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 انـــــــــــــــــــرفــــــــــــــكر و عـــــــــش

أوؿ من يشكر و حيمد أناء الليل و أطراؼ النهار ىو العلي القهار 

األوؿ و اآلخر و الباطن الذي أغرقنا بنعمو  و أغدؽ علينا برزقو 

الذي ال حيصى و أنار دروبنا فلو جزيل احلمد و الثناء العظيم، و 

رسل فينا عبده ورسولو زلمد بن عبد اهلل أىو الذي أنعم علينا إذ 

نو ادلبُت فعلمنا ما مل آطهر تسليم أرسلو بقر أصلوات و زكى الأعليو 

ينما وجد، فللو احلمد والشكر كلو أنعلم وحثنا على طلب العلم 

ذلمنا الصرب على أف وفقنا و أسبحانو ذي العزة والفضل العظيم 

صلاز ىذا العمل ادلتواضع خاصة  يف ظل إادلشاؽ اليت واجهتنا يف 

  الوطن احلبيب  الظروؼ الصحية اليت مررنا هبا يف

كما نتقدـ بالشكر  واالمتناف للدكتورة مكاوي خَتة  لقبوذلا 

االشراؼ على ىذه الدراسة ،كما نتقدـ بالشكر اىل االساتذة 

االفاضل بكلية االدب والفنوف والشكر موصوؿ اىل عائلتينا الكرديتُت  

وكل من مد لنا يد العوف من قريب او من بعيد وساعدنا على اصلاز 

 ا العمل  بتعاوهنم وتشجيعهم لناىذ

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 هــــــــــــــداءإ
 نار طريقي وكاف يل خَت   عوف  :أاحلمد هلل الذي 

 ىل كل من علمٍت حرفا يف ىذه الدنيا الفانيةإ-

 يب الزكية الطاىرةأىل روح إ-

جالؿ إىل  اليت اضلٍت  ذلا  بكل إقدامها  ،أىل من وضعت اجلنة ربت إ-
طاؿ اهلل يف أمي الغالية  أكوف نلت رضاىا  أف أرجو أىل اليت إوتقدير  

 عمرىا  

ىل كل ىؤالء أىدي ىذا إصدقائي ، أىل كل إفراد عائليت ، أىل كل إ-
العمل وأساؿ اهلل الكرًن أف يوفقٍت دلا فيو اخلَت يل ولوطٍت إنو نعم الويل 

  ونعم النصَت  

 آمــــــــــــنـــــــــــــــــةفــــــــهــــيـــــم 

 



 
 

 

 داءــــــــــــــــــــــــــــــإه

رحاـ و قدر األزماف وجلت صفاتو و علت إىل من خلق األكواف و صور األ
 أمساءه سبحانو ذو اجلالؿ و اإلكراـ لو الفضل و العرفاف  

ربت قدميها و ػػػػػػػػػػ إىل ينبوع احلناف و رمز األماف إىل اليت جعلت اجلنة 
خر يـو يف عمري أمي غمرتٍت بنبض حناهنا و ضبلت ضبل اجلماؿ، أحبك آل

 الغالية  

ػػػػ إىل من غرس يف حب العلم و العمل ورسم يل طريق النجاح إىل من أضبل 
 مسو بكل إفتخار أيب سبب صلاحي  ا

 ػػػػ أىدي شبرة صلاحي إىل كل إخويت حفظهم اهلل إىل كل العائلة الكردية  

ػػػػ و كذلك إىل من منحٍت القوة و العزدية دلواصلة الدرب يف دراسيت إىل من 
 علمٍت الصرب إىل زوجي العزيز شكرا  

 إىل كل الذين أضبل ذلم احملبة والتقدير  

 ة ــــــــــيلـــــــضــــــل فــــــــمهــــــلــــــــب                                   

 



 خـــــــــــطــــــــــــــة الـــــــــــــبــــــــــــحـــــــــــــــــث 

 مقدمة ــــ  

 . الفصل األول : المصطلح النقدي عند حازم القرطاجني 

  : ادلصطلح و الشعرية العربية عند حاـز القرطاجٍت   المبحث األول 

 : ـ القرطاجٍتأثر الثقافة اليونانية يف ضلت ادلصطلح عند حاز  المبحث الثاني 

  المصطلح النقدي نماذج و دراسةالفصل الثاني :. 

 المبحث األول : 

  مصطلح احملاكاة 

  مصطلح التخييل 

  مصطلح األسلوب 

 المبحث الثاني: 

  مصطلح اللفظ 

  مصطلح ادلعٌت 

 مصطلح الشعرية  

ة ــــــــمــــــــــــــاتــــــــــــــــــــ خ



 مـــــــــــــقــــدمـــــة

 
 

 

 

 

 

 

 مـــقــدمــة  



 مـــــــــــــقــــدمـــــة

 أ 
 

 

 مـــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــدمــــــــــــــــــة     

يف ظل انفتاح العامل العريب على سلتلف احلضارات الشرقية والغربية أصبحت تنهاؿ عليو من كل         

إذ أصبح االحتكاؾ بادلدارس الغربية النقدية احلديثة وأسسها بارزا ، حدب وصوب علـو ومعارؼ شىت

لفكر العريب ولعل من أبرز القضايا اليت شغلت الدارسُت والنقاد العرب ىي قضية ادلصطلح إذ على ا

راح يتناولو كل منهم بالدراسة والتحليل إذ يعترب ادلصطلح النقدي العمود الذي يقـو عليو اخلطاب 

عامل  من ستمدتوإفأخذت ادلصطلحات النقدية العربية تتشكل من خليط التصورات ، النقدي

ومع تقدـ الزمن وتعمق التجربة  اللفظ وادلعٌت(، العمود، األعراب وذبارهبم كمصطلحات  )البيت،

الثقافية والتأثر بالفكر اليوناين تزود النقد دبصطلحات فلسفية كادلعاين للشعر ،ويعد حاـز القرطاجٍت 

ية خاصة وذلك من خالؿ تأثره رسطتأثرا باالذباه الفلسفي عامة والفلسفة األ األكثرمن النقاد العرب 

فاستطاع بذلك أف ديزج بُت الفكر النقدي العريب وادلنظور ، بكتايب أرسطو )فن الشعر و اخلطابة(

  كيف انعكس الفكر اليوناين على ثقافة حاـز القرطاجٍت؟ الفلسفي وعليو تطرح اإلشكاالت التالية:

  وما مفهومها؟ ؟  على يد حاـز  القرطاجٍتماىي أىم ادلصطلحات اليت ظهرت يف الفكر النقدي العريب

بادلصطلح النقدي عند حاـز وتناوؿ  األوؿعنوف الفصل  ومنو قسمنا ىذه الدراسة إىل فصلُت،         

ثر الثقافة أالشعرية العربية عند القرطاجٍت وادلبحث الثاين فتضمن و صطلح ادلاألوؿ تناوؿ  ،مبحثُت

أما الفصل الثاين فأخذ عنواف ادلصطلح النقدي مناذج  ،ـز القرطاجٍتاليونانية يف ضلت ادلصطلح عند حا

 مصطلح التخييل  ، ودراسة وكذلك  انبثق على مبحثُت تناوؿ ادلبحث األوؿ مصطلح احملاكاة

مصطلح ادلعٌت ومصطلح ، ومصطلح األسلوب بينما ادلبحث الثاين فتطرقنا فيو إىل مصطلح اللفظ

  الشعرية



 مـــــــــــــقــــدمـــــة

 ب 
 

وقد واجهتنا عدة صعوبات يف ىذه الدراسة ولكن هلل احلمد إف توصلنا يف األخَت إىل إصلاز ىذا         

كرمت علينا بتوجيهاهتا  ويرجع الفضل أيضا أالعمل بفضل اهلل تعاىل أوال وبفضل  األستاذة الكردية اليت 

منها جوىرة من  إىل مصادر ومراجع كانت لنا سندا يف ىذه الدراسة إذ اعتمدنا على بعضها ونذكر

جواىر الكتب العربية اليت مزجت بُت النقد والبالغة كتاب منهاج البلغاء وسراج األدباء بأيب احلسن 

كتاب حاـز القرطاجٍت نظرية التخييل واحملاكاة يف حاـز القرطاجٍت للدكتور زلمد احلبيب بن اخلوجة و 

 الشعر للدكتور سعد مصلوح  

  ذي أعاننا على إسباـ ىذه الدراسةال واحلمد والشكر هلل            

                          



 

 
 

الــــفــصل األول : المصطلح النقدي 

القرطاجنيحازم عند   

  المبحث األول : المصطلح و الشعرية العربية عند حازم

 القرطاجني. 

  المبحث الثاني : أثر الثقافة اليونانية في نحت المصطلح عند

  .حازم القرطاجني
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 : ني جــــــــاالقرطالمصطلح و الشعرية العربية عند حازم 

غايتها إذ تعد نتاجا  ثقافيا و نقديا مًتكما   يتداخل فيما بُت   ختالؼاباختلفت ادلناىج النقدية      

الستنطاؽ النص األديب  و مالمسة صبالياتو  و قيمتو  الفنية ، و على تعدد اخللفيات و ادلنطلقات 

ادلرجعية كثرت األفكار  النقدية  اليت تثار حوؿ النص األديب عموما و الشعري خصوصا يف  زلاولة 

غوار و فهم كينونتو  ، فظهرت الشعرية كححد  النظريات النقدية احلديثة  اليت ذبمع يف منها لسَت األ

مث أخذت تنموا  طوسر حقيقتها بُت عمق ، ادلاضي ونضج  احلاضر ، فهي ضاربة جبذورىا الزمن أ

سوف الذي انتقل هبا يف رلاؿ التنظَت بنقديا  حديثا على يد روماف جاك  وتتطور حىت تبلورت منهجا

النفسية  و االجتماعية و الفكرية و غَتىا إىل رلاؿ التطبيق الذي يعٍت دبعرفة  بعادباألضمن حيز يعٍت 

بداعي ُت اليت مكونا من مكونات النص اإلالقوانُت اليت تتحاـ بنية النص ، شلا ينبغي يعٍت دبعرفة القوان

ينشأ بينهما من   ماو صبيع عناصره  و الشعرية منهجا نقديا لغويا يقـو على دراسة  العمل األديب  يشمل

 عالقة توازي وتقاطع  بشكل حيدد مساتو الفنية  

حاولنا دراسة مفهـو } الشعرية { يف نقدنا العريب القدًن  ، وخصوصا يف القرف  وإذا              

قوانُت و القواعد ال منسن  رلموعة الذي  "" ٍتجاالسابع اذلجري  فحننا  نقف  عند "" حاـز القرط

  1و الصناعة الشعرية  اإلبداعاليت تضبط عملية 

 

 

 

                                                           
1
ينظر أيب احلسن حاـز القرطاجٍت ، منهاج البلغاء  و سراج األدباء ، ت ، ح  د زلمد احلبيب ابن اخلوجة، وزارة   
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عمل لغوي ال خيضع لتلك القوانُت إمنا ىو كالـ  لواخلصوصية عنده فكل  ىمس و األمر الذي طبعها مب

ال يقًتب من الشعر إال بالوزف و القافية ، فالشاعر الذي يظن أف } الشعرية يف الشعر ، إمنا يف نظم 

وزف عنده إجراء الكالـ على ال ادلعتربة إمنا         اتفقلفظ أتفق كيف نظمو و تضمينو أي غرض  أي

  1لى القافية { عد بو النقو 

و ينفذ حاـز القرطاجٍت النقدية من خالؿ ىذا القوؿ إىل صميم الصناعة الشعرية اليت                   

عن أطار  خصوصيتها و تضبط حركيتها و ىذا القوانُت ال زبرجتستلـز اخلضوع لقوانُت و قواعد ربدد 

ل  نص قوانينو اخلاصة اليت سبيزه عن طريق غَته  و ربدد شكلو ػػػكلود إليو ، فعالنص ،إذ تنطلق منو و ت

 االذباهو إطاره اإلصبايل إف نظرية القرطاجٍت النقدية اليت حددت رؤيتو إىل الشعرية تندرج يف إطار 

