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 دعاء
ْيَن ُأوُتوا الِعْلَم َدرََجاٍت )) يَن َآَمُنوا ِمْنُكْم َوالذِّ   ((  يـَْرَفُع اهللاُ الذِّ

  صدق اهللا العظيم

 اللهم إّين أعوذ بك من علم ال ينفع وقلب ال خيشع، ومن نفس ال تشبع ومن دعوة ال يستجاب هلا. 

 اللهم علمنا أن حنب الناس كلهم كما حنب أنفسنا، وعلمنا أّن حناسب أنفسنا كما حناسب الناس  

 وعلمنا أّن التسامح هو أكرب مراتب القوة، وأّن االنتقام هو أول مظاهر الظلم. 

 يا رب إذا أسأت إىل الناس أعطين شجاعة االعتذار، وإن أساء يل الناس أعطين شجاعة العفو.  

يا رب إن جردتين من املال أترك يل نعمة األمل وإن جردتين من األمل أترك يل قوة الصرب كي أتغلب 

 على الفشل، وإن جردتين من نعمة الصحة أترك يل نعمة اإلميان. 

 اللهم ال تدعين أصاب بالغرور إذا جنحت وال أصاب باليأس إذا فشلت بل ذكرين دائما بأن الفشل            

 هو التجربة اليت تسبق النجاح

 اللهم إذا أعطيتين جناحا فال تأخذ تواضعي وإذا أعطيتين تواضعا فال تأخذ اعتزازي بكراميت

  وإذا جردتين من النجاح فاترك يل قوة العناد حىت أتغلب على الفشل  

 اللهم اختم بالسعادة أحالمي وحقق بالزيادة آمايل 

 يا رب إذا نسيتك فال تنسين 

 ريب تقبل دعائي 

 آمين يا رب العالمين



 
 

 
 
 
  

  شكر وتقدير
  

  .هذا البحثاحلمد هللا رب العاملني أوال وأخرا أمت علي نعمته ووفقين ووفقين إلمتام   
كل ما قدمه يل من دعم على  " العلمي لراوي" أتقدم جبزيل الشكر والتقدير إىل أستاذي املشرف

  .ومساعدة يف إجناز هذا البحث واإلملام جبوانبه
كما ال يفوتين أن أتقدم بوافر الشكر واالمتنان إىل األيادي البيضاء اليت امتدت لتنري درب هذا 

: العمل، وتكون سندا كبريا يل يف عملية البحث، أخص بالذكر مجلة من األساتذة على رأسهم
فله إضاءة اجلوانب املتعلقة مبنهج هذا البحث  الذي كان له الفضل يف" حي محمد األخضر الصبي"

 على دعمهما "محمد جزار"و  "صالح خديش" كذلك الشكر . مين جزيل الشكر والعرفان
ا الفاعلة"زهيرة بولفوس" املتواصل هلذا البحث، والشكر أيضا لـ    .على مساعد

على كل ما قدموه  1إىل أساتذيت بقسم اآلداب واللغة العربية جبامعة قسنطينة  شكري الكبري موصول
ذه اجلامعة، وإىل كل زمالئي الذين طاملا كانوا يل  يل من عون خالل أطواري التعليمية املختلفة 

  عين وعن كل طالب للعلم واملعرفة كل خريالدعم والسند فجازاهم اهللا 
ما بذله من جهد جهيد يف إخراج هذا البحث يف صورته النهائية على كل " عاطف"إيل أخي العزيز 

  .فتح اهللا له كل أبواب اخلري والرزق
  

  
 
 
 



 
 

 
  داء ــــــــــإه

  إىل الشمعة اليت تضيء حيايت  
  أمي الغالية 

  إىل سراج قليب ونبع حناين ورمز عزيت وافتخاري 
  أبي حفظه اهللا وأطال عمره 

  إىل طيور النورس احمللقة يف مسائي 
  أختي وإخوتي 

  إىل قرتا عيين وحشاشة روحي 
  شهلة جيهان وهيثم عبد الرحيم 
  إىل كل من قدم يل العون والدعم

  هدي ثمرة جهديأ
   المتواضع 
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 :مقدمة  
م ال يزال         . النقد العريب القدمي شاهدا على عبقرية فذة، طبعت آراء أسالفنا، ومحلتها مؤلفا

حد  املتقدمة واملتأخرة على فإكبارا هلذا اجلهد، صارت هذه النصوص قبلة الباحثني عرب العصور
سواء؛ إذ أكبوا عليها بالبحث، متوسلني ما تتيحه املناهج احلديثة من آليات، غايتهم يف ذلك إعادة 
بعث تلك النصوص وتثمينها من جهة، وتأكيد جتّدر العديد من اآلراء النقدية يف نصوصنا القدمية 

ن جهة من جهة ثانية، ودحض بعض ما رميت به نصوصنا النقدية القدمية من قصور وسطحية م
  . ثالثة

البن رشيق القريواين        "  العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده"  :لعل دراسة كتايب        
جزء من هذا املسعى   حلازم القرطاجين يف ضوء نظرية النص"  منهاج البلغاء وسراج األدباء" و

ا يف ضوء نظرية الّنص الذي غايته التعّمق يف اآلراء النقدية، اليت تضمنتها هاتني املدونتني ، وقراء
احلديثة ، ذلك بالوقوف عند نقاط التقاطع بينهما، وبني ما تقول به هذه النظرية، خاصة فيما يتعلق 

  . ببناء النص، وانسجام عناصره ومتاسكها
تكاد القناعة اليوم أن تكون راسخة بأن نصوصنا القدمية عامة، والنقدية خاصة، حتتاج إىل قراءة 

تنأى عن االجتهادات الضريرة يف الفهم؛ لتكون قراءة واعية تتخذ لنفسها قواعد راسخة من  جديدة،
           .خالل منهج واضح يقودنا إىل نتائج حقيقية ملموسة

  :تناول موضوع حبثنا جمموعة من الدراسات نذكر منها       
ملصطفى عليان عبد " تيارات النقد األدبي في األندلس في القرن الخامس الهجري : " كتاب

الرحيم، الذي رغم استقصائه للعديد من اآلراء، وتفصيله يف مجلة من القضايا النقدية، فإّن طبيعة 
  .طرحه ختتلف عما يصبو حبثنا إىل بلوغه

عبد   لعمر حممد" دراسات في النقد األدبي عند العرب في المغرب واألندلس : " وكتاب 
الواحد، الذي تعّرض جلملة من القضايا النقدية، مركزا على أعالم نقدية بارزة، إّال أّن مشولية دراسته 

 . للنقد يف املغرب واألندلس، جعلها تفتقر إىل العمق يف كثري من مفاصل البحث
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       بالغيالبحث ال" لبشري خلدون، و " الحركة النقدية أيام ابن رشيق المسيلي : " وكذا كتابا

لسليمان الصيقل، اللذان يباين تناوهلما " رشيق القيرواني في كتاب العمدة  والنقدي عند ابن
مفهوم الشعر عند نقاد " يضاف إليهما كتاب . الطرح الذي نتوخى بلوغه" العمدة " لكتاب 

فيه  لبديعة اخلرازي، الذي متّ "  المغرب واألندلس في القرنين السابع والثامن الهجريين
استقصاء تطور مفهوم الشعر يف الفرتة املذكورة، دون أن يبحث يف طرق نظم النص، أو أسباب 

  .تعالقه
لفاطمة عبد اهللا الوهييب، الذي رّكز على        " نظرية المعنى عند حازم القرطاجني" وأيضا كتاب 

  .حبثنا وظيفة املعىن يف الصناعة الشعرية، وهو ما نأى به عن السبيل الذي يبتغيه
لألزهر الزناد، فقد طغت عليه " نسيج الّنص بحث ما يكون به الملفوظ نصا " أما كتاب 

كذلك دراسة إبراهيم خليل يف  . الصبغة اإلجرائية للّنص، دون حماولة ربطها بنصوص تطبيقية
ته الذي رغم تناوله لبعض األمساء النقدية القدمية، فإّن دراس" األسلوبية ونظرية النص "كتابه 

  . تفتقر إىل كثري من التفصيل
هذه املالحظات ال تنقص من قيمة الدراسات املذكورة، بقدر ما تربز حاجة املدونتني النقديتني       

ا وفق نظريات  -موضوع الدراسة يف حبثنا هذا  - إىل مزيد من الدراسات والبحوث، اليت تقار
ا، وتربز سبقها يف كثري من اآلراء واألحكام النقدية؛ ومن مثة جاء  حداثية، قد تالمس مجاليا

النقد المغربي القديم في ضوء نظرية النص من خالل كتابي العمدة : " موضوع حبثي موسوما
  "ومنهاج البلغاء 

وقف وراء اختياري هلذا املوضوع مجلة من الدوافع، توّزعت بني ذاتية وموضوعية؛ متثلت        
ورغبيت يف تصحيح النظرة . شغفي بالنقد القدمي وما حتتويه مصنفاته من آراء هامة: الدوافع الذاتية يف

  . الدونية اليت كثريا ما وّجهت إىل نصوصنا القدمية، حبجة أنّه قد جتاوزها الزمن
الّسعي إىل طمس اهلّوة يف الدراسات، من خالل الربط بني امسني : أما الدوافع املوضوعية فتمثلت يف

وإعادة بعث هذه اآلراء، من خالل ربط ما ورد يف هاتني املدونتني . تباعدا زمنا، وتقاربا حمال وتأثرا
يف نصوصنا النقدية  حمل الدراسة مبا يقول به علم النص احلديث، وكذا البحث عن جذور النصية

 . القدمية، واملغربية بالتحديد
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حازم " و " بن رشيق القيرواني ا" سعت هذه الدراسة للكشف عن النظرية النقدية عند        

وموقع هذه اآلراء من نظرية الّنص ، من خالل البحث يف بناء النص الشعري عندمها" القرطاجني 
  : أمههااحلديثة، هو ما وّلد مجلة من األسئلة 

  ما مدى تطابق مفهوم النص القدمي مع مفهومه احلديث ؟   -
 ما هو الدور الذي تؤديه الوظيفة الشعرية يف انسجام النص ومتاسكه ؟   -

 ما هي طرق حتقيق االتساق بني أجزاء النص عند ناقدينا ؟ وما مدى تباينها ؟   -

ة يف بناء النص القدمي إىل غياب هل أثّرت النظرة التجزيئية، اليت تتخذ من البيت وحدة أساسي  -
 التماسك واالنسجام بني عناصره ؟ 

 ؟ " املنهاج " و" العمدة " ما مدى حتقق الّنصية احلديثة يف النظرية النقدية عند صاحيب   -

 البن رشيق القيرواني وحازم القرطاجنيإّن حماولة الوقوف على مدى تقاطع اآلراء النقدية         
ديثة، والكشف عن درجة حتقق النصية احلديثة يف املدونتني حمل الدراسة، فرض مع نظرية الّنص احل

"       العمدة " ، يتوسل التحليل آلية له؛ بغرض مناقشة اآلراء النقدية لصاحيب منهج وصفيعلينا اتباع 
بني ، مع إقامة مجلة من املوازنات اجلزئية والكلية، قصد عقد صالت التأثري والتأثر "املنهاج " و

 . ناقدينا، ومدى تقاطع هذه اآلراء مع نظرية النص احلديثة
يف ضوء نظرية النص، تقسيم البحث إىل "  منهاج البلغاء" و "  العمدة "فرضت قراءة كتايب      

  . مدخل ومخسة فصول وخامتة
     خصص املدخل للكشف عن طبيعة احلياة األدبية يف املغرب القدمي حىت القرن السابع اهلجري   

  .، يف حني توزعت الفصول بني فصلني نظريني وثالثة تطبيقية)هـ  7( 
النص وأهم قضاياه؛ حيث مت ضبط مفهوم النص، مث عالقة هذا األخري : تناول الفصل النظري األول 

  .   بالقراءة والتلقي
 للكشف عن مباحث علم النص وجماالته، من خالل تتّبع: يف حني خصص الفصل النظري الثاين

 . نشأة هذا العلم، والتعريف مبجاالته، وأدوات التماسك النصي
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النص والبناء الداخلي عند : أما الفصول التطبيقية الثالثة ؛ فقد خصص الفصل األول منها لدراسة

ابن رشيق وحازم القرطاجين، حيث تتبعت الدراسة عالقة الشعر باملقصد واألغراض الشعرية، وصوال 
  . لوظيفة الشعرية يف البناء الداخلي للنصإىل الكشف عن دور ا

  . الفصل التطبيقي الثاين البناء اخلارجي للّنص، وطرق اتساقه يف طرح الناقدينتناول ما ك
"      ابن رشيق " ليكون الفصل الثالث واألخري خمصصا للبحث يف التماسك النصي عند كل من 

افية، وبناء الفصول، مع الرتكيز على دور ، من خالل الوقوف عند بناء الق"حازم القرطاجين " و
التفاعالت النصية يف حتقيق هذا التماسك، وكذا عالقة بناء النص باستجابة املتلقي، وصوال إىل 

  . خامتة مشلت حوصلة للنتائج املتوصل إليها من خالل البحث
"  سراج األدباءمنهاج البلغاء و " و" العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده  "شكل كتابا        

"    البن رشيق القريواين" ء النقدية املصدرين األساسيني اللذين اعتمد عليهما البحث يف رصد اآلرا
  .                 ، يضاف إليهما مجلة من املراجع، اليت أسهمت بدرجات متفاوتة يف إجنازه" حازم القرطاجين "و 

ألمحد يزن، وكتاب     " وان في العهد الصنهاجيالنقد األدبي في القير " كتاب : من أمهها نذكر
النص والخطاب  "حملمد حافظ الروسي، وكتاب "  ظاهرة الشعر عند حازم القرطاجني" 

اية هذا البحث"  واالتصال   . حملمد العبد، والبقية مثبتة يف قائمة املصادر واملراجع يف 
صعوبات ومشاق، فإّن أهم ما واجه هذا وملا كانت عملية البحث شاقة ومضنية، ال ختلو من       

البحث يف مراحله األوىل هو ضبط املنهج، الذي استدعى يف بعض مراحله تعديل العنوان، إضافة إىل 
صعوبة احلصول على بعض املراجع، غري أن ذلك مل يستطع أن يثنينا عن إمتام هذا البحث وإخراجه 

ن قد وفقنا يف ربط الصلة بني النقد القدمي واحلديث يف صورته النهائية، اليت نرجو من خالهلا أن نكو 
  . ومالمسة أهم ما يتطلبه هذا البحث على مستوى املنهجية والفهم

ويف إطار العرفان باجلميل، وإحقاق الناس قدرها، وجب علّي أن أتوجه جبزيل الشكر والعرفان      
على مساعداته الكبرية يل، وعلى " العلمي لراوي " وكذا االمتنان إىل أستاذي املشرف الدكتور 

دعمه هلذا البحث منذ أن كان فكرة، إىل أن أصبح حقيقة ملموسة تراها العيان، فله مين وافر 
  . االمتنان والشكر والتقدير على دعمه وتشجيعه، فجازاه اهللا عين خري اجلزاء
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ة على تشريفها يل بقبوهلا قراءة وال يفوتين أن أتقدم جبميل آيات االحرتام والتقدير إىل جلنة املناقش

  . ومناقشة هذا البحث وتصويب ما ورد فيه من أخطاء وهنات دعما للمعرفة والبحث العلمي
الذين  1كما أرفع وسام التقدير واالحرتام إىل كل أساتذة قسم اآلداب واللغة العربية جبامعة قسنطينة 

  .شجيع فشكرا جزيالكل الّدعم والت  - خالل سنوات إعداد البحث  - قدموا يل 
وما دمنا يف مقام إسدال الستار على هذا العمل، وجب التوّجه جبزيل الشكر واالمتنان إىل       

يف أصحاب االختصاص، الذين دفعوا عملية البحث العلمي، وفتحوا جماالت املعرفة املغربية األندلسية 
" الربعي بن سالمة  "تاذ الدكتور األسأخص بالذكر  1قسم اآلداب واللغة العربية جبامعة قسنطينة

 . فشكرا جزيال من الدراسات النوععلى كل ما يبذله من جهد تشجيعا هلذا 
  

  رشيدة كالع                                                                        
  2013جوان  1: قسنطينة                                                                 
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أثره على احل زمنية خمتلفة ، مما كان له تواىل على حكم املغرب القدمي العديد من الدول عرب مر  
د على دعم فقد دأب احلكام املتعاقبون على هذه البال. األدبية بشكل خاص، و عامة احلياة الثقافية

إذا ما تعلق  ، خاصةحال دولتهم واملدافع عنهاا لسان ، بغرض كسبهم حىت يكونو بعض األدباء والشعراء
وهو  - كما كانت على الدوام-يف النفوسأثرها البالغ ، إدراكا منهم لسطوة الكلمة و األمر ببسط اهليمنة

وملا كان النقد سليل األدب ورفيق دربه فقد عايش . ما أسهم يف نشاط احلركة األدبية واتساع نطاقها 
 . نفسهاالظروف 
  

 - يلة نوعا ما من الناحية الزمنيةوهي فرتة طو  -مع الفتح اإلسالمي لبالد املغرب داية كانت الب  
حيث شهدت هذه  األغليب؛، و ي ، العباسياحلكم األمو : تشمل هذه الفرتة حكم ثالث دول هيو 

مهما عر رافدا من الناحية األدبية فقد كان الشوباملقابل الفرتة سيطرة واضحة للعرب على زمام األمور ، 
أن إىل ولعل مرد ذلك  إىل شعراء مشارقة؛  -يف هذه الفرتة   - ، بيد أن أغلبه كان منسوبا يف احلياة األدبية

    .1" م الشعراء النتجاع أمراء افريقية ، أو لكثرة قدو السياسية ما زالت للعرب الفاحتنيالغلبة على احلياة " 
  

ا عن هذا األدب اللغ أنّ  واألهم من ذلك هو تعد غريبة عن  -املسيطر سياسيا  -ة املعرب 
، ومن الطبيعي أن تكون الغلبة يف ي أيضا وافد رافق الفتح اإلسالميالسكان األصليني للمنطقة ، فه

مساء اليت اشتهرت يف هذه ومن بني األ .افقوا الفاحتني إىل بالد املغربهذه الفرتة للشعراء املشارقة الذين ر 
يزيد بن حاتم  فقد كانا ينشدان أشعارمها على... ، ربيعة بن ثابت الرقي المسهر التميمي: ةاحلقب

، قصده مجاعة من كان جوادا سريا مقصودا ممدحا "ه ، حيث ذكر أنّ عطاياه) يناالن ( يناال و  يالمهلب
 يكن ديوان أنه ملريب املنتج يف هذه الفرتة كما أن سبب قلة الشعر املغ .2"  فأحسن جوائزهم الشعراء 

م كما كان احلال يف املشرق، وال مرآة عاكسة سكان هذه املنطقة   .حليا
 *) هـ296ت  (بكر بن حماد الزناتي التاهرتي ومن الشعراء املغاربة القالئل الذين برزوا يف هذه الفرتة  

 .نشأ وترعرع يف القريوان الذي
 
  

                                         
 .69، ص 1998،  ، حائل اململكة العربية السعودية التوزيع، دار األندلس للنشر و 1، طاألندلس دراسات يف النقد األديب عند العرب يف املغرب و .  عمر حممد عبد الواحد 1
 .326، ص  6وفيات األعيان ، تح إحسان عباس ، د ط ، دار الثقافة ، القاهرة ، ج . الدين بن خلكان  مشس 2
ا درس ، لينتقل  قدم إىل * ا ، تويف سنة بعدها القريوان حديث السن ، و  .296إىل املشرق أين ذاع صيته واشتهر ، عاد إىل إفريقية ومدح أمراء األغالبة 
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فقد تضاءل حظ املغرب " ما جعل الشعر ينحصر يف أغراض بعينها لعل هذه الظروف هي          
ولكن ليس هلما ما له من شعر الوعيد القائم على ) بالقياس ملصر واألندلس(من الشعر املرح  فيها

 1"  ، فبهذين اللونني يتميز الباقي من تراث املغرب الشعرياملناقضة والشعر الروحي السيما الصويف منه
 لشعر يف املغرب ضمن هذين الغرضنيالظروف الطبيعية واالجتماعية والدينية يف احنصار اوقد أسهمت 

ما املعرب احلق   -الشعر - فإذا كانت هذه هي حال األدب املغريب. يقي عن حياة الناس يف هذه الفرتةأل

  . ن يكون للنقد األديب بصمات واضحةفإننا ال نتوقع أ
  

للمنطقة أي فرتة احلكم  غرب منحا جديدا مع احلكم الفاطميحنت احلياة األدبية يف بالد امل
      فقربوا إليهم الشعراء  ، أبدى احلكام عناية كبرية باألدب حيث؛  ) هـ 361 -  هـ296( الشيعي 

           ، وليكون هذا النتاج األديبعيا منهم لتوطيد أركان دولتهم من جهةس أغدقوا عليهم األموالو 
  . سالحا يشهرونه يف وجوه معارضيهم من السواد السين يف املنطقة من جهة أخرى - الشعري خاصة  -

وهذا اإلغداق سببا يف جعلهم حمجة العديد من الشعراء حىت من خارج منطقة املغرب  فكان هذا الدعم، 
، والدليل على هذه الرغبة يف خدمة الدولة اإلفريقية ما شعراء املشرق يأملون منهم رفدهم كان "فقد 

ا الصنوباملـتنيب يف التحول إىل القريوانروي عن عزم  ري إىل أمري ، أو هو أوضح يف القصيدة اليت بعث 
الذي قام مبدح كل من محمد بن إياد التونسي بني هذه األمساء  من ،2 " الزاب جعفر بن محدون

  . ر، المعز، القائم المنصو المهدي
  

قتهم يف السيطرة على كان الدافع احلقيقي هلذا الدعم واالحتفاء من قبل الفاطميني هو عدم ث  
   ما دفعهم لشراء الذمم إلمالة كفتهم عند الناس  هو ، و ال يف رسوخ أركان دولتهم، و زمام األمور

... الوراققاسم الفزازي، سهل بن أبوال: اوباملقابل كان لألغلبية السنية جمموعة من األمساء الشعرية منه
  . من املرحلة السابقة، إذ مل تعرف أمساء نقدية بعينها االنقد يف هذه الفرتة أوفر حظ مل يكن

  
  

                                         
  .47، ص  1973والنشر ، القاهرة ،  شعر املغرب حىت خالفة املعز ، د ط ، دار الثقافة للطباعة. اد الرب إبراهيم الدسوقي ج 1
   .  نقال عن عمر حممد عبد الواحد.  101، ص   10 ، تونس ، ع 1973التونسية ، ، حوليات اجلامعة ريقيون معاصرون للدولة الفاطمية شعراء إف .جمموعة من الباحثني  2

  .71العرب يف املغرب واألندلس ، ص دراسات يف النقد األديب عند 
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ا لثلة من األدباء والنقاد املغاربة  ا باحتضا       كانت الدولة الصنهاجية أوفر حظا من سابقا

عبد اهللا   **، إبراهيم الحصري*ابن الّرجال: عام منهم يف احلياة األدبية بشكلالذين أضحوا أعالما 
  .1 ******، وابن رشيق*****، ابن شرف القيرواني****، عبد الكريم النهشلي***بن جعفر القزاز 

  
  

  
  
  
  

                                         
البارع في أحكام : الرياضيات والفلك  له كتابية، عرف بعلمه الواسع يف األدب و الشيباين، كاتب ورئيس ديوان اإلنشاء يف الدولة الصنهاج هو أبو احلسن علي بن أيب الرجال*  1

  .هـ 426،  تويف سنة ، أهداه ابن رشيق كتاب العمدة  ، عّلم املعز بن باديس على أكمل وجه األحكام الفلكيةكفاية الطالب في : وكتاب   النجوم
  .110 - 106، ص  1993لعريب ، القاهرة ، ، دار الفكر ا 2البالط األديب للمعز بن باديس ، ط . ينظر عبد العزيز قلقيلة   -      
  .22، ص  1981وزيع ، اجلزائر ، احلركة النقدية على أيام ابن رشيق املسيلي ، د ط ، الشركة الوطنية للنشر والت. بشري خلدون   -        

، وابن خلكان ) الذخرية ( ن بسام يف واب )األمنوذج ( هو أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن إبراهيم بن متيم األنصاري املعروف باحلصري  القريواين نسبة إىل القريوان ، ذكره ابن رشيق يف **
طيبات ،  وكتاب المصون في سر الهوى المكنون، ، ونور الطرف ونور الظرف جمع الجواهر في الملح والنوادر: منها له ديوان شعر إضافة إىل عدد من الكتب ،) الوفيات ( يف 

  . ومطربات القيان  األغاني
     .  13 - 7جليل ، بريوت لبنان ، د ت ، ص زكي مبارك ، د ط ، دار ا حزهر اآلداب ومثر األلباب ، ت. احلصري    -:  ينظر 

  . 45، ص  1991مي ، بريوت لبنان ، ، دار الغرب اإلسال1أمنوذج الزمان يف شعراء القريوان ، ت العروسي حممد املطوي ،ط . ابن رشيق   -         
  . 55،  54صادر ، بريوت ، د ت ، ص  إحسان عباس ، د ط ، دار حوفيات األعيان ، ت. خلكان ابن   -         

  .   هـ  412هـ ، رحل إىل املشرق لطلب العلم ، اهتم بتدريس اللغة والنحو بالقريوان ، تويف سنة 322من مواليد سنة  التميمي ، من أدباء القريوان ، هو أبو عبد اهللا بن جعفر ***
  .376ـ  374، ص  1يات األعيان ، م وف. ابن خلكان   -  : ينظر 

  .  71ص  ، 1، ج 1، م 1979، دار الفكر ،  2إبراهيم أبو الفضل، ط  حبغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة ، ت. السيوطي   -          
يف بالط املعز ، وتقرب منه أدباء عاش  .ر الذين عرفوا بالعلم وقول الشعرهو أحد رجال اجلزائملـهدية ، هـ با 405جلزائري ، تويف سنة اعبد الكرمي بن إبراهيم النهشلي  هو أبو حممد**** 

  . وشعراء القريوان ، تتلمذ على يديه أشهر علماء املنطقة ، وابن رشيق أحدهم 
  .55احلركة النقدية على أيام ابن رشيق املسيلي ، ص . ـ بشري خلدون .  62ـ 60البالط األديب للمعز بن باديس ، ص . عبد العزيز قلقيلة   -  : ينظر

هـ  390طانية ، ولد بالقريوان سنة هو أبو عبد اهللا حممد بن أيب سعيد بن أمحد بن شرف اجلذامي األحدايب القريواين ، شاعر وكاتب وناقد وفقيه فاضل من قبيلة جذام القح***** 
  .هـ بإشبيلية ، تلقى العلم على يد كبار األساتذة ، التحق ببالط املعز حيث التقى بابن رشيق  460وتويف سنة 

  .359، ص  3ادر ، بريوت ، د ت ، م إحسان عباس ، د ط ، دار ص حالذيل عليها ، تفوات الوفيات و . مد شاكر الكتيب حم  -:  ينظر 
  .273لزمان يف شعراء القريوان ، ص ابن رشيق ، أمنوذج ا  -         

  .224، ص  2املغرب واألندلس ، قسم شعراء  1971أخرتوس أدركاش ، د ط ، الدار التونسية للنشر ،  حخريدة القصر وجريدة العصر ، ت. العماد األصفهاين   -         
هـ باملسيلة وقيل باحملمدية ، كان أبوه روسيا ، عاش متنعما خبريات املعز ضمن 390هو أبو علي احلسن بن رشيق القريواين األزدي الشاعر الناقد واألديب الفاضل ، ولد سنة ****** 

األخبار واألقوال ، وكتابه العمدة خري دليل على ذلك ، وقد حفظت له الكتب ما ال  صفوة األدباء والنقاد والعلماء املغاربة الذين حواهم هذا البالط ، عرف بالنزاهة العلمية يف نقل
 قراضة الذهب ، أنموذج الزمان في شعراء القيروان ، طراز األدب ، الممادح والمذام ، متفق التصحيف ، تحرير الموازنة ، أرواح الكتب: يستهان به من العناوين ككتاب 

  . 456وقيل  463أيب الرجال والقزاز القريواين واحلصري وعبد الكرمي النهشلي ، تويف سنة ابن : من أساتذته . وغريها 
 .89ـ  58، ص  2000، املكتبة العصرية صيدا بريوت ،  1ط  عبد احلميد هنداوي ، حآدابه ونقده ، ت العمدة يف حماسن الشعر . ن رشيق اب  - : ينظر 



 
 

6 
 

  

حيث كان بالط دولتهم ازدهارا ؛ من أكثر العصور رفاهية و  المعزوابنه ابن باديس يعترب عصر  
 اجتمع حبضرة املعز بن باديس من أفاضل الشعراء ما مل " :األدباء حىت قيلميدانا لتباري العديد من 

  .اليل عليهاني ختريب القريوان إثر الزحف اهلوظّل كذلك إىل ح، 1" جيتمع إالّ بباب الصاحب بن عباد
  

   :المصنفات النقدية  –1  
اليت عكست مدى النشاط ، افسة العديد من املؤلفات النقديةنتج عن هذا اجلو املفعم باملن         
ا آثارا للخالفات واملاألديب يف تلك الفرتةالنقدي و  اء عارك النقدية الدائرة بني األدب، كما محلت يف طيا

  : قدية املطروحة يف الساحة آن ذاك، ومن أهم تلك املصنفاتوكذا خمتلف القضايا الن النقادو 
  

  : كتاب الممتع في صناعة الشعر -1-1           
  

، ملا تضمنه من يف عمدته " ابن رشيق"  وهو مصدر مهم اعتمدهعبد الكريم النهشلي فه  ملؤل
اليت يشغلها كان منطلق النهشلي إدراكه للمكانة . مهمة شغلت الساحة النقدية آن ذاكقضايا نقدية 

إىل ما كان ، إضافة علما سواه -إىل فرتة ما  - أنّه العلم الذي مل يكن هلم ، و الشعر يف حياة العرب
ا يعلل موازنته بني ، ورمبا هذا مذه القضاياق يف حقيقة هه من التعمّ تمتع به الشاعر من ذوق أديب مّكني

ما الشعر والنثر،    .وتتبع مراحل نشأ
  

ختتلف  "، فقد اليت تناوهلا هذا الكتاب النقدي من أهم القضاياالقديم والحديث تعد قضية           
ل بلد ما ال أه ، ويستحسن عندال حيسن يف آخرفيحسن يف وقت ما  والبالدواألزمنة  املقامات

، كثر استعماله عند أهله، وجند الشعراء احلّذاق تقابل كّل زمان مبا استجيد فيه و يستحسن عند أهل غريه
، ورمبا استعملت يف بلد ألفاظ ال جودة الصنعةحّد االعتدال، و أن ال خترج من حسن االستواء، و  بعد

، من خالل تعبريه عنها  الواقع هي ما حيدد جودة الشعرفهو يرى أّن البيئة و ، 2"  تستعمل كثريا يف غريه
فليس كل افا يف حق كثري من النتاج األديب لذا كان حصر اجلودة يف القدمي والرداءة يف احلديث إجح

                                         
دراسات يف النقد األديب يف . نقال عن حممد عبد الواحد .7هـ ، ص  1343، املطبعة السلفية ومكتبتها، القاهرة ،  1رشيق القريواين ، ط ابن . زيز امليمين الراجكويت عبد الع  1

 .72املغرب واألندلس ، ص 
ن، لبناة اهلالل للطباعة والنشر، بريوت ، دار ومكتبد ط ، شرح صالح الدين اهلواري وهدى عودة،  نقدهالعمدة يف حماسن الشعر وآدابه و . احلسن بن رشيق القريواين علي أبو  2

 .  163، 162، ص 1، ج  2002
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لة فيها هي ما فمضامني هذه النصوص وطرق التعبري عن الدال ال كل حديث رديء؛، و دقدمي جيّ 
 .ب رأينا وجيعل أحكامنا يف حملها يصوِّ 

 
  

          أن يقيم علما خاصا به حاول أّول كتاب تعرض للشعر بالدراسة و  " كتاب املمتع يعد
 ألنّه أدرك ما هلذا الفن من عظيم أثر ومسوِّ ؛ وأن جيعل من كتابه موسوعة يف الشعر وكل ما يتعلق به 

، فإّن أسلوب مؤلفه جاء ن نقد حول الطول املسرف لعناوينهه هلذا الكتاب مغم ما وجّ ر ف. 1" منزلة
  .ارئ فهم تلك اآلراء والنفاذ إىل مكامنهايسهل على الق هو ماو  هال واضحا ضوح الفكرة يف ذهنهس

بأّنه عبد العزيز قلقيلية ، قدميا وحديثا ما قاله عنه ذهب إليه النهشلي من آراء خمتلفةؤكد أمهية ما ومما ي
ياد لدى النقاد قدميا وحديثا يف ، وهذه هي أعلى درجات احلينتقد ، موضوعي حيثذايت حيث ينتج" 

من اإلطالع على ما حواه من آراء من خالل ما ورد يف كتاب العمدة قد متكّنا ل، 2 " الغربالشرق و 
  .  ةجتاه أهم القضايا اليت شغلت الساحة النقدية يف تلك الفرت 

           
  :)الضرائر ( كتاب ما يجوز للشاعر من ضرورة  -2 -1

  

، يتناول هذا الكتاب إحدى القضايا النقدية بي عبد اهللا بن جعفر التميمي القزاز القيروانيأل
ما ميكن أن يعذر فيه من جتاوزات؛ توجيها له حىت  ، أوما يسمح به للشاعر من ضرورات: هياهلامة و 

أرادوا  " -  والقزاز واحد منهم - ، وكأّن النقادأثناء عملية البناء الشعرياوزها ، وال يتجال خيرج عنها
، مث تقييدها حرصا على قواعدهم فقالوا إّن ات اليت حيدثها الشاعر يف البناءبدراستها حصر التغيري 

عدم خروج كله   الغاية من ذلكو ، 3 " احملدث ال جيوز له أن حيدث ضرورة جديد مل يقع فيها القدماء
لشاعر، فقد يفرض رية احلذلك تقييد  بيد أّن يف. على هذه احلدود اليت رمست هلم الشعراء املتأخرين

وراء تأليف القزاز هلذا  الدافعالتعليمي هو كان الغرض تطور املعطيات ضرورات جديدة  ، و السياق
ذه الضرائر ليجنبه اخلطأ وأيضا ليتمكن من الدفاع عن نفسه  الكتاب؛ حيث سعى لتعريف الناظم 

ما يؤخذ على ، أو ضرورات النحوية بدراسته ال"هلذا فقد تناول  ،جتاه ما قد توسم به أشعاره من زالتا

                                         
 .193، ص  2، ج  2000، اإلسكندرية ، هـ ، منشأة املعارف 10هـ إىل ق  5تاريخ النقد األديب والبالغة من ق . حممد زغلول سالم  1
    .219، ص  1993العريب ، القاهرة ، ، دار الفكر  2البالط األديب للمعز بن باديس ، ط . عبد العزيز قلقيلية  2
 .86العرب يف املغرب واألندلس ، ص دراسات يف النقد األديب عند . عمر حممد عبد الواحد  3
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أو ما يدخل  ورغم هذا التحديد فإنّه أورد ما ميكن تسميته بالضرورة املعنوية ،الشاعر يف النحو فقط 
 .اإلجياز يف بعض املواطن اليت يكون اإلطناب فيها معيبا حتريحنو ؛ 1 " ضمن طرق الشاعر يف التعبري

معنوية تساعد الشاعر على صياغة أفضل لأللفاظ   سواء أكانت لفظية أم) الضرائر (  فهذه القواعد
  .وبطريقة عرضه قد تضر باملعىن ، اليتقصد إجياد خمرج يبعده عن السقطات

  

   :ثمر األلباب كتاب زهر اآلداب و-1-3        
  

يعد هذا الكتاب صورة عن احلياة األدبية يف القريوان خالل بي إسحاق الحصري القيرواني أل
صاحبه بتتبع ، إذ عين دائرة معارف أدبية - الكتابهذا حمقق  - زكي مبارك  ، فقد اعتربه هـ 4القرن 

، ونوادر أيب علي أدب الكاتب البن قتيبة، و الكامل للمربد :التأريخ له حىت غدا بأمهيةتطور النثر األديب و 
  .2 القايل

         

وما شهده من تطور وازدهار متناوال خمتلف الكتابات ، عمل احلصري على تتّبع بدايات النثر 
وبدايته إىل  تهالعريب يف نشأ إذا كان اجلاحظ قد عين يف البيان والتبيني بالتأريخ للنثرف " ؛يف هذا الفن

لفرتة  ـعارضا البداياتـاحلصري يؤرخ  فإنّ  له، يفرتة اليت غلب عليها الطابع الشفاهالاستوائه أي يف 
فيعكس التطور الذي أصاب األدب كرد فعل لتطور  املقاماتالرسائل و  ،ازدهاره وعنايته بالنثر املكتوب

ال للكتابة الديوانيةأفسحظروف العصر الذي اضمحلت فيه اخلطابة و  وقد غلب على كتاب  .3 " ت ا
، بيد أّن هذا عيا منه لصقل الذوق األديب العام، سالنثريةو  الشعريةالبحث يف األصول زهر اآلداب 

ل ال حيتف "ه من االحتكام إىل منهج حمدد فهو التقصي يف عرض األفكار افتقر لدقة التبويب ، وخلو 
 ومن األوصاف إىل التشبيهات املوضوعات وإّمنا يتصرف من اجلد إىل اهلزل، بتبويب برتتيب املسائل وال

ا من ال  و أهم الطرق يف التأليف ومن الشعر إىل النثر ومن املطبوع إىل املصنوع وهذه الطريقة من إن عا
لكتاب على فقد كان االعتماد األكرب يف هذا ا ؛4"  األدبية املوضوعاتيفرق بني املوضوعات العلمية و 

 كتاب النقدي وسيلة لرتبية الذوقفكان هذا الخاصة يف اختيار النصوص املنقولة الّذوق األديب للناقد 
  .م األدب من خالل ما رصده من نصوصوتعلي

                                         
 . 87، ص املرجع السابق  1
 .22لبنان ، د ت ، ص جليل ، بريوت زكي مبارك ، د ط ، دار ا زهر اآلداب ومثر األلباب ، تح .القريواين أبو إسحاق احلصري   2
 . 91، ص العرب يف املغرب واألندلس دراسات يف النقد األديب عند . عمر حممد عبد الواحد  3
 .15،  14املصدر السابق ، ص  4
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  :رسائل االنتقاد -1-4          
  

 جاءت ،1 رسائل على طراز املقاماتالنقدي بأّنه يوسم هذا املؤلف  البن شرف القيرواني 
ا من معارك أدبية خمتلفة النقدية يف القريوانلتكون صورة للحركة األدبية و    .، وما كان يدور 

ة من القضايا النقدية اهلامة تضمنت الرسالة الثانية منها مجل - ختلف يف زمن تأليفهاإن او   - هذه الرسائل
املتعلقة و من التوجيهات اليت قدمها ابن شرف و  ...، القدمي واحلديث اإلبداع، السرقات، الضرورات: حنو

أحدمها أن حيملك إجاللك القدمي املذكور على : حتفظ عن شيئني ": بقضية القدمي واحلديث قوله
، والثاين أن حيملك إصغارك املعاصر املشهود على التهاون مبا أنشدت  ما تستمع لهاستحسان العجلة ب

للدفاع عن احملدثني الذين يتعرضون لالنتقاد فقط بسبب تأخرهم زمنيا واعترب أّن فقد سعى  ،2 "له 
  . احلكم عليهم من هذا املنظار إجحاف يف حقهم 

ا من االهتمام  حىت ال حيول  "وضمن احلديث عن قضية اللفظ واملعىن، دعا إىل منحهما الدرجة ذا
دى القدماء عن اخلطأ يف أو ختدعنا هذه اجلزالة ل ،دثنياشرتاط جزالة األلفاظ دون التنبه جلودة معاين احمل

موعة لألدبفقد كانت ذات صبغة لغوية تأرخيية  أما الرسالة األوىل ،3 " معانيهم ، حيث ترجم فيها 
  .من الشعراء املشهورين، ذاكرا سبب متيزهم

  

  :العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده -1-5          
  

الذي كان قّيما على ، ألبي الحسن علي بن الرجالقدمه لمؤلفه ابن رشيق القيرواني 
حيث  ؛ واحدا من أضخم املؤلفات النقديةيعد هذا الكتاب ،  المعز بن باديس ديوان اإلنشاء يف بالط

رشيق عمل ابن لك الفرتة؛ حيث ، وألهم القضايا اخلالفية يف تجامعا ملا سبقه من مؤلفات نقدية جاء
  .اء، مبديا موقفه اجتاه كثري منهااقشة تلك اآلر على من

ميثل املذهب العريب األصيل أي الكالسيكي يف نظرته إىل الشعر عند " ومن املالحظ أّن كتاب العمدة  
اية القرن الرابع وبداية اخلامساألدب والتفقه فيهما، اكتمال حركة علوم اللغة و  مث هو ميثل  .أي يف 

                                         
 .37، ص  19قني ، بريوت ، د ت ، ج معجم األدباء ، د ط ، دار املستشر . ياقوت احلموي  1
بن رشيق املسيلي، د ط ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع    احلركة النقدية أيام ا. بشري خلدون نقال عن  .28، ص  1926النهضة ، القاهرة ،  أعالم الكالم ، مطبعة. ابن شرف   2

 .194، ص  1981اجلزائر ، 

    .99قد األديب عند العرب يف املغرب واألندلس ، ص دراسات يف الن. عمر حممد عبد الواحد  3
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ا إىل األدب وما القمذهب مدرسة  على اخلصوص ريوان األدبية مع ما قد متتاز به هذه املدرسة يف نظر
ملصنف متميزا ، سواء من جهد ابن رشيق يف هذا ابدا ، 1 " يه عبقرية املؤلف الشخصية من ذلكتّتجه إل

أيضا يف املنهج املتبع و  ،ومعاجلته هلا يف طريقة طرحه للقضايا النقدية ل أبواب كتابه ، أو حىتحيث تكام
حيدد يناقشها و عرض خمتلف اآلراء حوهلا ، و مث ي ،كان يعرف بالقضية موضوع الدراسة  حيثيف أبوابه ؛ 
كّلما أكثرت من   ": مبختلف مفاتيح هذه الصناعة قائالإلفادة املتعلم وتزويده وقد سعى .موقفه منها

لب من هو أمر يتط ،2 " سريه على األشياء الرائعةعلم وجت، فإّمنا أريد بذلك تأنيس املتالشواهد يف باب
ذا العلم   .الناقد اإلحاطة 

   
  

  :قراضة الذهب في نقد أشعار العرب -1-6          
  

حيث الشعراء احملدثني ملعاين القدماء؛ ، تناول فيه صاحبه حاجة مؤلف آخر البن رشيق       
       .ال جيعله يتهم بالسرقة، أو ما يعرف باألخذ احلسنعاين بشكل بّني للشاعر طرق االستفادة من هذه امل

اليت استخدمت فيها ، ة للمعارك األدبية يف القريوانمثر " ذهب بعد كتاب العمدة فكانت فت قراضة الألّ 
م وتقليل قيمتها ،شعراءسالحا للنيل من مكانة الالسرقات  غدت السرقة األدبية  .3"  بتهجني ابتكارا

ا ؛ بالنصوصمة تعصف  ّز مكانة أصحا حيث كان ابن رشيق ذاته من بني الذين  املنتجة ، و
فاع عن رغم هدفه اخلاص فيها وهو الدّ "  ، و)  القراضة( طالتهم هذه التهمة ، وهو ما دفعه إىل تأليف 

ا تفصح أيضا عن موقفه من عدة قضايا فرعية تدور حول دراسة ّ مه بالسرقة ، فإ  نفسه ضد من ا
دفه السابق القراضة كتابا يف السرقات بيد أّن حمقق الكتاب ينفي أن تكون  ،4 " السرقات وترتبط أيضا 

ملن أمعن فيها  -رية إّمنا ليه الكثري رسالة يف السرقة الشعقراضة الذهب ليست كما ذهب إ "أّن مبينا 
  ... تتبع املعاين الشعرية ووجوه البديع يف شعر الشعراء منذ أن اخرتعها خمرتعها  -مل النظر بالدرس والتأ

  

                                         
 .6،  5، ص  1972للتوزيع ، تونس ، ،  د ط ، الشركة التونسية  بوحيي الشاذيل العرب ، تحقراضة الذهب يف نقد أشعار . القريواين ابن رشيق  1
   .296، ص  2العمدة ، ج . ابن رشيق القريواين   2

 .   104ص ،  دراسات يف النقد األديب عند العرب يف املغرب واألندلس. عمر حممد عبد الواحد  3
 .106املرجع نفسه ، ص  4
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شغلت  قد طرح قضية مهمةمهما يكن من أمر فإّن هذا املؤلف  ،1"الشعريإنّه دراسة لتطور ذلك اخللق 
  . احلربنت وال زالت تسيل كثريا من هي قضية السرقات الشعرية اليت كا ،بال الناقد املغريب آن ذاك

  

  :أنموذج الزمان في شعراء القيروان -1-7        
  

ترجم  -  وهو ما يعكس نضجه النقدي -  يضاف هذا املؤلف إىل كتايب ابن رشيق السابقني       
تاٍل للعمدة من حيث  وهو كتاب جاء أيضا .عّلق عليها، ذكر أشعارهم و للعديد من شعراء املغربفيه 

ودربة وذوق  ، فتناول شعراء عصره بدراية يطبق فيه خالصة جتاربه يف النقد كان "فقد  زمن التأليف؛
عبد : ء فحسب بل مشل أيضا الناثرين حنوومل يْقصر ابن رشيق ترمجاته على الّشعرا، 2 " مرانة كافيةو 

  .العزيز الطارقي
وحىت ال ف بكل شاعر، موضحا مذهبه الفين يف الكتابة فإنّه كان يعرّ  ؛ما يتعلق مبنهجه يف الرتمجةما أ 

أن يكون سالم  زغلولوقد نفى  ،عمد إىل إدراج مناذج خمتصرة من أشعار املرتجم له يشعر القارئ بامللل
ليف عن أخذ ابن رشيق فكرة التأ" :ة قائالقد استمد منهجه هذا من املشارقصاحب األمنوذج 

ابن اجلراح   إسحاق احلصري، ال عن تأثٍر مبناهج املشارقة كالثعاليب أو ، عن أيباملتعاصرين يف بيئة واحدة
 دية أثناء ترمجة مؤلفهن هذا الكتاب حديثا عن مجلة من القضايا النقتضمّ  .3 "كما رأى أحد الباحثني

إذ ظهر رفضه خبس ؛ القديم والحديثات خمتلفة، من ذلك قضية تعليقما يديل به من هلؤالء الشعراء، و 
لعل هذه اإلشادة بذكر احملدثني من شعراء  " الشاعر احملدث حقه يف التمّيز واإلبداع فقط لتأخره الزمين

ضا التعريف ببعض رمبا كانت الغاية أي؛ 4 " كتابه الذي قصره عليهم يا لتأليفموطنه كانت دافعا أساس
  .قراضة الذهبالعمدة و  :يف كتابيههو ذاته أغفلها  أو، املصنفات  بعض تهااليت أسقطأو  ،األمساء املهملة

    
ا القريوان ق خاصة  ، د شهدتا نشاطا فكريا وأدبيا كبريينجممل القول أّن بالد املغرب وحاضر

، وهو ما أثرى  األدباءيف فرتة احلكم الصنهاجي؛ الذي عرف دعما كبريا من قبل احلكام لألدب و 
ت املؤلفات النقدية بعض حفظاملنافسة بني املبدعني والشعراء، فنجمت عنه تلك املعارك النقدية، اليت 

                                         
 .6قراضة الذهب ، ص . ابن رشيق  1
 .452، ص  1961، دار الثقافة ، بريوت ،  1حياة القريوان وموقف ابن رشيق منها ، ط . عبد الرمحن ياغي   2
 .54-35ص  ، 2، ج  1964قد العريب إىل القرن الرابع اهلجري ، د ط ، دار املعارف ، مصر ، تاريخ الن. حممد زغلول سالم  3
 .113األندلس ، ص قد األديب عند العرب يف املغرب و دراسات يف الن. عمر حممد عبد الواحد  4
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الناقد بصورة و  ،عامل إليه األدب املغريب بشكل كانت مثرة هذا النضج، وهذا الرقّي الذي وص.تفاصيلها
من  -نقدية املشرقية  ضمن املؤلفات الحىت -الواضحة اليت تركها نقاد املغرب تلك البصماتخاصة 

  .القضايا اهلامة اليت شغلت بال الناقد العريب عامةمن لعديد لخالل طرقهم 
  

اء النقدية اليت أبلت بالء حسنا باالنتقال إىل بالد األندلس، تصادفنا جمموعة من األمس 
  .ت راسخة يف تاريخ النقد األندلسيفضلّ 

 - وتذوقهالشعر  رف معظمهم بقرضالذين عُ   -بتتبع بدايات النقد يف األندلس جند أّن حكام املنطقة 
م للشعر والشعراء ، وتشجيعهم  ،وق األديبن العوامل الرئيسية يف تكوين الذكانوا م من خالل احتضا

م منذ عهد عبد الرمحنإجزال العطاء هلمو  ، للمجيدين منهم حىت غدت ، *الداخل ، فقد كان هذا ديد
كان الشعر عندهم له حظ عظيم، وللشعراء من ملوكهم  " إذ ؛ جمالسهم ساحات للتباري واملنافسة

يدون منهم ينشدون يف جمالس عظماء ملوكهم املختلفة ، و  ،هلم عليهم وظائفوجاهة، و  يوقع هلم وا
نّه يعظم يف نفسه ال حمالة فإوإذا كان الشخص باألندلس حنويا أو شاعرا .. .بالصالت على أقدارهم

الرعاية من قبل حكام األندلس دفعت الشعراء واألدباء والنقاد إىل  هذا التعهد وتلك ،1" ويسخف 
  .رى الساحة النقدية تلك اإلبداعاتوهو ما أث، فس، من خالل سعيهم لتجويد نصوصهم التنا

  : منهالالمعة ثلة من األمساء اندلسية إىل التعرف على يقودنا البحث يف الساحة النقدية األ
  **:رسالة التوابع والزوابع  -1-8 

تصورها خيالية  رحلة خالل منمجلة من املسائل النقدية فيها  عرض ***ابـن شـهـيد صاحب
يدينشياطني شعراء العربية و " ، قادته ملالقاة هيدابن ش ، حيظى بينهم باحرتام مواقفه النقدية خطبائها ا

                                         
  ين لداخل أاملشرق  ، مث دخل األندلس ، لذلك مسي با باسيني بعد سقوط دولة بين أمية يفهو عبد الرمحن بن معاوية بن هاشم بن عبد اهللا ، فـّر  إىل أخواله باملغرب خوفا من سيف الع* 

، وقطع الدعوة جدد ما طمس لبين مروان يف املشرق ، و نا املسجد اجلامع والقصر بقرطبة اجتمع مبن بقي على عهد األمويني ، وظـّل يتنقل بني املدن األندلسية وجيمع األنصار حوله ، ب
  . هـ 172منابر األندلس ، تويف سنة آلل العباس يف 

  . 329، ص  2ادر ، بريوت ، د ت ، م إحسان عباس ، د ط ، دار ص حنفح الطيب من غصن األندلس الرطيب ، ت. املقري   - :ينظر 
  .303 ، 302، ص   2حممد شاكر الكتيب ، فوات الوفيلت والذيل عليها ،  م -         

  .222، ص  1در ، بريوت لبنان ، د ت ، م تح إحسان عباس ، د ط ، دار صانفح الطيب من غصن األندلس الرطيب ، . املقري  1
  .اسم شيطان مارد أو رئيس رؤساء اجلن ، ومنه مسي اإلعصار زوبعة : الزوبعة . حلقوه اهلاء للمبالغة أو لتشنيع األمر، أو على إرادة الداهية أيف اللغة هي الرئي من اجلن : التابعة ** 

وجمالسه، ذكر له ابن خلكان  ، عاش يف نعيم قرطبة أيام كانت تعج بالعلم هـ 382األشجعي، أديب وبليغ وشاعر، ولد بقرطبة سنة شهيد هو الوزير أبو عامر بن عبد امللك بن ***  
ا على أقرانه وأصحابه يف مناسبات عدة ، تويف سنة كشف الدك وإيضاح الشك ، وكتاب حانوت العطار : كتاب   حياته مجع يف. بة بقرط 426، له كثري من األشعار اليت كان جيود 

يعاين تقلب األحوال وتسارع األهوال والفنت على قرطبة ، لزمه املرض وأبتلي بالفاجل يف  -ومن بقي  -ة وأصحاب الشأن فيها، وبقي هو حيث تفرق أهل قرطب بني نعيم  الدنيا ونكدها؛
د ط ، مكتبة لبنان   مصادر الدراسات األدبية ،. يوسف أسعد داغر   -.   118 - 116ص ،  1وفيات األعيان ، م . ان ابن خلك -: ينظر   .هـ  425مستهل ذي القعدة سنة 

  .128دت ، ص 
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رغبة  ة من احلوارات مع هؤالء الشياطنيأجرى خالل هذه الرحلة مجل حيث ؛1 " الفنية تقدير حصيلتهو 
شعراء  هذا من خالل تفّوقه على أدباء و  ،من أهل زمانهبالقصور األديب  أوال يف الّرد على متهميه منه

  .أمنوذجا هلمهو إذ يعترب  ؛يونساألندلشارقة باملستوى األديب الذي بلغه وثانيا حىت يبهر امل. كبار
  

على امتداد مدخل وأربعة فصول من هذه الرسالة على طرق جمموعة من  هذا الناقدعكف 
كميالقضايا النقد قضية : أمهها - رصيد معريفو  خرا كل ما أويت من إمكانات لغويةمس -ية يف قالب 

مشهور " ، امللهمة للشعراء ، والداعمة ملواهبهم  ليت ردها العرب إىل شياطني الشعراإلبداع الشعري ا
وقد زاد إدعاؤهم لذلك حىت مسوا ... الشعر على لسانه العرب أّن لكل شاعر شيطانا يقول عند 

ا بينهم  هذا االعتقاد يف استثمر  ؛ حيث 2" قد رووا يف ذلك أخبارا كثرية و  ...الشياطني بأمساء يعرفو
ت اليت ما فتئ"  أجزتك"  الدليل على ذلك لفظةو تفّوق عليهم، الشعراء و  رسالته اليت حاور فيها شياطني

  . تربعه على كرسي النقدق ابن شهيد و للخصوم على تفوّ  تأكيداوقد كان تكرارها  ،ج حواراتهتتوّ 
 احلديث من خالل رحلته اخلياليةحتدث أيضا عن الطبع وأسباب جودته ،كما أملح إىل قضية القدمي و 

واحلاضر حيث  ، الرسالة رحلة يف الزمن ينتقل فيها الشاعر بني املاضي حيث الرتاث األديب " فكانت
وهذا الطابع الزمين للرحلة يتفق مع عدم القدرة على حتديد موقع لبالد اّجلن  .يوجد معاصروا الشاعر

  .3 " حيث يعيش الشاعر؛ حتديدا أرضيا يف بالد األندلس 
إذا اعتمدت معىن قد  ": قائالابن الصقب األخذ األديب على لسان يقرر موقفه من قضية            
، وإن مل يكن بّد ففي غري العروض  ، فأضرب عنه مجلة غريك فأحسن تركيبه وأرّق حاشيته سبقك إليه

أخذ الشاعر من معاين يعترب ابن شهيد  ،4 " تقوي ُمّنُتكاليت تقدم إليها ذلك احملسن لتنشط طبيعتك و 
  . إخراجه يف شكل جديد ومميزو سابقيه أمرا متاحا ، شرط تقدمي اإلضافة ، 

من مث بني عناصر ملا كان التكرار من أدوات التماسك الّنصي فقد جعله ابن شهيد رابطا بني حماوراته ، و 
  .، وإن مل يكن بالصورة اليت حتدث عنها علماء النص يف العصر احلديثالنص

                                         
 28 إىل 27، من  ، أعمال ندوة الرتاث النقدي والبالغي بالغرب اإلسالمي" التوابع والزوابع " ابن شهيد اإلنسان والشيطان  دراسة يف األسلوب اإلقناعي لرسالة  . عبد اهللا موساوي  1

 .77، ص  14، ع  2000ني ، مراكش ، كلية اللغة العربة ، جامعة القروي،   1998نوفمرب 

 .479،  478دار املعارف ، مصر ، د ت ، ص ،  4عائشة عبد الرمحن ، ط  غفران ـ رسالة الشياطني ـ ، تحرسالة ال. أبو العالء أمحد بن سليمان املعري  2
 .86، ص  2008شر والتوزيع ، د ب ، ، دار اهلدى للن 1النقد األندلسي ، ط يف نقد . عمر حممد عبد الواحد  3
 .135، ص  1967در ، بريوت لبنان ، الزوابع ، تح بطرس البستاين ، د ط ، دار صاو رسالة التوابع . أبو عامر أمحد بن عبد امللك بن شهيد  4
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، وأيضا من العناصر النصية  ركنا مهما يف العملية اإلبداعية حتدث عن التلقي باعتبارهكما 
إقناعه و  ف كّل إمكاناته اللغوية للتأثري يف املتلقيوقد وظّ  ؛ اليت يلح عليها علم النص احلديث املهمة

ا و  وهذه احليل تضع القارئ أمام أحداث ". ، ومبا دار فيها من حواربواقعية هذه الرحلة ّ وقائع كأ
، واملالحظ يف هذا اإلطار أّن ابن شهيد يغّيب البعد الزمين ، فال يذكر انتماء الشخصية اليت حقيقية

احلوار و احلوار املتوتر و  ويستعمل ابن شهيد أساليب متنوعة بني احلوار اهلادئ... حياورها إىل زمن معني 
وأخرى بأجواء التوتر الدائرة مرة بسبب حتدي اخلصوم  ي إقناعهفغاية التأثري يف املتلقي ه ؛1 " االستهزائي

، وهو ما يتجلى من خالل اختياره عله يهتم أكثر مبا يورده من حديثبينه وبني معارضيه ، مما جي
  .ل معارضته ألمساء تراثية منتقاةع بني الشعر والنثر ، وأيضا من خالالنموذج املتنوّ 

  

  :الجزيرةالذخيرة في محاسن أهل  -1-9         
  

  .وحىت األدباء الوافدين عليها ،وأدبائهاابه تأرخيا لألندلس يعد كت ،*بن بسام الشنترينيال 
لتشمل الشعر كله ؛ حيث جنده  -على غرار ابن حزم  -سيطرت النظرة األخالقية على تفكري ابن بسام 

حده  خلعة خمتالخديعة حمتال و " ألّن الشعر يف نظره يستبعد غرض اهلجاء ملا يّروج له من معاين سلبية، 
لعل هذا   .2 "املنظوم ، وحقائق العلوم أوىل بنا من أباطيل املنثور و تضليل ، وهزله تدليه و ختييل متويه و 

بيد أّن موقفه هذا مل يقف حائال يف وجه  ،"ذخيرة الذخيرة "كان مربرا لتأخريه ذكر أشعاره إىل كتاب 
وهو ما جعل كتابه حيتل  ،رغبته يف احلفاظ على الرتاث األندلسي ، وإبراز جوانب اإلجادة والتمّيز فيه 

  .الشعراءمن د عدملا زخر به من قصائد وترمجات ل نة مرموقة ضمن املصنفات العربية ،مكا
، وهو ما جعله و ميله ملذهب املطبوعني يف الشعرحن ، سام بعض املواقف النقدية اخلاصةكان البن ب

استبعاد لعل ذلك كان سببا يف و  فة إىل احتفائه بفكرة عمود الشعر؛إضا ، يستجيد طريقة البحرتي
 . خلروجها عن أعاريض الشعر العريب املوشحات من مؤلفه ؛

  
  

                                         
 .83، ص " التوابع والزوابع " الة األسلوب اإلقناعي لرسابن شهيد اإلنسان والشيطان  دراسة يف . عبد اهللا موساوي  1
هـ وهو يف  477هـ حفظ القرآن الكرمي ، وتلقى العلم واألدب ، رحل إىل األشبونة سنة  450ولد حوايل سنة  أبو احلسن علي بن بسام الشنرتيين ، تغليب األصل من مدينة شنرتين ، هو *

  . هـ 453هـ ،  452هـ   541بني سنة ه بني قرطبة واشبيلية ، اختلفت اآلراء يف تاريخ وفـاته السابعة من عمره تقريبا ، تنقل يف حيات
 . 458، ص  3نفح الطيب ، م . املقري  -: ينظر  

  . 374ص ، املرجع نفسه  2
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 :إحكام صنعة الكالم -1-10    
  

تأليف هذا  متّ  ،أحد نوابغ األندلس ونقادها الكبار *القاسم عبد الغفور الكالعي ألبي            
 إّن كتاب إحكام صنعة الكالم يعّد صورة حّية لواقع الثقافة"  :يف عصر املرابطني حيث قيل الكتاب

كر العديد ، فقد ذ أوعىثار واآلراء املشرقية واملغربية فاألدب على عهد املرابطني، مجع فيه صاحبه من اآلو 
  هزمان أعالمذكر العديد من و  ، وأوردها ثبوتا باملؤلفات املشرقية اليت وصلت إىل األندلس من مصادره

 النقد يف األندلسو  ميثل هذا الكتاب مرحلة هامة ومبكرة يف تاريخ البالغة ،1 " أقرانهكما ذكر شيوخه و 
  .النقادد يتقاطع فيها مع غريه من ملا يتضمنه من أحكام نقدية ق

ل إىل ، وضعه صاحبه للّرد على متهميه بامليمؤلفا متخصصا يف نقد النثر إحكام صنعة الكالميعد 
، وبعدم قدرته على خماطبة كّل فريق مبا يليق به من بة يف اإلخوانيات دون السلطانيات، والكتاالغريب
  2، إضافة إىل عجزه عن جماراة املعري لفظمعىن و 

  

 -حسب رأيه- ـملا فيه  ،سببا يف احنياز الكالعي للنثر على حساب الشعركانت النظرة الدينية 
أن : الكتابة منها مجلة من النصائح ملن أراد خوض غمار هلذا أقدم على إسداء ،من وزن ومبالغة وكذب

لى من آتاه اهللا هذه الفضيلة، وبّوأه هذه الدرجة الرفيعة، وعّلمه فصول فالواجب ع " يعتين بنصه
وخيلع نعل  فيخزن لسانه عن الغيبة. يُطّهره من دنس القبائحكتابة أن فّقهه يف ضروب الو اخلطابة، 

إن ساعدته  -  ، منتخبا ، حسن اهليئة نزيه النفس الدناءة، وميتطي صهوة العافية، ويكون بعيد اهلمة،
أّن جعله يتناسى ،  النزيهة والصفات بالصدقمطالبة الكالعي للشاعر  إنّ  .3 "آلة الكتابة  -  اِجلدة

؛ ألّن عملية فالصدق أبدا مل يكن هّم الشاعر ،إبداع صورهاخليال أداة الشاعر الفاعلة يف حتريك معانيه و 
ا لكالعي هذه تلتقي مع دعوة ا .اإلبداع تتحكم فيها مجلة من العوامل ، وحتركه أهواء النفس وتقلبا

  .النقدية املشرقية بعض اآلراء 
                                         

 ن السادس أو أواخر القرن اخلامس ، وهو من اشبيلية ، ولد يف أوائل القر  هو أبو القاسم حممد بن عبد الغفور الكالعي ، ذو الوزارتني ، نشأ وسط أسرة ذات رياسة وفضل وأدب وعلم  *
  األدب    الساجعة والغريب السجع السلطاني ، خطبة اإلصالح ، االنتصار ألبي الطيب، ثمرةتويف يف منتصف القرن السادس، تلقى العلم على أيدي كبار علماء عصره من مؤلفاته 

 . 403 - 401نقد األديب يف األندلس ، ص تاريخ ال. الداية حممد رضوان  - :  ينظر         
للوزير أيب القاسم حممد بن عبد الغفور الكالعي ، أعمال ندوة الرتاث النقدي والبالغي بالغرب " إحكام صنعة الكالم " من الرتاث النقدي والبالغي يف الغرب اإلسالمي . أمينة غايل  1

 . 74اإلسالمي ، ص 
 .35 - 22، ص  1966حممد رضوان الداية ، د ط ، دار الثقافة ، بريوت لبنان ، إحكام صنعة الكالم ، تح . الكالعي مد بن عبد الغفور أبو القاسم حم 2
    .40املصدر نفسه ، ص  3
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ا إذ ي - ضمن حديثه عن النثر - افتتاحات الكتابة بشيء من العنايةالكالعي  خيص ّ رى أ
 ، المصنوعالعاطل، الخالي: فحددها يفوالقدرة اإلبداعية للكاتب ، ختتلف باختالف األسلوب

حمددة ،  ، ومن مث ضبطه وفق مقاييس نقديةس جهده للكشف عن مجاليات النثركرّ  حيث ؛ المرصع
      .املنتصرين للنثر على حساب الشعر رأسأن يكون على  فاستحق

 املعرفة، حتلوا بالعلم و ري يف األندلس نوابغا من الشعراءعرفت الساحة النقدية يف القرن اخلامس اهلج
ا األخالقية لألدب حتكمت فيها ثقافتهم ، كما ُعرفت فئة من املوهبة يف قرض الشعرو  النقاد بنظر

  . الدينية
ا  أمام زحف العاميةتدّين مستواها و  العربيةاللغة تدهور اد وز  القرن السادس لّ ح    بسلطا
لقرب هذه الّلغة من الّناس، فزاد اإلقبال عليها ؛ الزجل ، فظهر ما يطلق عليهقرض الشعر لتزامحها يف

املؤلفات البارزة  فكان من النقد ويف ظل هذا الوضع وجد الناقد نفسه يف حرية بني اإلبداع و  ،اولوع الو 
  :يف هذه الفرتة

  *:ديوان ابن خفاجة   -1-11       
  

رض ، وبعده عن قعرضا عن سريته الفنيةتضمنت مقدمته جمموعة من آراء اخلفاجي النقدية ، و    
 : دمة إىل إعطاء مفهوم للشعر قائالسعى اخلفاجي من خالل املق، الّشعر خالل عصر ملوك الطوائف 

  بعض األمكنة جزء من األجزاء أو أكثر، فقد يتعاطى يفرويمن معىن ولفظ وعروض و الشعر يأتلف  "
فإذا   ؛1"  ، حىت ينتظم حبسب املأمول أو ينشأ ناقص ماء احلسن والقبولآونة ينثرفطورا ينظم البيت و 

 وتسخريها األلفاظ واملعاينية عنصران أساسيان يف فهمه للشعر، فإّن حسن توظيف كان الوزن والقاف
  . فق فيه البعضيز عمال عن آخر يوّ لعنصر اخليال هي ما يرتقي بالّنص الشعري ، ومي

تبار التخييل مقوما يف اع، ابن سيناظهر تأثر ابن خفاجة مبا ذهب إليه بعض الفالسفة أمثال 
الم خمّيل مؤلف من أقوال الشعر ك " فريى أنّ  ،، حيث ال يشرتط فيه صدق أو كذبرئيسيا للشعر

موعة من اإليقاعا؛ 2 "مقفاة  متساوية وعند العربموزونة  ، اليت املتساوية تفالشعر عنده خاضع 

                                         
ا عام  450، ولد عام  هو أبو إسحاق إبراهيم بن أيب الفتح بن عبد اهللا بن خفاجة * وختمها بداية حياته الشعر يف حمبا للطبيعة واجلمال و  ،هـ ، عاش مرتفا 533هـ ببلدة شقر ، وتويف 

  . عمر ناهز الثانية والثمانني سنة زاهدا تائبا ، عن
  . 57،  56، ص  1وفيات األعيان ، م . ينظر ابن خلكان  -         

 .9ص  ،1960منشأة املعارف ، اإلسكندرية ، ، مصطفى غازي ، د ط سيد ال حالديوان ، ت. بن خفاجة ح األندلسي أبو إسحاق إبراهيم بن أيب الفت 1
  .197ص ، 1967ط ، دار الكتاب العريب للطباعة والنشر، القاهرة، د  ،دشكري حممد عيا إىل العريب، تح من السرياينلقنائي ، نقل أيب بشر مّىت بن يونس ايف الشعر. أرسطو طاليس  2
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طريقة مأخذ و  "ابن خفاجة  اعترب الشعر عند. ؛ من خالل ما تتضمنه من معاينقيحتدث تأثريا يف املتل
، وهذا مقاللكل مقام ، و د فيه الصدق، وال يعاب فيه الكذبوإذا كان القصد فيه التخييل، فليس القص

 هذا دليل آخر على تأثر ابن خفاجة ؛1"  من شأنه عقده أو حلهالسرد من الكالم إّمنا يتكلم فيه أهله و 
الذين اعتربوا الشعر قضية منطقية مكونة من مقدمات ، بالفالسفة -  كثري من األندلسيني على غرار -

اأو  قدمات دون أن تكون هناك أمهية لصدق تلك امل، ونتائج  ة تشكيل الصور وإّمنا التخييل وطريق ،كذ
  .هي ما يدخل النص باب الشعرية

  

 ، تبدى ذلك يفطالع على الثقافات األخرى حثيثاواال كان شغف األندلسيني بطلب العلم
الذي قام بنقله من السرياين ألرسطو  "الشعر "، من خالل كتاب هم لإلطالع على املوروث اليوناينسعي

للفرابي  "الشعررسالة قوانين ":لتتواىل عليه التلخيصات حنو، متى بن يونس القنائيأبو بشر إىل العريب 
  وهي مفقودةاليوناني والعربي البن الهيثم من البن سينا ، رسالة في صناعة الشعر ممتزجة  "الشفاء"

  .لعربية، وهو ما يعلل سبب اختالف الرتمجات ا التلخيصات تبعا لزاوية النظر فيهاختلفت هذه الشروح و 
  

الشعر ، وبالذات على كتاب ىل اإلطالع على املوروث اليوناينكانت هذه اجلهود املبعثرة الرامية إ
منطلق األندلسيني يف سعيهم لتطوير فكرة احملاكاة والتخييل عند أرسطو من  من خالل ترمجاته املتعددة

وُجعل مرادفا هلا كما اهتموا باالستعارة حيث رُبط التشبيه باحملاكاة ل ربطها بالصور الشعرية العربية؛ خال
دون أن مينع ذلك رفض األندلسيني للمعاين  ،هو ما شكل لبنة لعديد الدراسات، و ربطوها بالتخييلو 

 : هذه الفرتة مجلة من األقالم منهاوقد برزت يف  ؛الفلسفية
  

  :المغرب في حلى المغرب -1-12        
 

 على - يف سابقة فريدة -ستة علماء اشرتك يف تأليف هذا الكتاب ،*بن سعيد المغربيال          
عبد  :سعيد هم أبو حممد عبد اهللا احلجازي تبعه علماء من آل :هم على التوايل، سنة115امتداد 

هذا األخري هو من قام بإمتامه  ،، وعلي بن موسىموسى بن حممد ، أبو جعفر أمحد امللك بن سعيد
                                         

  .11الديوان ، ص . ابن خفاجة  1
م والعراق وتونس  هـ ، من أسرة عربية النسب ، سافر إىل املشرق وعاش متنقال بني مصر والشا 610أبو احلسن علي بن موسى بن عبد امللك املغريب األديب ، ولد بغرناطة سنة * 

، المقتطف في محاسن أزاهر الطرف ، الفتح المغني في تاريخ المحلى ، الغصون اليانعة في محاسن شعراء ملوك الشعر: هـ ، من مؤلفاته  673هـ ، وقيل   685تويف سنة 
  . رايات المبرزين وغايات المميزين المائة  السابعة ،

