَحيثَالجزالةَوالعذوبةَوالطبلوةَ،وصحةَ
التأليفات َواختيار َالمفظ َالمناسب َلممعنى َوالغرضَ ،وكاف َاىتمامو َبالمفظ َواختياره َوتأليفو َمف َخبلؿَ

حروؼَالكممةَالواحدةَترتيبياَونظامياَومقاديرىاَوصيغياَثـَبيفَالكمـَبعضوَبعضَ،إلىَأفَيصؿَ

َحسنياَ
إلى َالتناسب َوالتناغـ َبيف َاأللفاظ َتحت َمظمة َالنظـَ ،لقد َاىتـ َبنوعية َاأللفاظ َمف َحيث ُ

وسبلمتيا َوسبلستياَ ،وبعدىا َعف َالح َوشية َوالك اززة َواالبتذاؿ َوالتكرار َومدى َمناسبتيا َألغراضَ
وموضوعاتَالشعرَمفَنسيبَوفخرَومدحَورثاءَوىجاءَوغيرىاَ،واىتـَبالمعانيَالتيَىيَروحَاأللفاظَ
وحياتياَالخالدةَ،واعتبرَأفَالتأليفاتَالمعنويةَماَىيَإالَاألسموبَالذيَيوحيَبقدرةَالشاعرَاإلبداعيةَ

عمىَمخالفةَالمعيود َ واالبتعاد َعفَالتشابو َوالتكرارَ ،بما َيخمقوَمفَتناسب َبيفَالمعانيَنفسياَوبيفَ

غيرىا َسواءَعمىَصعيد َالتقارب َأو َالتخالؼَ ،وقد َأولى َاىتماماً َلممعنىَوماَوراء َالمعنى َمف َخبلؿَ
حديثوَعفَالمعانيَاألوائؿَوالمعانيَالثوانيَ،وعبلقةَذلؾَبالسياؽَالذيَينطويَعمىَالتناسبَبيفَكافةَ

العناصرَوماَبينياَمفَعبلقاتَمماَيحقؽَكماؿَالمعنىَ،ولـَيغفؿَالحديثَعفَىيكؿَالقصيدةَمطمعياَ
ومقدمتياَووسطياَوخاتمتياَ،وطالبَالشعراءَأفَتكوفَبداياتيـَمتنوعةَفيياَتميزَوابداعَ،ويكوفَحسفَ

144

التخمص َواالنتقاؿ َبخفة َورشاقة َوليونة َمف َموضوع َآلخرَ ،ومف َمعنى َآلخر َمف َخبلؿ َالتطالبَ
والترابط َبيف َفصوؿ َالقصيدةَ ،ألنيا َيجب َأف َتؤدي َلبعضيا َالبعض َكأنيا َالكائف َالحي َالذي َينموَ

ويتطور َبشكؿ َطبيعي َتمقائيَ ،ثـ َطالب َأف َيختـ َالشاعر َقصيدتو َبما َسماه(التحجيؿ)َ ،وىو َالذيَ

وخمُصَإليوَمفَالمعانيَالجزئيةَ.
يشمؿَالمعنىَالكميَالذيَأرادهَالشاعرَ َ

َََََََواذا َ كافَىيكؿَالقصيدةَوشكمياَالخارجيَووحدةَموضوعياَمفَأولوياتَاىتماـَحازـَ،فإنوَلـَ
يغفؿ َالبناء َالداخمي َلمقصيدة َالمتمثؿ َبالوحدة َالعضوية َوما َتشتمؿ َعميو َمف َوحدة َالشعور َالنفسيَ

ووحدة َاإليقاع َالخارجي َووحدة َالبناء َالداخميَ ،وجميعيا َتتفاعؿ َوتتماسؾ َعضوياًَ ،بإحكاـ َوتناسبَ
وترابطَحتىَتصؿَإلىَدرجةَالكماؿَ،دوفَالشعورَبأيَفجواتَأوَنتوءاتَأوَخمؿَفيَالنسؽَأوَفيَ
وحدة َالشعور َالنفسيَ ،فالمشاعر َوالعواطؼ َواالنفعاالت َيجب َأف َتمتد َوتسري َفي َجميع َفصوؿَ

القصيدةَمفَمطمعياَحتىَخاتمتياَوتكوفَوحدةَواحدةَ.

ََََََوتظيرَوحدةَالمشاعرَأيضاًَفيَالعبلقةَبينياَوبيفَاألوزافَالشعريةَوالقافيةَواألصواتَاإليقاعيةَ
ٍ
َومعاف َوأغراضَ ،وفي َالنياية َترتبط َالوحدة َالفنية َلمقصيدة َمع َالوحدةَ
مع َما َيناسب َذلؾ َمف َألفاظ

الشعوريةَلمشاعرَ،فيشعرَالمتمقيَبتطورَاألحاسيسَوالعواطؼَاألمرَالذيَيجعموَينفعؿَويتأثرَ،وبذلؾَ
تتحقؽَالوظيفةَالفنيةَوغيرىاَمفَالوظائؼَ.

بقىَشيء َأخيرَبالنسبةَلشموليةَالمنيجَالنقديَعندهَحيثَحاوؿَأفَيفيدَمفَالثقافةَاليونانيةَ
َََََََ
ٌ

وبالذاتَاالتجاهَالفمسفيَوالمنطقيَ،فدرسَالشعرَاليونانيَواستوعبَقوانيفَالشعريةَعندَأرسطوَ،واذاَ

كافَمتأث اًر َباآلخرَوبالثقافةَالوافدةَ،فإنوَأيضَاً َاستفادَمفَآثارَالنقادَالعربَومفَآثارَالببلغييفَفيَ
شروحيـَوموازناتيـَوتحميبلتيـَالشعريةَ،فكافَبمثابةَالناقدَوالشاعرَاألصيؿَالمتمسؾَبتراثوَالعربيَ

وبقوانيفَالشعريةَالعربيةَ ،وماَتحويوَمفَقيـَجماليةَوفنيةَوأخبلقيةَ،المنفتحَوالمتقبؿَلعموـَوثقافاتَ

األمـَاألخرىَ ،وبإدراكوَووعيوَلمقوانيفَالشعريةَالعربيةَوغيرَالعربيةَ،قدـَحازـَرؤيةَشموليةَلقوانيفَ
الشعريةَالعربيةَقدَظيرتَجمياًَفيَصفحاتَكتابوَالمنياجَوأقساموََََََََََ.
ثً-اإليقاعًالموسيقيَ:

ٍ
ٍ
اف َالشعر ِ
َحازـ َاىتماماً َباألوز ِ
َنقديةَ
َمفَرؤية
اإليقاع
ية َو
ِ
ماـ َنابعاً
َ
أظير ٌ
َََ َ
َالموسيقيَ،وقدَكاف َاالىت ُ
أصيم ٍة َتمتدَجذورىاَتواصبلَمعَالنقادَالقدماءَوتتجاوزَالمحدثيفَمنيـَ،األمرَالذيَجعؿَإسياـَحازـَ
فيَموضوعَاألوزافَواإليقاعَيتسـَبنظرةَشموليةَتتسـَباالبتكارَوالتجديدَ،فنراهَخصصَجزءاًَكبي اًرَمفَ
القسـَالثانيَفيَكتابوَ(المباني)َلؤلوزاف َالعروضيةَواإليقاعَالموسيقيَ،مماَيوحيَبأنوَكافَحريصاًَ

عمىَتحقيؽَالتأثيرَالفنيَوالجماليَفيَنفوسَالمتمقيفَمفَخبلؿَإلحاحوَعمىَالشعراءَلخمؽَالتناسبَ
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بيف َاألوزاف َوالقافية َالشعرية َوما َتنتج َعنيا َمف َإيقاعات َموسيقية َمف َجية َوبيف َاأللفاظ َوالمعانيَ

واألغراضَالشعريةَمفَجيةَأخرىَ.