اللغوية و الداليل ، أو الشكلي و ادلعنوي و ،  مستوياهتاالثنائي الذي تتكامل فيو بنية الشعر و يف 

تتجلى تلك الثنائية يف رؤيتو إىل مفهـو الشعر و ماىيتو اليت يكشف عنها يف تعريفو لشعر أنو "" كالـ 

نيتو العروضية اليت قوامها موزوف مقفى "" و ىذه السمة البنائية ربدد ماىية الشعر العريب من حيث ب

الوزف و القافية ، و ىو مفهـو وصفي منهجي ، يتوخى سبييز الشعر وحده يف حدود معينة ذبعلو مغايرا 

 دلا عداه من فنوف و القوؿ  

إف ادلتمعن يف تالفيف ىذا القوؿ جيد أف "" حاـز القرطاجٍت "" يزاوج بُت ادلاىية و الوظيفة لذا 

     2لشعر عن الوظيفة لدلكونة سنحاوؿ فصل العناصر ا

عر عند الوظيفة فيتبُت لنا أمهية تلك العناصر يف لشذا سنحاوؿ فصل العناصر ادلكونة لل                

 عري مرتبط بتكامل تلك  العناصر ػػػػػػػػنب الوظيفي الشا، ومن مث وظيفتو ، ألف اجلعرػػػػػتشكيل بنية الش
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} احملاكاة { اللذاف مها قواـ ف و القافية ىناؾ } التخييل { والوز ، فحىل جانب زرة بعضها بعضآمو 

إليها ، و يكره إليها ما قصد تكريهو  رببيبوالشعر الذي من شأنو ""  أف حيبب إىل النفس ما قصد 

لتحمل بذلك على طلبو أو اذلرب منو ، دبا يتضمن من حسن زبييل لو  و زلاكاة مستقلة بنفسها أو 

ذلك بتأكد دبا يقًتف بو ة  التأليف الكالـ أو قوة شهرتو أو دبجموع ذلك ، و كل متصورة حبسن ىيئ

 1 تأثرىا "و  انفعاذلايالية قوي والتعجب حركة النفس إذ اقًتنت حبركتها اخل االستغراب، فحف من إغراب

و نفهم من ذلك الوزف و القافية عنصر أف ضرورياف يف نية الشعراء غَت أهنما وحدمها ال يضيفاف طابع 

 القوؿ على احملاكاة و ىي مكوف ثالث يؤدي إىل ربقيق  اعتمدالشعرية على القوؿ الشعري إال إذا 

لرغم من أف { الذي ىو وظيفتو من  وظائف  احملاكاة بل وظيفتها األساسية و على االتخييل} 

القرطاجٍت  قد قدـ التخييل على احملاكاة يف التعريف فحف  ذلك ال يعٍت أوليتو يف البنية الشعرية ، إمنا 

يف صياغة ادلفهـو و عدـ الدقة يف ربديد أوليات عناصره البنائية ذلك أف  اضطرابذلك ناجم عن 

القتو باحملاكاة ، إمنا ىي عالقة السبب الناذبة ػػػػػػػػػػالتخييل يتعلق بالوظيفة أو األثر و ليس بادلاىية ، و ع

  2} التخييل {  ادلعلوؿو لذا فقد كاف األوىل تقدًن العلة }  احملاكاة  { على 
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 أثر الثقافة اليونانية في نحت المصطلح عند حازم القرطاجني

ناقد و األديب حاـز القرطاجٍت من أبرز نقاد عصره يف ادلزج بُت البالغة و النقد يف اليعد         

النقاد و الدارسوف يف نسبتو ألحد  اختلفمصنف واحد و مساه دبنهاج البلغاء و سراج األدباء و الذي 

يع  البالغة العلـو دوف غَتىا  لتناولو لقضايا سلتلفة تراوحت بُت دراسة الشعر  و طريقة نظمو ، و مواض

فيو القرطاجٍت أف يوائم و يواشج بُت تطلعاتو للفلسفة اليونانية و ادلرجعيات العربية  استطاعادلتشبعة إذا 

يف زلاولة إقامة نظرية أدبية عربية و بذلك يعد كتابو مناىج البلغاء و سراج  األدباء  من ادلصنفات 

ا ديتاز بو من قراءة األسلوب و دقة يف ادلنهج ما النقدية خالؿ القرنُت السادس و السابع اذلجريُت ، دل

جعلو يؤرخ دلرحلة جديدة يف الفكر النقدي لد  العرب ، فمزج فيو بُت ادلنظور الفلسفي و ادلنطقي 

 لينشئ علما كليا  و ىو علم البالغة بقوانينها كما عٍت بالشعر كلو و جزئو فقد اصطنع للشعراء 

ىذا راجع لثقافتو الواسعة اليت غذاىا من منابع غريزة و روافد متعددة  و النقاد منهجا ليسَتوا عليو و

ادلرجعيات و تكمن ميزه الكتاب يف كونو رسم منهجا للبلغاء و أوقد سراجا لألدباء إذ تتلخص ميزتو 

صناعتو لنظريتو على مرجعيات أجنبية زادت  يف إذ اتكأيف ذلك التالقح بُت الثقافة اليونانية و العربية 

من ثراء منقولو و قوة حجتو النقدية فقد عرؼ الفكر األرسطي طريقو إىل الفكر البالغي النقدي عند 

العرب من خالؿ بعض القضايا اليت حددىا حاـز يف كتابو و خاصة يف رلاؿ الشعر فبالرغم من أف  

، واسطة عن طريق الفالسفة ادلسلمُتلى اآلراء  اليونانية بالع إحالتوالقرطاجٍت غالبا ما يكوف رجوعو و 

   1ادلناىج ىي احلضور  كلأف الّسيمة البارزة اليت سبيز هبا    إال

                                                           
1
د  متلف آسية "" الروافد الفلسفية و ادلرجعيات الفكرية يف    com   WWW :Aqlamalhimdينظر 

 الدرس النقدي ادلغاريب عند حاـز القرطاجي ػػ  كلية اآلداب و الفنوف جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف دراسات 
  2020أفريل ػػ يونيو  2و مقاالت ، ع 
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اخلطابة و ذلك ما يدعو إىل القوؿ بأف األثر األرسطي يف النقد ونظرياتو يف الشعر و  آلراء أرسطوالقوي 

ُت مل يعد مقتصرا فقط على الفالسفة ادلسلمُت بل تعد  ذلك إىل البالغُت و علماء يو البالغة العرب

النقد و القرطاجي خَت دليل على ذلك إذ يؤكد الدكتور " بدوي طبانة " على أف القرطاجٍت من 

 هتم ، و ىؤالء ال يعدوف يف صبلة على آثار شخصيا الذين طغى عليهم الفكر  اليوناين، و غطىالعلماء 

أشبو ما يكوف بنقل  ادوا من الفكرة اليونانية أو تأثروا هبا ألف كتاباهتم يف بالغة و النقد األديب جاءتأف

بشروح ادلفسرين كما كتب أرسطو يف ادلنطق و اخلطابة و الشعر " و ىذا التأثر من شأنو  ادلًتصبُت أو

 ادلنهاج البلغاءاـز يف كتابو } تطورىا ، فقد تأثر حالعمل على ها و إغنائتوليد سبازج بُت الثقافات و 

كما أف ىناؾ نصوصا أوردىا "" حاـز "" يف    اء { بكتاب  } فن الشعر { ألرسطوسراج األدبو  

يف  لو : }و لو وجد ىذا احلكيم أرسطوادلنهاج تدؿ على إطالعو على كتاب "" فن الشعر "" منها قو 

شعر اليونانيُت ما يوجد يف شعر العرب من كثرة احلكم و األمثاؿ و االستدالالت و اختالؼ ضروب 

حسن تصرفهم يف وضعها  و وضع إلبداع يف الفنوف الكالـ لفظا ومعٌت و تبحرىم يف صنوؼ ادلعاين و ا

و استطراداهتم ، و حسن   تتميماهتمو  ، و يف إحكاـ مبانيها و اقًتاهنا و لطف التفاتاهتم بحزائها األلفاظ

مآخذىم و منازعهم و تالعبهم باألقاويل ادلخيلة كيف شاء وراء ما وضع من قوانُت الشعرية  {  ما 

و االستفادة  منها ومن بُت القضايا الشعرية اليت تأثر هبا  األرسطيةيدؿ  على اطالعو و فهمو للشعرية 

 1، احملاكاة ، االستغراب ، والتعجب  اإليقاعحاـز : مفهـو الشعر ، أغراضو ،  الوزف و 

مصوغات نظريتو  اقتباسو األرسطيةو لعل من أىم صور تأثر حاـز القرطاجٍت بالشعرية               

 إىل  أشار أرسطوو ىذا ما يظهر جليا يف مفهـو كل منهما للشعر ، إذا  األرسطيالشعرية من الفكر  

 نشأة لسببُت ميل النفس  إىل احملاكاة و إىل اإليقاع  باعتبارهالشعر أنو زلاكاة ووزف و إيقاع  أرسطو

                                                           

1
  السابقينظر ادلرجع   
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اف راجعاف إىل أف ذينك السببعلى العمـو ػػػ  قد ولده سبباف و يبدو أف الشعر ػػػػ يقوؿ : } و و الوزف 

 غر     و كذا وجود اإليقاع و الوزف {لص، فحف احملاكاة أمر فطري موجود للناس منذ االطبيعة اإلنسانية

و مل خيتلف األمر كثَتا يف ربديدمها دلفهـو احملاكاة والتخييل و يظهر ذلك يف تعريفهما بأهنا فطرة       

أو غريزة إنسانية ، يقوؿ أرسطو :} و يبدوا أف الشعر على العمـو ولده سبباف و أف ذينك السبباف 

: نذ الصغر { ، أما حاـز فيقوؿاس مراجعاف إىل الطبيعة  اإلنسانية فحف احملاكاة أمر طبيعي موجود للن

} دلا كانت النفوس قد جبلت على التنبو ألضلاء احملاكاة واستعماذلا و االلتذاذ هبا منذ الصبا وكانت 

 ىذه اجلبلة يف اإلنساف أقو  منها يف سائر احليواف {

: زلاكاة  أقساـ احملاكاة يف أرسطوكما صلد تشاهبا بُت أرسطو و حاـز يف أقساـ احملاكاة ، إذ حصر 

التحسُت ، زلاكاة تقبيح و زلاكاة مطابقة يقوؿ : } و إذا كاف من حيدثوف احملاكاة إمنا حياكوف أناسا 

إما أشرار فحف األخالؽ غالبا زبضع ذلذين ء احملاكوف بالضرورة إما أخيارا و يعملوف ، وكاف ىؤال

فينتج من ذلك أف احملاكُت إما أف  القسمُت ألف الرذيلة و الفضيلة مها اللذاف دييزاف األخالؽ كلها ،

يكونوا خَتا من الناس الذين نعهدىم أو شرا منهم أو مثلهم { ، وبذلك تنقسم التخاييل و احملاكاة 

عند أرسطو حبسب ما يقصد هبا إىل زلاكاة ربسُت و زلاكاة تقبيح و زلاكاة مطابقة ال يقصد هبا إال 

 1اضع اليت يعتمد فيها وصف الشيء ضربا من رياضة اخلواطر و ادللح يف بعض ادلو 

و زلاكاتو دبا يطابقو وخييلو على ما ىو عليو و ردبا كاف القصد بذلك ضرب من التعجيب أو االعتبار 

كاف تأثرا بالغا خبالؼ غَته من النقاد الدارسُت و إف مل يرد امسو سو  مرتُت إال أنو   بأرسطوفتأثر حاـز 

، و تبقى دراسة الباحث احلافظ ومل ينقل عن ابن رشد رغم تأثره بو  الفارايب نقل عنو من ابن سينا و 

 إغفاؿابن رشد من أرقى ما وصل إلينا حيث ير  أف الدافع وراء  إىلالروسي يف مد  رجوع حاـز 

                                                           

1
 مرجع سابق   
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 إىلموقف ابن رشد من  الشعر العريب و نظرتو  إىل إضافةطلب التميز ،  إىلحاـز ذكر ابن رشد يرجع 