 .271 -  262، ص  2نفح الطيب ، م . املقري  -: ينظر 
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كل عناء سهل واألفكار، و  فهذا كتاب راحة قد تعبت يف مجعه األبصار " :هفقد ثبت عنه قول نشره ؛و 
، وقد بُدأ فيه من سنة ثالثني ومخسمائة ، ومنتهاه إىل غرة سنة إحدى وأربعني إذا أجنح القصد 

هو إذ والدي عبد امللك بن سعيد، و  ابتداء هذا الكتاب جدّ  ل من كان السبب يفوأوّ : ، قالستمائةو 
   .1 "حتت طاعة علي بن يوسف بن تاشفنيعة بين سعيد ذاك صاحب قل

شاعرا أندلسيا ، وأيضا نصوصا نثرية عديدة امتدت من  647تضمن هذا الكتاب ترمجة ألكثر من  
 نهذا ،"  املوشحات "و"الزجل " مل يستثن من كتابه ،  هـ 7عهد عبد الرمحن الداخل حىت القرن 

م ما من إدراجهف بعض الكتاب تأنّ  اللذان ، اناملستحدث اناألندلسي انالشعري انوناللّ  يف مصنفا
يف كثري من األحيان من جهة ، والعتمادمها ألفاظا عامية  فتهما لعروض الشعر العريب من جهةملخال

ا األندلسكما أرّخ هذا الكتاب لبعض األحداث و   .أخرى  .الفنت اليت شهد

  

  سم فيه الشعر تبعا ألقسام الكالمقطربات المرقصات والم: البن سعيد مؤلف آخر هو
املرقص، املطرب، املقبول ، واملسموع ، واملرتوك ، مث أخذ ميثل لكل نوع مبا يراه " :فجعله مخسة أنواع هي

ز تركّ  فهيأنواع الشعر  نالحظ أّن هذه األقسام ال تشمل كلّ . 2 "مناسبا من األشعار معتمدا على ذوقه 
ا اليت ترتبط بأحوال، غريها من األحوال  مهملةفقط على جوانب الفرح ،      .النفس وتقلبا

  
  :المطرب في أشعار أهل المغرب - 1-13         

  
الملك   إىلكتابه هذا  أهدى برز يف القرن ذاته الذي وجد فيه ابن سعيد ، *بن دحية الكلبيال

ممن حاولوا استصغار هذا األدب  ، والرّد على بعض املشارقةأدب املغاربةبغرض التعريف ب كامل األيوبي
لبشار بن برد أو لعباس بن هذا الشعر لو روّي لعمر بن أيب ربيعة أو  " :التحقري من شأنه، موضحا أنّ و 

يا ، ومن سلك هذا املسلك من الشعراء احملسنني الستغرب له وإّمنا أوجب أن يكون ذكره منساألحنف

                                         
    .328، ص  2نفح الطيب ، م . ملقري ا  1
لد نفسه ، ص   2   .262املصدر نفسه ، ا
موج البحرين في ': ه ، كان مؤلفا وكاتبا وقاضيا ، له العديد من املؤلفات منها633تويف بالقاهرة سنة بلنسية ه يف 548أو  547هو جمد الدين عمر بن احلسن بن علي ، املولود عام *

اآليات البينات في ذكر ما في أعضاء رسول '  كتابو 'اإلعالم المبين في المفاضلة بين أهل صفين'  كتاب، ' النبراس في أخبار بني العباس' ، 'فوائد المشرقين والمغربين 
  .وهي متنوعة بين التاريخ والسيرة النبوية واألدب والمعاجم ' هل العلم شرح أسماء من لقي من أ' ، ' التنوير في مولد السراج المنير ' و ' من المعجزات  -ص - اهللا 

  .672،  671مناهج التأليف عند العرب قسم األدب ، ص . مصطفى الشكعة  - . 104 – 99، ص  2نفح الطيب، م . املقري : ينظر -
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ظروا أال ن... ه إّال الّدر املنتظم هل وصف ... ثله أن يُهملما حق موإّال فما له أمخل و ، أن كان أندلسيا
وضمن مساره الدفاعي عن الشعر  .1 "أقصروا عن استهجان الكرميو  إىل اإلحسان بعني االستحسان

هـ 2القرن التشبيب ، بداية من أورد ابن دحية مجلة من األشعار املنتقاة يف الغزل و الشعراء األندلسيني ، و 
ه لعدد من الدول ناول، من خالل تةهذا الكتاب املسحة التارخييطغت على  .هـ 7القرن وصوال إىل 

  . عرض ترمجات هلم، و السالطنيوامللوك و 

  :الوافي في نظم القوافي - 1-14         
  

 حديثا عن األندلس وأخبار ؛ حيث ضّمن كتابهمنهج سابقه  فيهج ،  *ألبي البـقاء الرنـدي  
مناقشة ل على كالم يف البالغة والعروض و اشتم كما - طغيان الطابع التعليمي عليه رغم - شعرائها
كما حتدث عن الشعر خترج يف جمملها عن أقوال سابقيه ،  مل واملالحظ أّن آراءه  ... السرقات لقضية

  .، والوصف ، الذم ، العتاب النسيب ، املدح ، الرثاء ، االعتذار: فحصر أغراضه يف
  :المعجب في تلخيص أخبار المغرب -1-15         

  

وقد ظل االنتصار لألندلس  ، واألدب ، مجعت مادته بني التاريخ **عبد الواحد المراكشيل  
ي على اجلانب التارخيي واألديب حيث ركز املراكش؛ ها هاجسا يلح على األديب املغريبوشعرائها وأدبائ

يصف التاريخ السياسي لذلك الغرب "  ؛ إذأن يغفل تصوير البيئة األندلسية العلمي لألندلس، دونو 
، وال يغفل إىل جانب ذلك أن يتحدث عن ـه األديب والعلمي يف براعة وفن كما يصف تارخي...الكبري

 2" ومض العاطفة والشعورساس النفس و طبيعة املكان والسكان ، وما تراه العني من ذلك وما هو إح
ه ، إّال أنّ لنثر، وبعض الرتمجاتاملختلفة بني الشعر وا، صوص األدبية ملة من النّ جلاملؤلف  إدراجرغم 

                                         
  .145، ص  1954القاهرة ،  املطبعة األمريية ، ، د ط ،آخرين و  راهيم األبياري إب حاملطرب يف أشعار أهل  املغرب ، ت. ن دحية الكليب بأبو اخلطاب عمر بن حسن  1

  هو ، هـ  684هـ وتويف سنة  610من شعراء القرن السابع اهلجري ، ولد سنة ، " رندة "هو صاحل بن يزيد بن صاحل بن موسى بن أيب القاسم بن علي بن شريف الرندي ، نسبة إىل * 
  .روضة األنس ونزهة النفس : من مؤلفاته . ة اليت بكى فيها األندلس ، وهي سائرة حنو أيدي الفرجنة قطرا وراء الثاين صاحب القصيدة اخلالد

  ـ  499 - 451 تاريخ النقد األديب يف األندلس ، ص . حممد رضوان الداية  -: ينظر     
  .375ـ  360، ص  3اإلحاطة يف أخبار غرناطة ، ج . لسان الدين بن اخلطيب  -            

رحل إىل فاس وعمره تسع سنوات للتعلم ، مث إىل األندلس وهو ابن ، هـ  581هو أبو عبد الواحد بن علي امللقب مبحي الدين املراكشي ، نسبة إىل مراكش ، من مواليد سنة * *
 ـ ، مث عاود الرحيل إىل األندلس ه 610ومنها انتقل إىل قرطبة ، ليعـود إىل مراكش سنة الثانية والعشرين ، اتصل باألمري أيب إسحاق أيب يوسف املنصور املوحدي حاكم اشبيلية ، 

  . هـ  621هـ وهناك عاش متنقال بني الشام ومصر وبغداد ، انتهى من كتابه سنة  613فاملشرق عام 
  .ملعجب يف أخبار املغرب ، املقدمةا. عبد الواحد املراكشي  - :ينظر     

   .، دار الكتاب ، الدار البيضاء ، د ت ، ص ب 7ممدوح حفين ، ط  حاملعجب يف تلخيص أخبار املغرب ، ت .راكشي عبد الواحد امل 2
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هذا " فجاء  -على خطى بعض املؤلفني األندلسيني  - داتغاضى عن احلديث عن فن املوشحات متعمّ 
تعني متنوع الصفحات بالنصوص األدبية الثمينة ، والقصائد الشعرية اليت " ...  المعجب" الكتاب 

 ب املعجب وما حواه من نصوص أدبيةفرغم أمهية كتا .1" ديب أكثر مما تعني الدارس املؤرخالباحث األ
  . ، ال يشغل حيزا يذكر النقدي فيه يظل يسريافإّن الّشق 
  

، وتقدمي بعضها على بعض من قبل وشعرائها سببا يف رواية األشعار ظل الدفاع عن األندلس        
  منهاج البلغاء وسراج األدباء كتابه 2 *حازم القرطاجنياألندلسيني ، حىت وضع  األدباء والنقاد

وسيكون هلذا ، هو ما أثّر على فهمه للعمل األديبسطو، أعاد ربط النقد األديب بكتاب الشعر ألر  حيث
  . ناقد املغريب ونظرته للنص الشعريالبحث وقفة مع هذا ال

  

املؤلفات املغربية اليت أسهمت بشكل واضح يف إثراء الساحة األدبية كانت هذه نظرة على أهم        
ا كل  ّ والنقدية وتعريف املشارقة بأدب وأدباء هذه القطعة من بالد اإلسالم ، بيد أنّه ال ميكن االدعاء أ

من فراغ عملت يد  ملا يصادفه الباحث اليت أسهمت يف إنشاء مدرسة نقدية مغربية ، املؤلفات املغربية ،
الزمان على توطيد هّوته ، وما تواىل على املنطقة من أحداث تسببت يف ضياع عدد من املصنفات 

  .   القيمة
      

  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
  .570، ص  2009ني ، بريوت لبنان ، ، دار العلم للمالي 19ط  ، قسم األدب ناهج التأليف عند العلماء العربم. مصطفى الشكعة  1

، نشأ مقبال على العلم ، جادا ، نشأ يف كنف عائلة ميسورة احلال ، كان يتنقل بني قرطاجنة ومرسية بقرطاجنة  وإليها نسب م1211هـ ـ  608سن حازم ، ولد سنة هو أبو احل *  2
ية ، مما جعل ثقافته موّزعة بني النحو واحلديث حفظ القرآن يف صغره على أيدي شيوخ أجالّء ، تعّلم قواعد اللغة العربية وقضايا الفقه والنحو واحلديث والعلوم الشرعية واللغو . يف الدرس 

عمره وهناك اضطر ككثري من مواطنيه للهجرة حنو مراكش باملغرب األقصى ، لكن املقام مل يطب له فيها ، توّجه إىل تونس وهو مل يتجاوز الثالثني من .  والشعر وألدب واألخبار واملنطق
  . ء ، وقصيدته المقصورة في ألف بيتمنهاج البلغاء وسراج األدبا التجنيس ، :البالغة والنقد والشعر منها  هـ ، خملفا عددا من املؤلفات يف 684تويف سنة 

  .89 - 52، ص  1981ي ، بريوت لبنان ، ، دار الغرب اإلسالم 2حممد احلبيب بن اخلوجة ، ط  حمنهاج البلغاء وسراج األدباء ، ت. حازم القرطاجين  -: ينظر 
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 :ةالقضايا النقدي - 2     
   

يقودنا البحث يف النتاج النقدي هلذه الفرتة الزمنية إىل معرفة أهم القضايا النقدية اليت شغلت            
  .بال الناقد املغريب، ومدى تقاطعها أو اختالفها مع تلك القضايا املثارة من قبل نظرائهم يف املشرق

هلذا فقد حترى  ، والشعري خاصة؛يب عامةالّنص األد، وسبل حتسني ناقد املغريب بالعملية اإلبداعيةاهتم ال
ا أن تنحوّ جمموعة من القضايا اليت شغلت اهتمامه،  ومن مجلة  اجلودة والتمّيز اجتاهبالنص  واليت من شأ

  : هذه القضايا
  :العملية اإلبداعية -2-1   

ا الشعر      ا صناعة جييد أدوا ّ مبا اكتسبوه ، احملرتفوناء نظر نقاد القريوان إىل عملية اإلبداع على أ
الناقد  فكان دور )التكسب بالشعر ( واحرتافية املهنة  سة الشعرية ،بفعل طول املمار ، من آليات وخربة 

هذا يعين أّن  .فيهاالتحكم  لى من أراد أن ميتهن هذه الصناعة، ينبغي عتوجيه مجلة من التعليمات
  .من الشعراءعلى احملرتفني اهتمام الناقد املغريب كان منصبا 

  

منوذجا امرئ القيس ، متخذا من ه على الشاعر غري احملرتفتطبيق نظريتابن شرف ل فضّ          
   ع يف الواقربها عاملا ميّكن الشاعر من حتقيق ما عجز عنه اليت يعت يقيا مناسبا لنظرته هلذه الصناعة،تطب

فامرؤ القيس أكثر من مغامراته مع  عه،، وعامل خيايل حيقق فيه الشاعر ما ُحرم يف واقالفن تعويض "
كان مبغضا  النساء وأفحش يف ذلك وإّمنا سّهل عليه كّل ذلك حرصه على ما كان ممنوعا منه وذلك أنّه

، اّدعاه قوال وواضح أنّه يرى أّن ن حرص على نيل شيء فمنع منه فعال، وكل مإىل النساء جدا مفركا
د للعمل يف هذه الرؤية إبعا ،1 "وهذا ما يتفق مع رأي فرويد  الفن ينشأ من عدم إشباع بعض الدوافع ،

  . املقموعةطفية ، وجعله عاملا خياليا يفرغ فيه الشاعر شحناته العااإلبداعي عن واقع الشاعر
ا الشاعر احملرتف لكثرة ممارسته  ويذهب ابن رشيق إىل أّن حقائق اإلبداع ووسائله يضطلع 

اد يقع الذي يقدمه ابن رشيق يف هذه الدراسة هو اعتماده منهجا علميا كولعل اجلديد " هلذه الصناعة 
وتشمل ،  ، اليت قررها علم النفس يف دراسة لسيكولوجية اإلبداع به على بعض حقائق اإلبداع

يف  فكلما جنح الشاعر  ؛2 " احملرتف الذي يقول الشعر لذاته اإلبداع لدى الشاعر غري تفسريهأيضا
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ا اإلحيائية ات من خالل استتفجري طاقة الكلم ان أكثر جناحا يف صناعته ، كغالله األمثل لطاقا
  .الشعرية
  

   :اللغة الشعرية -2-2 
  

ا عمل اإلبداعي يف حقيقته خلق لغويال  ، يسخر فيه الشاعر كل طاقة الكلمات وإمكانا
هذه القارئ يتمعن فيما ختفيه / لبعث عناصر اجلمال فيما يعرب عنه من أفكاره ، جلعل املتلقي؛ التعبريية

  . الكلمات من معاٍن ُمكىن عنها
ا؛ لذا ا اللغة مطية يركبها املتلقي للوصول م يف هذه الوسيلة عترب التحكّ إىل كنه املعاين غري املصرح 

ا ، جناح ا للمبدعا وحسن االستفادة من إمكانا ونقطة ، لتكون عنصر متّيز هذا النص ،يف االرتقاء 
مل ، وللشاعر عصية أبّية املراس ،للمتحدث خاَمة طّيعة  "لذا كانت  ؛ري فاعلة يشهرها يف وجه املتلقيتأث

  1 "تستأنس بعد فهي على حالتها الوحشية 
  

ألقت بظالهلا قد ، طويلةقد العريب يف املشرق لفرتة اليت شغلت الن، املعىنفظ و إّن قضية اللّ  
بالنسبة للغة الشعرية كان العنصر املميز واألهم هلا عندهم هي الوزن  -املغرب على الدراسات النقدية يف 

لكن  "ابن رشيق " حساب اللفظ وعلى رأسهم ختّيز نقاد القريوان للمعىن على  وقد ظهر -ـوالقافية 
أسلوب ،  وهذا ما يبعد  الكلمات داخل اجلملةل لديهم على ضرورة وضوح العالقات بنياإلمجاع حاص

  . الشاعر عن اإلشكال والغموض
من الشعراء من يضع كل لفظة "  يف هذا املذهب فريى أنّ " البن رشيق " " ابن شرف " ينضم 
لعل ؛ 2 "ظاهرا غري مشكل وسهال غري متكلف ومنهم من يقدم ويؤخر، فيكون كالمه ا ال يعدوههموضع

م صناعة الشعر،األسلوب، ورفضهم للغموض واإلشكالتفضيلهم لسهولة  وغايتهم  ؛ مرده إىل امتها
  .تلقي حبمله على التفاعل مع النصالتأثري يف امل

الذي  -أّن الكذب " أما صدق الشعر أو كذبه فقد نظر إليه نقاد القريوان من الوجهة األخالقية، فرأوا 
إّن األمر هنا ال  .3 "ن الكذب واغتفر له قبحهحسَّ حسبك ما و  ، حسن فيه -اس على قبحه ع النّ اجتم

                                         
  .60، ص  1961ة األجنلو املصرية ، حممد غنيمي هالل ، د ط ، مكتب ما األدب ، تر. سارتر   1
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أما ، لغة عندهم فهي قائمة على املعىن الذي يعتربونه األهم يف النص اإلبداعيالأما  ،يتعلق بالشعرية 
  .األلفاظ فما هي إال كساء للمعاين 

  

   :بناء القصيدة -2-3
       

ن جانب بريا عتعكان الشعر وال يزال جتربة فنية تعكس قدرة الشاعر على اإلبداع والتمّيز ، و   
، ويف ترابط أجزائها وهو م بشكل ما يف طريقة بناء القصيدة، مبا جيعلها تتحكمن انفعاالته وكوامن نفسه

اية القصيدة تكون كبري يف حتديد اهلدف والطرق إليه يساهم بنصيب   "ما  وام ذات صلة على الدّ ، و
واضحة ببدايتها ، وبذلك يتم للشاعر حتقيق فعل متكامل يف صميمه ينتهي يف موضع شبيه مبوضع بدئه  

لعل  ؛1 "د رحلة أكسبت الشاعر خربات جديدةوإن مل يكن هو بالضبط ألنّه عود إىل هذا املوضع بع
وحدة العضوية ، على اعتبار أّن القصيدة هذا العامل النفسي هو الرّابط بني أبيات ظهر عليها فقدان ال

    .لضوابط وأسس ثابتة اويعطيها من روحه ، وليست بناء منطقيا خاضعربة حيسها الشاعر؛ فيعرب عنها جت
  

هلذا ، احلكم على وحدة القصيدة القدمية الفيصل يفالبناء اخلارجي النقد العريب يعترب 
الل انسجام وترابط تطالب مبراعاة تسلسل املعىن من خ -يف إطار الوحدة املنطقية  - تصاعدت دعوات

  .أجزاء القصيدة
وحدة فصول الرسائل القائمة بنفسها، وكلمات احلكمة " بني وحدة القصيدة وبني ابن طباطبا ربط 

ا ،  جعل الشعر شبيها بالرسائل املشكلة ؛ حيث2 " واألمثال السائرة املوسومة باختصارها املستقلة بذا
أن حيسن االنتقال بسالسة ولطف من و  الشاعر أن يربط بني أجزاء كالمه إذ ينبغي على  من فصول؛
  . آخر ، ومن موضوع إىل الذي يليهغرض إىل

فقد أدركوا القصيدة وهي  -هـ 5ءوا متأخرين زمنيا أي يف القرن الذين جا - بالنظر إىل نقاد القريوان
فنجدهم يلحون على ضرورة متاسك النص وانسجامه لكنهم يرون يف البيت حمور وحدة . مكتملة البناء

  . القصيدة 
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ل ما يصادفه اهتم نقاد املغرب بالقصيدة وطرق بنائها، فاشرتطوا حتسني املطالع باعتبارها أوّ 
ر تعلقا ثومن مث كانت النفوس أك ،يلج من خالهلا إىل فضاء القصيدة إذ تشكل بوابة املتلقي من النص؛

ا الشاعر إىل غرض  ،ا ومطمحا إىل ما بعدها صيدة القهلذا فقد رأوا يف النسيب توطئة مناسبة يلج 
خاصة إذا ما تعّلق األمر باحلديث عن  -  ملا له من علقة يف النفس ، وقدرة على استمالة املتلقي الرئيسي

  . فاملمدوح ال حمالة سيتأثر حلال الشاعر - البني وأمل الفراق
كما رأوا عدم جدوى اإلبقاء على ، مر من آثار احملدثني يف القصيدةوقد اعترب نقاد املغرب هذا األ

عنصري الوقوف على األطالل والرحلة ؛ ألنّه مل يعد هناك مربرا لوجودمها يف ظل تطور الّظروف احلياتية 
إّال وال ميحوها املطر،  تنسفها الّرياحألّن احلضارة ال فال معىن لذكر احلضري للّديار إال جمازا ،  "للشاعر 

هلذا ظهرت دعوات للتجديد متثلت يف استبدال املقدمة الطللية  ؛1 "أن يكون ذلك بعد زمان طويل 
م مل تلقواخلمرية باملقدمة الروضية و    . اا واسعً صدً  العذرية ، بيد أّن دعو

  

، مقطع القصيدة شأنا من مبتدئها ووسطها لّ ال يق"  عملية تلقي األجزاء األخرى من النص
مطلع النص مع غرضه الشعري، حىت يتمّكن من بلوغ أن يتناسب  اشرتط نقاد املغربأو انتقال 

القارئ إىل االستجابة لدالالته، ألّن اإلخفاق يف اختيار املطالع سيؤثر سلبا على / مقصده، ودفع املتلقي
اليت كان قد نقد ابن شرف على أيب نواس ما ختم به قصيدته  الشاعر بني أغراضها ومعانيها ، فقد عاب

  : مطلعها وهو قوله
  يادِ ـــــغَ وَ  ينَ رائحِ  نْ مِ  كٍ ـمَ رْ ي بَـ نِ بَ ++   مْ تُ دْ قِ ا فُ ا مَ ذَ ا إِ يَ نْـ ى الدُّ لَ عَ  مٌ الَ سَ                    

وس املتوجعة وأضاف للنف، لقلوب املتوقعة للخطوب سرعة توقع فحكى جهله ومتم خطأه ، وزاد ا: بقوله
فكانت هذه املالحظة النقدية ؛ 2 "فشجى، ودخل أن يسّر ميدح فهجا ، وأراد أنبذكر املوت شدة توجع

  . س الغاية اليت يستشرفها من وراء افتتاحيتهالذي يفضي إىل عك سوء االختيار، تنبيها للشاعر على
  

المعتمد " الذي قصد  ،"  الحصري "يف تعليقه على " ابن بسام " املوقف ذاته نلمسه عند 
مل يلقه باكيا على خلعه من "لطلب املساعدة وكانت أحواله قد تبّدلت ، وزال عنه ملكه  " بن عباد

 ب وفرتين رها يف الرباملكه ، وال تأّدب معه يف وصف ما انتثر من سلكه ، بل بأشعار قدمية له ، صدّ 
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وهو ما يؤكد أمهية  ،1 "اجي بال املعتمد من البلبال ين وعلى تلك احلال ، وماوعجزها يف طلب اللهى 
   .النطباع األويل للنص الشعرياشكل عطى الذي يباعتبارها امل ،ى املتلقيافتتاحية القصيدة وتأثريها عل

  

االنتقال من موضوع إىل آخر داخل النص الشعري ، فقد دأب أما احلديث عن حسن 
 نقاد املغرب القدمي كانوا... دع ذا ، ُعد عن ذا : القدماء على استعمال بعض اللوازم يف انتقاهلم حنو

م حيرصون على ، " صإىل آخر ألّن يف ذلك ربط بني أجزاء النّ  غرضروج من حسن اخلحريصني على  ألّ
  2 " رض إىل آخر داخل القصيدة الواحدةق النظم إّال جبودة اخلروج من غيتحقالنظم، وال  اتساق

ىل واالنتقال من غرض إ ،االنسجام النصي لن يتحقق إال من خالل التطور املنطقي ألحداث النصف
ذا االتساق خترج " كأنّ ه فطنة الشاعر ومقدرته اإلبداعية،  ، وهو أمر تسهم يف حتقيقآخر دون اإلخالل 

     .3" حتّيل مث تتمادى فيما خرجت إليهمن نسيب إىل مدح أو غريه بلطف 
  

، بل أحل أيضا على د حدود جتويد املطلع وحسن تشكيلهمل يقف طموح الناقد املغريب عن
ونتاجا ملا سبقها كي ال يأيت ؛ ضرورة أن تكون منطقية تدرجا  على ، مؤكداودة خوامت النص الشعريج

 ، وهو ما سيؤثر على عملية االنسجام املتوخاة منه ؤول إىل غري منتهاه املالئممبتورا ، وال يالكالم 
ألّن هذه اخلوامت آخر ، 4 "وال يأيت بعده أحسن منه ، زيادة عليه ال ميكن ال: حمكما سبيله أن يكون"و

خاصة وأّن ، اإليصال  قدمها سيؤثر على عملية، وعدم جتانسها مع ما تمن النص انطباع خيرج به املتلقي
شرطا لذلك اعترب جتويد اخلوامت ) املمدوح ( السامع  اليت يتغّي من ورائها التأثري يفاملدح وسيلة الشاعر 

  .أساسيا ال ميكن التنازل عنه
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، وجودة املطالع االنتقال بني أجزاء الّنص الشعريغرب على حسن د املاشكل حرص نق
لكن منطلقهم يف ذلك ، لنص ككل، والتأكيد على اتساقه وانسجامهلتجويد ادليال على سعيهم واخلوامت 

  . اسك البنية الكربىحجر زاوية يف مت، وانسجامها ا هلاهو البنية الصغرى اليت تعتمد البيت أساس
و حديث عن االنتظام يف االنتقال ، هور النقد املغريبإّن احلديث عن النص الشعري من منظ

م يعتربونه نسيجا متكامال ل، املبدأ واملخرج ه مع حسن ئأجزابني  ّ كن هذا ال يقودنا إىل االعتقاد بأ
   . منسجم األجزاء والفصول ، وهم يف ذلك مل خيرجوا عن مذهب القدماء

  

  :لذاتية والموضوعيةا -4- 2     
  

ذلك ، ناعة هلا قواعدها وأصوهلااليت تعترب القول الشعري صالنظرة النقاد املغاربة على طغت 
التحكم األمثل يف وسائلها  عراء بالط ، يتوسلون املدح مهنة ؛ وهو ما يستوجب منهم ّن أغلبهم شأل

  .أقرب للذاتية منه إىل املوضوعية وهي بذلك
  

كمة   ، واحلاهلجاءو املديح ، "  :أغراض أربعةأصول فن الشعر إىل عبد الكريم النهشلي  ردّ 
ويكون من  .املديح املراثي واالفتخار والشكر، فيكون من فنون ّل صنف من ذلكواللهو، مث يتفرّع من ك

اللهو الغزل يكون من و . املواعظن من احلكمة األمثال والتزهيد و يكو اهلجاء الذم والعتاب واالستبطاء ، و 
ذا التقسيم جيعل الصناعة الشعرية حمكومة بعاط ،1 "والطرد وصفة اخلمر  فة واحدة تشمل العمل  وهو 

ليس  "ال عما يعرتي النفس من أحوال غريبة ومتشابكة ال يكاد خيلو نص من آثارها ألنّه متغاف، ككل 
كيت   أو عدمناكان : إّال أن خيلط بالرثاء شيء يدل على أّن املقصود ميت مثلفرق بني الرثاء واملدح 

 الصناعة أساسي ات هذهإّن ذكاء الشاعر ومتكّنه من أدو  .2 "، وما يشاكل هذا ليعلم أنّه ميت  وكيت
   .لشاعر احملدث بوسائل هذه الصناعةوتزويد ا ، اولة ضبط أغراض الشعر ومعانيهوهو ما دفعهم إىل حم

  

م إىل إحكام بناء النصجاء تأكيد النقاد على غرض املدح  وملا كان التأثري  ،من خالل دعو
مناسبا يلج منه الشاعر إىل الغرض يف املمدوح واستمالته غاية الشاعر فقد وجدوا يف النسيب متهيدا 

كانت دراسة نقاد القريوان ألغراض الشعر   "ذا هل ؛ شعري ملا فيه من لني وعذوبةالرئيسي يف النص ال

                                         
  .211اجلزء نفسه ، ص ، املصدر السابق   1
 . 231، ص  2نفسه ، ج املصدر  2
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، وهذه النظرة وثيقة الصلة  ومعانيه تعتمد على اعتبار وظيفة شاعر البالط هي وظيفة الشاعر احملدث
كل واضح يف هذا اللون لذا كانت ذاتية الشاعر حاضرة بش ؛1 " عة الذي فسروا به الفنمبفهوم الصنا
  .من الصناعة
  :التقليد والتجديد - 2-5

  

وإّمنا اإلبداع مسة ،  ر اجلودة والتمّيز يف زمن معّني دمي على عدم حصمع نقاد املغرب القجي
ظ من وحتف" :الشاعر إىل االنتباه واحلذر بقوله ابن شرفدعا  حيث ؛يشرتك فيها القدمي واحلديث

، والثاين أن  لهباستحسان ما تسمع  جاللك القدمي املذكور على العجلةأحدمها أن حيملك إ: شيئني
فإّن ذلك جور يف األحكام وظلم من ،  عاصر املشهور، على التهاون مبا أنشدت لهحيملك إصغارك امل

اليت جتعلنا نستجيد  ةاملسبقألن األحكام  ؛2 "و عليهما ا فحينئذ حتكم هلما أاحلكام حىت متّحص قوليهم
  . إجحاف يف حق النص املبدع وقيمته ه ، ونقلل من قيمة احلديث لتأخره  هوالقدمي لقدم

  

، وليس الفضل على زمن اإلحسان غري حمصور "الذي يرى أّن ابن بسام وهو أمر يوافقه فيه 
 الفضل للمتقدم : اهللا قوهلم، وحلى به الزمان أو تأخرم وعزيز على الفضل أن ينكر من تقدّ  ،مبقصور

مني لضاع علم كثري رون على كتب املتقد، ولو اقتصر املتأخّ وأمخل من فالن  فكم دفن من إحسان؛
دعا نقاد القريوان الشعراء ؛ حىت ال يظل احملدثون تابعني مقيدين مبعاين القدماء ، 3 " وذهب أدب غزير

والسبيل إىل ذلك كثرة الرواية  - إميانا منهم باملعاصرة  -التطوير يف معانيهم احملدثني إىل التجديد و 
  . يف السرقةإحرتازا عن الوقوع ، ني إلحاطة مبعاين السابقل

، فقد اعترب نقاد املغرب اقتباس معاين القدماء املعاين ليست حكرا على عصر معني  إذا كانت
إذ ال مزية لشاعر على  ؛مشرتكا ، وأّول ذلك أن يكون املعىن عامالكن ضمن بعض الشروط" أمرا مباحا 

ال ففي هذا  ،4 " والبصائر ، ألنّه من قبيل املقرر يف النفوس والواقع حتت إدراك العقل آخر يف هذا ا
، وهو كون املعىن شائعا غري حمصور يف شاعر ل الذي ميكن للشاعر االقتباس منه الرأي حتديد للمجا

  . لفضل سبق اإلبداع السرقة ، خاصة بعد أن اقرتن بصاحبهمعني ، ألّن أخذه يدخل صاحبه يف باب 

                                         
  .173دراسات يف النقد األديب عند العرب يف املغرب واألندلس ، ص . عمر حممد عبد الواحد   1
 .194رشيق املسيلي ، ص  احلركة النقدية أيام ابن. بشري خلدون  نقال عن . 28، ص أعالم الكالم . ابن شرف  2
    . 14،  13، ص  1، ق  1997الذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة ، تح إحسان عباس ، دار الثقافة ، بريوت لبنان ، . أبو احلسن علي بن بسام الشنرتيين  3
 . 89، ص  1975، املطبعة األجنلو املصرية ، القاهرة ،  4السرقات الشعرية ، ط . بدوي طبانة  4
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ذا من ، وهاألخذ احلسنعمل نقاد املغرب على غرار نظرائهم يف املشرق على حتديد طرق 
ملا كانت الشاعرية تقاس على ضوء مفهوم الصناعة " ألنّه ،  أخوذ إما بقلبه أو نقلهخالل جتويد املعىن امل

ف يف املعىن فحسن التصرّ  ؛1 " هذا الشأن تظهر يف إخفائه سرقتهمبهارة الشاعر، فإّن مهارته يف 
النصائح يسديها إىل الشاعر من خالل مجلة من ابن شهيد ، والرباعة يف تصويره أمر يؤكد عليه املقتبس

 ، فاضرب عنه مجلة  حاشيته ، وأرقّ  هكيبا ، فأحسن تر سبقك إليه غريك ا اعتمدت معىن قدإذ " :قائال
  .2  " منتك ط طبيعتك وتقوىا ذلك احملسن لتنشوإن مل يكن بًد ففي غري العروض الذي تقدم إليه

  

، وذلك من خالل تلك اخلصومات الحا للنيل من مكانة بعض الشعراءالسرقة سستخدمت ا           
 ابن هانئ وشعراء افريقيةحنو تلك اليت كانت بني . أعالم من شعراء القريوان ونقادهااليت ظهرت بني 

قراضة وقد شاع أّن كتاب ، قرهب الخزاعي وابن المغيثبني  أوابن شرف وابن رشيق أو بني 
، على أّن حمقق ام صاحبه بالسرقة من طرف النهشليف خصيصا للّرد على االبن رشيق قد ألّ الذهب 
  .3ينفي أن تكون هذه الرسالة قد وضعت خصيصا هلذه الغاية الكتاب 

ا أسهمت بشك ّ من خالل ل كبري يف إثراء النشاط النقدي ، على الرغم من حرارة تلك املعارك ، إّال أ
معناه  ما نقل": السرقة يفناوهلم هلذه القضية حيصر النهشلي وضمن ت، سعي النقاد للكشف عن السرقة 

، وهو كثري األجناس يف السرق من عيوب الشعر  "ابن شرف  يف حني اعترب، 4 "أخذه دون لفظه وأبعد
ام بالسرقة ؛أما ابن رشيق فقد كان أكثر الن،  5 "شعر الناس  إذ يعترب أّن القيود اليت  قاد اعتداال يف اال

ة إنتاج اآلخرين يفرضها الشعر العريب القدمي توقع   .املبدع يف مشا
  

غري أّن أهل التحصيل جممعون من ذلك على أّن " اختلفت آراء النقاد حيال قضية السرقة 
ال ما كان ... السرقة إّمنا تقع يف البديع النادر واخلارج عن العادة وذلك يف العبارات اليت هي األلفاظ 
م وعلى ألسنتهم وكذلك ما    كان من املعاينالناس فيه شرعا واحدا من مستعمل اللفظ اجلاري على عاد

ا معرضة  ّ األنام ومن ها هنا قّل اخرتاع املعاين وقلت لألفهام متسلطة على فكر الظاهرة املعتادة فإ

                                         
  .182 ت يف النقد األديب عند العرب يف املغرب واألندلس ، صدراسا. عمر حممد عبد الواحد   1
 . 287، ص  1، ق  الذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة. ابن بسام  2
    .6قراضة الذهب ، ص . ابن رشيق  3
  . 422، ص  2لعمدة ، ج ا. ابن رشيق  4
 . 232احلركة النقدية أيام ابن رشيق املسيلي ، ص . بشري خلدون   5
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األذهان وأصبحت ُجزًء إّن املعاين الشائعة قد ترسخت يف  .1"لسرقات فيها وصارت إذا وقعت أشهر ا
فيها ويقتبسها دون أن يدخله ذلك يف ميكن للمبدع أن يتصرف  -نت خمرتعةأن كابعد  - من ثقافتنا

   .باب السرقة 
  

جلهود املعتربة للنقاد املغاربة أثرها الواضح يف الدراسات النقدية ، خاصة بعد ربط كان هلذه ا
ة إىل استيعاب حبثهم باإلضاف "ـ تلك اآلراء بنماذج شعرية شكلت خلفية ، ومرجعية لتلك املفاهيم ف

شتها وتأكيدها بأمثلة ، توصلوا أيضا إىل آراء سديدة ، ونظرات صائبة فيما لآلراء السابقة ومجعها ومناق
ه ايف والخيص تأثري اللغة واإلطار الثق املبدع ال ينطلق من /  فالشاعر؛ 2 " تقاليد يف إنتاج الشاعر وتشا

  .  ألّن رصيده من القراءات سرعان ما يفرض نفسه فراغ يف بناء نصه ،
  

  :الصورة الـفنية -2-6
  

قد درج ، فاليت يشكل تكاملها تكامال للّنص  ية األساسيةملا كانت الصورة الفنية هي اخلل
ا   .األدباء على االهتمام 

المجاز والتشبيه  يفواملتمثل  ،الفنية يف معناها البالغي الضيق  حصر نقاد املغرب القدمي الصورة
م للعمل ا؛ واالستعارة  ، اليت  نةلذي اعتربوه صناعة هلا أسسها البيّ ، اإلبداعي وهو فهم نابع من نظر

وألّن مهنة الشاعر   .صورة الفنية بعيدة عن جوهر الشعر، ومن مث جعلوا الجيب على املبدع امتالكها 
تتماشى مع هذا  حبيث؛  عليه التجديد يف معانيه ومن مث يف الصور املبدعة فقد حقّ  ، كانت التكسب
ال يلزمون الشعراء املعاصرين باستعارات  "   هلذا جندهم ، املتلقيوتتالءم مع حال التطور املعييش 

فتفوق شاعر على أترابه من الشعراء هو أمر مرتبط مبدى قدرته على االبتكار يف املعاين  .3"   القدماء
  .وتوليدها

  
  
  

  

                                         
  . 20قراضة الذهب ، ص . رشيق ابن   1
 .263، ص  1958، املكتبة األجنلو املصرية ، القاهرة ،  1مشكلة السرقات يف النقد األديب ، ط . مصطفى هدارة  2
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، يطلعنا على مدى اهتمام هؤالء هذا العرض جلملة من املؤلفات النقدية املغربية القدمية 

     النقاد مبختلف القضايا النقدية اليت كانت متداولة آن ذاك ، مشكلة قاعدة واحدة ملختلف اآلراء 
ا أسه   .مت مجيعا يف النهوض بالنص املبدعوإن تباين الطرح بني ناقد وآخر ، إالّ أ

جنده ال يرقى إىل  - الل القضايا املتناولة من خ -ا الطرح النقدي املغريب القدمي البحث يف مضامني هذ
هذا ألّن سيطرة اء وفق منظور علم النص احلديث ، ، منسجم األجز اعتبار النص نسيجا متكامال موحدا

ومن مث ال يت الوحدة األساسية يف القصيدة النظرة اجلزئية على الذهن العريب ظّلت قائمة ، إذ بقي الب
  . نصي يف حضور هذه الرؤية و انسجامميكن احلديث عن تكامل أ

  

، هذا ة العربية ، ومطّلع على املوروث اليوناينانقسم رواد النقد املغريب القدمي بني مّيال للثقاف
ضحة يف الدراسات النقدية بعد بالشرح والتفسري واإلضافة ، مما ترك آثارا وااألخري الذي أقبلوا عليه 

الل الوقوف عند علمني من ، من خواضح يف صفحات هذا البحث بشكل ذلك، وهو ما سيظهر
من خالل مدونتيهما " حازم القرطاجني"و " شيق القيروانيابن ر ": أعالم النقد املغريب القدمي ومها

  .بشكل أعمق لإلطالع على رؤيتهما للنص الشعري" منهاج البلغاء"و "العمدة "
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  :خنلص من ذلك إىل أنّ 
  
سياسيا قابلتها غلبة للشعراء املشارقة على احلياة األدبية يف املغرب القدمي سيطرة العرب الفاحتني  -

ل يف ظل تضاؤ  حيث اقتصر الشعر املغريب على غرضي الوعيد والشعر الروحي السيما الصويف،
 . األغراض املرحة ، كما قّلت البصمات النقدية يف هذه الفرتة

رغم النشاط األديب الذي عرفه العصر الفاطمي، بفضل إغداق احلكام العطايا واهلبات على  -
ا  . الشعراء واألدباء الستمالتهم، فإنّه مل تظهر أمساء نقدية هلا وز

ا بالط امللوك يف إثراء النشاط النقدي يف املغرب، السيما  - أسهمت املعارك النقدية اليت كان ميدا
ابن باديس وابنه املعز يف إثراء املنافسة بني األدباء والشعراء، جبعلهما  بالطيهما ما قام به كل من 

ا آثار تلك املعارك النقدية، وأهم  ميدانا لتباري األدباء، مما أمثر مجلة من املؤلفات، محلت يف طيا
 . القضايا اليت شغلت الساحة النقدية آنذاك

ملغريب، اليت تعترب البيت الوحدة األساسية يف بناء الذهن العريب اسيطرت النظرة اجلزئية على  -
 .  القصيدة ، رغم العناية جبودة بناء القصيدة واتساق أجزائها

 . ز النقاد اهتمامهم على الشعراء احملرتفني ؛ باعتبارهم أكثر حتكما يف أدوات الصناعة الشعريةركّ  -
شروط ، تنأى باملبدع عن السرقة عمل نقاد املغرب على ضبط عملية االقتباس؛ بوضع مجلة من ال -

 . هذه األخرية اليت كثريا ما كانت سالحا أشهر يف وجه العديد من الشعراء
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ق واملكتوب أهم وسائل االتصال اإلنساين، لذلك كانت العناية و عديها املنطبغة باللّ  تشكل 
بالعمل ، خاصة ما تعلق منها منضروريا عرب الزّ أمرا ملحا و  ؛تركيبهاو صياغتها حسن بانتقاء عناصرها و 

  .اإلبداعي
  

وطرق  تركز اهتمامها على النص، لسنوات األخرية من القرن العشرينيف احلديثة لقد أخذت الدراسات ا
ا بعد أن كان االهتمام منصبا قبل ذلك على، بنائه    وملا كانت كلمة  ،دراسة اجلملة مبختلف مستويا
ضبط هذا املصطلح أمر  فإنّ احلديثة ؛ مرتبطة أكثر مبا هو مكتوب يف الدراسات النقدية " النص " 

  .  ال ميكن إغفالهحتمي 
   

     :مفهوم النص -1  
  

         تعدد املنطلقاتل اددت مفاهيمه وفقتعف، حديثاقدميا و  مصطلح النصضبط استعصى 
ه حيمل يف ، فإنّ عنيم زمكاينّ  زٍ زا يف حيّ ويا منجنص نشاطا لغوباعتبار ال ،ويةكل جمموعة لغعند   اياتوالغ

" النص" هلذا كان ضبط املفهوم اللغوي لكلمة  ،كس البيئة اليت أنشئ فيهاعطياته مميزات فردية ومجاعية ت
  .منطلقا جيدا يقربنا من املعىن االصطالحي

  

   :اللغويةالداللة  -1-1 
 

 .الشيءرفعك : النص " نصص:  املادة اللغوية "نص" ورد يف لسان العرب أن مصدر كلمة 
أي رفعه  : يقال نصَّ احلديث إىل فالن...  صَّ ، وكل ما أظهر فقد نُ  رفعه: نّص احلديث ينصه نصا

 . ت املتاع إذا جعلت بعضه على بعضنصص ... هترفع: الظبية جيدها نصتو . وكذلك نصصته إليه
هلذا قيل نصصت الشيء و ،  السري الشديد واحلثُّ : والّنص والنصيص... شيء أظهرته فقد نصصته  وكلّ 
قال . به ضرب من السري سريع وغايته ، مث مسيّ  ص أقصى الشيءوأصل النّ . ومنه منصة العروس ، رفعته

نص ، و التعيني على شيء ما: النصو  ،فالتوقي: النصو  ،اإلسناد إىل الرئيس األكرب النص: ابن عريب
منتهى : هيمل مجلة من الدالالت و حتص نّ ال كلمة ا التعريف أنّ الل هذمن خنفهم  1". شدته: األمر

                                         
            ، دار املعارف ، القاهرة ، دت  1لسان العرب ، تح عبد اهللا علي الكبري وحممد أمحد حسب اهللا وهاشم حممد الشاذيل ، ط . بن منظور مكرم أبو الفضل مجال الدين حممد بن   1
 .   4442،  4441، مادة نصص ، ص  4م 
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والرفع ، واإلظهار التحديد، و الغليان، و وترفع الصّ : عين أيضاتكما .رفع الشيء، حتريكه، أعاله الشيء
  .واإلسناد والتوقيف والشدة

    

 :من خالل قوله ،احلفاوة والرفعة واملنتهى: ص عند الزخمشري مبعىنالنّ كلمة  تدوقد ور            
بلغ الشيء حد ما عنده من العلم حىت استخرجته و  رفعته إىلنصصت الرجل إذا أحفيته يف املسألة و "

   .1 " نصه أي منتهاه
 ، واالكتمال والقدرة هو املنتهى )نص احلقاق( النص " :ط بقولهاحملي القاموسه صاحب فكما عرّ 
        رفع واملنتهى واإلسناد ال: تبار النص هواع ات اتفاقها علىالحظ على هذه التعريفامل ؛2 "والنضج 

معناه حباجة إىل تركيز  ، ويبقىهذا املصطلح هِ نْ مفاهيم تظل بعيدة شيئا ما عن كُ  وهي ....االستقصاء و 
  حمالة عن املعىن الذي نبحثاليت ستكشف لنا ال، ماهيته االصطالحية  نا إىل تقصيوهو ما يدفع ؛أكرب
  . عنه

  

   :الداللة االصطالحية -1-2
االت رب يف القدم يف كثريالنص مصطلح ضا  ، وعلم الكالمه، ولعل الفقه وأصولمن ا

فهم  و  عي لفهم بنية النص القرآينومبعث ذلك السّ  ، وير داللتهاليت أسهمت يف تط لعلومالبالغة من او 
لم حيتج مع التنزيل فيه إىل ، ف ما أتى الكتاب على غاية البيان فيه " : ص عند الشافعيفالنّ  ؛ كنهه
ومن خصائصه  .مغين عن غريه من النصوصفصفة الكمال أبرز ما مييز النص القرآين، فهو ، 3 "غريه

ويتساوى يف هذا  ،5 " أبعد غايتهما رفع يف بيانه إىل "أو هو  4 "معىن واحدا  ال حيتمل إالّ  "أيضا أنّه 
  .املكتوباألمر النص املنطوق و 

ال حيتمل سوى معىن  النص هو الواضح وضوحا حبيث "وهناك من التعريفات من تربط داللته باملنطوق فـ
مل الذي يتساوى  أقرب ) الظاهر (  ، ويكونفيه معنيان يصعب ترجيح أحدمهاواحدا، ويقابل النص ا

  . 6 "إىل النص من حيث إّن املعىن الرّاجح فيه هو املعىن القريب 
                                         

  .636ص  ، مادة نصص ، 2004وت لبنان ، لطباعة والتوزيع ، بري ، دار الفكر ل أساس البالغة ، د ط. أبو القاسم جار اهللا حممود بن عمر الزخمشري اخلوارزمي  1
 . 40، ص  12 ، ع 1997مفهوم النص عند املنظرين القدماء ، جملة اللغة واألدب ، جامعة اجلزائر ،  .حممد الصغري بناين  2
 .   32أمحد حممد شاكر، دون بيانات ، ص  الرسالة ، تح .حممد إدريس الشافعي  3
يد تركي ، ط   .إبراهيم بن علي الشريازي  أبو إسحاق 4   .128، ص  1988، دار الغرب اإلسالمي ، بريوت ،  1كتاب املعونة يف اجلدل ، تح عبد ا
يد تركي ، ط  املنهاج يف ترتيب احلجاج ، تح كتاب  .الباجي  أبو الوليد 5   .12، ص  2001، دار الغرب اإلسالمي ، بريوت ،  3عبد ا
 .180، ص  2000 العريب ، بريوت ، ، املركز الثقايف 5مفهوم النص دراسة يف علوم القرآن ، ط  .أبو حامد أبو زيد  6
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وهو مفهوم يظل بعيدا عن  السنة،ه التعريفات حصرها الّنص يف الكتاب و هذ الحظ علىيما 
انتقاله إىل  "ألّن ؛ نهما ال يفضي بنا إىل نتائج تذكر ولعل حماولة التقريب بي ؛النص عند الغربينيمفهوم 

قد وضع املتلقي حّيز الدراسات األدبية وشيوعه يف أكثر النظريات الفلسفية واألدبية والنقدية احلديثة 
وهو يرتدد يف مجيع  ،صطلحمساعه هلذا املاضطراب يعيشها جرّاء قراءاته أو  اليوم يف حالةالعريب 

الذي يعرفه ) املعجمي العريب ( الدراسات النقدية احلديثة ، وذلك لعدم مقدرته على الربط بني املفهوم 
  ا قاصرً  املفهوم القدمي ظلّ  ذا فإنّ هل ؛1 " رفية يف املصطلح من مفاهيم جديدة وبني ما تبثه احلقول املع
ص نظر إىل النّ الدراسات العربية املعاصرة  حيث أصبح يُ  يف ملسناههو ما  و. واحتاج إىل دفع جديد 

إذ  ؛2 "كل بناء يرتكب من عدد من اجلمل السليمة مرتبطة فيما بينها بعدد من العالقات  "ه على أنّ 
خالل مجلة من  ، من بط فيه عنصرا رئيسايظهر النص شكال متكامال غري حمدود الطول، ُيشكل الرتا

  . العالقات املختلفة
  :3 ثالث يف حني نظر حممد مفتاح إىل النص من منطلقات

   .االحتمال واملمكن أيضاص على احلقيقة و النّ  ليدل جتاوز ثنائية احلقيقة واالحتمال ؛: أولها -
احلقيقة على املكتوب املتحقق يف كتابته عالقات  ق يفحيث يطل؛  تدريج املفهوم: ثانيها -

 مرتابطة بني املكونات املعجمية والنحوية والداللية والتداولية يف زمان ومكان معني ، وما مل تتحقق فيه
  . هذه العالقات خيرج عن إطار النص

         نوعهو ، صحجم النّ أن يؤخذ يف احلسبان ينبغي يعتمد على تدريج املعىن،  :ثالثها -
  . ف درجة داللة اجلمل يف النص نفسه، واختالف درجة داللة النص باختالف نوعه واختال

  

حيث مل يطالب  احلكم بالنصية على العمل املنشأ؛ لقد جعل مفتاح هذه املعايري أساسا يف
ها لّ ر كتسخّ ، لعالقات ، فهو نسيج حقيقي تسهم يف ربط عناصره مجلة من اد باحلقيقةاص بالتقيّ النّ 

 تأثري أكثر يف، وال ون أقدر على حتقيق عملية اإليصالليك، وحسن التعبري عنه خلدمة املعىن 
، واألسس اليت نص خصوصية كلّ وهو أمر يسهم فيه املنطلق الثالث من خالل معرفة ، القارئ /املتلقي

 . الكربىعليها بناه الصغرى و  تقوم

                                         
 .88، ص  451 ع، 2001ما هو النص ، جملة املعرفة ، وزارة الثقافة اجلمهورية العربية السورية ،  .لة األمحد  1
 .35، ص  2000ت ، الدار البيضاء ، ،  املركز الثقايف العريب ، بريو  2يف أصول احلوار وجتديد علم الكالم ، ط  . طه عبد الرمحن 2
 .  28 - 23، ص  1997مد اخلامس ، وجدة ، ، منشورات كلية اآلداب والعلوم ، جامعة حممساءلة مفهوم النص ، د ط . فتاح حممد م 3
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  :مفهوم عند الغربيين -3 -1 
 

ا مأخوذة من الفعل  ) textus(  النص املتتبع لكلمة حيث يقابله ؛  ) texére ( نصّ جيد أ
فإذا  ،خلق عمل منسجم متكامل وفق أسس وقواعد معينة، ولعل الرابط بينهما هو  نسيجبالعربية كلمة 

ومتناسق ، فإن بناء النص حيتاج إىل مهارة ودربة تسمح بإعطاء عمل متقن  وصنعة ؛ اكانت احلياكة فنً 
هذه اخليوط جتمع عناصر املختلفة واملتباعدة يف   ج من الكلمات يرتابط بعضها ببعض،النص نسي"  ألن

فخاصية النص مقدرته على اجلمع بني العناصر  ؛1 " )نص ( كٍل واحد هو ما نطلق عليه مصطلح 
ومن مث وية متشابكة حيث تسهم يف حتقيقه عناصر لغ هرها يف نسيج واحد ميزته التجانس؛وص املتباينة

  .فهو أشبه بقطعة احلياكة اليت تتجانس فيها ألوان وخيوط خمتلفة لتخلق حتفة فنية مجيلة
تأكيد للفهم  هذا ،2 " يج ملا فيه من تسلل يف األفكار وتوال للكلماتالّنس " :ّن الّنص هوكما قيل إ

وال وحىت اجلمل جيعل الد ،جيدعرضها يف أسلوب ترابط األفكار وانسجامها و  أنّ الذي مفاده األول 
  . ترتابط خبيط واحد

  

املنطلقات ، ووفق تباين ارس املدو  اتتعدد االجتاهبتعددت التعريفات الغربية احلديثة للنص  
وردت  قد ،ر يف السبعينات من القرن العشرين التبلو شكل و حيث أخذ علم اللغة النصي يف التَّ ؛  اللسانية
ا لضبط معاملعريفات سعى الت مجلة من   : النص ؛ نذكر منهاأصحا
ذات  تباره نظاما من العالقات املعقدةنظرت إىل النص باع: ) j. kristéva(  جوليا كريستيفا -

حتدد النص كجهاز َعْربٍ لساين يعيد توزيع نظام اللسان بواسطة الربط بني    " حيث ؛ تواصليةاليزة امل
كالم تواصلي يهدف إىل اإلخبار املباشر وبني أمناط عديدة من امللفوظات السابقة عليه أو املتزامنة معه 

  : فالنص إذن إنتاجية ، وهو ما يعين
ولذلك فهو ) صادمة بناءة ( عادة توزيع باللسان الذي يتموقع داخله هي عالقة إأن عالقته  -أ     

 . عرب املقوالت اللسانية اخلالصةقابل للتناول عرب املقوالت املنطقية ال
فوظات عديدة ، ففي فضاء نص معني تتقاطع وتتناىف ملتداخل نصيترحال للنصوص و  - ب   

  .3 " مقتطعة من نصوص أخرى
                                         

 .12، ص  1993 ، الدار البيضاء ، ، املركز الثقايف العريب  1نسيج النص حبث ما يكون به امللفوظ نصا ، ط .األزهر الزناد  1
 .25، ص 1993،  املغرب،  منشورات ديداكتيكاتدريس األدب إسرتاتيجية القراءة واإلقراء ، دط ، . محود  حممد 2
   .21، ص 1997دار البيضاء املغرب ، توبقال للنشر ، ال ، دار 2فريد الزاهي ، ط  علم النص ، تر. وليا كرسطيفا ج 3
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عديد االحتماالت القرائية من على إن الصبغة التفاعلية اليت حتملها بىن النص جتعله مفتوحا 
أين يعكف القارئ على   ، ، ألّن عملية القراءة تبدأ بعد عملية اإلنتاجخالل املنهج املتبع من قبل الناص

نتاج عمليات معقدة  أي نص كيفما كان نوعه "هلذا فإّن  ؛كشف الدالالت اخلفية خلف الُبىن الّلغوية
           إنتاج مستمراملنتج هي  مع النصفاعل املستمر والتفعملية القراءة  .1" الرتابطو  من التفاعل

  .لة متجددة على مكامن الداللة فيهوإطال
  

يف مجلة من النقاط  ( R.barthes ) حاول صالح فضل أن حيدد معامل النص عند بارث 
 :2 ميكن توضيحها كاآليت

  . تاج حمددنالنص عند بارث بديل للعمل األديب، فالنص منهج ال إ -
  . النص شيء متجدد باستمرار، مفتوح على تعدد القراءات -
  . اللغاتالنص نتاج لعملية التقاطع والتداخل للثقافات و  -
  .دوره مقصور على اإلنتاج، و ليس للمؤلف سلطة على النص -
   

 ور األكرب يفة الدّ ؛ إذ يعطي القراءالناص/ ميل بارث للمتلقي على حساب الباث املالحظ 
مفهوم النص أكثر مشولية من  نّ ت تتجدد بتجدد القراءات؛ حيث إ، اليت ما فتئ الكشف عن الداللة

على ثقافة املبدع املنفتحة أين تظهر فيه  يعطيه خصوصية أكرب، ؛ ألنّه خاضع ملنهج ماالعمل األديب
 تتطلب من القارئ تركيزا أكرب، ما جيعل عملية القراءة عملية ِحَرِفّيةً الثقافات، وهو يد اآلداب و عد
ليس إّال لغة، أي نظام  "هلذا كانت نظرته إىل األدب على أنّه  طي القراءة االستهالكية السطحية؛لتخ

  .3 "من العالمات، جوهره يف الرسالة اليت حيملها وإّمنا هو يف نظامه بالذات 
  

حيث  ؛مرتابط األجزاءنص بناء لغويا ال خيتلف لومتان عن سابقيه يف اعتبار ال: يوري لوتمان -         
فيما بينها  بوصفه مكونا من متوالية من الوحدات الّلغوية املرتابطة -)  النص( قسم املنتج الذهين  "

فهذا البناء  ؛4 " أخرى غري فنيةنصية فنية و إىل بنية  -واملنتظمة يف نسيج من الوحدات املتكاملة الداللة 
من خالل جمموعة عاما هو النص  اليت تشكل هيكال، ىن املنسجمة دالليال من مجلة من البُ اللغوي مشكّ 

                                         
 . 109، ص  2005ار البيضاء املغرب، ، املركز الثقايف العريب، الد 1من النص إىل النص املرتابط مدخل إىل مجاليات اإلبداع التفاعلي، ط. سعيد يقطني  1
لس الوطين للثقافة وال، املعرفة  عاملد ط ، النص ، بالغة اخلطاب وعلم . صالح فضل  2    .230، ص 1992فنون واآلداب ، الكويت ، ا
   .21علم النص ، ص. كرسطيفا جوليا   3
 .16، ص 2009 ، د ط ، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة ،أدبية البنية النصية يف ضوء العملية اإلبداعية واملمارسة النقدية . خلضر زبادية وحبيبة الطاهر مسعودي  حممد 4
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بنية فنية  كبري يف جعل هذه البنية النصية ، واليت تسهم بشكلاخلارجيةمن العالقات املختلفة الداخلية و 
مفتوحة على القراءات من خالل ما حتويه من دالالت خفية خلف هذه حيث تكون  -كما يسميها   -

  . املدونة الكالمية
  

  النص عندمها :) M.A.K.haliday et Ruoqaiy hasan ( هاليدي ورقية حسن -
 ... امتدتمكتوبة مهما طالت أو ة لإلشارة إىل أي قطعة منطوقة أو كلمة تستخدم يف علم اللغ" 

ا اجلملة بالعبارةوالنص يرتبط باجلملة  نظرة إىل النص أنه وحدة  لوأفض...  بالطريقة اليت ترتبط 
 احلجمي ليس معيارا يف تعريف النصفالعنصر  ،دة كالمية جامعها الوحدة الدالليةالنص وح؛ 1"داللية

تعالقا جامعها الوحدة  ، وأكثرلبنية أكرب املشكلة - ومجل من عبارات -بل ترابط وانسجام عناصره 
ن اجلمل تشكل كل متتالية م" إذ  ؛ طلرتابهذا ما يؤكد أن رأيهما قائم على فكرة التماسك وا. الداللية

تتم  ألصح بني عناصر هذه اجلمل عالقات، شريطة أن تكون بني هذه اجلمل عالقات أو على انصا
متتالية برمتها  حقة، أو بني عنصر وبنيوآخر وارد يف مجلة سابقة أو مجلة الهذه العالقات بني عنصر 

بني أجزاء خلق رابط داليل و اجلمل يف جمموعة من الوسائل اللغوية حن تسهم. 2 "سابقة أو الحقة 
   . النص

  

 مفهوم النص ال "ألن بني النص؛ إىل ضرورة التفريق بني الفقرة و تودوروف يف حني يدعو 
ذا املعىن جيب متييز النص ) أو العبارة أو املركب إخل ( يتموضع يف نفس املستوى مع مفهوم اجلملة  و

تابا عن الفقرة اليت متثل وحدة مطبعية لعدد من اجلمل ميكن أن يكون النص مجلة، كما ميكن أن يكون ك
  .3 " انغالقهاستقالليته و بأكمله إّن أهم ما حيدده هو 

واستقالليته العنصر األساس يف حتديد مفهوم يف اعتبار انغالق النص ، يشرتك هذا التعريف مع سابقه 
ال ميكن فهمها إّال كوحدة مستقلة  معتربين إياه بنية مغلقة،  ارات أخرى، بغض النظر عن أي اعتبالنص

رج عن االجتاه الشكالين الذي يعزل النص عن أي دون النظر إىل أي معطيات أخرى ؛ وهو أمر ال خي
  .كريستيفامر مل تسلم به ناقدة مثل جوليا  أوهو  ، معطيات خارجية عند الدراسة

 

                                         
 . 31، ص 2009الدار البيضاء، ، ، النادي األديب ، واملركز الثقايف العريب، بالرياض 1إشكاالت النص دراسة لسانية نصية ، ط . مجعان بن عبد الكرمي  1
 .13، ص  2006، بريوت لبنان ،  ، املركز الثقايف العريب ، الدار البيضاء املغرب 2لسانيات النص مدخل إىل انسجام اخلطاب ، ط  .حممد خطايب  2
   .، الصفحة نفسهانفسه املرجع  3
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تعريفات النص ال خترج يف  لّ جُ  إىل أنّ  )  ( Klaus Brinkerبرينكركالوس كما ذهب 
وقد اعتمدت معظم التعريفات  ول يقوم على أساس النظام اللغوي؛االجتاه األ : "اجتاهنيمنطلقها عن 

ويقوم  هر الّنص كتتابع متماسك من اجلمل،فيه على علم اللغة البنيوي والنحو التحويلي التوليدي إذ يظ
االجتاه اآلخر على أساس نظرية التواصل فيعّرف النص بوصفه فعال لغويا معقدا حياول املتكلم به أو كاتبه 

ع أو القارئ ، ويقرتح برينكر مفهوما مدجما للنص ينظر إىل كال أن ينشئ عالقة تواصلية معينة مع السام
 1" دة لغوية وتواصلية يف الوقت نفسه السياقي فيعّرف النص بكونه وحانبيه اللغوي البنيوي والتواصلي ج

  .جتاهني للخروج مبفهوم شامل للنصللتقريب بني االحماولة من الناقد  هذه
  

    فريى أنّ ؛  أن يوضح مفهومه اخلاص للنص( Tuen A.vandijk ) فان دايك وحياول 
) أصوات ، كلمات ، بناء اجلملة ، املعىن ( النصوص ال متلك فقط ُبىن قاعدية على مستويات خمتلفة  "

، والبالغية اليت هي يف الُبىن  األسلوبية و ) الرتسيمات ( ولكنها أيضا متلك ُبىن أخرى مثل البىن العليا 
فالنص عنده نسيج تتداخل ؛  2 " عن البنينة اإلضافيةمستويات النص مسؤولة عن التغيري ، و عدد من 

  .متعدد األبعاد منفتحا على القراءاته جتعل؛ ت يف تشكيله عدة اختصاصا
  

ا كان هلا خلف  اليت، ة أيضا من التعريفاتن خالل هذه العينة املتشبعة واملتداخلة واملختلفم يا
ا وأيضا ا ومنطلقا يعكس فهمهم للّنص  مانع ، جامع ني ضبط تعريف حاول كثري من الباحث، مربرا

  . ص األدبيةنهم من دراسة النصو ميكّ 
الّنص  " مفاده أنّ الذي ؛ صب بني وجهات النظر يف فهم النّ ، يُقرّ قد سعى بعضهم لوضع تعريفو 

اية تقديرا ، منطوقة أو وحدة كالمية مكونة من مجلتني فأكثر حتقيقا أو حتقيقا و  مكتوبة هلا بداية و
ا وتتداخل مع منتجها و  أو مفرتض  ، وهي تتجه إىل خماطب معنيلغتها يف عالقة عضوية ثابتةتتحدد 

  .3 " غري اللغوية اليت قد تؤثر فيهاوميكن أن يصاحب تلك الوحدة الكالمية بعض اإلشارات السيميائية 
   القارئ / للمتلقي اموّجه يعدالكمال والتعالق ، مستها ة الطولغري حمدودفالّنص باعتباره وحدة كالمية 

                                         
 .29 - 22، ص  2005وزيع القاهرة ، ، مؤسسة املختار للنشر والت 1سعيد حسن حبريي ،  طفاهيم األساسية واملنهج ، تر التحليل اللغوي للنص مدخل إىل امل. كالوس برينكر  1
    2004 ،، املركز الثقايف العريب ، بريوت ، الدار البيضاء1شي ، طمنذر عيالعالماتية وعلم النص ، تر ضمن كتاب ا مدخل أويل إىل علم النصوظائف النص بىن و . فان دايك . أتوين  2
 .189،  188ص  
  .  32عبد الكرمي ، إشكاالت النص ، صمجعان بن  3
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من خالل تلك  ،لذي يعمل على كشف دالالته اخلفيةا –ص مسموعا أو مكتوبا نّ سواء أكان هذا ال -
  .هو القراءةولصيق بالنص أال و مهم ف على عنصر قودنا للتعرّ ، وهو ما ي أويليةالت القراءة احلصيفة

 

  : التلقيقراءة و بين الالنص  -2     
 : النص تلقي -2-1             

 العادة على غريحيث أبدت  ؛يثة حتوال واضحا يف جمال دراستهاعرفت الدراسات احلد
هذا التغيري يف توجه . ا موجهة صوب املبدع، مث صوب النص، بعد أن كانت عنايتهاهتماما كبريا باملتلقي

  .ص ، والكشف عن أبعاده الدالليةغايته فهم النّ الدراسات النقدية احلديثة ؛ 
ما ات باملوضوع هو ، أو الذّ العالقة اليت تربط القارئ بالنص فإّن البحث يف ؛ نص كتب ليقرأملا كان الو 

  . تروم نظرية التلقي الكشف عنه
حدود دقيقة بني أو وضع من الصعب التمييز  " لعالقة املتداخلة بني الطرفني، اليت قوامها التفاعلهذه ا

ض خميلة فالنص حيرّ  ؛1" أو بني ما ميكن أن يُقرأ يف النص، وبني ما هو مقروء فيه فعال، التأويلالواقعة و 
ه اللغوي، وصوال إىل ما خيتزنه من دالالت، عرب قراءاته اخرتاق نسيجو  املتلقي على الولوج إىل فضائه

  .املتتالية
   

مها ، إىل قطبني بارزين يف الدراسات احلديثة مفهوم التلقي اكتمالون فضل أرجع الدارس           
  Wolfgang Iser)(فولفغانغ إيزر و  (Hans robert jaus)هانس روبرت ياوس: األملانيانالعاملان 

ميكن تقدمي ياوس بصفته املنّظر الذي . ني ملا يسمى مجالية التلقيإيزر هيكلني نظريوضع ياوس و "  إذ
.  هرة تارخيية معيارية، ذات طابع يعلو على الفردية، يف االجتاه الذي سبقت له براغلقي بوصفه ظاطّور الت

اه ، يف اجتتركيب العالمة يف القراءة ضل من حّدد العالقة بني التلقي و ميكن تقدمي إيزر بصفته أفو 
، الذي على إعادة االعتبار إىل املتلقي فقد عمل هذان القطبان .2"  إجناردن)  تفسريية (هومنيوطيقا 

  .راسات السابقة للعملية اإلبداعيةدوره مغيبا يف الد ظلّ 
جعل موضوع هذا ما مضامني البحث عند هذين الناقدين، و  كذالقد تباينت جماالت االهتمام، و  

  . كشف عنه هذه الوقفة عند كل منهماهذا ما ستو  ا؛البحث عندمها خمتلف

                                         
 .23، ص  1993التلقي إشكاالت وتطبيقات ، د ط ، منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ، الرباط ، نظرية التلقي والنقد األديب العريب احلديث ضمن نظرية . أمحد بوحسن  1
 .128نظرية اللغة األدبية ، تر حامد أبو أمحد ، د ط ، دار غريب للطباعة ، القاهرة ، د ت ، ص . خوسيه ماريا بوثويلو إيفانكوس  2
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ما للعملية ية الشكالنية الروساوس على نقد كل من املاركسية و تقوم أطروحة ي لضيق نظر
  .تطويرهاخالل إسقاطهما لعنصر التلقي، ودوره يف دعم العملية اإلبداعية و  ، مناألدبية

األديب لن تتطور دراسة تاريخ التواصل "  ، ألنّ لتواصلياحلدث ايعترب ياوس املتلقي أهم عنصر يف 
 .1 "الذي أمهل لصاحل املؤلف أو النص يف حدث التواصل، أي املتلقيطب ق مادامت تتجاهل أهم

القارئ بالبحث يف العناصر / فالعالقة بني العمل ومتلقيه، أصبحت عالقة جدلية؛ يقوم فيها املتلقي
  . لديه عرب عديد األعمال املقروءة اجلمالية هلذا النص ، مقارنا إياها بتلك النصوص اليت تراكمت

  

جية سرتاتيا أفق االنتظار، معتربا ياوس يف دراسة عملية التلقي، على عنصر التأويلعتمد ي
ا؛ حتليل التجربة األدبية للقارئ  تفلت " إذ أّن  مساعدة على فهم عملية التلقي، واخلطوات اليت متر 

شكل أفق ت ت، إذ كانعرضة هلا، لوصف تلقي العمل، واألثر الناتج عنه من النزعة النفسانية اليت هي
سبة لكل اليت تكون بالنالقابلة للشكل بصورة موضوعية ، و ، مبعىن األنظمة املرجعية انتظار مجهورها األو

قارئ يقبل على النص مسلحا خبربة ومراس ال/ فاملتلقي؛ 2 " عمل يف اللحظة التارخيية، اليت يظهر فيها
من لكات الذات القارئة تداخل ممتفت،  ، عرب اطالع على إبداعات عدةتشكال لديه من مراجع سابقة

  . طرحه النص اجلديد من عناصر فنية تدفعه لالستجابةالعناصر اجلمالية ، مع ما ي
  

ا قراءاته  القارئ عند ياوس شخص متمرس؛ يقبل على النص جبملة من التوقعات، زودته 
منطٍو وهو حمكوم بأفقه اخلاص، و ، كل قارئ إّمنا يقرأ النص" لذلك كان املتواترة، ورصيده الثقايف واملعريف،

؛ مبعىن أّن ما ميكن على أعراف قرائية، قد متثلها واسرتاتيجيات يف القراءة، قد متت املصادقة على جناحها
فما . خالل األفق الذي يسمح بالرؤية والفهم ، مننقرأه يف النص، هو إىل حد كبري حمددا سلفاأن 

 .3 "ظام ، ميكن أن يفهم من خالهلمامندرجا يف أفق أو ن ، هو بالتحديد ما يكونميكن رؤيته، وفهمه
 ذاته حىت لدى القارئ الواحد مع تعدد القراءات للنص ف الزمن ، و باختالتتباين عملية الفهم عند القراء 