َََََ ولكي َتكتمؿ َالعممية َاألدبية َكاف َعمى َحازـ َأف َيقدـ َرؤية َنقديةَ ،وفؽ َمعايير َوقوانيف َتخصَ

سـَلمناقدَمنياجاًَوطريقاًَيجعؿَالجانبَالموسيقيَفيَالعمؿَالشعريَيرتقيَبوَألعمىَمراتبَ
الشعريةَ،فََر ََ
ينزؿَبوَألدنىَالمراتبَوذلؾَبأفَيتمتع َالناقدَبذوؽَفنيَرفيعَومعرفةَتامةَبعمـَالعروضَ
اإلبداعَأو َ َ
وبحوره َوأوزانو َالشعرية َومدىَمناسبتياَلؤلغراض َوالموضوعات َالشعرية َومناسبتيا َلؤللفاظ َوالمعانيَ
وطريقة َنظمياَ ،وبذلؾ َيدرؾ َويسجؿ َظيور َالتناسب َالداللي َالذي َقد َتحقؽ َبتقارب َوانسجاـ َبيفَ

اإليقاعَالشعريَوالموسيقيَ،وبيفَعبلمةَكؿَمنيماَبالمغةَالشعريةَومعانيياَالعميقةَوالظاىرةَ،وبذلؾَ

يقررَالناقدَأفَاألوزافَالشعريةَوايقاعاتياَقدَفرضتَنفسياَبمجموعَخصائصياَ.داخؿَالتجربةَالشعريةَ
األمر َالذي َيميز َقصيدة َعف َأخرىَ ،وىنا َيؤكد َحازـ َلمناقد َأف َحركة َ"اإليقاع َحركة َأشمؿ َتعكسَ

النظاـَالدالليَلمقصيدةَفيَتنوعَعبلقاتياَحسبَتعقدىا"َٔ.

ََََََ ولما َكاف َالتماسؾ َوالترابط َوالتناسب َالداللي َىو َما َيميز َقصيدة َعف َأخرىَ ،فإف َالناقد َعميوَ
االقتناع َأف َذلؾ َلف َيتحقؽ َبعيداً َعف" َتآلؼ َالكممات َفي َعبلقات َصوتية َال َتنفصؿ َعف َالعبلقاتَ
الدالليةَوالنحويةَ،فإفَالشعرَ -فيَىذهَالحالةَ -يستمدَإيقاعوَمفَمادةَصياغتوَذاتياَ،أيَمفَالمغةَ
أثناءَتشكمياَاآلنيَفيَعبلقاتَ،الَتعاقبَبيفَأبعادىاَ،أوَتجاوزَ،أوَاحتواء"ََٕ.

َََََََوينبوَحازـَالناقدَأفَعميوَاإلدراؾَوالفيـَلقوانيفَالتناسبَفيَالموسيقىَ،وادراكوَلمصمةَبينياَ

وبيف َاألوزاف َالشعرية َعمى َمستوى َالتشكيؿ َوالتأثيرَ َ ،ومف َىنا َيتوصؿ َالناقد َإلى َأف َارتباط َالوزفَ

بالمعنى َيجعؿ َلكؿ َوزف َغرضَاً َيناسبو َوال َيفارقو َ"وجب َأف َتحاكي َتمؾ َالمقاصد َبما َيناسبيا َمفَ

األوزافَويخيمياَلمنفوسَ.فإذاَقصدَالشاعرَالفخرَحاكىَغرضوَباألوزافَالفخمةَالباىيةَالرصينةَ،واذاَ

قصدَفيَموضعَقصداً َىزلياً َأوَاستخفافَاًَوقصدَتحقيرَشيءَأوَالعبثَبوَحاكىَذلؾَبماَيناسبوَمفَ
األوزافَالطائشةَالقميمةَالبياء"َٖ.

ََََََكماَلـَيغفؿَحازـَتنبيوَالناقدَألىميةَالقافيةَوضرورتياَباعتبارىاَعموداًَأساسياًَمفَأعمدةَالبيتَ
الشعريَ،وترتبطَالقافيةَبالمعنىَالذيَيحاكيوَالوزفَبالصوتَ،فإفَصحتَالقافيةَصحَالوزفَواستقاـَ،

احتياَورضاىاَمفَحيثَالغرضَومفَحيثَالوزفَالمناسبَ،واألىـَمفَ
َ
وترتبطَالقافيةَأيضاًَبالنفسَور

كؿَذلؾَأف"ارتباطَالقافيةَبالوزفَيجعمياَبمثابةَخاتمةَالجممةَالموسيقية"َٗ.
ِ - 1ف َٛٙاٌشؼز.006:
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َََََوارتباطياَبالمعنىَيثبتوَويؤكدهَ،لذلؾَنرىَحازمَاًَيطالبَالناقدَبأفَيتحمىَبذوؽَفنيَرفيعَوموىبةَ
فطريةَعاليةَوعمـَودرايةَباأللفاظَومعانيياَسواءَالمنفرةَوالمستكرىةَأوَالمحبوبةَوالمطيفةَمنياَ.

جً-التذوقًالفنيَ:

ِ
ٍ
ٍ
َفيَعممية َتفسيرَالنصَاألدبيَ
َميمة
التذوؽَالفنيَكوسيمة
َعمىَأىمية َ
َِ
اتفؽ
َالنقاد َقديماً َوحديثاً
ُ
ََََََ َ
وتحميمو َوتقييموَ ،وال َيختمؼ َاألمر َعند َالمبدعيف َوالشعراءَ ،فالذوؽ َلؤلديب َولمفناف َولمشاعر َيعنيَ
الطبعَالسميـَوالموىبةَالفطريةَالتيَالَتتوافرَأليَشخصَآخرَ،بؿَالَنبالغَإذاَقمناَإنماَيتميزَاإلنسافَ

المبدع َعف َغيره َمف َالناس َبخاصية َالذوؽ َالفنيَ ،فيو َيتذوؽ َبحاسة َخاصة َجداًَ ،ويشعر َبالجماؿَ

والففَ،ويقدـَلناَإبداعاًَوبياناًَساح َاًرَ.والنصَاألدبيَالَيستطيعَاالفتراؽَعفَالذوؽَوالتذوؽَالفنيَأبداًَ،
َعممية َأوَتار ٍ
ٍ
ٍ
ِ
بؿَيكوف َمفَالغر ِ
ِ
ِ
يخية َأوَ
هَوثيقة
َالنصَاألدبيَباعتبار
َأفَنعامؿ
اإلجحاؼ
التناقض َو
ابة َو
َ
ُ

ٍ
ٍ
ِ
َلمنيج َعممي َدقي ٍ
َباألساس َعمىَ
َيعتمد
ؽ؛ َألف َالنص َاألدبي َنث اًر َوشع اًر
ٍ
ُ
جغرافية َأو َتجريبية َتخضعُ
َالذات َوطاقاتِياَالخبلَ ِ
ِ
َالذيَيثير َفيناَاستجاباتَفنيةَوجماليةَوانفعاالتَوتأثيراتَإماَ
َ،األمر
قة
إبداع
ِ
ُ
ُ
بالرضاَأوَالسخطَوالنفورَ.
أحكاـ َذا ٍ
اءَعندَالمبدع َأوَالمتمقيَيخضع َلتقدير ٍ
ِ
ات َو ٍ
تية َمصدرىاَالذوؽَ
َفيَالنياية َسو
األمر
ِ
َََََََو ُ
ُ
ٍ
ِ
َفيَاألدبَمحؿَالتذوؽ".الَنستطيعَأفَنتطمعَإلىَتعريؼَ
َشيء
والتذوؽَالفنيَ،وليذاَالَيمكفَأفَيح ّؿ
أو َتقدير َلصفات َمؤلؼ َأدبي َأو َقوتو َما َلـ َنعرض َأنفسنا َأوالً َلتأثيره َتعريضاً َمباش اًرَ ،تعريضاًَ

ساذجَاً.واذفَفمحوَالعنصرَالذاتيَمحواً َتاماً َأمرَغيرَمرغ َوبَفيوَ،والَىوَممكفَو"التأثيرية"َأساسَ
عممنا"َٔ.