 األصلطاجٍت يف بلورة معامل نظريتو النقدية ترجع يف فادلرجعيات اليت ارتكز عليها القر  األرسطيةالقوانُت 

"" كتاب الشعر وفن اخلطابة "" وشرحاهتا ادلتناقلة عن طريق الفالسفة ادلسلمُت ، أما  أرسطوكتب   إىل

 بآراءزلقق الكتاب ادلنهاج الدكتور زلمد احلبيب بن اخلوجة ير  يف مقدمة كتابو ذلك التأثر العميق 

من قبل القرطاجٍت و الواردة عند ابن سينا ، فبقدر ما يبدوا انفعاؿ حاـز و تأثره بابن سينا  أرسطو

مرتُت يعرض  إالعلى ترصبتو لكتاب الشعر مل تكن  إحالتوو  الفارايبنصر  أيبعظيما فحف اعتماده على 

ضع كتاب ادلنهاج فيها رأيو و يناقشو أما الشرح الوسط البن رشد يغفل ذكره قصدا وال حييل عليو بو 

الذي صبع بُت ادلبادئ و األصوؿ اذليلينية و العربية ، فقد بذؿ حاـز جهدا كبَتا يف قراءة الًتاث  

و قد أجاد يف اجلمع و ادلزاوجة بُت الرافدين العريب و يوناين وارتقى  آراءىمواستفادتو من أفكارىم و 

أحسن سبثيل فحف كتاب ادلنهاج للقرطاجٍت يعد ثروة جلل اآلراء و سبثيلها يف منهاجو  باستيعابوىذا اجلمع 

و مكسبا للنقد العريب القدًن فقد تناوؿ صاحبو عدة قضايا تربز نظرتو ادلتميزة متكئ يف ذلك على صبلة 

بُت الزخم ادلعريف العريب و التأملي  و يف بلورة مولده اجلديد فقد مزجتمن ادلرجعيات كانت سندا ل

وعيو النقدي   تكامال ومشولية و ىذا تابع من مد نظريتو فتصبح أكثر دقة و ليلوف  األجنيبالفلسفي 

   1باقي النقاد العرب  إليوو البالغي الذي افتقر 

                                                           
1
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 :ـــــ مصطلح المحاكاة1

يبدو أف مصطلح احملاكاة من أقدـ ادلصطلحات النقدية و أكثرىا استخداما و تأثَتا يف            

فنوف صبيعا و مع ذلك ػػػػػػػػػب و لكنها جوىر الػػػػػػػوىر الشعر فحسػػػػس جػػػػػػػاكاة ليػػػطلح احملػػػالفنوف ألف مص

ف ػػػػػفحف ذلا خصوصيتها حسب الفن الذي تستخدـ فيو ، فكل زلاكاة ذلا طريقة و لغة و صورة ، زبتل

ادللهاة ، و  ادلأساةوعي يف ادللحمة و ػػػػػػػػػاسا لشعر ادلوضػػػػػػػػػػػػػاحملاكاة أس وأرسطن و لقد جعل ػػػػػػػػػمن فن إىل ف

ىذا   انتقلو تلفت الفالسفة ادلسلموف ىذا ادلصطلح و فسروه متأثرين من تفسَته طبيعة الشعر العريب و 

وىره احلقيقي ، ػػػػػػأف يعطيو بعدا  صباليا و مدخال لتلمس صباؿ الشعر و ج استطاعالشعر إىل حاـز و  

على احملاكاة  االعتمادصطلح الشعر ادلطلق ، تعتمد كل ػػػػػػـ ، مفهـو الشعرية  ومفهومو عن مجعل حاز 

 جزءا غَت يسَت من كتابو ادلنهاج للمحاكاة مفصال القوؿ فيها بطريقة منطقية  أفراد والتخييل، و

  النظر و الدراية يف الشعر عموما و تفصيلية يغلب عليها الدقة و البعد

يف  سواءو الذي  يعٍت يف ىذا األمر ىو ما أثر احملاكاة يف إنتاج الشعرية عند حاـز                  

 الشعر أو يف األدب ؟

لقد أكد حاـز أف الكالـ ال يكتسب صفة الشعرية إال بوجود احملاكاة فيو و نراه أسس فكره البالغي 

 1على ىذا األساس و سبيز الشعر   عنده عن ضروب القوؿ األخر  

احملاكاة عند حاـز معٌت شامال  ازبذتلكنها ليست مطابقة لو سباما و لقد   االنفعاالتفيها الكثَت من 

 عري من جهة ادلبدع ، و الواقع ، و ادلتلقي و العمل اإلبداعي نفسو ػػػػػػػػػػػعناصر العمل الش حسب علىػػػين

ما يليو حق أخر و العالقة بُت ىذه العناصر ادلتبادلة و متفاعلة "" دبعٌت أف كل عنصر فيها يؤدي إىل 

 ""  العناصر ، مث يردنا أخر  العناصر إىل ما يسبقو ، حق يعود بنا إىل البداية

                                                           
 2الشعر د  سعد مصلوح دار ادلغرب اإلسالمي ، طكتاب حاـز القرطاجٍت و نظرية احملاكاة و التخييل يف ينظر    1

 86،د ت ص 
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تبقى  عريادلتلقي بالعمل الش انفعاالتنالحظ أف الشعر إذ حاكى الواقع و العامل اخلاص بادلتلقي  فحف 

درجة كبَتة بُت العامل الواقع ، فاالختالؼ و التباين واضح لبالنظرة فيها ادلبدع للعامل  و  ارتباطعلى 

احلاصلة يف  الصورةفحف "" ادلعاين ىي  األساسالواقع بُت وجودىا يف ذىن ادلبدع  و على ىذا اخلارجي و 

أدرؾ حصلت لو صورة  فحفكل شيء لو وجود خارج الذىن ف األعيافعن األشياء ادلوجودة يف  األذىاف

أقاـ اللفظ ادلعرب  اإلدراؾق دلا أدرؾ منو ، فحذ عرب عن تلك الصورة الذىنية احلاصلة عن بيف الذىن تطا

و على ذلك فحف  وجود أخر من داللة األلفاظ "" بو ىيئة تلك الصورة يف إفهاـ السامعُت فصار للمعٌت

ن مرتبط بادلعاين اليت أدركها ادلبدع من العامل ، و وجود ػػػػػػػػػػػل الشعري لو وجداف ، وجود يف الذىػػػػػػػػػػػػػػػالعم

يف النص السابق يوظف تقيم صورىا يف ذىن ادلتلقي أو   معاين ادلبدع مادي ىو الكلمات اليت تعرب عن

احملاكاة يعرب أفضل  1يز صناعتو ، و مصطلح و سب ورة اليت هبما يتشكل الشعر شعرا ثنائية ادلادة و الص

زلاكاة مستقلة بنفسها أو ""تعبَت عن ثنائية ادلادة و الصورة ، و ال يكوف الشعر شعرا إال إذا تضمن  

إذا ربدث حاـز  ،""و ، أو قوة شهرتو أو دبجموع ذلكتأليف الكالـ أو قوة صدق  ئةتصورة حبسن ىيم

عن ادلبدع الذي يعمل على تشكيل احملاكاة يف ذىنية ،فحف حازما أعطى ادلتلقي قيمتو من خالؿ بياف 

ألف جل ىذه العملية يكوف ادلبدع و ادلتلقي من خالؿ التلقي   النبساطأو  بانقباضاحملاكاة عليو سواء 

للمحاكاة   للحروؼ ، و نفهم  من ذلك أنو البد الكتايب  اليت تعتمد على الرسم  القراءة  السمعي أو

للحياة  اإلبداعيأثر و نتيجة على النفس لد  ادلتلقي ، ألف ذلك ىو الذي يتضمن ظهور العمل   من

 عاالانفلتخيلها و تصورىا شيء آخر هبا  ينفعل ادلتلقي بالصورة  و إعطاءه شرعيتو ، لذلك جيب أف

 جهة من االنبساط و االنقباض  إىلة ؤيَت ر ػػػػػمن  غ

و دلا كانت القصيدة و دبا فيها من زلاكاة و زبييل ، ذبعلنا نر  الواقع يف ثوب جديد سلتلف ، و خبربة 

  األسلوب بدورهو  أسلوب إىل  استغراب و تعجيب ، ذلك كلو حيتاج  من  أيضا فيها   جديدة و دبا
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و ادلعٌت و التأليف لفظا و تركيبا و لوال  أف الرجل قد قصر مفهـو األسلوب  اإليقاعحيمل لنا الوزف و 

االبتعاد عنها يف ي ، فحف ذلك ال يعٍت ذباوزىا أو ئانل الثيدبا أف عناصر األسلوب تندرج ربت التخا و

الوزف و التناسب صبيعا، فمثال النظم و  األقواؿيف  يةػػر يف بناء الشععب دورا مهما ػػعري فهي تلػالعمل الش

الصويت بُت أجراء الكالـ تلعب دورا مهما يف جذب النفوس و إدخاؿ السرور        فادلتلقي عند 

 1 وؿ الشعريمساعة أو قراءتو للق

فالتلقي عند مساعو أو قراءتو للقوؿ الشعري تتكوف يف سليلتو صورة نظمية معينة عن النمط              

أو ادلوسيقى ادلستعملة يف النص الشعري فيًتتب على ذلك التوافق الصويت بُت ما ىو يف  اإليقاعي

   انتباىوالنص و ما قد تتشكل يف سليلة ادلتلقي ذو أثر كبَت يف التأثَت عليو و جذب 

بقي شيء أخَت ىو مد  قدرة الشاعر  و مد  حريتو يف ذباوز الواقع و العقل يف تشكيل         

الصورة و يف احملاكاة ، يعترب حاـز أف ذات الشاعر حرة يف تعاملها مع ادلوضوعات إيداعها  ولكن من 

تويات متعددة ، خالؿ رلموعة القيود بفرضها يف إطار القيم اليت تشد إليها احملاكاة كلها ، على مس

األصوؿ الكرب  اليت صنعتها تقاليد  إىلمنها ادلعايَت األخالقية ، و قواعد العقل الثاقب ، و االستجابة 

 الشعراء الفحولة  

غَتىا أف يكوف ذلك غَت خارج  إىلالنقلة من ادلعاين الذىنية  إىلو يشًتط حاـز يف ذلك            

أف األمر فيو من الصعوبة على حاـز و على أي ناقد قدًن أف   عن اذليئات اليت وقعت للعرب و يبدو

وتسليمو   يتجاوزه و لكن ما حيمد  حلاـز ىو زلاولتو اجلمع بُت نقيضُت مها : ربرير  الشاعر من ناحية

صارمة من ناحية أخر  و هبذه الطريقة و ىذه  احملاولة أكد حاـز األصالة و إف باألصوؿ الثابتة وال
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لألصوؿ الثابتة يف أف و الذي أقره  استجابةمع  إدراكوربرير الشاعر إزاء موضوع  إىلا قيدىا ، وردى

 ، و الصانعة   ادلأثرةحاـز و اقًتحو حلل ىذه ادلعضلة القو  الثالثة : احلافظة ، و 

جوىرة قصد ادلوضع  ديباأل أراد إذاو شأف الناظم الظاىرة  عنده أشكاؿ و أمناط و أنواع للجوىرة 

 1الذي يعرؼ أكثر من غَته أنو فيو  ، و أنو مكاف اجلوىر  
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 يل :ــــــــــــيـــــــــح التخـــلـــــطـــــصــــــــــــــــــ م 2

   ظنولغة :وردت يف لساف العرب :خاؿ الشيء خيال وخليلة وخيالنا وسلايلة وخيلولة  لالتخيّ -1

  خيلةأاخلياؿ واخلّيالة :ىي ما تشبو لك يف اليقظة واحللم من صورة وصبلة  -

  عود، خيّيل بو للبهائم والطَت فتظّنو إنسانا أو خشبة:كساء أسود ينصب على اخلياؿ أيضا -