  .القارئ أمرا غري ثابت، بل قابال للتغري والتطور/ ر املتلقيلذلك كان أفق انتظا
  

                                         
، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، دار فارس للتوزيع والنشر، بريوت ، األردن  1املقامات والتلقي حبث يف أمناط التلقي ملقامات اهلمذاين يف النقد احلديث ، ط . نادر كاظم  1

 . 27، ص 2005
 .29نظرية التلقي والنقد احلديث ، ص . أمحد بوحسن  2
  .  38املرجع السابق ، ص  3
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يت تراكمت لديه عرب قراءات  ، القراءة النص، مزودا بعديد املعارفكان املتلقي يقبل على إذا  

خت يف خياله، بفضل عالقته املتواصلة وخمتلفة ؛ فإنّه يأمل أن حيقق له النص أمورا قد رسكثرية 
يتطابق مع ما كان يأمله  ، اله اخلاص الذي يف كثري من األوقات للعمل األديب أفق إّال أنّ  ،بالنصوص

لذلك  .املبدع/ النص  إليه صاحب، قد ختلق لديه التفاعل الذي يهدف جئه بأشياء جديدةاملتلقي فيفا
يشكل مجلة من ، و أفق سابق يكون عليه املتلقي، قبل التقائه بالنص: حدد القارئ بني أفقني لالنتظار" 

ازج عن مت عامل ناتجهو و أما االنتظار الثاين  ... يت ترسخت بفعل القراءات املتعددة، الاالقتناعات
يركز ياوس على عامل و . أو ختيب أماله الطة قد توافقهإذ تعرتي األفق خم النص بالقارئ أثناء القراءة؛

  .1" خيالفه، وخلق أفق جديد تبديلهأو حتويله و  تطعيمهمن شأنه زحزحة املوروث و  التخييب الذي
فجوات ، خيلق مجلة من الاملتلقي، بشكل يتجاوز ما يتوقعه فقدرة املبدع على خلق التمّيز يف بناء نصه

؛ ذلك هو ما يصنع الفارق، وجيعل عملية القراءة أكثر بني ما يطرحه النصو  بني تلك اخلربات القرائية
  .إمتاعا

  

النص من " لذلك فإّن  وجوده، هو إدراكه من قبل القارئ؛و  إّن الذي حيقق للّنص فاعليته
هذه العالقة و . اليت تشكل النوع األديبابقة ، و النصوص الس، ينظر إليه يف عالقته بسلسلة منظور ياوس 

هذا ذاته و . وتصحيحه حتطيمه ، أو تعديلهورة متوالية ، من إقامة األفق وتشكيله ، أو كسره و تابعة لسري 
واملتلقي  ،املتلقيالرتكيز على التواصل بني النص و  ما طالب به ياوس نفسه ، بتجاوزه فيما بعد من خالل

  .2"  لالحق وهكذاالسابق وا
ادة االعتبار هلذا الطرف اهلام ، إىل إعور املتلقي يف العملية اإلبداعيةسعى ياوس من خالل تركيزه على د

  .السابقةيف ظل الدراسات النقدية  ، بعد أن أقصيواألساسي
  

طرح مسألة التفاعل بني النص حيث  مجالية التلقي بعد ياوس؛ ل إيزر القطب الثاين يفمثّ 
لقارئ أن ميألها، باستخدام ا /، من خالل تلك الفراغات أو الفجوات اليت ينبغي على املتلقيوالقارئ

إّن الفراغات من منظور إيزر ليست شيئا موضوعيا، أو "ـ بذلك فـ؛ و حىت يتحقق تفاعله مع النص خياله
خل يف عالقة تفاعل ، وتعديله من قبل القارئ، حني يدا معطى، لكّنه موضوع يتم تشكيلهواقعا وجودي

                                         
 .531، ص  2011، عامل الكتب احلديث للنشر والتوزيع ، إربد األردن ،  1التلقي لدى حازم القرطاجين من خالل منهاج البلغاء وسراج األدباء ، ط . حممد بنلحسن بن التجاين  1
 .40املقامات والتلقي ، ص . نادر كاظم  2
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ا ذات طبيعة مبهمة، غري حمددةمع النص؛ إذ السمة املميزة لتلك الفراغات، أ جعل إيزر من  .1" ّ
، مع تلك البىن اعل البىن اإلدراكية لديه، من خالل تفتشكيلهئ ، شريكا يف بناء النص و القار / املتلقي 

  بالكشف عما يتضمنه النص من شبكة عالقات داللية - واليت دافعها الفهم  - يطرحها النص اليت 
إيغاال يف  خطا إيزر خطوات أكثر" فقد  ة لتلك اليت يقدمها النص األصلي؛ذلك ببناء دالالت موازيو 

ات يف تقرير املعىن ، وإّن هذا اإلسناد إىل الذّ بناء املعىن بواسطة فعل اإلدراك  ، يفإشراك الذات املتلقية 
نتاجه املعىن الذي ، يتفالقراءة لديه نشاط ذا. ا اصطلح عليه هوسرل بالقصديةم والكشف عنه هو

النهائي للنص قد كّفا عن احلضور، طبقا جلمالية  احملموليرشحه الفهم واإلدراك ، وإّن املعىن اخلفّي و 
حتتاج اليت ، ، لعدم حتديد تلك الفراغات آخرحيث تتباين حقيقة النص من قارئ إىل ؛2" القراءة لديه 

  .مكاناته  وما لديه من قدراتالقارئ حسب إ/ إىل ضبط من طرف املتلقي 
فقيمة النص ال  الرسالة ، مث يضيف إليها فهمه، وفق الشروط اليت تلقاها فيها؛ القارئ يستقبل/ فاملتلقي

  . ق إال بتحقيقه االستجابة املرجوةتتحق
   

كون ، يستوجب أن يك وانسجام ما يتسم به بناءه من متاس، و إّن خصوصية تركيب النص
بناه الكتشاف دالالته يف ق يف النص، و ، تأهله للتعمّ له قدرات خاصةحصيفا و  القارئ متمرسا /املتلقي
اليت تعّمد املبدع بثها يف  ،ذلك بسد تلك الفجواتاللثام عن املعاين املسكوت عنها؛ و  إماطة، و اخلفية

لكّنه ميثل و  - كما لو كان وثيقة   -فالّنص األديب عند إيزر ال يشري إىل واقع مرجعي " من مث نصه، و 
ملؤشرات غري كاف مللئ الفراغات مع ذلك فإّن وضع هذه او . اال، مؤشرا مبنيا لتوجيه القارئمنوذجا أو مث
وضعيته ، أو ما ب من القارئ أن ميألها أو حيددها، من طرف عدم التحديدات اليت تتطلوالفجوات و 

  .3" كن أن ميسك به إال كصورة إّن املعىن ال مي ،يقدمه له النص من آفاق
حبيث حياول التقريب بني ما ترسخ يف  غات تتحكم فيها قدرة املتلقي، ومدى إطالعه؛فعملية ملء الفرا

  . النص عرب بناه املختلفةبني ما يتيحه معارف ، و  ذهنه من
  
  

                                         
 .23، ص املرجع السابق  1
 .48، ص  2001، املركز الثقايف العريب ، الدار البيضاء املغرب ، بريوت لبنان ،  1أصول وتطبيقات ، ط نظرية التلقي . بشرى موسى صاحل  2
  .  36نظرية التلقي والنقد األديب احلديث ، ص . أمحد بوحسن  3
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لية ي يعترب تفعيال لعم، الذئ الضمين القار عن  -إىل جانب املتلقي احلقيقي  - يتحدث إيزر 
البناء  حيث يرافق عملية ف هذا القارئ عن القراء اآلخرين؛إذ خيتل ؛اإلبداع والتلقي على حد سواء 

ا، يستحضره املبدع ويراعيه يف كّل جزئيات النص ليضمن تأثري  خمتلف مراحلهاالنصي عرب  وأدق حلظا
تيجة للعالقة ، نم عن حتّول التلقي إىل بنية نصيةفالقارئ الضمين مفهوم إجرائي ين"  ؛ هذا األخري فيه

 ، بوصفه علما يهدف إىلماله يف كل قراءة بواسطة التأويل عيد املعىن اكتبذلك ياحلوارية يف النص و 
اورة بىن النص لسّد الفجوات، وتقدمي بنية اإلدراك ، من خالل حمجيح املعىن الذي يرشحه الفهم و تر 

هو و  ،القراءة عملية واعية ، تتجاوز قراءة احلدس لتوغل يف بىن النصما جيعل هذا  .1"  تأويلية جديدة
  .ما خيلق تفاعل املتلقي ويشعره باللذة

 ر واضح تقدمي تصو احلاالت الذاتية املرتبطة بفعل القراءة و  زر إىل ضبط جلّ لقد سعت حماوالت إي
  . رتب من فهم طبيعة العمل اإلبداعييق

  

تشكيله  و  عتبار لدور املتلقي يف بناء النصإّن اجلهد الذي قام به هذان القطبان، إلعادة اال
 البحث يف بىن النص عنا إىل ضرورةبيد أن هذا يدف ،قد األديب آفاقا جديدة للدراسة والفهمقد منح الن
حه علم النص احلديث ، من مباحث وآليات  ، وفق ما يطر األخري صفة النصية أن حيقق هلذا وما ميكن 

  . هو ما سيطرحه اجلزء التايل من هذه الدراسة و 
  

   :قراءة الـنص -2-2   
  

         .ه إىل متلق ماعمل هو موجّ  ا ينشئه منأن م هو بصدد إنشاء عملهو جيدا املبدع يدرك 
وقبل  بني طريف العملية اإلبداعية، هلذا، أمر أساسي يف خلق  التفاعل النصي) إن كان ممكنا ( وقراءته 

ال  جزءً باعتبارها  ،فإنّ الوقوف عند مفهوم فعل القراءة أمر ال غىن عنه ،الولوج يف حيثيات هذه العملية
  .يتجزأ عن العملية النصية
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   :مفهوم القراءة -2-1- 2  
  : المفهوم اللغوي -أ    

  

 فعل التعّرف على احلروف ": املعىن اللغوي العام للقراءة جندها تتحدد يفحاولنا استجالء  إذا
  إذاعة نص مكتوب بصوت مرتفع "وهي أيضا  "وتركيبها لفهم العالقة الرابطة بني املكتوب واملقول 

)  LOIS(  نييفرتض معرفة القواناملكتوب إىل شفرة املقول ) CODE   (واالنتقال من شفرة 
ا  وينظر إليها ) "ضبط لفظ ( ، واملؤسسة لعلم يسمى  املتحكمة يف عملية االنتقال هذه " أيضا على أ

  .1"  هو مكتوب للتعّرف على حمتوياته ومضامينهفعل التتبع البصري ملا 
  

باالعتماد ، املقروء ف على مضمون النصفعل القراءة غرضه التعرّ هذه التعريفات بأّن  تقرّ 
سدة يف عملية انتقال ُمراوحة بني الّدوال الصوتية ا" خالل حاسة البصر وهذا يتم من  أساسا على

واملفاهيم اليت  ّردة اليت ليست سوى تلك التصوراتا ، واملدلوالت املعنويةأشكال احلروف الكتابية
فهذا الفهم ميكن تعميمه على خمتلف النصوص  ،2"  يطهيضمرها املرء عن الظواهر واألشياء الواقعة يف حم

عن طريق األشكال من خالل  مث إعادة التعبري ،من خالل انتقال الدوال عن طريق البصر إىل الذهن
معىن عام وسطحي بعيد عن املعىن الذي نرمي إليه من خالل الدراسات  ذاه .مسموعة أصوات

    .األكادميية
  

  :المفهوم االصطالحي -أ         
  

ما و ه لربط بني ما ننطقاو  ف على احلروفالذي يعين التعرّ  تجاوز فعل القراءة املعىن السطحيي
ا ؛، وهو فهم املعاين اليت يرمي إليها النصإليه أعمق من هذا افاملعىن الذي نصبو  ؛نراه أمامنا عملية "  ألّ

واإلدراك قصد الرتكيز على فهم  تعتمد على ميكانيزمات التذكر والتعّرف... سيكولسانية ذهنية معقدة 
   .3"  مضامينهدالالت اخلطاب اللغوي و 
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واملعاين  اد الّنصيف فهم أبعتسهم ، مجلة من األمور -القراءة  - العملية إذ تتداخل يف هذه            
االصطالحي و  املعنيني اللغويهلذا كانت حماولة التقريب بني  ،ولعل الرتكيز أهم عناصرها ؛املرجوة منه

ونات القراءة مبفهومها اللغوي بدائية حمدودة األفق عاجزة عن اإلحاطة مبكن" ألّن  ؛يظهر تباينهما للقراءة
من خالل التعّرف ...أو أفقية  األدوات املساعدة على ذلك وهي قراءة خطّية النص املقروء الفتقارها إىل

إىل منطق ، باخرتاقها املنطق اخلطي قراءة عمودية مبفهومها الثاين فهيأما القراءة  .تركيبهاعلى احلروف و 
والعالقات الرابطة بني الرتاكيب واجلمل  عالماتداخل ال، ي يبتغي إدراك الدالالت املنطويةعمود

  .1 "املتواري يف ثنايا املكتوبو 
املعاين و ، إدراك كنه النص اليت متّكن صاحبها من ؛لةراءة هي الوصول إىل القراءة الفاعقفالغاية من ال

ومن مث فالقراءة ليست  ؛ة لقراءة نقدية فيما بعداليت ستكون لبن، املسترتة بني طيات الكلمات اخلفية
  .جديدةيه صاحبه بتلقي ما يقدم إليه دون حماولة خلق فيكتفي  فعال سلبيا
 ف عند التعّرف على احلروف ؛ تلك اليت تتوقاألوىل سطحية: ان التمييز بني نوعني من القراءةمن هنا ك

ذا النصاستنادا إىل ة تقرأ النص وأخرى نقدي ،معانيها املباشرة وفهم ، هلذا حتاول خلفية معرفية مسبقة 
   .يف معانيه لتكشف كنهها تتعمقأن 

  

الرمز ويضّم العالمة إىل الرمز من  فعل خالق يقّرب" هي - يقول حسن الواد -  راءة كمافالق
 2 " نتومهها حينا فنختلقها اختالقا، نصادفها حينا و ىل دروب ملتويّة جدا من الدالالتإ، وسري العالمة

ّل األسس اليت ينطلق منها كصعب املنال ، لتعدد االجتاهات و  للقراءة أمرا هلذا كان ضبط مصطلح ثابت
  .اجتاه يف فهم آلية القراءة

  

ر مبا لتجه، هقراءة متأنية تغوص يف أعماق إىل، القراءة تتعدى الفهم السطحي للنص ملا كانت
املعاين الكامنة بني  يف تفجرييكمن دور القارئ فإّن  ،تسمح بفهم جديد لهو  ،فيه من معاين خفية

ا عملية عشوائية ؛  طيات النص ّ فالنص  ؛بل هي عملية مؤسسة حمكمة القواعدلكن هذا ال يعين أبدا أ
النص  ، باعتبارتشاف معاين جديدة لهالك، يفتح اآلفاق  الزمينور يبقى مفتوحا لفهوم أخرى ألّن التط

بيد أن تعدد القراءات  ،لقراءةرحلة تتم فيها عملية اعلى جوانب مجالية ميكن أن تتالءم مع أي م يشتمل
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 تعددتعدد االجتاهات و  ومرد ذلك هو، حمدد لفعل القراءةمل ميّكن من وضع مفهوم ثابت و ا انفتاحهو 
  .ها كل اجتاه يف فهم آلية القراءةطلق مناألسس اليت ين

  

  :أنواع القراءة - 2 – 2 – 2       
  

، رغم منافسة بعض وسائل العلميتشكل القراءة بشكل عام طريقة مثلى للتحصيل املعريف و 
 ين جديدة ؛ حيث غدت طريقة إليضاح النصاكتسبت القراءة معا ، فقد االتصال هلا يف زمننا هذا

غري أن  ،من إحساس مجايل يفرز ردودا معينةالل ما يثريه النص من خ ،كثري من زواياه  إزالة العتمة عنو 
 قسمها هلذا ؛ما حيتويه من جوانب مجاليةو ، قا لطبيعة النصوف ،ىل آخرالتفاعل يتباين من قارئ إ

  : الباحثون يف علم النص إىل نوعني
  :قراءة استهالكية -أ
  

يطرحه  ، وماند املعاين الظاهرة للنص املقروءقراءة بسيطة يكتفي فيها القارئ بالوقوف ع هي
إلشارات وإمنا أومأ إليها من خالل بعض ا .هاأن يشغل نفسه بالغوص يف أعماقدون ، من معاين مباشرة

تكرارا ن قد تكو ، 1قراءة الشرح  تسمية تودوروف طلق عليه أ، وهي تضم ما املبثوثة بني ثنايا النص
من وراء  رسلامل /بدع لقراءة لن يفي مبا ينشده امل، وبالتايل فهذا اللون من اساذجا جيرت الكلمات نفسها

  .يت ينشد منها تفاعال مع ما يقولهال، قاصرة عن حتقيق غاياته اإليصالية، وهي بذلك إنتاجه لعمله
  

     :)منتجة ( قراءة فاعلة  - ب           
   

، وما خيفيه صيهدف القارئ من وراءها إىل الذهاب بعيدا يف فهم كنه النّ ، هي قراءة واعية 
هلذا ؛ ما يظهره النص مل أبعادا عميقة تتجاوزحتية من العالقات املتشابكة اليت باعتباره بن من دالالت ،

ق يف والتعمّ ، عنه يدفع بالقارئ إىل جتشم عناء أكرب ملسكوتفا ؛ن هذا األخري يبطن أكثر مما يظهرفإ
واضعا يف احلسبان ، ريورة هذه العمليةصاليت ميكنها أن تدفع مستثمرا كّل املعطيات ، قراءة النص وفهمه 

حيث يتأسس يف رحم ؛ النص لعامل مهول من العالقات املتشابكة يلتقي فيه الزمن بكل أبعاده" أن
  .2"  مستقبلية للتداخل مع نصوص آتية ر ويؤهل نفسه كإمكانيةاملاضي وينبثق يف احلاض
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 .17نفسه ، صاملرجع  2
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 ن البحث والرتكيز على أدق اجلزئياتنه ممتكّ ، ةذه احلال يستثمر آليات خاصالقارئ يف ه
لقارئ بل  ،قارئ للك لكن هذه العملية ليست أمرا مشاعا ،فهم أفضل للنصإىل سعيا منه  التفاصيلو 

 .، وحتليل األفكار وتأويلها بطريقة ناجعةنه من إدراك هذا الكنهمتكّ ، قدرات خاصةمؤهل يتوفر على 
يت ، وهذا املصري مرهون باألدوات القراءتهتقرير ملصري الّنص من خالل استقبال القارئ له و " ألن القراءة 

احنرافات وتوضيح ما يتضمنه من  ،فدور القارئ هو تقدمي فهم للنص ؛1"  يستعملها يف أثناء مقاربته له
ا الطببفعل أبعادا جديدة ، ه لغوية متنح دة للنص تفاجئ لتفتح آفاقا جدي ،يعيةمترد املعاين عن صريور

إذ  ؛ضا من خالل استخدام أفضل خلياله، والتفاعل معها أين أكثروتدفعه للرتكيز والتمعّ ، القارئ وتذهله 
ّمه من كل قارئ خيتار   .فاعلة جعل قراءتهو  اليت حيتويها هذا النص فراغاتيسعى مللئ ال النص أجزاء 
  .حاجتهتبعا ملعارفه و 

  

  :مستويات القراءة - 3 -2 –2     
    

 للتغلغل يف أعماق املعاين اخلفّية ، جتاوزت القراءة حدود الّتّتبع البصري ملا هو مكتوب امل
 ومؤهالت كلّ  حبسب قدرات، آخربني قارئ و  هذه العملية تتفاوت ، فإنّ سعّيا لفهم ما يرمي إليه املبدع

لكّنها يف اآلن ، متباينة؛ هلذا كانت القراءة مستويات خمتلفة و ّيةوتبعا لدرجته العلمّية والثقاف ،واحد منهم
  : هيو  ؛ناء عملية املمارسة الفعلية هلاذاته متداخلة فيما بينها أث

   
    :التوثيقية الفعالية - أ
  

لعام للّنص ز على املعىن احيث تركّ  ؛السطحيةتعتمد هذه الفعالية على القراءة االستهالكية            
اليت ال تعدو أن  شرحا بسيطا يعكس هذه القراءة، القارئ لشرحهيسعى  أين، أي على املعىن الظاهر

  لذلك فهي  ؛املعىن العام الذي يوحي به اللفظ، مع احملافظة على  كون إعادة صياغة ملا يقوله الناصت
استجوابه ، وليس عبارة عن مثري ألسئلة خمزن معلومات جيري اكتشافه و قراءة تعّد الّنص ذاكرة و  "

هي إغالقها  ،ولعل من مساوئ هذه الفعالية القرائية ؛2"  االستجابةتبحث استجابة وفق نظرية املثري و 
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يتطلع لغري تلك املعاين  ال فالقارئ فيها ؛اليت يعطينا إياها الّنص، ها باملعاين املعجميةؤ اكتفاو ، الّنص
    .املقدمة
  :الفعالية اإلسقاطية -ب     

  

فالقارئ ينظر  ؛املرجعياتترمجة جلملة من األشياء و ، ّنصرائية الالية القفعوع من الذا النّ يعترب ه
تلف فهم خيهلذا  ؛1 " التارخيية قضيته الشخصية أو االجتماعية أو وثيقة إلثبات" أنّه إىل الّنص على 
ركز على الّنص وما ، ألن القارئ ال يعملية القراءةلتعدد اإلسقاطات اليت يوّظفها أثناء ، القارئ للّنص 

مبختلف ، هذا النص اليت أنشأ فيها ، والظروفكّنه يويل اهتمامه األكرب للمبدعل،  يقدمه من معان
ا ظروف معينة على الّنص حمور القراءة، والتدليل بإسقاط ، عملية القراءة  قومحيث ت ؛جوانبهاو  حيثيا

  .تأويل األشياء من منظورهو ، على الفهم الذي يرمي إليه وحياول قراءة معطيات الواقع من خالله
  

  :الفعالية التأويلية - ج      
  

خالل عملها  من، للغوص يف كوامن معناه، ملعىن الظاهر للّنصا الفعالية القرائيةتتعدى هذه 
حيث أّن القارئ هنا ال يكف عن استنطاق  ؛حعلى السط وجعلها تطفو، عناصره الغائبةبعث  على

القراءة حبسب "  ألنّ  ؛يه من معاين يف حوار دائموكّل ما خيف ،والسعي جلعله يبوح بكل أسراره، الّنص
ا قراءة .أسس جديدة، وإقامة قوانني و التأويلية انتهاك لقوانني العادةالفاعلية  ّ ال متنح ، و ع املعىنال متيّ  إ

ه ومشاعره بل تؤمن بأّن املعىن هو غاية كّل ئمع الّنص حبسب أهوا ة يف تصّرفهاحلرية املطلق القارئ
 للفهم بعيدا عن الذاتية املفرطة  الدءوبإّال باحلوار والعمل  -بشكله الطبيعي  -تواصل، وأنّه ال يتأسس 

   .2"  طار املعطيات اليت يقّدمها النصويف إ
  

لذي من خالل تقدمي فهمه اخلاص ا، وجودا جديدا للنص، القارئ وفق هذه الفاعليةيعطي 
من خالل النص  ،املبدعة بني القارئ و عملية حماور  بذلك فالقراءة هيو  .يف تكوينه معطيات عدةتتداخل 
األخري ينتج عن فهذا  ؛ )التأويل الناتج عن عملية القراءة و ( والنص الثاين ) ع نص املبدَ ال( األول 

بوصفه علما يهدف إىل ،  ىن اكتماله يف كّل قراءة التأويليعيد املع" حيث  ؛املعطيات اليت يومئ إليها

                                         
 .70اخلطيئة والتفكري ، ص . عبد اهللا الغدامي  1
 .55صحتديد املعىن يف النص القرآين ، فعالية القراءة وإشكالية .  أمحد جهالن 2
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لسد الفجوات وتقدمي بنية ؛ من خالل حماورة بىن النص، ترجيح املعىن الذي يرشحه الفهم واإلدراك 
  .1 " دةتأويلية جدي

ا إنار  ها عن مل يكشف داللية أبعادبلوغ ، و من الّنص ة جوانب جديدةفكّل قراءة من شأ
بواسطة طائفة من اإلشارات ، ن خالهلا إىل فتح مغاليق الداللةيسعى هذا القارئ م" حيث ؛ سلفا

الذي تنتظم فيه ، لّلغويسياج النسيج ا تتوارى خلف، إضافية تية املنطوية على تأثريات دالليةالعالما
الذي تتوزع منه ، لبىن الداخلية ذات النظام التحيتاملادة الكالمية على حنو يفضي بدوره إىل تنظيم ا

املؤدية النص و  ، الفاعلة يفالداللة القائمة على ثنائية التالحم والتفاعل بني الوحدات الصغرى والكربى
إذ يستمد  ؛لتفعيل العالقات املختلفة للنص القراءة حماولةهذا النوع من  فيغدو ؛2 "لوظائف تعبريية معينة

دة اليت يسعى لكشفها عن طريق فك رموزه الداللية ، وإعا فهمه من تلك املضمرات النصية، القارئ
  .بنائه تفعيال لداللته النّصية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
 . 51، صتطبيقات نظرية التلقي أصول و . بشرى موسى صاحل  1
 .15،  14أدبية البنية النصية يف ضوء العملية اإلبداعية واملمارسة النقدية ، ص . حممد خلضر زبادية وحبيبة الطاهر مسعودي  2
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  :ه قدخنلص إىل أنّ 

  
واملنطلقات ، وهو ما دفع بعض الباحثني إىل السعي ـــ تعددت تعريفات النص تبعا لتباين اخللفيات 

لوضع تعريف جامع يقرب بني هذه التعريفات ؛ حيث اعترب النص وحدة كالمية غري حمدودة الطول 
  .مستها الكمال والتعالق

  .رتبط بناء النص باملتلقي الذي ميارس اإلبداع من موقعه وعلى طريقتهــــ ا
ملتلقي يف دعم ياوس على نقد املاركسية والشكالنية ، اليت تقصي دور اأطروحة التلقي عند قامت ــــ 

.      تلقياتيجية مساعدة على فهم عملية الاسرت حيث يشكل أفق االنتظار العملية اإلبداعية ؛ 
أكسبته إياها القراءات جبملة من التوقعات،  ص مزوداالقارئ عند ياوس شخص متمرس يقبل على النّ 

  .املتواترة
فالنص مؤشر مبين لتوجيه . عترب إيزر القراءة نشاطا ذاتيا نتاجه املعىن الذي يرشحه الفهم واإلدراكا ـــــ

. القارئ ، لكنه غري كاف مللئ الفجوات املوجودة يف النص، بل تتحكم فيها قدرة املتلقي واطالعه
، فهو مفهوم إجرائي  وقد جعل إيزر من املتلقي الضمين تفعيال لعملية اإلبداع والتلقي على حد سواء

نتيجة للعالقة احلوارية يف النص ؛ حيث تسهم القراءة يف إعطاء ، ل التلقي إىل بنية نصية ينم عن حتوّ 
  .وجود جديد للنص
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   الثانيالفصل    
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  :نشأة علم النص -1 
  

أحد فروع هو و  له يف الدراسات النقدية القدمية؛، ال وجود علم النص مصطلح غريب حديث
على خمتلف العناصر  ، مركزة االهتمامالنص باعتباره وحدة كربى متكاملةاليت تعىن بدراسة  علم اللغة

  . ختدم تلك الوحدةاليت ، و املكونة للنص
لسانيات  وأيضا ، ونحو النصوصنحو النص: ختلفت ترمجة هذا املصطلح اللساين، فأطلق عليه اسما

  .*) texte  de Grammaire( وهي مجيعا مقابل للمصطلح الفرنسي النص؛
اليت غايتها األساسية هي عالقتها بفن اخلطابة ؛ االهتمام بالنص مع البالغة الكالسيكية و  بدايةكانت 
 ، فتعالت األصوات املنادية بضرورةجوانب عدة من الّنصعلى هلذا ركزت البحوث اللغوية  .اإلقناع

ا هذا تكملة و ، تُعىن بدراسة الّنصوضع لسانيات                    ديسوسيرفردينان للجهود اليت قام 
) Ferdinand de saussure  (أسهم يف ضبط العديد من مصطلحات النص  الذي)الدال 

واستجابة لدعوته إىل وضع إطار جامع للكلمات تربطهما ...) االعتباطية ،المدلول، العالمة اللغوية
 .يكون أوسع من نطاق اجلملةفيه عالقات معينة ، و 

   

 Louis hjelmslev et Mikhail( مخاييل باختينلويس هلمسليف و كان كل من 

bakhtine( إىل أّن باختين  فذهب. ين أكدوا على االهتمام أكثر النصمن أبرز الذ" )  الكتل  )حنو
مل تتقدم علميا إىل حّد اآلن أبعد من اجلملة املركبة  ، فاللسانياتية الكربى ال يزال ينتظر التأسيساللغو 

ات نظر االستعانة بوجهحىت وإن اقتضى ذلك ... اليت تعد أطول ظاهرة لغوية طالتها الدراسة العلمية 
) الوحدة الصغرى (  فقد بات من الضروري جتاوز البنية اللغوية الصغرى ؛1" أخرى غريبة عن اللسانيات 

طا كبريا من عناية البحث تشغل قس اليت ظّلت لفرتة طويلة مناط اهتمام الدارسني وما تزالأو اجلملة، 
  . ستحق أن ختضع للدراسةسية اليت تالذي ظل يعتربها الوحدة األسا، اللساين

مع ، ة النصف الثاين من القرن العشرينإىل غاي، عزولة مل جتد طريقها إىل التجسيدظلت هذه الدعوات م
الذي بّني فيه أّن سبب اقتصار ،  تحليل الخطابلبحث بعنوان  )Z.harris(زيلج هاريس نشر 

                                         
  .59ص  مدخل إىل علم النص وجماالت تطبيقه ،. الصبيحياألخضر حممد : ينظر *
 .61 ، ص 2008، منشورات االختالف ، اجلزائر ،  1، ط  مدخل إىل علم النص وجماالت تطبيقه. األخضر الصبيحيحممد  1
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، مرده إىل تركيز هذه البحوث على اجلانب املنطوق اجلملة دون تعديه إىل حّيز أكرب الدراسات على حّيز
اجلملة الضّيق يف  جتاوز حّيزإىل هاريس ع من وقد كان هذا التطل ،1من اللغة وإمهال املكتوب منها 

   .، والبداية الفعلية لنشأة علم النص سببا يف اعتبار جهوده هذه اللبنة األساسية ؛وية الدراسات اللغ
  

الذي سعى إىل  ،ديكفان تون على يد  1977شهدت الدراسات اللسانية تطورا هاما سنة 
ا دراسة الظواهر اللغوية املختلفة،وضع نظري رب من إمكانيات لسانيات أكاليت أضحت  ة لسانية بإمكا

 إنشاء مقاربة أكثر وضوحا" جهوده يف قد تركزت و  ؛النص والسياقهذا من خالل كتابه ، اجلملة
دف إليه هذه املقاربة  ؛2 " اللسانية للخطابتنظيما للدراسة و  جعل : هيولعل الغرض الرئيس الذي 

االنسجام يف و  شف عن أشكال االتساقحبيث تك ؛االوصفي لتكون أكثر عمقجاوز اإلطار الدراسة تت
 نتعامل مع أنساق اللغة الطبيعية " إىل أنتدعو فان ديك هلذا فإّن نظرية  ؛متاسك أجزائه ، وسرّ النص

ا الفعلية و   وأساسها ،وظيفتها االجتماعيةو اختالفها الثقايف و ، التارخييمع تطورها و املمكنة أي مع بنيا
       تقصريا قواعد النحو والداللة والتأويليف  ،أصبح حصر نطاق الدراسة اللسانيةحيث  ؛3 " املعرفية

  .يف إدراك أدوات النص وآلياته املكونة  -بطريقة آلية يف أي نصباعتبار هذه األمور تدرس -
  

 )Gleason(  جليسون،) Stempel (ستمبل  :مساء اليت كتبت يف علم النص نذكراأل من
سانية يف توسيع نطاق اللّ  يف الثمانينات من القرن العشرين أخذت الدراساتو  ...) Harweg (هارفج 

ت هذه مة بني إمكانياواملالءَ ص باللغة باعتبارها وسيلة اتصال، علم الناهتمام  ؛اهتمامها بدراسة النص
من خالل كتابه ) Robert de beaugrande( روبرت دي بوجراندحيث دعا اللغة من جهة؛

اهتمام علم النص باللغة باعتبارها وسيلة اتصال، واملالءمة بني  إىل ضرورة، راءالّنص والخطاب واإلج
الدرس هو فحص الكفاءة " ألن  ،، وجانبها االستعمايل من جهة أخرىإمكانات هذه اللغة من جهة

ا الرتكيبية و ، للغةاألدائية  ا نظرا إمكانيا والداللية بواسطة النظر يف عناصرها على مستوى اجلملة وما دو
يعتمد على التبويب والتصنيف والتأصيل أما اجلانب الثاين وهو االستعمال فإنّه قد ال يتوافق مع  حتليليا

ا النظام اللغوينظام اللغة االفرتاضي ألن للمتكلم مشارب وأغرا فالتوفيق بني  ؛4 "ضا قد ال حييط 

                                         
 .29، ص 1997النص املفاهيم واالجتاهات ، د ط ، الشركة املصرية العاملية للنشر لوجنمان ، القاهرة ، لغة علم . سعيد حسن البحريي  1
 . 27يات النص مدخل إىل انسجام اخلطاب ، ص لسان. حممد خطايب  2
   .17، ص  2000 ، ، الدار البيضاءإفريقيا الشرق تر عبد القادر قنيين ، د ط ، ، استقصاء البحث يف اخلطاب الداليل والتداويل السياق النص و . فان ديك  3
 .46، ص  2009، دار جرير للنشر والتوزيع ، عمان األردن ،  1الرتابط النصي يف ضوء التحليل اللساين للخطاب ، ط . خليل ياسر البطاشي  4
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إضافية على التأثري يف ويعطي النص طاقة ، لمبدع من جهة، خيدم املقصد الشعري لاجلانبني أمر أساسي
  . من جهة أخرى القارئ وجعله يتفاعل مع دالالت النص /املتلقي

  

اجلملة إىل ل من دراسة أمهية االنتقامبينا  النص وتركيبه،بطريقة نظم بوجراند كما اعتىن 
أسس متينة قيامه على ، و بصورة عامة فإّن ظهور أّي علمو  ،حّيز كالمي أوسع نطاقا هو الّنصدراسة 

  .افر اجلهود لفرتة زمنية  معتربة، وتضواضحة يستوجب عديد الدراساتو 
  

   :عوامل تأسيس علم النص  -2
  

، إىل الوقوف انيات النص من خالل دراستها للنص، وحتليله عرب كل املستوياتتسعى لس
اهعلى الُبىن اليت تشكل دراسة أو من خالل ، ، سواء أكانت ُبىن سطحية يكشف عنها املبدع ويصرح 

اليت تربط القارئ الكشف عن العالقات : هلذا فإّن اهلدف الرئيس منها هو ؛متأنية فاحصة لبناه العميقة
  . كيفية تفاعله معهو  ،بالنص

  

معزولة عن سياقها؛ فإّن دخوهلا و  ، لن يتأتى جبمل أو عبارات مفردةالغايةوملا كان حتقيق هذه 
ينبغي إذا أردنا دراسة " ومن مث فإّنه  .من حتقيق هذه الغاية ، ميّكن حّيز كالمي أوسع نطاقا هو النصيف

النشاط اللغوي احلقيقي لدى اإلنسان أن نتجاوز إطار اجلملة لنهتم بأنواع النسيج الّنصي اليت حيدثها 
م الكالميةامل دف إليه الدراسات النصية هوف ؛1 " تكلمون أثناء ممارسا  الوصول إىل دالالت أعمق ما 

يقف عند حدود ال ذا بدأت العناية بالتواصل الذي ل ؛املختلفةباعتباره تشكيال من العالقات  ص،النيف 
  . تعد تفي مبطمح القارئ احلقيقيمل -رغم أمهيتها  -  اليتالوحدات املعجمية 
ّن حصر أل؛للبحث اإطار بوصفهاختطي اجلملة على روبرت دي بوجراند  وراء إصرارورمبا كان هذا دافعا 

هلذا كان  ،الصوتية والصرفية والنحوية من شأنه أن يضّيق أفق الدراسة اللسانيةهذه األخرية يف املستويات 
ال األوس             2.ي من شأنه أن يفسح أفقا أوسع هلاالذ، ع واألنسب هلذا النوع من الدراسةالنص ا

                                         
 .168، ص   2000مبادئ يف اللسانيات ، دط ، دار القصبة للنشر، اجلزائر ، . خولة طالب اإلبراهيمي  1
 .4، ص 1998، عامل الكتب ، القاهرة ،  1النص واخلطاب واإلجراء ، ، تر متام حسان ، ط . برت دي بوجراند رو  :ظرين 2
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اجلملة ال تتحقق وال  " الذي يرى أن)  ( Michel meyerشل مايرميشاطره الرأي ي
كما أن عملية عزهلا هي نتيجة وهي ممارسة ،  السياقطاب أو تكتسب هويتها احلقيقية إال يف إطار اخل

  .لبنيتها الكربى فالنص إطار جامع للجملة ، وهيكل ؛1" ليست معطى طبيعيا قائما بذاتهو  مقصودة
  

هو إجراء غري ، حماولة وصف الكالم من خالل وصف اجلمل "يف فان دايك هلذا يرى 
 2 "والوصف وحدة لغوية أمشل هي النص النتائج ، وعليه فال بد من أن يكون موضوع الدراسة مضمون

ا معيقا هلذه  ،رس اللساين تعدى نطاق اجلملةألن طموح الد بلوغ عن  ،الدراسةفأضحى االكتفاء 
   .اتأمل الوصول إليهالنتائج اليت 
  

ا،  البنية الصغرى/ جممل القول إّن االهتمام باجلملة  قد شغل حيزا   ودراسة خمتلف مستويا
وأمشل من دراسة ومن مث أصبح علماء اللسان يتطلعون إىل أفق أكرب ، قدميا وحديثا كبريا من الدراسات 

ا؛  اجلملة  مبختلف مستوياتهاهتمامهم إىل دراسة النص مل تعد كافية لتحقيق غايتهم، هلذا حتّول ألّ
  .بنائهالنظر يف طرق تشكيله و و 

   

  :النصي وأهدافهمجاالت الدرس  -3
  

 حبسب املدارس اللغوية اليت حتدد توجهات الدارسني، ختتلف اجلوانب اليت يدرسها علم النص
ضبط اللغة م، فحرصوا على األه غوية العنصريف اجلوانب الل رأىفمنهم من  وجماالت اهتمامهم؛

لنتائج املتوصل إليها يف ضرورة االستفادة من ا إىل آخرون ىص يف حني دعوتقييدها على مستوى النّ 
  . ها يف جوانب تتعلق حبياة اإلنسان، وتوظيفالتحليل النصي

  

، لإلسهام يف من خمتلف العلوم يف حتليل النصوصآخرون إىل ضرورة االستفادة  وقد دعا
 مبا تتيحه من إمكانات للتأويل والفهم من جهة ، ولفتح آفاق جديدة للقراءة، من جهة اوحتليله هافهم

الذي يقدم منوذجا  ، 3 علم النصمن خالل كتابه فان دايك هذا التوجه يتوافق مع ما دعا إليه . أخرى

                                         
1 Meyer Michel  la problématologi , Bruxelles : mardaga , 1986 ; p 225   مدخل إىل علم النص .،نقال عن حممد األخضر الصبيحي

 .65 وتطبيقاته ، ص
 .16، ص  1989، املركز الثقايف العريب ، الدار البيضاء ،  1السياق ، ط انفتاح النص الروائي النص و . سعيد يقطني  2
   .14، ص  2001علم النص مدخل متداخل االختصاصات ، تر سعيد حسن حبريي ، د ط ، دار القاهرة للكتاب ، القاهرة ، . فان دايك تون أ  3
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حيث يتناول أثر اجلوانب  منها حديثه عن سيكولوجية النص؛، طبيقات بعض العلوم يف قراءة النصلت
ز على حيث ركّ  ؛كما حتدث عن دور علم اللغة يف حتليل النص ،1ىاملتلقَ  النفسية يف إدراك النص

  .أن لكل علم أثر يف حتليل النصوص ، فهو يرىطرق الربطاجلوانب النحوية و 
   

         األخرى معني العلوممن خالل دعوته للنهل من  فضلصالح  هذا الرأييشاطره يف             
مهمة علم النص بناء على ذلك يف تتمثل  " مهفهيف األديب؛ وكذا حتليل النص واألخذ بوسائلها يف 

ا املختلفةواخلارجية لألوصف العالقات الداخلية  ألشكال  وشرح املظاهر العديدة، بنية النصية مبستويا
امتالك  كيفيةلشرح املهم أن يكون لدينا  ... كما يتم حتليلها يف العلوم املتنوعة  اللغة  التواصل واستخدام

مها واستخالص وفه .املتمثلة يف النصوص، ، ومساع املظاهر اللغوية املعقدة حدثني لكفاءة القراءةتامل
اجها طبقا وإعادة إنت، هلذه البيانات يف الذهن - اجلزئي على األقل  - ، والتخزين معلومات حمددة منها

   .2 " أو املشكالت اليت تثار من أجلها للمهام أو األغراض
  

يف جوانب عملية تتعلق ، توصل إليهافقد دعا إىل توظيف النتائج املروبرت دي بوجراند أما 
يدعو الكاتب للخروج من  "حيث  ؛ربط نتائج علم النص مبجال الرتبية والتعليممن ذلك ، ياتيةبأحناء ح

بغض  وتطبيقها،أجل اكتساب املعرفة قدرات العقلية القوية واملرنة من هذا الوضع إىل تنمية طائفة من ال
 واستقباهلا بآليات حمددة ال تتوفر، نمى من خالل مهارة إنتاج النصوصميكن أن تُ ... النظر عن احملتوى 

  .3 " إالّ يف علوم اللغة ومنها النص
  

         سياقهيف جمملها على ضرورة وضع النص يف تؤكد اللسانية أن الدراسات  الحظامل
ائدة يف إضاءة جوانب ، ملا يف ذلك من فمن علوم أخرى ُتستقى، جديدة وخمتلفةودراسته وفق آليات 

نص عزل النص عن العوامل علماء الوبذلك يرفض  ،مع مراعاة السياق الذي قيل فيه .عدة من النص
انطالقا من معطياته ، بنية مغلقةمن املنظور الشكالين، الذي يأىب دراسته إال بوصفه ودراسته ، رجيةاخلا

  . الداخلية
  
  

                                         
 .257ص ،املرجع السابق  1
 .230،  229، ص بالغة اخلطاب وعلم النص . فضل  صالح 2
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   :أدوات علم النص ووسائله -4
  

، فإنّه من  الذي يوظفونه ، تبعا للمنهج خمتلفةيف حتليل النص ات الدارسني توجه تملا كان
ا أن ختتلف الوسائل اليت  الضروري         هاينه مانكّل من   يذهبحيث ؛ يف هذا التحليليعتمدو

  1 :ينبغي أن يعرض جلملة من اجلوانب يل النصيأن التحل ىلإديترفيهفيجر و 
   

ا تبقى ركيزة أل ؛حيث يذهبان إىل ضرورة عدم دراسة اجلوانب اللغوية: الجانب اللغوي -أ         ّ
هو ويريان أّن علم الّنص إّمنا   " .بنية كربى شاملة لبىن أخرى النص باعتبارهوعلى رأسها ألي دراسة، 

 والصرفيةىل وصف املباحث املعتادة الصوتية يعمد إتوسيع لعلوم اللغة السابقة له، وأنّه ال بد أن 
فإّن هذا التوجه ذه اجلوانب اللغوية ضمن أي دراسة؛ أمهية هفرغم  ." النحوية غري املستقلةواملعجمية و 
ليل النص يتقيد باملستوى اجلملي، ومن مث سيجد الباحث نفسه أسري البنية الصغرى سيجعل حت
  .  وتفاصيلها 

  

 مبعىن وضع الظروف اليت أنشئ: التي قيل فيها النصالجوانب االجتماعية والظروف  - ب            
الفهم  عمليةتدعم حيثيات  اليت ستسهم ال حمالة يف الكشف عنالجتماعية؛ البيئة او فيها النص، 

يرصد خمتلف جوانب التفاعل سواء  حيث؛ التصالا وهنا يذهبان إىل ضرورة االستعانة بعلم القراءة،و 
  .المح أثناء عملية التواصل اللغويات يف املمنها اللغوية ، أو تلك احلركات أو التغريّ 

  

بشكل أو الذي يتأكد حضوره ، ا ذلك اخليط النفسيويقصد : الجوانب النفسية - ج
ذه اجلوانب ضرورية ؛  عملية بناء النص وطرق تشكيلهبآخر يف صوص فأبنية الن  " ، هلذا كانت العناية 

   2" اإلدراكية  لتجسيد نتائج اإلجراءات" لقطات سريعة " مما قد يسمى ليست إال نتائج عمليات نفسية
  
  
  

                                         
 .املرجع نفسه ، الصفحة نفسها 1
 . 8، ص  2004مدخل إىل علم النص ، د ط ، زهراء الشرق ، القاهرة ، . فولفانج وديرت فيهفيجر 2
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   1 :يف العناصر اآلتيةالعناصر اليت يتم من خالهلا التحليل النصي صبحي الفقي حدد 
  ... الفعل األول / اجلملة األوىل / عنوان النص  يتمثل يف: االستهالل أو فاتحة النص -1
     على غريها  عبارات حتيله الناص من كلمات أو ما يوظف وهي: اإلحالة أو المرجعية -2

 معرفة بالظروف احمليطة جية تتطلب، وقد تكون خار ن داخلية نابعة من النص ذاتهتكو وهذه اإلحالة قد 
  . والبيئة اليت أنتج فيها النص

فالقارئ جيد صعوبة يف  هلذا لية، هي صعبة اإلدراك والتوجيه؛بيد أن هذه اإلحاالت اخلارجية أو الداخ
خاصة يف النص القرآين الّذي  "احملال عليها ة ، وإدراك احلقيقكن من توجيه النص الوجهة الصحيحةالتم

تشكل البنية لكل سورة قرآنية غرضا ...  التعامل معه إىل املزيد من احلذر واالحتياط حيتاج الباحث يف
  ."حمددا قد ينتهي بانتهاء زمانه أو مضمونا ذا صيغة تبقى مع الزمن 

البىن الصغرى بني الكلمات سواء يف  ،وهو الرتابط بني جنبات النص املختلفة: التماسك - 3
 فهذه العناصر يف األصل أركان أساسية يف النص. بوصفه بنية كربىالنص ككل يف  وأوبني اجلمل، 

  . الكشف عن أسرار انسجامه ومتاسكه من شأنهالتحليل و والوقوف عندها أثناء الدراسة 
  2: نص يفأهم اجتاهات حتليل الحسن بحيري حصر  كما

   :االتجاه األول -
مكونا  ، لكن باعتبارها جزءليس باعتبارها بنية شاملة مستقلة ، يهتم بدراسة اجلملةو فاينرش ميثله        
   .التجزئة النحوية للنص/ ميكن االنطالق منه يف دراسة النص ، للنص 

حيث ؛ يسعى هذا االجتاه إىل دراسة النص وتراكيبه وأبنيتهفان دايك وميثله  : االتجاه الثاني -
  . أجرومة النص/ ، اإلضافة والرتتيب احلذفالنحوية من خالل معايري ال يتم دراسة األشك

نات أكد أن مكو  "حيث  ؛يكيتقاطع يف حتليله للنص مع فان دبتوفي  ميثله :االتجاه الثالث -
بد من  ، والحليل النصيإىل العناصر التداولية اليت جيب أال يغفلها الت، النص تتعدى النواحي الداللية

يرى عدم االقتصار يف التحليل على املعاين ... وعامل النص حتقيق توازن دائم بني العامل اخلارجي 
             اإلشاريةما يسمى باملعاين اإلضافية أو ىل بل جيب أن يتعداها إ، والسطحية للنصالداخلية 

   .3" أو اإلحالية أو التداولية 
                                         

 . 52ء التحليل اللساين للخطاب ، ص الرتابط النصي يف ضو . خليل بن ياسر البطاشي  1
 . ) بتصرف(   234 -  163علم لغة النص ، ص . حسن حبريي  2
   .54، ص  املرجع السابق 3
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ا ذلك باملعاين ص وكشف خباياه، دون االكتفاء إىل حتليل الن االجتاههذا  دعا والدالالت املصرح 
بوضع النص يف  لن يتأتى إالّ بيد أن ذلك  ،مبا يسره من دالالت ، وجعله يبوحاإليغال يف كوامنه مبحاولة

 ، مع وجود قارئ خبري بإمكانه فك ما به منة اإلحاالت اليت يرمي إليها النص، ومعرفسياقاته املختلفة
  .َسَننِ 

  

   :مباحث علم النص -5
  

ا اللغويون يف تعريف بعد الوقوف عند خمتلف التعريفات  وما ظهر بينها من ، النصاليت جاد 
ة استخالص معىن عام حماولجه بني أولئك اللغويني؛ فإّن تباين املنهج والتو اختالف، كان مرده إىل 

             ل هيكال منسجمايف بنية لغوية تربط بني عناصرها عالقات معينة، تشكميكن حتديده ، للنص
  .أمرا صعب املنال، يعترب ذه النصوصطا غايته هي التواصل مع املتلقي ودفعه إىل التفاعل مع هومرتاب

ميكن من خالهلا مجلة من املقاييس روبرت دي بوجراند بني النص والالنص وضع وحىت ميكن التمييز 
أساًسا إلجياد )  textuality ( ح املعايري التالية جلعل النصيةأنا أقرت "  :يقول؛ حيث حتديد النص
 التناص  ، السّياق ، املقبولية ،املقصدية، النسجام، ااالتساق: هذه املعايري هيو  ،1 " استعماهلاالنصوص و 

لذا حناول  ؛2 وأخرى بظروف إنتاج النص وتلقيه فمنها ما له عالقة بالنص، وأخرى هلا عالقة بالناص،
  . ن مث اإلعانة على فهمهوم، ها يف انسجام النص وترابطه ذه املباحث وكيفية إسهاماستعراض ه

  

  :االتساق -5-1
  

يقصد عادة  "حيث كان  ؛، وخمتلف وسائله وأدواتهم علماء النص بضبط مفهوم االتساقاهت
         اللغوية فيه بالرسائل  خطاب ما يهتم /باالتساق ذلك التماسك الشديد بني األجزاء املشكلة لنص

لتماسك تربره فهذا ا ؛3 " ني العناصر املكونة جلزء من خطاب، أو خطاب برمتهاليت تصل ب )الشكلية ( 
ق النصية اليت تقوم بوظيفة من خالل معرفة األنسا، يسعى القارئ للكشف عنها، عناصر لسانية معينة

  .للتكون اجلملة مناط اهتمامه األوّ  ،الربط
  

                                         
 . 103النص واخلطاب واإلجراء ، ص . روبرت دي بوجراند  1
 .76، ص  2001اجتاه جديد يف الدرس النحوي ، د ط ، مكتبة زهراء الشرق ، القاهرة ، حنو النص . أمحد عفيفي  2
   .5لسانيات النص مدخل إىل انسجام اخلطاب ، ص . حممد خطايب  3
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اليت جتعل بأدوات االتساق يف علم النص رس كيفية إنشائها ووسائل ترابطها، وهو ما يعرف هلذا فهو يد
لربط املتواليات وسائل متعددة يتضمن " حيث  منسجمة ال تتابعا مجليا؛و النص بنية كربى مرتابطة 

هومي فالسطحية بعضها ببعض بطريقة تسمح باإلشارة إىل العالقات بني جمموعات من معرفة العامل امل
مطلق  ع الفرعية للربط فهيأما األنوا  ، والتقابل والسببيةللنص كاجلمع بينها واستبدال البعض بالبعض 

   .1 " االستدراك والتبعيةالتخيري و اجلمع و 
  

 مميزا بني ما هو خمصص ،وقد فّصل بوجراند يف صور الربط بني الكلمات واجلمل النصية
استعماله  هلا هو ن األدوات وحساجلمع والتخيري واالستدراك ، والتفريع فمعرفة املبدع بوظيفة هذه  ملطلق
  . زه وإبداعه فيما ينتجه من نصوصّسر متيّ 

هذه األدوات فاملعرفة مبعاين   *" دائرة المزايا والفضائل" :عبد القاهر الجرجانيل هذا ما مساه ولع
حسن ، وهنا تكون وظيفة داة منها يف املكان املناسبكل أ  وضع، بل ال بد من غري كاف ووظيفتها
   .وآخر كالما عادي، ما نظما مجلة  / الذي جيعل من كالم التخّير 

  
   : التساق يف مجلة من عناصر النص هييتجلى ا          

  

  ؛ حىت مينح صفة النصية ينبغي أن يتوفر يف النص خاصية التماسك الداليل: وحدة الموضوع - أ 
نية إليصال الشاعر إىل استغالل خمتلف أدواته الف/ ع املبد  ، يدفع  وحمددالنص ملوضوع واحد  فتناول

ه خبيط ، يف ربط جوانب ن خالل التدرّج يف عرض فكرة النصحيث تسهم اجلمل م ؛ فكرته والتعبري عنها
قوة الربط تكمن حقيقة يف العالقة املعنوية  "ألّن  ؛ ، من شأنه أن حيقق له االنسجام واالتساقواحد

عنه من عرب بني أجزاء املوضوع املاتساق و فوجود تناسق  ، 2 "كي يتيسر فهمه فهما منطقيا ...املضمنة 
 ية القراءة أكثر فاعل/ التلقي ملية ، وجعل عواصل بني طريف العملية اإلبداعيةتشأنه حتسني عملية ال

  .، ومحله على التفاعل مع مدلوالته مرتاكبة ، تعمل على التأثري يف املتلقيخاصة وأّن النص وحدة 
  

                                         
 .   302،  301اإلجراء ، ص  النص واخلطاب و. روبرت دي بوجراند  1
  .261، ص  2003دالئل اإلعجاز يف علم املعاين ، دط ، املكتبة العصرية للطباعة والنشر ، صيدا بريوت ،  .عبد القاهر اجلرجاين : ينظر *
 .23، ص  1997منري الرتكي ، د ط ، منشورات جامعة امللك سعود ، الرياض ، حممد لطفي الزليطي و  حتليل اخلطاب ، تر. براون و يول  2



 
 

64 
 

  

نتقال املنطقي بني جنبات املوضوع حيث يكون اال ؛ هو أمر مرتبط بالعنصر األول: التدرج - ب
ل وانسجامه ، وقد جع عنصرا فاعال يف حتقيق متاسك النص واتساقه، وحسن ترتيب األفكار املعرب عنها 

 الكاتب يذّكر أحيانا يف"  ألنّ  ؛ التكرار والتدرج: ريتسريورة النص خاضعة لظاهدومينيك منقينو 
هدا لالنتقال إىل مرحلة ما من مراحل النص بأشياء سبق ذكرها حماوال بذلك ربط السابق بالالحق ومم

 من خالل اإلمكانات اللغوية املتاحة ،  من مرحلة إىل أخرى فاالنتقال باحلديث،  1 " معلومات جديدة
  .   اومتكاثف امرتابط انسيج ، باعتبار النصكثر وضوحا وإملاما بفكرة املوضوعجيعل العرض أ

  

درج يف االنتقال ، فيها ت عن فكرة يتم عرضها بطريقة منظمة ملا كان النص عبارة : اماالختت -ج
 وختتم تلك الفكرة ، ج هذا العمللتتوّ فإّن هذا العرض البد له من حوصلة تأيت ؛  من عنصر إىل آخر

ائية ملوضوع تابع تفاصيله و ،  ولتكون مثرة لعرض موضوع معّني  عرب خمتلف جتعل القارئ خيرج بفكرة 
أحد مظاهر الكفاية النصية هي حسن التصرف يف تنظيم املعلومات داخل النص " ّن حيث إ أجزائه؛

  .2 "يعد من املقّومات األساسية اليت تقوم عليها النصية  إذاحسن اختتامها فاكتمال النص ؛ و 
  

لكل نص اليت متنح ،  فةالناص لألدوات اللغوية املوظإّن حتقق النصية مشروط باحرتام : النوع -د      
أو على مستوى  ، اجلملة/ سواء على مستوى البنية الصغرى ،هاتساقو  تسهم يف ترابطهته، و خصوصي

وهو  ،يف حتقيق هذا االتساق ، حيث يتضافر دور الوسائط اللغوية وغري اللغوية  ؛ النص /ىالبنية الكرب 
  .سبيل لتحقيق النصية

  
  

  :االنـسجـام -5-2
  

  

مجلة من ، تسهم يف ترابطه  موحداتشكل كيانا ص بنية متماسكة ومتضامة النا كان مل
حتده  النص كلّ "فإّن  ؛ روابط ضمنية أو بواسطة أدوات ربط خمتلفة، سواء أكانت  والروابط العالقات
 من احلدود تسمح لنا أن ندركه بصفته كّال مرتابطا بفعل العالقات النحوية الرتكيبية بني القضايا جمموعة

                                         
 .83النص وجماالت تطبيقه ، ص علم  مدخل إىل. حممد األخضر الصبيحي  1
 .84املرجع نفسه ، ص  2
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يق حتق يف ،1 " املنظمات العديدةوكذلك باستعمال أساليب اإلحالة والعائد املختلفة والروابط و داخلها و 
لألبعاد اليت يرمي إدراكه  خاللن إليه فيتفاعل معه ، مما جيذب القارئ  ،ترابط وانسجام النص املنتج 

  .ما يقوده إىل قراءة فاعلة ومنتجةوهو ، إليها الناص 
  

  

  :نصك الأدوات تماس -6  
  

لف أدوات الربط يف البنية من خالل معرفة القارئ ملختناء، تتحقق صفة النصية ووحدة الب
 .رفة املعاين اخلفية اليت يتضمنهاحيث تسمح له هذه املعرفة مبحاورة النص وإدراكه كنهه ، ومع النصية؛

: حنو) املعنوية (  الوسائل الداللية: فمنها اين العالقات الداخلية فيها لتبتتباين أدوات الربط يف النص وفق
 هاكثر لعل أ... ثم ، الفاء ،الواو: ة حنوربط يف اجلملالوأخرى تتعلق بوسائل ... ، ، االستبدالالتكرار

  : منها تلك املتعلقة بالوسائل الداللية، حاجة للدراسة 
  

حيث  داث يف النص؛، وكذا األحبطة بني العباراتقات الران العالهي مجلة م :اإلحـالـة -6-1
فيها تفاديا بعض العناصر من خالل تعويض ، تقوم بعض العناصر اللغوية بالّربط بني أطراف اجلملة 

ا ختضع  تعترب اإلحالة عالقة داللية ومن مث ال ختضع لقيود حنوية إالّ  "لذا  يف اللغة ؛ ا، واقتصادللتكرار ّ أ
فاجلانب  ،2 " العنصر احملال عليهوهو وجوب تطابق اخلصائص الداللية بني العنصر احمليل و داليل،  لقيد

    ، هلذا كانت اإلحالةانسجامها يف ترابط أجزاء النص و الداليل هو املتحكم يف عملية اإلحالة ومن مث 
مالزمة لكل فعل كالمي بغض النظر عن طبيعة األشياء أو األمور اليت حتيل إليها ، وعن موضوعية  "

جلملة بل مسية يف اليست منوطة فقط بصيغ العبارة اإل وهي. ابقها مع حقيقة املرجع أو الواقعاإلحالة وتط
أو منه فهذا العنصر الرابط واملساعد على انسجام النص ليس خاصا جبزء  ،3 " اجلملةتتعلق بكل أركان 

  .  كيبها وما حتيل عليه ا اختالف تر  فهو حاضر يف كل اجلمل على، نوع من اجلمل ب
  

                                         
 .169، ص مبادئ  يف اللسانيات . خولة طالب  1
 .  17لسانيات النص ، ص . حممد خطايب  2
   .21، ص  1، ج 1998وزارة الثقافة ، دمشق ، يف بناء النص وداللته حماورة اإلحالة الكالمية ، د ط ، . مرمي فرنسيس  3
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إذا   " :على اإلحالة بوصفها وسيلة من وسائل متاسك النص قائالدي بوجراند روبرت رّكز 
 eventsواألحداث  objectsواألشياء العالقة بني العبارات  هي referenceكانت اإلحالة 

يف  alternativeيف العامل الذي يُدل عليه بالعبارات ذات الطابع البدائلي  situationsواملواقف 
ا  إىل نفس عامل النص ، أمك إذ تشري إىل شيء ينتمي نص ما؛ ّ ذات ن أن يقال عن هذه العبارات إ

لتكون مناسبة  بل تأيتغريبة عن النص، لة ليست فعناصر اإلحا ؛co - refernce   "1إحالة مشرتكة
وهذا من خالل تعويض بعض مكونات  فتؤدي إىل انسجام أجزائه ، ،ع العناصر اليت تعوضهاومتآلفة م

  . قدرة على التأثريالبنية الصغرى بأجزاء إحالية مناسبة ، وهو ما جيعله أكثر تعبريية و 
  

ل من خال ال ميكن فهمها إالّ ، د يف نص لغوي أّن اإلحالة ألفاظ ترِ  إىلبوجراند ذهب 
ا الداخلية و  الثانية ، أما ا داخل سياق اجلملةابعالقتها بنظري رتبط فهمها فاألوىل م اخلارجية؛عالقا

ألّن  ؛ظ اإلحالة هو استحضار ما حتيل عليهاألف ميسهم يف فهإّن ما  .فرببطها بالسياق اخلاص أو العام
  . إليه ، زيادة على ما حتمله تلك األلفاظ من معان خاصة ومستقلةما تشري  يف ذلك داللة على

  

       مّيز علماء النص بني نوعني من اإلحالة ، تبعا ملا حتيل عليه هذه العناصر اللغوية فكان هناك 
 تدخل تلك الو ،  وفيها حييل عنصر يف النص إىل شيء خارج النص  exophoraإحالة خارجية "

اإلحالة أما . ف اخلاص بالنصيف إطار سياق املوقإّمنا ننظر هلا و إطار السبك اإلحالة يف 
 وفيها يشري العنصر anaphoraفتتفرّع إىل إحالة قبلية ، وهي اإلحالة النصية   endophoraالداخلية

وفيها يشري  cataphoraوإحالة بعدية  ، ، وهي احلالة األكثر شيوعااحمليل إىل عنصر آخر متقدم عليه 
ا ربط النفاإلحال ؛2 "لعنصر احمليل إىل عنصر آخر يلحقها   باملقام الذي قيل فيه صة اخلارجية من شأ

لذا فهذا  ؛ف على الظروف احمليطة بالنصلتعرّ من خالل ا، راءة الق/  ا يسهم يف عملية التلقيو موه
ين الدراسة ووجوده يُغ - ط النصر يف ترابوإن كان ال يسهم بشكل مباش - اإلحالة مهم النوع من 

باعتبارها أحد العناصر املكونة للنص ، واملسامهة يف ربط بناه ، لعل اإلحالة الداخلية أكثر أمهية . النصية
  .ربىالصغرى وانسجام وترابط بناه الك

  

                                         
 .320النص واخلطاب واإلجراء ، ص . بوجراند روبرت دي  1
 . 84، ص  2007، مكتبة اآلداب ، القاهرة ،  1نظرية علم النص رؤية منهجية يف بناء النص النثري ، ط . حسام أمحد فرج  2
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العنصر  بيد أّن توظيف هذا، بصورة تلقائية ما كان بناء املعاينتكتسب اإلحالة أمهيتها كلّ 
بعضها  " ألنّ  ؛كذا حبسب إمكانات كل مبدع  ، وطبيعة كل نصحبسب خيتلف من نص إىل آخر، 

عناصرها الواحد منها باآلخر، وبعضها يتجاوز اجلملة الواحدة إىل  يقف يف حدود اجلملة الواحدة يربط
ولكن الواحد  .ومتباعدة من حيث الرتكيب النحوي سائر اجلمل يف النص فريبط بني عناصر منفصلة

حيكم النص   opérateurفاإلحالة عامل  واملعىنمنها متصل مبا يناسبه أشد االتصال من حيث الداللة 
تسهم يف التعريف اخلارجية فإذا كانت اإلحالة  ؛1 "كامال يف تواٍز مع العامل الرتكييب والعامل الزمين 

 دورها مجلة من األدواتيف ترسيخ  إلحالة الداخلية تسهما فإنّ ، بنشأة النصاحمليط بالسياق العام 
 هناك منو  ،2"  أدوات املقارنة و  ،وأمساء اإلشارة الضمائر،: أّن وسائل االتساق اإلحالية ثالث" باعتبار 

  .يضيف إليها املوصوالت
   

ة أو االختالفطابقة أو تلك األلفاظ اليت تؤدي إىل امل؛ املقارنةأدوات املقصود ب هذه   املشا
ا حتقيق انسجام أكرب يف النصقية من الوسائل االتسا فاإلحالة سواء أكانت متجهة إىل داخل "  شأ

     3 ."سياق املوقف لفهم مرجعها فهما دقيقا قدرمن حتتاج إىل ، إىل خارجهأو كانت متجهة  النص
  

     : نقسم اإلحالة إىل قسمنيت  :ةأنواع اإلحالـ  -6-1-1
   

  : إحالة مقامية -أ
، ضمير ضمير المتكلم: ؛ لعل أبرز عناصرها) إحالة خارجية  (تفهم من سياق املوقف                    
ومن مث فهي بالسياق اخلارجي، اللغة  ربطا النوع من اإلحالة يسهم يف ذه .اسم العلم، المخاطب

إّن النص بكامله عنصر إحايل  "، ويف تقريب املتلقي من املعىن الذي يقصده املبدع ، يف إنشائهتسهم 
اج والتحليل اليت خيضع هلا على الرغم من تسليمنا بكافة العمليات الذهنية يف اإلنت ،إىل اخلارج أو املوقف

يف كشف بعض  ، وهو ما يساعدياق ومن مث فإّن اإلحالة املقامية توطد عالقة النص بالس ،4"  النص

                                         
 .124نسيج النص ، ص . زهر الزناد األ 1
 .18لسانيات النص ، ص . حممد خطايب  2
   .166، ص 1ع ،  6 مج،  2004اإلحالة وأثرها يف داللة النص ، جملة الدراسات اللغوية ، دب ،  . حممد يونس علي  3
ن عبد ، نقال عن مجعان ب 561،  560هـ ، ص  1424، جامعة أم القرى ، ) 33(سلسلة الرسائل العلمية املوصى بطبعها ،  1داللة السياق ، ط. ردة اهللا بن ردة بن ضيف اهللا  4
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هم تسفهي وهذا لن يتأتى إال من خالل ما حتيل عليه هذه العناصر املقامية ، وبذلك ، األمور الغامضة 
  . بشكل غري مباشر يف متاسك النص

ربط أول اجلملة ، وذلك باإلحالة إىل عنصر لغوي مذكور يف النص تعين: صيةإحالة ن -ب
حالة قبلية  إ: تتعدد اإلحالة النصية منها. ال حمالة يف متاسك النص وترابطه ، وهو ما يسهمليهابتا

  .وإحالة بعدية
    

وهي ، السابقة لهري إىل العناصر اللغوية املختلفة هذا النوع من اإلحالة يش: قبليةإحالة  -ج              
فاهلاء هنا ضمري يقوم مقام املدينة  . طرقا واسعة هازرت مدينة فيـ: أكثر استعماال وانتشارا يف النص حنو 

ضمري الغيبة بأشكاله  "وقد اعتربت رقية حسن وهاليدي  .وهو يف اآلن ذاته يربط اجلملة الثانية بالسابقة
  .1"ل، وخاصة يف اإلحالة إىل ما قبصاملختلفة من أكثر العناصر اإلحالية النصية قدرة على الربط بني الن

  

تالية يف داخل سياق القول عناصر لغوية تشري إىل معلومات  "هي : اإلحالة البعدية -د
ا الروابط اإلحاليةليست هلا الوظيفة الفرعية  إذ ال تنوب عن لفظ سابق ، وترمز إىل  ؛ اليت تتصف 

من خالل وظيفة   ، ذلكفاملبدع احلق من  مييز بني الروابط اإلشارية واإلحالية ؛2 "داللة سيمائية مبفردها 
  .رتبةحتدث النحاة عن عودة الضمري على متأخر لفظا و  وقد ،كل منهما

  : تتنوع اإلحالة حبسب العنصر احملال عليه إىل  

  

وملا كان هذا . واء داخل النص أو خارجهس ،يض اللفظة املفردة مبا يدل عليهايتم تعو  :إحالة معجمية -
فإنّه ينشأ  وعة اليت يوظف فيها يف ذات النص وفقا للسياقات املتن، الستعمال اريالنوع من اإلحالة كث

ا تعود إىل مفسر واحد   .احملال عليه أمرا الزماتطابق العنصر احملال و  ويعدّ  ،عنه شيء من التعقيد، كو
  

حالة باإلهناك من يسميها ، ، أو مجلة أو أكثر داخل النصتشري إىل لفظ أو أكثر: اإلحالة التركيبية -
ا بعيدة عن التعقيد  - وهي خمتلفة عن تلك اليت سبق ذكرها  -نصية ال ا تأيت تعويضية بغرض ،  ألّ كو

العنصر احملال حبسب املسافة بني العنصر احمليل و ، ني نوعإلحالة النصية أن تتفرع إىل ميكن ل .االختصار
  .إحالة ذات مدى بعيد و  إحالة ذات مدى قريب :ليهع

                                         
 . 351إشكاالتالنص ، ص . مجعان بن عبد الكرمي  1
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، وكيفية التماسك شأنه بيان مقدار التماسك النصي من فمعرفة مسافة املدى اإلحايل
يف  ،تعبري عن ذات املدى القريب )على مستوى اجلملة الواحدة (  إذ أّن اإلحاالت املتوالية اإلحايل؛

وكذا إذا مت االنتقال ، ذات مدى بعيد ) بني اجلمل املتصلة أو املتباعدة ( املفصولة اإلحاالت وقت تعد 
  .ّد ذلك إحالة ذات مدى بعيد مفصولع، ر من موضوع إىل آخ

  

    :التكرار -2-  6 
  

وهو  ،، أو شبه مرادفاته ضمن أجزاء النصاته ، أو أحد مرادف لعنصر املعجمي ذاتههو إعادة ا          
  .إضافة إىل وظيفته الداللية، مجالية ومعنوية  ايؤدي التكرار وظائف .واحد من وسائل الربط

تقدمي معان حيث أسهمت األلفاظ املكررة يف  الكرمي؛األساليب احلاضرة يف القرآن من حد التكرار وا
الزركشي هذا األسلوب وقد اعترب . ه من دالالت يكسبها إياها السياقتتضمنمن خالل ما جديدة، 

قد غلط من أنكر كونه من أساليب  "فـ  ؛، نافيا أن يكون من قبيل احلشولفصاحةأحد عوامل البالغة وا
إذ  ؛1" اسنها السيما إذا تعلق بعضه ببعضظنا أنّه ال فائدة له ، وليس كذلك بل هو من حم صاحةالف
وهو ما من  ،إذا كان حييل على أشياء سابقة  اصة، خمن مث يف النص اجلملة و  على وظيفته يف دأك

  . أن يقّوي ترابط أجزاء النصشأنه 
  

سهم يف ، وتوى البنية السطحية للجملة تقوم بعملية الربط على مست لغويةظاهرة  التكرار
تتطلب إعادة  "إذ  ؛هذه الغاية لن يتأتى إال بتوظيف أمثل لهبيد أّن حتقيق ، متاسك البنية الكربى للنص 