َََََََواذاَكافَالذوؽَيعتمدَعمىَقدراتَوممكاتَوانطبٍاعاتَشخصيةَ،فإنوَأيضاًَالَيمكفَأفَتستمرَ
ىذهَالعمميةَبطريقةَفضفاضةَالَضابطَلحدودىاَ،بؿَالَبدَأفَتخضعَلمجموعةَمفَالقوانيفَوالمعاييرَ

والضوابطَ،األمرَالذيَجعؿَحازماً َالقرطاجنيَيجعؿَالتذوؽَالفنيَوالذوؽَالشخصيَعنص اًر َأساسياًَ

فيَمنيجوَالنقديَوفي َنظريتوَالشعريةَ،جنباً َإلىَجنبَمجموعةَالقوانيفَالتيَتضبطَعمميةَاإلبداعَ

الشعري َوطرؽ َتحميمو َوتفسيرهَ .فقد َرأى َأف َالعرب َلـ َتكف َتستغني َبطباعيا َالصحيحة َوالسميمةَ
وأفكارىا َالجيدة َعف َ"تسديدَطباعيا َوتقويمياَباعتبار َمعاني َالكبلـَبالقوانيف َالمصححة َلياَ ،وجعمياَ

ذلؾ َعمماً َتتدارسو َفي َأنديتيا"َٕ .لذلؾ َأكد َبما َال َيدع َمجاالً َلمشؾ َعمى َأف َالشعر َصناعةَ ،وىذهَ
الصناعةَتحتاجَلمدرايةَوالتعميـَومبلزمةَالفحوؿَمفَالشعراءَإلىَجانبَالطبعَ،ألفَالطباعَالسميمةَ

َميـ َفيَنظريتوَالشعريةَ،والَتقؿَأىميةَعفَباقيَأسسَالشعريةَفيَمنياجوَ،فالنظـَ
الق َو
ٌ
يمةَلياَدور ٌ
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عنده َصناعة َآلتيا َالطبع َ"والطبع َىو َاستكماؿ َلمنفس َفي َفيـ َأسرار َالكبلـَ ،والبصيرة َبالمذاىبَ
واألغراضَالتيَمفَشأفَالكبلـَالشعريَأفَينحىَبوَنحوىا"َٔ.

َََََوقد َرأى َالدكتور َمحمد َالداية َأف َحازماً َبنى َالنظرة َالنقدية َفي َكتابو َعمى َدعامتيف َأساسيتيفَ

إحداىاَ"ىيَالركوفَإلىَالذوؽَاألدبيَالصادرَعفَنفسَشاعرةَواخراجَذلؾَالذوؽَمفَداخؿَقالبَ
قوانيفَمنظمة"ٕ .وىذاَالطبعَوالذوؽَيتمثؿَبقوىَفكريةَواىتداءاتَخاطريةَتختمؼَوتتفاوتَمفَشاعرَ

آلخرَ،وىيَعشرَقوىَتتداخؿَفيَثبلثَقوىَىيَالحافظةَوالمائزةَوالصانعةَ،وعمىَأثرىاَقسـَالشعراءَ
إلى َطبقات َومراتبَ ،مما َيدؿ َعمى َأف َحازماً َكاف َيدرؾ َأف َالطبع َوالذوؽ َالسميـ َيمنح َالقوانيفَ
والمعاييرَالشعريةَمرونةَوسبلسةَعندَكؿَمفَالشاعرَوالناقدَعمىَالسواءَ،وبالذاتَفيَعمميةَالتطويرَ

واإلنماء َالكافي َليا َبالقراءات َالمختمفة َواالستفادة َمف َالتجارب َالسابقةَ ،فكبلىما َال َيمكنيما َاإلبداعَ

خارجَالسياؽَالثقافيَالسائدَ،وىوَماَعبرَعنوَبالمعانيَالجميوريةَ،والتيَتُعرؼَبالذوؽَالعاـَالسائدَ،
ولذلؾَشدَدَحازـَعمىَضرورةَاجتماعَالطبعَوالموىبةَالفطريةَمعَنظيرىاَالمكتسب؛َألفَذلؾَيخمؽَ
يَالذيَي َمك ُف َالشاعرَالمبدعَمفَإظيارَبراعتوَفيَالصناعةَالشعريةَ،مفَ
ويؤسسَالذوؽَالفنيَالشعر
ُ

خبلؿَإيقاعَالتناسبَبيفَالمعانيَواأللفاظَواألوزافَوتحقيؽَاالنسجاـَبينياَ،فالشاعرَالمقتدرَالَيتعمدَ

الربط َبيفَاأللفاظ َوالمعانيَ ،بؿ َيرشدهَطبعوَوذوقوَلذلؾَ "َ ،إفَمفَالمعانيَالمعبر َعنياَبالعباراتَ

الَيقدر َأفَتعبرَعفَ
الحسنةَماَتدرؾَلوَمعَتمؾَالعبارةَحسناً َالَتدركوَلوَفيَغيرىاَمفَالعباراتَو
ُ

الوجوَالذيَمفَأجموَح ُسفَإيرادَذلؾَالمعنىَفيَتمؾَالعبارةَدوفَغيرىاَوالَيعربَعفَكنوَحقيقتوَ،
َ

إنماَىيَشيءَيدركوَالطبعَالسميـَوالفكرَالمسددَوالَيستطيعَفيوَالمسافَمجاراةَالياجس"َٖ.

َِ
َالمتحررََ
َِ
َوتفكيره
العممية ًوأسموَبِو َالمنطقي
َِ
عقميتِو ً
ؿً َ
حازـ َالقرطاجني َبفض َِ
استطاع َ ٌَ
ََ
ََََََهكذا َ
وثقافتِ
َ،أفَيؤسس َمنيجاً َخاصاً َبوَمفَخبلؿَكتاَبِوَالمنياجَومفَخبلؿَأقساموَاألربعةََ-
ََ
َِ
وَالمتنوعة
َ
بيةَ
ية َعر ٍَ
ية َشعر ٍَ
َصؿ َلنظر ٍَ
َِ
عمى َ
اعتبار َالقسـ َاألوؿ َالمفقود ََ -المعانيَ ،المبانيَ ،األسموبَ ،وبيا َأ َ
يةَ
انيف َالشعر َِ
اليونانية َوقو ََ
َِ
ية َ
انيف َالشعر َِ
َاستوعب َقو ََ
ََ
الشعر َالمطمؽَ ،لذلؾ َنراه
لحمـ َ َِ
الوصوؿ َ َِ
َِ
بيدؼ َ
َِ
شممتَجميعَعناصرَالعمؿَاألدبيَ،ولـَيتوقؼَبوَ
ََ
ية َ
ج َلناَبقوانيفَلمشعر َِ
َ،ومفَىذاَالتبلقح َخرََ
َِ
العر َِ
بية
األدبيةَ ،واستكماالً َلذلؾَ
َِ
األجناس َ
َِ
َبتداخؿ َ
َِ
الحاؿ َعند َحدود َالشعر َبؿ َتجاوز َذلؾ َلمنثرَ ،وما َيسمى
ناقدَ
ؿ َ ٍَ
ياَ،فكاف َأو َُ
ََ
وتماسكياَوالترابطَالعضويَوالمعنويَبيفَفصوِلَياَو َِ
أقسام
َِ
القصيدة َ
َِ
عفَىيكؿ َ
َِ
تحدث َ
ََ
وبناءَعمىَماَ
متكامؿًَ َ،
ٍَ
كامؿَ
بشكؿَ ٍَ
فيَالقصيدةَ ٍَ
َِ
الموضوعيةَ
َِ
لعضويةَو
َِ
عفَالوحدةَا
َِ
يتحدثَ
َُ
قديـَ
عربيََ ٍَ
الَيتحقؽ َىذاَ
َُ
ئ َعمىَالسواءَ،و
الناقد َوالقار َِ
لمشاعر َو َِ
َِ
الفنيَبالنسبة َ
َِ
ؽَ
عمىَأىمية َالتذو َِ
َِ
حازـ َ
سبؽَشدد َ ٌَ
ََ
 - 1إٌّٙبس.188:
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فةَ
ييفَ،لكفَالطبع َوالموىب َةَ َالَيكفيافَ،بؿَالَبدَ َمفَالمعر َِ
ََ
وطبع َفطر
الذوؽَالفنيَالسميـَإالَبموىبة َ ٍَ
ٍَ
اإلبداع َالشعريَ،وىذهَالقوانيفَالكتسابياَالَبدَمفَالتعمـَوالدربةَ
َِ
طُ َعممي َةَ َ
بقوانيفَالشعريةَالتيَتضب َ

والقراءةَومبلزمةَفحوؿَالشعراءً.