 أرض لبٍت تغلب   اسمالنبات كما ىي كذلك  وىي أيضا كلمة على نوع من -

  1وجو إليو التهمة ،زبيالعليو  وخيل -

   ويف منامو ألنّو سيشبه اإلنسافيتخيلو  ىو الشخص وأصلو ما اخلياؿ -

 الذئب  منو   يفزعوضعت ولدىا خيال  إذاخيلت للناقة  -

 لوف وادلخيلة السحابة   تغيَتبّد أّف يكوف عند ذلك  للمطر وال  هتيأتوزبيلت السماء :إذا  -

 2يف ادلرآة   اإلنساف تراه كالظّل وكذلك خياؿ ءاخلياؿ لكل شي -

عددا من القضايا ومن  األدباءولقد عاجل حاـز  القرطاجٍت يف كتابو "منهاج البلغاء وسراج          

 الفالسفة سيما التخّيل وىذا األخَت شاع عند ادلهتمُت بالقوؿ الشعري قبل حاـز  وال3بينها قضّية 

البحث ضرورة الوصوؿ والوقوؼ عند أحد نّقاد  القرف السابع اذلجري  ارتأ وادلسلمُت ،وذلذا  اليونانيُت

                                                           
 11ـ،1994،دار مصادر بَتوت ،لبناف 3ادلصري ،لساف العرب ط اإلفريقيأبو الفضل صباؿ الدين بن منظور  1

  226،227،مادة خيل ص

2
 دار اجليل  1احلسن أضبد بن فارس بن زكريا ،معجم مقاييس العرب اللغة ربقيق وضبط عبد السالـ ىاروف  ط أبو 

 235ص خيلمادة 2ـ1991،لبناف 
 284،ص1973، بَتوت لبناف،2القرطاجٍت ط، الوىييب، نظرية ادلعٌت عند اهلل  عبد فاطمة 3
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ودوره يف العملية اإلبداعية ومد   لمن الذين تأثّروا بالفكر اليوناين " حاـز القرطاجٍت "لبياف فهمو لتخي

   التخّيل  1إسهامو يف احلركة النقدية وزلاولة البحث من جديد الذي قّدمو القرطاجٍت يف فهمو دلصطلح 

ويعّد مصطلح عمد حاـز القرطاجٍت أرقى صبيع التعاريف اليت نصادفها لد  النقاد والبالغيُت السابقُت 

إحلاحو عليو وربديد قيمة الشعر على أساسو ويقوؿ يف  إىلوالالحقُت على السواء ،وأّما أمهيتو فتظهر 

ويشًتط يف ذلك صدؽ  تفقاأف الشعر إمنا ىو التخّيل يف أي مادة  اعتبارربديده لقيمة الشعر :"

 2فما بالغرض "ألقاويل ادلخّيلة منو  انتقلتوالكذب ،بل أديا 

 جٍت ىو التخيل الشعري وليس غَته فالتخيل عند حاـز القرطا

جوىر التعبَت الشعري إذ ال يقـو إاّل  اعتربهحاـز القرطاجٍت يف ضبط التخيل الذي ، اعتمدولقد       

عليو ،وال يكوف إال بو ، والتخّيل ىو موع من النشاط التصويري الذي خياطب بواسطتو الشاعر اجلانب 

 وثيقا بادلتلقي   ارتباطاالوجداين االنفعايل لد  ادلتلقي ،وهبذا فهو مرتبط 

 ،أسلوبو ونظامو انيو أومع الشاعر ادلخّيل أوللسامع من لفظ تتمثل  أفوىو ] "حاـز القرطاجٍتيعرّفو

من غَت رؤية إىل  انفعاالوتقـو يف خيالو صورة أو صّور ينفعل هبا وتصّورىا ،أو تصّور شيئا آخرا ذلا  

 3[ االنقباضأو  االنبساطجهة من 

فالتخّيل يف نظر حاـز القرطاجٍت حيصل بفعل تفاعل مكونات نفس وذىن ادلتلقي مع             

مكونات اخلطاب وصورتو، أو صورة من خالؿ منوذج تصويري نفسي حاصل يف النفس من غَت سبّعن 

                                                           
 284ادلرجع السابق،ص 1
  81، ص األدباءأبو احلسن القرطاجٍت ،منهاج البلغاء ،وسراج  2

3
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ص ،بل ىي عملية تلقائية ،وذلك بولوع الّنفس بالتخيل كما يقوؿ حاـز حىت تركت التصديق يأو سبح

 1زبيلها وألفت تصديقها  أعطتلتخّيل ما 

متعلقاتو قسمُت وعلى أساسها يفّرؽ بُت التخايل الثاين ويقسم حاـز القرطاجٍت التخيل بالنظر         

،فيقّسم التخيل بالنظر إىل متعلقاتو إىل قسمُت :زبيل مقوؿ فيو بالقوؿ وزبيل أشياء يف ادلقوؿ فيو 

والقوؿ من جهة ألفاظو ومعانيو ونظمو وأسلوبو فالتخيل األوؿ جيري رلر  زبطيط الصور وتشكيلها 

 2رلر  النفوس يف الصور  والتخيالت الثواين ذبري 

 مكانة التخيل في الصناعة الشعرية عند حازم القرطاجني : -

ربديد األشياء الفاصلة بُت الكالـ األديب  إىلسعى حاـز القرطاجٍت من خالؿ كتابو ادلناىج         

لبالغة األدبية ،ويتضح ذلك من خالؿ علم ا إىلوالكالـ  والعادي، أو بتعبَت آخر ما يرقى بعمل ما 

 الغايات فسن ،ذلما تباينتا فقد ادلعاين يف اشًتكتا وإف واخلطابة الّلتافعيت الشعر اىذا العلم الشامل لصن

 . ومقاصد

دلا كاف علم البالغة مشتمال على صناعيت الشعر واخلطابة وكاف الشعر واخلطابة يشًتكاف يف         

مادة ادلعاين ويفًتقاف بصوريت التخيل واإلقناع وكاف لكلتيهما أف زبيل وإف تقنع يف شيء من ادلوجودات 

 أوفعل شيء ضبل النفوس على  واإلقناعوكاف القصد يف التخيل  اإلنسافادلمكن أف حييط هبا علم 

بأّف خييل ذلا أو يقع يف غالب ظنها أنّو  واالعتقاداالعتقاد أو التخلي عن واحد من الفعل أو الطلب 

   3خَت أو شر بطريقة من الطرؽ اليت يقاؿ هبا يف األشياء أهنا خَتات أو شرور  

                                                           
طاىر بو مزبر ،أصوؿ الشعرية العربية ،نظرية حاـز القرطاجٍت يف تأصيل احلطاب الشعري ،بَتوت،لبناف  1
 28،ص1،2007،ط
 29ص :نفسو  2
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 األوؿف شيئا من عر تعريفا فيختلشفحاـز القرطاجٍت ال يفتأ أف يقّدـ لنا بعد ىذا التعريف ل      

من  والتمائووالذي مفاده أّف "الشعر كالـ سليل موزوف ،سلتص يف لساف العرب بزيادة التقفية إىل ذلك 

    1مقدمات سليلة صادقة أو كاذبة كانت ال يشًتط فيها دبا ىي الشعر غَت التخيل "

الشعرية واليت يرفض على  اإلبداعية:جوىر العملية ق حاـز من فكرتو عن التخيل وكونووينطل         

مدح  إىلالشعر ن البالغيُت صبيعا ألغراض الشعر فَتفض تقسيم القدامى أساسها تقسيمات ما سبقو م

ويقسم الروماين اخلماسي بحدماجو الشبو يف الوصف وابن رشيق أّف أركاف الشعر أربعة  وىجاء ورثاء    

معٌت الرغبة والرىبة  إىلأّف الشعر كلو يرجع  وىي: الرغبة والرىبة والطرب والغصب أو قوؿ بعضهم يف

وير  "حاـز القرطاجٍتّ أّف ىذه التقسيمات صبيعا  ال زبلو من نقص أو تداخل ليقّسم بدوره أغراض  

ادلنافع  استجالبليشعر : فاألقاويل الشعرية دلا كاف القصد هبا  إليوعلى ما يقصد  بارتكازالشعر 

 ويتوضح جلّيا يف الرسم البياين التايل   ستدفاع ادلّضار ببسطها النفوسوا
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 1: يؤدي للمتلقي بالنسبة الشعري التخيل  

 

 

 القبص عن  البسط             

 

 شرور      خيرات     

 

 "لم تحصل      "         حصلت "رزء" إخفاءلم يحصل  حصلت "ظفر"

  

 ستدعاء اجللد قصد هبا زبيل النفس       ا      تسلية نفس  هبا قصد 

    

     

 

 

 

 

   

 تعديد            توبيخ          تقريع      ىجاء   توبيخ       

                                                           
1
  049ص 0291سعد مصلوح  حازم القرطاجني نظرية التخيل والمحاكاة في الشعر د  ط  الجزائر  

سيأالت هتنئة هتنئة  التأسف 

 إذ كان الرزء على يد قاصد ضرر

 إذ كان المظفور إلى يد قاصد للنفع

 وأفق رضا النفس  هوى النفس

 مديح نسب

كان ممن يحتمل منه  كان ممن يحتمل منه 

 أقل 



 الفصل الثاني                   المصـــطــــلح النـــقدي نماذج و دراســـة 

18 
 

 مصطلح  األسلوب :

وحدة  درس حاـز األسلوب فأوجد لو منهجا خاصا متأثّرا بأرسطو من خالؿ أّف العمل الفٍت يعدّ 

خر يف الشاعر من موضوع آل انتقاؿمتكاملة سبتد فتشمل القطعة كلها أو القصيدة كلها مالحظا 

  1ونظريتو يف النظم  "القصيدة يف تسلسل وترابط معنوي ومتأثّرا من جهة أخر  "بعبد القاىر اجلرجاين

ويقوؿ يف ذلك "دلا كانت األغراض الشعرية يوقع يف واحد منها اجلمل الكبَتة من ادلعاين وادلقاصد 

كجهة وصف احملبوب وجهة وصف اخلياؿ    ،وكانت تلك ادلعاين جهات فيها توجد ومسائل تقتٍت

وجهات وصف الطوؿ وجهة وصف يـو النو  وما جر  رلر  ذلك يف غرض النسيب ،وكانت ربصل 

 صورة ادلعاين يف االطراد بعض وبكيفية إىل بعضها من والنقلة على تلك اجلهات باالستمرارللنفس 

ين نسبة النظم إىل األلفاظ ألف إىل ادلعا األسلوبتكوف نسبة  أفاألسلوب  جيب  تسمى وىيأة

يف أوصاؼ جهة من جهات غرض  القوؿ وكيفية   االطراد من  االستمراراألسلوب حيصل عن كيفية 

 األلفاظأوصاؼ جهة إىل جهة ،فكاف دبنزلة النظم يف األلفاظ الذي  ىو صورة كيفية االستمرار يف 

بعض وما يعتمد فيها من ضروب الوضع  إىلوالعبارات واذليئة احلاصلة عن كيفية النقلة من بعضها 

بذلك ىيأة ربصل عن التأليفات ادلعنوية والنظم ىيأة ربصل عن التأليفات  فاألسلوبالًتتيب  "  وأضلاء

اللفظية ،وأّف األسلوب يف ادلعاين كالنظم يف األلفاظ أي أّف األسلوب يشبو عملية النظم اخلاصة 

 2وحسن  األلفاظف فيها التناسب بُت باأللفاظ والعبارات ولذلك وجب أف يكو 

مقصد وىذا ما يعرؼ  إىلجهة ومن مقصد  إىلوتأليفها  والتلطف  يف االنتقاؿ  من جهة  اختيارىا

 حبسن االطراد ولطف النقلة  

                                                           
جامعة البلغاء وسراج األدباء يف كتابو منهاج –ينظر "د صلم رليد علي مهدي "اجلهود النقدية حلاـز القرطاجٍت 1

    327ص   2011ت 70كلية الًتبية اإلنسانية عرللة   اإلنسانية ادلستنصرية |كلية الًتبية 
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وأّكد حاـز أّف األساليب الشعرية تتنوّع حبسب مسالك الشعراء وزبتلف من غرض آلخر إذ          

شعر تتنوّع حبسب مسالك الشعراء يف كل طريقة من طرؽ الشعر فبحسب تصعيد يقوؿ "إّف أساليب ال