اللفظ وحدة اإلحالة حبسب مبدأي الثبات واالقتصاد ، ولكّنها قد تؤدي إىل تضارب يف النص حني 
لفظية ، بقدر ما هو شحن ية لْ تكرار ليس حِ ألّن ال ؛ 2"  دلوالتيتكرر املشرتك اللفظي مع اختالف امل

ر التكرا "له تأثريه على عملية التلقي ، وهو ما ق تغري السيّاقوف اظ بدالالت جديدة تتغريمتواصل لأللف
 لكنه يف ،رئ أو املتلقي أنّه حشو يف النص خاصة إذا شعر القا، يف ذاته ال حيقق التماسك النصي 

حني يوجه القارئ للنص ألن يستبني ، القرآن يؤدي هذا الغرض بفعالية ؛ إذ يعمل عمل اإلحالة القبلية 
   .3"  من األصل الوارد قبل رمغزى الكالم املكرو 
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من شأنه أن ُيشّكل صورة  لف البىن الصغرى يف النص،إن تباين العالقات اليت تربط خمت
ليست اجلملة املكررة ، فالتكرار الفاعل حمّمل مبعاين إضافية ، وله عدة أغراض داللية  .متكاملة للمعىن

ا من حيث املعىن التكرار من العالقات الداللية اليت تظهر من خالل قضايا كربى ، فهو " ألّن  ؛ هي ذا
ات االستقصاء عرب عالقصغرى لديه تتحّول إىل قضايا كربى، ال يكرر قضية صغرى ، بل إّن القضايا ال

ا أن تعطي صورة مكتملة للمعىن ، مث إنّه بعد  واالرتقاء الداليل واهلبوط الداليل والتضاد ، واليت من شأ
  .1" يف جزء آخر من أجزاء النص)  ربى القضية الك( ذلك يكرر نفس الصورة 

له من ملا  ، إضافة القارئ/ يرى املبدع يف التكرار أحد وسائل ترسيخ املعىن يف ذهن املتلقي
رقية حسن يعّدان التكرار من حيث املبدأ من  إّن هاليدي و " .أمهية يف الربط بني الُبىن املختلفة للنص

قد حييل بالضرورة إىل نفس معىن ، ، لكن التكرار ال يعين أّن اللفظ الثاين املكرر  أنواع اإلحالة إىل متقدم
تأكيد  هذا ،2 " رين عالقة إحالة ، وقد ال تكون، ولذلك فقد تكون بني اللفظني املكر  اللفظ األول

األوىل من خالل  وهلةوإن بدا غري ذلك للاٍن إضافية، ارات مبعجديد ومتواصل للعبه شحن أنعلى 
  :3 هوالتكرار إىل أنواع وفق العنصر املكرر و ما دفع إىل تقسيم وهو . القراءة األولية
  

  . من دون أن حيدث فيه أي تغيريتكرار الكلمة : إعادة العنصر المعجمي نفسه -1
الدراسات  ( هو اتفاق اللفظني يف املعىن واختالفهما يف الشكل :التكرار بالترادف أوشبه الترادف -2

  .) احلديثة تنفي وجود تطابق مطلق
، أمساء نس البشريأمساء اجل( جمموعة حمدودة من األمساء تشمل : لالسم الشامالتكرار با -3

   .)...كنةاألم
 املكان، العمل الفكرة ، (أكثر مشوال من االسم الشامل  الكلمات العامة :التكرار باالسم العام -4

رأى هنري أن يستثمر أمواله يف مشروع مزرعة  (حيث حتيل على كلمات مسبقة يف اجلملة ؛ ...) املهمة
   .مة عامةكلمة فكرة كل)  ألبان ، ال أدري من أين أتت له هذه الفكرة

ا صيغة الكلمة و تكرار : التكرار اإليقاعي -5 حىت يف حرف تنتهي به أو يف نظم اجلملة أو ، وز
   .تص بالشعر بل يرد يف النثر أيضاالكلمات ، وهذا النوع ال خي

                                         
 .140نظرية علم النص ، ص . حسام أمحد فرج  1
 .360إشكاالت النص ، ص . د الكرمي مجعان بن عب 2
  ).بتصرف (  365 – 363املرجع نفسه ، ص  3
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  .يهالشفارر بصفة خاصة يف الكالم  نوع من العبارات املالئة اليت تتك: ات تكرار الالزم -6
وكذا أجزاء ، ركوا دورها يف ربط عناصر اجلملةالبالغيون القدامى، وأد تنّبه إليهاوالتكرار ظاهرة نصية 

  . النص
  

      :االستبدال -3 -6
   

املستبدل  وغالبا ما يكون العنصر .1 " تعويض عنصر يف النص بعنصر آخر "االستبدال هو 
الحقة عن طريق أخرى بقة بربط عناصر سايكون ؛ إذ  ق ورودا من العنصر املستبدل منهأسب

... واملستبَدل  العالقة بني العنصرين املستبِدل "ألّن ؛  ي عالقة الرتابط بني أجزاء النصا يقوّ ،ممالتعويض
مث ميكن احلديث عن االستمرارية  ومن ،بني عنصر الحق فيههي عالقة قبلية بني عنصر سابق يف النص و 

هلذا كان فهم النص وأبعاده يقتضي من  ، 2 "بدل بشكل ما يف اجلملة الالحقة أي وجود العنصر املست
ن من متكّ ، عن طريق قراءة فاحصة للنص  ،ليتمكن من التأويل الصحيحالقارئ تركيزا أكثر / املتلقي 

تبدايل أي أّن املعلومات اليت متّكن القارئ من تأويل العنصر االس "االستبدال من   إدراك الغاية املرجوة
   3 "توجد يف مكان آخر يف النص

واملعجمي بني  على املستويني النحوي اتساق النص من كيفية تركيبه،ينبع دور االستبدال يف 
  4 :الستبدالقد رصدت ثالثة أقسام لو  ،الكلمات والعبارات املؤلفة له 

  ... ، نفس آخر، آخرين : يتم باستعمال عناصر مثل: االسمي االستبدال  - أ 
  . يتم باستعمال الفعل :استبدال فعلي  - ب      
  . شرحه كذلك ، أيضا ، ال ، نعم ، أجل ،: يستعمل فيه أدوات مثل :ل قولياستبدا  -ج      

  

ة ربط جمموعة من اجلمل فتعوضها ، وتؤدي وظيفالكلمات املستبدلة مقام مجلة أو  تقوم
  ، وربط أجزاء الكالم أوله بآخره فمنبشكل أفضل ا يؤدي إىل عرض املعىن ممأجزاء اجلملة دون تكرار 

ا متّكن كاتب النص من عرض أفكاره دون تكرار كلمات  " ّ  ، ودونبعينهامزايا هذه الظاهرة اللغوية أ

                                         
 .354املرجع السابق ، ص  1
 .20لسانيات النص ، ص . خطايب  حممد 2
   .21،  20، ص  املرجع نفسه 3
 .354إشكاالت النص ، ص . مجعان بن عبد الكرمي  4
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ني فحسن الربط ب .1 "قد ينعكس سلبا على مقروئية النص االستعمال املفرط للضمائر األمر الذي
يبحث يف مكامن  القارئ ؛ جبعله/ على املتلقي  هله تأثري ، املعجميأطراف النص على املستوى النحوي و 

  . القوة واالتساق يف النص
  

 ؛ ألن العالقة بني بيد أّن الفرق بينهما بّني  ، هناك من يرى تقاطعا بني االستبدال واإلحالة
 صر سابقة بعنااالستبدال مرتبط أي أن  متقدم ، الكلمات يف االستبدال تكون بني عنصر متأخر وآخر

ا حتيل أحيانا على أمور داخلية ، وأخرى على أشياء ، بينما اإلحالة اليت تنشط على املستوى الداليل  ّ فإ
لى شيء غري اإلحالة أن الثاين حييل عالفرق بني االستبدال و  "هلذا كان ؛ ) خارج النص ( خارجية 

، لزيادة الصلة بني مكان لفظ آخربدال يكون بوضع لفظ يف حني أن االست، لغوي يف أويقات معينة 
لكن رغم  ،2 " ي يدل على الشيء الذي تقدم ذكره هذا اللفظ وذلك الذي جياوره ، وذلك اللفظ الذ

   .دفع املتلقي إىل التفاعل مع دالالتهو  دورمها كبري يف خلق التماسك بني أجزاء النص ،فإّن ؛  هذا الفرق
  

  : الحــذف - 4 - 6
  

  من خالل بنائه بطريقة متميزة، تسهم يف عرض أمثل للمعىن  ظاهرة لغويةإذا كان االستبدال 
  يف صياغة الداللة إعطاء بعد خمتلفو  ،ء منها بعنصر لغوي آخر ينوب عنهاجز  عرب تعويض مجلة أو

عنصر أو أكثر من عدول املتكلم عن ذكر  "فإن احلذف هو  ؛ القارئ/ يف املتلقي لتأثري أكرب سعيا 
حني يرى عدم تأثر املعىن من  ما بغرض االختصار ،عنصر إسقاط يقوم الناص ب .3"  الكالم اختصارا 

  . احملذوف شيء مكان العنصر خاصة وأنّه ال حيلّ ، هذا احلذف 
  

ل النص ، وكذا اللغويون قيمتها اللغوية يف تشكيأدركوا و احلذف ظاهرة نصية عرفها القدماء 
استبعاد العبارات السطحية اليت ميكن حملتواها املفهومي أّن يقوم  "بأنّه دي بوجراند إذ يعرفه  ؛ احملدثون

فوجود نظري ذهين لدى املتلقي   ؛4 " ع أو أن يعّدل بوساطة العبارات الناقصةأو أن يوسّ ، يف الذهن 
كان حذفها ال يؤثر على اجلانب الداليل ، بل قد ملا  ،  ا من قبل صاحب النص أمرا ضرورياجيعل إغفاهل

                                         
 .92مدخل إىل علم النص وجماالت تطبيقه ، ص . حممد األخضر الصبيحي  1
 .138ص  . 1977، املؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بريوت لبنان ،  1ط األسلوبية ونظرية النص ، . خليل إبراهيم  2
   .647، ص  2004، دار حممد علي للنشر وكلية اآلداب ، صفاقس وسوسة ،  1نظامها يف النظريات اللسانية ، طالوصفية مفهومها و . رفيق محودة  3
 .301الرتابط النصي يف ضوء التحليل اللساين ، ص . ياسر البطاشي  4
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احلذف يقوم بدور معني يف اتساق  "ألن  الرتابط النصي؛يكون يف ذلك ترسيخ أكرب لعملية االتساق و 
ونظن أن املظهر . اإلحالةالكيف عن االتساق باالستبدال أو  النص وإن كان هذا الدور خمتلفا من حيث

  .1 "ثر عن احملذوف فيما يلحق من النص عدم وجود أهو ؛ عنهما رز الذي جيعل احلذف خمتلفا البا
  

ه يف احلذف ال حيل إذا كان االستبدال هو تواصل لوجود العنصر املستبدل بشكل معني ، فإنّ 
املعىن الذي يفهم من كلمة احلذف ينبغي أن يكون الفارق بني مقررات " ّن ث إحي ؛شيء حمل احملذوف

ف ال يعين أن فهم أن احلذينبغي أن يُ  .2 " السياق الكالمي االستعمايل مطالبالنظام اللغوي وبني 
يكن موجودا أصال ألّن الناص مل ير ضرورًة لكنه مل ، ب لسبب مايِّ موجودا مث غُ العنصر احملذوف كان 

يستمد احلذف أمهيته من حيث أنّه ال يورد املنتظر من األلفاظ ومن  "لذا ؛  السّياق عليهه لداللة لتوظيف
، ويتحدد احلذف بأنّه عالقة مقصودجتعله يفكر فيما هو ، و  مث يفجر يف ذهن املتلقي شحنة توقظ ذهنه

ين أن احلذف تتم داخل الّنص فمعظم أمثلته تبني أّن العنصر احملذوف موجود يف النص السابق ، مما يع
من ، فتجعل تتم على مستوى النصعملية داخلية كما هو واضح فاحلذف  ،3"  عالقة قبليةينشأ عن 

 . الناتج عن الفهم ، من خالل قراءته الفاعلة اليت متّكنه من ملء الفراغاملتلقي يتفاعل ذهنيا معه 
  

احلذف أو باألحرى                                                                                                " ألن فيه ؛ الربط بني عناصر النص غايته إدراك الداللة املقصودة 
مما  ،يؤدي باملتلقي إىل الرجوع إىل اخلطاب السابق للوصول إىل ما يسد به هذا الفراغ، الفراغ الذي يرتكه

 ، فيحس املتلقي بلذة هذا اجلهد الذي بذله يف قراءة النص ا سبق ميوجد عالقة بني السياق احلايل و 
 4 "إضافة إىل ضمان وضوح الرسالة اليت يتلقاها ألنّه شارك يف إنتاجها ومل يستأثر املرسل بذلك فسريهوت

من خالل  ،حيث ميثل احلذف أحد جوانبه  إنتاج النص ؛يقل أمهية عن د ال جه ومن مث فإّن القراءة
ألّن ؛  ، السابقة بالالحقة بواسطة عملية تقديرية موفقةلقارئ لربط الصلة بني أطراف النصسعي ا

على وعي باخلطاب ، وميتلك  ، فإْن كان املتلقيم تدخل فيها عملية تقدير احملذوف صناعة االنسجا"
ال ميكن أن مل يكن كذلك فإن الفجوة و  أدوات القراءة والتأويل فسيكون موفقا يف عملية التقدير وسدّ 

                                         
 . 22لسانيات النص ، ص . حممد خطايب  1
 .298، ص  1988، عامل الكتب ، القاهرة ،  3مبناها ، ط اللغة العربية معناها و . م حسان متا 2
، عامل الكتب احلديث للنشر والتوزيع ، جدار للكتاب العاملي للنشر والتوزيع   1دراسة معجمية ، ط حتليل اخلطاب لحات األساسية يف لسانيات النص و املصط .نعمان بوقرة  3

   .107، ص  2009عمان األردن ، 
 .71الرتابط النصي يف ضوء التحليل اللساين للخطاب ، ص . ياسر البطاشي  4
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إّن معرفة السياق .1" بالنجاح ءة ال ميكن احلكم عليها وبالتايل فالقرا، يكتب للنص متاسك وتالحم 
، من خالل تلك الفراغات املرتوكة ، اليت ما يرمي إليه من دالالت فهم  العام للنص ميّكن القارئ من

هنا يتضح أيضا مدى أمهية اجلوانب األخرى " و . ط فاعل بني العناصر املشكلة للنصحياول مألها برب
  .2" عندئذ عملية التماسك الكلي للنص لتتسق القيام بإكمال فجوات الربط النصي، احمليطة بالنص يف 

  

الذي  ، ثل للحذفالتوظيف األم: أطرافه تسهم فيه عناصر عدة منها اتساق النص وترابط
ملعانيه من ، يف التعبري عن املعىن بشكل موجز ، وعرض أفضل يوظفها  ، يف يد املبدع يكون وسيلة مؤثرة

ا اإليصالية غوي الذي ال يضر بداللة العبارةخالل عملية االقتصاد الل يظهر دور " حيث  ؛وبقدر
والتكرار يف  بعضه إىل بعض ألّن التفاصيل ، وبالتايل تكثيفه وشدّ احلذف يف حتقيق اإلجياز للخطاب 

، ومن يفقد قوته يف الرتابط ، وبالتايل  ، وانفالته من جمراه وتشتيتهيل اخلطاب م يؤدي إىل ترهالكال
واإلطناب يف غري موضعه إىل  ويؤدي اإلسهاب والتكرار .يل الرسالة املطلوبة إىل املتلقييعجز عن توص

  .3"  توسيع املسافة بني البؤرة الداللية املركزية وأجزاء اخلطاب 
  

دي واإلطناب املضر ، وهو ما يكون له أثره الواضح احلذف وسيلة جتنب  التكرار غري ا
واملهم يف عملية استقبال القارئ للنص وحماورته الفاعلة ، وتقدمي أشكال تأويلية مناسبة تسهم ال حمالة 

احلذف مسة غالبة يف  " .الفجوات املوجودة يف بىن النص يف فهم النص وإدراك معناه ، ومن مث سدّ 
واحلقيقة أن هذه الظاهرة تبني ميال . بشكل مكتمل بعكس ما يبدو للقارئ النصية اليت تظهر البنيات

هود الكالمي و  ، من خالل إنتاج اجلمل البسيطة العضلي نفسيا لدى املتكلمني إىل االقتصاد يف ا
املنطوقة وكذا فاحلذف ظاهرة لغوية كانت وال تزال متداولة يف اللغة  ،4 "واختيار الرتاكيب املوجزة 

ضروريا يزيد ا أمر ،  فمعرفة السياق العام جيعل تغييب بعض العناصر اللغوية باستعمال احلذف .املكتوبة
 *.كركر أفصح وأبلغ من الذّ الذّ  تركألنه يف بعض األحيان قد يكون  .أجزائهمن اتساق النص وترابط 

 
  

                                         
 .194 ، صاملرجع السابق  1
 . 357 إشكاالت النص ، ص. مجعان بن عبد الكرمي  2
   .196، ص  املرجع السابق  3
 .24،  23، ص 1983للطباعة والنشر، اإلسكندرية، ، الدار اجلامعية  ظاهرة احلذف يف الدرس اللغوي، د ط. طاهر سليمان محودة  4
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  :الـوصـل - 5 – 6
  

ذان اللّ ،  احلذف، بيد أنه خيتلف عن االستبدال و هو أحد وسائل االتساق والرتابط النصي 
تأيت أمهية " إذ ؛  ربط تقام بني املتتاليات النصية يف أنّه صلة يالن على أشياء سابقة أو الحقة ،حي

الوصل من كون النص عبارة عن جمموعة من اجلمل أو املتواليات املتعاقبة ، وأنه البد لكي تدرك كبنية 
فرتابط الُبىن  ،1 " وع منها طبيعة العالقة بني اجلملرابطة ، تفرض كل ن متماسكة من توفر أدوات

ذه العالقة . لتحقيق متاسك النص ىل عناصر ربط عديدةأمر حيتاج إ،  اتساقهاالصغرى و  فاألمر منوط 
فإنّه ال حمالة  ؛ وجعل املتواليات مرتابطة متماسكة، ألّن وظيفة الوصل هي تقوية األسباب بني اجلمل  "
جتمعه  موحدا متاسكها جيعل منها كالّ فانتظام وحدات النص و  ؛2 " عترب عالقة اتساق أساسية يف النصي

  . ، كل ذلك خيذم متاسك النص الكليالوحدة الداللية
  

   : الـقـصد - 6 – 6
  

وهو ما  ،ل إىل منتهاها و الوصكل فعل كالمي البد له من غاية منشودة يسعى لتحقيقها و 
وقد جعل روبرت دي بوجراند القصد  .غايتهيكسب النص داللة خاصة تتالءم مع مقصد الناص و 

ا أن تكون نصا يتمتع بالسبك " يتضمن موقف منشئ النص من كون صورة ما من صور اللغة قصد 
اية من وسائل متابعة خطة معينة للوصول إىل غ instrument أّن مثل هذا النص وسيلةو  االلتحام،و 

حيث يظل القصد قائما من  ؛يف جمال القصد   toléranceوهناك مدى متغري للتغاضي ...بعينها 
دية التخطيط إىل ، ومع عدم تأااللتحام الناحية العملية حىت مع عدم وجود املعايري الكاملة للسبك و 

ا  املبدع لغته .3 " الغاية املنشودة غاية  من خالهلا  إىل مترير رسالة ما واليت يهدف ،الطريقة اليت يشكل 
  .انسجام النصم يف جناحها تناسق و يسه

  
  
  

                                         
 .94مدخل إىل علم النص وجماالت تطبيقه ، ص . حممد األخضر الصبيحي  1
 .24لسانيات النص ، ص . حممد خطايب  2
   .104،  103النص واخلطاب واإلجراء ، ص . روبرت دي بوجراند  3
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 خمتلف العلوم اليت اكتسبها ، التأثري يف املتلقيو الناص من أجل بلوغ مقصده / بدع يسخر امل
منتج النص يقصد من  "ألن  -متاسك النص فإن القصد يظل موجودا من قبل الناص  حىت وإن قلّ  -

أي تشكيلة لغوية ينتجها أن تكون نصا متضاما متقاربا ، وقد تفرض بعض املواقف من القيود على 
إّن جناح الناص يف ؛ 1 " قصد من استكمال التحقق عند عرضهموارد املعاجلة والزمن ما حيرم هذا امل

النص شكال أكرب من االتساق  يعطيّ ، من شأنه أن وتوجيهها بطريقة صحيحةتوظيف إمكاناته اللغوية، 
  . مث يوجه نصه الوجهة اليت يبتغيهاومن ، واالنسجام 

  

تنفيذ ، و )  العزم (النية : بعاملني جيعالن منه نصا "النص مرتبطا مخائيل بختين وقد جعل 
صراعهما على النص من خالل عملية جتاذب ينعكس ، و مها يتفاعالن بشكل ديناميكيو  هذه النية

وبشكل  يف النص ةمن شأنه حتقيق طرح أفضل للفكرة املتضمنَ ، فالتوفيق بني النية والتنفيذ  ،2 "طويلة 
  .تأثرا مبا يقدمهو جيعل القارئ أكثر اجنذابا 

ل إمكانياته لتحقيق وتسخريه لكسعي هذا األخري للتأثري فيه، و  ،م يف ذهن املبدعالدائ إّن حضور املتلقي
  . فاعل يف جّل مراحل عملية اإلبداعالقارئ مشارك / املتلقي يؤكد أّن  ؛هذه الغاية 

   

  : يةقامالم  -7 – 6
  

، وأيضا يف ما يف اتساق عناصره حيث تؤدي دورا مه اسك النصي؛السياقية أحد ركائز التم
د من قبل الولوج يف استعراض معىن السياق، ال ب،  ضل للنصالقارئ على فهم أف/ تلقي مساعدة امل

 الف، فهم يرون أّن بينهما اختالسياقمييزون بني املقام و ،  أّن علماء اللغة املعاصريناإلشارة إىل 
السياق هو جمرى الكالم وتسلسله واتصال بعضه ببعض ، أما املقام فهو احلالة اليت يقال فيها  "معتربين
، وهو يسوق تساوقت اإلبل تتابعت " : بقولهالزمخشري ومن الناحية اللغوية يعرفه  ،3 " الكالم

 اللغوي القدمي للسياق هو فاملعىن ،4 " على سرده: جئتك باحلديث يف سوقهو ... احلديث أحسن سياق 
يث جنده قد ارتبط وبالنظر إىل الدرس اللساين احلد .سردهوسياقة احلديث أي حكيه و  ، التتايلالتتابع و 

ّرف السياق وفق نوعيه كل الداخلية أو اخلارجية ، هلذا فقد عوية ، سواء بظروف استعمال املتتالية اللغ
                                         

 .152ص ،1999 ، ، اهليئة املصرية للكتاب 2دريسلر، ط ولفانج لنص تطبيقات لنظرية دي بوجراند و مدخل إىل علم لغة ا. إهلام أبو غزالة وعلي خليل محد  1
 .40، ص  36، ع  1985بريوت ،  ، مركز االنتماء القومي ، علي مقلد ، الفكر العريب املعاصرحممد مسألة النص ، تر . خمائيل خبتني  2
   .63ص ،  2000، دار ابن حزم ، بريوت ،  1اجلملة العربية واملعىن ، ط . فاضل صاحل السمرائي  3
 .314، مادة سوق ، ص أساس البالغة . بن عمر الزخمشري جاراهللا أبو القاسم حممود  4
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املعىن الذي يفهم من الكلمة بني الكلمات  "على أنّه ) اللغوي ( ظر إىل السياق الداخلي نُ ،  على حدة
السابقة والالحقة يف العبارة أو اجلملة ، ويتمثل ذلك يف العالقات الصوتية والصرفية والنحوية والداللية 

الطرق املوجهة يعين الرتكيز على ، ق اللغوي فدراسة السيا ،1 " ذه الكلمات على مستوى الرتكيب هبني
لف ة خمتدراس، سواء على مستوى الصوت ببعضها ببعض  عالقةو ، اجلملة  لرتتيب الكلمة داخل

أخير وعالقة التقديم والت: أو على املستوى النحوي بدراسة، الوقف ، النبر، التنغيم : الظواهر الصوتية
الداخلي ، هو تتبع ومبعىن عام احلديث عن السياق  .. ...بالموصوف أو المبتدأ بالخبر  صفةال

  .أليفهلرتكيز على خمتلف جوانب ترق اليت جيري عليها الكالم ، وكيفية تشكيله باللط
  

     ويتمثل يف) سياق املوقف ، أو احلال ، أو املقام ( أما النوع الثاين فهو السياق اخلارجي 
اليت تعطي البنية اللغوية معاٍن  ،2 ")أو احلال الكالمي ( قف الكالمي مجلة العناصر املكونة للمو  "

هلذا كانت معرفة الظروف احمليطة  ،ن وفق املقام الذي ترد فيه حيث جتعل املتتالية اللغوية تتلوّ ؛  إضافية
 هلذا .ألّن إبعاده عنها من شأنه أن يؤثر سلبا على طرق تلقيه ؛فهمه وتأويله بإنشاء النص أمرا مهما يف 

، تتفاعل فيه جمموعة من  situation of occurrenceينبغي للنص أن يتصل مبوقف يكون فيه "
وهذه البنية الشاسعة ،  knowledgeواملعارف  expectationsوالتوقعات   strategiesاملرتكزات

ومن مث ،  بكل أسراره الداللية ال يستطيع أن يشيّ  لسياق اللغويا .context" 3تسمى سياق املوقف 
  .ا يف إماطة اللثام عن بعض أسرارهميكن أن يكون معين، كان ربطه بسياقه اخلارجي

  

ىل ضرورة جتاوز حتليل البنية ، فقد دعا علماء اللغة إالسياق أحد مقومات النصية ملا كان 
 بالعالقة اليت تربط بني البنيتني ام وحتمية االهتم. السياق اخلارجي إىل بنية، لقة مغها بنية بوصف اللغوية

ىل الداللية مل يعد كافيا ، بل البد من عضده بالدراسة اليت تنظر إ الوقوف عند البنية النحوية أو ألنّ 
مث  بينه ،يعين البحث يف عالقة السياق فيما مرتابطة هلا خصائصها ؛ وهو ما ، النص باعتباره بنية كربى 

   . بني النصبينه و 
  

                                         
أم القرى أشرف عليها متام حسان وعبد الفتاح الربكاوي   مقدمة لكلية اآلداب قسم اللغة العربية  دماء واحملدثني رسالة دكتوراهنظرية السياق بني الق. عبد السالم خليل عبد النعيم   1

 .401إشكاالت النص ، ص . مي مجعان بن عبد الكر ، نقال عن  19ص 
 .املرجع نفسه ، الصفحة نفسها 2
   .91اإلجراء ، ص النص واخلطاب و . روبرت دي بوجراند  3
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فقد ،  ذا كانت فعالية الوحدات اللغوية أمرا ال يتحقق على مستوى السياق اللغوي فحسبإ
، يضبط السياق الداخلي يعمل أوال على وضع تأويل داخلي متسق"جتلت أمهية السياق بنوعيه يف كون 

بينما يعمل السياق اخلارجي على منح ، العناصر اليت بدت أساسية للقارئ  وظيفة ومدلولموقع و 
هلذا   ؛1 "لواقع، أو على األصح امتدادا يف ما يتصور القارئ أنّه هو االنموذج النصي امتدادا يف الواقع

  .ا فيهكان منطلق دراسة سياق النص األديب نابع من النص ذاته ؛ ألنّه األساس الذي حيي
  

تفتح أمامه الباب ليلج النص من القارئ ، و  بخلفية تقرّ الظروف احمليطة بإنتاج النص تشكل 
والقراءة بذلك ال تنفصل عن مراعاة مستويات  " .ن من فهمه وتأويله وفك شفرتهليتمكّ  ،إىل عامله 
فالقارئ ميثل على مستوى  .داخل منظومة السياق الكلية ومستوى القراءة ال يؤدي وظيفته إالّ  ،السياق 

حيث ميثل  ؛ على السواء ي املستوى املعريف واملستوى األيديولوجمنظومة تتفاعل مع النص يف ، الوعي
يتجسد مرجعية التقييم و  ييف حني ميثل األيديولوج ،املعريف مرجعية التفسري ويتجسد يف النظام اللغوي 

 وقدرته ،كانت آفاق القراءة لديه كبرية ،  القارئ / معارف املتلقي ما اتسعتفكلّ  ،2 " يف نظام النص
    . على التأويل أكثر عمقا

  

حديثا هاليدي ورقية حسن املتصفح للدرس اللساين وعالقة السياق بالنص ، ال جيد عند 
اند فقد أما دي بوجر  .لتماسك النصيبينما ورد ذكره عند حديثهما عن وسائل ا عن السياق ،صرحيا 

دو هلما صلة وثيقة بالنص     معياران تبمن هذه املعايري السبعة " فـ  ، النصذكره ضمن حتديده ملعايري 
      ، أما املعيار األخري  )رعاية املوقف والتناص ( واثنان نفسيان بصورة واضحة ) وااللتحام السبك ( 
من املعايري أن  ولكن يظهر من النظرة الفاحصة أنّه ال ميكن لواحد .فهو حبسب التقدير) اإلعالمية  (

تمع ، واإلجراء : امل األربعة مجيعايفهم دون التفكري يف العو    processing " 3اللغة ، والعقل ، وا
هي أسس جعلها روبرت دي بوجراند دعائما لتحقيق النصية ، فتحديد املوقف ، فهذه املعايري احملددة 

  .)املقامي ( ط بالسياق اخلارجي مرتب
  
  

                                         
 . 118 ، 117، ص  2003،  بريوت ،الدار البيضاء ، املركز الثقايف العريب، 1، ط  قراءة النص األديبتغيري عاداتنا يف القراءة وتوليد الداللة  . محيد حلميداين  1
 .110، ص  1997النص ـ السلطة ـ احلقيقة ، د ط ، املركز الثقايف العريب ، الدار البيضاء ، . نصر حامد أبو زيد  2
   .107النص واخلطاب واإلجراء ، ص . روبرت دي بوجراند  3
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خذ يف احلسبان اخلطاب أو النص عندمها ال ميكن مقاربته من غري األ "فإّن يول  براول وأما 
لعملية التواصلية مبختلف أبعادها ، مبا يف ذلك البعد ، وطريقة حتقيق اهلدف من ااهلدف املتوخى منه 

اخلطاب جمرد النظر يف قواعد توايل النص الشكلية  وال يكفي أن يكون عمل حملل النص أو ،السياقي
ركيزمها على طرق فاملالحظ ت ،1" لنص بوظيفته أو بغرضه املناط به تتحقق ومع ذلك يقوم ا اليت قد ال

: واع من السياقأن بني ثالثة  -الواضع احلقيقي لعلم النص -  فان دايكيف حني مييز  .حتليل النص
االجتماعي  السياق وثالثهم )اإلدراكي العاطفي ( السياق النفسي  ، وثانيهمالسياق التداويل أولهم
  . أكثر مشوليةفاملالحظ تركيزه على السياق ككل الداخلي واخلارجي ، ومن مث كان فهمه  ؛2 .الثقايف

  

  : التناص -8 –6
  

       ل معارف ، غايته إيصالية من خالل نقكيب لغوي يقع يف إطار زمكاين معني النص تر 
سواء تتحكم يف إنشائه ،  املعايريخاضع جلملة من هو و  .وسيط الّلغويعرب المعلومات للمتلقي و 

األول  املنتجباعتباره  الناص/ املبدع  .ه ، أو بطريف العملية اإلبداعيةأتعلقت بالنص ذاته وطرق إنشائ
وفعاال  لياالقارئ باعتباره شريكا فع/ له ، أو املتلقي  لديه أهداف ومقاصد تقف وراء إنشائه للداللة ،
  .استقبالهسياق حميط بإنشائه و  ، وهذا ضمن إنتاج النص يف عملية

   

          املعاصرة لهل عن التأثر بالكتابات السابقة و ال ينشأ مبعز كالمية فالنص باعتباره مدونة  
فيبحث يف خضّمها  عامل مليء بكلمات اآلخرين ؛ الفنان الناشر ينمو يف ": بختينوهو ما يؤكده قول 

موعة الناطقة  .عن طريقه متحررة من و  ال جيد كلمات لسانية حمايدة، إّن كل عضو من أعضاء ا
م ، بل جيد كلمات تسكنها أصوات أخرى ، وهو يتلقاها ُمْرتعة بصوت تقوميات اآلخرين و  توجيها

للتحرر من ربقة احلثيث  األديب رغم سعي .3 " ال جيد إّال كلمات قد مت حجزها إّن فكره ،اآلخرين
فحضور هذه   النصوص السابقة عليه وإن حاول ،من تأثري ريه ، فإنّه ال يستطيع اإلفالتر وتأثاآلخ

 دون اإلشارة إىل ذلك ، رىمن خالل تسرب جزئيات من نصوص أخ منها عن غري وعي األخرية يتم إمّ 
 .ماسك النصيأحد أدوات التلذي يعترب االتناص طلق عليه اسم هو ما أو  ،أو عن وعي باإلشارة إليها 

                                         
 . 411،  410إشكاالت النص ، ص . مجعان بن عبد الكرمي  1
 .143النص بىن ووظائف ضمن كتاب العالماتية وعلم النص ، ص . فان دايك  2
 . 145، ص  1995، لبنان ناشرون ، القاهرة ، بريوت ، ، لوجنمان  1لقاهر اجلرجاين ، ط قضايا احلداثة عند عبد ا. حممد عبد املطلب  3
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 والتناص كما يراه .نص حاضر إلنتاج نص الحقعالقة تفاعلية بني نص سابق و عبارة عن  " وهو
 .1 " وى الكتابة أم على مستوى القراءةسواء أكانت على مست، بعضهم ظاهرة حتمية يف كل النصوص

احلوار  إذ أنّ  العلماء ؛، حىت استقر على مفهوم يكاد جيمع عليه ُوضعت للتناص مجلة من املقاربات وقد
ا وبني  ،رتجعاولة املواءمة بني ماهو مس، من خالل حمبني النص السابق والالحق التجارب اليت خيتز

التأثر باخلربات  واالستفادة منها ؛ فإنّه ميكن للمرء أن يدرك أنّ  سعيا منه لتطويعها ؛ذهن القارئ 
نبت عن هذا التطور ال ي "ألّن  ؛األخرى أمر دائم ومستمر ، دون أن يعين ذلك تطابقا تاما معها 

 الرتاث من خالل الوعي فالتناص إدراج الرتاث يف النص وإدراج النص يف ،الرتاث بل إنّه ينطلق منه 
        تتباين االستفادة من الرتاث . 2 "يف نسيج جديد يصل منه الكاتب إىل توليد بىن جديدة  الرتاثي

 ذاتية وموضوعية : دة؛ ألن األمر تتحكم فيه معطيات عمن مبدع إىل آخر -باختالف مصدره  -
  . درة على استثمارهومدى وعي وفهم الرتاث والق

  

بات تعرب عن سعى الدرس اللساين الغريب إىل تعريف التناص ، فكانت هناك مجلة من املقار 
ا توجّ    :واء أكان الشكل أو املضمون ومنهاواجلانب الذي يتناوله س ،ه أصحا

   

 ص الشعري بالنسبة إليها النّ  "ألن  ؛ل من قّدم مفهوما واسعا للتناص لعلها أوّ : جوليا كريستيفا -
 ل إنّه فوق ذلك عبارةآن ، باألخرى ونفيها يف من إثبات النصوص ، إّمنا ينتج ضمن حركة معقدة ومركبة 

جند عددا من امللفوظات إّمنا ، نّه داخل فضاء النص الواحد أمبادلة بني النصوص ؛ إذ ، و عن إنتاجية
ا؛ 3 " تفاعلتأخذت من نصوص أخرى فتقاطعت معه و  ّ إعادة بناء  ص األديب ليس إالّ ترى بأن النّ  وكأ

  . نص آخر، فحضور النصوص األخرى ال يلغي خصوصية النص الالحق واستقالليته
حيث غدا هذا  من تركيزه على عملية إنتاج النص؛ أكثرركز على جانب التلقي : يوري لوتمان -              

يف ، اتضح معها أن مفهوم النص األديب ليس مستقال، وإّمنا يدخل مرتبطا بعالقات غري نصية "األخري 
ريه مرتبط بغ النص وفقه ،4"  املتالزمةالنفسية األخرى التارخيية والثقافية و نيات تعالقات مع سلسلة من الب

  . غويةبعالقات عدة خارجة عن بنيته الداخلية اللّ ، من النصوص 

                                         
 .97صي ، ص الرتابط الن. البطاشي خليل ياسر  1
ا زعر رواية إدوار اخليف الرجل والبحر جوانب من التناص . خائيليمىن م  2  .25ص  ، 4ع ، 15مج  ، 1997، القاهرة ، فران ، جملة النقد األديب فصول اط ترا
  .19، ص  2007البيضاء ، املغرب ،  إفريقيا الشرق ، الدار،  1التناص يف اخلطاب النقدي والبالغي دراسة تطبيقية ، ط . عبد القادر بقشي  3
 .20نفسه ، ص املرجع  4
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  مل يقف عند طابعها الظاهر؛ إذ  ص على جانب القراءةركز يف حديثه عن النّ   :ميشال ريفاتير -
مرتبة من و  للقراءة األدبيةا معه آلية خاصة غد " حيث ؛ الفعالة القائمة على التأويلالقراءة عند  بل

هلذا كان  ، املتلقيو  بني املبدع الرابطة واجلزر فهذه اآللية مبعثها عالقة املدّ  ،1 " مراتب التأويل األديب
 املالحظ أن .2 " أو تعاصره قهقد تسب،  خرىنصوص أإدراك القارئ للعالقة بني نص و  "عنده التناص 
  املبدعاألصلي يف العملية اإلبداعية أال وهو الطرف  متجاهال ، األمهية للمتلقي قد أعطى كلّ  ريفاتير

  .اللة النصيةالذي لواله ملا وجدت الدّ 
 

ل سعيا منه لوضع مفهوم أمش؛ تخطى الفروق بني األصناف األدبيةأن يجيرار جينت  حاول
شكليا أم واء أكان تناصا س؛ لرابطة بني النص والنصوص السابقةيقف عند تلك العالقات ا ،ناص للت

زامن بني مبثابة حضور مت "عترب حيث ا ؛المتعاليات النصية وهذا من خالل وضعه ملصطلح ، مضمونيا
  -واالستشهاد-، بواسطة السرقة هو احلضور الفعلي لنص داخل نص آخر نصني أو عدة نصوص أو

 النصوص ف حبسب طريقة استثمار هذهاليت ختتل كما حاول بيان أشكال التناص .3 " مث التلميح
مّكن جنيت من  " املتعاليات النصية ؛ وهو األمر الذي ضمن حديثه عن أنواع ، منها االقتباس ومدى 

وإبراز نقط تقاطعها وتداخلها ، وهذا ، وتوسيع أمناطها بتمييز بعضها عن بعض ،  تطوير نظرية التناص
صية ألنّه يتيح أمامه إمكانيات ما دفعه إىل استعمال مفهوم أوسع وأمشل للتناص ؛ وهو املتعاليات الن

فغاية جينت ال تقف عند حدود األخذ من نصوص  ،4" خمتلف أمناط التفاعل النصيواسعة للبحث يف 
وأثر ذلك ، ختلفةامل هلاأشك بل يذهب أبعد من ذلك إىل الوقوف عند التفاعل بني النصوص يف أخرى 

جينت حديثه عن وقد عّمق ، حيقق انسجام وترابط النص  تماسك بني بىن النص ، وهو مااليف حصول 
  5 :ناليت منها التناص ، فتحدث ع املتعاليات النصية

  التناص  -
  . يتضمن كل ما له صلة بعتبات النص جعله: املناص -

                                         
 .املرجع السابق ، الصفحة نفسها 1
 .، الصفحة نفسها نفسهاملرجع   2
  . 22نفسه ، ص املرجع  3
  .23النص والسياق ، ص انفتاح النص الروائي . سعيد يقطني  4
 ).بتصرف (  22ص  النقدي والبالغي دراسة تطبيقية ، التناص يف اخلطاب. بد القادر بقشي ع 5
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لتفسري دون إشارة على ذلك من خالل التعليق وا، حيث يستعمل النص املستدعى: امليتا نص -
  . بالالحقالذي يربط السابق 

   .له من دور يف التأثري على عملية القراءة ملالنص حتديد النوع الذي ينتمي إليه ا :معمارية النص -
  .ع املتناص معهمجلة العالقات الرابطة بني النص املتناص م: التعلق النصي -
  

فإّن أمهيته كبرية ميكن  ن جماله امليدان السردي ؛ع عن التناص قد كااحلديث املوسّ  رغم أن هذا
ال الشعريم أن تعمّ   نوع ختتلف بالنظر إىل ماهية كلّ   " األنواع السالفة الذكر بيد أنّ  ، نتائجه على ا

تسمح له باستيعاب باقي األنواع ، نوعا ذا طبيعة كلية هذا ما جيعل من التعالق النصي، و  وطبيعته النصية
نصية مأخوذة  ، وذلك على شكل بنيات امليتانصالتناص و املناص و : األخرى ذات الطبيعة اجلزئية مثل

  .1 " من النص املتعلق به
ما ونصوص أخرى مرتبطة به يتضمن العالقات بني نص "يرى بأن التناص : دي بوجراند -

واألحداث يقف وراء  السياق فتشابه ،2 " ، سواء بواسطة أو بغري واسطة بقةوقعت يف حدود جتربة سا
   .املبدع للعمل املتناص معهاختيار 
  

تالف عن النظرية الغربية  ال نكاد نلمس كبري اخ، إىل الدرس النقدي العريب احلديث  بالنظر
فسيفساء من  " يتشكل من فهومجلة من العناصر اليت يقوم عليها التناص، محمد مفتاح  حددحيث 

منسجمة مع فضاء بتصيريها و  ،عندياتهممتص هلا جيعلها من  / نصوص أخرى أدجمت فيه بتقنيات خمتلفة
دف  ، داللتهابتمطيطها وتكثيفها بقصد مناقضة خصائصها و ،  حمّول هلا / ومع مقاصده، بنائه أو 
  .3 " دهايتعض

  

النص مزيج من نصوص أخرى ، يستعري منها املبدع ما خيدم جتربته فيعيد صياغتها ونسج  
ا تفرض نفسها ،  إزاحتها متاما وأومهما حاول إخفاءها  ، الذي هو فيه صورها مبا يتواءم والسياق ّ فإ

ة، ا كان هذا التوظيف للنصوص األخرىبغض النظر عما إذتلح يف احلضور، و   ألجل دعم فكرة مشا
وهو ما  .هو ما يشكل الفارق، ، بينما يكون تباين السياق واألدوات املستعملة يف النص أو مناقضة

                                         
 .29،  28، ص املرجع السابق  1
   .10النص واخلطاب واإلجراء ، ص . دي بوجراند  2
 . 121، ص  2005، املركز الثقايف العريب ، الدار البيضاء املغرب ،  4حتليل اخلطاب الشعري اسرتاتيجية التناص ، ط . حممد مفتاح  3
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السياق الذي هذه املفاهيم أيضا تكتسب معناها احملدد من  "الذي يرى أّن صبري عبد الحافظ يؤكده 
ا ، ولكنه أيضا يقوم  ، تعامل معهتظهر فيه وت وهو ال يسهم فقط يف حتديد طبيعة اإلزاحة وبلورة آليا

غي كل قراءة ينب .1" يد عالقته بالعامل الذي يظهر فيهويف حتد بدور فعال يف صياغة مالمح الّنص اجلديد
لق عليه وهو ما يط، تنتمي إىل عصور خمتلفة،  دة نصوصأن تضع يف احلسبان أّن النص يتضمن ع

  .)فالنص األرسطي مرتسب يف جل النصوص (  الترسيب: دريدا
  

جديدة مها يف صورة حيث يقدّ  ل النص املنتج مع غريه من النصوص ؛ختتلف أشكال تفاع
القارئ على فهم النص والكشف عن بعض جوانبه ، ومن جهة أخرى تعني  تعيد إحياء القدمي من جهة

 انفصال هي عالقة اتصال و ، العالقة املفرتضة بني النص املبدع والنصوص املستلهمة "  باعتبار أنّ  اخلفية
ا عالقة تفاعل وحوار وهذا مما يتأسس على وجود مسافة بني ،  حتويلامتصاص و هدم وبناء ،  ّ أي أ

األحيان  وملا كان التناص يتعلق يف غالب .2 " بني الواقع من جهة ثانيةوالرتاث من جهة ، وبينه و النص 
حيث يكون لطريقة تنظيم ؛ فإّن هذا األخري رغم ذلك يبقى املوجه له  باملضمون أكثر من الشكل ،

  .دورا فعاال يف عملية حبك النص ومتاسك أطرافه، املعلومات وعرضها 
  

 وتأثرها  خالل تفاعل النصوص وتأثريهامن ،  حوارا بني العصوربشكل عام يعترب التناص  
لتحرر إمكانية للناص يعطي ل إذ الت جديدة من خالل هذا التزاوج ؛بدال وهو ما يغين النص الالحق

  . صيةغين بناه النق رفقة أجواء أخرى تُ واالنطال ،من ربقة الزمان واملكان 
حتقيق  كيزة قوية يفصية فيه قائم على عدة أسس ، تظل ر ومنسجم ، وحتقق هذه اخلاالنص كيان متآلف 

 النص  لضمان متاسكا ضروريأمرا ذه املعايري  األخذيف نجاح ال لذا كان .متاسك هذه البنية الكربى
  .أي خلل يف إحدامها سيخل بانسجامهألّن 

  
  
  
  

                                         
 .11، ص  4،ع  1984جملة البالغة املقارنة ألف ، القاهرة ،التناص وإشاريات العمل األديب . افظ صربي ح 1
 .197نظرية علم النص ، ص . حسام أمحد فرج  2
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  :خنلص من ذلك إىل أنّ 

  
 حديث، ال وجود له يف الدراسات النقدية القدمية، فهو أحد فروع علم ـــــ علم النص مصطلح غريب

  .اللغة ، ينظر إىل النص باعتباره وحدة متكاملة
ا عائقا يف بلوغ ــــ  تعدى طموح الدراسات اللسانية النصية نطاق اجلملة ــــ اليت أصبح االكتفاء 

علماء النص إىل االستفادة مما تتيحه العلوم  النتائج املرجوة ــــ إىل بنية أمشل هي النص ؛ حيث دعا
  .املختلفة يف حتليل النص وفهمه

، ودراسته وفق آليات جديدة وخمتلفة  ــــ تؤكد اللسانيات النصية على ضرورة وضع النص يف سياقه
تستقى من علوم أخرى ؛ إذ عمد علماء النص إىل وضع مجلة من املباحث، سعيا منهم للتميز بني 

والال نص ؛ حيث تتحقق صفة النصية ووحدة البناء من خالل معرفة القارئ ملختلف أدوات النص 
  .الربط يف البنية النصية
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، اليت ملست فيه تمام العديد من الدراسات احلديثة الشعري القدمي مناط اهل النص شكّ 
للكشف عن سّر القوة والتميز فيه ، مستفيدين من اآلليات اليت ؛ حتتاج إىل إعادة نظر  مضيئة انقاط

ضتنا الثقافية احلديثة إىل إحياء الرتاث، واختاذ ما" لذا فقد . تتيحها مناهج البحث احلديثة ظل  اجتهت 
فرأوا فيه مناهج خمتلفة ، وقضايا كلية مشابه ... التطور والتجديد العصري منه صاحلا للبقاء منطلقا حنو 

ة لتفعيل ؛ هو حماول هذا التوجه حنو النص القدمي، 1" مذاهب من الغريب املعاصربني ألوان و تصل بينه و 
وأيضا لفهم هذا . الستجالء نقاط التالقي بينهماسعيا ، النظرية النقدية احلديثة العالقة بني هذا النص و 

، وفق ما توفره هذه املناهج من آليات تقود  راءته من منظور الدراسات احلديثة النص القدمي من خالل ق
  .قراءة  خمتلفة هلذا الرتاثإىل طرح جديد ، و 

  

 القدمية  ني من الّنصوص الّنقديةإىل دراسة أمنوذج - وفق نفس املنهج  - يسعى هذا البحث 
ا ، وأبرز  -احلديثة ، أال وهي نظرية النص دى هذه النظريات من منظور إح اليت مت الوقوف عند نشأ

شكال  ذلك من خالل عَلمني -حثب، وكذا أهم مباحثها من خالل الشق النظري من هذا ال أعالمها
إنارة درب  ليت أسهمت يف، من خالل أياديهما البيضاء اة يف تاريخ النقد املغريب القدمي نقطة فاصل

حازم " و " ابن رشيق القريواين" : أال ومها، الدارسات النقدية ، والنهوض ال حمالة بالعمل اإلبداعي
  . "القرطاجين 

 الدرس النقدي احلديث و  القدميتوثيق الصلة بني النتاج الفكري واألديب لحماولة هو  سةار هذا النوع من الد
ما ميكن ومسه و أتدعو إليه نظرية النص احلديثة  مع ما، على بُؤر التالقي مع النص القدمي للكشف 

اد استجالء أبعو بني احلداثة قصد فهمه يف ذاته ل بينه و من منطلق التفاع" هذا  ؛ بشيء من املثاقفة
ا ، اليت ميكن استحضاالنظرية األدبية اليت يتضمنها ، مث حملاصرة مظاهر املعاصرة فيه  رها اليوم للمسامهة 

، من خالل قراءة جديدة هلذا الّرتاث: ذن هيفالغاية إ ،2" يف تغذية النقاش القائم حولنا يف هذه القضايا
  .جديدة أتاحها التطور يف الدارسة توظيف وسائل

  

أمنوذًجا  " منهاج البلغاء" و" العمدة "  اليت يعترب كتابا - دية القدمية تعد دراسة املصارد النق
    والنصوص اليت تضمنتها هاتني املدونتنييف ضوء نظرية النص احلديثة ، حماولة لفهم تلك القواعد  - هلا

 حماولة توجيه املبدع  و  ،  املتحكمة يف صناعة النص الشعريمن خالل سعي صاحبيهما لإلحاطة بالقوانني
                                         

لد األول ، مصر ،  3النقد األديب القدمي واملنهجية ، جملة فصول ، ع . عبد القادر القط  1  .13، ص  1981، ا
 .6، ص  2007د األديب ، د ط ، منشورات إحتاد الكتاب العرب ، دمشق سوريا ، يف النق. صالح فضل  2
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طع آرائهما مع ما تدعو إليه نظرية النص رؤية مدى تقاز اإلبداعي، و التميّ وتزويده بأساليب النجاح و 
 ، واملغاربة بصفة خاصةاليت ميزت آراء نقادنا القدامي بذلك كشف عن النظرة االستشرافية فهو، احلديثة 

ينبغي ، عة النص الشعري وأساليب بنائه حلديث عن صناقبل الولوج يف ا .راسةباعتبارها مناط هذه الد
  . للشعرالوقوف أوالً عند مفهومهما 

  

  :قعند إبن رشي -1   
  

  :رالشع حدّ  - 1 -1          
 

بتصفح و . ، على اختالف توجه دارستهمارسني الدالشعر وال يزال اهتمام النقاد و  شكل
يعد منوذجا  الذيلنقاد يف القرن اخلامس اهلجري ، ، يقع تركيزنا على أحد أبرز ات املغربية القدميةالدارسا

هو أال و  ؛بالشعر على وجه اخلصوص ، و انت توليه من عناية باألدب عموما ك  ماملدرسة القريوان ، و 
  ".ابن رشيق القريواين"

على التأثري ملا ُعهد فيه من قدرة  ،ا كبريا بالشعر اهتمام -على عادة العرب القدامى -اهتم ابن رشيق 
  .انزياحات لغتهملتلقى ، بفضل أساليبه املميزة و يف ا

  

تعددت املواطن اليت حتدث فيها ابن رشيق عن الشعر يف كتاب العمدة ، بيد أّن حديثه عن 
ة يقوم بعد النية من أربع" فقد ذهب إىل أن الشعر . هبنيتحد الشعر و مفهوم الشعر ، قد تضمنه باب 

وليس بشعر القافية ، فهذا هو حدُّ الشعر ، ألن من الكالم موزونا مقفى اللفظ، الوزن و : أشياء وهي
 ن رشيق تعريفات غريه من النقاد، قد حاكى فيه اب هذا التعريف تقليديا جند. 1"لعدم القصد والنية 

ب النقاد على جعلهما فيصال بني الشعر تان دأهاتان اخلاصي، ذلك يف اعتبار الشعر كالما موزونا مقفي
: قائالدون تصريح  عريف من قدامةهذا التمرتاض إىل أّن ابن رشيق قد أخذ  ويذهب عبد امللك .النثرو 

ا األربعة  إّمنا يتكئ على تعريف قدامة"  أي اللفظ ويطلق عليه ( ، ألنّه ذكر كّل عناصر تعريفه مبكونا
مع  دون إضافة إليها، أو حىت حذف منها،) على معىن  والوزن والقافية والداللة" القول"قدامة يف تعريفه 
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غري أن ابن رشيق يف هذا التعريف ، قد  ،1 " دامة كدأب معظم األقدمنيقأثناء ذلك اإلحالة على  إمهاله
حيث اعترب املوهبة أمرا  ؛"الطبع " أو يطلق عليه  ،ا املوهبة اليت قصد  "النية " سبَّق عليهما كلمة 

  .ا ال بد من توفره لدى الشاعر ، وإالّ كان دخيال على هذا الوسطأساسي
   

لينتقل بعد ذلك " الشاعر" وهو، أال ل يف العملية اإلبداعية األوّ ابن رشيق من الطرف انطلق 
  .للحكم عليها بالشعرية االقافية أساسيرى يف الوزن و ، ، الذي هو رسالة نوعية  للحديث عن النص

التعبري عن أفكار  يف نظر ابن رشيق ؛ يف انتقاء اللفظ املناسب الذي بإمكانه ةاملوهب/ تتجلى النية 
ر فيه يسخّ ، زبأسلوب مميّ ذلك بصياغتها يف ختّري أكثر املعاين متّيزا وتأثريا ،  أيضا، و  صاحبهمشاعر و 

  . مكاناته الشعريةإاعر جّل قدراته اللغوية ، و الش
ر وعيا يف فهمه أكثأبعد نظرة و " يف تعليق على هذه املفهوم يرى بشري خلدون أن ابن رشيق كان و 

  :فه للشعر ينطلق من خطني متوازينيتعري، ولقد كان للعملية الشعرية 
 .القوايف اليت تشكل يف جمموعها عنصر املوسيقىوزان و األالشكل مبا فيه من األلفاظ و  -
 .2 " العاطفةوهي اليت تشكل اخليال و احملتوى ويشمل املعاين مهما كانت بسيطة أو معقدة،  -

  
 

، سواء على مستوى األلفاظ من خالل األوىل الشعر يف نظر ابن رشيق هو إبداع بالدرجة 
لك يتأكد ذ. إبداع معان جديدة غري مسبوقة ، وختطي ما وصل إليه غريناأو يف ، انتقاء املناسب منها 

الشاعر شاعرا ألنّه يشعر مبا ال يشعر به غريه   مسيّ " إذ  من خالل حتديده خلصائص الشاعر احلقيقي؛
ة فيما أجحف فيه زياد، و ابتداعه و  اخرتاعه ، أو استطراف لفظ فإذا مل يكن عند الشاعر توليد معىن وال

، كان اسم ر، أو َصْرف معىن إىل وجه عن وجه آخأو نقص مما طاله سواه من األلفاظ ، غريه من املعاين
  .3" الوزن ، وليس بفضل عندي مع التقصري فضل  مل يكن له إالّ زا ال حقيقة و الشاعر عليه جما

لك تساعده يف ذ - أّن منطلقه منه رغم  -ر جيعله يصّور الواقع بشكل خمتلف اعإّن احلس املرهف للش
يف تشكيل الصورة التوظيف األمثل هلذه امللكة . ، وما أويت من خيال واسعملكته الشعرية وموهبته الفنية 

                                         
 قسنطينة ،  1جامعة األمري عبد القدر للعلوم اإلسالمية كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية   ، منشوراتالقضايا الشعرية املعاصرة ، د ط  قضايا الشعريات متابعة وحتليل ألهم. عبد امللك مرتاض  1

 .36د ت ، ص 
 .13ابن رشيق املسيلي ، ص احلركة النقدية على أيام . بشري خلدون  2
  .204، ص  1العمدة ، ج . ابن رشيق  3
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ليس كون الكالم موزونا ، و الشاعر يستحق هذا اللقب  - حسب ابن رشيق - املمّيزة هي ما جيعل 
  .مقفى

فممارسة لغوية خاصة ، ال حييط بطرائقها إال احلافظ، ومن مثة فإّن أما الشعر يف تقدير ابن رشيق " 
واإلتقان ثانيا   توخي الرباعةالقصد إىل التجّويد والتنقيح ظاهر بـَنيِّ من خالل االمتثال إىل القواعد أوًال، و 

بغية ، احلذق فيهاو  ال مبعرفة قوانني العروضيت ذلك إال يتأو . مع احلرص على جتنب التكرار والتقليد
 فمعرفة قواعد العملية ،1" الوزين احملدد الذي يراد نظم الشعر وفقه تطويع املادة الّلغوية وفق النسق 

ٍف ، بل البد للشاعر لكن هذا أمر غري كا وافره لدى املمارس هلذه الصناعة ،الشعرية ، أمر البد من ت
لعل هذا . شعراء، يتفوق فيه على أترابه من اليستطيع نظم نصه بشكل مميزذوق كي المن الفطنة و 

ال بني ماقالهإن اختو  - يف تعريفه للنظم عبد القاهر الجرجانيليه الناقد الفذ يذكرنا مبا ذهب إ  لف ا
توظيف املناسب التخري، و  ن، لكن أن حتسبأنه ال يكفي أن تكون عارفا مبعاين النحو - وماحنن بصدده

 لفروق والوجوه فنستند إىل اللغة واعلم أنّا ال نوجب املزية من أجل العلم بأنفس ا" :حيث يقول ؛ منها
       للجمع )  الواو (؛ فليس الفضل للعلم بأّن  ولكّنا أوجبنا للعلم مبواضعها وما ينبغي أن يصنع فيها

لكذا ؛ ولكن ألن يتأتى ) إذا ( لكذا و )إّن ( له بشرط الرتاخي و) مث ( للتعقيب بغري تراخ و ) الفاء( و
  .2"  أن تعرف لكل من ذلك موضعهرسالة ، أن حتسن الّتخّري، و فت ألّ لك ، إذا نظمت و 

  

، كان ذلك لّب مميزا ، ليخلق لنفسه منطا خاصا و تطاع الشاعر أن يكسر منطية اللغة ما اسكلّ 
 الذي ميثل احلدّ  ،يرجع بالضرورة إىل طبيعة هذا التشكيل" ألن ذلك  ؛ ق لديهسّر التفوّ اإلبداع و 
، يف منط اإلغراب من تشكيلها اللغة يف الرسالة الشعرية عموما من االنتهاك املنظم لقواننياألقصى 

 فةاملألو  ، وكسر قوالبهاغة الشعريةفاإلبداع الشعري قائم على انزياح الل. 3 "اللغوي على وجه اخلصوص 
اإلبداع حاضرا لدى تميز و ، كان عنصر الا كانت طريقة التأليف والرتكيب يف الُبىن الصغرى خمتلفة فكلم

حد أقصى أكثر مما هي الكاتب معلقة بني أشكال مندثرة وأخرى جمهولة، هي لغة " ألّن ؛ الشاعر
 ّ الداللة املستقرة ...  ال يستطيع أن يقوله بدون أن خيسرا املكان اهلندسي لكل ما اعتماد دائم ، إ

بنفسه املبدع احلق هو من استطاع أن ينأى  .4" اإلشارة األساسية املعربة عن ألفته االجتماعية و  ،طوتهخل

                                         
 .53،  52، ص  2010، سورية  ، دار احلوار للنشر والتوزيع ، الالذقية 1، ط انات الرهالشعرية العربية  التارخيية و .  عبد القادر الغزايل 1
  . 261دالئل اإلعجاز يف علم املعاين ، ص  .عبد القاهر اجلرجاين  2
  .174ص ،  2000، ايرتاك للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة ،  2احلداثة ، طاخلصائص اجلمالية ملستويات بناء النص يف شعرية لسانيات االختالف . فكري اجلزار حممد ال 3
 .34، ص  1985بية للناشرين املتحدين ، الرباط املغرب ، ، الشركة املغر  3حممد برادة ، ط درجة الصفر للكتابة ، تر ال. روالن بارث  4
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      من خالل تسخري لغته لنقل معاٍن مبتكرة ، عرب أسلوب جديد مباين ملا تعّوده املتلقي ،  عما هو مألوف
  .هو ما حيقق جناح الشاعرو 

 تطرق ابن رشيق إىل مسألة الطبع والصنعة يف الشعرماهيته ، يضمن احلديث عن الشعر و  
وعليه املدار واملصنوع  ، األصل الذي وضع أوالً من الشعر مطبوع ومصنوع، فاملطبوع هو "حيث يرى أّن 

وه صنعًة ، لكن وقع فيه هذا النوع الذي مسفليس متكلفا تكلف أشعار املولدينسم وإن وقع عليه هذا اال
أن عرفوا وجه  ، بعد ، فاستحسنوه ومالوا إليه بعض امليل تعمُّل ، لكن بطباع القوم عفوامن غري قصد وال
  ." اختياره على غريه 

دون  ة من الشاعرألنّه يصدر عن فطرة وسجيّ ابن رشيق بني الشعر املطبوع، الذي يعتربه األصل  زلقد ميّ 
ا هو مهذب أعاد صاحبه تنقيحه ، وتغيري بعض ألفاظه  ، فيه ممصنوععمُّد الزخرف اللفظي، وبني آخر ت

، يف البحث عن يف حني أخذ الّنوع الثالث من املتكلفني . دون إجهاد للّنفس أو حتميلها ما ال تطيق
يف توظيف احملسنات بنوعيها ، دون و  ،باجتها فأغرقوا يف تتبعها وأسرفوا يف د الغريبة ،املعاين الغامضة و 

  .أو قوتهاملعين ضعف صرفهم ذلك إىل االهتمام بأن ي
  

 لذا  ؛ون ذلك عنوانا للتكّلف ، فإنّه ينفي أن يكفابن رشيق وإن كان يناصر الشعر املصنوع 
سبيل و " : صاحبها باحلذق واإلجادة قائالصف ع مقبولة ، حبيث ميكن و يوضح مىت تكون عملية التصنّ 

ذه الصناعة  قيل إذا كان جماال يتسع فيه ، و  ن يرتك للطبعأ -إذا غلب عليه حب التصّنيع  - احلاذق 
إذا كان الطبع غالبا ، فصار حمصورا معروفا بأعيانه و  كأيب متام: مصنًعا بَاَن جيده من سائر شعره الشاعر

ابن رشيق لقد اختد  ،2"  كالبحرتي ومن شاكله  :كان قريبا من قريبيه مل ينب جيده كل البيُنونة ، و عل
حبيث متّيز كّل منهما يف جماله ، غري أن ميله إىل  والبحرتي مثلني هلذين النوعني من الشعر؛من أيب متام 

  . الشعر املصنوع على حساب املطبوعأي إىل ه أيب متام أمر واضح ، توج
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  :المقصدية الشعرية   -1-2
  

اجلمال من خالل إشاعة عناصر املتعة الفنية ، والتأثري يف املتلقي ، قيق بتحط غاية الشعر ترتب
وهو هدف يسخر له الشاعر خمتلف إمكاناته النصية ، لالرتقاء به إىل أمسى درجات ، يف النص الشعري 

  .اإلبداع ، حتقيقا للمقصدية الشعرية
  

يقوم "  جعلهالذي . من تعريفه للشعرض ث عن املقصد الشعري لدى ابن رشيقورد احلدي
 فالقصد عنده أساس لتحقيق الشعرية ،1"بعد النية من أربعة أشياء وهي اللفظ والوزن واملعىن والقافية 

  .لى أمهيتهما غري كافيني لتحقيقهايضاف إليه الوزن والقافية ، اللذان ع
اعلم : " خالل قولهمن الجاحظ النية ، أمر سبقه إليه / إّن ما يؤكده ابن رشيق من قول حول القصد

وليس  ، لوجدت فيها مثل مستفعلن مفاعلن كثريا، طبهم ورسائلهمالّناس وخاعرتضت أحاديث  أنك لو
لقد كان ولو أن رجال من الباعة صاح من يشرتي باذجنان . األرض جيعل ذلك املقدار شعرايف  أحد

ومن  .2"  الشعركيف يكون هذا شعرا وصاحبه مل يقصد إىلت ، و تكلم بكالم يف وزن مستفعلن مفعوال
، فإن القصد كما ذهب إليه اجلاحظ غري كاف ؛ ألن النص الشعري يقوم على وجهة نظر النقد احلديث

  .جيعل منه شعراو  الكالم عن العاديةينزاح بتصوير ، وخيال ، و  لغة
، ومل ميتنع تأتى له عد شعرا ما إذا قصده صاحبه إمنا يُ : " قضية القصد قائالعلى  الباقالنيكما ركز 

  .ه جيعل القصد أساسا للشعريةاختالف املقام ، فإنّ  رغم ،3" عليه 
  

ا و  لنية جوهرا للشعريةا/  ابن رشيق القصداعتبار  إنّ  ، أمر يرفضه عبد امللك أحد أعمد
 ويتكلف وزن كالمه وقد يقصد الشاعر إىل أن يقول شعرا ألف قصد وقصد ، : "مرتاض من خالل قوله

غري أن ذلك كله ما  ، ، وال يرتكب أي خطأ عروضيق وحيق فيدقويتجشم تقفيته ما شاء اهللا له ذلك، 
فما فيه من مقدار ... ذا توافرت فيه خصائص الشعرية وإمنا يكون شعرا فقط إ... كان ليشفع لكالمه 

 مااصر الشعرية هو تضمنه النص من عنما ي إنّ  .4" ه أو عدم شعريته هذه الشعرية هو الذي حيدد شعريت

                                         
 .209املصدر السابق ، اجلزء نفسه ، ص  1
 .124، ص  1، ج  2009، دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت لبنان ، 1ط البيان والتبيني ، . أبو عثمان عمر بن حبر اجلاحظ  2
 . 82، ص  1954صر ، أمحد صقر ، د ط ، دار املعارف ، مإعجاز القرآن ، تح . لباقالين أبو بكر حممد الطيب ا 3
 .37ليل ألهم قضايا الشعر املعاصرة  ، ص قضايا الشعريات متابعة وحت. عبد امللك مرتاض  4
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ى حبيث جيعل نصه أكثر قدرة عل غوية اليت حيدثها الناص؛جيعله مؤثرا ، من خالل تلك االنزياحات اللّ 
ية تتمحور يف التأثري الشعر ما يؤكده ابن رشيق حني جعل املقصدية وهو . موافقة امليول النفسية للمتلقي

وجّر األخبار باب آخر غري الشعر  الفلسفة "  باعتبار،  جتاه النص الشعريا، وحتريك عواطفه يف املتلقي 
ما  اسرتاحة ، وإمنا الشعرئا و جيب أن جيعال نصب العني فيكونا متك وال. فإْن وقع فيه شيء منهما فبقدرٍ 

فالشاعر  .1" الذي وضع له وُبِينَّ عليه سواه باب الشعر فهذا هو . ك الطباعأطرب وهزَّ النفوس ، وحرَّ 
شكل ، يف تفاعل مع ما يقدمه النص من معاٍن اناته الّلغوية والتصويرية جلعل املتلقي ييسّخر كل إمك
ن العملية ، حىت تتمكّ بنصه إىل درجة الكمال  االرتقاء يعكس رغبة الشاعر يفما وهو جديد وممّيز، 

هناك توقا " وهو ما يثبت أن  االستجابة املتوقعة من املتلقي، الشعرية من بلوغ غايتها ، وهي حتقيق
أساس كل عمل وفعل  -ذا املفهوم  -موضوع ذي قيمة فهي نزوعا من الذَّات حنو احلصول على و 

فالذات ال حتصل على موضوعها إّال حبركة  .وري لوجود أية عملية سيميوطيقيةوتفاعل ، وهي شرط ضر 
هناك  زاع قد تكون متأبية أو منقادة ، فإنّ وتتضمن هذه احلركة أطراف ن. أو يسرية قد تكون عسرية، ما 

فالبنية النصية تتداخل  ،2" فيهما عرب العالمات اللغوية تفاعال جيري يف فضاء وزمان معينني ، ويتحقق 
  . تية ، تتآلف لينتج عنها هذا النصيف إنشائها عوامل واقعية وذا

 

ثيث عيه حس فإنَّ ، مقصديته اليت يسعى الشاعر لبلوغها ملا كان لكل نص خصوصيته ، و 
اوال و ك الربط بني الدَّ من خالل ذل ، وإعطائه أبعادا داللية جديدة ؛ لتجويد نصه وكذا هو  .مدلوال

  ة الشعوريةواهلزّ  وما حيقق له املتعة اجلمالية، يف إجياد ظالته نسبة للمتلقي الذي تتجلى مقصديته احلال بال
عملية ، لشعرية ا / بداعيةاإلذا تكون العملية . ر ملقتضاهوالتأثُّ ، فعه إىل التجاوب مع النص اليت تد

 كونوهو ما ينفي أن ت. بتوفري كل أسباب النجاح، ويسعى لتحقيقها ،خيطط هلا الشاعر، منظمة و  واعية
ه ولكنّ وبالتايل أنواع اخلطاب هي اليت تتحكم يف إنتاج أنواع األفعال الكالمية ،  -وحدها  -املقصدية  "

ولذلك فإنّه ال مناص من  .صحيحا أيضا نكران دور الذات املتكلمة يف اجياد السلوك اللغويليس 
  ه طريقته يف التعبري والصياغة، أمر تكفلقصده فبلوغ الشاعر م .3" تتميمها مبفهوم آخر وهو التفاعل 

  .صورهودفعه للتفاعل مع دالالته و ، ت املتلقي كان أقدر على إثارة انفعاال،  مميزا كان ما  فكلّ 
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  :والهـزلد الجـ - 1-2-1
 

 يذهب ابن رشيق إىل أن املقاصد الشعرية متعددة ومتباينة ، تباين التجارب الشعرية العديدة 
ا تفرض على  تلك اخلصوصية اليت تطبع كل جتربة ؛ونظرا ل. اليت يرسم الشاعر مالحمها يف نصه فإ

والشاعر املتميز هو العارف للفروق  .األنسب للتعبري عن تلك التجربة يراه، الشاعر نظاما لغويا معينا 
حسن التَّأِيت ي هو الغاية ، وفيه وحده الكفاية، الذ بعد اجلدّ  أّول ما حيتاج إليه الشاعر" لذا كان  ؛بينها 

ضع ، وإن هجا أخلَّ وأوجَع ، وإن فخر خبَّ ووضع  والسياسة وعلم مقاصد القول ؛ فإن نسب ذل وخ
ع ، ولكنَّ غايته معرفة أغراض امل خاطب كائنا من  وإن عاتب خفض ورفع ، وإن استعطف حنَّ ورجَّ