عميقةَ
ٍَ
وبرؤية َ
ٍَ
بشكؿ َكميَ َ
وَينظر َ ٍَ
َُ
بالشمولية َ َُ
َِ
حازـ َ
عند َ ٍَ
ؿ َالنقديَ َ ََ
ويتميز َالتحمي َُ
َُ
ََََََ
األمر َالذي َجعَمَ
عناصرَ
ََ
األحادية َلكؿَ َ
َِ
كبير َعف َالنظ ِرَة َ
َبشكؿ َ ٍَ
ٍَ
لقضايا َالنقد َاألدبيَ َ ،وقوانيف َالشعرية َالعربية َمبتعداً
العمؿَاألدبيَوجزيئاتوًًَ.

149

اخلامتت:

ِ
ِ
إفَىذاَالبحث َالمتواضع َيسعىَإلىَقر ِ
َعندَأحدَ
بيَاألصيؿَمفَخبلؿَالوقوؼ
اءة َالتراثَالعر
َ
َ

أبرزَالكتبَالنقديةَالقديمةَالمتمثؿَفيَكتابَ(منياجَالبمغاءَوسراجَاألدباء) ،والذيَأوالهَالكثيرَمفَ

الباحثيف َوالدارسيف َعبر َالعصور َاىتماماً َمنقطع َالنظيرَ ،وذلؾ َلما َيحويو َمف َقضايا َنقدية َوقوانيفَ
يةَشعر ٍ
صيؿَلنظر ٍ
َالبارزَوالفعا ُؿَفيَالتأ ِ
بيةَ.
يةَعر ٍَ
يةَكافَلياَالدور
شعر
ُ
ُ
َََََومفَأىـَالنتائجَالتيَتوصمتَإليياَالدراسةَماَيأتيَ:
ِ
ِ
اعتبرَ
َمفَالنظـ
أىَحازـ
أولَ:ر
ًً
َأفَاألسموب َنوعٌ
َ
ٌ
َالداخميَلممعانيَفيَإطار َالغرضَالشعريَالواحدَ،و َ
ِ
ِ
ِ
َالتيَيتحدد َبيا َاألسموبَ ،ومنياَاالختيار َالمناسبَ
الموضوعية
َالفنية َو
َالمعايير
أف َىناؾ َالعديد َمف
ُ
َوتبلؤمياَمعَبعضياَالبعضَ،وتناسبياَمعَماَو ِ
ِ
ِ
ٍ
عتَلوَمفَمعافَ،والَيكتمؿَىذاَاألمرَإالَ
ض
لؤللفاظ
ُ
َتربط َالتأليؼ َبالتأنؽ َواالستجداد َفي َالوضع َوالترتيب َمع َمراعاة َقانوفَ
بالييئة َالتأليفيةَ ،تمؾ َالتي َ
التناسبَفيَجميعَذلؾََ.

َيعمبلفَعمىَإعادة َتشكيؿ َالواقعَ
َِ
التخييؿ َجوىر َالعمؿ َالشعريَ ،فيما
َحازـ َالمحاكاةَ َو
اعتبر
َ
َثانيًاًَ َ :
ُ
ِ
ٍ
يقة ٍ
بطر ٍ
َكاف َالعدو ُؿ َعنده َمفَ
َالمألوؼ
َتتجاوز
َجمالية
َفنية
ُ
َ
ُ
َوتبتعد َعف َالتكرِار َوالنمطيةَ ،ومف َىنا َ
َالخطاب َمفَحي ِز َالتقرير ِ
الوسائؿَالفنيةَالتيَتخرج ِ
ِ
َالخْم ِ
اإلبداعَ،وماَذلؾَ
ؽ َو
َبمغة
ِ
ية َالمباش ِرة َإلىَحي ِز َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
االنسجاـَمعَالنصَثـَالرضاَوالقبوؿَلوَ.
َاالنفعاؿَو
حصوؿ
َالتأثيرَفيَالمتمقيَب
إالَمفَأجؿ
ِ
ِ
وَعفَتعر ِ
ثالثًاًَ:تجاوزَحازـَفيَحديثِ
ِ
ِ
َلمشعر َيرىَ
القدماء
يفات َ
َالشعر َومفيو ِموَتعر َِ
يؼ
َ
َبوضعوَتعريفاً
القافية َوالمعنى َو ِ
الوزف َو ِ
تقاء َمف َحيث َاىتمامو ِ
َبمغ َدرجةً َمف َاالر ِ
َالشعر َو ِ
ِ
المفظَ
َبمغة
ُ
الباحث َأنو َ
ِ
التخييؿ َوالغر ِ
ِ
ِ
رَجميعَذلؾَفيَجميورَالمتمقيفَ،ولـَيكتؼ َحازـَبعرضَ
َِ
ابة َو
محاكاة َو
وال
التعجيبَ ،وأَثَ

الوزف َواإليقاعَُ
االختيار َو
َعناصرىا َوىيَ :المحاكاةُ َوالتخيي ُؿ َو
آرائو َفي َالشعرية َبؿ َحدد
ُ
التأليؼ َو ُ
ُ
َ
َمفَالوظيفةَالشعر ِ
ِ
يةَ
َالنصيَ،وتكمفَأىميةََىذهَالعناصرَفيَكونِياَتجع ُؿ
ؾ
التناصَو
و
التناسبَوالتماس ُ
ُ
ُ
ُ
ِ
ىَ،مماَيحقؽَالقيمةََالجماليةََوالفنيةََلمنصَالشعريَ.
َعمىَبقيةَالوظائؼَاألخر
الوظيفةََالمييمنةَ
ُ
أولىَحازـ َاىتماماً َكبي اًرَلعناصرَالعمؿَاألدبيَوعمىَوجوَالخصوصَالمبدعَوالمتمقيَوالنصَ،
رابعًاًَ :
ٌ

ِ
ِ
إالَمفَخبلؿَ
َفيَالعمؿ َاإلبداعيَ،والَيتحقؽ َىذاَالدورَ
َوأساسي
َميـ َ
أىَأفَالمبدع
حيثَر
َ
ٌ
َلوَدور ٌ
ِ
َصياغة َالنص َاألدبيَ
َتسيـ َفي
َاإلبداع َمستخدماً َأدوات َووسائؿ
دوافع َوبواعث َتحث َوتحض َعمى
ِ
ُ
أيَحازـَحوؿ َأدو ٍ
ات َوآلياتَ
والشعريَخصوصاً َوتوصيؿَالمعنىَعمىَأحسفَوجوَ،وبذلؾَيتمحورَر
َ
ِ
المتعمقةَباأللفاظ َو ِ
العموـ َالمتعمقةَبالمعانيَ،إلىَجانبَالطبعَالفطريَالسميـَ
الشاعرَبيفَدفتيَالعموـ َ
ومبلزمةَالشعراءَالفحوؿَ،وشخصيةَالشاعرَتمتمؾَالقوىَماَيميزىاَعفَغيرىاَمفَالناسَإذَتعمؿَىذهَ

القوىَعمىَتزويدَالشاعرَبالطاقةَالتخيميةَالتيَتمزـَالشعرَ،وىيَالقوةَالحافظةَوالمائزةَوالصانعةَ،واذاَ
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رأىَأفَىذهَالقوىَىيَالقوىَالكميةَفإنياَتحويَقوىَجزئيةَحصرىاَحازـَبعشرَقوىَتعمؿَعمىَإظيارَ

القوىَالكميةَوابرازَقيمتياَالفنيةَوالجماليةَ.