النفوس فيها إىل حزونة اخلشونة أو تصّور فيها إىل سهولة الرقّة أو سلوكها مذىبا وسطا بُت ما الف و 

ما خشن  من ذلك ، فحّف  الكالـ منها ما يكوف موافقا ألغراض النفوس الضعيفة الكثَتة اإلشفاؽ  شلا 

نوهبا أو ينوب غَتىا ومنو ما يكوف موافقا ألغراض النفوس اخلشنة القليلة ادلباالة باألحداث ومنو ما ي

 " وىذا ما يرجع إىل تقسيم حاـز األسلوب  يكوف موافقا ألغراض النفوس ادلقبلة على ما يبسط أنسها

ناس سبيل إليو حبسب إىل ثالثة أساليب ينحى الكالـ فيها حبسب البساطة والًتكيب إذ أف أىواء ال

 طباعهم وتندرج يف عشرة أضلاء ىي :

 أف يكوف أسلوب الكالـ مبنيا على الرقة  -1 

 أو على اخلشونة احملض  -2

 أو على ادلتوسط بينهما  -3

 الوسط   األسلوب إىلأو يكوف الكالـ مبنيا على الرقة و يشوبو بعض ما ىو راجع -4

 الرقة       إىلشوبو بعض ما ىو راجع يا على الوسط ويأو يكوف الكالـ مبن-6

 اخلشونة   إىلبعض ما ىو راجع  أو -6 

 أو ما يكوف مبنيا على اخلشونة ويشوبو لبعض ما يرجع إىل األسلوب الوسط  -7

   يا على الرقة ويشوبو بعض اخلشونةأو ما يكوف مبن -8

 1 على اخلشونة ويشوبو بعض الرقة   أو -9
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ادلتوسط ويشوبو بعض ما ىو راجع الطرفُت "الرقة واخلشونة "  األسلوبأو يكوف مبنيا على -10

اخلشن، األسلوب  األسلوب، أساليبثالثة  إىل األسلوبقّسم  لقرطاجٍتا،ويظهر من خالؿ ىذا أف 

الوسط كأف  األسلوبالوسط جيمع بُت الطرفُت ،الرقّة واخلشونة ويورد لنا مثاؿ يف  واألسلوبالرقيق 

األضلاء اليت وقع يف صبيعها اجلمع بُت الطرفُت بأّف  أماجيمع بُت التغّزؿ واحلماسة يف قصد واحد فيقوؿ 

من ضمَت واحد ،فحّف ىذا يقبح  انبعاثهماتسلط الطرفاف أعٍت اخلشونة والرقة على شيء واحد ،وكاف 

 اغ ذلك ،صوتعّلق بغَت ماتعّلق بو  راألخإليو  انصرؼمثل إرداؼ الرقة يف احلب باخلشونة فيو ،فحف 

مثل ما صلمع بُت التغّزؿ واحلماسة يف شعر واحد "،ويضيف مفّسرا الطريقة اليت جيمع هبا بُت الغرضُت 

:مقابلة معٌت بُت أو شطر بيت غزيل  أضلاءذلك يكوف على ثالثة ""فيقوؿ :و اءأضلمدرلا ذلك يف ثالثة 

صف نفسو وذلك يكوف مثال يتغزؿ وي ،االلتفاؼى جهة أو شطر بيت ضباسي، والنحو الثاين عل

ابة، فيتوقع أّف يظن ظاف أّف ذلك لضعف نفس منو ،فيلتفت إىل ما يدرأ عنو باإلفراط يف الرّقة والصب

ذلك الظن ويشَت إىل ما يدؿ على ذلك بلفظ سلتصر يلحقو يف تضاعيف كالمو أو عقبو، وذلك مثل 

 1 قوؿ الشريف :

 قلػػػػػػػػػوب زبفػػػػػػػػػػػق إىلالػػػػػػػرَحػػػاؿ وَأسػػػػػْنَػػػػػػػُدوا        أَيػػػػػػػدي الػػػػػػػطػػػػَعػػػػاف  ػػػػػػػػلَػػػػػػى شػػػػػعبَمػػػػػػالُػػػػوا عَ    

الوصف بالرقة بأوجز لفظ وىو قولو "أيدي الطعاف "والنحو الثالث أّف يتحّوؿ  أثناءفأشار إىل الشجاعة 

 2 ما لو فيو خشونة   إىلالشاعر عّما لو فيو رقة 
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 اإلبداعللنفوس وأّف كل ما يرتبط بعملية  التالـؤكما ذكر حاـز كيفية التأثَت يف ادلتلقي وربقيق      

و ألفاظ ووزف وصبيعها تدور وتسعى للتأثَت يف النفوس الشعري من زلاكاة وزبييل وأسلوب ومعاف 

 1وربقيق الرضا واإلعجاب  

يف النفوس وذلك أّف األحواؿ السارة  األسلوبوبُّت القرطاجٍت ما جيب اعتماده يف ربّسب موقع        

ادلفجعة   األحواؿ وأفّ  الشجّية الرقيقة تبعث الرقّة يف النفوس األحواؿيف النفوس وأّف  االنبساطتبعث  

الناس  أحواؿمنحى موقعها يف النفوس وقوة تأثَتىا وحبسب  تنحواتبعث باإلشفاؽ فيها فاألساليب 

ومد  تقبلها وذلك ما يؤّكده قولو : " دلا كاف الناس حبسب تصاريف أيامهم وتقّلب أحواذلم كأهنم 

ػػػػػػ صنف عظمت 2أنو ال يشعر هبا  ػػػػػػػػػ فصنف عظمت لّذتو وقّلت آالمو حىّت ك1ثالثة أصناؼ : " 

ػػػػػػػػ صنف تكافأت لّذاهتم وآالمهم ،وكانت أحواؿ الصنف  3آالمو وقّلت لّذتو حىت كأنّو ال يشعر هبا

 األمرمفجعًة وأحواؿ الصنف الوسط يف كثَت من  أحواالف اآلخر الصن حواؿأاألّوؿ أحوااًل مفرحًة 

فقاؿ أّف األحواؿ الّسارة رلالس األنس  األحواؿو ىذه "وضرب يف ذلك أمثاال ضل 2 شاجية      

نها أحواؿ أعقبت فيها مالشاجية  األحواؿومواطن الّسرور ومشاىد األعراس واألعياد وادلواسم أّما 

إعقاب التنعم بالشبيبة والكدر من الصفاء ضلو إعقاب التنّعم باحلبيب بالتأمل لفراقو و  األنسالوحشة من 

ادلفجعة ىي اليت يذكر فيها  واألحواؿالطّيب ادلتنيب يقصد ىذا الضرب  وكاف أبولفراقها وبالتأمل 

وكاف أبو العتاىية يلم بذكر ىذه إىل ذلك ساف ما يلحق العامل من الغَت والفساد ومآؿ بٍت الدنيا ناإل

   3األحواؿ يف شعره  

 
                                                           

َت تينظر  أضبد عبد اهلل ،قضايا احلداثة عند حاـز القرطاجٍت يف كتابو منهاج البلغاء وسراج االدباء ،رسالة ماجيس  1
 21ص 2014يف النقد واالدب ،جامعة االزىر ،غزة ،كلية اآلداب والعلـو االنسانية 

 323ػػػػػ 320األدباء صينظر أيب حاـز القرطاجٍت منهاج البلغاء وسراج  2
  323ادلرجع السابق ص 3



 الفصل الثاني                   المصـــطــــلح النـــقدي نماذج و دراســـة 

22 
 

 ى :ــــــــــــــنـــــــعـــــــــظ و المــــــــــفــــح اللـــــــــــطلــــــصــــــــــــــ م 3

النقاد البالغيُت  اىتماـقضية اللفظ و ادلعٌت و عالقة بعضهما بعض يف الشعر و كانت موضع        

الذي  كاف ير  }  أف اللفظ على ادلعٌت و ىو وسيلة  زلاكاة و إف أرسطو من  ابتداءقدديا و حديثا 

قبحا من حيث داللتها على ادلعٌت و أف  ادلتكلم يستطيع أف األلفاظ تتفاوت فيما بينهما صباال و 

ـ موقعها يف اجلمل ؤ ، إف األلفاظ جيب أف زبتار لتال يستعُت هبا تسًت القبح و األشياء أو تكشف عنو

و صياغة اجملاز و يف غاية ادلعٌت ادلراد و صباذلا ىذا يرجع إىل معناىا و معرضها { و ىذه  ادلسألة قد 

 اىتمال اتفاؽ فبعضهم    اختالؼشغلت حيزا كبَتا يف دراسات النقد العريب قدديا و كانت موضع 

منهم من سلك طريقا وسطا فساو  بُت باللفظ دوف ادلعٌت و  اىتمبادلعٌت دوف اللفظ و بعضهم من 

فظ من جهة داللتو على ادلعٌت يف نظم الكالـ ، فاجلاحظ يوحي احلاللفظ و ادلعٌت و بعضهم عٍت ب

روي ػػػػػػػػػة يف الطريق يعرفها العجمي ،و العريب و القػػػػوؿ } ادلعاين  مطروحػػػػػػػػػػػػػنايتو لذلك يقػػػػػػػػػػػػػػاظ عػػػػػػػػػاأللف

الوزف و زبَت اللفظ و سهولة ادلخرج ، و كثرة ادلاء و صحتو الطبع وجودة  إقامةو ادلدين إمنا الشأف يف 

السبك { و يف ىذا النص يبدو أف اجلاحظ يعطي اللفظ قيمتو فوؽ قيمة ادلعٌت أي أنو يهمل ادلعٌت ، 

  1نايتو باللفظ  باحلقيقة أنو مل يعمل ادلعٌت و مل يرد ذلك ألف عنايتو بادلعٌت ال تقل ع

بدليل قولو } فحمنا الشعر صناعة ، و ضرب من النسيج و جنس من التصوير { و ابن قتيبة ربدث ىو 

عن اللفظ و ادلعٌت فكاف خَت الشعر عنده ما حسن لفظو ، و جادة معناه ، و فحف قصر اللفظ  األخر

عن ادلعٌت أوجو اللفظ و مل يكن وراءه طائل كاف الكالـ معيبا و ىذه القضية اليت شغلت النقاد العرب   

ثقافتُت كانت موضع اىتماـ حاـز أيضا ، و كاف لو رأي خاص هبا دبا عرؼ عنو من إطالع على ال

اليونانية و العربية و تأثره هبما ، فحاـز ير  أف الشعراء لديهم عقل  وحدة الذىن و ذكاء و فكر ، 
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إهنم بلغو من ادلعرفة غايتها القصو  لذلك كل ما يقولونو ديكن يصرفوه على وجو من الصحة و ذلك 

اءوا و جيوز ذلم ماال جيوز لغَتىم يش أىنما أكده اخلليل من قبل بقولو }  الشعراء أمراء الكالـ يصرفونو 

من إطالؽ ادلعٌت و تقييده ومن تصريف اللفظ و تعقيده و إشارة اخلليل ىذه صرحية و واضحة و من 

يعًتض على الشعراء عليو أف يصل إىل رتبهم من تأليف الكالـ و إبداع النظاـ و مقدار فضل التأليف 

 على قدر فضل الطبع و ادلعرفة بالكالـ { 

وير  حاـز أف الشعراء مع ذلك قد يقعوف يف عيوب كأف يذكر بعضهم لفظا لو عرؼ فيما         

يضاء ادلعٌت الذي يدؿ عليو فمنهم من يقصد يف شعره الذي يورد عبارة ذلا معٌت ىو أليف بادلدح ، أو 

 فوقع يف سوء األدب ، و الشاعر  قد يريد غرض و لكن عبارتو تأيت اآلدابلفظو أريد هبا حسن 

  1بصورة مضادة   

بُت األلفاظ      بو يأيت من  خالؿ التوافق ع الشيء ادلوضع الئق ػػػػػػػػػوض للغرض الذي أراده ، لذا فأف 

الـ  متعلقا و مقًتنا دبا  جيانسو ػػػػػػػػػػػػػػعو يف الكػػػػػػػػػو ادلعاين و األغراض من جهة ما يكوف بعضها يف موض