ومغزاه الذي تفاوت الناس  ،فهذا هو سرُّ صناعة الشعر. ويداخله يف ثيابه؛ ليدخل إليه من بابه ، كان
وملا كانت  .، والكالم املعرب بهاملناسبة بني املقصد الشعري ، ب على الشاعرتوجَّ ي هفإنّ  ؛1" وبه تفاضلوا

الغاية ف كالمه مبا يتناسب و أن يوظّ ؛ مقاصد الكالم متعددة وكذا املقامات ، فقد وجب على الشاعر 
  .اليت ألجلها نظم نصه

  

بعض الصفات ، اليت جتعله يدرك التمايز اعر ملقصده الذي يتوخاه من نصه بلوغ الش يتطلب
تصرفا يف جيب للشاعر أن يكون م" ولتحقيق ذلك . ، وما يناسب كل واحد منهابني أغراض الكالم 

، وال يف املديح  من جٍد وهزٍل ، وحلٍو وجزٍل ، وأن ال يكون يف النسيب أبرع منه يف الرثاء: أنواع الشعر
ار أبلغ منه يف االعتذار ، وال يف واحد مما ذكرت أبعد منه صوتا يف أنفذ منه يف اهلجاء ، وال يف االفتخ

، كما حازها بشار وأبو نواس  سائرها ؛ فإنّه مىت كان كذلك حكم له بالتقّدم ، وحاز َقَصَب السْبقِ 
، جيعل منه  وبراعته يف كل فن ،يف وضع األمور موضعها املالئم ، فمقدرة الشاعر وفطنته  ،2" بعده 

  .راض من تباين ، فيعطي لكل منها حقهألنه يدرك ما بني املقامات واألغ شاعرا حقيقيا ؛
اعر طول حىت يضمن الش؛ ) اجلد واهلزل ( يع بني األسلوبني اوحة والتنوّ هلذا يرى ابن رشيق ضرورة املر 

   السامع ، حىت إن حبيبا ادعى وإذا مل يكن شعر الشاعر منطا واحدا مل ميّله"  النصاجنذاب املتلقي إىل 
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  :ذلك لنفسه يف القصيدة الواحدة فقال 
  1 "والُنْبُل والسُّْخُف ، واَألْشَجاُن والطََّرب ++   اجلدُّ واهلزُل يف تـَْوِشْيِع حلَُْمِتَها      

  

لقي مع وجتاوب املت دافع قوي لنجاح عملية تفاعل، يق يرى يف التنويع بني األسلوبني فابن رش
ااجلمل، حيرر قدرة املفردات و حرمان التشكيل اللغوي من السياق بيد أنّ . النص  ، من أسر مواضعا
وهو إمكان غرسه  ،عالقة إمكان فقط هي  عالقتها باملعىن"  ارية حرة، تكونشمجل إإياها إىل  حموالً 

 وأيّ  .الدائم على التحوُّلارة قادرة ، ألّن اإلش، أو ليوجد بدائل له  الكاتب وتركه للقارىء ليعقد صالته
  2 "، وجبانبها إمكانيات مطلقة قابلة للحدوثف الكاتب ليس سوى إمكانية قرائيةمعىن قد يظن أنه هد

ل بفعل ، الذي تشكّ فقه اخلاص هلذا األخري أالقارئ ، فإّن / ان للنص أفقه الذي يقدمه للمتلقيفإذا ك
  . وما يقدمه النص ، أي بني األفقنيومن مث كان دور املتلقي التقريب بني فهمه . عديد القراءات

  

 :واألغراض الشعريةالمقصدية  -1-3
  

ا، مبا ، ما دئب الشعراء النظم فيه األغراض الشعرية هي  تلك يتالءم ومقاصدهم اليت ينشدو
: ، حاصرا إياها يف أغراض الشعر وصنوفهعمدته ُوِسم  بابا يف " ابن رشيق" ض أفرد هلا ناقدنا األغرا

 االعتذار  ، اهلجاء ،، واإلنذار، املديح، الفخر، الرثاء ، اإلقتضاء، واالستنجاز، العتاب، الوعيد النسيب
باين وفق خصوصية كل جتربة ، هذه األخرية اليت تتعدد وتتوقد ربطها ابن رشيق باملقاصد  .الوصف

  .ياتشعرية ، وما يفرضه مقامها من معط
  

لذا كان لكل سياق ما يناسبه من أقوال   ليت تربط املقصد الشعري باملقام ؛وثيقة هي العالقة ا
ء شعره للوزير والكاتب، وخماطبته للقضاة والفقهاشعره لألمري والقائد غري " لذلك كان  ال تصح يف غريه،

 مقصده  يتوسلها الشاعر يف إبالغ، اليت فلكل غرض لغته اخلاصة  ،3" خبالف ما تقدم من هذه األنواع 
  .السياسيةو  ب مكانتها االجتماعيةاليت تناس، طبقة لغتها ه لكل فئة أو وكذا فإنّ 
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ا  ابن رشيق خيص حبديثه غرض املدح، وما يتطلب من معطياتو  ا ومراعا ، وجب على الشاعر االلتزام 
فيحَقق بذلك مقصد الشاعر بإحداثه التأثري فيه ، ألن ذلك غاية  املتلقي،/ يبلغ نصه قلب السامع  حىت

  .تفاعله مع النص هدفهاو العملية اإلبداعية ، 
هلا إطار بنائي وموضوعايت عام  -كما حتدث عنها النقاد القدماء   -األغراض " هلذا االعتبار كانت 

ا تتميز بتلك  ا الشاعرمشرتك ، غري أ علها تبتعد عن النمطية لشيء الذي جي، االلَّمسة اليت يطبعها 
ا أكثر األغراض منطية. والتكرار . فهذه مدحيات املتنيب ؛ تتميز عن مدحيات غريه من الشعراء ، مع أ

يف الشكل نتمية إىل نفس الغرض فتقاطع النصوص امل .1" يف الوصف  تمام والبحتريأبو كما متيز 
وما تفرضه نوازع ، تبعا ملعطيات السياق ومتطلباته ، اليت مينحها إياها الشاعر اخلصوصيةالعام ، ال ينفي 
ا   .النفس وميوال

  

فإّن  ؛، وإحداث تفاعله مع الّنص قصده ؛ إيقاع التأثري يف املتلقي ملا كانت غاية الشاعر وم
 إعطاء كّل غرض حّقه، خاصة إذا متّكن من عترب معينا على إدراك هذا املطمح وصية أيب متام للبحرتي ت

فإذا أردت النسيب ... يا أبا عبادة ، ختّري األوقات وأنت قليل اهلموم ، صفر الغموم : " يقول فيهااليت 
، وقلق األشواق ، ولوعة توّجع الكآبة ، و البيان والصبابة اللفظ رقيقا ، واملعىن رشيقا، وأكثر فيه فاجعل 
 أشهر مناقبه ، وأظهر مناسبه وأَِبْن معامله ، وشّرف مقامه ح سيد ذي أياٍد فوإذا أخذت يف مد . الفراق

هول منها، وإيّاك أن تشني شعرك بألفاظ الزَّرية  وكن كأّنك خياط يقّطع ، وتقاَض املعاين، واحذر ا
ول الّشعر الذريعة إىل حسن نظمه؛ فإّن الشهوة نعم واجعل شهوتك لق... األجسام الثياب على مقادير 

  .2" املعني 
النجاح يف ؛ من خالل تزويده مبفاتيح التمّيز و حرص أبو متام ومن ورائه ابن رشيق على إنارة درب الشاعر

حىت حتقق ، مقتضياته الكالميةا على ضرورة التناسب بني الغرض و ذلك بإحلاحهمهذه الصناعة ، 
  .سم أجزائهالعملية الشعرية مقصدها وغايتها ، اليت من أجلها نظم النص ، وتفنن الشاعر يف ر 
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فا عند واق .، مبينا املقصود من كل غرضحديثه عن األغراض الشعرية يف ل ابن رشيق يفصِّ 
وقد  -النفوس فيجعلها تتعلق به  هذا الغرض الذي يأسر؛ بادئا بالنسيب ، بعض الفروق الدقيقة بينها

زا مميِّ  .الوجدان قبل العقول، ختاطب حسنة مستساغة  ومعانٍ ، ملا فيه من ألفاظ رقيقة  - توطأه الشعراء 
 ءوأما الغزل فهو إلف النسا ... ل والتشبيب كلها مبعىن واحدوالنسيب والتغزّ : " الغزل قائالبينه وبني 

    .1"فقد أخطأ  لوالتخّلف مبا يوافقهن، وليس مما ذكرته يف شيء ؛ فمن جعله مبعىن التغزّ 
ا ؛عديد الشعراء ، على إفتتاح الغزل توطئة عكف و  ا وجذ ستمالة النفوسقصد ا نصوصهم الشعرية 

  .قصائد بكاملهاليصبح فيما بعد غرضا مستقال تنظم فيه . إىل متابعة بقية أجزاء النص
  

، وباب التلطف طلب حاجة " هذا األخري هو  االقتضاء ،ابن رشيق أيضا بني العتاب و ق فرّ 
، وفيه توبيخ ومعارضة ال املراعاةإلبقاء على املودة و ا هو طلب ا، فإمنّ فإن بلغ األمر العتاب : فيه أجود

مؤكدا أن العتاب   .2 "ساووا بينهما جيوز معها بعد االقتضاء ، إّال أّن الناس خلطوا بني هذين البابني و 
، فإذا قلَّ كان ب وكيد من أسباب القطيعة واجلفاء باب من أبواب اخلديعة ، يسرع إىل اهلجاء ، وسب" 

دفع ، هذا الفرق بني الغرضني . 3 "، خشن جانبه وثقل صاحبه  ر، وقْيد الصحبة ، وإن كثُ  داعية األلفة
نظرا لتباين املقصد الشعري ، و  ا غرضا واحداواعتبارمه،  عوة إىل عدم التسوية بينهماالدّ ابن رشيق إىل 

؛ فمنه ، وللناس فيه ضروب خمتلفة فللعتاب طرائق كثرية"  ،فيهمااختلفت طرق الشعراء املنتهجة  ،فيهما
، وقد يعرض فيه املنُّ  منه ما يدخله االحتجاج واالنتصافو ،  واالستئالفه االستعطاف ما ميازج

  .4" يشاركه االعتذار واالعرتاف واالجحاف ، مثل ما 
بناء إّن استقصاء ابن رشيق للفروق الدقيقة بني األغراض ، دافعه حث الشاعر على مراعاة ذلك أثناء 

  .نصه ، خدمة للغرض الشعري واملقصد الذي يرمي إليه
 

عرب عديد  حياة ناقدناما المس باعتباره غرضا مه -يلج ابن رشيق حديثه عن املدح 
ليس بني الرثاء واملدح فرق ، إّال أنه خيلط بالرثاء : " قائالمن خالل التمييز بينه وبني الرثاء ،   -مراحلها

 وما يشاكل هذا ليعلم أنه) عدمنا كيت وكيت ( أو ) كان ( به ميت مثل شيء يدل على أن املقصود 
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مغفال خصوصية   ، اجلانب الشكلي عند -كما هو واضح -هذه املقارنة بني الغرضني تقف  ،1" ميت 
لذا   ليخاطب الوجدان ؛ باعتبار الشاعر ينطلق من الوجدان، وما يرافقه من انفعاالتواحد منهما  كلّ 

  .ال يقف عند تلك الفروق السطحية،  اكان مقصده فيهما خمتلف
  

 وجب على الشاعر االلتزام مبعطياته، ملا كان املدح غرضا عريق املكانة يف حياة الشعر العريب 
دفع ابن رشيق إىل التوضيح  ماوكذا حال املمدوح ومكانته، وهو  ما يالئمه من لغة ،فلكل مقام مدحي 

أن يسلك طريقة اإليضاح واإلشادة بذكره للممدوح ، وأن  -إذا مدح ملكا  - الشاعرسبيل " : قائال
التقصري والتجاوز والتطويل   - مع ذلك  -جيعل معانيه جزلة وألفاظه نقية ، غري مبتذلة سوقية ، ويتجنب 

البحرتي ورأيت . يعاب ، وَحَرم من ال يريد حرمانهمن أجلها ما ال فإن للملك سآمة وضجرا، رمبا عاب 
فإذا مدح الكتاب عمل طاقته وبلغ  ،كيف يُقّل األبيات ، ويربز وجوه املعاين   -إذا مدح اخلليفة  -

، جيعل الشاعر يبلغ مقصده من مدح امللوك ؛ بإيقاع وحالته النفسية ، فمراعاة مقام املتلقي  ؛2" مراده 
م نّ لا فضائل النفسية وكذا تركيزه على الذلك من خالل  ،التجاوب ، فيكون حمط الرضا و ص يف قلو

وهو أيضا ما ينأى . بلوغ الغاية التأثرييةاملقصد ، و ألن ذلك املزج يف الوصف أدعى إىل حتقيق  العرضية ؛
 تهإذا كان سوقة فإيَّاك والتجاوز به ُخطَّ " ألن املمدوح  ؛ السوقةبه عن إيراد بعض ما يوّجه ملدح العامة و 

، وال أن يعطيه  عما يستحققصر فإنه مىت جتاوز به خطته ؛ كان كمن نقضه منها وكذلك ال جيب أن يُ 
فاإلطناب يف غري موضعه إساءة ؛ 3" ة واملهابة والقاضي باحلِميَّ  ، صفة غريه ؛ فيصف الكاتب بالشجاعة

. هقصدياح للنص عن م؛ انز اخلروج عن السياق وما يقتضيه من كالم و  ،غري أهله تقصريواإلجياز يف 
  .يالئمها من عبارات ا موختّري  هينتهجه الشاعر يف رسم صور  ،فلكل ممدوح مسلك 

  

ما ناسب حسن الرويّة "أن يوّظف على الشاعر  فإنّ  الكّتاب؛يتصل مبدح الوزراء و أما ما 
املعضالت بالرأي وسرعة اخلاطر بالصواب وشدة احلزم، وقلة الغفلة وجودة النظر للخلفية والنيابة عنه يف 

ذلك البالغة واخلط ، لطيف احلس، فإذا أضاف إىل وبأنّه حممود السرية، حسن السياسة ... أو بالذات
 ابن رشيق يف بيان الفروق الكامنة بني املمدوحني ، وأنّ يأيت مسعى  .4"  كان غاية  والتفنن يف العلم ؛
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 إذ - فاعه عن الشعراء املتكسبني ضمن دلكل ممدوح ما يناسبه من لغة وصفات ، تتناسب مع مقامه ؛ 
، ويف حىت يتسىن له الدفاع عن الشعراء حياول ابن رشيق أن جيد املربرات ،  "بذلك  -يعترب واحدا منهم 

املعز بن : شاعر بالط ، وصاحبا ألمريين مها احلقيقة إمنا كان يدافع عن نفسه قبل كل شيء ، ألنه كان
املدح ، فمن ميدح رشيق يلح أن هناك فرقا يف دواعي  هلذا ما فىتء ابنو . باديس الصنهاجي ، وابنه متيم

، وما يتالءم إىل الوقوف عند أصناف املمدوحني  به حذالعل هذا ما  ؛1" كمن ميدح سوقة ملًكا ليس  
  .عرب غرض املدحمقاصد ، الشاعر من إليه ما يطمح  ، وفقومع منزلتهم من كالم ، معهم 

  

ومن  .والدينية مدح القضاة ، الذين ينبغي أن يرتبط مبكانتهم العلمية األمر ذاته ينطبق على
 بوتبعيد القريتقريب البعيد يف احلق ، ميدح القاضي مبا ناسب العدل واإلنصاف و " مث فعلى الشاعر أن 

يف  ، ولني اجلانب وقلة املباالة  الفقري والغين ، وانبساط الوجه، واملساواة بني واألخذ للضعيف من القوي
 2 "، فقد بلغ النهايةوما شاكلها ، إقامة احلدود واستخراج احلقوق ، فإن زاد ذلك ذكر الورع ، والتحرج

 والسياسية وحىت االجتماعية نية حيث املنزلة الديمن ، لك الفروق الكائنة بني املمدوحنيلتفإدراك الشاعر 
ابن رشيق خبري باعتبار و  .يتعلق باملدحخاصة فيما ، غه مقصده الذي من أجله بىن نصه من شأنه أن يبلّ 
 بلوغ، يف حسن وضعها وصياغتهاأُ ه يدرك أمهية كل عبارة فإنّ  -شاعر بالط فهو  -آلياته ذا الغرض و 

على اخلصال  -يقول ابن رشيق  -ومن مث جاء الرتكيز يف مدح القاضي . الشاعر اهلدف من هذا الغرض
  .ميت جتعله حقيقا بإشاعة العدل وإنصاف املظلو ال الوظيفة اليت يشغلها ،اليت تتالءم و 
  

  بني الغرضنيال يرى فرقا فهو ، عما قاله يف املدحالفخر بتعد ابن رشيق يف حديثه عن ال ي
أن الشاعر خيص به نفسه  االفتخار هو املدح نفسه ، إالّ " إذ أن  فيما يتعلق مبن يوجه إليه النص؛سوى 
فمن أبيات  ؛ االفتخار، وكل ما قبح فيه قبح يفيف االفتخار ن يف املدح حسن، وكل ما حسُ وقومه 

  :االفتخار قول الفرزدق
   3 "زُّ َوَأْطَوُل ــــًتا َدَعاِئُمَه َأعَ ـــبـَيْ ++ إنَّ الذِّي َمسََك السََّماَء بـََىن لََنا               

  بينها كبري فرقبوصفه تعبريا عن الذات واألهل ، اليت ال يرى ، درج ابن رشيق عدة أمثلة يف الفخروقد أ
  .إذ يرى بينهما متايز واضح كما سيأيت بيانه افقه فيه مواطنه حازم القرطاجين؛ال يو وهو أمر 
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ا، وكذا بالقبيلة  االعتداد بالنفس ُجعل مطية للهجاء   - عند بعض الشعراء  -والفخر 
لنفسية أجود ما يف اهلجاء أن يسلب اإلنسان الفضائل ا" فكان  ،مثالبه قيمة اخلصم وإظهارليل من والتق

 املعايب فاهلجاء به دون ما تقدم  ، فأما ما كان يف اخلِْلَقة اِجلسمية منوما تركب من بعضها مع بعض 
وال  ه عيبا،وقدامة ال يراه هجًوا البتة ، وكذلك ماجاء من قبل اآلباء واألمهات من النقص والفساد ال يرا

عن املقصدية الشعرية ، خروجا  لقية يف اهلجاءناقدنا تناول الصفات اخلَ يعترب  .1 "يعد اهلجو به صوابا
بعكس املدح الذي ،  الفضائل النفسية تقليال من قيمتهفاهلجاء قائم على سلب املهجو . للنص املنتج

 النقائض جريرا والفرزدق واألخطل ولعل أصحاب  -كما سبق بيانه   -بتلك الفضائل هو تنويه وإشادة 
  .شعارهم يف هذا الصددمن أشهر من تفنن يف هذا الغرض ، وقد أورد صاحب العمدة مناذجا من أ

  

تغريُّ مقاصد الشاعر وفق كل  تناول ابن رشيق ضمن حديثه عن مقاصد األغراض الشعرية ؛
أو التطور الذي  بغض النظر عن التغري، ؛ تبعا للسياق الذي يرد فيه النص ، وحىت يف الغرض ذاته غرض

هو ما يؤكد عليه والسياق يف عملية البناء النصي  بني الغرض ت املالءمةوإذا كان .يلحق هذه األغراض
باعتبار  بغي البن رشيق أن يتوّسع فيه أكثرهو ما كان ين، ملقصدا، فإن الربط بني اجلانب اللغوي و ناقدنا

  . لام األوّ النص األديب بنية لغوية يف املق
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                         
 .273املصدر السابق ، اجلزء نفسه ، ص  1



 
 

101 
 

  

 :البناء الداخلي للنص – 4 -1
 

قوم به أوال عند ما يالوقوف تأليف أجزائها، يقودنا إىل احلديث عن عملية نظم القصيدة و 
يطلق عليه البناء ما اليت ميتلكها، وهو دوات الفنية وكيفية استثماره لأل ،أثناء هذه العمليةالشاعر 

   .الداخلي للنص
  

يتطلب من الشاعر موهبة ومهارة ، وأيضا ثقافة فنية وأدبية  ، عمل إبداعيالشعري  النص
ما  الشعر كالبحر أهون ما يكون على اجلاهل أهول" فكان . ن التوظيف األمثل لوسائله الفنيةمتّكنه م

 من العلماء  ، وأتعب أصحابه قلًبا من عرفه حّق معرفته ، وأهل صناعة الشعر أبصر بهيكون على العامل
وحسن بناء التحكم يف آليات هذه الصناعة  إنّ . 1 "بآلته من حنو وغريب ومثل وخرب وما أشبه ذلك 

حيث تعمل املمارسة  ؛ق األدبالذي يتيح هلذا األخري تذوّ ، ، أمر يتحكم فيه استعداد الشاعرالنصوص
  .زجعل التجربة الشعرية أكثر عمقا ونضجا ، وهو دافع للرباعة والتميّ على 

  

ي ميّده مبختلف الطرق املنتهجة من رصيده املعريف والثقايف، الذ يف بناء نصهالشاعر  يستفيد
  ،ذ نفسه حبفظ الشعر واخلربليأخّ " ومن مث . بلوغ مقاصده الشعرية ة ، ويعينه علىيف الصناعة الشعري

ثال، وليعّلق وضرب األم ، ليستعمل بعض ذلك فيما يريده من ذكر اآلثارومعرفة النسب وأيام العرب
ل من املطوعني املتقدمني يفضُ ، فقد وجدنا الشاعر  بنفسه بعض أنفاسهم ، ويقوى بقوة طباعهم

لشاعر لدعم طبعه بثقافة واسعة أمر ليس يق لدعوة ابن رش ،2" أصحابه برواية الشعر، ومعرفة األخبار
يف  ...طباطبا ابن اجلرجاين ، طرف عدد من النقاد أمثال القاضي بق إليه من فقد سُ ، من ابتكار ناقدنا 

ا يف صقل لدوره ؛ زا هلذا الناقدأمرا مميّ ، من نبع التجارب الشعرية لسابقيه  للنهلحني تبقى دعوته له 
  .استعداد الشاعر وتنميته

  

السياق أهوائها ، و ، تتجاذب أطرافها أحوال النفس و عملية هامة ومعقدة  بداع الشعرياإل
منه ساعيا ؛ يف حديث ابن رشيق عن هذه العملية وطرق النظم فيها يبدأ بتجربته اخلاصة و  .متطلباتهو 

على  - وجيعلها مثاال للنظم الشعري  ،بناء القافية ه على ر حديثبيد أنه يقصِ  .بتجارب اآلخرينملقارنتها 
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   احلاذق كما يسميه ز أو فالشاعر املميّ  -كثري من سابقيه ومعاصريه وحىت مواطنه القرطاجين   خالف
صنعة الشعر كتب من القوايف ما يصلح لذلك الوزن الذي هو فيه ، مث أخذ  إذا أخذ يف" ابن رشيق 

أنه البد أن جيمعها ليكرر  ، واطرح ما سوى ذلك ، إالّ شريفها ومساعد معانيه وما وافقهامستعملها و 
 للوزن الذي ينظم فيه قصيدته فوضع القافية ومناسبتها ،1" ه يف حني العمل ، ويعيد عليها ختريّ فيها نظره

  .ضروري يف عملية بناء النصأمر 
  

اليت قد  -تهجه هو نفسه هي ما ينو  -ق يالطريقة الصحيحة يف بناء القافية عند ابن رش
أريده ، مث ألتمس  أصنع القسيم األّول على ما" عليه بعض الشعراء كأيب متام ؛ هي أن ختالف ما دئب 

أفعل ذلك فيه كما يفعل من يبين : يف نفسي ما يليق به من القوايف بعد ذلك ، فأبين عليه القسيم الثاين
ال يغّري علّي شيئا من لفظ و ، ال يُزحيين عن مرادي ذلك مبخل علي، و ، ومل أر  البيت كّله على القافية

 ثناء نظمه لنصه أ فناقدنا ؛2" ا على جهة التنقيح املفرط القسيم األّول ، إّال يف الندرة اليت ال يُعتّد 
بيات ، ومن مث ما يليه من أ يته عليهاليبين ب،  مااملنظوم فيهوالوزن ينتقي القافية اليت يراها مالئمة للغرض 

  .الكلي النص/  القصيدة
  

ثره على يقصر أ،  اصةه عناية خوالالذي أ،  رشيقابن  عندالبنائي اهلام العنصر القافية هذا  
عرب أجزاء  الشاعر يطول سَ ما جيعل نفَ  هيالقدرة على حسن انتقاء القافية ،  نّ كما يعترب أ  .عجز البيت

يصري حمصورا على شيء "  فال ، ك ، لتحّكمه يف آليات هذا البناءيصيبه االرتبا، فال النص املختلفة 
ا يف نقصً صاحب العمدة هو ما يعتربه  ،3 "داخال حتت حكم القافية و واحد بعينه ، مضيَّقا عليه ، 

  .هذه الصناعة مساك بآلياتاإلاملقدرة على ، و الشعرية 
  

مل مينعه من ، طريقة بنائهاعلى القافية و  شعرياإلبداع ال عمليةيف  ابن رشيق حديثر اصتقإ
، حىت خيرج مستويًا  التنقيح بالتهذيب و تج بعد االنتهاء من بنائه، العمل املن يفالتأكيد على ضرورة النظر 

هذه العملية شديدة األمهية ، بل قد توازي  معتربا. سقطاتك ما قد حلق به من هنات أو بعد أن تدار 
  ، ويعيد فيه نظرهيتفقد شعره  حاذقا جمّودا حىت وال يكون الشاعر" :  قائال اعنده عملية البناء نفسه
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مطرحا له راغبا عنه ، فإّن بيًتا جيدا يقاوم ألفي  ،ويكون مسحا بالركيك منه  يثبت جّيده ،فيسقط ردية و 
 س ، مارسهمترّ نه، بل هو دليل حنكة و متكّ أو  ل من قيمة الشاعرلالتنقيح ال يق يؤكد أنكما  ،1"  رديء

نواس  بوكذا أو . 2" يتخّري منها اجلياد يذود عنه القوايف و "  ، الذي كان القيس حنو امرئ شعراء كبار
ْخرج شأنه إخراج الّنصوهو ما من  ؛3 " ديُبقي اجليّ ين و فينفي الد" الذي يأيت شعره 

َ
الصحيح الذي ، امل

متضاربة متباينة و  مع ما يعرتي الشاعر من حاالت نفسية، تتناسب فيه أجزاءه وتتكامل، ويستقيم نظمه
 د ميل ابن رشيق إىل مذهب الصنعة ا يؤكمم ، بظالهلا على عملية البناء النصييف بعض األحيان، تلقي 

  .أيب متام وأتباعهمذهب 
  

من خالل ما نصح به ، األوقات املناسبة للنظماحلديث عن يف ، يتبىن ابن رشيق رأي أيب متام 
اعلم أن العادة نت قليل اهلموم صفر من الغموم، و أوقات و ، ختّري األبا عبادةيا أ: " البحرتي قائالتلميذه 

ذلك أن النفس قد أخذت ظه يف وقت السحر، و حفو يقصد اإلنسان لتأليف شيء أيف األوقات أن 
شعرك إّال وأنت تعمل  الرح نفسك و فأرضك الضجر إذا عاو ... ها من الراحة وقسطها من النوم حظّ 

، دافع فالرغبة يف قول الشعر ،4" اجعل شهوتك لقول الشعر الذريعة إىل حسن نظمه و فارغ القلب ، 
  -ابن رشيقو  وفق أيب متام- نسب لنظمه إن كانت هذه األوقات هي األإىل حسن نظمه وجتويده، و  قويّ 

من مشاعر ، من خالل ما يثريه لديه السياق يف الشاعر يف كثري من األوقاتحتكم ينفي فإّن ذلك ال 
  .وأفكار

  

وتأثري أرحييته يف ، النفسيمن اهتمام باجلانب ، الختلو عملية اخللق الشعري عند ابن رشيق
جاء بكل ؛ مث صنع الشعر -ورمبا زمنا طويال  -إذا أجّم طبعه أياما " فالشاعر . حسن البناء واإلبداع

مر يف كل قافية شاردةَآِبَدٍة   .5 "ما لو رامه من قبل الستغلق عليه ، وانفتح له من املعاين واأللفاظ ، وا
 وليلتمس له من الكالم ما"  األفكاروترتيب ، حلسن النظم ، ومن مثاحة النفسية بوابة لصفاء الذهنفالرّ 
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شّر : ا ، فقد قال بعض املتقدمني، ومن املعىن ماكان واضحا جلًيا يعرف َبِديً ومن القصد ما عدل، سهل
  .1" معناه الشعر ما ُسئل عن 

   

تقاطع فيها مع غريه وإن  - الطرق املنتهجة فيه ، و يصدر حديث ابن رشيق عن البناء الشعري
ديثه عن عملية البناء بيد أن ما يؤَخذ عليه أنه اكتفى يف ح ،مراس طويلعن جتربة خاصة و  -من النقاد 

 التضحتاليت لو ذكرت  -اليت ال تقل أمهية  - مقصرًا عن ذكر اجلوانب األخرى  ،الشعري على القافية
ق أكثر يف هذا القرطاجين جند هذا األخري قد تعمّ وإذا ما قارناه مبواطنه . جوانب مهمة من هذه العملية

، يف تناول ع ابن رشيق توسّ كنا نود لو  .وكذا معاصره يف املشرق ابن طباطبا -كما سيأيت بيانه  - األمر 
  ، حىت ال نقع يف فخ التكرار لبعض األمور البنائية للنص الشعري  الفين البناءأخرى من عملية جوانب 

  .بحث عند احلديث عن التماسك النصيأنه سيخصص هلا جانب من هذا ال ، خاصة) القافية ( 
  

 :  الوظيفة الشعرية -1-4-1
  

الشعري على توظيف مميز لنظام اللغة اإلشاري ، هذا االستعمال تقيده عملية يقوم التعبري 
استثماره لرصيده ، وحسن  لذا كان لطريقة الشاعر املميزة يف التعبري عن املضامني االتصال بشكل كبري؛
كان من هذا املنطلق  . اخللق، من حيث درجة اإلبداع و بارزا يف متّيز نص عن آخراللغوي ، دورا هاما و 
فظهرت عنايتهم ، نقادنا العرب على مّر العصورطريقة تشكيل النص، أمرا راود و االهتمام باألسلوب 

  .ريقة النظم وبناء النصوص الشعريةبط
  

الشعرية عند ابن رشيق، فيما يثريه النص لدى املتلقي من انفعاالت ية الصناعة أمهتتجلى 
ويوظفها  يستثمر كل إمكاناتهر فالشاع ،التأثريية تأيت يف املقام األول الغاية، باعتبار وجتاوب مع معانيه

شعر الشعر ما أطرب وهّز النفوس وحّرك الطباع ، فهذا هو باب ال" يف اجتاه هذه الغاية ؛ قناعة منه بأّن 
 ؛ هو جناح للشاعر يف بنائه لنص قلب املتلقي، وحتريك عواطفهبلوغ ا .2 "عليه  الذي ُوضع له ، وُبِينَّ 

 تفجري الطاقات التعبريية الكامنة يف صميم اللغة وذلك خبروجها من" خالل ، من  خاصاه بعدا عطائإو 
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لتعبري عن ، لفالشاعر يتوسل اللغة بشكل قصدي وواٍع  ،1"الفرتاضي إىل حّيز الوجود اللغويعاملها ا
  .املعىن املراد يف النص

  

لة وسي" فإّن ما يتعلق منها بالشاعر، هو أنه  الشعر مرتبطا بالوظيفة املتوخاة منه ؛ ملا كان
، باعتباره انعكاسا غفل الوظيفة الذاتية للنص الشعري مل يفابن رشيق  ،2 "رتزاقواتنفيس واستعطاف 

 سرتزاق ، ونيل العطايا واهلبات لنوازع الذات وميوهلا من جهة ، وصناعة يتوسلها الشاعر املتكسِّب لال
  .ملدحية اليت سعى إىل التميز يف بنائهامن خالل تلك القصائد ا

  

بوظيفة الشعر  - النص الشعري الذي هو غاية العملية اإلبداعية و  -التأثري يف املتلقي  يرتبط
عما خمتلف هو  ، بكل مامفاجأته للمتلقي؛ من خالل متّيزه و لوب فيها حجر الزاوية األساليت يشكل 

البد أن ، التأثرييكون للعملية الشعرية معناها وتبلغ غايتها يف "  فحىت. تعّوده يف غريه من النصوص
غالب تنبع يف املوجودات إىل معاين مجيلة، ل معاين ، فتتحوّ ث تغيريا يف مستوى اخلطاب اللغوي حتد

لى حتقيق التفاعل األحيان من تلك العالقات االختالفية اليت حيدثها الشاعر بني األشياء فتكون باعثا ع
ز لق التميّ خ؛ إىل  عرب بناه الصغرى، من خالل نظمه للنصالشاعر يسعى  .3" وحدوث االنفعال

  .الدالالت النصيةفعه للتفاعل مع ميكن أن يد، وما تلقيحاجة امل، مدركا جيدا واالختالف
ومن مث  ،وقف على األسلوب الذي يتوخاه الشاعر يف التعبري عن املعىن ، قصدية الشعرية فبلوغ النص امل

نسانية فتهيئها إىل قبول ما اإلث النشوة واألرحيية يف النفس اعتبار املهمة اجلمالية وسيلة إلحدا" ميكن 
فإذا كانت الرّاحة النفسية اليت حيدثها النص يف  ،4"  الشعريا من أفكار ومضامني العمل إليهيلقى 

  .، واجنالء معان أخرى كانت خفّيةالّلّذة تتعمق مع جتدد القراءات املتلقي دافعا لتجاوبه معه ، فإّن تلك
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الغ الذي حيدثه النص يف ، من خالل بيانه لألثر البتأكد نظرة ابن رشيق لوظيفة الشعرت
به نظرا ملا ينيطه ؛ فتأثري الشعر يف املتلقي كبري . التفاعل معهوقدرته على دفع هذا األخري إىل املتلقي 

قصائده املدحية يف اإلشادة  -مه يف آليات هذه الصناعة بفضل حتكّ  - ر إذ يسخّ  ؛ الشاعر من وظيفة
 ون أن خيرج عما أتاهد د مكانته بني الناس ،اليت من خالهلا يوطّ ، أحسن الصفات  باملمدوح ، وإكسابه

  .بذلك حيقق للشعر مقصده ووظيفته و  ،مدركا جيدا أغراض املخاطب  ، تهطبعه وسجيّ به 
  

يف وجه تلك االنتقادات اليت  إّن دفاع ابن رشيق عن الشعراء املتكسبني ، هو دفاع عن ذاته
وعلى كل حال فإّن " أمر جائز ومقبول  مدح امللوك مع التحّلي باألنفة ؛ وّجهت إليه ، معلما إياهم أن

أن مؤكدا ، 1" خفيف؛ سهل و ة كما فعل زهري، ومن الرؤساء اجلِلَّ األخذ من امللوك كما فعل النابغة 
وما يقوم به  تلك املكانة اليت حيتلها املمدوح ،اليت يكون منطلقها رات مدح امللوك هلا خصوصيتها، مرب 

  .ترسيخ لتلك املكانةوكأّن ابن رشيق يرى أن وظيفة الشعر ، . حا باملد حقيق مما جيعلهمن أعمال ، 
  

تصل باملتعة واللذة ، تممارسة فكرية إنتاجية " ، من خالل كونه يؤدي النص وظيفته الشعرية 
ا  ذات الروابط ، الفين املركب من نظام من الدوال  اليت تسهم يف وضع هذا البناء،  ) األنا (تقوم 
قارنة اللذة اليت تلمس من لشبكة داللية تعمل على تقدمي مقاربة للنص تتجسد يف م املشكلة، اللغوية 

ائية املدلوالت ذا يكون النص  .خالهلا ال  بية اهليكلة مرتبطا بقواعد التعبري اليت تضمن له تراتيو
هو دور   -  وإن اختلفت أشكاله وتعددت -فدور األسلوب يف تشكيل املعىن  ،2 "العالقتية القرائية 

يتجاوز البىن الصغرى ، ليدخل يف تشكيل بنية أكرب هي البنية العامة للنص ، ويف إيصال ، كبري ومهم 
  .على إحداث التأثري وضمان التفاعلدالالته اخلاصة القادرة 

 

     :النظم واألسلوب -أ  
   

على اعتبار  ،ملقصديته  ال يف إدراكهفاعبراعة الشاعر يف بناء نصه ونظم أجزائه ، دورا تؤدي 
فهو  رأيته متالحم األجزاء ، سهل املخارج ، فتعلم بذلك أنّه أُفرغ إفراغا واحدا ؛أجود الشعر ما " أن 

 مساعه  م على هذا األسلوب الذي ذكره اجلاحظ لذَّ وإذا كان الكال. سان كما جيري الدهاناللّ جيري على 
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ا كان متنافرا متباينا عسر حفظه  فإذ .يف فم سامعه وحليَ ، ه، وعذب النطق بهوخفَّ ُحمتمله وقرب فهم
سقة يف نظم األلفاظ الطريقة املن .1"منه شيءاملسامع فلم يستقر فيها  هت، وَجمَّ وثقل على اللسان النطق به

 مينحهو وذاك التمّيز ،  ؛ هو ما يعطي النص تلك اخلصوصيةاملألوفبنائها عن وتأليفها ، واخلروج يف 
موع هذه الوحدات اللغوية، سياقات أسلوبية ومجالية " ألن  التأثري وإحداث التفاعل؛ درة علىالق

 2 "ت وأبعاد فرضها مقام إنشاء النصمرتبطة بسياق أكرب وهو السياق اخلارجي للنص مبا فيه من دالال
والقدرة على واخلارجي ؛ حرّي أن مينحه تلك اخلصوصية ،  الداخليالسياقني  فاستجابة النص ملقتضى

  .نصل العطيات ، وما يطمع إليه مستقبِ ستجابته لكل تلك امل، باإحداث التواصل مع املتلقي
  

 ، كان الُبعد عن التعقيد داخليةبناه الدوره يف نظم النص عرب ضمن احلديث عن األسلوب و 
. هما جيب مراعاتهمو لتواصل مع املتلقي؛ أمرا ضروريا وإخفاق لعملية اوما يرتتب عنه من إشكال للمعىن 

بعض على غرار  -لذا جاءت دعوة ابن رشيق  ؛3" وية ترتبط بالنحو وتركيب اجلملة صفة حن"  باعتباره
ن ومن الشعراء م: " ا قائالحدات اللغوية املعىن املنوط ؛ حىت تؤدي الو إىل وضوح األسلوب -معاصريه 

ومنهم من  .، وسهال غري متكلفمشكليضع كل لفظة موضوعها ال يعدوه، فيكون كالمه ظاهرا غري 
م تصريف الكالم ويقدر على ، وإما ليدل على أنه يعلما لضرورة وزن أو قافية وهو أعذريقّدم ويؤخر إ

فحسن  ،4 "ا يف الكالم والشذوذ اليت يقّل مثلهوكذلك استعمال الغرائب . تعقيده، وهذا هو العيُّ بعينه
ّ خاصة  جبعل العملية الشعرية تدرك هدفها،حقيق  انتقاء الدوال وبراعة نظمها، عند ابن رشيق   اأ

ا ووسائلها   .موّجهة خلدمة املدح، الذي هو صناعة تفرض معطيا
  

العملية  يفيق من التوّسط أسلوبا أمثال للشعر؛ إدراكا منه لدوره الفاعل رشجعل ابن 
، ولكن حال بني وال أعرابيا جافيا ،حوشيا خشناليست اجلزالة والفصاحة أن يكون " إذ  اإلبداعية

 الرغبة يف إرضائهو  -الغالب  يفاملمدوح الذي هو  -املتلقي حكم هذا الرأي نظرة ناقدنا إىل  5" احلالني
  .ال ميّجهوإيقاع النص يف نفسه ، فال يستثقله و 
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فهي  ،1" جنس من املعاضلة : ون الكالم غري مثبَّج، والتثبيجحسن النظم أن يك" اعترب أن هلذه األمهية 
ام و    .الغموضدعوة إىل جودة الرتكيب وحسن البناء ، وهجر اإل

  

جناح الشاعر كما أّن . التمّيز يف إعطاءه نص املبدَع ، وبعده عن االبتذالخصوصية التسهم 
ليت يوظفها الشاعر انزياحات الّلغوية اال عرب، خيتلف عما ألِفه املتلقيبشكل ، نسج أبياته ونظمهايف 

 وما حيدث فيه من احنراف ولكأن االنزياح يأيت ليكرِّس ثقافة التغيري األسلويب"  .الشعريده خدمة ملقص
فيوقظ االنتباه ... ، فهو يرفض ِصْفرية األسلوب ملتلقي يف الغالب ينتظر أنّه يقع مل يكن امفاجىء ، 

الذي وقع ويبعث يف النفس ما يبعث من فضول الّتطّلع إىل ما وراء هذا اخلرق فيه ، وحيّرك الذهن لديه ، 
لها خترج من النظام هذا االختالف الذي تسلَّط على الرتابة األسلوبية فجعيف نظام املعيار اللغوي، أو 

ما من عن املعيارية ،  اروجهخب السكون؛عن الرتابة و إىل بناء مجل تنأى يسعى الشاعر  ،2" العام للنسج 
 .اث االستالب اجلمايل لدى املتلقيشأنه إحد

  

  :جودة التركيب -ب 
  

 غوية ممّيزة ، يأتلف فيها الّدال مع املدلول يف صورة نظمية مميزة يشكل الّنص الّشعري وحدة ل
صياغة متمّيزة ها عن طريق تفنن الشاعر يف رسم صور عرب ؛ متنح الفكرة أبعادا أعمق ، وقدرة داللية أوفر

  .للمعىن
عراء ألفاظ معروفة وأمثلة للش"  دفع ابن رشيق إىل التأكيد على أنّ ، متّيزهاإن خصوصية اللغة الشعرية و 

ألفاظ ستعمل غريها، كما أن الكتاب اصطلحوا على ، وال أن يمألوفة، والينبغي للشاعر أن يعدوها
ا مسّ  أن يريد شاعر أن يتظرَّف باستعمال لفظ أعجمّي  ، إالّ ا إىل سواها، ال يتجاوزو وها الكتابيةبأعيا

عر لغريها يف أصناف فمباينة لغة الش ،3 "فال بأس بذلك ... ة سبيل اِخلْطرَ ، وعلى درةفيستعمله يف النُّ 
ا ، حىت تكون أكثر القول األخرى ، هو ما يفرض على الشاعر حرصا شديدا يف تركيبها، وانتقاء مكونا

  .لى التأثري يف املتلقي، وأقدر ع إحياء
  

                                         
 . 414السابق ، اجلزء نفسه ، ص املصدر  1
 .  153، ص ات قضايا الشعري. عبد امللك مرتاض  2
 .223، ص املصدر السابق ، اجلزء نفسه  3



 
 

109 
 

  

  
، وانتهاج سبلهم فيها  ن ضرورة االلتزام بقوالب القدماء بيد أن ما يدعو إليه ابن رشيق ، م

 متناسيا ق ال جمال فيه للحركة واإلبداع،، وحصر موهبته ضمن نطاق ضيّ د حرية الشاعرقيّ " يكون قد 
ليت تعترب خلقا فنيا يف وطبيعة اللغة الشعرية ؛ ا، بذلك اجلانب الشخصي للفرد، واختالف الزمان واملكان

ا من خالله كل من تكلم اإلطار العام الذي يعرب اوزت إّال إذا جتميكن أن تكون كذلك وال  ،حد ذا
د تتفرّ  مشكلة فسيفساء الواقع الذات مبعطيات ها نوازعمتتزج في فاإلبداع عملية ؛1 "ذه اللغة 
ت يف بعض أجزائهاالتجارب الشع، مباينة لغريها من خبصوصيتها   .رية ، وإن تشا

  

لذلك كان دورمها  له؛، وظيفتها تأدية املعىن وإيصامدلوالتدوال و البنية الصغرى من تتشكل 
 ، عرب املتتاليات اجلملية نظر ابن رشيق هلذين العنصرين ؛ نظرة تقدير لدورمها يف بناء النص .فيها أساسي

 2 "ته يضعف بضعفه ويقوى بقوّ : اللفظ جسم وروحه املعىن ، وارتباطه به كارتباط الروح باجلسم" معتربا 
ا حدمها ينعكأي خلل يف أ، و فعالقتهما تكاملية س ال حمالة على العملية البنائية، ومن مث على قدر

، كان نقصا للشعر فظبعض اللّ فإذا سلم املعىن واختلَّ : " وهو ما يفّصل فيه القول موضحا ،اإليصالية
، من غري أن تذهب شلل والعور وما أشبه ذلك، كما يعرض لبعض األجسام من العرج والعليه وهجنة

وكذلك إن ضعف املعىن واختّل بعضه كان اللفظ من ذلك أوفر حظ ، كالذي يعرض لألجسام  .وحالرّ 
، قياسا وجريه فيه على غري الواجب ،ظمن جهة اللف ، وال جتد معىن خيتل إالّ رض مبرض األرواحمن امل

هذه املقارنة بني اللفظ واملعىن ، واجلسم والروح ؛ تعّمق الفهم  ،3" رواح على ما قدمت من أدواء األجسام واأل
سيؤثر على عملية أّي نقص الداللة ؛ حيث إّن بأمهية هذين العنصرين وتكامل دورمها، من خالل تآزرمها يف أداء 

 ن عنصرا واحدا يف أداء الداللة أما مها فيشكال ، عزل عن املعىن إّال بغرض الدراسةوما احلديث عن الّلفظ مب .التلقي
  .تبليغ مقصد الشاعرو 

  

وهو ما أكد عليه ابن رشيق فيما يتعلق  ؛ فإّن مالءمتها لغرض القول أهم، إذا كان للكلمة أثرها يف املعىن
ال و  ، قريب املعاين سهلها، غري كزٍّ لهااأللفاظ َرسْ أن يكون حلو "  هذا األخري الذي جيببلغة النسيب ، 

 يُطرباف اجلوهر، ، شفّ رطب املكسر، ، لني اإليثارله من الكالم ما كان ظاهر املعىن، وأن خيتار امضغ
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اتساق وانسجام ، يسهم يف ومالءمته لغرض القول فحسن صياغة املعىن ،1 "الرصني  احلزين ويستخفّ 
  .النص

  

أال ترى لو أن رجال : " قائال، آداء املعاين يف وجودة الرتكيب  أيضا أمهية الصياغةناقدنا يركز 
ويف املضاء  اجلود بالغيث والبحر، ويف اإلقدام باألسد، أراد يف املدح تشبيه رجل ملا أخطأ أن يشبهه يف

املعاين يف أحسن حللها  فإن مل حيسن تركيب هذه ؛ ، ويف احلسن بالشمسيف، ويف العزم بالسيل بالسّ 
  ، وهو2" ولة واحلالوة مل يكن للمعىن قدر من اللفظ اجليد اجلامع للرقة واجلزالة والعذوبة والطالوة والسه

، مع حسن صياغته ، وبنائه اللغوي للغرض الذي تساق من أجله  اجلانب بني الءمةاملما يؤكد أمهية 
  .أكثر تعبريا وإحياءيكون بشكل 

  

ا  متّيزه ؛ إذ يعكس جتربة شعريةو بداع الشاعر اللغوي جمال إلإّن البناء   الشاعروشعورية مير 
او  البنية اللغوية لنص ما ونظامه الرتكييب وطريقة تشكل شرائحه األساسية هي " ذا كانت ل. يعايش حلظا

، وهي بنية التجربة الشعريةالكامنة يف الرؤية العميقة صلية للدالالت الغنية اليت تبلور املنابع احلقيقية األ
إن ما توحي به  .3 "ا تتشكل يف معاينة الفنان املبدعكم،  ، بنية العامل تجسيد األكثر كماال لبنية الرؤيةال

التأليف ل عملية هذا التناسب يسهّ  ،اختيار الدال ومالءمته للمدلول أساسه حسن، الرتاكيب من معاين 
   .ة على مالمسة قلب املتلقي والتأثري فيه، ومينحها قدر بني تلك الوحدات اللغوية

ا من اللباس فقد خبست حقهامل تقبال الصورة احلسناء مبا يشاكلها وي" أما إذا  يف ، وتضاءلت ليق 
اوال يف وهو ما يؤكد أمهية الدّ  ،4" عني مبصرها    وعرضها يف أحسن الصور  ،اإلفصاح عن مدلوال

  .املتلقيها قادرة على التأثري يف علجل
  
  
  

  

                                         
 . 187، ص  2، ج  املصدر السابق  1
 .  221، ص  1نفسه ، ج املصدر  2
 .33،  32، ص  1975يني ، بريوت ، جدلية اخلفاء والتجلي ، د ط ، دار العلم للمال. كمال أبو ديب  3
 . 222املصدر السابق ، اجلزء نفسه ، ص  4
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ما ، وكذا مقصده املتلقي من خالل احة حيقق من خالهلا الشاعر مقصدهالنص الشعري مس
جمرد " ن كونه ج عمل الشاعر عخيِر  متّيز بناء النصيدفعنا إىل القول بأن ما  ؛يرتكه من أثر نفسي فيه 

حماكاة أو متثيل أحداث أو مواقف معينة أتيح له أن يلحظها ، أو ابتدعها ابتداعا ، أنه يتناوهلا بطريقة 
هو ما مينح النص تلك القدرة ، ز يف الطرح فالتميّ  ،1" خاصة ، إذ يكشف عن عناصرها العامة واخلاصة 

  .وحتقيق التفاعل على التأثري
القصيدة وحدة لغوية " أن  البناء الشعري ، يؤكديف عملية  يةلغة النصال دورأمهية  احلديث عن

) نقطة االرتكاز الضوئي (  فنية مستقلة ، وفهم القصيدة يكمن فيها ، ويف كل قصيدة دائما ما أمسيه
فسري أية قصيدة من خالل تركيبها أن يعاود قصيدة كلها ، وعلى كل من يتعرض لتاليت تكشف بنية ال

ا حىت للنص الشعري ال  الّلغوية البنية .2 "صله إىل البنية العميقة للقصيدة  ميسك باخليط الذي يو قراء
ا إليه تباعا  خصوبة مع كل قراءة جديدة ؛ بفضل ثراء أبعاده ، و تبوح للمتلقي بكل أسراره، بل تسر

 .جيعله قادرا دوما على قول املزيدا مم عطائه ،
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
 . 68، ص  1967مناهج النقد األديب بني النظرية والتطبيق ، تر حممد يوسف جنم ، د ط ، مطبعة دار صادر ، بريوت ، . ش دفيد دين 1
 .  72، ص  1996، دار الشروق ، د ب ،  1اللغة وبناء الشعر ، ط . عبد اللطيف حممد محاسة  2
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 : حازم القرطاجني عند -2  
 

   : حد الشعر -1- 2       
  

استجالء  قودنا إىل، يىل النص الشعريالذي تبىن على أساسه النظرة إر حتديد مفهوم الشع
هذا الناقد املغريب الذي تأخر عن . هو حازم القرطاجين و هذا املفهوم عند أحد مواطين ابن رشيق ، أال 

  .اهلجري سالفه زمنا ، ليأيت يف القرن السابع 
 ، مع التوجه الفلسفييز حازم خبصوصية املنطلق النقدي؛ حيث تتقاطع لديه التيارات النقدية السابقةيتم

وجيه فهم خاصة فيما يتعلق بت .ور األكرب فيه على رأسهم ابن سينا الدالذي كان للفالسفة املسلمني ، و 
  .أسهم حازم القرطاجينعلى ر هم ، و بالّذات لدى املتأخرين منالنقاد لطبيعة الشعر ، 

  

يف فهم اجلانب  نوعا من التكامل املميز ل إىل جانب احملاكاة ثنائية ، مثلتالتخيي شكل
فقد كان الزمنية  لفرتةملا كان حازم ينتمي إىل هذه او . الثامن اهلجرينيلشعري لدى نقاد القرنني السابع و ا

  : بقولهه يعرفالذي  .الشعر إىل جانب احملاكاةخييل عنصرا مهما يف صناعة إذ جعل من الت ه ؛هذا دأب
يكرِّه إليها ما قصد تكريهه إىل الّنفس ما قصد حتبيبه إليها، و  الشعر كالم موزون من شأنه أن حيبب" 
أو ، ستقلة بنفسهاحماكاة مو ، حسن ختييل لهحمل بذلك على طلبه أو اهلرب منه، مبا يتضمن من لتُ 

ذلك يتأكد مبا كل ، أو مبجموع ذلك ، و الكالم أو قوة صدقة أو قوة شهرتهمتصورة حبسن هيأة تأليف 
ركتها اخليالية قّوي انفعاهلا حركة للنفس إذا اقرتنت حبب التعجّ االستغراب و  ، فإنّ يقرتن به من إغراب 

 أمر تقليديهو متيزانه عن النثر، و  ذانلالوامه الوزن والقافية، ق الشعر من خالل هذا التعريف .1" تأثرها و 
يد أن حازما ال يقف عند ب - كما سبق بيانه-على رأسهم ابن رشيق ملسناه عند من سبقه من نقاد، 

حبيث  فة اليت من أجلها ُخّط هذا الشعر، وهي التأثري يف املتلقي؛يتحدث عن الوظي ه، بل جندهذا احلد 
النفور من ه من خالل اإلقبال أو يتجلى تأثري ُيكرّه إليه أخرى، فو  ره أن حيبب إليه أشياءو يكون مبقد

  . النص املعاين اليت يتضمنها هذا
  

من  ، حيرضه عليه ما فيه من حسن ختييل وحماكاة ،النص الشعري  هذا املوقف الذي يتخذه املتلقي اجتاه
ا، اليت تأهله ألن يكون فعاال و خالل تلك ال   .مؤثراقدرة البنائية اليت يتميز 
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 لية يختي ن النص معانيمن خالل تضم، يف املتلقي إحداث التأثري هيملا كانت غاية الشاعر 
ما يطلق  عرب ،ق من وطأتهيعمّ أمر يوطد هذا التأثري، و  جئ املتلقيما يفا هذا األخري على احتواء نإف

 وأ ليس اختيار وزن ينالشعر عند حازم القرطاج" ن أهذا ما يؤكد " ب يالتعجراب و إلغا" عليه حازم 
يرمسها املبدع ، ، بل هو أشبه باإلسرتاتيجية واخلطة احملكمة على ذلك الشعراء ، كما دأبقافيةإجراء 
هذه اخلطة تتوسل باألساليب لذا  ؛ولألاملقول له باالعتبار او  خذ التلقيأتروم ، القول وخالله قبلبداءة 

النفور والطلب أو  وأامليل أو االنبساط و  دفعه لالنقباض، و شباكهايف ه بجل اإليقاع أالفنية كلها من 
 خالل التمويه واإليهام، أناطها باإلبداع حلازم من سرتاتيجية اإليقاع باملتلقيا وإذا متت .اهلرب

ثريية  على الوظيفة التأينركز القرطاج .1" اهلزةىل مداه األقصى لتحقيق اإلثارة و بالتأثري إ ليدفع، بيالتعجو 
 هذه الوظيفة تتحقق من ،مع هذا النص حقيق تفاعل املتلقيلت -ليالذي عماده التخي -للنص الشعري 

  .اليت ترقى بالنص إىل درجة الشعرية، غة الشعرية ذات املعاين املبتكرةاحات الليخالل انز 

  

تربط بني خميالت الشعر "  إنّه :هقولب ،هذه االستجابة حدوثكيفية صاحب املنهاج   شرح
يف قواه النزوعية  -بدورها- ميزة تؤثرمتداركية إحالة  ىلإفضي باملتلقي مما يُ ، ري من صور خمتزنةثستأما و 

 2 "فعلهو التخلي عن طلبه و أعنها حازم بطلب الشيء أو فعله  ىل الوقفة السلوكية اليت عربإفتفضي به 
   .معانٍ رضاه عما خييله من و  تفاعل املتلقي معه، بإليه هذه الوقفة هي دليل حناج النص يف املهمة املوكلة

تعجيب يكون ال : "قائال -يف املتلقي دعامة توطد تأثري الّنص الذي يعترب -وّضح حازم معىن التعجيب 
 فورودها مستندر  ، ي إىل مثلهاالتهدّ  اليت يقلّ  ، من لطائف الكالم باستبداع ما يثريه الشاعر

 يتأثر مبا هو مقدم إليه املتلقيريقة الشاعر يف تأليف معانيه ونسج نصه، جتعل إّن ط .3"  ومستطرف
يكون جناح ف. سر أفق انتظاره مبا مل يكن يتوقعهيكما استطاع الشاعر أن يفاجئه ، و أقوى كلّ  ذلكيكون 
كاره على غري االستغراب بارتالتعجيب و " ألّن  ؛النص أكربإقبال املتلقي علي ، و أكثر رسوخااملبدع 

التوقع أو أفق انتظار املقول له، ويزحزحه عما اعتاد عليه   ، يعمل على كسر أفقاملألوف أو املعتاد 
إّن اهتمام حازم بأثر . 4 " اهلزة اجلماليةوالتأثر أو  من هنا يتحقق االنفعال، و اجئه مبا مل يتوقعيفو 

لدوره يف العملية و ، هو إدراك ألمهية هذا األخري، لتأثري يف املتلقيوا جيب يف دعم عملية التخييلالتع

                                         
 .219قرطاجين من خالل منهاج البلغاء وسراج األدباء ، ص التلقي لدى حازم ال. حممد بنلحسن بن التيجاين  1
 .298، ص  1992رب ، بريوت لبنان ، كز الثقايف العريب ، الدار البيضاء املغ، املر  3البالغي عند العرب ، ط لصورة الفنية يف الرتاث النقدي و ا. جابر عصفور  2
  .90منهاج البلغاء ، ص . حازم القرطاجين  3
 . 298،  297ص ،  2002املغرب ، بريوت لبنان ،  ، املركز الثقايف العريب ، الدار البيضاء 1نظرية املعين عند حازم القرطاجين ، ط . فاطمة عبد اهللا الوهييب  4
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، وأثره فهو يؤكد على أمهية املتلقي، اج قد اهتم بالّنص وكيفية تشكليهفإذا كان صاحب املنه. اإلبداعية
  .يف التمّيز يف هذا البناء

  

صة بعد ، خاية ، اليت غّذت الدارسات النقديةظهر تأثر حازم القرطاجين بالتيارات الفلسف
من بعدهم ، و املسلمني من قبل الفالسفة - ما أفضى به هذا االطالع ؛ و الشعر ألرسطوترمجة كتاب 

انعكس ذلك على  .ريب عموما ، واملغريب بشكل خاصلدرس النقدي العمن إثراء ل -والنقاد  ينيو الّلغ
 ، وللشعر على اخلصوص، الذي نظر إليه كقضية منطقية بداعية اقدنا حازم القرطاجين للعملية اإلفهم ن

تعريف آخر للشعر، ساقه صاحب ما يتضح من خالل  وهو. مة على مقدمات تفضي إىل نتائج ماقائ
، خمتص يف ، موزونالشعر كالم ُخمّيل: " حيث يقول - الذي سبق عرضه -ل لتعريف األوّ ا لعمداملنهاج 
مبا  - ، صادقة أو كاذبة ال يشرتط فيها التئامه من مقدمات خمّيلةلعرب بزيادة التقفية إىل ذلك ، و لسان ا

 ده التخييل، الذي مييزه عن النثرهذا التعريف تأكيد على أن الشعر عما ،1"  يلغري التخي -هي شعر 
   .القافيةعنده مقدم على الوزن و  فهو

القافية قوام ؛ يف اعتبارهم الوزن و ابن رشيق  أيضا مواطنه، و  خالف حازم سابقيه من النقاد           
 سات النقديةاليت شكلت حمورا لعديد الدرا، الكذبقضية الصدق و ل أيضاالتعريف تعرض هذا  .الشعر
 بل، ز لدى الشاعرق والتميّ التفوّ  مداريشكل  ، الأوكذبهمبّينا أّن صدق الشعر  ،حوهلا اجلدلوكثر 

 هذا التعريف الذي قدمه حازم يتطابق كاد.إبداع يف التصوير، و  قه ما يتضمنه هذا الشعر من ختييلحيق
وعند العرب ، موزونة متساويةمؤلف من أقوال  الشعر كالم خميل" الذي مفاده أن مع تعريف ابن سينا، 

  .القافية، يضاف إليه الوزن و يةفكالمها يعترب التخييل حمور الشعر  .2"  مقفاة
  

 حتقيق الغايةيف  ،، وما حتمله األلفاظ من دالالتيسهم التشكيل الّلغوي للّنص الشعري
ا ميكن تعريف" لذا  ؛التأثريية  اليت تشكل ختييال  الوحدة اللسانية: الصورة الشعرية عند حازم بكو

ا األ ا وداللته إحيائية ساسية من حيث هي انزياح داليلوقاعد كلما كانت أبعد  يف نفس اآلن هي أ
عباراته  على حتميل قدرة الشاعر .3"و األسلوبية وحققت املفاجآت اجلمالية أ املتلقي إالّ فق انتظار عن أ

                                         
 . 89منهاج البلغاء ، ص . حازم القرطاجين  1
 .197ص تح شكري عياد ،  يف الشعر ،. أرسطو طاليس  2
 .119، ص  2001اللغة واخلطاب ، د ط ، إفريقيا الشرق ، الدار البيضاء املغرب ، بريوت لبنان ، . عمر أوكان  3
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الذي  يتم بواسطة التخييل، مع النصعل التفاومحله على ، إحداث املفاجأة للمتلقيو جديدة،  دالالت
  .لإلمكانات اللغويةباستثمار أفضل ، الواقعخالله رسم مجايل مؤثر، يعاد من تشكيل هو 

 عتبار خمتلف مكوناتيأخذ بعني اال" فهو  ،التجربة الشعريةالتعريف بعناصر هذا  أحاط
كما يدعوه ) عجيبالت ( أو كاة وإيقاع، ومسحه من الغموضالتجربة الشعرية من خيال وختييل، وحما 

ولقد بينا أن هذا التعريف أقرب ما يكون إىل  .هذا التعجيب من فعالية تأثريية ، وما ينتج عنحازم
لعل منبع هذا  .1"يب القدمي تقليدية يف النقد العر التعريفات املعاصرة يف النقد الغريب منه إىل التعريفات ال

وده عند النقاد وهو ما قّل وج، التأكيد ، أّن حازما قد ربط بني مفهوم الشعر ووظيفته يف ذات اآلن
كون مبقدورها ، حىت يبنائه وتناسقه عرب بناه الداخليةاهتمامه البالغ بالنص وكيفية  حيث أبدى ؛القدماء

، ، بدعوته الشاعر إىل تسخري كل إمكاناتههذا األخري الذي أواله حازم عناية شديدة املتلقي، التأثري يف
  .، ومع بناه النصية بالشكل املرجوّ دفعه إىل التفاعل مع هذا النص، و ل نصه قادرا على التأثري فيهجلع

  

نا ناقدعند معناه الذي حدده  الوقوففمن الواجب كان التخييل قوام الشعرية عند حازم ،   امل
، وتقوم يف خياله أسلوبه ونظامهلفظ الشاعر املخيل أو معانيه أو  التخييل أن تتمثل للسامع من" : بقوله

ا انفعاال من غري رويّ صور ينفعل لتخيلها وتصورهاصورة أو  ة إىل جهة من ، أو تصور شيء آخر 
، دون  هإىل التفاعل مع املتلقي، هي ما يدفع النص بناء يففالطريقة املميزة  ،2" نقباض االنبساط أو اال

  .بأسلوب الشاعر تأثراطول تفكري أو متهل ، 
خمتلف آلياته  اسخر ، ميعرب عنه من منظوره اخلاص، الذي الواقع احلسي عر منالشاينطلق 

ا عن معانيها، اللغوية حمصور يف  حازم غري وفق التخييل .، ليشحنها مبا هو جديداملعتادة اليت ينزاح 
يف نظر  -ينشأ التخييل " حيث ؛ غايته التأثرييةال، لتحقيق ىن، بل يف كيفية التقدمي الشعريلفظ أو مع

، وإمنا تستند  ال يكفي إليقاع الفعل التخييليفجمال املعىن .من سياق تأليفي وصياغي خاص - حازم
وظيفة ختييلية ناك ، ومن هنا ميكن أن نقول إن هورتهفاعلية املعىن الشعري إىل فاعلية شكله وهيأته وص

ريقة تقدميه وتوصيله إىل املتلقي، وهذا ما حياول وط، مرجعها كيفية صياغة هذا املعىن، للمعىن الشعري 
 وشيح والرتصع والتسهيم، كالتيةمجاليات بعض الصيغ البديعمن خالل الكشف عن ، الناقد أن يعرب عنه

للغة اشحن سهم التخييل يف ي .3"  التخييليةيف رفد اخلطاب الشعري بالقيمة وحتديد دورها وفاعليتها 
                                         

 .375ص  ، 2004، منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ، مطبعة النجاح اجلديدة ، الرباط ، الدار البيضاء ،  1ط قضايا النقد األديب عند حازم القرطاجين ، . حممد أديوان  1
 . 89منهاج البلغاء ، ص . حازم القرطاجين  2
 .118،ص  2005، دار املعارف اجلديدة ، الرباط ،  1حتليلية ، ط مفهوم الشعر عند نقاد  املغرب واألندلس يف القرنني السابع والثامن اهلجريني دراسة نقدية . رازي  اخلبديعة  3
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ية تصبح مز  ومن مث"  ، املقول له التأثري يفأقدر على و  ،جتعلها أكثر تعبريا وإحياء ،  بدالالت إضافية
  .اللغوية إىل مستوى الفعل الشعرياليت ترقى باملمارسة ، يف إمكاناته اإلبداعية التخييل متمثلة أساسا 

على حنو ، يف إعادة تشكيل املعاين والصور املدركة  - خاصة  - نقادناعند هذه اإلمكانات تتجلى ولعل 
ه، قد خيالف الواقع  شرتط يف الناتج اجلديد حيث الي ؛ وخيرج عن إطار عالقاته التواضعية ، ولكنه يشا

  .1 "سوى حتقيق االستجابة النفسية املطلوب حتقيقها
ال القطعية بني هذا الواقع  فية الواقع وتفاصيله ، اليعين بأي حال من األحو رْ عن حَ الشاعر صور انزياح 

تعين  ه له الوحماكات ، ويبدع أفكاره ،ي مادته ه من هذا الواقع يستقألنّ  ي يرمسه نص الشاعر؛الواقع الذو 
  .التطابق معه

  

ا التخييل فاعالإىل بيان الكييذهب حازم يف ذات اإلطار،  وقادرا على ، فية اليت يصبح 
       رمحله على التفاعل مع هذه املعاين ، وما ينتجه النص من دالالت؛ باعتبا، و تأثري يف املتلقيالإحداث 

ب ، وتركّ وتنتقى أفضلهاحيث ختتار مواد اللفظ لنفوس من من اموقعها األقاويل الشعرية حيسن " 
على أجزاء املعاين احملتاج الة هي األلفاظ الدّ ت اليت بأجزاء العبارا ىصاملتشاكل وتستق الرتكيب املتالئم

 لة املعىن وتفاصيله ، يكون التخّيل كما قدمت،كون حسنة إعراب اجلملة والتفاصيل عن مجحىت ت، إليها
ل أجزاء، فتقوم صورته بذلك يف اخليال ل مجلته بتشكّ جيب فيه ختييل أجزاء الشيء عند ختييله حىت تتشكّ 

هذه ،  2 "نها إن كانت حمتاجة إىل التكميل أكمل ميه خارج الذهن ، أو هي عل ما الذهين على حدّ 
ة للتأثري ، حىت تكون جاهز باجتهايعلى حسن تركيبها ودحيرص الصور املخّيلة اليت يضّمنها املبدع نصه ، 

وربطها مبا يرد يف النص من معاٍن  ،رباته القرائية يقاض خمزونه الذهين وخخالل إ يف املتلقي، من
  .اعلةفخمزونه لتكون عملية التلقي وقد استحضر ، فيستجيب بالتفاعل معه 

  

ذا ه"  حيث يصبح لتأثري التخييل؛ ا، تعميقمستغربعلى ماهو غري مألوف و املبدع كما يركز 
أكثر علوقا  حازمجسر جيمع املبدع باملتلقي من حيث هو خطاب جعله اخلطاب التخييلي التعجبييب هو 

                                         
 .82املرجع السابق ، ص  1
 .119منهاج البلغاء ، ص  حازم القرطاجين ، 2
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حازم إىل االبتكار يف األخيلة والتجديد فيها ، وعدم التقّيد ، هذه دعوة من 1 "بفكرة حتريك النفوس 
  .تكرار ما تردد على ألسنة الشعراءب

هذا األخري قد اعترب التخييل خضوعا للتعجيب ، أما  أخذه حازم عن ابن سينا ، احلديث عن التعجيب
  .له احازم فإنّه يرى  التعجيب توطيدا للتخييل وحتسين

 

 :المقصدية الشعرية -2- 2    
  

من مقصد يتوخى الشاعر بلوغه بغاية أو  - أي فعل  على غرار - يرتيط اإلبداع الشعري 
ا عن هذا الغرض املنشوداملحتقيق هذا األمر مرتبط ال حمالة بالكيفية ، خالل نصه بالنظر إىل . عرب 

الغرض  من خالل طريقة التصوير، وبني غاية توجيهية ، ه يتغيَّ اجلمع بني متعة مجاليةفإنّ  الشعر عموما؛
وقد يذهب الشاعر أبعد من ذلك ، فيسخره للتعبري عّما خيتلج . الكف عن أمر مانها طلب الفعل أو م

إذا كانت بنية النص الكربى هي بنية احملتوى " . ، يرى يف الشعر متنفسا هلامهومو أيف النفس من مشاعر 
النصي الشاملة اليت تؤثر على مقصده الرئيس ، فإن بنية النصوص املكونة لنص أكرب ممتد ينبغي هلا أن 

، يف ضوء هذا كن تسميته بالبنية النصية العظمى ما مي - الكربى فيهاعالقات احملتوى عرب  -تكون 
   .2"  -املقصد األعظم من القرآن  -كن أن نفهم كالم القدماء عما أمسوه مي

  

هذا األمر   -اد من جهة والفالسفة املناطقة من جهة أخرى املتأثر مبذهب النق -أدرك حازم 
لية التواصل بني الشاعر واملتلقي، من خالل ذلك ، وأثره يف عمالشعرفظهر تركيزه على مقصدية 

   .الشاعر أدوات التأثري يف املتلقي، بشكل جيعله يتفاعل مع مضامينه الهحيمّ  ليتالرسالة ، ا/النص
ببسطها النفوس إىل ما يراد من تجالب املنافع ، واستدفاع املضار، اسهو " مقصد الشعر عند حازم ف

التأثري يف نفس هي ألن الغاية من الشعر  ؛3"  ل هلا فيه من خري أو شرذلك ، وقبضها عما يراد مبا خييّ 
املتلقي ، ومحله على التفاعل مع املضمون التخييلي للنص واإلستجابة له ، وهي الغاية اليت حددها حازم 

إذ املقصود بالشعر " جعل قوامه التخييل واحملاكاة وليس الوزن والقافية فقط الذي لشعر ، لعند تعريفه 

                                         
زائر ،   العليا لألساتذة يف العلوم اإلنسانية ، بوزريعة اجلاملدرسة لة املربز، وليد بوعديلة ، مظاهر التفكري يف التواصل اللساين عند حازم القرطاجين  دراسة يف منهاج البلغاء وسراج األدباء ، جم 1