خامسًاًَ :اىتـ َحازـ َبالمتمقي َاىتماماً َكبي َاًرَ ،وال َنبالغ َإذا َقمنا َإف َأحد َأسباب َتأليؼ َىذا َالكتاب َىوَ
الحالة َالتي َكاف َعمييا َجميور َالمتمقيف َفي َذاؾ َالعصر َمف ِ
َوطباع َوانغبل ٍ
َفساد َأذوا ٍ
ِ
َالفكرَ
ؽ َفي
ؽ
ٍ
ٍ
ٍ
َوفنية َوجماليةَ ،ومف َىنا َفإف َالنص َاألدبيَ
َأخبلقية
وعدـ َاستعداد َلتقبؿ َالشعر َواإليماف َبو َكرسالة
والشعرَالَيحقؽَوجودهَومصداقيتوَإالَبمقدارَالتأثرَواالنفعاؿَمفَطرؼَالمتمقيَفيوَالذيَيحكـَعميوَ

ِ
َفيَإنتاجوَ،وىذاَالَيتأتىَ
باإليجابَأوَالسمبَ،وبيذاَالقوؿَيصبحَالمتمقيَمبدعاً َثانياً َلمنصَوشريكاً

ؽَعاديَبؿَلمتم ٍ
لمتم ٍ
ؽَيتميزَبقدراتَمعرفيةَوثقافيةَوخبرةَوتجربةَ،وماَيؤكدَحضورَالمتمقيَوالجميورَ
فيَذىفَالمبدعَودورهَفيَتشكيؿَاألسموبَ،وتقسيـَاألسموبَمفَحيثَالغرضَإلىَ:جدَوىزؿَ،ومفَ
حيث َالموافقة َلمنفوس َىناؾ َاألسموب َالخشف َوالرقيؽ َوالمتوسط َبيف َاالثنيف َاألمر َالذي َدفع َحازماًَ

ليطالب َالشاعر َبأف َيراعي َمقاـ َوأحواؿ َجميور َالمتمقيفَ ،فمنيـ َالعامة َومنيـ َالخاصة َوكؿ َحسبَ

صنفوَوذوقوَوطبقتوَ.

َسادسًاًَ:واذاَانتقمناَلمنصَبصفتوَالعنصرَالثالثَمفَعناصرَالكوفَالشعريَفيَىذاَالبحثَنجدَأفَ
حازماً َحرصَعمىَتحقيؽَالنصَاالفتراضيَأوَالمثاليَمفَخبلؿَحمـَالشعرَالمطمؽَ،وىوَيدرؾَأفَ
النص َالشعري َال َبد َأف َيمتمؾ َمف َالمقدمات َوالطاقات َواإلمكانات َما َيجعمو َيحقؽ َوجوده َويؤسسَ

خمودهَ،باىتماموَبالغرضَوبالمقاـَالتواصميَالذيَيدخؿَفيَسياؽَالتبميغَالخطابيَوبقضيةَالتداخؿَ
بيفَالخطاباتَمفَخبلؿَبناءَقويَلييكؿَالقصيدةَمفَحيثَاالستيبلؿَوالمطالعَ،وىوَماَأطمؽَعميوَ

التسويـَ ،ومف َحيث َاالنتقاؿ َمف َموضوع َآلخر َوىو َما َيسمى َبحسف َالتخمصَ ،ثـ َيؤدي َذلؾ َبرقةَ

ولطؼَلخاتمةَالقصيدةَ،والتيَتظيرَالمعانيَالكميةَ،وىوَماَأطمؽَعميوَحازـَالتحجيؿَ.

سابعًاًَ :كما َأعطى َحازـ َدو اًر َلمسياؽ َفي َنظريتو َالشعريةَ ،وافترض َلو َوجوداً َفي َجانبيفَ :الجانبَ
األوؿَظاىرَويتمثؿَفي َكؿ َماَيخص َالجانبَالمغويَلمقوؿ َالشعريَ،ألفاظاً َومعاني َونظمَاً َوأسموبَاًَ

ووزنَاًَ،أماَالجانب َالثاني ََ :ىو َتمؾ َالعناصر َغيرَالظاىرة َالتي َتتعمؽ َبالجانب َ(الذىنيَ ،والمعرفيَ
واالجتماعيَلممتمقيَأوَسياؽَالمقاـَوالموقؼ)َ،ووفقاً َلماَسبؽَنراهَيطالبَالشاعرَبوضعَالمفظَوفؽَ

المعنىَالمناسبَلوَ،وعدـَاالنحراؼَبذلؾ؛َألفَىناؾَألفاظاًَتخصَالمدحَ،وأخرىَتخصَالذـَ،وعمىَ
ِ
ؿَعرفاً َفيَغرضَماَواختصَبوَالَ
الشاعرَأفَيدرؾَماَيناسبَىذاَوذاؾَ،باستخداـَلفظَقدَاستُعم ُ
يحسف َإيرادهَفيَغرضَمناقضَلوَ ،مثؿَاستعماؿ َلفظ َ(األخدعَوالقذاؿَفي َالذـَ ،واستعماؿَالياديَ
والكاىؿ َفي َالفخر)َ ،ويؤكد َىذا َضرورة َالعمؿ َبالسياؽ َواالىتماـ َبوَ ،ألف َعمى َالشاعر َأف َيكوفَ

حريصَاً َفيَانتقاءَألفاظوَحسبَالمقاـَ،ويكوفَأسموبوَونظموَمناسباً َلمغرضَ،فيعتمدَالجزالةَوالطبلوةَ
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والعذوبةَكؿَحسب َغرضوَ ،ونراه َيؤكد َعمىَضرورة َالتناسب َبيفَاأللفاظَفي َتجاورىا َبحيث َتقترفَ

وتتبلءـَوتطمبَبعضياَالبعضَمفَحيثَكماؿَالمعنىَ،ومفَحيثَوضوحياَوابتكارىاَوفؽَاقتراناتَ
ألََُوؿَ،والمعانيَالثوانيَ،وفيَىذاَيكوفَحازـَقدَوضعَيدهَعمىَ
وعبلقاتَسياقيةَتنسجـَمعَالمعانيَا َ

قضيةَنقديةَحديثةَأثبتتَأىميتياَوفاعميتياََََََََََََََََ.