أقسامها و استقصاء  مهمتها و انتظاـ العبارات صبيع  باستيفاء ادلعاين يتم و يناسبو { فأنا الكماؿ يف

ركن من أركاهنا و ال يغفل قسم من أقسامها و ال تتدخل و قد ذكر حاـز شواىد   يغفلأركانو فال  

أوضح فيها ادلعاين  اليت قسمة فيها تامة و يف ذلك قوؿ زىَت بن أيب سلمى حبيث ورد التقسيم األيت 

 أمت وجو : على

  حىت إذا طعنوا   او يعطينكم ما أسبو 

  اعتنقاا ما ضاربوا دضارب حىت غ  
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غايات القصد و إكمالو من  استفاءالعبارة صبيع أركاف ادلعٌت و  انتظاـو ذكر أبياتا أخر  وضح فيها 

 صبيع اجلهات  ، مل يغفل  ذكر ادلعاين اليت وقعت القسمة فيها ناقصة و تداخل قسم على قسم  

إف مقاصد الكالـ و مواطنو   تقتضي اإلعراب  عن ادلعاين  و التصريح هبا و كاف يف               

بعض ادلواضيع يقصد   إغماضها يف تأدية ادلعٍت ادلراد } و يف ىذه احلالة فحف تأدية ادلعٌت ادلراد  يكوف 

بضروب يف ادلقاصد ، فالداللة    عبارتُت واحدة واضحة الداللة عليو ، و ثانية غَت واضحة الداللة عليو
على ادلعٌت و احلالة ىذه الثالثة أضرب : داللة إيضاح  و إهباـ معا و الغموض يف ادلعاين أو العبارات 1

مرجعة مواد ادلعٌت أو مواد العبارة و ديكن إزالتو من خالؿ  استعماؿ وجود احليل و منها أف يعتاض من 

أو يقًتف  بو ما يزيل غموضو و أشكالو   و االعتياض يف  ؿاإلشكاالشيء الذي وقع بو الغموض و 

يكوف دلا دياثلها من جهة  الداللة و يف كل ذلك ال يذكر حاـز أمثلة و شواىد تدؿ على ما  األلفاظ

ما اعتمد يف ذلك الكتاب من  مراعاةو  الشواىديقوؿ و ىو على علم بذلك ألنو بقولو } إذ بعض 

عن الزيادة  دينعافصباؿ عن التفصيل و باللمحة الدالة عن اجلملة الشارحة  االكتفاء يف كل باب منو بح

لكنٍت أود ما تعلق ببعض ذلك كالما كنت قيدنو فيما  اعتمدتوعن  القسط الواجب فيو حبسب ما 

 تقدـ ، فأف فيو زيادة و إفادة إىل ما ذكرتو { 

 اإلغماضوف يف غاية البياف ومنها يف غاية اإلغماض ومنها ما يقع فيها  بعض ػػػػػػػػػػمعاين ما تكػػػػػػػن الػػػػوم

و منها ما تكوف بينة من جهة و غامضة من جهة وبياف ادلعاين يكوف بتعريها من األوصاؼ اليت تبعدىا 

عن البياف و ىذه األوصاؼ بعضها يرجع إىل ادلعٌت و بعضها يرجع إىل اللفظ ادلعرب عنو ، فالذي يرجع 

 2إىل ادلعٌت كاف يكوف ادلعٌت نفسو دقيقا لطيفا ، فحنو حيتاج إىل تأمل  
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و تفهم و يستوجب من الشاعر يف ىذه احلالة أف يعتمد يف تسهيل العبارة ادلؤدية إىل ادلعٌت و بسطها 

حقها من البياف و يوضحها غاية ما يستطيع ليزيل عن نفسو اللـو و ينفي عنها التقصَت ، و لكن 

و دبا يناسبو و يقرب منو ادلعاين لينبو على ذلك قر فأف يوضح ذلك ادلعٌت عليو و أف ي الشاعر يستطيع 

ادلعٌت و قد يطرأ للمعٌت  غموض من صبلة ما يرجع إىل العبارة و مع ذلك يستطيع الشاعر أف يتخلص 

فليكن ذلك  ادلعٌت يف بيت واحد أجزاء استيفاءمن ذلك "" بتسريح عناف الكالـ فحف ضاؽ اجملاؿ عن 

ما أراد هبذه الطريقة و إف تعذر عليو يستطيع  استقصاءأو يف بيتُت فقد  ديكنو  خرآبيت و بعض بيت 

يسقط ادلعٌت لكي ال تشكل حالة نقص من حقو و البد من القوؿ إف الذي يعرؼ تصاريف  أف

الكالـ و لو شلارسة يف تأليف ال جيد  صعوبة يف وضع اللقطة يف موضعها ادلناسب و يتمكن من تبديل 

 صيغة مكاف صيغة حىت يأيت لو ما يريد و يناؿ من كماؿ ادلعٌت بغيتو و ردبا يقع غموض يف ادلعاين

أو الغربية فيتوقف فهم ادلعٌت عليها  وحشيةالدالة أو اللفظ الواحد  األلفاظبسبب األلفاظ كأف تكوف  

مثل ىذه األلفاظ قدر ما يستطيع لتكوف داللتو على ادلعاين  استخداـشلا يستوجب على الشاعر ذبنب 

  1معٌت  ما يكوف مشًتكا و يدؿ أكثر من  األلفاظواضحة و عبارات مستعذبة و لكن من 

فيجب على الشاعر و احلالة ىذه  أف يعطي اللفظة اليت قصدىا قرائن ليتوصل إىل فهم معناىا و إال 

 : حلزةالناس  يف تأويلو قوؿ احلارث بن  اضطرابحيدث إضراب يف تأويلها و شلا 

  زعموا أف كل من ضرب العَت 

  مواؿ لنا و أىن الوالء 

فقد اختلفوا يف ادلعٌت } العَت { أراد بو } الوتد { و قيل أراد بو } عَت العُت { و ما                

 و قيل فيو أخر  غَت ىذه   األقذارراد ما يطفو على احلوض من و قيل أ تتمناىا
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و بعض ادلعاين ربتاج فهمها إىل مقدمة و بعضها ال حيتاج فهمها إىل مقدمة و ىي ادلعاين   اختلفوافقد 

اجلمهورية  اليت يشًتؾ يف فهمها اخلاص و العاـ و ىي معظم ادلعاين يف األغراض ادلألوفة يف الشعر و 

مقدمة منها  إىلتاج ادلعاين و إف تكوف العبارة الدالة عليها أىل تلك الصناعة ومثل ىذه ادلعاين اليت رب

ما يتوقف فهمو على ادلعرفة بصناعة ما ، ال حيسن إيرادىا يف الشعر و منها ما يتوقف فهمها على 

حفظ قصة بكوف ادلعٌت متعلقا بتلك القصة اليت قد تكوف مشهورة أو غَت مشهورة أقبح من استعماؿ 

 السالفة ادلبتذلة   األلفاظ

ستعمل الشعر من األخبار إال ما شعر و إف ال استعمل معاين العلـو إف علة الشاعر أف ال ي           

 1خيتلف إذ كاف غرض الشعر  ال شيئا من عباراهتم و لكن األمرو الصنائع و 

يف شيء منها فحيراد تلك ادلعاين و  اكاهتا و التخيلػػػ، و زلعلى وصف األشياء علمية أو صناعيةا ػػػػػمبني

  الغرض العبارات غَت مفيدة يف ذلك

ًتعة و قد قسمها شلا تعرض إليو حاـز يف ىذا اجملاؿ ادلعاين القددية و ادلتداولة و ادلعاين اجلديدة ادلخ

 :على ثالثة أقساـ

  ػػػ أوذلا: اليت كثرت و شاعت1

 ادلعاين اليت قلت يف أنفسها   :ػػػػػػ و ثانيها2

                                                          ػػػػ ثالثها : ما كاف نادرة و ال نظَت ذلا  3

فالقسم األوؿ متداوؿ بُت الناس و ال فضل فيها ألحد إال حبسن التأليف ،فحف تساوي الشاعراف  يف 

{ و إف قصر عن  االستحقاؽالتأليف يسمى } االشًتاؾ { و إف فضلت عبارة ادلتأخر على ادلتقدـ } 

طاط { أما القسم الثاين و ىي ادلعاين اليت قلت يف أنفسها  و فمنها ما ينقلو إىل ادلتقدـ فذلك } االضل
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يركب الشاعر عليو عبارة أحسن من األوىل كتحسُت  أفموضع حق بو من ادلوضع الذي ىو فيو و منها 

 الشماخ بن ضرار العبارة عن معٌت قوؿ بشَت بن أيب حاـز :

 و قصر مبتغوها عن مداهاإذ ما مكرمات رفعن يوما               

 فاحتواهاسما أوس إليها               وضاقت أذع المثرين عنها   

 ىذا ادلعٌت تناولو الشماخ فجاء بعبارة أحسن و أجز فقاؿ :

 تلقاها عرابة باليمين             رفعت لمجد      ت إذا ما رأي                  

 1 أوجزفشماخ جاء بعبارة أحسن شلا تقدمو و 

أما القسم الثالث أي ما ندر  من ادلعاين  فلم يوجد ذلا نظَت و ىذه ادلرتبة العليا يف و دؿ على نقاد    

تخرج من مكامن الشعر سرا لطيفا  و مثل ىذا  ػػػػػػػػػمعاين غريبة ، و اس استنباطخاطره و توقد فكرة ألنو 

الشعراء لقلة الطمع يف نيلو ، و مثل ىذا ادلعٌت يبقى خالدا  يتحامى، و الشاعر ال يزاؿ ال منازع لو 

 على مر العصور } و ادلعاين اليت هبذه الصفة تسمى العقم {  

أهنا تلقح و ال ربصل عنها نتيجة ألف الشعراء مهما حاولوا توليدىا امتنعت لذلك رباماىا الشعراء و 

ف حاـز يف حدثو عن أقساـ ادلعاين يلمح تعرض ذلا ويتضح لنا أ أفسلموىا ألصحاب العلم منهم 

ادلعٌت مسائلة السرقات الشعرية ، و إف مل يتعمق فيها لذلك نراه يف موضع أخر يقـو إذ نقل الشاعر 

أشرؼ من األوىل  ةادلعٌت النادر يف عبار  إبراز إذد من أقبح السرقات و لكن يعمن غَت زيادة فأنو بذلك 

ادلعٌت األوؿ و ربسينو للمتأخر و لكن مع ذلك  اخًتاعفقد قاسم األوىل الفضل ، و إف كاف الفضل يف 

ر ، و لكن ػػػػػػػػػسينو العبارة ألف ادلعٌت ال يؤثر فيو ادلتقدـ و ادلتأخػػػل على األوؿ بتحػػػػػػػػػػػػفحف الثاين لو فض
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ادلعٌت عليو و يف ىذه احلالة تكوف مراتب ادلعاين لد   استحقظو زاد ادلتأخر ادلعٌت و حسن لف إذا

 1 ، و شركو و سرقة { استحقاؽو  اخًتاعالشعراء أربعة }  

 :مصطلح الشعرية

نستطيع القوؿ أف مصطلح الشعرية قدًن جديد يف آف واحد بداية من أرسطو يف كتابو } فن        

الشعر { و تبعو يف ذلك " تودوروؼ """ و بارت " و غَتمها و قد ربدث أرسطو يف كتابو عن جوىر 

د أتاح و لق اإلسالميةباحلركة النقدية يف احلضارة العربية  و مروراالشعر وصياغة الشعرية و احملاكاة 

يد ىذا ادلصطلح و استخدامو أحيانا ددنا العرب و ادلسلمُت فرصة تر النق األرسطيةاالتصاؿ بالفلسفة 

و بالرغم من ذلك فحف متابعة  ظة و معناه بلفظة دوف معناه و أحيانا دبعناه دوف لفظة و أحيانا بلف

النقد ال يكاد يتقدـ بنا خطوة يف ىذا السبيل اء من مؤلفاف يف البالغة و ػػػػػػػػػػػػػػالنظر فيما خلفو لنا القدم