 .  120ص ،   اللسانيات يف العلوم اإلنسانية خاص بامللتقى الوطين حول، عدد  2000
 .170، ص  2005، األكادميية احلديثة للكتاب اجلامعي ، القاهرة ،  1تصال ، ط النص واخلطاب واال. حممد العبد  2
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ا مبحل القبول مبا فيه من حسن احملاكاة واهليئة بل االحتيال يف حتريك النفس ملقتضى الكالم بإيقاعه منه
  .1" صدق والشهرة يف كثري من املواضع ومن ال

  

من خالل املضامني ، املقصد الذي يتغّي الشاعر بلوغه ، هو إيقاع التأثري يف قلب السامع  إنّ 
 أساليب التمويه توظيفلى اإليهام بصدق املعىن، عرب عالشاعر رتبط مبقدرة مهو أمر و  ،التخييلية للنص

تعجيب "  ، ملا فيه من ، وجتعل املعين أكثر قربا من قلب املتلقي اليت تسهم يف إخفاء الكذب الشعري
قدرة النص على التأثري يف من عنصر املفاجأة يعّمق ؛ باعتبار 2" مقتضى الكالم للنفس وانقياد إىل 

وال إىل ما حيمله النص اإلبداعي من  حد ذاته ال يرجع إىل املوضوع يف "لكن هذا القارىء،  /املتلقي
 3" بوسائله الفنية اليت يعتمد عليهامعان وأفكار، بقدر ما هو راجع إىل مهارة املبدع وقدرته على اإلثارة 

  .يف إدراك املبدع ملقصدهالتوظيف األمثل لآلليات اللغوية حيث يسهم 
  

من خالل  تلقييف التواصل بني املبدع وامل، ودورها يؤكد حازم على أمهية العملية اإلبداعية 
بضرورة وعي مستلزمات ،  بيان للشعراء" فذلك  .، اليت يدعو إىل حسن استغالهلاعرب قناة اللغةالنص، 

ازفة واملغ، مما ينأى بالعد الشعري ومراعاة أحوال املتلقني املقص  تقودان امرة اللتنيملية اإلبداعية عن ا
، والفوضى خيرج الشعر من دائرة التلقائية  هإنّ  ...، وتفقدانه جدواه وجاذبيته  يالشعر حنو العبث اللفظ

  .4"  ضطراب ويدخله إىل منطقة الوعي والقصدواال
من بلوغ مقصدها العملية اإلبداعية لديه  ّكنحرص حازم على توجيه املبدع ، وتزويده بالطرق اليت متف

باحلديث عن األمور العامة هلذه الصناعة ، بل سعى إىل الوقوف عند بعض اخلفايا اليت  ييكتفجعله ال 
مل يتكلموا إّال يف بعض فإين رأيت الناس " : قائالرين للعملية اإلبداعية طرف بعض املنظّ رمبا أمهلت من 

من خفايا هذه ظواهر ما اشتملت عليه تلك الصناعة ، فتجاوزت أنا تلك الظواهر إىل التكلم يف كثري 
ه يضع ضوابطا هلذ إطار حديثه عن املقصدية الشعرية  أن ل حازم يفلقد حاو ، 5 "قائقها الصناعة ود

  .الصناعة ال ميكن للشاعر ختطيها

                                         
 . 294املصدر السابق ، ص  1
 .295املصدر نفسه ، ص  2
 .110، ص  2007، مطبعة سايس ، فاس ،  1دلس حازم القرطاجين منوذجا ، ط نظرية الشعر واملنهج النقدي يف األن. علي لغزيوي  3
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الشاعر  طالبقد  - التخييل القائم على احملاكاة و  - كان حازم وضمن اسرتاتيجيته للنص إذا  
من مغّبة الوقوع يف أسر  ذرهفإّنه حي وكذا بعض التمويه ؛اإلغراب ، تطعيم النص بشيء من التعجيب و ب

ه من نمزودا إياه بالكيفية اليت حتصّ . يذ بالنص الشعري عن بلوغ غايته، الذي سيحاإلشكال والغموض 
وإذ قد عددت مجلة مابه يكون اشتكال املعاين من جهة ما يرجع إليها أو : " الوقوع يف هذا املأزق قائال

ا  ا أن مياط بوجه وجه منها ما وقع يف املعاين م، إىل عبارا ن فلنذكر بعض وجوه احلّيل اليت من شأ
لك احليل تل املعىن ؛ لذلك ميكن إىل فظ أوللّ إما لأّن الغموض عائد  ناقدنايوضح  .1" غموض وإشكال 

مبا يكون شرحا يكون بأن يُتبع الشيء " ذلك  ، إخراج النص من هذه الوضعية ،اليت يلجأ إليها الشاعر
ه سريا من جهة ما يكون يف معناه أو له وتف تكون داللته يف معىن داللته ، أو من جهة ما يناسبه ويشا

اإلغراب جعل حازم من  .2 "فيها دالالت على إبانة ما ويكون بأشياء خارجة عن معىن الشيء إال أنّ 
بالعملية الشعرية عن بلوغ ذان يحي واإلشكال  الغموض أنّ  بيدللتخييل الشعري ،  ةعماواإليهام وسيلة د

  .مقصدها
من مباحث املنطق والدراسة  - يف رأينا -  تستفيد) أي التواصل (  أحباث حازم يف هذا املوضوع" لعل 

بل  الشعري ، أمر ليس من إبداع حازم احلديث عن املقصد ف ؛3" مقاصده و  األصولية لفحوى اخلطاب
أبو  ،) توى الرسالة األدبية إبالغ املخاطب حم( اجلاحظ : املشرق واملغرب مثلجنده عند العديد من نقاد 

  ) ....جيعل مقتضى احلال ضرورة لتحديد مقاصد عملية التواصل ( هالل العسكري 
  

    :الجد والهزل - 2-1– 2
   

 عر مقصدين ، أو طريقيتني أساسيتني حازم للشضمن احلديث عن املقصد الشعري ، جعل 
 اددحم ،هذين املذهبني يف الكالم بنوع العاطفة اليت يصدران عنها ؛ حيث ربط اجلّد واهلزل: أال ومها 
عقل بنزاع اهلمة فأما طريقة اجلد فهي مذهب يف الكالم تصدر األقاويل فيه عن مروءة و  ": بقولهمعنامها 

لتزام اهي اليت العقل واملروءة ، هذه األخرية  هذه الطريقة يف الكالم أساسها  ،4 "واهلوى إىل ذلك 
دية اجل بالعقل ، مربرأعلى املراتب، من مث كان ارتباطها بأخالق وسلوكيات خاصة ، ترقى بصاحبها إىل 

                                         
 .175املصدر السابق ، ص  1
 .176املصدر نفسه ، ص  2
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ذه األخالقيات وأما طريقة اهلزل "  .بح جلماح أي انزالق أو خروج عنهافهو الكا ،والوقار يف االلتزام 
 ّ  تأيت هذه .1" اهلوى إىل ذلكسخف بنزاع اهلمة و م تصدر األقاويل فيه عن جمون و الا مذهب يف الكفإ

يرى كأنّه .عن جمون وسخف - يقول حازم  -تصدرفهي  ) اجلد (الكالمية معاكسة لسابقتها الطريقة 
ا كان هذا حكمه على من تصدر عنه هذه مل وإالّ  - األخالق عن القيم و  اخروجيف مذهب اهلزل 

  . ه ينحو هذا املنحىنفجعل ب على صاحبهاهلوى قد تغلّ  بوصف -الكالمية الطريقة 
  .يالنقد رغم هذا الباع - حازم عن شيوخه  أخذهااليت  -الثقافة الدينية عمق تأثري املالحظ 

  

جند حازما يف حرصه على أن " حيث  يف هذا التقسيم ؛حازم بكتاب الشعر كما ظهر تأثر 
 يديا وكوميديا على الشعر العريب يستفيد من كل شيء يوناين ، حياول أن يطبق تقسيم الشعر إىل تراج

والشعراء األرذال مالوا  ،فيعتمد على ما الحظه أرسطو من أن الشعراء األخيار مالوا إىل حماكاة الفضائل 
ا منحى اجلد وما فهمه من تل .إىل حماكاة الرذائل خيص ابن سينا من أن الرتاجيديا حماكاة ينحى 

ا منحى ا ، فيجعل ذلك أساسا لتقسيم الشعر العريب  واالستخفافهلزؤ والكوميديا حماكاة ينحى 
ذه  وراء قيامه قناعة حازم بغىن الشعر العريبتأيت  .2 "طريقة اجلد وطريقة اهلزل: نائي إىل طريقيتنيالغ

  .يف دراسته النقدية للعمل اإلبداعي اليت ما فىتء يظهر أثرها،  اإلسقاطات
  

فأما " ر من خالل حديثه عن الطريقة الواجب تتبعها مع كل مذهب كالمي التأثهذا  يتجلى
ال إىل طريقة اهلزل كبري احنراف أو  اجلدكان من الكالم على   ينحرف يف ما ما جيب يف طريقة اجلد، فأالّ 
 املتلقي  ازم الداعي إىل ضرورة مراعاة حالح ترسيخ ملذهب يف هذا ،3" ينحرف إىل ذلك باجلملة

، إّال يف طريقة اجلد اهلزل يف  ؛ حيث يستحسن أال يوّظف غايته التواصلية النص من حتقيق يتمكنل
ا املتلقي ، الذي ال  ، أشياء بسيطة خشية أن يتورط الشاعر يف ما ال حتمد " فـ  .يْؤثر اجلديكاد يشعر 

 نصحه حازم باالبتعاد عن دائرة اهلزل ما أمكن ، حىت ال يواجه من ذوي، عقباه عند خماطبة أهل اجلد 
 ازم هذا املذهب التحذيري الذي سلكه ح ،4 "ال يقبل اهلزل ولو كان قليال اهلمم النزاعة إىل اجلد من

ون ضمن أسلوبتي الغاية منه أالّ   ن يف ذلك تناقض مع مبدأ املروءة أل؛  اجلد ما يثري السخف وا
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كراهة ال ينغصه حلو   يكرهها منهم كثري كثري من أهل اجلد يكره طرق اهلزل ، ومن الو " للعقل ومنافاة 
ا غري منغص على مجيعهم ، فلذلك جودها يف الكالم منغصا على بعضهم، فكان و : الكالم منها وفقدا
  .1 "تعرض إليها باجلملة يف طرق اجلد تعرض إليها كبري تعرض ، أو ال يجيب أال ي

  

عن استعماله يف  بذلكأن يكون عارفا ، حميطا بنمط الكالم اهلزيل ، ليحرتز ينبغي للشاعر 
 ومجلة ما. " واألمراءامللوك ذا الكالم هم العقالء وأهل العلم ، و  الطرق اجلدية ، على اعتبار أن املعينّ 

العبارات من أن يتجنب يف ذلك هي اجلهات املختصة باهلزل ، واملعاين الواقعة يف تلك اجلهات و جيب 
وقعت لشهرة جبهة من جهات  ، واجلزء الواحد من العبارة الواقعة يف ذلك إذا كانت قدتلك املعاين 

ا يف جماالت معينة الرابطة بني الّدال ومدلوله ، جعلت مستعالعالقة  ألنّ  ؛2 "اهلزل  مليها حيصرو
  .استغالهلا أسيء خيلق نوعا من االضطراب لدى املتلقي إذافيه،  تلفتوظيفها يف غري ما أُ إىل واالنزياح 
أن يتجنب فيها الساقط من األلفاظ واملولد ، ويقتصر فيها على العريب احملض وعلى التصاريف " فوجب 

 األعجمية  أو تفادي األلفاظ املنحطة دالليالتأيت دعوته  .3" طردة يف كالمهم الصرحية يف الفصاحة امل
أن تكون " اليت جيب ، لتتقاطع مع حديثه عن املعاين تعماال عند العربمأثور اسكتفاء مبا هو عريب و اال و 

أدىن ما  ، وأن تكون واقفة دون النفس فيها طاحمة إىل ذكر ماال يشني ذكره وال يسقط من مروءة املتكلم
، وباطن ، وأن تطرح من ذلك ما له ظاهر شريف يف اجلد  حيتشم من ذكره ذو املروءة أو يكرب نفسه عنه

املعاين املطروقة ينبغي الرقي  هأنإىل  -فيما يتعلق باملعاين اجلدية  - فقد نبه حازم  ،4 "خسيس يف اهلزل
ا  فسإىل ما يعلو بالن توظيف معان قد ختدش ، ب األعراف االجتماعيةاخلروج عن وعدم  ،وحيفظ مروء

ا دعوة إىل االنت  .، أو تسيء إىل املبدع حياء املتلقي حبسن  ختدعقد باه إىل حقيقة املعاين اليت كما أ
  .حقيقتهاتبدي عكس ف - املعاين اجلدية اهلزلية لتداخل -مظهرها  
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يُتحرى فيها املتانة والرصانة ، كما "  أن ينبغيي ؛ فاجلدّ الرتكيبية لألسلوب  الناحيةأما من 
تأخذ ، كما يف طريقة اهلزل احلالوة والرشاقة ، وقد تأخذ الطريقة اجلدية بطرف من الرشاقة تُتحرى 

  بشيء من الرشاقةهذه األخرية يف الرتاكيب اجلدية ميكن أن تطعم ؛ إذ 1 "الطريقة اهلزلية بطرق من املتانة 
بشكل -مها من األخرى احدفإن أخذ إ هاتني الطريقتني؛ رغم اختالف. ا من الطريقة اهلزليةاليت تستعريه

  .حازمراها أمر مسموح به وفق املقصدية الشعرية اليت ي -حمدود
  

فإّنه  - ملذهب اجلدي الذي يتناقض مع ا - الكالمي اهلزيلال إىل احلديث عن املذهب انتقا
أهل طريقة اجلد يف كثري من املعاين والعبارات ويستعملون ذلك يف  يشاركون ملا كان أهل طريقة اهلزل "

فقد تعّود معتمدوا  ،2 "عاين اهلزل اليت هي غاية طريقتهم كالمهم وطريقتهم بساطا إىل ما يريدونه من م
؛ ملا يتسم به هذا األخري من أمر طبيعي  ببعض عناصر الكالم اجلدي ، وهو توطئة كالمهم طريقة اهلزل

دخال أن القيام بالعكس أي جعل عناصر من اهلزل معله مقصد من يسلكون طريق اهلزل، بيد جت ،أصالة
 إالّ  -  كما سبقت اإلشارة إىل ذلك  - فالطريقة اجلدية ال تأخذ من اهلزل  ي أمر غري سائغ ؛للكالم اجلد

النص ، حىت الخيل والتدرج فيه ضمن ، مع حسن االنتقال  ،النزر اليسري ، وما وافق املقام املدرج فيه 
  .انسجامهذلك باتساق النص و 

  

ريقة اهلزل مما ختتص به ط" أنّه  بّني يب املنهاج يف هذا املقصد الكالمي، ضمن تفصيل صاح
، أن تكون النفس يف كالمها ُمسفة إىل ذكر ما يقبح أن يُؤثر ، وأال تقف دون  وجيب اعتماده فيها

أقصى ما يوقع احلشمة ، وأال تكرب عن صغري وال ترتفع عن نازل وأال تطرح ماله باطن هزيل وإن كان له 
ا مب، بتخليص ذلك إىل حيز اهلزل ، ظاهر جدي ، وأن ترّد ما يفهم منه اجلد إىل ما يفهم منه اهلزل 

ر ما وأكث . ويقع بغري تضمني يقع مثل هذا بتضمني ،و . أو غري ذلكمن توطئة جيعل خملصا إىل ذلك 
قد تتناىف يلج مناطق  أة األدبية ، اليت جتعل الشاعرإىل اجلر هذه دعوة  ،3 "يتفق هذا مع اللفظ املشرتك 

يدعوها إىل اخلالعة " فتنزل النفس إىل أدىن الدرجات ، دون أن يردعها شيء ، فهو مع األخالق ؛ 
، وهو ما مبعىن أن يف هذا املذهب الكالمي اخرتاق لكل احلدود ؛ 4 "، والتعري الفكري الشعرية 
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ون والسخف ،  مع مفهوم اهلزل الصادريتماشى  م أين يسيطر اهلوى على نفس الشاعر فيتحكّ عن ا
  .ه ، مغيبا اجلدية والعقلتقولفيما 

  

، الذي تنعكس هذه الدعوة اليت أطلقها حازم يف هذا املذهب الكالمي على اجلانب الرتكييب 
         املتسامح فيه يف طريقة ف التكلّ تحرى يف عباراته الرشاقة ، وأال يتسامح يف كثري من تُ " أن ينبغي 

بتذال والدناءة ، كي تستطيع التعبري عن هذا اللون من اال املقصود بالرشاقة يف العبارة هو لعل .1 "اجلد
 . لقيتاليؤثر سلبا على عملية سألن ذلك ؛ ع تصنّ ذه األخرية مينع فيها أي تكلف أو ه ، املعاين اهلزلية

ك سيفسد ال حمالة الطريقة اجلدية ، فذل ا منعند تضمني هذا النوع من األسلوب عناصر الشأن ذاته و 
  .النص يفلتعارض املقال مع مقصد الشاعر ؛ نفور السامع ، فيؤدي إىل اجلو العام للنص 

  

 ال ؛ حيثبناء نصه بشكل بسيط له ، تؤهلمن احلرية نوعا األسلوب اهلزيل  يفالشاعر د جي
 ككثري من ألفاظ الشطار املتماجنني "  الخسة والسقوطعبارات مستها لفاظ و أ كبري عناء يف اختيار  جيد

، فاخلسة 2" الوجه الذي تقبل به الطريقة ذلك والصبيان على ، والنساء  ، والعوام ، وأهل املهن 
  .واالبتذال وحىت التفاهة كثريا ما كانت مسة املذهب اهلزيل

، مسته العبث املتحايلني الذي ألف استعماله العامة ، والشطار، واملتحاذقني و التوجه الكالمي  ذاه
ينعكس على بنية النص اليت جتيء خالية من احلبك مما نظم اللغة املتعارف عليها ، خرق و اللفظي ، 
هكذا حيدد حازم قاموسا هزليا ميكن للشعراء استغالله ، ضمن منظومة التعابري العادية " والتماسك 

تمع واملأ هج حازم يف مؤلفه ، الذي يسعى إىل يتماشى مع منما  وهو ،3 "لوفة يف بعض األوساط يف ا
  .له على جتويد النص الشعريمِ ، وحتَ رسم قواعد تنري درب الشاعر 
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ملا هو  رة يف أساليب العرب ، واستعمالهو املقصد اهلزيل باخلروج عن إطار الفصاحة املأث تسما
التصاريف اليت شاعت يف ألسن الناس  استعمال يستساغ يف طريقة اهلزل" لذا فإنه  ؛ بتذلوم ساقط

ا احملدثون ، وإن مل تقع  كما   -وقف اهلزيلامل يتيح .1 "يف كالم العرب إال على ضعف وقلة وتكلم 
 هجماال من احلرية للشاعر ، سواء على مستوى األلفاظ أو العبارات ، أو حىت النص ، خلرق -سبق بيانه 

لدى عدد من احملدثني ، ممن  شاع هذا األمر .النسجكيب و ا بتوظيف ماهو ركيك ، مرتاخي الرت املألوف 
عرب خمتلف مستوياته   التقاليد مبا فيها تقاليد الشعر،محلوا لواء الثورة على كل عريب أصيل ، كسرا لكل 

العبث يف  وإمنا إظهار  ،فالقصد هنا ليس اإلبداع يف اشتقاق دوال جديدة . " غريهكما فعل أبو نواس و 
األنظمة اجلاهزة ، وإن كان ، وإلغاء الثابت املطلق وكسر كل مظهر من مظاهر تشكل اخلطاب الشعري 

لسائدة يف املظهر ذلك يبعدهم عن العرف اللغوي السائد ، كما أبعدهم العبث عن األعراف واألخالق ا
لغي بأي حال من األحوال  ال تستويات النص املختلفة ، هذه اخلروقات املتعددة مل ،2 "الداليل للخطاب

الوظيفة  تتالءم مع ل بنيتهوآلياته املميزة ، اليت جتعا له خصائصه نوعي انص يشكلكون املقصد اهلزيل ، 
    .فيهالشعرية 

     

بعناصر العملية  هاهلزلية ، منطلقها اهتمامها حازم مبقاصد الشاعر اجلدية و العناية اليت أبدا
  .لمع النص املخيّ  إىل التفاعل دفعهاإلبداعية ، وما يتوخاه الشاعر من نصه أال وهو التأثري يف املتلقي ، و 

باين الواضح بني هذين املقصدين ال يعين االنفصال التام بينهما، فتطعيم إحدى الطرق بعناصر إن التّ 
ما يتميزان األخرى أمر  ا يف اليت تفرتض ضمننغالق واالبتعاد عن الشفافية ، بنوع من اال"وارد، رغم أ
فأما ما تأخذه طريقة اجلد من طريقة اهلزل فهي " يبقى قائما ما هإال أن التفاعل بين ، 3" مقام خطايب

املعاين اليت يف ذكرها يف بعض املواضع إطراب وبسط للنفوس ، ومذهب يف ما خف من اإلمحاض 
ا  يتوقف هذا األخذ على مدى استعداد النفس  .4 " مستعدة لقبول ذلكحبسب األحوال اليت تكون 

   .حيلو حلازم تسميتهكما  اإلحماض يقل هذا التطعيم أو ، فقد يكثر أو لقبول هذا التوظيف
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 . عتدال فيهأو اإلقتصاد واال اعتبارها حبسب ما تكون عليه من التصميم يف اجلدمزايا القدح خيتلف " إّن 
 يورد من املعاين الالئقة بذلك مقدار ما يناسب من طريقته اجلد يف اإلمحاض ، أنح فيجب عند تسام

، ورمبا صغر عند املقتصد يف م يف اجلّد طبع املخاطب ، فرمبا عُظم ما مل يكن فيه كبري قدح عند املصمّ 
، فإّن ومقصدهاملية الشعرية الع ملا كان املتلقي غاية .1 "ه كبري يف ذلك اجلّد واملعتدل فيه ما قدحُ 

قي ، حىت ال خيرج نصه ي ، يكون بقدرما يتقبله هذا املتلتوظيف عناصر هزلية يف املذهب الكالمي اجلدّ 
  .عن غايته

  

يف أن  تشارك طريقة اجلد طريقة اهلزل" الطريقتني نقاط تالق ، فقد أن بني ذهب حازم إىل 
ا حنو يُ  ينبغي أال ، هذه املمازجة يف التوظيف  2 "ة يف املواضع اليت حيسن ذلك فيها الرشاقنحى بعبارا

  . مع ما مييل إليه املتلقي ثانيااملذهب اجلدي أوال ، والتتعارض مع 
ّ  ؛فيه من معاين جدية ومن ناحية مقابلة يتحدث حازم عن املذهب اهلزيل ، وما ميكن أن يوظف    افإ

ا من جهات وعبارات ليجعل تأخذ منها املعاين اليت "  ليس فيها تعرض للقدح فيها ومجيع ما يتعلق 
فيوطىء ليت ال تتعارض مع املذهب الكالمي اهلزيل ، أي تلك املعاين ا؛  3 "ج إىل اهلزلذلك بساطا للتدرّ 

ادية، للولوج منها للحديث اهلزيلكالمه بعبارات جالشاعر   وقد "  ، إذا كانت الغاية إبطال ما قد أحلق 
   .4 "تأخذ من معانيها أيضا ما يقدح فيها لكن على جهة حكايتها والّرد عليها والتفنيد هلا بعد التقرير 

  

تشارك طريقة اهلزل طريقة اجلد يف األخذ بطرف من : " ا تشرتك فيه فيه الطريقتان ؛ فهوأما م
د وأجنع فيها وأكثر استصحابا اجل املتانة ، أو يكون ذلك مما تأخذه طريقة اهلزل منها ، ألنه أليق بطريقة

عماد الطريقة اجلدية ؛ يوظفها األسلوب اهلزيل يف مواطن تناسب مقصد فاملتانة اليت هي ، 5" هلا 
عند  الشاعر، فيجعلها مستهل حديثه اهلزيل ، لينطلق من اجلد إذا رأى يف ذلك إثارة جلوانب املزاح

  .املتانة وسيلته املتلقي أين تكون
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ال خترج عن  اليت، لريفد الغاية الشعرية عنده ، الشعرية  عن مقصدحازم ديث حيأيت 
وما يتعلق قنعة فيما يتعلق بالطريقة اجلدية فهذه قوانني م"  .استدفاع املضار، أو الب املنافعاستج

ما معابالطريقة اهلزلية   ا جيبومعرفتها أكيدة يف صناعة النقد والبصرية بطرق الكالم وم .، وما يتعلق 
كي ؛  حتديد أسس كل مذهب هو  -اجلد واهلزل  - املذهبني الكالميني هذين التمييز بني  غاية .1" فيها

ا، و يكون ذلك أداة يف يد الناقد ،  مدى انسجام يستطيع من خالهلا تقومي النصوص واحلكم على جود
  .بنيتيها الصغرى والكربى
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  : الشعريةالمقصدية واألغراض  - 3 -2  
  

ا "  حيث؛  حديث القرطاجين عن املقصد الشعرييتواصل  األقاويل الشعرية القصد 
ا ال يراد مبا وقبضها عمّ ، ببسطها النفوس إىل ما يراد من ذلك ، استدفاع املضارو ، استجالب املنافع

 شرا وتقريبها إىل ما يراه خريا  الشاعرأي إبعاد النفس عما يرى فيه  ،1"  ل هلا فيه من خري أو شرّ خييّ 
  .عند حازموهو ما يتالءم مع التخييل واحملاكاة اللتان يقوم عليهما الشعر 

  

ربطته بالغرض دفع املضرة وجلب املنفعة ، فقد ملا كان هلذا املقصد غايته احملددة ، وهي 
وهي التهاين وما معها، والتعازي  أمهات الطرق الشعرية أربع،" حازم أن رأى هلذا  .الشعري عالقة وثيقة

االرتياح وإىل الباعث عليه وأن كل ذلك راجع إىل ما  .وما معها واملدائح وما معها واألهاجي وما معها
ما يدفع يف الشعر وإذا كان  .2"  امع وإىل ما الباعث عليه االرتياح واالكرتاث ما الباعث عليه االكرتاث

* الطرق الشاجيةاألمران ، هو ما أطلق عليه حازم  فيه ما يشرتك  فإنّ  ؛ اثاالرتياح أو إىل االكرت إىل 
وما يتعلق من القول بذلك حبسب طبقات من يقع ذلك منهم " يتفرغ عن هذه األغراض األساسية 

: ومن كانت األغراض الشعرية عنده مثانية هي .3 "عاتبة ، وتعديدا وتوبيخا وتقريعاونسبهم إىل القائل م
غراض حبسب هذه األتج عن ين، في والتأسّ ع والتهنئة والتأسّ الهجاء، الرثاء والتعزية والتفجّ المديح، 

أو عدمه  احلصولفكانت نظرته إليها قائمة على  4 .، الرُّزء واإلخفاق والنجاة الظفز :أثرها يف املتلقي
ا خريات أو شرور  األربعة يشتمل كّل وما دامت هذه األصناف  " رمنافع أو مضا /للحكم عليها بأ

فإّن هذا ؛ أو الطريقة الشعرية  ل يف النهاية املقصد أو الغرضتشكّ ، ة صنف منها على معاين عدّ 
، فهي تدخل حتت كليات أكرب منها اين املختلفة إدراكيا لدى الشاعرالتقسيم يعين عدم استقاللية املع

دامت مرتبطة بأصل  جربة الشعرية ماالتب - يف تصور حازم -وبذلك يكون إيرادها مرتبطا بشكل جدي 
  . 5 "، أو املدح، أو اهلجاء التهنئة، أو التعزية : واحد دائما هو
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 فوجد أن منها ما، على املقصد  -كما سلف بيانه   - حازم تقسيمه هلذه األغراض  أقام
 اسسأُ (  واحملاكاةذلك عن طريق التخييل ، ) املضار ( احلزن ؤدي إىل ت ىخر وأ) املنافع ( جيلب السرور 

كما وضحه حازم يف حديثه عن أمهات   -يف جمملها  تعوداألغراض هذه التفريعات يف ). الشعرية 
. )الرغبة والرهبة ( يف  -املتقدم زمنا  -حصرها ابن رشيق ، إىل أربع أغراض أساسية  -الطرق الشعرية 
أن ، ذلك ب أن يكون دقيقا يف كالمه رصيهوى التفريع ، وحي - على طريقة املناطقة  -بيد أن حازما 

  .والتفصيلحقه من التوضيح لكل أمر يعطي 
  

، وإن كانت تنتمي إىل األغراض حلديث عن الفروق القائمة بني هذه اناقدنا أيضا إىل إلتفت 
 أال" :قائال -ا إىل القائل وأحواله ميتم النظر فيه لذانال -بني النسيب واملديح  متييزهففي . أصول واحدة

يكون النسيب  بأنّ  إمنا هو حاله يتعّرض املشّبب لوصف ملامليزة بني املديح والنسيب إذاترى أّن 
ب يف كثري من األمر  ع املشبّ حال توجّ لنفس ويكون مع ذلك مقرتنا به وصف بأوصاف مناسبة هلوى ا

أن يقرن بذلك ة على كمال اإلنسان مستدعية لرضى النفوس من غري واملديح يكون بأفعال شريفة دالّ 
ع القائل ورثاء والفرق بني النسيب املقرتن به وصف حال توجّ  .من صفة حال القائل ما اقرتن بالتشبيب

  .1"  النسيب مبوجود والرثاء ملفقود أنّ  أيضا عهاء املقرتن به حال توجّ النس
و مهروب حازم ألغراض الشعر وفق حال القائل وأحوال املقول له ؛ إىل ماهو مطلوب أضمن تقسيم 

ذا االعتبار إذن أقاويل عرضيّ " منه ، ريبيّ فقد حصل  ومنها ات، ات واستدفاعيّ ات وختويفيّ ات و
   .2" ات أيضا وهو ما أطمع القائل فيه أو أيأس منه اإلطماعيّ 

  
يتعلق فإن املقصد الشعري يف هذا الصدد  الشعرية ؛ ما يتعلق بالصالت الرابطة بني األغراضأما            

: هياألمور القبيحة يف هذا الصدد  .من مث ما جيوز ويقبح من عالقات باملبادىء العامة اليت تربط بينها ،
ويقبح من ذلك أن يكون الغرضان املتضادان كاحلمد  ،األغراضمع بني كل غرضني متضادين من هذه اجل"

ن ظاهرمها مبحل واحد وكاونيطا قد مجع بني أحدمها واآلخر من جهة ، ، م أو اإلبكاء واإلطرابوالذّ 
  .3"  وباطنهما متساويني يف التناقض
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 يليق استعماهلا فيما اليت ال، وألفاظه اخلاصة به  ضة أسسهتناقاملهذه األغراض لكل غرض من ملا كانت 
 باعتبار أّنهمبدئيا ومرفوض  بني غرضني متناقضني من جهة واحدة أمر مستقبح؛ فإّن اجلمع  هو مناقض

، وجيعل مثار املدح يف ذلك الشيء مثار ويذمه يف الوقت ذاته الشيء يقبح يف الشعر أن ميدح الشاعر " 
ليت ميكن أن احلاالت ابعض  صغري أن حازما خي،  1" ؛ حبيث يكون كمن ينفي ما أثبته م أيضا الذّ 

ملقصدان غري يكون ا" ذلك عندما ، فيمكن اجلمع بني غرضني متناقضني ، حيدث فيها االستثناء 
تعمل هذا اجلمع إذا اس يستساغ كما .2 "أو غري منبعثني من حمل واحد ، منصرفني إىل حمل واحد 

الباطن يكون أحد املتضادين يقصد به يف "  حيث ه غريه ، كاجلمع بني املدح والذم ؛أريد ب، ما  غرض
از ، فيكون يف احلقيقة موافقا ملضاده فيما يدلغري ما يقصد به يف الظاهر والتأويل  عليه جهة من ا

   :وذلك حنو قول النابغة 
  

   بِ ائِ ــــتَ الكَ  اعِ رَ قِ  نْ مِ  ولٌ لُ فُـ  نَّ هِ بِ   ++م  هُ وفُـ يُ سُ  نَّ أَ  رَ يْـ م غَ هِ يْ فِ  بَ يْ عَ  الَ وَ        
 

  :قول ابن الرومي ونقيضه  .، وهو يف احلقيقة مدح فجمع  بني احلمد وما يوهم أنه ذمّ  
ِــــ هْـ يفِ  رَ ـْـــ يــــخَ  م والَ ِـــ هـيْ فِ ا مَ  رُ يْـ خَ            ابِ تـَ ـْـــ غي المُ مِ ثِ آَ  رَ يْـ ـــَـــ غ مْ هُ ـنَّ أَ ++  م  ــــ

  

  .3 " مالذّ ، وهو يف احلقيقة من أكرب ه محد م وما أوهم قبل استيفاء العبارات بصفته أنّ فجمع بني الذّ  
اية الشطر  أشار إليهبعد أن ،  املدح يتحول إىل ذمّ  فقد جعل الشطر الثاين د حيث أكّ  األول؛يف 

م أن ّ  تمعجي) غري آمثي املغتاب ( كو   .علهم أسوأ الناس يف نظر ا
  

 يف -ذلك خيدم املعىن إذا كان -األغراض يف مقام  واحد اقض من توظيف ما هو متنيسهم 
هذه الثنائيات الضدية يف " ؛ حيث تشكل  ل املعىن أكثر تأثريا يف املتلقيجعو حتقيق مقصدية الشاعر ، 

ا يف اخلطاب الشعري العريب الرتاثي ، مما جيعل قيمتها قمة هرم الرّ  وعة واجلمال البديعي على قلتها وندر
وخيتص   .اجلمالية تزداد حسنا ، ألّن الشيء إذا عّز صار أداة ووسيلة إلحداث املفاجأة يف نفس املتقبل

 ت جتعل املتقبل يف حالة إثارة مستمرة ، ويتخذها املرسلكل مقصد من مقاصد اخلطاب الشعري مبميزا
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هذه الثنائيات يسعى حازم من خالل حديثه عن  .1 "على أساسها خطابة حلظة اإلجناز  دىء يبينمبا
 لذلك ينبغي أن. ملقصد الشاعر خدمة ،وبالنص املنتج  لنهوض بالعملية الشعريةإىل ا، وكيفية توظيفها 
فق الوجهة وأكثر قدرة على استشارة انفعاالت املتلقي و  ،كبرية من اإلتقان البنائيى درجة  يكون نصه عل

  .اليت ينشدها صاحب النص
  

عند نظمه يف  اليت يستحسن أن ينهجها الشاعر، طريقة املثلى ينتقل حازم للحديث عن ال
ن ينبغي على ماليت ، ومفاتيحه باملدح الذي هو غرض له خصوصيته  يبدأ أوال .غرض من هذه األغراض

ا ؛  ما جيب هلا جيب فيها السمو بكل طبقة من املمدوحني إىل " حيث ميارس هذه الصناعة اإلحاطة 
...  اإلطالة مدعاة إىل السآمة والضجر فإنّ  ... األمداحتوسط يف مقادير وجيب أن ي ... من األوصاف

ا مذهب الفخام ا ذلك وجيب أن تكون ألفاظ املديح ومعانيه جزلة مذهوبا   ة يف املواضع اليت يصلح 
  .2" نا ، وأن تكون فيه مع ذلك عذوبة وأن يكون نظمه متي

  

   يستهوي النفوس ، وجيعل املتلقي يقبل على النص ، ويتفاعل معه  ما  النسيبملا كان يف 
أن يكون مستعذب " إىل  فقد دعا حازم - جعله مطلعا لقصائدهم لشعراء على وقد دأب اخاصة  -

ل قبل ، وينبغي أن يكون مقدار التغزّ راأللفاظ حسن السبك حلو املعاين لطيف املنازع ، سهال غري متوعّ 
ن وما متر به م ،الغزل عن كوامن النفس إن تعبري  .3 "  وال طويال ممالّ  املدح قصدا ال قصريا خمالّ 
غري أن حازما الينسى أن  ،أقدر على إستمالة املمدوح يف مستهل القصيدة  هحاالت وَلٍه وصبابة ، جيعل

  .ىت حيقق املقصد الذي وظف من أجلهح؛ يلفت انتباه الشاعر إىل استعماله مبقدار 
  

اليت ينبغي على الشاعر أن ،  ذات اخلصائص املميزةواحدا من األغراض اجلادة ،  الرثاءيعد 
  . يراعي فيها املقام ، فيضّمن نصه الشعري ما يتالءم والغرض املنظوم فيه 

كان قد ورد ذلك عند بعض   وإن -نسيب يف هذا النوع من األغراض الع ال يصح توظيف مطال
مبكي ، األقاويل أن يكون شاجّي " الرثاء لذا فمن الواجب يف  ؛لتنافيه مع غرض القول  - الشعراء

ر يف األلفاظ فدعوة القرطاجين إىل عدم التوعّ  ،4" ن يكون بألفاظ مألوفة سهلة وأ ،للتاريخ  املعاين مثريا
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تنشغل فيه نفس السامع مبتابعة  "حيث ؛  ته إشراك املتلقي مع حال الشاعر فيتفاعل معهاغاي املستعملة 
  .1 "زيد تفجعه بعد كل لفظ من ألفاظه ينفطر أسى ويالذي ن الشاعر، ذبذبات وجدا

  

يكاد يكون  فأما الفخر فجار جمرى املديح وال: " قائال بالمدح الفخرحازم غرض يربط 
املادح جيوز أن يصف  م على نفسه أو قبيله ، وأنّ مدح يعيده املتكلّ االفتخار  أنّ  إالّ بينهما فرق ، 

  يتبّني أن الفرق بني الغرضني .2" نفسه بذلك  يسوغ للمفتخر أن يصف ممدوحه باحلسن واجلمال ، وال
ل ذكر األوصاف املتعلقة بكل من خال، أو الذات اجلماعية ، يف أن الفخر يكون بالذات الفردية 

  .طرف
  

واملقصد  لشاعر،التعبري عنها يكون حسب حاجة ا، ف ستعطافاالعتذار والعتاب واالأما 
واإلثالج إىل كل معتذر إليه أو معاتب أو مستعطف من التلّطف " جيب فيها ؛ لذا الذي يرمي إليه 

تتواصل دعوة حازم للشاعر يف هذه األغراض وما   .3" ي يعلم سجيته أو يقدر تأثره لذلكالطريق الذ
حىت  ف واإلثالجالتلطّ يجيء بنصه يف أسلوب من ؛ ل اكلتها، إىل مراعاة حال املتلقيكان على ش

  .مع هذا اللون من النصوص، ن مث ضمان تفاعل هذا املتلقي ، وم ه الشعرييتمكن من حتقيق مقصد
  

جيزع من ذكره  املهجوّ  ر أنّ يقدّ يقصد فيه ما يعلم أو " الذي  الهجاءغرض كما حدد حازم 
معددا ، نقيض املدح ، يركز فيه الشاعر على مثالب املهجو  فاهلجاء ،4"  ويتأمل من مسعه مما له به علقة

  .فظ من إمكانات وصفية وتعبرييةللّ لعيوبه ، مبا يتيحه ا
  

اّرة ، واألوصاف املستطابة ، وأن يستكثر فيها جيب أن تعتمد فيها املعاين السّ "  فــ التهاني أما
تستفتح بقول يدل ن يف التهاين أن ص له ، وحيسويتجنب ذكر ما يف مسعه تنغّ ... من التيمن للمهنإ 
وصاف احلسنة ، اليت تعرب عن معىن التهنئة اين واألاملع على الشاعر أن حيشد كل ،5"  على غرض التهنئة
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الدائم على حازم كيد تأاملالحظ . العام للنص ، أوتعكر اجلوّ  وتنفر املتلقي غاالة قد تفسد املعىندون م
  .، كي حيقق النص غايته التأثريية القارئ/ املتلقي مراعاة حال 

  

أفضل  ضمان تلقٍ وكيفية استثمارها ؛ غايته املقاصد الشعرية ، حازم أن وقوفه عند هذه يقرر 
ا أحوال ة ، بقوانني كليّ فإّمنا أشرنا إليه " : للنص قائال بكيفية  من كانت له معرفةٌ اجلزئيات يعرف 

يان القوانني فقد عمل حازم على ب ،1" عض األشياء إىل احلكم به يف بعض نتقاالت من احلكم يف باال
استخالص ا ، داعيا إياهم إىل القياس عليهايف  الشعراءوإفادة الصناعة الشعرية ، الكلية املتحكمة يف 

  .طريقة اليت عمد حازم إىل توضيحهاوفق ال، قوانني جزئية 
  

الشعرية ، اليت يتوخى الشعراء واملقاصد األغراض عن  هحديث يفتأثر حازم الواضح ظهر 
املديح مع آراء سواء يف املشرق أو يف املغرب ؛ حيث يتقاطع كالمه يف  بالنقاد الذين سبقوه ،، بلوغها 

بدى أكثر تفصيال  -الذي جاء حديث حازم فيه جممال  - أما اهلجاء . كبريأيب هالل العسكري بشكل  
  .أيب هالل: عند غريه حنو
  

  

  :البناء الداخلي للنص - 4 -2    

  : النص بناءالتخييل و  -4-1 -2
  

إمكاناته اللغوية  له كلّ الشاعر حيمّ  ، فإنّ قبل أن يستوي شكال فنيا مكتمالي النص الشعر 
 اء نص منسجم، لبن اليت ينبغي على الشاعر تتبعها  على رسم اخلُطىهلذا عمل القرطاجينوالتعبريية، 

  .ة هذا األخري للتواصل مع امللتقيمن مث قابليو 
  

اتباعها ، دعاه إىل مجلة من النصائح  نهاضمّ اليت  - حازم على وصية أيب متام للبحرتي يعّلق
ام من اختياره الوقت املساعد، وإمجام اظم إذا اعتمد ما أمره به أبو متإّن النّ " : قائال -  عند نظم النص

الرويّة ض للبواعث على قول الشعر، وامليل مع اخلاطر كيف مال، فحقيق عليه إذا قصد التعرّ اخلاطر، و 
لها مقصده ، ويتخيّ و  عمدة له بالنسبة إىل عرضهواملعاين اليت هي  وذهنه ،مقصده يف خياله أن حيضر 

                                         
 . 353ص  ،املصدر السابق   1



 
 

133 
 

  

ئا ألن مهيّ أو أكثرها طرفا أو  عبارات بدد ، مث يلحظ ما وقع يف مجيع تلك العباراتتتبعا بالفكر يف 
 الرويّ يضع الوزن و  مثّ . فية واحدةيصري طرفا من الكلم املتماثلة املقاطع الصاحلة ألن تقع يف بناء قا

ص ل النّ ديث كيف يتحوّ هذا احليتبني من  .1 " ال متبوعة هلانة تابعة للمعاين حبسبها لتكون قوافية متمكّ 
أقدرها على آداء الداللة عر، يبحث هلا عن أحسن العبارات و ة ، تتحرك يف خاطر الشامن فكرة ملحّ 

ىل على الوصول إة ما جيعلها أقدر فيالقارجوة ليصوغها يف أحسن أسلوب ، وقد اختار هلا من الوزن و امل
  . لتفاعله مع هذا النص اضمانقلب املتلقي والتأثري فيه ، 

  

. تشكل اللغة حجر الزاوية يف عملية اإلبداع ، من خالل مهارة االختيار وإجادة التأليف
قالب اين يف وم بصياغة املع، مث يقرادها يف نصه ، اليت يريد إيفالشاعر يتخيل مقاصد غرضه الكلية 

   . شعري قوامه الوزن والقافية
ملعاين واألوزان ، أو بني األوزان واألغراض ، أو بني سواء بني احازم على مبدأ التناسب يف النظم ، يؤكد 

آراء حازم عن بدأ شامل جلّل مراحل هذه الصناعة ، وهو خصيصة ميزت فهو م .هذه األخرية واملقاصد
  .ابن رشيقمواطنه  حىت عن نقاد ، سواء يف املشرق أوغريه من ال

  

ج الشاعر  مواصال - حازم القول يف كيفية بناء النص  ليفصّ  صورته يف تصور عام ل -رسم 
مث يقسم املعاين والعبارات على الفصول "  :قائال الصغرىا عن املعاين اليت تتضمنها بناه متحدث، النهائية 

يبدأ منها مبا يليق مبقصده أن يبدأ به ، مث يتبعه من الفصول مبا يليق أن يُتبعه به ويستمر هكذا على و 
ا إمّ ، ها موزونة مث يشرع يف نظم العبارات اليت أحضرها يف خاطره منتشرة فيصريّ ، الفصول فصال فصال 

، أو بأن  ا تكون لزيادته فائدة فيهل فيها كلمة مكان كلمة مرادفة هلا ، أو بأن يزيد يف الكالم مبأن يبدّ 
دم بعض أو بأن يق من بعض تصاريف الكلمة إىل بعضها بأن يعدل  أوينقص منه ما ال خيل به ، 

حازم جتاوز  .2" الم أكثر من واحد من هذه الوجوه ، أو بأن يرتكب يف الكالكالم ويؤخر بعضها
يقوم ؛ حيث  إىل بيان مرحلة الشروع يف النظم قللينت، احلديث عن مرحلة التفكري واإلعداد للنص

ا من عباراتالشاعر مبالحظة تلك املعاين وانتقاء ما    .مفتاحا لنصه ، جاعال أنسبها يليق 
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ما و  ،إىل احلديث عن كيفية التأليف والتنسيق  -ضمن ذات النص  -ينتقل صاحب املنهاج  
وتركبها ضمن إطار البىن الصغرى، مث  أوال على مستوى العبارة وكيفية نظمها ، ييصلح أن يُبين عليه الروّ 

التبلور يف ذهنه عن تلك الداللة اليت يريدها الشاعر ، بعد أن أخذ النص بعلها أكثر قدرة على التعبري جب
من تارة ينسج بردا  ،بأن صناعة مؤلف الكالم كصناعة الناسج " ألن حازما يرى ؛ يف صورته األوىل 

ل هذا التفاوت من جهِ ا يظن أن ليس بني أمناط الكالم وإمن .ة من عامة ولكل قيمته، وتارة حلّ يومه 
       .1" ت عليه أسرار النظم لطائف الكالم ، وخفي

  

عة يف أرب صرها عند الشاعر املرويّ ح، فسعى حازم إىل التحديد الدقيق ملراحل نظم القصيدة 
ا  ى أربعة وللشاعر املروّ : " عها من قبل الشاعر أثناء عملية البناء قائالاتبوامراحل ، يرى ضرورة مراعا

وموطن عند  -3، الشروع  وموطن يف حال - 2موطن قبل الشروع يف النظم ،  - 1: مواطن للبحث
 يبحث فيه عن معان خارجة عما وقع يف النظم ، وموطن بعد ذلك مرتاخ عن زمان القول  -  4الفراغ ، 

ا امل ا أركان األغراض ويكمل التكمل      .2" لتئام املقاصد عاين الواقعة يف النظم ، وتستوىف 
ا ذاكرته ، يف شكل جديد األشياء ادأ باستحضار الشاعر صور تببناء النص إذا كانت عملية   ليت ختتز

 الذي املعريف، مستفيدا من رصيده اللغوي و  فإنّه يسخرها حسب مقاصده ؛ من عناصر الواقعال خيلو 
  .بداع لديهاإلجيد فيه زادا يغين عملية 

  

الل عملية البناء الداخلي للنص ؛ إذ ، أمر يتأكد من خال الرويّة والفكردعوة حازم إلعم إنّ 
ى حلةالتنقيح وإعايقبل الشاعر عليه  وبعد استقصاء املباحث يف هذه " . دة النظر بغية إخراجه يف أ

القصيدة املرّواة ، قد يعرضها الناظم على نفسه ، فيظهر له بعرضها أمور  املواطن األربعة وكمال انتظام 
ه ت عنه من إحلاقات وإبداالت وتغيريات وحذف ، وقد يعرض للشاعر موضع يرى أنّ كانت قد خفيّ 

دة فريجىء النظر فيه إىل وقت الزيادة فيتعذر عليه ما يليق باملوضع من التغيري أو الزياخليق بالتغيري أو 
ا الشاعر الغاية من  .3 "آخر تصويب بعض عض اهلنات ، و استقصاء بهي هذه العملية اليت يقوم 

ا ، األمور  ّ ذه نظمهينشده يف ال ترقى للمستوى الذي اليت يرى أ يستعصي  لعمليةا ، بيد أّن القيام 
  .يملروّ عكس الضيق الوقت ، املرجتل الشاعر على 
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م ين إمكانات الشعراء و تتبا ن م" منهم ، فة يف نصوصهم على النظم وإعمال الرويّ قدرا
 . من اليستجد وال يتأّنقومنهم  .جهة الوضع والرتتيبق فيها من استجداد العبارات والتأنّ جيهد يف 

ن املعىن أو املعىن املعىن دون العبارة ، ومن يتأنق يف العبارة دو من يستجد العبارة دون املعىن أو  ومنهم
  .واملدلول ، والتمّيز يف نظمهما حيرص الشاعر على انتقاء الدال. 1 "دون العبارة 

 هو مامن خالل  -لبعض ما ورد يف القول السابق توضيحا  - هذه العملية  عمل القرطاجين على ضبط
ق طلب وبالتأنّ ، مجلة معىن طىء من قبله يف جمموع عبارة أو يف أال يُواأعين باالستجداد اجلهد "  :نصه

واملعاين من بعض ، وحتسني هيئات الكالم يف  القصوى من اإلبداع يف وضع بعض أجزاء العباراتالغاية 
    .2 "مجيع ذلك 

  

 نصه وجتويده ، يتمكن فيه الشاعر من متحيص زمن سعة من ال قاالستجداد والتأنّ يتطلب 
دف إيقاع النص يف قلب املتلقي  إىل أعلى مستويات اإلبداع ؛ به اوض، بارة واملعىن على مستوى الع

     ألن  ؛مث ضمان تفاعله مع هذا النص  -كما حيلو حلازم وصفه   - وجعله يشعر بنوع من االنبساط 
إذا وقع من نفس  ال تكتمل الفائدة منه وال تتحقق فعاليته إالّ  -يف نظر حازم  -العمل الشعري " 

ا فإنّه عمل ال يُعتد به ، ولو وّظف من آليات الرويّ  وق ،أما إذا جمَّه الذّ  .املوقع احلسناملتلقي  ة وتقنيا
التأثري يف املتلقي أي  ؛هذا املذهب املقصدية الشعرية اليت غايتها إيقاع التخييل يوافق . 3" الشيء الكثري 

ا " هذا األمر يأيت من خالل يب ملضامني النص بالتفاعل معه ، جبعله يستج العبارة إذا استجدت ماد
 .4 "موقع، وكذلك احلال يف املعاين وقعت يف النفوس أحسن، يف حتسني اهليأة التأليفية فيها ق الناظموتأنّ 

الغاية من هذه العملية ؛ النهوض بالنص إىل أعلى مستويات اجلودة واإلبداع من خالل مفاجأة أفق 
 .ي ، وتعميق موقع  هذا النص لديهاملتلق
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ا تغيريّ الشاعر من خالل إحداث ، تؤدي العملية الشعرية غايتها من التواصل والتأثري يف املتلقي          
ذا ال؛ ملفاجأة اجلملية  على املستوى اللغوي ، وطرق بناء املتتاليات على محله بناء املتمّيز ، و املتلقي 

كليهما جمازية رامزة ، حتدث خلال إن لغة  " ؛ حيث مبفعول السحر أشبه أثره يكون ف ، التفاعل مع النص
ل مبقتضاه يف سنن التعبري العادية ، وتربك نظام العالقات بني األشياء يف ذهن املتلقي ، إرباكا يتحوّ 

ما يقدمه النص ، من شأنه تلقي التقريب بني أفقه اخلاص و حماولة املإّن  ؛1" إىل فعالية وتأثري التعبري
 . املنشودةإحداث االستجابة 
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  :الوظيفة الشعرية -2-4-2
  

يف قضية الوظيفة الشعرية من الناحية النقدية ، بغية صياغة رؤية  - كعادته   -حازم  لفصّ ي
  .لألسلوب يطبعها التكامل

 نتقاءحسن اوالتمّيز ، من خالل إلبداع للشاعر حافزا لألسلوب الشعري لمجلة القوانني الضابطة ل تشكّ 
للكالم يف كل "  ، باعتبار أنّ  من بلوغ غايته التأثرييةنصه ن يتمكّ ل، نظمه لبناه الصغرى يف فه ما يوظّ 

ا تغرتّ ، مأخذ من املآخذ  ر فيه وما يتكرّ ، من جهة ما يلحقه من العبارات  فوس لقبول هيآتالنّ  اليت 
قل تكرار يستث طراد على حنو من ذلك إىلى االفرمبا أدّ  .الة على مأخذ من ذلكمن املسموعات الدّ 

  .1"  ويزول به طيب الكالم
  

ودفعه  ري يف املتلقيالغاية اليت ينشدها حازم من نصه الشعري الذي قوامه التخييل، هي التأث
ر تُراعى فيه بأسلوب مؤث حتقيق ذلك لن يتأتى إالّ غري أّن ، إىل تبين موقف مطابق ملا يدعو إليه النص 

ن من حتقيق مقصده كي يتمكّ ؛   منه معرفة مبناحي األساليبيستدعي هو ما و ، خمتلف جوانب القوة 
اخلي يف عناصر الدّ  من خالل حضورهاوجودها الفعلي حدة متناسقة متارس و ص النّ "  باعتبارالتأثريي 

، من مرجعيات  غري مباشرة ليه بطريقة مباشرة أومة ، وحضورها اخلارجي فيما حتيل عالبنية اللغوية املنظّ 
 ودفعه إىل موقف سلوكي، القارىء  /التأثري يف املتلقيملا كان مقصد الشاعر هو  .2" قريبة أو بعيدة

جلوانب النظر يف ا -  يدعو إليه حازموفق ما  -فإّن على الشاعر  يطابق ذاك الذي يقرتحه النص ؛
 فأما ما جيب اعتماده يف حتسني موقع األسلوب من النفوس فذكر أفضل " األكثر تأثريا يف املتلقي

وأجدرها بأن ، الشاجية بالنفوس  وذكر أعلق األحوال ، ببسط النفوس وأجدرها، ارة بة والسّ األحوال الطيّ 
   .3 " ذلك حيث يقصد قصد وذكر أدعى األحوال الفاجعة إىل اإلشفاق واجلزع، ترق هلا النفوس 

عرب خمتلف كقارئ ضمين جيعل الشاعر يستحضره   شريكا يف عملية إبداع النص ، قياملتلحازم  راعتبا
فسية سواء حالة املتلقي النتراعي مسخرا أسلوبه الشعري للتعبري عن مضامني ، مراحل إنشاء النص 

 يكون مقصد الكالم وأسلوب الشعر"  هي ما املعاين /املضامني بوصفأكانت أحواله فرحة أم حزينة 
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يعتربه حازم أصيال ، وغرضا مألوفا يف  هذا الصنف من املعاين  ،1"  يقتضيان ذكرها وبنية الكالم عليها
دافعا ، شدة عالقتها باألغراض املعرب عنها و ، وحسن التعبري عنها ، جودة هذه املعاين تشكل  .الشعر

  .لقول الشعر
  

              ، ومضامينه املالئمة ملا تصبوا إليه النفوس ، يؤكد أنص للنّ احلديث عن اجلانب التأثريي 
اجية واألحوال الشّ ... واليت عليها مدار الشعر . نعمةاألحوال املستطابة هي اليت تكون املدركات مُ " 

ومنها أحوال كان اجلور فيها وضع ... منها أحوال أعقبت فيها الوحشة من األنس والكدر من الصفاء 
حوال املفجعة هي اليت يذكر فيها واأل... موضع العدل واإلساءة موضع اإلحسان ، فهي شاجية أيضا 

من تعرتيها فس وما حتتل النّ  .2" مآل بين الدنيا إىل ذلك اإلنسان ما يلحق العامل من الغري والفساد و 
عرب خمتلف  اءأي نص شعري ، لتشكل ومهومها عناية الشعر  منيستهان به  حيزا ال ،أحوال خمتلفة 

لذا جاءت دعوة حازم للشعراء مبراعاة األحوال النفسية للمتلقي ، اليت دافعها األساس هو  العصور ؛
  .بتسخري خمتلف الوسائل واألساليب، حايل يف ذلك والتّ ، حتريك النفس ملقتضى الكالم 

تسهم يف احتالل بعض النصوص ، و اجلمال يف النص الشعري  تتداخل عدة عناصر يف تشكيل مبعث
ل عامال يشكّ  جانب بُعدها اإلنساين ، الذي ما فتئ ، إىلالّنظم و  حسن الصياغة :، منها مكانة مرموقة

  .استمرارهاا يف بقائها و مهمّ 
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   :النظم واألسلوب -أ

  

ها بوصفها بنية قائمة على مجلة من العالقات ، ميثل في -الشعري  شكل البنية اللغوية للنصت
، ويعمل األسلوب على تشكيل للنص بنية الداخلية الركيزة أساسية يف  -الدال واملدلول عنصرا رئيسا 

  .يف إعطاء هذا النص صفة الشعرية ، تسهمزة يّ بطريقة خمصوصة ومم، هذه البىن اللغوية 
ا هاما من كتابه النقدي حيز ،  النظمأو باألحرى ما يطلق عليه حازم مصطلح ،  هذه البنيةشغلت 

فية اخلاصة واملتميزة يف ق بالكياملتعلّ ملصطلح لديه باجلانب األسلويب ، رتبط هذا ااملنهاج ؛ حيث ا
  . الصياغة

صورة وهيأة ُتسمى األسلوب ، وجب أن ، وبكيفية االطراد يف املعاين  " :حيدد حازم مفهوم النظم بقوله
االستمرار ألن األسلوب حيصل عن كيفية  ، نسبة النظم إىل األلفاظ ؛تكون نسبة األسلوب إىل املعاين 

فكان ، طراد من أوصاف جهة إىل جهة وكيفية اال ،يف أوصاف جهة جهة من جهات غرض القول 
ستمرار يف األلفاظ والعبارات واهليئة احلاصلة عن كيفية  األلفاظ الذي هو صورة كيفية االمبنزلة النظم إىل

   .1"  الرتتيبتمد فيها من ضروب الوضع وأحناء النقلة من بعضها إىل بعض وما يع
  

تنزاح فيه  تعبري مجايل عرالشّ فنكاد جند انفصاال بني مفهومي النظم واألسلوب عند حازم ،  ال
مر لن يتأتى األو  بيد ،أكثر قدرة على التعبري واإلحياء جديدة  عن معناها العادي ، لتحّمل مبعانغة اللّ 
بصورة أو  - ، يعين قيامه بوظيفة تشكيل املعىن " لذا كان  ؛يف تشكيل املعاين ونظمهازة مميّ  بطريقة إالّ 

الذي مييزه و ، ز مهمة الشعر رهينة بأسلوبه املتميّ ... أنّه وراء عملية التأليف الشعري برمتها  -بأخرى 
زا يف األسلوب يلعب دورا متميّ  وهذا يعين أنّ . ته تبعا لذلكعن أي نشاط إنساين آخر ، فتتميز مهمّ 

العالقة الوطيدة اليت هذا يؤكد  .2" مبحل القبول من املتلقي  الذي يتوخاه الشاعر، واملعىن  إيقاع الغرض
  .بالغاية التأثريية للشعر -بوصفه تعبريا عن أفكار ومشاعر  -تربط األسلوب 
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جنده يطلق هذه الكلمة على طريقة تنظيم الشاعر ألفكاره " بالعودة إىل تعريف حازم للنظم 
عندما   عنه بعض الدارسني،أثناء األخذ يف تدبيج قصيدته ، ولعل هذا املعىن هو ذاته الذي عّرب يف ذهنه 

كها داخل مفكرة وحركة تسارع هذه األفكار وحتّر ، ر أن األسلوب هو نظام األفكار يف ذهن الكاتب قرّ 
نظاما تتجسد من خالله  ، ليجعل منه أسلوب الشاعر وأحواله النفسية ربط حازم بني .1"  الكاتب

  .   وفق إشارة أديوان السابقة، يتقاطع مع مفهوم براديل لألسلوب ومن مث فهو ، أفكار الشاعر 
 كما أنّ    رار املعاين على نسق معني متامااستم، األسلوب فيما تؤدي إليه أقاويل حازم " فإّن من مث 

طراد أو عن كيفية يف االحيصل  -األسلوب والنظم  -  كالمهاطراد األلفاظ على نسق خمصوص ،  ظم االنّ 
   .2 "ستمرار اال

مث ، لجملة ، مث نظم الفصل ، من نظم لعرب مراحلها املختلفة  لعملية اإلبداعيةاظم النيشمل 
، يتم من خالله تشكيل لكل هذه العناصر، فهو جزء لكل هو األسلوب النظم شامل. نظم النص ككل

إّن الفهم الّدقيق لتصور حازم لألسلوب لن يتأتى مبعزل عن فهمه  .النص الشعريملعىن بصفة شاملة يف ا
لألغراض الشعرية وطبيعتها ، وفهمه للتخييل الذي يشكل جوهر الشعرية عنده ، وهو ما حياول هذا 

  .العمل فعله
لديه فسحة ن الشاعر ُمنشئ هذا النص، فإّن العملية الشعرية عند حازم هي عملية خلق وإبداع ، وملا كا

   .رية يف توجيه معانيه ، حمكوما بقوانني هذه الصناعة ، إضافة إىل ما ميتلكه من خربةاحلمن 
 

  : جودة التركيب -ب 
  

 الّنظم طريقف ؛ مطلبا ملحا عند صاحب املنهاج، تشكل جودة الصياغة ، وحسن التعبري 
يف مسألة النظم التمّيز يف البناء الشعري حصر حازم . التعبري عنهاو  الشاعر يف تشكيل املعاين يسلكه

والبصرية  ،الكالم فهم أسرار فس يف استكمال للنّ ع ، والطبع هو ظم صناعة آلتها الطبالنّ "  :قائال
 ت، فإذا أحاطت بذلك علما قويّ  باملذاهب واألغراض اليت من شأن الكالم الشعري أن ينحى به حنوها

وحسن التصّرف يف مذاهبه ، أغراضه ظم و ، وكان النفوذ يف مقاصد النّ لكالم حبسبه عمًال صوغ اعلى 
  . 3" اطرية تتفاوت فيها أفكار الشعراءإمنا يكونان بقوى فكرية واهتداءات خ، وأحنائه 
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حيث ختضع عملية بناء النص ؛  املقصد الشعري جيعل الشاعر من النظم وسيلة يف خدمة
تتباين من شاعر إىل آخر ، وتتحكم يف عملية تشكيل القول  - حازم سّميهاكما ي  - لقوى فكرية 

والقوة على . الوضع والداللة على تلك املعاين كالقوة على التهدي إىل العبارات احلسنة" الشعري 
ا ، ، زنة التحيُّل يف تسيري تلك العبارات متّ  ايا ا على مباديهاوبناء مباديها على  ايا والقوة على . و

ه وإلصاق بعض الكالم ببعض على الوجو ، حتسني وصل بعض الفصول ببعض واألبيات بعضها ببعض 
والقوة املائرة حسن الكالم من قبيحه بالنظر إىل نفس الكالم وبالنسبة إىل  .اليت ال جتد النفوس عنها نبوة

يتهما واحدة فيكون إحدامها أحسن ينظم بيتني قافأن فقد يتفق للشاعر  .فيه الكالمَقع و املوضع من امل
واآلخر أحسن بالنسبة إىل احملل الذي يوقع فيه من جهة لفظ أو معىن أو نظام أو أسلوب ، يف نفسه 

ففي مثل هذا املوضع يصري املرجوح راجحا واملفضول فاضال ، وكثري  ممن ليست له هذه القوة يسقط 
؛ يف آداء  دون تراخالقوى بشكل متصل ومتداخل و تسهم هذه  .1 "حسن مما يثبت بالنسبة إىل احملل أ

يف  ،وما خيتلج يف نفسه من مشاعر متباينة  شعري ، والتعبري عن أفكار الشاعرالنص ال بناءدورها يف 
  . الشاعر دون تكلفخمتلف اإلمكانات والقدرات اليت ميتلكها  ظل استثمار 

م الشاعر يف القوانني الضابطة هلذه الصناعة  وحسن يؤكد حازم يف هذا الصدد ، على ضرورة حتكّ 
لكن الوقوف نصر الطبع الذي هو أساس اإلبداع ولبنته األوىل ، األمر الذي يعتربه إمتدادا لع ،تطبيقها 

  .يعترب من قبيل االنكماش واجلمودعند حدوده 
  

؛ لذا  عبارةبطريقة الصياغة ، وبكيفية توظيف ال -بشكل واضح  -عند حازم ظم يرتبط النّ 
ق طلب الغاية القصوى من اإلبداع يف وضع بعض أجزاء العبارات واملعاين من بعض وحتسني بالتأنّ "  هفإنّ 

ا وتأّنق النّ ؛ هيئات الكالم يف مجيع ذلك  سني اهليأة التأليفية اظم يف حتفإن العبارة إذا استجدت ماد
وطريقة تأليف  ،الصغرى يدعو حازم إىل ضرورة تطابق البنية  .2 "موقعفيها وقعت من النفوس أحسن 

إن العناصر "  رتكيب والصياغةظم مرتبط أساسا جبودة الكما أن حتقق النّ ،  عناصرها مع املقصد الشعري 
وتثري جمموعة  النصية وعالقتها الداللية املتنوعة تعمل يف نوع من التضامن والتبادل والتعاون لكي تشبع

     .3 "وليس لكي تبطل كل إمكان وتفجر كل معىن )  مهما كانت كبرية جدا (اللية اإلمكانات الدّ من 
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فيها  يراعى حجر الزاوية يف اجلملة ؛ حيث تربطه بنظرائه مجلة من العالقات ،كل اللفظ يش
ا التهدّ "  ذا فإنّ ز يف الرتكيب ؛ لالتميّ  ي إىل العبارات احلسنة يكون بأن تكون للشاعر قوة يستويل فكره 

والتباعد عن اجلهات اليت على مجع اجلهات اليت يستكمل حسن الكالم بالرتامي به إىل كل جهة منها 
وتلك اجلهات هي اختيار املواد اللفظية أوال من جهة ما حتسن يف مالفظ حروفها وانتظامها  .تضادها

واختيارها أيضا من جهة ما حيسن منها بالنظر إىل ... يرها واجتناب ما يقبح يف ذلك وصيغها ومقاد
ب ما يقبح بالنظر إىل ذلك واختيارها حبسب ما حيسن منها باعتبار طريق من الطرق االستعمال وجتنّ 

 سن توظيفهاإّن جناح الشاعر يف اختيار األلفاظ املناسبة ، وح .1 "ب ما يقبح باعتبار ذلك ة وجتنّ العرفيّ 
جناحا له يف بناء النص على  عتربباعتبار تأديتها للمعىن املقصود من قبل الشاعر ، يإىل غريها ، و  بالنظر

  .مستوى البنية الصغرى ، مث على مستوى البنية الكربى والشاملة 
  

تقف طريقة بناء النص يف أصغر بناه خلف املوضع الذي حيتله اللفظ وعالقته بنظرائه داخل 
 تبّين بدفعه لحتقيق التواصل مع املتلقي من جهة ، وضمان تفاعله هذا التمّيز يف البناء غايته  .اجلملة

   .من جهة أخرىالشاعر يف النص موقف 
يف  فمن حسن الوضع اللفظي أن يؤاخى " :سعى حازم إىل بيان الطريقة املثلى للتأليف اللفظي قائال

ا ورمبّ  .فتحسن بذلك ديباجة الكالم، صيغها أو يف مقاطعها أو بني كلم تتماثل يف مواد لفظها الكالم 
الذي بني فظ اللّ اء فظ إزّ ذلك وضع اللّ ومن . بذلك يف بعض املواضع أّول الكالم على آخره دلّ 
 .، ومحله عليه يف الرتتيبا إىل اآلخر انتساب وله به علقة من جهة ما ألحدمه، يهما تقارب وتناظرمعني
  . واستدالال بأوله على آخرهوحسن ديباجة ، هذا الوضع يف تأليف األلفاظ يزيد الكالم بيانا  فإنّ 

 شتيتة النظم  طالببعيدة أحناء الت أن تكون األلفاظ مع عدم تراخيها،  ومن قبح الوضع والتأليف
  .اتساقه مع غريهفظ بغريه ، ومبدى عملية مشروطة بعالقة الل ملةاجلبناء  .2 "متخاذال بعضها عن بعض 
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اليت ،  قصودة ، جناحا للعملية الشعرية، وحسن أدائها للدالالت املالعبارات انسجام يشكل  
من  - كما سبق بيانه   -ذلك يتأتى. أكثر تعبريا وشعريةلوفة ، لتصبح تنزاح فيها اللغة عن مضامينها املأ

 .أن تكون مستعذبة جزلة ذات طالوةيف العبارات "  يستدعيوهو ، ظم زة يف النّ خالل الطريقة املميّ 
ائتالف الكلم بوالطالوة تكون . طواالستعمال املتوسّ واالئتالف غ سن املواد والصيّ فاالستعذاب فيها حب

بشدة واجلزالة تكون . رت العبارة عنها خفي سببه وقصّ رمبّ ،  وتشاكل يقع يف التأليف من حروف صقيلة
  .1 "تقارب أمناط الكلم يف االستعمال اورها وبالتطالب بني كلمة وما جي

ا ا للبناءذه خصائص العبارة اليت تصلح ه ا نطالقا من أصغر مكو الشعري ، واليت متتد جود وهي نا
ا ، وااحل  ، باعتبارنتهاء حبسن تركيبها وجتانسها مع غريها داخل إطار اجلملة روف وصوال إىل العبارة ذا
من نص هو عبارة عن عدد  وكلّ ) اجلملة يف تركيبها النحوى ( توازي يف طبيعة انبنائها الداللة النصية " 

من مجل وظيفية يات وتتشكل هذه الوحدات املتتال)  تودوروفتزفيتان ( الوحدات الداللية اليت يسميها 
ا على وجوب التمييز بني وظيفتني إخباريتني هلما أمهية داللية   تان تتمثالن يف الوظيفوهاتان تقوم فكر

املسند إليه ( اليت خترب عن املوضوع وهو احملمول )  Themaاملسند إليه  ( تلك اليت خيرب عنها املوضوع 
Rhema  (" 2.   