َ

َثامنًاًَ -أسس َحازـ َمنيجاً َخاصاً َبو َمف َخبلؿ َكتابو َالمنياج َومف َخبلؿ َأقسامو َاألربعة ََ -عمىَ

اعتبار َالقسـ َاألوؿ َالمفقود ََ -المعانيَ ،المبانيَ ،األسموبَ ،وبيا َأصؿ َلنظرية َشعرية َعربية َبيدؼَ
الوصوؿ َلحمـ َالشعر َالمطمؽَ ،لذلؾ َنراه َاستوعب َقوانيف َالشعرية َاليونانيةَ ،وكذلؾ َقوانيف َالشعريةَ
العربيةَومفَىذاَالتبلقحَخرجَلناَبقوانيفَلمشعريةَشممتَجميعَعناصرَالعمؿَاألدبيَ،ولـَيتوقؼَبوَ

الحاؿ َعند َحدود َالشعر َبؿ َتجاوز َذلؾ َلمنثرَ ،وما َيسمى َبتداخؿ َاألجناسَاألدبيةَ ،واستكماالً َلذلؾَ

تحدثَعفَىيكؿَالقصيدةَوتماسكياَوالترابطَالعضويَوالمعنويَبيفَفصولياَوأقسامياَ،فكافَأوؿَناقدَ
وبناءَعمىَماَ
متكامؿًَ َ،
ٍَ
كامؿَ
الموضوعيةَفيَالقصيدةَبشكؿَ ٍَ
ٍَ
عربيَقديـَيتحدثَعفَالوحدةَالعضويةَو
سبؽَشدد َحازـَعمىَأىميةَالتذوؽَالفنيَبالنسبةَلمشاعرَوالناقدَوالقارئَعمىَالسواءَ،والَيتحقؽَىذاَ
ََ
الذوؽَالفنيَالسميـَإالَبالموىبةَوطبعَفطرييفَ،لكفَالطبعَوالموىبةَالَيكفيافَبؿَالَبدَمفَالمعرفةَ

بقوانيف َالشعرية َالتي َتضبط َعممية َاإلبداع َالشعريَ ،وىذه َالقوانيف َالكتسابيا َال َبد َالتعمـ َوالدربةَ

بالقراءةَومبلزمةَفحوؿَالشعراءَ.

عميقةَ
ٍَ
كميَوبرؤية َ
ٍَ
بشكؿ َ
األمرَالذيَجعموَينظر َ ٍَ
َُ
يتميز َالتحميؿَالنقديَعندَحازـَبالشموليةَ ،
تاسعًاًَُ َ -

لقضايا َالنقد َاألدبيَ ،ولقوانيف َالشعرية َالعربية َمبتعداً َبشكؿ َكبير َعف َالنظرة َاألحادية َلكؿ َعناصرَ
العمؿَاألدبيَوجزيئاتوًًَ.
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أول -ادلصادر:

ادلصادر وادلراخع

َٔ.منياجَالبمغاءَوسراجَاألدباءَ،حازـَالقرطاجنيَ،تقديـَوتحقيؽَمحمدَالحبيبَابفَالخوجةَ،طَٖ،دارَ
الغربَاإلسبلميَ،بيروتَ.ٜٔٛٙ،

ثانيا -ادلعاخى انهغىيت:

ٔ .القاموسَالمحيطَ،الفيروزَأباديَ،طَٔ،دارَالجميؿَ،بيروتَ،دتَ،جَٔ.

ٕ .لسافَالعربَ،جماؿَالديفَمحمدَبفَمنظورَ،تحقيؽَعبدَا َالكبيرَوأخروفَ،دَطَ،دار َالمعارؼَ،
القاىرةَ،دت،جَٗ.

ٖ .معجـ َمصطمحات َعصر َالعولمةَ ،إسماعيؿ َعبد َالفتاح َعبد َالكافيَ ،

َ،www.kotobarabio.comقويسنا.َٕٖٓٓ،

َٗ .معجـ َمصطمحات َالنقد َالعربي َالقديـَ ،أحمد َمطم َوبَ ،طٔ،عربي َعربيَ ،مكتبة َلبناف َناشروفَ،
بيروتَ.ٕٓٓٔ،

٘ .المعجـَالمفصؿَفيَاألدبَ،محمدَالتنوخيَ،طَٖ،دارَالكتبَالعمميةَ،بيروت،ٜٜٔٓ،جََٔ.
 .ٙالمعجـَالوسيطَ،مجمعَالمغةَالعربيةَ،مكتبةَالشرؽَالدوليةَ،القاىرةَٕٓٓٗ،ـ،جٔ.
ثانثا:ادلراخعَ:

ٔ .االتجاهَاألسموبيَالبنيويَفيَنقدَالشعرَالعربيَ،د.عدنافَحسيفَقاسـ،طَٔ،مؤسسةَعموـَالقرآفَ،
عجمافَ،اإلماراتَالعربيةَالمتحدةَ.َٜٜٕٔ،
ٕ .استقباؿ َالنص َعند َالعربَ ،د.محمد َالمبارؾَ ،طَٔ ،المؤسسة َالعربية َلمدراسات َوالنشرَ ،بيروتَ،
.ٜٜٜٔ
ٖ .األسسَالفنيةَلئلبداعَالفنيَفيَالشعرَخاصةَ،د.مصطفىَىسويؼَ،طَٗ،دارَالمعارؼَ،القاىرةَ،
َ.ٜٜٔٙ
ٗ .األسموبَ،أحمدَالشايبَ،طَ،ٚمكتبةَالنيضةَالمصريةَ،القاىرة.َََٜٔٚٛ،
٘ .األسموبَوتحميؿَالخطابَ،د.نورَالديفَالسيدَ،دطَ،دارَىومةَلمطباعةَوالنشرَوالتوزيعَ ،الجزائرَ،