و يستوي يف ذلك مؤلفاف ادلشارقة و ادلغاربة ، إال إذا استثنينا  من ىذا التعميم حازما القرطاجٍت " 

الذي أتاح لو اتصالو بأرسطو أف يتعامل مع ادلصطلح على ضلو قريب  من تعامل احملدث و يف إطار 

رب القدماء  و استخدامهم دلصطلح الشعرية فحف ذلك يدفعنا لنتحدث احلديث عن النقاد  البالغُت الع

عن ىذا ادلصطلح و تناوؿ نقادنا العرب يف العصر احلديث لو و كما كاف مصطلح الشعرية عصيا على 

التحديد و التعريف و ال اتفاؽ موحدين النقاد بشأنو فحف ذلك  انعكس على النقاد العرب حيث 

سمية ذاهتا ، إذ تًتدد يف كتاباهتم مفردات بديلة تعد مرادفات دلصطلح صلدىم يتنازعوف حوؿ الت

الشعرية مثل : اإلنشائية و األدبية و الشاعرية و البويطيقا و كل واحد يدافع عن استخدامو ذلذا 

 ادلعجمية و الداللية الستخدامو ،  و ير  الباحث أف مصطلح  ادلربراتادلصطلح أو ذلك باستخداـ 
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مناسبة ألنو كمصدر صناعي يعرب عن مدلوؿ واضح لصفة الشعر اليت سبيزه  األكثرىو "الشعرية " 

بالذات الف الشعر خيتص باللغة ادلكثفة  والطاقات اللغوي اليت ربقق  اجلماؿ و التأثَت على السواء وإف  

 1الشعرية  كاف  ىذا ال دينع أف تطلق الشعرية على اللغة النثر فتقوؿ قصة أو رواية تغلب عليها اللغة

و إذا انتقلنا إىل حاـز القرطاجٍت صلده قد حاوؿ وضع نظرية شعرية متكاملة إذ أسس مبادئ           

و قوانُت لنظرية نقدية عربية يف رلاؿ الشعر ، و نراه قد نضرب بسهم وافر يف ربديد مفاىيم  الشعرية 

يف ربديد عناصر  اليت تقرب كثَتا من ادلفاىيم احلديثة ، و لقد أثبت دبا ال يدع رلاال للشك أنو تفرد

نظرية االتصاؿ و اليت ذبسد كل وظائف اللغة دبا فيها الوظيفة األدبية و أف صبيع األقواؿ و على مد  

سوف " قد حدد إطار ىذه العناصر و إف كاف " جاكبيف طبيعتها و يف جنسها إمنا يدور يف  االختالؼ

" حاـز القرطاجي " الفذفحف الناقد ىذه العناصر بستة عناصر و ربدث عن وظائفها يف العصر احلديث 

 700سوف " سبعمائة  "باللغوية و عالقتها باألدب من قبل " ياك االتصاؿقد دلح إىل بعض عناصر 

مبينا بذلك أف الشعر ينقسم حبسب األقاويل الشعرية زبتلف مذاىبها  ف"عاـ  و لقد ذكر " حاـز " أ

 االعتماداألقاويل الشعرية أيضا زبتلف مذاىبها و أضلاء  و (إيقاع احليل الشعرية ادلوجودة فيو إذ يقوؿ : 

فيها حبسب اجلهة أو اجلهات اليت يعتٍت الشاعر فيها بحيقاع احليل اليت ىي عمدة يف إهناض النفوس 

وؿ نفسو، أو ما لفعل شيء أو تركو أو اليت ىي أعواف للعمدة و تلك اجلهات ىي ما يرجع إىل الق

 احليلة فيما يرجع إىل القوؿ يو، أو ما يرجع إىل ادلقوؿ لو، و يرجع إىل ادلقوؿ فأو ما يرجع إىل القائل، 

زلاكاتو و زبيلو دبا يرجع إليو أو دبا ىو مثاؿ دلا يرجع إليو مها عمودا ىذه الصناعة، فيو و ىي ادلقوؿ و 

صبح مقبوال و يقصد بذلك أف القوؿ ي )وشلا يرجع إىل القائل و ادلقوؿ لو كاألعواف و الدعامات ذلا 

عند السامع وذلك من خالؿ إبداع القائل يف زلاكاتو و زبييلو على حالة توجب ميال أو نفورا عنو 
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بحبداع الصنعة يف اللفظ و إجادة ىيأتو ومناسبتو سواء كاف األمر للمبالغة يف تشكيو أو التظلم أو 

لى تصديقو و التأثر بو و ذلك إشراب الكآبة أو الروعة أو غَت ذلك شلا يوىم ادلقوؿ لو أو السامع ع

تكمن يف زلاكاتو و زبييلو   )موضوع الرسالة    (و ادلقوؿ فيو  )الرسالة    (معو، فحيلة القوؿ  بانفعالو

الركيزتاف األساسيتاف و عمودا ىذه الصناعة أما  )القوؿ و ادلقوؿ فيو    (إقناعا للسامع شلا جيعلهما 

 1القائل و ادلقوؿ لو كأعواف ذلا

 على أف اللغة ىي لب التجربة األدبية و ىي حقيقتها و على أف اإليداع ٍتو يركز القرطاج           

التأليف } و ىي عناصر  إجادةيكمن يف توظيف اللغة توظيفها صباليا يقـو على مهارة االختيار و 

 إىل زلو التأليف اليت شرحها  االختياررسة البنيوية { وىذه ادلهارة ىي استالؿ مبدأ التوازف من زلور دادل

وربدث  عنها " ياكسوف " و لكن سبقو يف ذلك حاـز حُت يقوؿ مؤكدا على أف القوؿ و اإلبداع   

يف الشعر يعتمد يف األساس  على مهارة اختيار األلفاظ مث تركيب  و التأليف "" إف القوؿ يف شيء  

يلو على حالة توجب ميال إليو  أو نفورا عنو يف زلاكاتو و زبب اإلبداعيصَت مقبوال عند السماع يف 

 ىيأتو و مناسبتو دلا وضع  بحزائو   إجادةبحبداع  الصنعة يف اللفظ و 

أدرؾ حاـز منذ قروف خلت أف الشعرية ذلا من اخلصائص و العناصر  و القوانُت اليت هبا يتم           

عرفة ىذه القوانُت و تتبعها ػػػػػػػػػػػػزىا و صباذلا ، ومالشعري و ذلك بدوره دينحها سبي اإلبداعملية ػػػػػػضبط  ع

فذلك حيتاج لناقد شاعر متمكن من صنعة ذي خربة و بصَتة بقوانينها  اليسَت  باألمرو ربديدىا ليس 

إىل خفايا ىذه الصنعة و  " من فهمها و أحكم تصورىا و عرفها حق معرفتها أمكنو أف يصَت منها

بطريق  أكثرىافيما يتشعب  من فروعها ، فيحصل لو صبيع الصنعة أو  يعلم كيف احلكمدقائقها و 

  2يظل ىذا اجلهاد  والعمل ادلتواصل حوؿ الصناعة الشعرية و مفهومها و رسم أسسها زلورو سلتصر "
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كتابو ادلنهاج و عماد ، موضوعاتو ، ومن خالؿ ذلك سعى حاـز جاىدا لوضع منهج نقدي تأمت بو 

حاـز  إىل الشعرية  على  نظرادلذاىب  و ادلدارس و النظريات األدبية والنقدية يف العصر احلديث ، لقد 

تتبع من داخل العمل  رلموعة من القوانُت و اخلصائص تضبط الصناعة الشعرية و ىذه القوانُت إمنا أهنا

" يف حديثو  ه و ىنا يتقارب حاـز مع " تودوروؼاألديب و الشعري نفسو ، تضبط إنتاجو و عملية نقد

عن أمهية القوانُت الشعرية و مصدرىا ، فالشعرية كما يراىا األخَت "" ال تسعى إىل تسمية ادلعٌت بل إىل 

تبحث عن ىذه القوانُت داخل األدب ذاتو    العامة اليت تنظم والدة كل عمل،  معرفة  القوانُت

  رلردة و باطنية يف اآلف نفسو "" فالشعرية إذف مقاربة لألدب

ويعٍت ىذا أف الشعرية ربتوي الشكلية و تتجاوزىا بالوصوؿ جلوىر العمل األديب بل و ربتوي           

 و الًتكيز على البعدين الداليلاألسلوبية و تتجاوزىا بالًتكيز على ذاتية النص  وفك شيفرتو اللغوية 

و الًتكييب ، و ما ينشأ يف نفسية ادلتلقي من أثر و لقد أكد "" حاـز "" أف النص الشعري حيتوي أكثر  

 إمكاناتشلا يف ظاىرة ألف ادلوجود يف عناصره و ليس سو  انعكاس للمفقود منها ، و ىذا ادلفقود ىو 

و بذلك يتجاوز " حاـز " نظرية عمود الشعر  اليت   امهاإسبيقًتحها النص على القارئ  الذي يتوىل 

كانت تعترب  ادلعيار األفضل  لقوؿ الشعر و جودتو و لكن اىتمامو مل ينصب على الشكل اخلارجي 

انشغل دبا ىو خفي  و ما  إمناللقصيدة الشعرية شلثال يف مطلعها و أغراضها أو بعض صفاهتا اللغوية و 

 يف النفس و ال يظهر ىو يف ذاتو ، تلك ىي الشعرية اليت تنتج من أثرهىو كامن  يف النص ، يظهر 

ليف و دبعزؿ عن األخر   وليس ديب مها : التخييل و حسن التأعمليتُت متعاضدتُت يف  النص األ

اكاة يف كل موضع تبل  الغاية درجة اإلبداع فيها ، وحبسب ما تكوف عليو اذليئة النطقية ادلقًتنة هبا و احمل

 1ما ذبد النفوس مستعدة لقبوؿ احملاكاة و التأثر هبا فتحرؾ النفوس لألقواؿ ادلخيلة إمنا يكوف بقدر
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حبسب االستعداد و حبسب ما تكوف عليو احملاكاة يف نفسها و ما تدعم بو احملاكاة و تعضد شلا يزيد بو 

 1لوب ادلعٌت سبويها و الكالـ حسن ديباجة من أمور ترجع إىل لفظ أو معٌت أو نظم أس

النفسي بأف تكوف للنفس ىو  و ربركها لقوؿ ما حبسب شدة  االستعدادوذلك األمر مرىوف بعملية 

 موافقتها لذلك اذلو  و احلاؿ قاؿ ادلتبٍت :

 إنما تنفُع المقالُة في الَمْر       ي ، إذا وافقت هوى في الفؤاد

كم و أنو غرًن يتقاضى النفوس الكردية و االستعداد الثاين ىو أف تكوف النفوس معتقدة يف الشعر أنو ح

اإلجابة إىل مقتضاه دبا أسلبها من ىزة االرتياح حبسن احملاكاة ، و عملية التالحم و التفاعل بُت 

و السَت على طريقة إبداعهم  الفحوؿ التخييل و التأليف إمنا ترجع أيضا للنسيج على منواؿ الشعراء و 

على طوؿ ىذه ادلدة من ضلا ضلو للفحوؿ و ال من ذىب و صياغتهم الشعرية " فلم يوجد فيهم 

و انتقاء مواده اليت جيب ضلتو  منها ، فخرجوا  وضعومذاىبهم يف تأصيل مبادئ الكالـ و إحكاـ و 

 بذلك من مهيع الشعر و دخلوا يف زلض التكلم "

و إذ كانت الشعرية متوفرة يف  كثَت من األعماؿ األدبية حىت يف أدىن مستويات الكالـ النثري          

فحف "" حازما "" سبق إىل ذلك حُت أكد أف الشعرية ال تتواجد يف العمل الشعري فحسب بل تتجاوزه 

ناىا يف لغة النثر ألف ية ، و أدإىل كثَت من األعماؿ األدبية و بنسب متفاوتة تبل  ذروهتا يف اللغة الشعر 

اعة الشعر تستعمل يسَتا من األقواؿ الشعرية لتعتضد احملاكاة يف ىذه باإلقناع و اإلقناع يف تلك صن

" بأيب الطيب ادلتنيب " بصفتو الشاعر النموذج الذي يعتمد ادلواشجة بُت  باحملاكاة و يستشهد " حاـز