 

ليحقق التواصل مع  ؛عن املعىن احلسن ، والتعبري اجليدة الصياغة اعر يف نصه ل الشيتوسّ 
ص الشعري ، حىت ال خيرج النّ بالبعد عن التكّلف واملغاالة هذه الغاية لن يتأتى إالّ  بلوغلذا فإن ؛  تلقيامل

  .هي قوامه التأليف وحسن المحاكاة جودة بوصف عن مقصده ؛
ف الذي وتفادي التكلّ ، فظ وتركيبه البساطة يف انتقاء اللّ حازم للشاعر إىل دعوة الصدد يف هذا تربز 

ا ماال حيتاج إليه أو نقص ما حيتاج ، وإمّ  ضعف تطالب الكلم أو بزيادةظ أو ر املالفإما بتوعّ " يكون 
ا بإبدال كلمة باملوضع منها ، وإمّ  ا بعدل صيغة عن صيغة هي أحقّ وإمّ ، ا بقلب بتقدمي وتأخري ، وإمّ 

فظ ف يؤدي بالشاعر إىل اخلطأ يف انتقاء اللّ فالتكلّ  ، 3" ة هي أحسن موقعا يف الكالم منها مكان كلم
   .ذ بالعمل الشعري عن إدراك مرماها حييممزة ، يّ غري صحيحة أو غري مم وضعه بطريقة يفأو ، املناسب 
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ط واالنسجام حتقيق الرتابو لنص ، لي البناء الكليرتتب عنه جناح اجلمل ،  جناح الشاعر يف بناء
تنويع الكالم من جهة الرتتيبات الواقعة يف عباراته ، ويف ما " من األفضل  كانلذا   بني عناصره املكونة ؛

 مأخذٍ  وأن يؤخذ الكالم من كلّ  والبعد به عن التواطؤ والتشابه ، ت عليه بالوضع يف مجيع ذلك ،دلّ 
 1" القبول  فس وأوقع منها مبحلّ على النّ  فيكون أخفّ من التكرار ، مستجدا بعيدا   يكون كلّ حّىت 
التمّيز والتفّرد يف نظم ولوج باب ، و ربقة القيود الرتكيبية املألوفة  ما استطاع الشاعر االنفالت منكلّ 

ص  النّ  إنّ " ومن مث حتقيق الشعرية لنصه  ،وصوغ عباراته ، كان أقدر على بلوغ قلب السامع  الكالم
وعالقة ... نصية أكرب  يتم إنتاجه ضمن بنية... مجاع بيانات داخلية يتكون منها ية هي كبنية دالل

ذه البنية النّ النّ  صية هي عالقة صراعية ، أو لنقل جدلية تقوم على أساس التفاعل الذي يأخذ طابع ص 
  .2" اهلدم أوالبناء 
  

نسج الصور لرصيده اللغوي يف  هتوظيفآليات الصناعة الشعرية ، وحسن  م الشاعر يفحتكّ 
مبعرفة  "  هذاجيعله أقدر على بلوغ قلب السامع ، ؛ شكل يفاجىء املتلقي بتقدميها يف ، الشعرية 

ا ت عليه ، والبصرية بضروب كيفيات تصاريف العبارات وهيئات ترتيبها ، وترتيب ما دلّ  وشىت تركيبا
ا وهيآت عبارات وأصناف هيوبقوة مالحظات اخلواطر لضروب تلك ال، مآخذها   مادلت عليه آ

ا تلك العبارات وللحيّ  أو إبدال ، أو حشو، آت املختارة ملسلك الوزن باختصارعلى اهلي، ل اليت تنتظم 
   .3" ، أو تقدمي وتأخري لفظة مكان لفظة 

 رفة بسبل الصياغة والتأليف، هذا بالقدرة على استعمال اللغة واملع؛ نظم البىن األفقية للنص ربط حازم 
بعض النصوص بعض ، وهو أيضا ما جيعل  حسابعلى البىن بعض ما مييز شاعرا عن آخر ، ويرقى ب

ا ا من قلب السامع ؛اإليصال ، على  تتفاضل لقدر األقاويل الشعرية حيسن موقعها من " ألن  وقر
وتستقصى ،  لرتكيب املتالئم املتشاكلب اوتركّ ، وتنتقي أفضلها ، فوس من حيث ختتار مواد اللفظ النّ 

حىت تكون حسنة إعراب  ،أجزاء املعاين احملتاج إليها  اليت هي األلفاظ الدالة على، بأجزاء العبارات 
تتباين طرق بناء النص وربط أجزائه ، وكذا ارتباط  4 ."عن مجلة املعىن وتفاصيله ، اجلملة والتفاصيل 

                                         
 .16 ص،  املصدر السابق  1
 . 32ص  الروائي،انفتاح النص . سعيد يقطن  2
    .17،  16املصدر السابق ،  ص  3
 .119املصدر نفسه ، ص  4
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ومقدرته على ،  بني املبدعني تبعا إلمكانات الشاعر لعالقاتعناصر اجلملة ببعضها عرب جمموعة من ا
 .قويا لعملية التواصل مع املتلقي مالءمة معانيه مع السياق الذي ترد فيه ، وهو ما يعطي دفعا

  

اعلى  الصناعة الشعريةإىل القرطاجين نظر  ّ  ز تواصل تتم بأسلوب ختييلي متميّ  عملية"  أ
   .يف حسبانه حىت تتم) الشاعر ( وهذه العملية تتكون من أربعة أطراف البد أن يُدخلها صانع العملية 

       نقولةاملواملقاصد ) املقول له (  والقارىء املتلقي) القائل ( األربعة هي الشاعر ذاته وهذه األطراف 
كل ومن خالل  ) املقول نفسه ( وهو  ،مث األسلوب الشعري املشتمل على اللفظ واملعىن ) املقول فيه ( 

فأمهية هذه العناصر تكفل  ؛ 1 "لقى إليه يتأثر له ، ويتقبل ما يُ املتلقي سينفعل للشعر و  هذه األمور فإنّ 
  .جناح عملية التواصل بني طريف العملية اإلبداعية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                         

 .261، ص  التفكري األسلويب .ة عبابنسامي حممد  1
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" ابن رشيق القريواين : " ، وما يتطلبه من تقنيات عندديث عن البناء الداخلي للنص احلخلص          
  :إىل أن"  حازم القرطاجين "و 
  

خالفه بينما الوزن والقافية، اتباعيا يف تعريفه للشعر ؛ حيث جعل قوامه كان العمدة  صاحب  -
 -ذات اجلذور اليونانية والفلسفية املنطقية اإلسالمية العربية  بني الثقافتني اجلامع -  مواطنه القرطاجين

  .يل عليهماي التخميبتقد
موصول عند ابن رشيق  إنّه؛ فالقدماء  قّل وجوده عند اربط الشعر بوظيفته أمر  رغم أنّ  -

  .صاتية للنّ رغم الوظيفة الذّ بالتكّسب 
 فإنّ  اإلحاطة بقوانينها ؛، وصناعة ُيستوجب بن رشيق ممارسة لغوية إذا كان الشعر عند ا -

غايته التأثري يف هذا  جسرا جيمع بني املبدع واملتلقي،ييب جعل من نصه التخييلي التعجالقرطاجين 
 .وضمان تفاعله األخري
قصد الشعري عند الّذات املتكلمة ؛ حيث ملا دعم يفدور املبدع عند صاحب العمدة  جتلى -

أما مواطنه  .تفاعلالق عملية يعمواملالءمة بينها وبني املقام يف تاألغراض الشعرية ، التنويع يف يسهم 
ال خيلو ما  ، وهوجعل املقصد الشعري حمصورا يف استجالب املنافع واستدفاع املضار  فقدالقرطاجين 

توزيع املقصد ب طالبحيث  ؛ نظرة متتد لتشمل حديثه عن األغراضال هذه،  من وجهة نظر أخالقية
 ). الصادر عن جمون وسخف (واهلزل )  الصادر عن مروءة وعقل ( اجلدّ الشعري فيها بني 

االرتياح  وعند حازم هوهبة، غبة والرّ إذا كان مبعث األغراض الشعرية عند ابن رشيق هو الرّ  -
وبراعة للشاعر ز هو نقطة متيّ يف خدمة املعىن، القدرة على توظيف أغراض متناقضة  فإنّ  ؛ واالكرتاث

 .يف البناءمنه 
رغم اهتمامه  -ص على القافية ، جعل كالمه مبتورا اقتصار حديث ابن رشيق يف بناء النّ  -

يله احلديث عن خمتلف املستويات القرطاجين بتفص وهو ما تداركه -دور اجلانب النفسي يف ذلك ب
 . البنائية للنص
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بيد أن التناسب يعد قانونا شامال  ،نا على دور التنقيح يف جتويد البناء النصيأمجع ناقدا  -
  .ة يف بناء النصإىل إعمال الرويّ  إذ دعا؛ للعملية الشعرية عند حازم 

ّ  يناسبه من بناء للداللة ؛رغم حديث ناقدينا عن املقصد الشعري وما   - مل يلتفتا إىل  مافإ
ملقصد ل احلديث عن امن خال، رس النقدي املعاصر ذاته ، وهو ما أثاره الدّ  حدّ املقصد الشعري يف 

 .ضمن قضايا األفعال اللغوية
، ظهرت  ا أصيالج القرطاجين سبيل ابن رشيق يف تقسيمه لألغراض ، فجاء تصنيفه عربي  -

  .فيه النزعة املنطقية بصورة واضحة
 نص والغرضمن خالل املناسبة بني طرق بناء الشعرية ، مق فهم ابن رشيق للتجربة العظهر   -

 .ال تقبل تعددية اللحظات جتربة نفسية باعتبار النص املنظوم فيه ،

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

148 
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وكذا   ،، فتحدثوا عن مبادئها وخوامتها  القصيدة اهتمام النقاد قدميا /شغل موضوع بناء النص
كما   -  وقد ساير هذا التنظري النقدي ، منوذج القصيدة وتقنيات نظمها - كيفية االنتقال بني أقسامها 

  .بغرض القول ومقصد الشاعرأدركوا اتصاله ف ة تركيبها ،جمها وكيفيحتدثوا عن ح
الذي  متاسكه، مث حجمها ، ضرورة مساعدة لدراسة اتساق النص كذاكان الوقوف عند أنواع القصائد و 

  .من هذا البحث الحقلل اجماله الفص
  

  :عند ابن رشيق  -1
   :أنواع القصيدة -1-1

 

  :حجم القصيدة -1-1– 1  
  

، هذا األخري الذي لية التواصل بني املبدع واملتلقيالنص الكلي، بعم / يرتبط حجم القصيدة
ويقّصر  ،يطيل يف بعض املواطن اصالنّ  /هو ما جيعل الشاعر، و  ثري فيه مناط العملية اإلبداعيةيشكل التأ
فسحة أوسع للتعبري  لشاعر جيدكان ا  اإذف،   حجم القصيدة وطبيعة اإلبداعالعالقة وثيقة بني .يف أخرى
  .يف ذلك السياق د الشاعركل مقاصأن حيوّي   ، إذا أمّكن عيبا التقصري ال يعدّ  إنّ ف يف الطوال

  

هو  عدمه عند ابن رشيق من خالل ما مناحلديث عن املواطن اليت حيسن فيها التطويل  ورد
فهل كانت : ليسمع منها، قيلنعم : هل كانت العرب تطيل؟ فقال: ُسئل أبو عمرو بن العالء ": نصه

، ويوجز وخيتصر  يكثر ليفهميطول الكالم و : أمحد وقال اخلليل بن .، ليحفظ عنها نعم: قال توجز؟
، كما والرتغيب، واإلصالح بني القبائل واإلنذار، والرتهيب، ستحب اإلطالة عند اإلعذار،، وتُ  ليحفظ

والطول للمواقف ، واضع يف بعض املطع أطري وإّال فالقِ  ، بن حّلزة ومن شاكلهماواحلارث  فعل زهري
فلكل ،  وغرض قوله الشاعرقصيدة مبقصد ارتباط حجم ال يتضح من خالل هذا النص .1 "املشهورات

لذلك كان ،  العكسفيها التطويل أنسب من التقصري أو حيث يكون ؛  موقف ما يالئمه من كالم
        .وإن مل يصلح يف غريها، ها الطول مواقفا يناسب اإلنذار والرتهيب والرتغيب واإلصالحاإلعذار و 

ها أمور تقتضي استقصاء الوسائل اللغوية والرتكيبية من أجل حماصرة املوضوع من  كلّ "  يف كال احلالتنيو 

                                         
 .311، ص  1العمدة ، ج . ابن رشيق  1
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 ويف املقابل يكون القصر عامال من عوامل االنتشار .سعيا إىل اهلدف من القول الشعري ، كل جوانبه
فالشاعر ال يستغين عن أي نوع منها ، فلكل ما يناسبه من  ،1" الذيوع يف غري املواقف املشهورات و 

ل حيتاج الشاعر إىل القطع حاجته إىل الطوال ، بل هو عند احملاضرات واملنازعات والتمثّ " لذا  ؛مقال 
ص اهلدف من ني ، يف بلوغ النّ وعاحلاجة إىل هذين الن تتمثل .2" ح ؛ أحوج إليها من الطوال وامللّ 

 و ما يعكس براعة الشاعر ومتّكنه ، وههضمون، ودفعه للتفاعل مع ماملتلقيثري يف إنشائه ؛ وهو التأ
  .ص سواء أطال أم قصروقدرته على بلوغ مراده من النّ 

  

ون من ، من خالل ما يضفيه عليه هذا اللّ با يف احلكم باملهابة على الشاعرُجعل الطول سب
، الذي ال ميلك مساحة على حساب املقّصر -  ن كان ذلك تعميم ال ميكن اجلزم بصحتهوإ -القصائد 

  . ؛ رمبا لقصر النّـَفسسعة للتعبريوا
غري أن املطيل من الشعراء ، أهَيب يف النفوس من املوجز وإن : " ن رشيق إىل التمييز بينهما قائالابعمل 

ن د دو ، ولكن إذا كان صاحب القصائ أجاد ، على أن للموجز من فضل االختصار ما ينكره املطيل
ُسوَِّي ، قدر على التطويل إن حاوله بتًَّة ، وكان صاحب القطع ال يصاحب القطع بدرجة أو حنوها

هود ، فإنّ  هود على ا د من قصيدته قطعة أبيات ا ال نشك أن املطّول إن شاء جرّ بينهما لفضل غري ا
ابن رشيق يف طول  يرى. 3 " من أبياته اليت هي قطعة قصيدة اآلخر أن ميدّ وال يقدر  دة ،جيّ 

املتلقي حيث يتمكن ؛  اللغوية والتصويريةالشاعر  إلظهار إمكاناتالنص الكلي ، جماال أوسع /القصيدة
جيعل املتلقي ،  ، فمجيء القول فيها مرّكزاال تتيحه القصار ، وهو ما اإلبداع من إدراك ذلك التمّيز و 

  .جّل اهتمامه على القول ال على صاحبه يصبّ 
  

إذا بلغت األبيات سبعة "  عما قاله سابقوه ، فـعن حجم القصيدة خيتلف كالم ابن رشيق ال 
 اس من ال يعدّ ومن النّ ... اس فهي قصيدة ، وهلذا كان اإليطاء بعد سبعة غري معيب عند أحسن النّ 

ا  عنده مرتبطةهي ف ؛4" غ العشرة وجاوزها ولو ببيت واحد القصيدة إّال ما بل بالوظيفة اليت ينيطها 
. التجاوب مع مضمونه والتفاعل معه حيمله على بشكلامع ، يف السّ  الشاعر ؛ وهي إحداث أثر نفسيّ 

                                         
 .20ص  ، اإلسالمي  حلازم القرطاجين ، أعمال ندوة الرتاث النقدي والبالغي بالغرب" املنهاج" و " البن رشيق " العمدة " القصيدة من خالل كتايب  وظائف. أمحد قادم  1
 . 312، ص  1العمدة ، ج . ابن رشيق  2
 .313ص اجلزء نفسه ، نفسه ، املصدر  3
 .315،  314نفسه ، ص  املصدر نفسه ، اجلزء 4
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ألبيات اليت ميكن أن النقد العريب نظر إىل الشعر من زاوية مشولية تنظر يف احلجم وكمِّ ا" ميكن القول أن 
ا ، على اعتبارها بناء هيكليا ، النّ قصيدة ، مث باشر بعد ذلك  سميطلق عليها ا وتركيبيا ظر يف مكونا

وتدعمه آليات اإليقاع الداخلي ذو  ،، الذي يفرضه الوزن والقافية ي اإليقاع املوسيقخيضع ملقومات 
أو ،  قدرات الشاعر، فإّن قَصر النص إلبرازالطول جماال أرحب  إذا كان ،1 " العلقة باألصوات اللغوية

  .ودة من نصه، أو عجزه على حتقيق الوظيفة املنش، ال يعين أبدا قلة حيلة الشاعر واحدتضّمنه لغرض 
      .يقصدهاالالت اليت فالقصر والطول ليسا مبعرقلي الشاعر ، عن التمّيز يف التعبري عن الدّ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

                                         
 .21اجين ، ص حلازم القرط" املنهاج" البن رشيق و "  العمدة"وظائف القصيدة من خالل كتايب . أمحد قادم  1
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  :اتساق النص -1-2              
 

  على ائتالف وترابط أجزاءه حرصهم من خاللحببك النص  نقادنا القدامى يتجسد اهتمام
  .تفاعله مع ما يتضمنه من دالالتل انضماالتأثري يف املتلقي ، إليصال ، و بغية جعله أكثر قدرة على ا

 

  :مقاطعبنية المطالع وال -1-2-1          
  

، بتحديد املقصود باملطلع عن كيفية بناء النص ونظم أجزائه  رشيق حديثهابن  يستهلّ 
، فاملقاطع أواخر  هي الفصول والوصول بعينها: فقال بعضهم " هلماواملقطع ، اللذان تباين حتديد النقاد 

آخر : والفصل .اهر من خالل فحوى الكالموهذا القول هو الظّ ، أوائل الوصول : ، واملطالع الفصول
وقال  .أّول جزء يليه من القسيم الثاين: والوصل،  وهي العروض أيضا متجزء من القسيم األول كما قدّ 

كما -ترتبط املطالع واملقاطع  .1"بيات أوائل األ: واملطالع ،منقطع األبيات وهي القوايف :املقاطع: غريهم
هذا األخري الذي دئب النقاد القدامى على جعله الوحدة اليت  ، بالبيت -  يتضح من قول ابن رشيق
ا على التوايل؛ يقوم عليها النص الشعري  ايا   .لذا كانت املطالع واملقاطع ؛ بدايات األبيات و

  

ا جعلها بدايات من خالل رفض ابن رشيقيتأكد هذا الفهم  ايا من  "، مبّينا أن القصيدة و
ألنّا جند يف كالم جهابذة  ؛ ، وليس ذلك بشيء ل القصيدة وآخرهااملطلع واملقطع أوّ اس من يزعم أن النّ 
ويف هذا دليل ، واملطلع  وال يقولون املقطع، جيدة املطالع  حسنة املقاطع: صفوا قصيدة قالواو  اقاد إذالنّ 

ناقدنا إّال أن  يأىب .2"واخرأال يكون هلا أوائل و و  .وآخر واحد، ا هلا أّول واحد ؛ ألن القصيدة إمنّ  واضح
مستدال على ، وبني مبدأ القصيدة وخامتها ،  ببداية البيت ونهايته ميّيز بني املطالع واملقاطع اخلاصة

ومعىن : واملطالع أوائلها، قال املقاطع أواخر األبيات " :ابراهيم ابن السمينبه أستاذه ذلك مبا أخربه 
غري قلق وال  متمكنا - وهو القافية  -أن يكون مقطع البيت )  حسن املقاطع جيد املطالع ( :قوهلم

جودته أن يكون داال على ما بعده   - وهو أول البيت - واملطلع  ، فهذا هو ُحسنه، متعلق بغريه 
ايته لعناية لالدعوة  تأيت .3"  كالتصدير واملشاكلة  على ضرورة جتويد النص عرب   اتأكيدمبستهل البيت و
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وعدم  النص قائما على وحدة البيت واستقالله  بناء ، حىت وإن كانويف صورته الكلية  أجزائه ، كلّ 
  .رتباط معناه مبا هو سابق أو الحقا

 

  : في االستهاللاإلبداع  -أ             
 

القارئ / يطالعه املتلقي، باعتبارها أّول ما الدارسني على أمهية املبادىءآراء النقاد و  جتمعتكاد 
  .وقعها يف نفسه أقوىلذا كان تأثريها فيه أكرب ، و  من النص ؛

ا القصيدة ، مبديا ابن رشيق حديثه عن املبادىء بكالم جممل ، يتعرض فيه  جلو  للمحطات اليت متر 
حسن االفتتاح داعية "  اتصال النص يف بنيته الكلية ، موضحا أنّ ، و مهية كل مرحلة يف آداء املعىن أ

وخامتة الكالم أبقى يف  ،ح ، ولطافة اخلروج إىل املديح ، سبب ارتياح املمدوح جا االنشراح ، ومطية النّ 
ا ؛ مع ،السّ  يكتسي مبدأ ؛  1 "حسنت حسن ، وإن قبحت قبح  فإن وألصق بالنفس ، لقرب العهد 

ة وكذا خامتتها أمهية كبرية يف استمالة قلب املتلقي ، وترك أثر حسن يف من القصائد املركب ونهذا اللّ 
 كماالسلس بني املبدأ وغرض القصيدة ، الذي هو املدح يف أغلب األحيان   ، عرب هذا االنتقالنفسه 

  .حيرص ابن رشيق على التأكيد عليه
  

مل يردف ابن رشيق  يث يلجه حبالتفصيل يف كل عنصر على حدة ؛ ، هذا احلديث ا
فإنّه  ،د ابتداء شعره عر قفل أّوله مفتاحه ، وينبغي للشاعر أن جيوِّ الشّ " معتربا  عن املبادىء ،باحلديث 

)  قد (و )  خليلي (و )  أال (به يستدل على ما عنده من أّول وهلة ، وليتجّنب ، و أّول ما يقرع السمع
ّ  ؛فال يستكثر منها يف ابتدائه  وا على عرق  لقدماء الذين جرَ ل إالّ  كالن ،والت عفا من عالمات الضّ فإ

عف يف بناء نقاط القوة والضّ على لشاعر يدّل احرص ابن رشيق على أن  .2 "وعملوا على شاكلة 
ملا له من قدرة تأثريية يف جذب  النص الكلي ، بادئا مبستهلها ، ملحا على ضرورة حتسينه ، / القصيدة

ا  .املتلقي واستمالته بعض دون أن يَغفل عن التنبيه إىل جتنب بعض الكلمات املفاتيح ، اليت اشتهر 
جيعله حلوا  " ذلك بأن ، يف املبدأ والتمّيز داعيا الشاعر إىل اإلبداع . فأصبحت من لوازمهمالشعراء ، 

داخل ؛ وحسن تركيبها ونظمها  ،إن تفنن الشاعر يف اختيار مواده اللغوية  ؛ 3" جزال سهال ، وفخما 
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كما جتعلها توطئة جيدة ملا   ،قدرة إضافية على التأثريبهذه املبادىء  ؛ حيث متدّ ضمن براعة االستهالل 
  .اتساق أجزاءه وارتباط معانيهعلى تعني ؛ إذ بعدها من أجزاء النص 

  

ا جيدة برع فيها أصحمل يَغفل ابن رشيق عن تقدمي مجلة الشواهد ، عن مبادىء  ت ، فظلّ ا
  : عل أمهها مطلع معلقة امرىء القيسل. ى متّيزهم ، تتناقلها األلسن جيال بعد جيلعلعنوانا 

  ِقَفا نـَْبِك ِمْن ِذْكَرى َحِبْيٍب َوَمْنِزِل  "                        
املنزل يف واستبكى وذكر احلبيب و ه وقف واستوقف وبكى ؛ ألنّ وهو عندهم أفضل ابتداء صنعه شاعر 

  :وكقول النابغة... .  صراع واحدم
  .1"  َولَْيٍل أُقَاِسْيِه َبِطْيء الَكَواِكبِ + + يَا ُأَمْيَمُة نَاِصِب  َكِلْيِني ِلَهمٍّ           

  

على ناقدنا ، فكان حريصا على بلوغ النص غايته ؛ من خالل الوظيفة التأثريية  سيطرت
من تنبيهه إىل بعض هذا مل مينعه  .ز ، يف بناء هذا اجلزء من النصالتميّ تزويد الشاعر بأدوات النجاح و 

ا عن بلوغ غايتها ،اهلنات اليت قد تعطل هذه العملية  حيث ؛ ) التعقيد ( خص بذلك  ، أو حتيذ 
فجودة  ، 2"  * فإّنه أّول العّي ودليل الفهَّةِ " ر من وقوعه يف املبادىء ، سواء أكان لفظيا أم معنويا حذّ 

  . يؤاخذ مبا يرد فيها، حىت ال هحتريّ ومالءمتها للسياق ، أمر ينبغي على الشاعر  نظم املبادىء
عبد امللك بن مروان فابتدأ ودخل جرير على "  :مما أورده ابن رشيق عن مآخذ الشعراء ، ما قاله جريرو 

كأنّه استثقل هذه )  بن الفاعلةبل فؤادك يا: ( فقال له عبد امللك. أتصحو أم فؤادك غري صاح: ينشده
عابوا على أيب الطيب قوله " وللسبب ذاته  .3" اطب نفسه ا خالشاعر إمنّ  املواجهة ، وإّال فقد علم أنّ 

  : ا خياطب نفسه ال كافورال لقائه مبتدئا ، وإن كان إمنّ لكافور أوّ 

  ا ْن َيُكنَّ َأَمانِيَ ايَا أَ نَ َوَحْسُب الم++ َكَفى ِبَك َداًء َأْن تـََرى الَمْوَت َشاِفًيا        
الزم أليب الطيب يف هذا االبتداء، ال سيما وهذا ب للملوك ، وحسن السياسة فالعيب من باب التأدّ 

 .4"من أّجل حماسن أيب الطيب ، وأشرف مآثر شعره إذا ذكر الشعر  - أعين جودة االبتداء  - الّنوع 
، خاصة إذا كان هذا األخري  وتنفريه ملتلقيا انزعاجالقصيدة سّبب كر املتنيب للّداء واملوت يف افتتاحية ذِ 

                                         
 .املصدر السابق ، اجلزء نفسه ، الصفحة نفسها 1
  . 358املصدر نفسه ، اجلزء نفسه ، ص  2
 .358، ص  1العمدة ، ج . العّي والسقطة ، ينظر ابن رشيق : الفّهة *
 .361املصدر نفسه ، اجلزء نفسه ، ص  3
 .انفسهاملصدر نفسه ، اجلزء نفسه ، الصفحة  4



 
 

156 
 

  

رتك أثرا سلبيا ص ، وما يليه من أجزاء ، سيأن عدم املالءمة بني بداية النّ كما  ،) ملكا(ْلية القوم عِ من 
ينظر يف أحوال ، و  الفطن احلاذق خيتار لألوقات ما يشاكلها"  فإنّ على عملية التلقي ؛ لذلك 

م وإن خالفت شهوته، ويتفيقصد : املخاطبني م، ومييل إىل شهوا ّ فقد ما يكرهون مساعه فيجتنب حما
حبيث يناسب املوقف الذي هو فيه ؛ من أسرار جناح املبدع يف ؛ فحسن اختيار الشاعر ملقاله  ،1 "ذكره

مبفاتيح فتئ يذّكر الشاعر ، اليت ما حبديثه هذا القصيدة املدحية ابن رشيق خيص ، و بلوغ مرماه التأثريي
  .جناحها ومتّيزها

  

على غرار غريه  -تركيز ابن رشيق على جتويد املبادىء من باب اهتمامه بالنص ككل  جاء
وجذبه  استمالتهب االهتمامان لذا ك اتصال مباشر بني القارئ والنص؛أّول : ألّن املبادئ هي - من النقاد 

  . إىل ما بعدهأن يفاجئه وحيمله على التطّلع يستطيع ، ز من خالل مبدأ متميّ  إليه 
للشعراء مذاهب يف افتتاح القصائد "  نّ إحيث  ؛ج الشعراء على البدء به تعترب التوطئة بالنسيب مما دِر 

وامليل إىل ، حب الغزل ، واستدعاء القبول حبسب ما يف الطباع من بالنسيب ، ملا فيه من عطف القلوب
ظفها الشعراء يف فقد ُجعل النسيب افتتاحية يو  ؛2" ذلك استدراج إىل ما بعده  هو والنساء ، وإنّ اللّ 

ا قلب السامع  النص الكلي  / الرئيس يف القصيدة  ، متهيدا للغرضاملتلقي/ قصائدهم املركبة؛ يستميلون 
الستمالة وجهة إىل اخلارج الوقت الذي اعترب فيه ابن رشيق هذا النسيب ، أداة فنية ميف "  بيد أنّه
ن قضايا وجودية كما ، يعرب الشاعر من خالله عن جزءا أساسيا وذاتيا يف القصيدةاعتربه اآلخرو . القلوب

فإدراكا ؛ 3" ا مبتع احلياة كما عند يوسف خليف، وعن مشكلة الفراغ اليت ميألهعند براون وعز الدين 
ا للغرض الذي بنيت ألجله الشعراء متهيدألمهية النسيب ورقته ، وقدرته على التأثري يف املتلقي ؛ وظفه 

  .القصيدة
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 فإنّ  ؛ قدرته التأثريية الكبريةنسيب يف مقدمة القصيدة ، و إذا كان جّل الشعراء يقّرون بأمهية ال
فطريق أهل البادية ذكر الرحيل : مقاصد الناس ختتلف" حيث وجدنا  طرقهم فيه ، ومقاصدهم متباينة ؛

 هلم يفوأهل احلاضرة يأيت أكثر تغزّ ... احلمول و ع البني ، واإلشفاق منه ، وصفة الطلول واالنتقال ، وتوقّ 
رغم  ،1 "ذكر الشراب والندامى، واهلجران، والواشني، والرقباء، وَمَنعة احلرس واألبواب، و ر الصدودذك

القارىء أكيد ، خاصة إذا ما تعلق األمر / يف املتلقي  اين يف االستعمال ؛ فإن تأثري النسيبهذا التب
  . واهلجران ْني البَـ بالعشق واهلوى ، وما يالقيه األحبة من أٍمل جراء 

من عيوب " ه إذ أنّ  ؛ هذا املبدأ على الغرض الرئيسي يف القصيدةتغليب  منابن رشيق  حّذر           
ذلك سيخرج املطلع عن وظيفته التمهيدية  ألنّ  ؛ 2 " هذا الباب أن يكون النسيب كثريا واملدح قليال

  . ليصبح غرضا أساسيا يف القصيدة
ال ؛  ز ابن رشيق عنميّ لعل ما  ينفرد حني يربر لنا تطور االفتتاح " ه أنّ سابقيه من الّنقاد يف هذا ا

مذهب ببيئته اجلغرافية ، وهي فكرة جديدة متثل تطور  حماوال ربط كلّ ، بالنسيب بني القدماء واحملدثني 
ض للغزل بالذّكر فيبّني مدى سيطرة هذا املوضوع كما يـَْنَماُز عنه حينما يتعرّ ...فكرة النقد عرب العصور

ابن  الشاعر .3 " ذلك يكتب يف ضوء مفاهيم عصره وهو يفه أصبح تقليدا، ، وأنّ  على نسيب احملدثني
  .مبختلف جوانبهايئته ، وهو مرتبط ب

  

ن مالنص الكلي، دون متهيد / يف القصيدة الولوج إىل الغرض الرئيس صاحب العمدة  عتربا
، بل  من الشعراء من ال جيعل لكالمه بسطا من النسيب" هناك إذ أن  ؛طأ يف البناءاخلباب النقص، و 

 والبرت، والقطع، والكسع الوثب: ، ويتناوله مصافحة، وذلك عندهم هويهجم على ما يريده مكافحة
، وهي اليت ال يبتدأ برتاء كاخلطبة البرتاء والقطعاء والقصيدة إذا كانت على تلك احلال... واالقتضاب

م يف ا   :    بقال أبو الطي خلطب،فيها حبمد اهللا عز وجل على عاد
ُم  ِإَذا َكاَن َمْدحٌ                4" ؟  ِشْعًرا ُمتَـيَّمُ  َفِصْيٍح قَالَ  ُكلُ أَ ++ فَالنَِّسْيُب الُمَقدَّ
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 اعر أن يعمد من خالله إىللذا وجب على الشّ  ى ، وجتويده توكيد هلذه القيمة ؛فنية كرب  مطلع قيمةلل
اء إىل أغراضهم الشعرية مباشرة ولوج بعض الشعر يف ابن رشيق  رأىقد و ،  يئة املتلقي ملا يليه من قول

  .مستقبل النصني بتأثري ذلك على للمتلقي ، غري آمفاجأة دون أي متهيد 
احلال ذاته يف باملبادىء  . تتابن على إثرها جودة نصوصهم، ففنية لدى الشعراءتتباين املقدرة ال

، مث جييد  ال يتكلف لهو  من الشعراء من ال جييد االبتداء ،" فإّن  ائها؛يف بناليت تتفاوت مقدرة الشعراء 
ما متادى ، ويأيت به عفوا ، وكلّ كان يصنع االبتداء سهال : كثرهم فعال لذلك البحرتي، وأباقي القصيدة

فهو يرى أن  ،1" رة شعره ، والغالب عليه ما قدمت لكث د االبتداءات كثري ؛قويَّ كالمه ، وله من جيّ 
بعض يف  قكان جانَبه التوفي فإن .من باقي أجزاء نصوصهوجودة  ةقوّ  معظم مبادىء البحرتي تأيت أقلّ 

   2 :قولهابتداءاته اجليدة من بني و . باعتبارها تأيت من غري تكلفنصوصه جيدة ،  فإنّ ،  املبادئ
َنا ُأْصالً فـَُقْلَنا الرَّبْـرَ               **َواُن اَألْشَنبُ األَْقحُ  َحتَى َأَضاءَ ++  *بُ َعاَرْضنـَ

ا  ّ كان أبو متام " كما يرى متيُّز ابتداءات أيب متام، وجود   : ة كقولهفخم االبتداء، له روعة، و عليه أ
  3 ." َفَحَذاِر ِمْن َأَسِد الَعرِْيِن َحَذارِ ++ الَحْلُق َأبْـَلُج َوالسُُّيوُف َعَواٍر           

  

  :الخروج -ب         
  

خالل انتقال أمثل بني ومتّيز، من عن براعة  ، وحسنه ينمّ نص الشاعر يفاخلروج حمطة ثانية 
أو غريه بلطف حتيُّل ، مث  أن خترج من نسيب إىل مدح"  :حيث يعرفه ابن رشيق قائال هواملوضوعات؛ 

  : ما خرجت إليه كقول حبيب يف املدحتتمادى في
َنا ، ُصبَّ ِمْن َكَثبِ           ا يـَْوَم الرَّْوِع ُمْنَتِقمَ  اقُ َعَلْيِه ِإْسحَ ++  ُصبَّ الِفَراُق َعَليـْ

  َمارِ ــتـَ ـرََّم َأْهل اَألْرِض ُمخْ ـــلَما َتخَ ++ ُه ــْيبـَتُ ـــُه هَ ـْـ تــذي َسمَّ ــــــاِم الــَسْيـُف اِإلمَ        
، دون  بني موضوعات القصيدةنتقال السلس االفاخلروج هو  ،4" ادى إىل املدح إىل آخر القصيدة مث مت

  .بني املوضوعنيمع ضرورة املناسبة ،  إشعار املتلقي بذلك
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. ه بعض النقاد استطرادا أو ختلصاناقدنا إىل ضرورة التمييز بني اخلروج ، وما يسميه ينبّ 
  ، يقطع عليها الكالم  وعمن غري ذلك النّ  اعر كالما كثريا على لفظةــــالش أن يبينّ " االستطراد هو ف

وال  فظة عن غري قصدٍ ا عثر بتلك اللّ ، وكأمنّ  وهي مراده دون مجيع ما تقدم ، ويعود إىل كالمه األّول
عر بأن يسمى ختلصا ما ختلص فيه الشاعر من معىن إىل أوىل الشّ " هلذا االعتبار كان  ،1"  اعتقاد نية

فاخلروج هو طريقة يف االنتقال  ، 2 "معىن ، مث عاد إىل األّول وأخذ يف غريه ، مث رجع إىل ما كان فيه 
هو أمر ال نرى أن ابن اء النص ، و منه خلق اتساق وتناسب بني أجز بني موضوعات القصيدة ، الغرض 

  .رشيق قد أتى فيه باجلديد 
  

، وأثر ذلك على عملية اتساق ابن رشيق على توضيح طريقة العرب يف االنتقال  حرص
يقولون عند فراغهم من  ، بلإىل املدح اخلروج العرب ال تذهب هذا املذهب يف  كانت" النص، فقد 
ويأخذون فيما يريدون أو يأتون ) عد عن ذا ( و ) دع ذا ( ، وذكر القفار وما هم بسبيله نعت اإلبل 

ه وال بأن املشددة ابتداًء للكالم الذي يقصدونه ، فإذا مل يكن خروج الشاعر إىل املدح متصًال مبا قبل
هذه الكلمات اليت    ؛ 3"  ا وانقطاعاذلك مسّي طفرً وحنو ) عدِّ عن ذا ( و ) دع ذا : ( بقولهمنفصال 

م أو خروجهم  كان يتوسلها ابن  رأىلذلك ؛ انتقاهلم حمسوًسا  ت، جعلالشعراء القدماء يف ختلصا
قتضاب قد االاالنقطاع أو "  ـــــــف، املتأخرين أكثر قدرة ومتّيزا يف ختلصهم من سابقيهم أّن الشعراء رشيق 

، خبالف شعراء العصر العباسي الذين تفننوا يف التخلص الذي متّيز به شعرهم  غلب على شعر اجلاهليني 
ت بني أبيات القصيدة كانوا يستعملون يف خروجهم ألفاظا تشعر السامع بفجوا،  والشعراء اجلاهليون 

ا     .االنقطاع واالقتضابون من ذا اللّ وقد اعترب شعر البحرتي منوذجا هل ،4 "وموضوعا
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   :االنتهاء -ج         
  

ايته الذي يلج من خالله املتلقي إىل فضاء اباب الإذا كان مبدأ القصيدة هو  لنص ؛ فإّن 
 لذا فال ؛ أمهية عن املطلع ؛ فهو آخر ما يعلق بذهن املتلقي من النصال يقل االنتهاء . باب خروجه منه

فته ا خلّ ، ويذهب مبالسابقة من النص  ل من قيمة ما ورد يف األجزاءيقلّ ينبغي أن يقّدم انطباعا سيئا قد 
األمساع ، وسبيله أن  وآخر ما يبقى يف ،أما االنتهاء فهو قاعدة القصيدة . " جيايب يف املتلقيمن أثر إ

وجب  وإذا كان أّول الشعر مفتاحا له، ال متكن الزيادة عليه ، وال يأيت بعده أحسن منه ،: يكون حمكما
نه ؛ يعطي النص اتساقا ، مرتتبا ع فمجيء االنتهاء امتدادا ملا قبله ،1" أن يكون اآلخر قفال عليه 

  . واضحا
لعدد ) احملافظة ( قارناها باملواقف التقليدية " إذا ما  ناقدنا نوعا من اخلصوصية هذا املوقف آراء أعطى

إصرار فالغاية من  .2" احملدثني مبعاين القدماء وطرقهم من نقاد املشرق كابن طباطبا الذي ألزم الشعراء
  .تعميق األثر اإلجايب يف نفس املتلفيهو اخلامتة استمرارا ونتيجة ملا قبلها ؛  كونابن رشيق على أن ت

  

ال يوحي هذا  حىت -على غرار سابقيه  -د عليها ابن رشيق كّ بتجويد اخلوامت ضرورة أالعناية 
خيتم القصيدة "  ألنه بذلك ؛أو اضطرابه  تور للمتلقي ؛ لعدم متام املعىنالنص بالضعف والفمن اجلزء 

ا متعلقة ، وفيها راغبة مشتهية ويبقى الكالم مبتورا ، كأنّه ملفيقطعها والنّ   كلّ : له خامتة يتعّمد جعفس 
ها بقوله يصف أال ترى معلقة امرئ القيس كيف ختم ذلك رغبة يف أخذ العفّو، وإسقاط الكلفة ،

  :    السيل عن شدة املطر
         .3 "  ُعْنُصلِ  *بَِأْرَجائِِه الُقْصَوى َأنَابِْيشُ ++  َكَأنَّ السَِّباَع ِفْيِه َغْرَقى ُغَديََّة        

      

 .ه؛ لغياب االتساق بني أجزاء، سيؤثر سلبا على عملية التلقياملتلقي متعلقا بالنص لعدم متام املعىن فرتك
ف أو إساءة ه ال يقبل أن يوّظف يف االنتهاء ما فيه تكلّ إذا كان غياب اخلوامت جيعل الكالم مبتورا ؛ فإنّ 

ّ ل عمل أهل الضعف إالّ  " للنص ، كتوظيف الدعاء الذي يعتربه ناقدنا   .4 "م يشتهون ذلك لملوك ، فإ
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.  عادة ما ذهب إليه أسالفه، وضرورة جتويدها، على عن املطالعيأيت حديث ابن رشيق 
، قد أسفر عنها ما قبلها من أجزاء  أن تكون منطقيةحه إىل أمهية اخلامتة اليت ينبغي كذلك إملا

إحلاحه على حسن اخلروج بلطف ومهارة بني هذا وذاك كان ؛ فتأيت تتوجيا ملا سبقها ،  النص/القصيدة
  .االنتهاءربطا بني املبدأ و 

والذي ال  -بيد أن هذا احلديث الذي أفضى إليه قول ابن رشيق عن املبادئ ، واخلروج ، واالنتهاء 
ّ  -نلمس فيه جديدا مقارنة بسابقيه من النقاد   ا دعوة لتماسك النص الشعريال يقودنا إىل االعتقاد بأ

ذلك  ،النص الشامل /هي دعوة إىل انسجام املعىن، داخل هذه الوحدة الكربى، بقدر ما  بناهوالربط بني
اس من يستحسن ومن النّ : " فيقول ويراها املذهب األحسن يف بناء النصألنّه يقّدم وحدة البيت ، 

له وال قب وأنا أستحسن أن يكون كل بيت قائما بنفسه ، ال حيتاج إىل ما، الشعر مبنيا بعضه على بعض 
يف مواضع معروفة ، مثل احلكايات وما شاكلها   وما سوى ذلك فهو عندي تقصري إالّ  إىل ما بعده ،

 فيه بعدا وال تنافرا  ك من جهة الّسرد ، ومل أستحسن األّول على أنّ لفظ أجود هنافظ على اللّ بناء اللّ  فإنّ 
رص ابن رشيق على اتساق النص ، مع ح .1 " *إالَّ أنّه إن كان كذلك فهو الذي كرهت من التثبيج

على غرار أسالفه من  - يتماشى مع دعوته  ، النص الكلي/اعتبار البيت الوحدة األساس للقصيدة 
لعل منطلقه األساسي يف ذلك ، هو نظرته إىل ، جودة املطالع واملقاطع إىل حسن التخلص ، و  - النقاد

  . ه صناعة وجب جتويدها ، خاصة وهي ترتبط باملدح ، الذي هو غاية الشاعرأنّ بالشعر ؛ 
  

ّ إىل القصيدة ، وطريقة بنائها نظرة ابن رشيق  ف من وحدات تتألّ " :ا، ال يقودنا إىل القول بأ
ا ، تستهدف جعل هذه الوحدات مستقلة عن بعضها البعض، وإمنّ  اخلروج والنهايةاملبدأ و  :يزة هيامتم

وفيما عدا ذلك . رص عليه يف كل  جزء منها على حدةمن ذلك تنبيه الشاعر ملا جيب أن حييستهدف 
نظر إىل القصيدة نظرة عامة ، واستحسن ما ذهب إليه اجلاحظ ؛ من أّن أجود الشعر ماكان متالحم 

 خدمة الداللة الكلية للنص  .2" رغ إفراغا واحدا وسبك سبكا واحدااألجزاء، سهل املخارج ، قد أف
  . صاحب العمدة على عنصر التجويدهو سبب تأكيد شيوع التجانس بني عناصره، واتساق املعىن، و 
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  : عند حازم القرطاجني -2         

        

 النقدي  هنظرة مشولية تعكس منهج ضمن، لقصيدة لبناء اخلارجي الحازم عن يأيت حديث 
  .يت مّيزته وّمنت عن شخصيته الفذةآراء سابقيه ليكّون آراءه اخلاصة ، ال إذ انطلق من

مل على اجلانب النفسي للع -مها إىل فصول يقساليت  - القصيدة حديثه عن بناء يف ز حازم كّ ر 
املهتدين  - احلذاق من الشعراء  إنّ : " الص يف املتلقي قائأي على األثر الذي يرتكه النّ اإلبداعي؛ 

ا موقع الكالم من النفسبطباعهم املسددة إىل ضروب اهليئات اليت ، من جهة لفظ أو معىن أو  حيسن 
   حالوتؤثر االنتقال من حال إىل فوس تسأم التمادي على حال واحدةوجدوا النّ  ــّامل - أسلوب نظم أو 

شيء من التنفر ، ووجدوها الشيء بعدواستجداد الشيء ها تسرتيح إىل استئناف األمر بعد األمر و دووج
نشاط النفس لقبوله  ما يستجدّ ل في يتحيّ ا أخذ مأخذا واحدا ساذجا وملإذ ناه يف الكثرةمل يتالذي 
االفتتان و فس لقبوله من تنويعه نشاط النّ  ما يستجدّ واحتيل يف  ...عتماد به االان يف أحناء واالفتن بتنويعه

فصل منها  نحى بكلّ يُ م فيها إىل فصول موا الكاللقصائد أن يقسّ اعتمدوا يف ا عتماد بهيف أحناء اال
  .1 "منحى من املقاصد 

 بناء ال التمّيز يفالشاعر، من خالل / سواء على الناص ،  مام حازم باجلانب النفسي وتأثريهاهت جتلى
أو بالنسبة للمتلقي  ه ،عل النص ينجح يف حتريك مشاعر املتلقي ، ودفعه للتفاعل مع مضامينبشكل جي

الذي يعتربه حازم شريكا فاعال وفعاال يف عملية إبداع النص ؛ حبضور الطاغي عرب خمتلف مراحل اإلبداع   
ختلف الطرق لضمان تفاعله ، من خالل بسطه للطرق ، اليت متّكن النص من كيف ال وحازم يسعى مب

ا جناح للشاعر والنص معا يف بلوغ الغاية  ألنّ  ؛بلوغ غايته التأثريية ، وذلك بتنبيه الشاعر إليها  مراعا
  .التأثريية 

  

ل أمثل النص يف منهاج البلغاء ، نظم اجلملة وكيفية صياغتها بشك بناءجتاوز احلديث عن  
قف و ف ،شمل النص ككل ، بوصفه بنية كربى متماسكة ومنسجمةييشمل البنية األفقية للنص، ليمتد ف

مرتاص نسيجا واحدا  بناء نص يشكلوبناء الفصول وتناسقها ، سعيا منه ل عند بناء املطالع واملقاطع ،
  .األطراف 
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  : أنواع القصائد -1 –2     
  

  :  القصائد من حيث الحجم –1-1- 2        
   

إن من : " القصائد ، صنفها حسب احلجم قائالحازم يف منهاجه بني ثالثة أنواع من  مّيز
ط بني الطول قصد فيه التوسّ ومنها ما يقصد فيه التطويل ، ومنها ما ي القصائد ما يقصد فيه التقصري ،

تلك القصائد أن أعسرها بناء على الشاعر ، بيرى  ه للحديث عن هذه األنواع؛ ويف تفصيل 1 "والقصر
ال للشاعر ألن يستو "ه ذلك ألنّ  من غرضني ؛ركبة امل ملقطعاتاأو  القصرية يف أركان املقاصد مل يتسع ا

ال عليهم ا يكمل ا اليت ا ، ورمبا استوىف ذلك احلذاق مع ضيق ا لتئام القصائد على أفضل هيئا
التلّطف يف إبداع النقلة من بعضها إىل ة يف اجلهات بالنسبة إىل الغرض و باقتضاب األوصاف الضروري

على بعض الشعراء  - وفق حازم  - هذا النوع يسهل فقط  ،2" بعض على الوجوه املالئمة املوجزة 
م إمجال اق املتمرسني يف هذه الصنااحلذّ          األوصافعة، ممن أوتوا باعا يف اإلبداع، الذين بإمكا

الو  ال فيه فإنّ ) املتوسطات ، والطوال ( ن النوعان اآلخرا أما. قالضيّ  استيفائها ضمن هذا ا ما ا
  .أوسع للشاعر

  

 ؛ لذا فإنّ ما مييز شاعرا عن آخر، إضافة إىل الدقة يف التصوير هيوالرباعة املقدرة   أنّ بّني كما 
درون على تعليق املقصودون من الشعراء املقت: " القول صِّد واملَقطِّع قد أفضت به إىلموازنته بني املقَ 

املتحكمون يف أدوات هذه الصناعة  هؤالء هم  ،3" ا من كل جمتلب ، واجتالبعض املعاين ببعض
جيمع خاطره يف وصف أن أكثر من يقوى من الشعراء على من ال " أما . حتمل أعبائهاى والقادرون عل

مث ينظم تلك العبارات املنتشرة من ... شيء بعينه وحيضر يف فكره مجيع ما انتهى إليه إدراكه من صفاته 
امي يف املر وصوفها، فهذا ال يقال فيه بعيد خارجة عن مإىل أوصاف غري أن يستطرد من تلك األوصاف 

للقصائد املطوالت ، بقدر ما هو يعين تفضيل حازم  هذا ال ،4" عون من الشعراء الشعر وهؤالء هم املقطّ 
 . جاعال من قصيدة املدح مثاال لذلكز يف الطرح ، حديث عن الرباعة يف التصوير والتميّ 
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كما مت بيانه عند   -  وجد عند العديد من النقاد -دمي احلديث عن القصائد وحجمها أمر ق
قدرة  دعنيقف لا قد جتاوز حديث مواطنه ابن رشيق ، حازما املتأخر زمن غري أنّ  ، صاحب العمدة

  .اء املعىنعلى استيف اأي مقدر املراد؛ملعىن داللتها على او ، املناسبالشاعر على وضع العبارات حملها 
ر يف ابن رشد ؛ يف حديثه عن الطول والقص كما يظهر تأثر حازم مبا قاله أحد الفالسفة املسلمني وهو

وإن كانت  ،إنّه إن كانت القصيدة قصرية مل تستوف أجزاء املديح : " قولهقصيدة املدح من خالل 
األجزاء األخرية أن يكونوا قد فيعرض هلم إذا مسعوا ، طويلة مل ميكن أن حتفظ يف ذكر السامعني أجزاؤها 

ة املديح مستوفية لغايات فعلها ، أعين أن تبلغ من التشبيه واحملاكاة جيب أن تكون صياغ...  وا األوىلنس
  .1 " الغاية اليت يف طباعها أن تبلغه

  

ج من بعض األغراض واملعاين إىل بعض  بأحناء التدرّ  بصريا" حازم الشاعر ألن يكون  دعا
عليه ، من املعاين  أحسن ما ميكن أن تكون بنية غرضه وكالمهي إىل بالغا الغاية القصوى يف التهدّ 

وإىل أحسن ما ميكن أن يُزّين به تلك املعاين املعتمدة  علقة بغرضه واالنتساب إىل مقصدهالشديدة ال
مقتدرا على وضع العبارات عن مجيع ذلك ... يها مما يكون فيه إفادة مناسبة ملا أفادته تلك املعاين ويُبهّ 

  .2" عاين بإبداعه يف العبارات عنها بداعه يف امل يتناصر إعلى أحسن ما ميكن أن توضع عليه ، حّىت 
عرب ملالءمة بني غرض  ؛نتقال التدرجيي والسلس بني أغراض القصيدة االتتجلى براعة الشاعر ومتّيزه يف 

   . يف صورة متفردة القول  وطرق التعبري عنه
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  : حيث البساطة والتركيبالقصائد من  -2–2-1
 

وىل املركبة ، فاأل بني القصيدة البسيطة والقصيدة -غريه من النقاد  على عادة - ز حازم ميّ 
هذا أشد موافقة للنفوس الصحيحة األذواق ، ملا ذكرناه من "  باعتبارأحادية الغرض والثانية ثنائيته ؛ 

تفصيله ميل حازم للقصائد املركبة وراء  يقف .1 "فتتان يف أحناء الكالم وأنواع القصائد الولع النفوس با
  .نسيب واملدح منوذجا هلذه الدراسةاحلديث عنها وعن بنائها ، ليجعل من غرضي ال

ركبة من هذين الغرضني إىل ضمن بيانه للطريقة املنتهجة ، يف بناء القصيدة املذهب حازم           
خيلو من أن أما كيفية العمل يف القصائد املشتملة على نسيب ومديح فإّن كل قول نسييب ال : " القول

له بذلك علقة من زمان أو مكان أو ، وماأو وصف بعض أحوالهقا بوصف احملبوب وحماكاته يكون متعلّ 
يكون متعّلقا أو ، أو وصف بعض أحواله وماله بذلك علقة قا بوصف احملبّ أو يكون متعلّ  ،غري ذلك

 يُتخلص فيها من يتهذا حديث عما ميكن أن تتضمنه القصائد ، ال، 2" تقامساها معا صف حال بو 
أحسن ما " ، فكان تبدأ بذكر ما يتصل باحملبوهي قصائد يعتربها حازم أصيلة ؛ إذ مديح إىل نسيب ، 

وعرفان  شتياقواال ركحال التذكّ خرى  ابتدىء به من أحوال احملبني ، ما كان مؤملا من جهة ، ُملًذا من أ
ر ويشتاق إليه ل ما يُتذكّ هذه األحوال وإن كانت مؤملة للنفوس فإّن لكثري من النفوس يف ختيّ  فإنّ . املعاهد

ر لنفس من حيث أشجاها يكاد ينقع الغّلة من حيث أذكاها وُيسِ  ،إىل عهده لذة ما وتشفيا وحينّ 
ما معا ،مث يتدرّ . وأبكاها مث إىل ذكر ما  ج من ذلك إىل ذكر ما يؤمل من بعض األحوال اليت هلا علقة 

ما أيضا علقة ، مث ينتقل من ذلك إىل ما خيصّ  احملبوب من األوصاف  يؤمل ويلّذ من األحوال اليت هلا 
  .3" فهذا هو املوضع التام املتناسب  الكالم إىل املديح ،ة واحملاكاة ، مث حيتال يف عطف أعنّ 

  

حيسن مبينا له ما  ن القصائد،يف بناء هذا الّلون م للشاعر يعتمده ازم إىل رسم منهجحسعى 
الرتتيب على غري ما ذكرته  " ذه الطريقة يكون االنتقال مما يؤمل إىل ما يلذ ، توظيفه ، داعيا إياه إىل 
   .4 "لكن الذي ذكرته أحسن
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فأما املديح املتخلص إليه "  :بع فيه قائالأن يتّ  وما ينبغيحازم إىل احلديث عن املديح ، نتقل ا
فالوجه أن يصّدر بتعديد فضائل املمدوح ، وأن يُتلى ذلك بتعديد مواطن بأسه وكرمه وذكر من نسيب ، 

ن وإذا كان للممدوح سلف حسن تشفيع ذكر مآثره بذكر مآثرهم ، مث خيتتم بالتيمّ . أيامه يف أعدائهم 
قتصر كالم ا .1" الظهور على األعداء وما ناسب ذلكعاء له بالسعادة ودوام النعمة و للممدوح ، والدّ 

و مدح ِعلية القوم، أعلى  ،نسيب، وكيفية ترتيب املعاين فيهاحازم عن بناء القصيدة املدحية املوطأة بال
  .من هم يف مراتب عليا دون غريهم

  

نشغاله بلون واحد ؛ اترتيب معانيهاكبة وكيفية بنائها و يتضح من حديث حازم عن القصائد املر 
  .لديه ، واملمَثل له يف املنهاجفهو النموذج املفضل ، وهو النسيب واملديح دون غريه 

أحسن ما تُبدأ به وصف ما يكون " فإن  تأيت ثانيا يف جدول اهتمام حازم ؛ أما القصائد البسيطة، اليت
ن ، كافتتاح مدح القادم من سفر بتهنئته بالقدوم والتيمّ  يف احلال مما له إىل غرض القول انتساب شديد

نئته به .له بذلك مث يتبع ذلك بذكر فضائل املمدوح  ،وكافتتاح مدح من ظفر بأعدائه بوصف ذلك و
جد للكالم معها اضطراب وال يف األغراض اليت تعّن على األحناء اليت ال يو  ويستمرّ مده ، ونشر حما

حا كيفية املعاين املدحية ، موض يف هذا اللون من القصائد أيضا علىاحلديث القرطاجين حصر  .2"تنافر
 هذا وهو يف؛ )  املدح (دالة على الغرض الوارد فيها )  املطلع (بنائها ، داعيا ألن تكون بداية الكالم 

   .دامى وعلى رأسهم مواطنه ابن رشيقبه النقاد القالكالم مل يأت جبديد خيالف 
هذا التوجه، ليس انطلق حازم يف تفضيله للقصائد املركبة على حساب البسيطة من منظور عام مييل إىل 

  .كما يقول حازم)  عفتتان والتنوّ اال (أو  األوىل أكثر قدرة على التعبري نّ أل
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 ُتكتب له هذه يلح علم النص احلديث على ضرورة توافر الوحدة الداللية يف النص، حىت
   .جزائهأ ومتاسك هو أمر يتطلب بالضرورة انسجام ، بغض النظر عن نوعه أو حجمه،)النصية(اخلاصية 

ّ ، ثانيامث على عملية االتصال ، القارىء أوالنائية هلا تأثريها وانعكاسها على بص خاصية النّ  ا كما أ
ّ يقتضي للجمل واملنطوقات  "بداعية، هذا ما اص على التحّكم يف آلياته االانعكاس ملقدرة النّ  ا بأ

اتصاال اليشعر معه  ،موقف اتصايلإذا اتصلت بعض املعلومات فيها ببعض يف إطار نصي أو  حمبوكة
النص ومتاسكه خاصية تشمل  حبك إنّ ؛ 1" أو القراء بثغرات أو انقطاعات يف املعلومات املستمعون

  .من حيث استدعائها لذلك الرصيد املعريف والبنائي عنده، ص وترتبط باملتلقي النّ 
 

  :اتساق النص -2-2         
  :  المطالع والمقاطعبنية  -2-1- 2                     

 

خرية، ملا فيها من قدرة بعد متييز حازم بني القصائد البسيطة واملركبة مبديا تفضيله هلذه األ
عرب ، ا جيب توافره يف عناصرها املكونة، وم، ينتقل للحديث عن بناء القصيدةعفتتان والتنوّ على اال

ا إذ خصص  املنهاج؛يف موضعني منفصلني من حديثه عن املبادىء يف القصيدة  ورد .خمتلف حمطا
هذا الفصل بني . شاملة لعدة عناصر مثل البيتحني جعل املطالع االستهالل ملطلع القصيدة، يف 

يف جعله الكالم عن  -كما مت بيانه -ذهب إليه ابن رشيق  ماحياكي بشكل ما ،  ستهالل واملطلع اال
  . روج والنهايةاملطالع واملقاطع يف باب منفصل عن املبدأ واخل

  

ق بأجزائه وما جيب فيها جانب يتعلّ "  :جانباناحلديث عن املطلع عند حازم جتاذب 
وجانب ثاين ومقطعه، ويستحسن، وأقصد باألجزاء مجلة املصراع األول ومقطعه ومفتتحه ومجلة املصراع ال

ل مبعرفة ما يتعلق باالستهالل من حيث هو كيفية اجلانب األوّ  ، ويدركق بتحسني هيأته واالبداع فيهيتعلّ 
 ، بينما يدرك اجلانب الثاين مبعرفة ما يتعلق به من حيث أنه اليستشرف إالّ من كيفيات مبادىء الكالم

  .2" ا بعلم طرق إحكام مباين القصائد وحتسني هيآ
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ايته  لصدر يف األجزاء املكونةتتجلى جودة املطلع  اية العجز  ، وكذالبيت بدايته و ا بداية و
بالعناية بأجزائه ، ، أو من ناحية البناء ملطلع لسياق الكالم وداللته عليهمالءمة هذا ا سواء من خالل

فأما ما  جيب يف املطالع "  :أمر يتضح من خالله ماهو نصه، وهو ...) فظ ، املعىن ، الداللةالل(املكونة 
العبارة ، وهو أن تكون ىل مجلة املصراعذلك ما يرجع إعلى رأي من جيعلها استهالالت القصائد فمن 

اظ الواقعة ، وأن تكون األلفعلى املعىن واضحة، وأن تكون الداللة فيه جزلة، وأن يكون املعىن شريفا تاما
فإّن حسنة غري كريهة من جهة مسموعها ومفهومها؛ الواقعة يف مقطع املصراع مستفيه ال سيما األوىل و 

بض الستقباهلا ، وتنقفهي تنبسط الستقباهلا احلسن أوال. عة ملا يستفتح هلا الكالم بهفس تكون متطلالنّ 
منه املتلقي إىل فضاء القصيدة  الذي يلجالباب املطلع يعترب إذا كان حازم  .1"القبيح أوال أيضا 

 أيضا بالنسبة، و طريقة بناءه وتأليفه يف ذاته أي يف) املطلع ( فإنه يؤكد ضرورة جودة البيت  ؛)مستهلها(
  .ا على تأثري النص فيهعناية منه باملتلقي وتأكيد ؛ إىل البناء الداخلي للنص الشعري

من تقدميه هذا األخري  البالغيني الذين سبقوا حازما، مل مينععند النقاد و  ات من هذا القبيلإشار إّن ورود 
خاصة  -املتأثرين بعلوم الفلسفة واملنطق على عادة  - ، وبشيء من التفصيل والتخصيص بطريقته اخلاصة

  .حسن ويستقبح يف املطالع واملقاطعفيما يست
  

مالءمتها  على وجوب توفرها يف املبادىء، هيازم حلعل من األمور األساسية اليت أكد 
ومالك . " يف النص اتعارض بأي شكل من األشكال مع ما سريد بعدهللسياق الذي ترد فيه، فال ت

، فإذا كان مقصده الفخر كان سبا ملقصد املتكلم من مجيع جهاتهذلك أن يكون املفتتح منا األمريف مجيع
اء وتفخيمظ والنظم واملعاين و الوجه أن يعتمد من األلفا ، وإذا كان املقصد األسلوب ما يكون فيه 

 ، فإنّ صدمجيع ذلك، وكذلك سائر املقا النسيب كان الوجه أن يعتمد منها ما يكون فيه رقة عذوبة من
الدعوة اليت أطلقها حازم  .2 "ذكرطريقة البالغة فيها أن تُفتتح مبا يناسبها ويشبهها من القول من حيث 

، أمر هذا األخري ملقصد الكالم وسياقه ، ومالءمةتناسب بني البناء الداخلي للمطلعالضرورة واملتمثلة يف 
وعلم حسن التأين والسياسة ...حيتاج إليه الشاعرل ما أوّ "  :الذي يرى أنّ بن رشيق يشاركه فيه مواطنه ا

 وإن فخر خبَّ  وإن هجا أخّل وأوجع ،أطرى وأمسع، وإن مدح قول؛ فإن نسب ذّل وخضعمقاصد ال
ولكّن غايته معرفة أغراض املخاطب كائنا  ،، وإن استعطف حنَّ ورجع ووضع، وإن عاتب خفض ورفع
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الذي به تفاوت صناعة الشعر ومغزاه  ه، فذلك هو سرّ كان؛ ليدخل إليه من بابه، ويدخله يف ثيابمن  
   .1 "اس به تفاضلوا النّ 

فإذا كانت املناسبة بني مبدأ الكالم ومقصده ضرورة ملحة يؤكد عليها حازم ، فإن بناء املطلع 
ا . مطلع املصراع األول ، وكذا مقطعهعنده يشمل  ما يرجع إىل الكلمة " فمن األمور الواجب مراعا

وحيسن أن . وجيب أن تكون خمتارة متمكنة حسنة الداللة على املعىن تابعة له. الواقعة يف مقطع املصراع 
وأن يكون ما بني أقرب ساكن منها إىل املقطع من . يف القافيةيكون مقطعها مماثال ملقطع الكلمة اليت 

ايتها من احلركبني أقرب ساكن من كلمة القاف احلركات عدد ما وأن يكون ملتزما . ات أيضاية وبني 
رى أو التقّيد أو التأسيس والردف والوصل بالضمائر وسائر قوايف القصيدة اليت ذلك  فيها من حركة ا

 نتقاء اللفظةتتجلى بنية املطلع يف ا .2 " ااملصراع أّوهلا ، ليكون البيت بوجدان الشروط اليت ذكرت مصرَّعً 
. وتكون أكثر تعبريا عن الداللةمة لتلك الواقعة يف ضربه ، حبيث تكون مالئ الواقعة عروضا للبيت؛

مع خلوها ، احلركاتمن حيث نوع احلروف و ، تتالءم مع تلك الواقعة قافيةإضافة إىل حرصه على جعلها 
  . س مطلع النص الشعريمما ينتج عنه التصريع الذي هو أسا من العيوب اليت قد تلحق القافية،

  

الواقع قافية يف املصراع الثاين  نظريهو  )العروض(التشاكل يف بناء مقطع املصراع األول 
أقدر على لفت فيكون ، وكذا املوسيقيالبناء اللغوي مناسبا من حيث  ، جيعل هذا املطلع) الضرب(

هلذا فإّن "  ، والتأثري فيه من خالل هذا التماثل بني العروض والضرب انتباه السامع للقافية قبل ورودها
يف املطلع البّد منه ، والبد من أن يصرف الشاعر جهدا كبريا يف جتويده ال ليكون املصرع  )التصريع(

خر القصيدة زيادة على ؛ ولكن ليكون املصرعان أيضا مناسبني للمقطع الذي هو آ الثاين مناسبا لألول
فكأّن  -الذي ميتد بني املطلع واملقطع  -مالءمته ملا اندرج من كالم يف حشو القصيدة مناسبته أو 

أن تأيت  -يف رأيه  -  بني خامتة النص والتدرج الداخلي للمعاين فال جيوز حازًما أدرك ببديهته صلة ما
  .3 "االنطباعات اخلاصة بفحوى القصيدةهذه اخلامتة بانطباع مل يتولد عن جممل 
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دا بعيدا عن اجرتار تلك جبعله جدييف مطلع املطلع؛ أيضا اإلبداع الشاعر بحازم  طالب
االيت جلاملعاين،  ا أصبحت منسوبة إىل أصحا  ، يعطي النص دفعا قويا على بناء املطلعز يف فالتميّ . ود

ع فأن يكون فأما ما يرجع إىل مفتتح املصرا : " وهو ما يقول به حازم ،اجلذب والتفاعل من قبل املتلقي
ع ذلك عذب املسموع ، واليكون ذلك مما تردد على ألسنة ، وأن يكون مغرض القصيدةداال على 

 ، أو مما اختص به شاعر ومل يتعرض أحدخليليالشعراء يف املطالع حىت أخلق وذهبت طالوته كلفظة 
 ؤثرة واجلديدة املبتكرةانتقاء الصيغة األسلوبية امل ألنّ  ؛1) "  قفانبك ( :، كقول امرء القيس ألخذه منه

اصة خ، وأقدر على مفاجأته ولفت انتباهه، أقرب إىل املتلقي اليت تداعب أوتار النفس وتناجيها، جيعلها
   .غرض القولعند مالءمتها للمقصدية الشعرية و 

 

دعوة إىل جتويد مطلع صدر البيت ، من حيث البناء والرتكيب ، وحسن اإلعراب هذه  كانت
 لفال يشرتط فيه كثري مما يشرتط فيما جاء يف صدر املصراع األوّ فأما صدر املصراع الثاين " عن الداللة 

 الثاين املصراع صدر اإلصرار على جودة  .2 "  حكم األلفاظ الواقعة حشواوإمنا حكم صدر املصراع الثاين
صلته  ، مثاليف املتلقي أوّ  يومن وراءه مطلع القصيدة ؛ دليل على االهتمام بالبنية النصية ودورها التأثري 

وهو ما يتأكد  ،يطبعه االنسجام واالتساق دامبا يليه من فصول ثانيا، غايته جعل هذا النص نسيجا واح
فأما ما جيب يف املقاطع على ذلك االعتبار وهي أواخر القصائد ، فأن "  من خالله حديثه عن املقاطع

، وأن يتحّرز فيها من قطع  يُتحرى أن يكون ما وقع فيها من كالم كأحسن ما اندرج يف حشو القصيدة
 ل إىل ما قصدت تنفرها عنه أو ممي، الكالم على لفظ كريه أو معىن منفر للنفس عما قصدت إمالتها إليه 

وما تومهه داللة العبارة ، ظ يف أّول البيت الواقع مقطعا للقصيدة من كل ما يكره ولو ظاهره وكذلك يُتحفّ 
ذا املوضع ألنّه منقطع  ... معىن حسنأّوال وإن رفعت اإليهام آخرا ودلت على  وإمنا وجب االعتناء 

   .3 " اإلحسان املتقدم عليه يف النفسفاإلساءة فيه ُمعفية على كثري من تأثري...الكالم وخامتته
  ورا ملعطيات النص ومقاطعه وفصولهوتط اطع، هو جعلها متمخضة عما قبلها،ما يستحسن يف املق

ء القارى /ليختم الّنص جبميل الدالالت، حىت يتمكن املتلقي .والعباراتتقى فيها أحسن األلفاظ فين
طع ، ليجيء املق ، من الشعور باملتعة اجلمالية ملا ورد يف أجزاء النص رهوهو يطالع النص وينظر إىل معما

  .توكيدا هلذا احلسن وترسيخا له
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عنايته األقل  يربز ،فيها وما يكره، وما حيسن قاطعاملتفصيل حازم للحديث عن املطالع و 
االيت أسهب يف احلدي، باملقاطع مقارنة باملطالع  يدل على أن " هذا . ث عن شروطها ووجوب العناية 
، ولكّنه كان ينظر  باعتباره مفهوما متعلقا ببناء القصيدة فقط) املطلع واملقطع ( حازما مل يكن ينظر إىل 

، فتجاوز بذلك البحث يف مطلع القصيدة بيت نفسهصاحلا للنظر يف بناء ال إليه باعتباره مفهوما
؛ إذ 1 "ملطلع، ومقطع املطلع، ومطلع املقطع ومقطع املقطعمطلع ا: ىل البحث فيما يسميهومقطعها إ

وإن كان بعض الشعراء ال يظهرون هذه العناية وال ، حازم النقدية وجهة نظر يف املذهب املختار يشكل 
م على إنتاج أفضل األشعار ، يذهبون هذا املذهب ، ُمعتدِّين   .دون مراعاة الشروط املذكورة بقدر

  

 :  المبادئ اإلبداع في-1-1- 2 –2   
  

فيها ، ليخص املبادىء بتفصيل  يسرتسل حازم يف حديثه عن بناء القصيدة وما جيب مراعاته
وفيه ، ن عن براعة الشاعر يف االستهالل وجودته إعال ل ما يطالعه املتلقي من النص ،، باعتبارها أوّ أكرب

وحتسني االستهالالت واملطالع من أحسن شيء يف هذه الصناعة  إذ هي الطليعة " لفت النتباه املتلقي 
ما بعدها ، املتنّزلة من القصيدة منزلة الوجه والغرّة ، تزيد النفس حبسنها ابتهاجا ونشاطا  الدالة على

ورمبا غطت حبسنها على الكثري من التخّون الواقع بعدها إذا مل . ذلكلتلقي ما بعدها إن كان بنسبة من 
   .2 "ها يناصر فيما وليّ 

  

جودة مادة وتركيب هذا ستالب النفسي عند املتلقي ، مرده قدرة املطلع على إحداث اال
ال خيلو اإلبداع يف املبادىء من أن يكون راجعا إىل ما يقع يف األلفاظ من حسن مادة "  ؛ إذاملطلع

واستواء نسج ولطف انتقال وتشاكل اقرتان وإجياز عبارة وما جرى جمرى ذلك مما يستحسن يف األلفاظ  
 وما جرى أو إىل ما يرجع إىل املعاين من حسن حماكاة ونفاسة مفهوم وتطبيق مفصل بالنسبة إىل الغرض

، أو ما يرجع إىل النظم من إحكام بنية وإبداع صيغة ووضع، وما جمرى ذلك مما يستحسن يف املعاين
 3 " منحى ومذهبإىل األسلوب من حسن منزع ولطف أو ما يرجع ناسب ذلك مما حيسن يف النظم، 

؛ من دال ومدلول نصيةبالعناصر ال - كغريه من أجزاء النص   -اإلبداع يف املبادىء واإلجادة فيها يرتبط 
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مع مالءمة ، لفت انتباه املتلقي وجيذبه إىل النص ي شكل، ب ومتتايات مجلية؛ أي بالتمّيز يف طريقة البناء
  .تفرضه من معطياتهذا املطلع للمقصدية الشعرية يف النص وما 