جَٕ،دَت.
 .ٙاألسموبيةَواألسموبَ،د.عبدَالسبلـَالمسديَ،طَٖ،الدارَالعربيةَلمكتابَ،طرابمسَػػَليبيا.َٜٕٔٛ،
 .ٚاألسموبيةَوتحميؿَالخطابَ،د.منذرَعياشيَ،طَٔ،مركزَاإلنماءَالحضاريَ،حمبَسوريا.ٕٕٓٓ،
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 .ٛالبرىافَفيَوجوهَالبيافَ،ابفَوىبَالكاتبَأبوَالحسفَاسحاؽَبفَإبراىيـَبفَوىبَ،تحقيؽَحفنيَ
محمدَشرؼَ،طَدَ،مكتبةَالشبابَ،القاىرةَ،دَتَ.
 .ٜببلغة َالخطاب َوعمـ َالنصَ ،د.صبلح َفضؿَ ،المجمس َالوطني َلمثقافة َوالفنوف َواآلداب-عالـَ
المعرفةَ،الكويتَ،أغسطس.ََٜٜٕٔ،
ٓٔ .الببلغة َواألسموبيةَ ،د.محمد َعبد َالمطمبَ ،طَٔ ،الشركة َالمصرية َالعالمية َلمنشرَ ،لونحاف،دارَ
نوبارَلمطباعةَ،القاىرة.ََٜٜٔٗ،
ٔٔ .الببلغية َواألسموبية َعند َالسكاكيَ ،د.محمد َصبلح َأبو َحميدةَ ،طَٕ ،دار َالمقداد َلمطباعةَ،
غزة.ٕٜٓٓ،
ٕٔ .الببلغة َواألسموبية َنحو َنموذج َسيميائي َلتحميؿ َالنصَ ،ىنريش َبميثَ ،ترجمة َوتعميؽ َمحمدَ
العمريَ،أفريقياَالشرؽَالمغربٜٜٜٔ،ـ.
ٖٔ .بناءَالقصيدةَفيَالنقدَالعربيَالقديـَ(فيَضوءَالنقدَالحديث)َ،د.يوسؼَبكارَ،طَٕ،دارَاألندلسَ
لمطباعةَوالنشرَوالتوزيعَ،بيروتَٜٕٔٛ،
ٗٔ .تاريخَالنقدَاألدبيَعندَالعربَ،د.إحسافَعباسَ،طَٗ،دارَالثقافةَ،بيروتَٜٜٕٔ،ـ.
٘ٔ .تاريخَالنقدَاألدبيَفيَاألندلسَ،د.محمدَرضوافَالدايةَ،مؤسسةَالرسالةَ،طٕ.َٜٔٛٔ،
 .ٔٙتحميؿ َالخطاب َالشعريَ ،د.محمد َمفتاحَ ،طَٖ ،المركز َالثقافي َالعربيَ ،الدار َالبيضاءَ،
المغرب.ٜٜٕٔ،
 .ٔٚتراث َالرمزيةَ،موريسَبوراَ،نقبلً َعفَاألسسَالجماليةَفيَالنقدَالعربيَ،د.عزَالديفَإسماعيؿَ،
طَٖ،دارَالفكرَالعربيَ،القاىرةَٜٔٚٗ،ـ.
 .ٔٛالتفكيرَالببلغيَعندَالعربَ ،أسسوَوتطورهَإلىَالقرفَالسادسَ،حماديَصمودَ،دَطَ،منشوراتَ
الجامعةَالتونسيةَ،المطبعةَالرسميةَلمجميوريةَالتونسيةٜٔٛٔ،ـ.
 .ٜٔجدليةَالسياؽَوالداللةَفيَالمغةَالعربيةَ،د.سيروافَالجنابيَ،دَ.حيدرَجبارَعيدافَ،مركزَدراساتَ
الكوفة،ع.َٕٓٓٛ،ٜ
ٕٓ .حازـ َالقرطاجني َونظرية َالمحاكاة َوالتخييؿ َفي َالشعرَ ،د.سعد َمصموح،طَٔ ،عالـ َالكتبَ،
القاىرة.ٜٔٛٓ،
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ٕٔ .الحداثةَ،مالكـَبرادبريَوجيمسَماركفارلفَ،ترجمةَمؤيدَحسيفَفوزيَ،دَطَ،دار َالمأموفَلمترجمةَ
والنشرَ،بغداد.ََٜٔٛٚ،
ٕٕ .الحداثةَعبرَالتاريخَ،حناَعبودَ،دَطَ،منشوراتَاتحادَالكتابَالعربَ،بيروت.ََٜٜٔٛ،
ٖٕ .الحداثةَوالتواصؿَفيَالفمسفةَالنقديةَالمعاصرةَ(نموذجَىابرماس)َ،ترجمةَمحمدَنورَالديفَأفايةَ،
طَٕ،إفريقياَالشرؽَ،المغرب.َٜٕٔٛ،
ٕٗ .الحداثةَوماَبعدَالحداثةَ،بيترَبروكرَ،ترجمةَعبدَالوىابَعموبَ،طَٔ،منشوراتَالمجمعَالثقافيَ،
أبوَظبي.َٜٜٔ٘،
ٕ٘ .الخطيئة َوالتكفير َمف َالبنيوية َإلى َالتشريحيةَ ،د.عبد َا َمحمد َالغذاميَ ،طَٗ ،الييئة َالمصريةَ
العامةَلمكتابَ،القاىرة.َٜٜٔٛ،
 .ٕٙالحيوافَ ،أبو َعثماف َعمرو َبف َبحر َالكناني َالجاحظَ ،تحقيؽ َوشرح َعبد َالسبلـ َىاروفَ ،طبعةَ
الحمبيَ،القاىرةَ،دَتَ،جَٖ.
 .ٕٚالخياؿ َالرومانسيَ ،سيرمورس َبوراَ ،ترجمة َإبراىيـ َالصيرفيَ ،د َطَ ،الييئة َالمصرية َالعامةَ
لمكتابَ،القاىرة.ََٜٔٚٚ،
 .ٕٛدراساتَفيَالنقدَ،د.حمادَأبوَشاويشَ،منشوراتَاتحادَالكتابَالفمسطينييفَ،غزةٕٓٓٓ،ـ.
 .ٕٜدراسات َفي َالنقد َاألدبي َالحديثَ ،د.محمد َصبلح َأبو َحميدةَ ،سمسمة َإبداعات َفمسطيف(َ،)ٔٛ
غزةٕٓٓٙ،ـ.
ٖٓ .دالئؿَاإلعجازَ،أبوَبكرَعبدَالقاىرَبفَعبدَالرحمفَالجرجانيَالنحويَ،قرأهَوعمؽَعميوَمحمودَمحمدَشاكرَ،
طَٖ،مطبعةَالمدنيَ،القاىرةَََ.َٜٜٕٔ،

ٖٔ .الشعر َوالشعراءَ ،أبو َمحمد َعبد َا َبف َعبد َالمجيد َبف َمسمـ َالدنيوري َبف َقتيبةَ ،تحقيؽ َمفيدَ
مميحةَ،طَٔ،دارَالكتبَالعمميةَ،بيروتَٔ٘ٛٓ،ـَ.
ٕٖ .الشعريةَ،تزفيطافَطودوروؼَ،ترجمةَشكريَالمبخوتَورجاءَبفَسبلمةَ،طَٕ،دارَتوبقاؿَلمنشرَ،
الدارَالبيضاء.َٜٜٔٓ،
ٖٖ .الشعريةَالعربيةَ،أدونيسَ،طَٕ،دارَاآلدابَ،بيروتََ.ٜٜٔٛ،
ٖٗ .الصورة َاألدبية َفي َالقرآف َالكريـَ ،د.صبلح َالديف َعبد َالتوابَ ،طَٔ ،الشركة َالمصرية َالعالميةَ
لمنشر،لوَنجمافَ،القاىرة.ََٜٜٔ٘،
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ٖ٘ .طبقات َفحوؿ َالشعراءَ ،ابف َسبلـ َالجمحيَ ،تحقيؽ َوشرح َمحمود َمحمد َشاكرَ ،د َطَ،
القاىرة.ٜٕٔ٘،
 .ٖٙالعبرَوديوافَالمبتدأَوالخبرَفيَأياـَالعربَوالبربرَومفَعاصرىـَمفَذويَالسمطافَاألكبرَ،عبدَ
الرحمف َأبو َزيد َولي َالديف َابف َخمدوفَ ،تحقيؽ َعمي َعبد َالواحد َوافيَ ،د َطَ ،دار َالعودةَ ،بيروتَ،
َٕٜٔٙ
 .ٖٚعمـ َلغة َالنص َالمفاىيـ َواالتجاىاتَ ،د.سعيد َحسف َبحيريَ ،طٔ،مؤسسة َالمختارَ ،القاىرةَ،
ٕٗٓٓـ.
 .ٖٛعمـَالنصَ،توفَا.فافَدايؾَ،ترجمةَوتعميؽَدَ/سعيدَحسفَبحيريَ،طَٔ،دارَالقاىرةَٕٓٓٔ،ـ.
 .ٖٜالعمدةَ،أبوَعميَالحسفَبفَرشيؽَالقيروانيَاألزديَ،حققوَوفصموَمحمدَمحيَالديفَعبدَالحميدَ،
طَ٘،دارَالجبؿَ،بيروت،جَٔ.َٜٔٛٔ،
ٓٗ .فاتحةَلنياياتَالقرفَالعشريفَ،أدونيسَ،طَٔ،دارَالعودةَ،بيروتََٜٔٛٓ،ـََ.
ٔٗ .قضاياَالحداثةَ،محمدَعبدَالمطمبَ،دَطَ،حقوؽَالطبعَمحفوظةَلممؤلؼَ،القاىرة.َٜٜٔٓ،
ٕٗ .قضاياَالشعرَالمعاصرَ،نازؾَالمبلئكةَ،طَٖ،منشوراتَمكتبةَالنيضةَ،بيروت.ٜٔٙٚ،
ٖٗ .قضايا َالشعريةَ ،روماف َياكبسوفَ ،ترجمة َمحمد َالولي َومبارؾ َحنوفَ ،طَٔ ،دار َتوبقاؿَ
لمنشر،الدارَالبيضاء.ََٜٔٛٛ،
ٗٗ .لسانياتَالنصَمدخؿَإلى َانسجاـَالخطابَ،محمدَخطابيَ،طَٔ،المركزَالثقافيَالعربيَ،الدارَ
البيضاءَ،المغرب.َٜٜٔٔ،
٘ٗ .المغةَواإلبداعَاألدبيَ،د.محمدَالعبدَ،طَٔ،دارَالفكرَلمدراساتَوالنشرَوالتوزيعَ،القاىرة.َٜٜٔٛ،
 .ٗٙالمغةَوالمعنىَوالسياؽَ،جوفَالينزَ،ترجمةَعباسَصادؽَالوىابَ،مراجعةَيونيؿَعزيزَ،طَٔ،دارَ
الشؤوفَالثقافيةَالعامةَ،بغدادٜٔٚٛ،ـ.
 .ٗٚمفيوـَالشعرَ،جابرَعصفورَ،طَ٘،الييئةَالمصريةَالعامةَلمكتابَ،القاىرة.ََٜٜٔ٘،
 .ٗٛمقدمةَلمشعرَالعربيَ،أدونيسَ،دارَالعودةَ،بيروتَ.
 .ٜٗالموقؼَمفَالحداثةَومسائؿَأخرىَ،د.عبدَا َالغذاميَ،طَٕ،جدةٜٜٔٔ،ـَ.
ٓ٘ .نظرية َالبنائية َفي َالنقد َاألدبيَ ،د.صبلح َفضؿَ ،طٕ ،مؤسسة َمختار َلمنشر َوالتوزيعَ ،القاىرةَ،
ٕ.ٜٜٔ
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ٔ٘ .نظريةَالمعنىَعندَحازـَالقرطاجنيَ،فاطمةَعبدَا َالوىيبيَ،طَٔ،المركزَالثقافيَالعربيَ،الدارَ
البيضاءَََ.َٕٕٓٓ،
ٕ٘ .نظرية َالنقد َاألدبي َالحديثَ ،د.يوسؼ َنور َعوضَ ،طَٔ ،دار َاألميف َلمنشر َوالتوزيعَ ،القاىرةَ،
ٜٜٗٔـََ.
ٖ٘ .النظريةَالشعريةَبناءَلغةَالشعرَالعمياَ،جوفَكويفَ،ترجمةَوتقديـَوتعميؽَأحمدَدرويشَ،طَٗ،
دارَغريبَلمطباعةَوالنشرَوالتوزيعَ،القاىرةَٕٓٓٓ،ـَ.
ٗ٘ .النقدَاألدبيَالحديثَ،د.محمدَغنيميَىبلؿَ،طَٕ،دارَنيضةَبمصرَلمطباعةَوالنشرَوالتوزيعَ،
القاىرةَٜٜٔٚ،ـ.
٘٘ .النقدَاألدبيَالحديث(مقاييسوَواتجاىاتوَوقضاياهَومذاىبو)َ ،د.العربيَحسفَدرويشَ،طَٕ،مكتبةَ
النيضةَالمصريةَ،القاىرةَٜٜٔٔ،
 .٘ٙنقدَالحداثةَ،اآلفَتوريفَ،ترجمةَأنورَمغيثَ،المجمسَاألعمىَلمثقافةَ،القاىرةَٜٜٔٚ،ـ.
 .٘ٚنقدَالشعرَ،أبوَالفرجَقدامةَبفَجعفرَ،تحقيؽَوتعميؽَمحمدَعبدَالمنعـَخفاجيَ،دَطَ،دارَالكتبَ
العمميةَ،بيروتَ،دَتَ.
رابعا :اجملالث وادلقالثَ:

ٔ .أثرَالمتمقيَفيَالتشكيؿَاألسموبيَ"فيَالببلغةَالعربية"َوليدَإبراىيـَالقصاب،.ٖٙ٘-ٕٙ٘،ندوةَ

الدراساتَالببلغيةَ-الواقعَوالمأموؿٖٕٔٗ،ىػ.
ٕ .إشكالية َالتمقي َعند َحازـ َالقرطاجني َفي َكتابو َمنياج َالبمغاءَ ،محمود َدرابسةَ ،جامعة َمؤتةَ،
األردفَ،مجٕٔ،عََٕ،شباطَ.َٜٜٔٚ
ٖ .تعارضات َالحداثةَ ،جابر َعصفورَ ،مجمة َفصوؿَ ،الييئة َالمصرية َلمكتابَ ،مجَٔ ،عَٔ،
أكتوبرَٓ.ٜٔٛ
ٗ .جمالياتَالحساسيةَوالتعبيرَالثقافيَ،صبريَحافظَ،مجمةَفصوؿَ،مجَ،ٙعَٜٗٔٛٙ،ـ

٘ .حداثةَالنصَالشعريَ،الحبيبَشبؿَ،مجمةَفصوؿَ،الييئةَالمصريةَلمكتابَ،مج،ٛعََََََََََََََََََََٖ.َٜٜٔٛ،
 .ٙالشعر َوصفة َالشعر َفي َالتراثَ ،حمادي َصمودَ ،مجمة َفصوؿَ ،مج،ٙعَٔ ،أكتوبرَ ،نوفمبرَ،
ديسمبرٜٔٛ٘،ـ.
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 .ٚطبيعةَالشعرَعندَحازـَالقرطاجنيَ،نواؿَاإلبراىيميَ،مجمةَفصوؿَجَٔ،مجَ،ٙعٔ.َٜٔٛ٘،
 .ٛمظاىرَالتفكيرَفيَالتواصؿَالمسانيَعندَحازـَالقرطاجنيَ،دراسةَالمناىجَفيَمنياجَالبمغاءَوسراجَ
األدباءَ،وليدَبوعديمةََ-مجمةَالمبرزَ،عددَخاصَ،بوزريعةَالجزائرَٙ-٘،فيفريٕٓٓٓـ.
 .ٜمعنىَالحداثةَفيَالشعرَالمعاصرَ،جابرَعصفورَ،مجمةَفصوؿَ،الييئةَالمصريةَلمكتابَ،مجَٗ،
عٗ.ََٜٔٛٗ،
ٓٔ .نحوَمفيوـَؿَ"ماَبعدَالحداثةَ"َ،إييابَحسفَ،ترجمةَ:صبحيَحديديَ،مجمةَالكرمؿَ،راـَا َ،
عَٔ٘،ربيعَ.ٜٜٔٚ
َ

خايسا :انرسائم اجلايعيت:
ٔ .أصوؿَالمعاييرَالنصيةَفيَالتراثَالنقديَوالببلغيَعندَالعربَ،عبدَالخالؽَفرحافَشاىيفَ،رسالةَ
ماجستيرَ،جامعةَالكوفةَ،العراؽَٕٕٓٔ،ـ.

ٕ .التخييؿَوالقوؿَبيفَحازـَالقرطاجنيَوجيرارَجينيتَ،نبيمةَسكايَ،رسالةَماجستيرَ،جامعةَمولودَ

معمريَتيزيَوزوَ،الجزائر.َٕٜٓٓ،

ٖ .الشاعر َوالنص َوالمتمقي َعند َحازـ َالقرطاجنيَ ،نصيرة َمخربشَ ،رسالة َماجستيرَ ،جامعة َالعقيدَ

الحاجَخضرَ-باتنةَ،الجزائر.َٕٓٓٙ،

ٗ .المصطمحَفيَكتابَمنياجَالبمغاءَوسراجَاألدباءَلحازـَالقرطاجنيَ،ساميةَبقاحَ،رسالةَماجستيرَ،
جامعةَمولودَمعمريَتيزيَوزوَ،الجزائرَٕٓٔٔ،ـ.

٘ .مفيوـَالخياؿَووظيفتوَفيَالنقدَوالببلغةَ،فاطمةَسعيدَحمدافَ،رسالةَدكتوراةَ،جامعةَأـَالقرىَ،

المممكةَالعربيةَالسعوديةَٜٜٔٛ،ـ.

 .ٙمفيوـ َالوحدة َفي َالقصيدة َالعربية َالحديثةَ ،خميؿ َالموسيَ ،رسالة َماجستيرَ ،جامعة َدمشؽَ،

َٔ.ٜٕٔٛ-ٜٔٛ

 .ٚالنقد َالجمالي َعند َحازـ َفي َكتابو َمنياج َالبمغاء َوسراج َاألدباءَ ،سممى َعكوَ ،رسالة َماجستيرَ،
جامعةَحمبَ،سوريةَ.ٜٜٔٓ،
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