 2من لإلقناعيعتمد ىذا كثَتا و حيسن وضع البيت العناصر الشعرية و اخلطابية و قد كاف "" ادلتنيب "
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ت إقناعي يعضد بو ما قدـ صدر الفصوؿ باألبيات ادلخيلة مث خيتمها بي داألبيات ادلخيلة ألنو كاف دي

 1يل فكاف لكالمو أحسن موقع يف النفوس بذلك من التخي

يف إرسائو نظريتو الشمولية  و الشك أف حاـز يف إدراكو لقوانُت الصناعة الشعرية ووسائلها و         

حوؿ الشعرية يف الشعر و النثر ،"" توازي إىل حد كبَت الشعريات ادلعاصر بل ديكننا أف نعدىا وجها 

الشعري ، خاصة أف  ا و اإلفادة منها يف ربليل النصمن وجوه الشعرية العديدة اليت ديكن االعتداء هب

عظم النقاد ، و على الرغم من ذلك تًتكز نظرية مصطلح الشعرية مل يتحدد بعد بصورة جامعة عند م

"" حاـز "" يف الشعرية على مبدأين أساسُت مها التخييل و التأليف أما البقية العناصر األخر  فهي 

عناصر داعمة  تسعى للوصوؿ بالشعرية إىل أعلى درجات اإلبداع  وىو ما أشار إليو "" عبد اهلل 

إذ يسحر البياف الذي أشار إليو النبوي  الشريف  وما السحر إال  الغذامي " و أمساه بسحر البياف فهي

 2ربويل للواقع و انتهاؾ لو بقلبو ال واقع أو ىو زبييل على لغة القرطاجٍت أي ربويل العامل إىل خياؿ 
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دراسة يف ادلصطلح النقدي  إف ىذا البحث ادلتواضع يسعى إىل قراءة الًتاث العريب األصيل من خالؿ

 العريب القدًن عند حاـز القرطاجٍت إذ توصلنا يف األخَت إىل رلموعة من النتائج أمهها :

 و تطورت على روالف بارت لتظهر كنظرية نقدية جديدة   استمدت الشعرية جذورىا من أرسطو 

  مكونا من مكونات اختلفت الشعرية يف ربديد ادلصطلح كما أحدث فرقا بُت الشعرية يف كوهنا

منهجا نقديا لغويا وذلك التشويو الفكري نتج عنو اختالؼ يف  باعتبارىاو الشعرية  اإلبداعيالنص 

 الرؤ  و ادلفاىيم 

  حاـز القرطاجٍت من أبرز نقاد عصره الذي مزج بُت البالغة و النقد   األديبيعد الناقد و 

  اليونانية و مرجعياتو العربية  استطاع القرطاجٍت أف يوائم بُت تطلعاتو للفلسفة 

  من خالؿ كتابيو } فن الشعر { و } اخلطابة {   بأرسطوتأثر القرطاجٍت 

 كثر استخداما و تأثَتا يف الفنوفاحملاكاة من ادلصطلحات النقدية األ  

  بوجود احملاكاة فيو   إالأكد حاـز أف الكالـ ال يكسب صفة الشعرية 

 يف فن الشعر بينما ظهر يف كتاب ابن يت مل يتعرض ذلا أرسطو صطلحات المصطلح التخييل من ادل

 سينا أحواؿ النفس يعترب التخييل مفهوما صباليا ونقديا قدديا  

  اعترب الشعر ىو التخييل الف االعتبار يف الشعر ىو  إذالشعري  اإلبداعشرح حاـز دور التخييل يف

 التخيل يف أي مادة أنفق و أفضل الشعر ما يتضمن من حسن زبيل لو  

   األسلوب ىيئة ربصل عن التأليفات اللفظية 

  األحواؿو  األغراضزبتلف باختالؼ  األساليبنوع من نظم و  األسلوباعترب القرطاجٍت 

 الك الشعراء،للمخاطبُت  و تتنوع حبسب مس

 َت الوجداين و الفكري يف ادلتلقيتكمن وظيفة األسلوب يف إحداث تأث  
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  قسم حاـز األساليب الشعرية إىل أسلوب حسن، أسلوب رقيق و أسلوب متوسط بُت ىذين

  تُتالصف

 ، اعترب اللفظ و ادلعٌت وسيلة للمحاكاة و األلفاظ تتفاوت فيما بينها 

 عٌت كعنايتو شلا سبق إذ أكد على أمهية التناسب بُت أركاف العمل مل يعن حاـز بقضية اللفظ و ادل

 التأثَت يف ادلتلقي  إحداثيف  أثارهالشعري و 

   أكد حاـز على مسألة الًتكيب اللغوي اليت تتحقق بتناسب اللفظ وادلعٌت 

  األرسطيةاالتصاؿ بالفلسفة  أتاحو تبعو تودوروؼ و بارت و  أرسطومصطلح الشعرية بدأ من 

 أحيانابلفظو دوف معناه و أحيانا دبعناه دوف لفظو و  أحيانالنقاد العرب فرصة ترديده  فاستخدـ ل

 دبعناه ولفظو  

  األدبية و الشاعرية  اإلنشائيةظهرت مرادفات بديلة للشعرية منها ، 

 ترتكز نظرية الشعرية عند حاـز على أساسُت على التخييل و التأليف
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 : المصادر و المراجع 

 

  2005، بَتوت لبناف رب دار ادلبادرة الطباعة و النشرمنظور لساف الع ابن  1

،دار مصادر بَتوت 3ادلصري ،لساف العرب ط اإلفريقيأبو الفضل صباؿ الدين بن منظور   2

 ،مادة خيل 11ـ،1994،مادة خيل بَتوت ،لبناف  11ـ،1994،لبناف 

 1السالـ ىاروف  ط زكريا ،معجم مقاييس العرب اللغة ربقيق وضبط عبداحلسن أضبد بن فارس بن  أبو  3

  مادة خيل2ـ1991 دار اجليل ،لبناف 
أيب احلسن حاـز االقرطاجٍت منهاج البلغاء و سراج األدباء تقدًن  و ربقيق د زلمد احلبيب بن   4

 2008تونس  3اخلوجة وزارة الثقافة و احملافظة على الًتاث الدار العربية للكتاب ط

أيب احلسن حاـز القرطاجٍت ، مناىج البلغاء ، و سراج األدباء ، تقدًن و ربقيق  احلبيب ابن   5

  1986،  2، ط اإلسالميالغرب  اخلوجة ، دار

 1،د ت 2، ط اإلسالميالشعر دار ادلغرب حاـز القرطاجٍت و نظرية احملاكاة و التخييل يف   6

البلغاء و سراج األدباء { دار الكتب الشرقية حبيب بن اخلوجة } حاـز القرطاجٍت ػػػ منهاج   7

 ػػػػ  1966

صلم رليد علي ادلهدي اجلهود النقدية حلاـز القرطاجٍت يف كتابو منهاج البلغاء و سراج   د  8

  2011 70ع   اإلنسانيةاألدباء جامعة ادلستنصرية كلية تربية اإلنسانية رللة كلية الًتبية 

عامل الكتب ، 1ية احملاكاة و التخييل يف الشعر طسعد  مصلوح ،حاـز القرطاجٍت و نظر   9

 1980القاىرة 

 احلطاب تأصيل يف القرطاجٍت حاـز ،نظرية العربية الشعرية ،أصوؿ مزبر بو طاىر  10

  1،2007،ط ،بَتوت،لبناف الشعري
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 علي القامسي ، عامل ادلصطلح أسسو النظرية و تطبيقاهتا العلمية   11

 1973لبناف، بَتوت ،2ط القرطاجٍت عند ادلعٌت نظرية الوىييب، ، اهلل عبد فاطمة    12

زلمد عبد ادلنعم خفاجي دار الكتب العلمية ػػػ ح  دامى  بن جعفر نقد الشعر ػػػػ تق  13

 ت  ػػػ بَتوت ػػ د  1ط

منهاج البلغاء و السراج األدباء } حاـز القرطاجٍت { ، تقدًن و ربقيق زلمد احلبيب   14

  1981دار العرب اإلسالمي بَتوت  2بن اخلوجة ، ط 

 :مذكرات

" أضبد عبد اهلل الغوؿ " قضايا احلداثة  عند حاـز القرطاجٍت يف كتابو منهاج البلغاء و سراج   1

جامعة  األدبجيسًت يف النقد و ة مااألدباء رسالة  استكماال دلتطلبات احلصوؿ  على درج

 ] كلية األدب و العلـو السياسية  [ ادة الدراسات العليا و البحث العلميعدة ضب األزىر

لعبد السالـ  األسلوببودبزة فاطمة ػػ زىار سلو  " ادلصطلح  النقدي يف كتاب األسلوبية و   2

و اللغات   اآلدابزلمد احلاج ػػػ البويرة كلية  أكليمذكرة نيل شهادة ماسًت ػػػ جامعة  ادلسدي

 2016ػػػػػػػػػػػػ2015ػػػػ قسم اللغة و األدب العريب ػػػ زبصص دراسات نقدية 

  ؿ إعداد الطالب ييل بُت احلاـز القرطاجٍت  و السجلماينمذكرة نظرية احملاكاة و التخ    3

/ 2011اذلادي بحشراؼ أ   د ت الف على السنوسي الشريف للعاـ اجلامعي  إبراىيم

 بلس ليبيا كلية األدب ـ جامعة طرا 2012
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 :إلكترونية  قعامو 

1  com   WWW :Aqlamalhimd    د  متلف آسية "" الروافد الفلسفية و

ادلرجعيات الفكرية يف الدرس النقدي ادلغاريب عند حاـز القرطاجي ػػ  كلية اآلداب و الفنوف 

 2020 يوأفريل ػػ يون 2جامعة حسيبة بن بوعلي شلف دراسات و مقاالت ، ع 

بن عيسى بطاىر ػػػ نظرية األسلوب عند    le_ SOUBD_COMادلوقع اإللكًتوين    2

 العربية ػػػ متحدة اإلماراتجامعة الشارقة  األدبحاـز  القرطاجٍت قسم اللغة العربية كلية 



الــــفـــهـــــرس   

 
 

                                                                             }أ ػػػ ب{مقدمة 

 : المصطلح النقدي عند حازم القرطاجني األولالفصل 

  [3ػػػػػ1            ]           ادلبحث األوؿ : ادلصطلح و الشعرية العربية عند حاـز القرطاجٍت 

  [7ػػػ4      ]        ادلبحث الثاين : أثر الثقافة اليونانية يف ضلت ادلصطلح عند حاـز القرطاجٍت 

 : المصطلح النقدي نماذج و دراسةفصل الثانيال                

 المبحث األول : 

 [12ػػػػػ9                                ]                                مصطلح احملاكاة 

  [17ػػػ13    ]                                                         مصطلح التخييل 

 [21ػػػػػ 18                                ]                             مصطلح األسلوب 

  المبحث الثاني : 

  [27ػػ21                                                       ]مصطلح اللفظ و ادلعٌت 

  [33ػػػ 27   ]                                                       مصطلح الشعرية 

 د[                                                                       ]ج ػػػػخاسبة 

 [40ػػػػ  38                                                        ] قائمة ادلصادر و ادلراجع 

   فهرس

 

 



 ملخص:

 حازم القرطاجين من أبرز نقاد عصره الذي مزج بني البالغة و النقد . األديبيعد الناقد و 

 اليونانية و مرجعياتو العربية .استطاع القرطاجين أن يوائم بني تطلعاتو للفلسفة 

 من خالل كتابيو } فن الشعر { و } اخلطابة { . بأرسطوتأثر القرطاجين 

 .كثر استخداما و تأثريا يف الفنوناحملاكاة من املصطلحات النقدية األ

 بوجود احملاكاة فيو . إالأكد حازم أن الكالم ال يكسب صفة الشعرية 

يف فن الشعر بينما ظهر يف كتاب ابن سينا يت مل يتعرض هلا أرسطو صطلحات المصطلح التخييل من امل
 أحوال النفس يعترب التخييل مفهوما مجاليا ونقديا قدميا .
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