لنفس السامع أو ر الكالم مبا يكون فيه تنبيه وإيقاظ مما حتسن به املبادىء أن يصدّ " هلذا الغرض كان 
ويل أو تشويق ويف الكالم ماله صورة  ... أن يشرب ما يؤثّر فيها انفعاال ويثري هلا حاًال من تعجيب أو 

ا الئقا أن يكون رأس   بادىء وال يكون له هيأة تصلح ، ومنه ما ال يليق باملكالم ومفتتح قول يصري 
ذا املوقع من صيغ  ،1 "هلا ن من جذب املتلقي وإثارة ميكّ و ، سن املبدأيزيد من حتوظيف ما يليق 

  .بايقاع االرتياح النفسي لديهاهتمامه بالنص ، 
  

دافعها  ،، والقاضية بضرورة االعتناء باملبادىء وجتويدها اليت أطلقها حازم للشعراء الدعوة
بناؤه هلذه النظرة إىل االستهالل ، واخلامتة  قائم على " لذا فإّن  ؛ ارة املتلقيبدورها الفاعل يف استثيقينه 

فال يسوغ أن يصدم ، ، ومنو التأثري العاطفي والوجداين للقصيدة فيه  أسس نفسية تراعي شعور القارىء
فمن طبيعة  .املتوازنة إىل أجزاء النصرتكه صريع النظرة غري أو مشاعر متضاربة، تبأحاسيس القارئ 
من التقلبات  اليت تفيض يف جوٍّ أو مناٍخ خالٍ ، اإلحساس والتجاوب مع املشاعر املتجانسة  القارىء

فقد ،  هأمر ليس من إبداع ،املبادىء ، وما جيب مراعاته يف بنائها مطلب حازم املتعلق ب .2 "العاطفية 
  .بيانه ند مواطنه ابن رشيق كما متحىت عه من النقاد ، سواء يف املشرق أو عند سابقي وجد

    

 : فكرة التناصر في المبادىء -2-2-1-2     
 

بدورها التأثريي  ليقينه، وجعلها مناسبة ملقاصد الشاعر،  إحلاح حازم على جتويد املبادىءيأيت
ودعما  -لدى السامع ؛ وهي إثارة التخييل حتقيق للغاية الشعرية عنده -القارئ / يف نفس املتلقي

   .ملذهب حازم يف بناء النص
بكيفية بناء  تتعلق، التناصرعن فكرة أطلق عليها اسم  - يف ذات اإلطار -صاحب املنهاج حتدث 
 ليس متاحا للشاعر يف كل األحوال أمرا  زها يف كل بناء نصيملا كان حتقيق جودة املبادئ ومتيّ  .املبادىء

: املتوفرة فيها فكانت بالنظر إىل اخلصائصمستويات؛  /ثالثة أنواعحازم مستوى اإلجادة فيها فقد جعل 
 وأكثر ما ... أحسن املبادىء ما تناصر فيه حسن املصارعني، وحسن البيت الثاين على ما تقدم ذكره" 
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فأما العرب املتقدمون فلم يكن هلم بتشفيع البيت  ،اإلحسان يف املبادىء على هذا النحو للمحدثني وقع
  :  وكثريا ما كانوا يتسلسلون فيه يف ذكر املواضع حنو قول امرئ القيس .بالثاين كبري عنايةل األوّ 

    .1 " اتِ رَ مَ ي األَ ذِ  ، فالُجبِّ  لٍ اقِ عَ  لىَ إِ ++ ، فَنفٍي فمنعٍج تٍ يْ لِّ حَ فَ  ولٍ غُ فَـ                 
          

عضد ب طالب ، بل)الصدر والعجز ( ودة املصراعني مل يكتف حازم يف حديثه عن املبادىء جب
 يراه متجلٍ  ماوهو  ز يف بناء النص،وترسيخا للقدرة على التميّ ؛ توكيدا للحسن، هذه اجلودة بالبيت الثاين

  .شعراء احملدثنيبشكل واضح عند ال
  :أيب الطيب يتناصر احلسن يف املصراعني دون البيت الثاين حنو قولأن " يلي هذا املستوى 

  .2" ي قِ ي المآَ فِ  ةً قَ لْ خِ  عَ مْ الدَّ  بُ سِ حْ تَ ++  اقِ شَّ العُ  ةِ رَ ثْـ ـكَ ا لِ اهَ رَ ـتأَ              

يأتيان حبيث ؛ ، وإحداث التالؤم واملناسبة بني البيت األول والثاينعجز الشاعر عن التمّيز يف بناء املبادئ
إذا مل يكن " : على اعتبار أنه بدأجودة نظم هذا املعلى  يؤثر بشكل ما، من احلسنعلى درجة واحدة 

اء املبدأ وحسن الطليعة وخصوصا إذا كان فيه قبح  البيت الثاين مناسبا لألّول يف حسنه غّض ذلك من 
لتجويد ؛ أن جيعل منه يريد حازم من هذا اإلصرار على ا .3" جهة لفظ أو معىن أو نظم أو أسلوبمن 

  ).النص(لنص ، فعنايته باجلزء غرضها كمال الكل صفة شاملة ل
  

وليه منطا  ل وكان ماتكون املبادىء اليت حسن فيها املصراع األوّ أن " :هوأما النوع الثالث 
حبيث تفوق املبادىء اليت تناصر احلسن يف مصراعيها ؛ مبا وقع فيها  ، من الشرفوسطا يف الكالم

  : وذلك حنو قول امرىء القيس لتايل هلماوالبيت ا
  .4 " لِ ومَ حَ فَ  ولِ خُ الدَّ  نَ يْ ى بَـ وَ اللِّ  طِ سقْ بِ ++  لِ زِ نْ مَ وَ  بٍ يْ بِ ى حَ رَ كْ ذِ  نْ مَ  كِ بْ ا نَـ فَ قِ         

  

املصراع الثاين فصيحا لكن أقل جاء  ، يف حني القسم الثالث يف املصراع األول تركز حسن
وأقدرها على التأثري  مينع من أن جيتمع  فيه احلسن ككل فيكون أبرع االستهالالتلكن ذلك مل  .جودة
  .لقييف املت
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ا على حسن املبادىشعريةيف انتقاء النماذج الإىل حّد كبري ق حازم وفّ  ء  ، اليت استشهد 
اأيّ و    . رأيه يف هذا الصدد د 

للمبادىء على تعكس تراتيبه "  بيان الفوارق يف البناء ؛ إذلـ جاء حتديد صاحب املنهاج هلذه املستويات
مظهرا من مظاهر  إالّ  -يف جوهره  -وليس التناصر . لتناصر يف جودة الكالم، أثر اهذا النحو املنطقي

ن ملعيار املناسبة وفكرة وميك. ، السيما يف طليعتهالرتابط املضموين والشكلي بني وحدات الفصل الواحد
دالليا متفاعال متبادل التأثري باإلجياب ا لغويا إىل بنية النص بوصفه كال أن ميثال منظور التناصر معا 

ة ، فإّن ذلك يعين أن احلسن يف املبدأ ليس صفة قبليدا به حبسن غريهحسن اجلزء معت، إذا كان لسلبوا
رورة أن النص ليس جمموع أجزائه ولكّنها صفة استعمال يكتسبها اجلزء يف حميط الكل وسيعين هذا بالض

   .1 "صيلة التفاعالت بني تلك األجزاء ولكّنه ح
عند حديثه عن وصل  اآلمديل اإلشارات عند نقاد مثإن وجدنا هلا بعض و عند حازم  فكرة التناصر

 امل نقل أأكثر وضوحا وتفصيال، إن هي عنده ف ؛* البيت اجليد ببيت هو غاية يف احلسن واحلالة
 ناء وجودة البهدفه بعث احلسن  ،، عرب مستوياته املختلفة فالبحث عن اجلمال داخل النص .ةجديد

  .باالستهالل عرب النص كوحدة كاملة بداية
 

  

  : صــلـــالتخ -2-2-2
 

فهو  .، عرب األجزاء املكونة للنصل من غرض إىل آخر عن طريق التدرّجالتخلص هو انتقا
وهو ، بالقصائد املركبة يرتبط التخلص  .ص من خالل الربط بني بناه الصغرىغايتها اتساق النمسة بنائية 

بالكالم من جهة إىل أخرى أو غرض إىل آخر ال خيلوا  واعلم أن االنعطاف: " ما أشار إليه حازم بقوله
وجتعل مآخذ الكالم يف ،  ل ألن يستدرج منه إىل الثاين، فيذكر الغرض األوّ ال من أن يكون مقصودا أوّ 

وينتقل من أحدمها إىل اآلخر بعدها الغرض الثاين موقعا لطيفا ، أة ألن يقع ل صاحلة مهيّ الغرض األوّ 
ال يف غرض الكالم األّول أن جيعل ذكره سببا لذكر الغرض الثاين ال يكون ُقصد أوّ  وأ ، انتقاال مستطرفا

 ا يسنح، وإمنّ ل الكالم ينوي الغرض الثاين يف أوّ  وال توطئة للصريورة إليه واالستدراج إىل ذكره بل ال
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. 1"الكالم حناءمن أهة ومنحى ج ا ويالحظه الفكر املتصّرف بالتفاتاته إىل كلّ للخاطر سنوحا بديهيّ 
ل إىل الثاين ج ، فيفضي األوّ ، قد يقصده الشاعر فيأيت بالتدرّ تساق أجزاء النصاللربط و للص وسيلة التخ

. هآخر يُتخلص إليبربط كالم ب، وعن بديهة غري قصد  عن أو أن يتحقق هذا االنتقال. بنقلة رُتب هلا
  .، تسهم يف حبك النص ومتاسكهرجة األوىل تساقية من الديبقى التخلص صورة ااألمر مهما يكن 

  

أن جيمع بني حاشييت  : " وهي االلتفاتاسم ية يف االنتقال الطريقة الثانأطلق حازم على 
كالمني متباعدي املآخذ واألغراض، وأن ينعطف من إحدامها إىل األخرى انعطافا لطيفا من غري واسطة  

  .تكون توطئة للصريورة من أحدمها إىل اآلخر على جهة من التحّول
ا مهيّ واالنعطاف غري االلتفايت يكون بواسطة، بني املنعطف منه واملنعطف إليه، يوجد الكال ًئا م 

يسهم  .2 "ذلك يشعر به قبل االنتهاء إليه، وسبٍب جيعل سبيال إىل للخروج من جهة إىل أخرى 
أو بنّية يف ذلك أو ، ذلك دون واسطة ؛ أي بغري توطئة أمتّ  يف الّربط بني أجزاء النص، سواءااللتفات 
  .هنصا على براعة الشاعر وجودة بناء تأكيدني ُبىن النص، فغايته تبقى التماسك واالتساق ب، بواسطة 

الذي غايته التنويع يف طريقة االنتقال يف الكالم  - االلتفات والنقلة بني املعاينذكر حازم أنواعا من 
ا وه" تفطنه  واملمّيز لديه - والربط بني أجزائه  ي أنّه قد ربطه باألسلوب يف االلتفات إىل خاصية ينفرد 

  ما قاله ابن املعتز من االنتقال بني الضمائر بل الحظ خاصيته األسلوبية ، ومل يقف عند حدّ واملنهج 
شكل االلتفات وسيلة مساعدة لربط  .3" ، وأثر ذلك يف مجال األداء الفين  ومراوحته بني الرقة واخلشونة

  .املعىن بني أجزاء النص وفصوله، حفاظا على االنسجام والتجانس فيه
  

حسب  -هم ، فلشعراءصيب املتأخرين من االتخلصات هي من نذهب حازم إىل أّن أفضل 
القد تفوّ  -رأيه  شعراء احملدثني أحسن مأخًذا يف التخلص "  ؛ حيث كانقوا على القدماء يف هذا ا

 وعدّ دع ذا، : ا كانت ُقصاراهم يف اخلروج إىل املديح أن يقولواالستطراد من القدماء ألن املتقدمني إمنّ 
م كانوا ا كان من أجل قصد املمدوحيصف ناقته ويذكر أّن إعماهلا إمنّ  أو القول يف هذا، ّ ، وعلى أ
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ومن  ،فقد ندر هلم من التخلص ما يستحسن  ، معتمدين يف اخلروج على تعدية القول أو تعدية العيس
وقد كان يف احملدثني من يعفي خاطره يف اخلروج إىل املديح اقتداء . ال ينكر االبداع فيهاالستطراد ما 

إن برعوا و  -ص إىل املديح القدماء يف التخلّ  طريقة ،1"  غري توطئةمن باملتقدمني فيهجم على املديح 
  .دينتقاهلم بغري توطئه أو مته، فكان افقد خرج عنها احملدثون ، مشرتكة بينهم فهي - فيها 

  

ق باالنتقال من تعلّ ، خاصة يف ما اتساق النص وترابط أجزائهيف ضرورة سابقيه  وافق حازم
الّذي جيب أن يُعتمد يف اخلروج من غرض إىل غرض أن يكون الكالم غري منفصٍل "  ، فــــغرض إىل آخر

حىت يلتقي طرفا ؛  جيمع بني طريف القولو ، تال يف ما يصل بني حاشييت الكالمأن حيُ ، و بعضه عن بعض
الذي هو  - يوّظف الشاعر يف التخلص .2 " األغراض املتبانية التقاء حمكما غريمها من النسيب أوح و املد 

إسهاما  ، كال منسجماجلعل نصه   ؛ ه اللغوية والنظميةخمتلف إمكانات - ربط بني أجزاء النص وأغراضه
بيد  .ل معهومحله على التفاعاملتلقي ،  / السامع لدىل يهي إحداث التخيو  لغايته األساسية ،يف حتقيقه 

 أجزاء النظام ، فإّن الّنفوس ال يظهر التباين يفو  خيتل نسق الكالم"  بأالّ  حمكومأّن إدراك هذه الغاية 
  تقلًة من معىن إىل معىن مناسب لهمن، و فن مشابه له من الكالم إىل  انت متدّرجة من فنّ املسامع إذا كو 

ا من فنّ  ألنفس يف َجَدت اله من غري جامع بينهما ومالئم بني طرفيهما و ن مباين إىل ف مث انتقل 
ن شأنه احملافظة على انسجام الكالم  ، مجالنتقال السلس املتدرّ فا ؛ 3" عنه نـََبتْ طباعها نفورًا من ذلك و 

  . واتساق أجزاء النص
  

طريقة  ": ما هو نصهمن خالل  جلالنتقال املتدرّ توضيح الطريقة املثلى على حازم ف عك
ا أبًدا حنوانالتخلّ  فيه إىل ما يُراد التخلص إليه ويُنتقل بتلطف إليه مما يناسبه  حنو يُتدرج: ص يُنحى 

ص فيه بتدرج وانتقال من الشيء إىل ما يناسبه ويشبهه ولكن حنو ال يكون التخلّ ويكون منه بسبب، و 
ص إليه مبا يكون ما يريد التخلّ إىل فيعطف ، مالحظته طرفًا من طرف و ، ٍز زًا من حيّ اخلاطر حيّـ بالتفات 
بذلك أو واسطة تنظم بني الطرفني ولكن  خمالفا أوشك انعطاف من غري مقّدمة ُتشعرله أو مناقضا 

كما   - فاملنحى الثاين  ؛4"  عة إىل اآلخر على جهات من املآخذالتخّلي عنه دفباخلروج من أحدمها و 
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سلبيا على عملية بوصفه ّمت من غري واسطة ، مما انعكس ّفق ، يكون االنتقال فيه غري مو  -حه حازم وضّ 
اهلزة الشعورية اليت كان يأملها املبدع من  فأخفق يف إحداثالتلقي ؛ ألنّه خّيب أفق انتظار املتلقي ، 

  .خالل نصه
  

درج فيه من ق بغرض النسيب ، الذي يُتتعلّ ما : ج منهاقّدم حازم مجلة من األمثلة عن التدرّ 
 الَبني، (األمور احملزنة ، خاصة تلك احملبوب معاله عالقة باحملب ، إىل ذكر ماله عالقة باحملب و  ذكر ما
  1.ليلج إىل ذكر األمور السارة اليت يرجو وقوعها ، لينتقل بعدها إىل غرض املديح  ،)  ، الصدّ الفراق

شجاعته ، مث ذكر قوته و أما املديح املتخلص إليه من نسيب ، فيكون البدء فيه بذكر خصال املمدوح 
التمين اء احلديث بالّدعاء و إو  -إن وجد  -ب يث عن أصله الطيّ ج للحددحره لألعداء ، مث التدرّ و 

  2 .للممدوح
  

دافعا وراء إطالق حازم جللمة وترابطه وائتالف معناه،  أجزاء النصكانت الرغبة يف انسجام 
  3:  جمملها يف توكيد هذه الرغبة ، فطالب الشاعر بــ من التحذيرات ، تصب يف

 .االحرتاز من انقطاع الكالم -
 .االحرتاز من اضطراب الكالم -
 .االحرتاز من النقلة بغري تلطف -
 .ُجيهد الشاعر نفسه يف حتسني البيت التايل لبيت التخلص  أن -

 عارف بأسرار هذه الصناعة ، نفسهس، ناقد متمرّ ، و ر ذّواقاملقدمة من شاع، هلذه التنبيهاتجيد القارئ 
هي أهم خاصية حتكم املنتج الشعري حىت و  متماسك األجزاء،، سق ومنسجم أمام دعوة إلنتاج نص متّ 

   ."النص " هذه التسمية  ملحي
كل بيت ، أمله يف حتقيق اإلبداع والتمّيز   معاملنهاج صاحب يطلقها  اليت ما فتئترتجم هذه الدعوات 

  .وحدة شاملة/ تساق ليشمل البنية الكربى للنص تعميم االيف هذا النص ، و 
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ناية سلبا ، أو يف املعىن من خالل الكقد يقع يف الّلفظ من خالل احلشو خللأي  ينعكس
ما ؛  ، أو على مستوى البنية الكربىاء على مستوى املتتاليات اجلمليةسو ، على بناء النص يضعفان  "أل

يف  -، يف موضع تلح فيه احلاجة إىل نقل الكالم قوة إخالص التخلص لوظيفة الربط املضموين املنطقي 
ّ . من حمور خطايب إىل آخر -ج تدرّ  ماما يضعفان قوة إخالص التخلّ إ يقيدان  ص لتلك الوظيفة ألّ

ج يف هذا التدرّ  ؛1"  املعىن تشاب مباشرة املعين بالزمتضعفان السالسة و : حركته اللفظية واملعنوية
  .نصيعامة أخرى يف صرح بناء اتساق موضوعاته ، داالنتقال بني أغراض النص و 

  

البيت التايل لبيت التخلص من خالل دعوة حازم إىل جتويد  البنائياملذهب هذا  سخيرت 
ُجيَهد يف حتسني البيت مما جيب اعتماده يف التخلص أن " كان ف. ا للنقلة النوعية التدرجيّية يف النصتوكيد

من مناقل الفكر يف ما أّول منقلة ه أّول األبيات اخلالصة للمدح أو الّذم، و التايل لبيت التخلص ، فإنّ 
نشاطًا لتلقي ما يرد ، فإّن فس لتستأنف هزّة و ، فيجب أن يعتمد فيه ما يكون حمرًكا للنّ ختلصت إليه
ذا    إن الدعوة إىل جتويد البيت الثاين ؛2" ية بالبيت الثاين من مطلع القصيد حنو العناالبيت العناية 

ريقة نظمية غرضها إشاعة طللنص ، كما أنّه وحدة شاملة أو ختلًصا ، غايته جتويد ال سواء أكان مطلًعا
على مطالعة  -ال يعرف الفتور  - إقبال دائم اجلمال واالتساق يف النص؛ بغية جعل املتلقي يف شغف و 

  . االنطباع الذي ينشده الشاعر من خالل نصهلديه  حيققمن مث النص ، و 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   

                                         
 .142النص واخلطاب واالتصال ، ص . حممد العبد  1
  .321منهاج البلغاء ، ص . حازم القرطاجين  2



 
 

179 
 

  

  :اإلنتهاء أو االختتام - 2-2-3      
جتلى  .عن عنايته ببقية أجزاء النص صيدة أو منتهاهابنهاية الق القرطاجين ال يقل اهتمام

الذي شكلته يل مبا قد يسيء إىل االنطباع األوّ  صعوته إىل عدم قطع الكالم يف النّ ذلك من خالل د
هذا اجلزء من  مناقضةجرّاء  -خبيبة أمل هذا األخري يصاب  ال حىتاء النص السابقة لدى املتلقي؛ أجز 

  .تؤثر على عملية االستجابة لديه - ان ينتظره ملا كالنص 
ص بأجزاء النّ ربطه ، عرب ما منتهاه ه، السيص بتحسني أجزائاملنشودة من النّ الغاية التخييلية بلوغ رتبط ي

 القصيدة  يكون ما وقع فيها من الكالم كأحسن ما اندرج يف حشو "حىت  مع حسن صياغته، السابقة
فس عما قصدت إمالتها إليه أو ُمميل هلا ٍر للنّ معىن منفّ و ز فيها من قطع الكالم على لفظ كريه أوأن يُتحرّ 

 .1" ل البيت الواقع مقطعا للقصيدة من كل ما يكرهظ يف أوّ وكذلك يتحفّ  .رها عنهإىل ما قصدت تنفّ 
 ، ليقينهصياغتهاحسن و  خلامتة القصيدةاملالئمة  غويةاملادة اللّ بانتقاء العناية ضرورة حازم على  يأيت تأكيد

ص األخري والنّ من جهة ، وعلى التفاعل بني هذا ني املبدع واملتلقي بيصال بتأثري بنائها على عملية اإل
  .منتهى الكالم وخامتته ابوصفه من جهة أخرى ،

وهو  ،النصاملالءمة بني الّدال واملدلول يف توكيد لضرورة ه للخوامت باملقصدية الشعرية هو كما أن ربط
     * :ا ببيت املتنيب الذي يقول فيهاستشهدقد  ماال سيما أاشرتك فيه مع مواطنه ابن رشيق ، مقصد 

  َو الَ وَصْلت ِبَها إالّ ِإلَى َأَملٍ ++ ظَفٍر  لىَ َفالَ بـََلْغَت ِبَها إالّ إِ              
  

ا قائال دفعت مكانة اخلامتة يف النص الشعري حازما إىل بيان ا االختتام فأمّ : " طريقة إجاد
 .ومبعاٍن مؤسية فيما ُقصد به التعازي والرثاء ،أن يكون مبعاٍن سارة فيما قصد به التهاين واملديح نبغيفي

وينبغي أن يكون الّلفظ فيه مستعذبًا والتأليف جزال  .غرض مبا يناسبه وكذلك يكون االختتام يف كلّ 
غلة باستئناف شيء تشد ما وقع فيه غري مغة لتفقّ الّنفس عند منقطع الكالم تكون متفرّ  متناسبا، فإنّ 

 مع جودة بنائها وتالؤم معناها إنّ ، فن املتلقيآخر ما يعلق بذههي  صيدةمتة القخاملا كانت . 2 "آخر
ودليل  كريس لرباعة الشاعر يف بناء نصه،هو ت -لغرض القول مبناسبة موضوعها  - أجزاء النص السابقة

  . على اتساق هذا النص الذي ما فتئ التمّيز يطبع أجزاءهأكرب
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  :لص من ذلك إىل القول بأنّه قد خن
  
ات كانها أكثر قدرة على إظهار اإلمياأر ، اليت واملركبة ناقدانا عن ميل للقصائد الطوال نأبا -

من املدح والنسيب  الجعف، ما دفعهما للتفصيل يف طرق بنائها هوالّلغوية والتصويرية للشاعر، 
 . منوذجا هلا

ا على األبيات و املقاطع بدايات املطالع و  على جعل" املنهاج " و " دة العم" اصاحب مجعأ - ايا
 . خوامتهارافضني اعتبارها مبادئ القصائد و التوايل ، 

 قادالنقال به أسالفهما من البالغيني و  ، تأكيدا ملااقدينا إىل جتويد املطلع يف ذاتهدعوة ن جاءت -
يف هذه املطالع وما  ل إىل التفصيل فيما يستحسنما - املتأثر بعلوم املنطق -د أن حازما بي

 . يستقبح فيها
.  سياقهالداخلي للمطلع ومقصد الكالم و ء التناسب بني البناعوة إىل الدّ إشرتك الناقدان يف  -

 . فيه عن املعاين املكرورة، واالبتعاد ز يف بناء مطلع املطلعالتميّ ضرورة على فأكدا 
ما إجتلى األمر ذاته  توكيدا ، بلها، وتطورا ملعطيات النصعما ق جعل املقاطع متمخضةىل يف دعو

 . هحلسن
        ؛ أيمتتاليات مجليةمن دال ومدلول و  بالعناصر النصية ؛إلبداع يف املبادئ عنايتهما با ترتبطا

  . مراعاة السياق ومعطياته ، معبطريقة البناء
يطالعه املتلقي من ل ما أوّ  اباعتبارمه - ني حديثه عن جتويد املبادئ باملصراعمل يكتف حازم يف  -

عند الشعراء  ه أكثر جتلٍ ، وهو أمر يراىل عضد هذه اجلودة بالبيت الثاينبل دعا إ -النص
 . احملدثني
تفصيال منها عند بعض النقاد أمثال فكرة التناصر عند صاحب املنهاج أكثر وضوحا و  جاءت

فرغبة ناقدنا جلية . ببيت هو غاية يف احلسن والطالوة اآلمدي ، الذي دعا إىل وصل البيت اجليد
 . ر اجلمال عرب خمتلف مستويات النصيف بعث عناص
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التنويع و  ىل الرتتيب هلذه النقلة بني أجزائهدعيا إف، جعل ناقدانا من التخلص وسيلة التساق النص -
 . املنتهجة هاطرقيف 

س على ، وينعكالذي يرتاوح بني الرقة واخلشونة ،اللتفات باألسلوب واملنهجربطه ل ز حازم يفمتيّ  -
 . مجالية التعبري عن الداللة

م ينتقلون بغري ا - تفق ناقدانا على أن أحسن التخلصات كانت من نصيب الشعراء املتأخرين ، ألّ
 . متهيدتوطئة أو 

 .يف النصربط اخلوامت باملقصدية الشعرية ، ترسيخا لعناصر اجلمال طالبة بشرتك ناقدانا يف املإ -
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تسهم يف ضبطه وإعطائه ؛ حيث را هاما من عناصر اإليقاع الشعريتشكل القافية عنص

اية كلّ نغما متزنا   .بيت ، من خالل تلك األصوات املنسجمة ، واملتكررة يف 
 عدة أصوات تتكرر"  :فالقافية هيليشكال موسيقى القصيدة ونغمها املوحد ؛ ،  ارتبطت القافية بالوزن

يشكالن عنصرا بنائيا  فانتظام هذه األصوات وتكررها ؛1"  األشطر، أو األبيات، من القصيدة يف أواخر
  .د عناصر الشعرية بامتياز، وهو ما جيعلها أحص إيقاعا موحداهاما ، يعطي النّ 

  

  :عند ابن رشيق -1
  

  :بناء القصيدة باعتبار القافية -1-1  
  

وكذا  ،حركتهاو  حروفهاو  بطريقة بناء القافية -من النقاد غريه على غرار  -اهتم ابن رشيق 
ا؛ من منطلق اعتباره إياها  سمى شعرا حىت يكون له ، وال يشريكة الوزن يف االختصاص بالشعر "عيو

من  إضافة إىل إسهامها يف متاسك النص، يف إعطاء الّنص صفة الشعرية القافيةتسهم  .2"  وزن وقافية
أن يتساوى اجلزآن من غري " ابن رشيق أّن التقفية يف لذلك اعترب  .خالل ذلك اإليقاع النغمي املّوحد

مل خيتلف  فكّل ما... ، فال يتبع العروض الضرب يف شيء، إّال يف السجع خاصة  نقص وال زيادة
  هذا االلتزام، 3" صيدة إّال يف السجع فقط فهو مقفىاألّول مع سائر عروض أبيات القعروض بيته 

، مما يدفعه إىل االنسجام والتناسب باملتلقي  يشعروالتساوي النغمي واإليقاعي بني العروض والضرب ، 
  .التفاعل مع النص

  

آخر "  حصرها بني، الذي فقد تبىن ابن رشيق تعريف اخلليل ،تعّلق بتحديد القافيةما أما 
على هذا  -والقافية  .، مع احلرف الذي قبل الساكنل ساكن يليه من قبلهأوّ حرف يف البيت، إىل 

حركات فالقافية هي  ؛4 "تكون مرة بعض كلمة، ومرة كلمة، ومرة كلمتني - وهو الصحيح  املذهب
اية كلّ ا وسكنات ا الشاعر القدمي يف  مبثابة " فهي  ؛ الكلمةحجم  ظر عن، بغض النّ بيت لتزم 
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 . 261، ص 1العمدة ، ج . ابن رشيق  2
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 ، الذي يطرق اآلذان يف فرتات زمنيةرددها، ويستمتع مبثل هذا الرتددالفواصل املوسيقية ، يتوقع السامع ت
هذا االنتظام يف تكرار هذه  ؛1"مقاطع ذات نظام خاص يسمى الوزن  عدد معني من منتظمة، وبعد

   .للنصيف البناء العام الفواصل املوسيقية شكل لبنة 
قول  "أّن ما جاء به اخلليل هوب؛  ، وانتقاده لغريه من التعريفاتتعريف اخلليل للقافيةل تبّنيهر ابن رشيق برّ 

  .ز صاحبه ودقة وضعهيعكس متيّ كما  ،2" مضبوط، حمقق، يشهد بالعلم
  

 فكأّن الشاعر ... تقفو إثر كل بيت"  باعتبارهاالقافية موقعا هاما يف بنية النص،  تحتلا
ل ما تؤديه من دور مجايل وبنائي ، من خالزةمنحها قدرة تأثريية مميّ ما هو  ،3" أي يتبعها  ؛يقفوها

ا من دورانتقاء قافية ممقدرة الشاعر على يعكس  يف عملية التواصل بني طريف  تمكنة ، تؤدي ما أنيط 
 *، أو كاألواخيكاملوازين واألمثلة لألبنية" اعتربها ابن رشيق  نظرا ألمهية هذا الدور .العملية اإلبداعية
 .ءبنا، فتأيت متمكنة التتالءم مع ما قبلها وما بعدهال،  أحل على حسن وضعهاف ؛4 "واألوتاد لألخبية
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  : طريقة بناء القافية -1-1–1             
 

حيث   ؛تباين طرق عملهم فيها فالحظهم، قف ابن رشيق عند طرق الشعراء يف بناء قوافيو 
من إذا أخذ يف صنعة الشعر كتب من القوايف ما يصلح لذلك الوزن الذي هو فيه ، مث أخذ " كان منهم 

ر ، إّال أنّه البد أن جيمعها ليكرّ اطرح ما سوى ذلك، و ما وافقها، و ساعد معانيه، وشريفها وما لهامستعم
اعترب ابن رشيق هذه  ؛1"  اق القوم، هذا الذي عليه حذّ حني العمله يف ، ويُعيد عليها ختريّ فيها نظره

السبيل األمثل يف البناء، تزيد الدقة يف جعلها  العارفني واملتمرسني من الشعراء، فهي الطريقة من عمل
  .أكثر متكنا، وأحسن وضعا وبناء

  

، ونظم القافيةواملعىن خلدمة فظ اللّ  أب بعض الشعراء يف بناء قوافيهم تسخريإذا كان د
كان " فقد  - يقول ابن رشيق  -؛ فإّن ذلك يدخل يف باب التكّلف عبارة وفق ما تتطلبه هذه األخريةال

وال يأيت به كثريا  ،، وذلك هو التصدير يف الشعرق األعجاز بالصدورأبو متام ينصب القافية للبيت؛ ليعلّ 
يف هذه الطريقة  ؛2 "اعر بيتا ال يعرف قافيتهيضع الش إالّ شاعر متصّنع كحبيب ونظرائه، والصواب أن ال

حىت أن ناقدنا يرى  .؛ حيث حيّمل الشاعر نفسه فوق طاقتهاقافية صعوبة كبرية، وتصّنع واضحمن بناء ال
، بل أصنع وال أقدر عليه ي مجلةأين ال أجد ذلك يف طبعغري " : فيقول ها؛على انتهاجنفسه غري قادر 

فأبين عليه القسيم ، ي ما يليق به من القوايف بعد ذلكمث ألتمس يف نفس ،على ما أريدهل القسيم األوّ 
، ه على القافية ومل أر أفعل ذلك فيه كما يفعل من يبين البيت كلّ : لثاينا وال يزحيين عن ذلك مبِخلٍّ عليَّ

ا، إّال يف الندرة اليت ال ل، وال يغّري عليَّ شيئا من لفظ القسيم األوّ مرادي جهة التنقيح  أو على يعتد 
ا ممن أوتو إدراكه إّال على قلة من الشعراء ب ، أمر يصعالقافيةجتسيد هذه الطريقة يف بناء  ،3" املفرط

  . مقدرة كبرية
  

حنو ذلك مثل أن تكون ثالثة أو رابعة أو  ،عينها لبيت من الشعرمن ينصب قافية ب"عترب كما ا          
ا ذلك املوضع، إّال إذا احنل ؛ ألنّه عن نظم أبياته، وذلك عيب يف الصنعة شديد ال يعدو  ، ونَقص بنيِّ

 تقّيد، 4 "داخال حتت حكم القافيةو  ،عليه يصري حمصورًا على شيء واحٍد بعينه، ُمَضيـًَّقا -أعين الشاعر-
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، فهي ال تسهم بأي شكل يف تعميق اهلوَّة بني أبيات القصيدة مما من شأنه حرية الشاعر ،الطريقة هذه 
 النصكما اعترب تعدد القوايف يف   ،متاسك النص ، لذلك اعتربها ابن رشيق من عيوب الصناعة الشعرية

، ويكثرون وقد رأيت مجاعة يركبون املخمسات واملسمطات: " قائال ؛البناءمن دالئل ضعف  واختالفها
ا دالة على عجز الشاعرحاذقا صنع شيئا منها، ومل أر متقدما منها   .1" *قوافيه ، وضيق َعطَِنهِ قلة و  ؛ ألّ

  
  

 :االلتفات -1-2      
 

االلتفات أسلوبا داعما لتماسك النص ؛ من خالل ربطه ملعاين األبيات  من ابن رشيق  جعل
 -وإن اختلفت تسميته عند غريه  -وقد عمل صاحب العمدة على حتديد معىن االلتفات  ،وإثرائها

عن األّول إىل الثاين فيأيت به   يف معىن، مث يعرض له غريه فيعدل  آخذاوسبيله أن يكون الشاعر " : قائال
  : ثريمث يعود إىل األّول من غري أن خيُِلَّ يف شيء مما يشد األّول كقول ك

ُهم َلْو َأنَّ الَباِخِلْيَن ، وَ              رََأْوَك تـََعلَُّموا ِمْنَك الِمطَاالَ ++ َأْنَت ِمنـْ
اب ، وجعله بابا على ِحدته بعد بقال ذلك ابن املعتز ؛اعرتاض كالم يف كالم ) وأنت منهم(: فقوله

فإّن  إذا كان االلتفات قطع للكالم مث إعادة وصله من جديد ،2 "اس جيمع بينهما ، وسائر النّ االلتفات
البنية الكلية للنص ، أو متاسك البيت مث باملعىن ، وال يؤثر على انسجامه ال خيلجميأه عفوا ودون تكلف 

، ومنزلة االلتفات يف وسط البيت   مبعناه ، وااللتفات أشكل وأوىلاس تتميماعدَّه مجاعة من النّ " لذلك 
؛ ألن االلتفات تأيت به عفوا وانتهازا ، ومل ستطراد يف آخر البيت، وإن كان ضده يف التحصيل كمنزلة اال

واالستطراد تقصده يف نفسك وأنت  .ُد إن شئت، مث تصله بع يكن لك يف خلٍد ، فتقطع له كالمك
 .3 "لقيه إلقاء وتعود إىل ما كنت فيه تأو  ،ىت تصل به كالمك عند انقطاع آخرهحتيذ عنه يف لفظك ح

ق يف بيان ماهية كل واحد جتاوز التشابه الظاهري ، والتعمّ على املوازنة هذه من خالل عمل ابن رشيق 
  .على حدة
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 ال، يف أسلوب االلتفات هو إسهامه يف إثراء املعىن، من خالل إضافة معان جزئية املمّيز
لذلك  ؛يف متاسك البيت، وانسجام معناه، ومن مث يكون توظيفه إسهاما يف البيتخترج عن املعىن العام 

االحنراف بروزا يف يعد أكثر صور  ... ه إليها البالغيونمن أهم الظواهر البالغية اليت تنبّ " االلتفات  اعترب
م لذاته أو ص، كاالحنراف من خطاب احلاضر إىل الغائب أو العكس أو من أحدمها إىل خطاب املتكلّ النّ 

كاالحنراف من الفعل املضارع إىل املاضي و  خطاب املفرد إىل اجلمع أو العكس،، وكاالحنراف من العكس
 أنّه احنراف ال يفخصوصية االلتفات  منتكك ذلل ؛1" أو من أحدمها إىل األمر أو العكس أو العكس، 

عر فإّن جتانسه مع مكونات البيت، مطلب يعكف الشا ؛، بل على العكسيتناىف مع املقام الذي يرد فيه
  .على حتريه يف منظومته الشعرية

  

 فقد يكون يف وسطه   -يقول ابن رشيق  -تعدد املواقع اليت يرد فيها االلتفات يف البيت ت
م بطريقة دع، فيكفيل جبعله يتجانس مع مكوناتهدمه من إضافة للمعىن العام للبيت  فما يق أو يف آخره؛

  : امرئ القيسوقد جاء االلتفات يف آخر البيت حنو قول "  ؛وانسجام معانيه، النصمتاسك  ما
ِلِك بَن َعْمرٍو           

َ
ـاِن رَاِق ِإَىل عُ ـَلُه ُمْلُك العِ ++  أَبـَْعَد احلَاِرِث امل   مَّ

  َواِن ــَح ِمْن اهلَ ــــــَوانًـا َما أُتِيْ ــــهَ ++   ْرِم ـــاَورًَة َبِين َمشَْجى بَن جَ ــــــجمَُ           
َزُهمُ  ++  ْرمٍ ـــَوَميَْنُحَها بـَُنو َمشَْجى بَن جَ              ، َحَناَنَك َذا احلََناِن َمِعيـْ

فإذا كانت وحدة البيت هي مناط  ؛2 "االلتفات الحنان حنانك ذا: وقوله ما أتيح من الهوان: فقوله
لتفات واحد من تلك األساليب اال .انسجام معانيه خيدم بشكل عام معىن النص فإنّ ؛ اهتمام ابن رشيق

  .لنصله إمكانية مضافة للمعىن العام يف اومن مث كان حسن استغال ،ة للمعىنمواملتمّ ، الداعمة
  

  :التكرار -1-3      
هذه الوظيفة انتباه ابن استقطبت  ،هلا وظيفتها يف البناء النصيسلوبية هامة مسة أ التكرار

ققة لتماسك النص حيث رأى فيه واحدا من األساليب احمل ؛كرار بباب يف عمدتهفخص التّ ، رشيق
 للّتكرار مواضع حيسن فيها" : ل موضحاقاف املعىن وتشكيله؛ملا يقدمه من دعم يف بناء  وترابط أجزائه،

 ومواضع يقبح فيها، فأكثر ما يقع التكرار يف األلفاظ دون املعاين، وهو يف املعاين دون األلفاظ أقل، فإذا
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، وال جيب للشاعر أن يكّرر امسا إّال على جهة التشويق فذلك اخلذالن بعينهفظ واملعىن مجيعا؛ تكرر اللّ 
اين ، مركزا على املعثالثالوقوف عند النوع المل مينعه من إطالة فحديثه عن هذه األنواع  ؛1"واالستعذاب 

  .ممثال لكل منهااملستقاة من أسلوب التكرار، 
  

براعة الشاعر ومتّيزه يف التخلص، أين تظهر يف  األسلوبية النصيةوظيفة التكرار تتجلى 
  : ...  القيسامرئ كقول   "االستفادة من هذا األسلوب 

  ـاِل  ـــــــٍم َهطَّ حـــــلُّ َأسْ ـــــــــــــَهـا كُ ــــَأحلََّ َعَليْ ++ ـاِل ـــِديَاٌر ِلَسْلَمى َعاِفيَـاٌت ِبِذي اخلَ      
  َعَلى َرْأِس أَْوَعالِ  ِبَواِدي اخلُزَاَمى أَوْ ++  زَاُل َكَعْهـِدنَا ــــــــَحنِْسُب َسْلَمى الَ تَ وَ      
  َاللِ ــــــِمَن الَوْحِش أَْو بـَْيًضا ِمبَْيثَاِء ِحمْ ++   َسْلَمى الَ تـَزَاُل تـََرى َطالً َحتِْسُب وَ      
   .2 "طَـاِل ــــــــــــــِجْيًدا َكِجْيِد الرِِّمي لَْيَس ِمبِعْ وَ ++ رِيَك ُمَنضَّـًدا  ــــــــــــــــلََيالِـي َسْلَمـى ِإْذ تُ      

 وتشكيل صورهاجعله حمورا يف بناء هذه األبيات، ، الذي سلمىعر معناه على تكرار لفظ الشا أقام
استحداث معانيه اجلزئية و  ،نقطة ارتكاٍز واتكاٍء لبناء املعىنكرار بالنسبة المرئ القيس فقد مّثل التّ "

متالمحة ، فالتكرار يف عنصر من عناصر النص اللغوي، قد جيعل من النص بنية متماسكة وتداعيها
  .)سلمى(حمورها األجزاء ، أساسها و 

  عافيات بذي اخلال  ديار                                                       
  دنـاـــــهـــزال كعــــــــــال ت                      سلمىوحنسب                        
  الً ـرى طــــــــــال تزال ت وحتسب                                                    
ــــــإذ ت          ليالـي                                                 3" دا ــــــريك ُمنضَّ

  

 ، من خالليف النصعىن املمتكأ لبناء " سلمى"من هذا العنصر اللغوي  جعل امرؤ القيس
مل يتخلص " إذ  ؛ومن مث فقد ُوفِّق امرؤ القيس يف بناء معناه .االسم هذاذة واالستعذاب بذكر إظهار اللّ 

استطاع أن جيعل هذا  ؛4 "غريه، وال سلم سالمته يف هذا الباب فيما ذكر عبد الكرمي و أحد ختلصه 
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واالنتقال بني غوي، وسيلة إلثراء املعىن من جهة، االحنراف الكمِّي؛ املتمثل يف إعادة هذا العنصر اللّ 
   ."سلمى" أجزائه من جهة أخرى، فشكَّل ذلك نقطة جامعة ألجزاء خمتلفة، اجلامع بينها 

        تجعل، توظَّف فيه املقام الذيخمتلفة ختدم عناية ناقدنا بالتكرار، وما يقدمه من معان 
البالغيني النقاد و من ألسلوب التكرار تناوال مميزا بني أقرانه  - يف مجلته  - تناول ابن رشيق القريواين " 

مل  القرن اخلامس والقرون التالية ، الذين أتوا بعده يفؤسف أن علماء البالغة املتأخرينومن املالقدماء، 
  .1"نه شيئا يف دراستهم هلذا املوضوع يفيدوا م

ى مل مينعه من التأكيد علالوحدة الداللية للبيت، رشيق على استقالل عند ابن  القصيدةقيام بناء  إنّ 
النص، وارتباط أجزائها / الداعمة لتماسك القصيدة  لديه مجلة من العناصرحيث ملسنا  ؛اتساق أجزائها 

   .التكرارااللتفات و : وظيف األمثل ألسلويبعلى الت هإحلاحوذلك من خالل دالليا، 
  

 :التفاعالت النصية -1-4      
 

 تشكيله يف بنائه و  تسهمخفية، أعالقات ظاهرة و  بنصوص أخرى سابقةنص الّ  تربط
عديد القراءات ، تراكم لديه عرب ا معرفيارصيد اص أثناء عملية إنتاج نصه الشعريحيث يستحضر النّ 

خارجة  تنتمي إىل علوم ومعارف أخرىاليت دبية ، أو بغريها من النصوص ، ذلك بنصوص أسواء ارتبط 
فأي عمل أديب  ،إّن هذه احلوارية املستمرة تؤكد على عدم استقاللية النص"  ؛ عن نطاق األدب

  واملبدع يتأثر معرفيا بشكل مستمر .، بقوة ما كتب قبله من نصوصمعىن  يكتسب ما حيققه من
فاملبدع ينطلق  .2 "لنوع ، وبتلك اليت هي خارج النوعباخلربات السابقة ، للنصوص اليت تنتمي إىل نفس ا

ا رؤيته للواقعاليت يلوّ ، نصه من ذاته بناء  يف ، فيحاكيه وهو يستحضر ذلك الكم اهلائل من املعارف ن 
ا ،ن يتقيّ النصوص دون أو     .ا يأخذ منها بقدر ما يعينه على أداء فكرتهوإمنّ  د 

لوقوف ينبغي ادث بني النصوص من تداخل أو تناص لتفاعالت النصية ، وما حيق يف فكرة اقبل التعمّ 
 .هلذا العنصر املرتبط ببناء النص انأوال عند مفهوم ناقد
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ا عملية معقدة ، تتداخل يف  -والشعري بشكل خاص  - عملية اإلبداع األديب  توصف ّ بأ
غوية  وّظف خمتلف إمكاناته اللّ حيث ي ، يكون للشاعر فيها الّدور األهم ؛ة معطياتتشكيلها عدّ 

  .لغرض املنظوم فيه ذاتيا أم غرييا، سواء أكان انصه مسة التمّيز وسائله الفنية ، إلعطاءو 
 الشاعر أثناء عملية البناء النصي ، مستحضرة خمتلف التجارب اليت عرفها أو مرّ تتداعى األفكار لدى 

كل ذلك يؤثر ال حمالة  لذي تراكم لديه عرب عديد القرءات ،ا ، وأيضا ذلك الزخم الثقايف واملعريف ، ا
ص مستقال بعد يوَلد النّ " إذ  يف رسم الشاعر ألفكاره وتعبريه عنها ؛ -قصد أو عن غري قصد  عن -

انطالقا من تناحرات الوعي والالوعي  مته طقوس متعددة عرب مراحل معقدة ،خماض عسري ، وقد انتظ
، إذ ال ات الكاتبة ، وانتهاء بعامل الّنص نفسه ، مرورا براهنيه اللحظة وأسئلة احمليط املتشابكة داخل الذّ 

خلفية ثقافية تعينه يف بناء نصه  و  ال بد للشاعر من قاعدة متينة، ،1" ميكن أن يأيت نص من فراغ 
  .واستلهام صوره
  

املبدع   /مناص منه لدى لشاعريف النص املنتج، أمر ال  الغريية /إّن حضور النصوص األخرى
فغاية الشاعر   .2" يف النصوص الالحقة بطريق أو بآخر سلطة النص السابق تبقى سارية املفعول " ألّن 

وحيمله  صه التأثري املرجّو يف املتلقي ،حىت حيقق ن ، والتمّيز يف بنائهابتكرةدائما هي البحث عن املعاين امل
   .على التفاعل مع دالالته

 كونهعن   ص، أخرج دراسة النّ التناصما يطلق عليه حديثا ، أو ث عن تداخل الّنصوص وتفاعلهااحلدي
ا   . ، بوضعه يف السياق الذي كتب فيهبنية مغلقة ، معزولة عن الظروف احمليطة 

  

ربا هلذا  ما ميكن أن نعتربه مقا، إّال ها يف دراساتنا القدمية ال نعثر عليتسمية حديثه  لتناصا
  .وما تضمنته هذه األخرية من أنواع،  االقتباس أو السرقةوهو  ؛املصطلح ، ال مرادفا له 

مل يعد مفهوم " إذ  ؛، سواء أكان عن قصد أو عن غري قصد واردفتأثر النصوص الالحقة بالسابقة أمر 
عالق ، داًال على تاإلبداعيةتطلبا يف سياق العملية ، بل أصبح م، وال حميال على السرقاتةالتناص معرّ 

فإذا   ؛3 "اإلبداعية  ية، وعنصرا أساسيا يف العملاوزها، متضمنا يف طبيعة الكتابةالنصوص، وتفاعلها وجت
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دم جتاوز هذه التجارب اإلبداعية  ع فإنّ  علها، ال يُنقص من قيمة صاحبهاتداخل النصوص وتفاكان 
ا يضع صاحب النص يف خانة االجرتار   .والتقّيد 

  

بن رشيق قد حتدث عن تداخل النصوص ، وتفاعلها لدى ، جند أن ابالنظر إىل نقدنا القدمي 
أن االدعاء بعدم التأثر بالنصوص األخرى  مؤّكدا ؛"  شاكلها السرقات وما" ، من خالل باب الشعراء 

وفيه عى السالمة منه ، عراء أن يدّ ، ال يقدر أحد من الشّ سع جداباب متّ " فهو  ؛ أمر حيايذ احلقيقة
   .1"  فاضحة ال ختفى على اجلاهل املغفلبالصناعة ، وأخرى أشياء غامضة ، إالّ على البصري احلاذق 

إّن "  :يؤكده ابن رشيق يف القراضة قائال، أمر بعض ، وأخذ بعضها من نصوص احلديث عن تفاعل ال
ا عن املعىن املراد فللشعراء طرقا عد ؛ 2"  الكالم من الكالم وإن خفيت طرقه وبـَُعدت مَناسبه ة يعربون 

ال فكاك "  ه وألنّ  ؛ ، والبعد عن الوقوع يف السرقة زسعيا خللق التميّ إخراجه يف ثوب جديد ذلك بو 
 .بطريقة غري مباشرة متصرف فيها ونسبيةأو  ، وإن بشكل من األشكال لنص من إمكانية التعالق هاته

  حتل فيه بالقوة لتخصِّب معانيه،  بسلطة االنفتاح على متون غائبةا حمكوماحلاضر صبح الّنص هكذا ي
كالم ينبين التناص على استقاء الفكرة مادة الستثارة املعاين من  . تزيد من قوة صراع الّداللة داخلهو 

ا املختلفةفإذا كان حضور النّ  ؛3" خارجي عن التأثر  لنأيّ فإّن ا، أكيداأمرا واردا و  صوص األخرى بدالال
بالتعبري عن املعىن بطرق وذلك خلق مساحات خاصة به،  هودور الشاعر لذا كان  ا أمر مستحيل؛

ب النّ  تقدميو  ،مغايرة ملا ورد عند غريه    .زهص متيّ إضافة 
  

اين اخلاصة، اليت أبدعها شعراء السرقة يف املعاابن رشيق حصر  :                قائال، فخصوا 
أيضا إّمنا هو يف البديع املخرتع الذي خيتص به الشاعر ، ال يف املعاين املشرتكة اليت هي جارية والسرق " 

م ، مما ترتفع الظَّنَّة فيه عن الذي يورِ  م ، ومستعملة يف أمثاهلم وحماورا ده أن يقال أنه أخذه من يف عادا
ولكن املختار  ىن ُسبق إليه جهل،، وتركه على معدة وعجزالسرقة َبالَ واتكال الشاعر على  ... غريه

 فاملعاين املشرتكة هي مشاع، ال ملكا ألحد ، لذلك كان تناوهلا أمرا جائزا  ؛4 "عندي أوسط احلاالت 
  .الذي يتم تناوله دون إضافة واضحة، ع املخرتعناقدنا السرقة يف البدي يف حني حيصر
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فعِّله القراءة ، وتكشف عن أمر تُ إّن حدوث التفاعل بني النص اآلين والنصوص السابقة ، 
ومن ّمث   شكله وطبيعته ، يُعّد تفاعال معها، وقراءة هلا،التداخل يف النصوص ، أيا كان " لذا فإّن  ؛حمتواه 

من هذا ض -يف باب الرواية  -الطرق والغايات قراءة، وكان تصنيف الشعر  كان تغيري الرواية بشىت
ب يف ذهن الشاعر من قراءات لنصوص عملية بناء النص ما ترسّ  تربز .1 "الغرض أو ذاك قراءة أيضا 

  .شعرية ، أين يتداخل الوعي والالوعي
  

 تفرض القراءات السابقة نفسها على فكر الشاعر وأسلوبه ، مشكلة رصيدا معرفيا يغرف منه
 فيدورعر لغريه، الشا يمير الشعر مبسمع : "ميكننا أن نستوحيه من قول ابن رشيقوهو ما  ؛يف بناء النص

فأما إذا كان للمعاصر فهو أسهل على أخذه  .ه مسعه قدميايف رأسه ، ويأيت عليه الزمان الطويل فينسى أنّ 
غري أن يكون أحدمها أخذ من حتكيًكا من ا كان ذلك اتفاق قرائح و رمبو إذا تساويا يف الرقة واإلجادة 

ّ  ؛ ص أو ذاكيتذكر انتماءها إىل هذا النّ ، ال ك تصبح تلك القراءات ملكا للشاعربذل ،2" اآلخر  ا أل
  همتاسكو النص يتكئ عليه يف بناء حىت بنائّيا ، و  الغويأفكاره ، لتشّكل رصيدا معرفيا و قد انصهرت مع 

  .عن تصوره وطريقته يف النظم جه يف صورة جديدة مبتكرة ، تعربوإخرا
  

: ، مبينا أنواع هذا األخذ قائالابن رشيق يف أمر االقتباس، واألخذ من النصوص األخرى فّصل
من أخذ معىن بلفظه كما هو كان سارقا، فإن غريَّ بعض الّلفظ كان : قال بعض اُحلّذاق من املتأخرين" 

حذق ك يكون بذل ،3" ساخلا ، فإن غريَّ بعض املعىن ليخفيَّه أو قلبه عن وجهته كان ذلك دليل حذقه 
يفاجئ  جديد ثوب ، من خالل إخراجه يف االقتباس  / يف إخفاء ذلك األخذ ةتبراعو الشاعر 

  .القارئ ويكسر أفق انتظاره/املتلقي
االهتدام : ، بل بادر إىل ذكر أنواع أخرى حنو من السرقة مل يكتف ابن رشيق بذكر هذه األنواع الثالثة

االجتذاب ( التلفيقو ، االلتقاط ، املواردةالعكس، النظر واملالحظة، اإلملام، االختالس، )النسخ(
فسواء أكان تأثر  *.بالغصاالختالب واالستلحاق، االنتحال، اإلغارة و صطراف، ، اال)والرتكيب

السرقة تبقى عيبا يقلل من قيمة الشاعر وملَكته   فإنّ  أو غري مباشر؛ ص األخرى مباشراالشاعر بالنصو 
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التجربة  تفاعل هي أنّ  ؛ حقيقة تقرها التجارب املتواترةذلك ال ينفي  بيد أنّ  .وكذا من قيمة النص املبدع
ميتهن هذه ، أمر يظل باسطا لظالله على كل شاعر حضور تلك املقروئيات، و الشعرية مع جتارب اآلخر
ظل لتجديد يف بناء الّنص ورسم صوره يوا اإلبداع والتمّيز أنّ غري . حديثا الصناعة، قدميا كان أم

وتربو عن غريها  ة ما جيعل بعض تلك األعمال تشتهروهو ال حمال ،خصوصية متّيز هذا العمل عن ذاك
  .حنييف كل زمان و األعمال من 

  

ناص جمال عام التّ "  عرية، وتقاطعها مع النص املبدع، يؤكد أنّ الشّ إّن حضور تلك النصوص 
هولة اليت يندر معرفة أصلها، استجالبات ال شعورية، مقدمة بال مزدوجتني ناص ومتصور التّ  .للصيغ ا

وفق ...صفالكالم سالفه وحاضره يصب يف النّ : ص جانبها االجتماعيالذي يعطي أصوليا نظرية النّ هو 
مبعزل فالشاعر ال يبدع نصه  ؛1"  عادة اإلنتاجليس إص وضع االنتاجية، و صورة متنح النّ  ، طريقة متشعبة

صوص األخرى؛ هو من قبيل تفاعل التجارب واملعارف وما جنده من تداعيات للنّ  عن التأثريات احمليطة،
خاصة إذا كانت تلك النصوص حمطَّ إبداع ومتّيز، فإّن  ،بني الناس، ناهيك عن أصحاب املهنة الواحدة

ا سيكون كبريا،   .عن قصد أو عن غريه الشعري، نتاجهمإوتأثريها ظاهر ال حمالة يف  شغف الشعراء 
  

االقتباس من النصوص األخرى، مرتبطا مبدى التغيري  / جعل ابن رشيق أحسن طرق األخذ
.  أو حىت الرتكيب والصياغة، الذي حيدثه الشاعر يف املعاين املقتبسة، سواء على مستوى الّلفظ أو املعىن 

  اليت قدمهاتلك الزيادة املعتربة  هو؛  صاحبهيكون أحق باملعىن من فضل الشهرة ، و فما جيعله بستحق 
أو يُبينه إن  ، كان طويال أو يبسطه إن كان كزابأن خيتصره إن   - غري أن املتَِّبع إذا تناول معىن فأجاده " 

فهو أوىل به  -  أو رشيق الوزن إن كان جافيا ،أو خيتار له حسن الكالم إن كان سفسافا ،كان غامضا
وكذلك إن قلبه أو صرفه عن وجه إىل وجه آخر، فأمَّا إن ساوى املبتدِع فله فضيلة حسن  .من مبتدعه

يتحّدد  .2 " وء طبعه، وسقوط مهته، وضعف قدرتهعلى ساالقتداء ال غريها، فإن قصَّر كان ذلك دليال 
هلا خصوصيتها  ليشكل صورة إبداعية جديدة ،ص املبدع، مبقدار اإلضافة اليت يقدمها صاحبهالنّ متّيز 

حيث يتأسس  بعاده؛الّنص لعامل مهول من العالقات املتشابكة، يلتقي فيه الّزمن بكّل أ"  فـاستقالهلا، و 
 3 "نصوص آتية يف رحم املاضي وينبثق يف احلاضر، ويؤهِّل نفسه كإمكانية مستقبلية للتداخل مع 
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ال يف إعادة إنتاج والالوعي يف إنتاج النص، خيتلط فيها الوعي  قدة،تفاعلها عملية معصوص و فتداخل النّ 
  .نصوص غائبة

  .اليت حققوا فيها إضافة واضحة بأقوال بعض الشعراء استشهد ابن رشيق على جودة االقتباس
  :قول الشماخ فما أجاد فيه املتبع على املبتدع "

  ِن ـــــــــِقي ِبَدِم الَوتِْيـرـَ َعرَابََة فَاشْ  ++ ي لِ ــــــــَرحْ  تِ ْـ ِإَذا بـَلَّْغَتِين َوَمحَل           
  :فقال أبو نواس

  نـــــَلَقْد َأْصَبْحِت ِمينِّ بِاليَـِمْيـ  ++ـي ِـ نـــــــــــأَقُوُل لَِناقَتـِي ِإَذا بـَلََّغتْ            
  )َشْرِقي ِبَدِم الَوِتْنيِ (قـُْلُت الَ وَ ++ الً ـــْجَعْلِك لِْلِغْربَاِن حنَْ فـََلْم أَ            
  : وكرره فقال

طِ وَ            
َ
ــــــا بـََلْغـــــيُّ بِنَ ـــــــِإَذا امل   نَّ َعَلى الرَِّجاِل َحرَامُ َفظُُهورهُ ++ ـًدا ـــَن ُحمَمَّ

َنا فـََلَها َعلَـــــ ++ْن َخْريِ َمْن َوِطَئ اَحلَصى قـَرَّبـْنَـَنا مِ                1" اُم ـــِذَمــًة وَ ُحــْرَمـــيـْ
، بل سعى مل يقف عند حدود معىن الشماخه ، بيد أنّ نواس ببيت الشماخ أمر جلّي وواضحتأثر أيب 

  . ، فبدا وكأنَّه معىن آخر خمتلف لتقدمي اإلضافة
هذا ال " أيضا و  ،؛ ال يعين اجرتار تلك النصوصاهذا ما يؤكد أن أخذ النصوص الالحقة من سابقا

 استنساخا ملضامينها أو، ه املتناص معها حىت يصبح امتداداص املتناص يتماهى يف مرجعياتيعين أن النّ 
ة اجلديد هويَّ ص ؛ متنح النّ صنع مناخات جديدة ه القوة علىبل إّن القدرة اإلبداعية لصاحبه ُتكسبُ 

ق ضرورة التمّيز يف طرْ إىل يدعو ابن رشيق . 2"  بعيًدا عن كل تقليد أو اجرتار، ، وحياة مستقلةمتفردة
  .إن كان قدمياوتناوله ، و  املعىن

  

ال على ذلك مستد االقتباس،/ن طرق األخذ أحسحلِّ الشعر ابن رشيق يف نظم النثر و رأى 
ما وعظ بكالمه عظة قط أبلغ من ، و قد كان هذا الشخص واعظا بليغا" : مبا قاله أرسطو طاليس

  : يف ذلكقال أبو العتاهية و  .موعظته بسكونه
  .3"  فَأَْنَت اليـَّْوَم أَْوَعُظ ِمْنَك َحيا   ++ ِيف َحَياِتَك ِعظَاُت يل وََكاَنْت         

  .ال يكون يف ذلك متّيز واضحغته شعرا أو نثرا ، فقد يقصد إعادة إنتاج املعىن بصيا
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 -مثال بالتواتر -بقة يف النص املنتج، عن غري قصد تداخل النصوص وحضور الكتابات السا
ص منح النّ : " ؛ جتعل الغاية من استحضار تلك النصوص هي فيقع صاحبه يف السرقة عن قصدأو 

ارتبطت يف ذهن خصوصية التفّرد اليت جتعله نصا ثقافيا، يستوعب مضامني سابقة متت اإلشارة إليها، و 
ها تتخذ حياة جديدة ، مينحها يف اآلن نفسه معاٍن جديدة، جتعلظروف معروفةو  ،بسياقات معينةاملتلقي 

وتفّجر من خالل توظيفها محوالت مضمونية مغايرة، ما كان هلا أن ختطر  ، عري اجلديدص الشّ داخل النّ 
   .1"  بداعيةاالو  على بال القارئ، لوال اجتهاد الشاعر ومتّكنه من أدواته الفنية والثقافية

  

 بيد أن التفصيل والتفريع ،عما قاله سابقوهعها اعن السرقة وأنو مل خيرج حديث ابن رشيق 
شغله عن التعّمق يف معىن  قد ذلك التفريع ولو أنّ . ية ؛ جعلها أكثر وضوحاهذه القض الذي أحاط به

ا ام  ه عناء اإلسهاب يف احلديث ، فكّلف نفسالسرقة؛ ولعل مرد ذلك أن ناقدنا نفسه مل يسلم من اال
  .عنها وعن أنواعها

 املبدع  /لشاعريف تفعيل القدرة اإلبداعية لا كيف تسهم تلك املقروئيات كنا نرجوا لو وّضح لنا ناقدن
 األخذ  /القارئ يف الكشف عن السرقة/ أمهل احلديث عن دور املتلقيأنّه كما  .وجعله قادرا على التمّيز

 -هاليت هي وقف على مدى اتساع ثقافة هذا القارئ واطالع-ة القراءة املعّمقة والتأويلية ن خالل عمليم
  .اءة فعالية أدبية بالدرجة األوىل، فالقر ز السلطة املبسوطة فيه، وحيّ حضور تلك النصوص الغائبة ومدى
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 :استجابة المتلقينص و ال -1-5       
 

وهو يف . عريب القدمي جماال واسعا لإلبداع، بتعبريه عن أفكار وأحاسيس الشاعرالص النّ  شكل
مو واليت تتعدد بتعدد القراء  قراءته هلذا النص،لتقدمي فهمه و الوقت ذاته جمال للمتلقي     .اختالف زما

محل  الوقوف على أثر البناء املتمّيز يف: أوال غايتهبناء النص عن ديث الدافع إلدراج عنصر التلقي يف احل
 راءة الفاعلة حبيث يدفعه إىل عملية إبداع جديدة تقوده إليها الق ؛النص على التفاعل مع مضامنياملتلقي 

  . ببناء النص ككل عرب خمتلف أجزائهومن مثة كان إبرازه ضرورة ترتبط 
 توفرهمع ما ، ومثمرة قراءة جديدة إمكانية اليت تتيح لنا ه العناية إىل نصوصنا القدمية ، توجيهو : وثانيا

  . املتعدد املظاهرا الزخم املعريف ، فهي دعوة إىل اكتشاف هذلنا مناهج البحث احلديثة من أدوات 
  

  ل أفقا النتظارهمثّ ، حىت من قبل املتلقيمتوقعا  الشامل، منوذجاالنص / صار بناء القصيدة 
هذا سيطر  .1" تقليب صياغتها ضوء تراكم النصوص الشعرية، وطول املكوث عندها، و " ذلك يف 

 .عمل على حدة كلّ الّذوق العريب العام ، متجاوزا النظر إىل   ث الشعري لفرتة طويلة ، مشكالاملورو 
نظام من " ضمن عة الشعرية، من خالل ما تعوَّد عليه املتلقي، قانونا عاما يضبط الصناليصبح 

ل ما ينتظر القارئ وجوده يف ص املفرد املنجز، إىل ُسنٍَّة يف الكتابة خمصوصة، تشكّ اإلحاالت، يتخطى النّ 
فهو عيار ضابط لدرجة االنصياع لتقليد الكتابة يف فن من الفنون  ... حلظة تقبلهنص من النصوص 

دى موافقته لذلك مبجودة النص، صار هذا النظام البنائي مقياسا للحكم على  .2" عنه  ولدرجة العدول
  .املتلقيلتقاء بني املبدع و اتوافق و  نقطة شكلت هذه املرجعية .النموذج

  

يف تطوير عملية اإلبداع، من خالل مّد دور التلقي بأمهية ترسخ الوعي عند الناقد العريب 
حىت تتمكن ،  الّدعوات بتجويد النصوص املنتجة لذلك تعالت ؛جسور التواصل بني طريف العمل األديب

  .بتميزه، وإقرار ففي ذلك جناح للشاعر مضمون النص ؛ مع ودفعه إىل التفاعل، من استمالة املتلقي 
له يستحضر أثناء عملية بناء النص املتلقي يف جع، هي ما وغ نصه غايته التأثريية حرص الشاعر على بل

يف أحسن صور اإلبداع  إلخراجهكي يكون شاهدا على كل مراحل إبداع النص ،   صورته الضمنية ،
اض املخاطب كائنا من كان معرفة أغر " ، فجدَّد دعوته للشاعر بضرورة هو أمر أدركه ابن رشيقو  ،والتميز
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اس ومغزاه ، الذي به تفاوت النّ  لشعرصناعة ا ك هو سرّ ليدخل إليه من بابه ، ويداخله يف ثيابه ، فذل
ص ، وتوظيفها يف سياقها املناسب ، من شأنه إجناح عملية فتحديد الشاعر ملقاصد النّ   ؛1 "تفاضلوا و 

  .إبالغها هدفهاالتلقي ، و 
  

إذ ال سبيل لنجاح هذه العملية يف غيابه  مهما وفاعال يف عملية التلقي ؛ يعترب املتلقي شريكا
مكانته ، وكذا حلال املتلقي و مالئما للسياق الذي يرد فيه النص لذلك وجب على الشاعر أن جيعل نصه 

شعره لألمري والقائد ، غري شعره للوزير والكاتب، وخماطبته " ذلك بأن جيعل ؛  وبالّذات إذا كان خاصا
غراض اليت حيتاج فيها ، أكثر األفاملديح خاصة  ،2"  م من األنواعللقضاة والفقهاء خبالف ما تقدّ 

املتقبل الضمين كان ذا سطوة " ، وكذا ألحوال املتلقي ، باعتبار الشاعر إىل إخضاع نصه للسياق /املبدع
، بينما وجد الشاعر  احلركةقدرته على  ل منأقوى ، وأشد يف شعر املديح ، فقيَّد ألفاظ الشاعر ، وقلّ 

كما مل يلتزم  ... ما ضجر امللك كان يقلقه إذا  عند مديح الُكَتاب حتفظا من القيود ، وختلصا من عناءٍ 
 فإذا كان  ؛ 3" قد خرج البعض منهم على مواضَعاته األمراء ، فالشعراء مبقتضيات مقام امللوك و  كلّ 

 ، عرب خمتلف أجزائه والتمّيز يف بنائه ،  فيه أكرب على جتويد النص هحرص ، فإنّ ا للشاعرمدح امللوك تقييد
ح ال حمالة العمل التكسيب ، وهو ما سُينج النص بلوغ تفاعل املمدوح معتأثريية ، و لتحقيق الغاية ال

  .للشاعر
  

أمر ، من خالل إدراك التباين القائم بني أفراد املتلقني  والسياقالتناسب بني النص  مراعاة
َّ : الفطن احلاذق خيتار لألوقات ما شاكلها يف أحوال املخاطبني" باعتبار البد منه؛  ومييل م، فيقصد حما

م، وإن خالفت شهوته    .4" د ما يكرهون مساعه فيجتنب ذكره ، ويتفقَّ  إىل شهوا
وما تقتضيه  - حّيزا هاما من اهتمامه  تشغلاليت  -يظهر جليا تركيز ابن رشيق على القصدية املدحية 

ا ، وإمنّ  اجلمهور ليس وحدة متجانسة"  إدراكا منه بأنّ ؛  من معطيات ، تقف عليها عملية البناء النصي
   ، والثقافية ، واملهنية ، واالعتقادية ، واجلغرافيةالسياسية، و  االجتماعيةخيتلف باختالف الفضاءات 
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اجلملية ، وكذا البنية الكلية للنص ، ملتطلبات املقام فالشاعر خيضع بنية متتالياته  ؛1" اليت ينتمي إليها
  .املدح يف غرض بالتحديد و ، خاصة ومتباينة  ما يفرضه من معطياتو 

  

الشاعر ، من خالل حضوره الدائم ، سواء أكان هذا / املتلقي وسيلة ضغط على املبدع  ثلمي
      .احلضور فعليا ، أو متخيال ضمنيا ، عرب األغراض املختلفة اليت ينظم فيها ، ذاتية كانت أم غريية

ا تأويلية آفاق، دون إغفال ترك مساحات قرائية تسهم يف إعطائه حريصا على حسن بناء نصه ما جيعله 
اصة يف مثل هذه القصائد املبدع وخبء الضغط الذي ميارسه املتلقي على وهنا يظهر جبال" ؛ عديدة

أما القصائد الذاتية اليت يعربِّ فيها الشاعر عن  ،الطلبحيث الشعر خيضع لقانون العرض و  املدحية ؛
ذه اِحلدَّ  ل يفعِّ ؛ فارتباط السياق ببناء النص، وكذا بعملية التلقي 2 "ة وجدانه، فإّن الضغط ال يكون 

ا إىل أعلى املستويات؛ هذه األخرية  وار بني جتربة عملية الفهم تقوم على نوع من احل" ألّن ، ويرقى 
فه الشاعر ما يوظّ  ،3" يف األدب من خالل الوسط املشرتك  التجربة املوضوعية املتجليةاملتلقي الذاتية و 

  .والتفاعل مع النص متنوعة للفهمالقارئ آفاقا عديدة و  / فتح أمام املتلقي، يمن إمكانيات لغوية 
  

، دعوته إىل ص ودوره الفاعل يف إنتاج النّ ابن رشيق بأمهية املتلقي ،  لعل من مظاهر وعيّ 
من عطف  " هفي فإنّ  ؛توظيف النسيب مطلعا للقصائد ؛ لقربه من النفوس ، وقدرته على حتريكها 

أن ذلك و ، ، وامليل إىل الّلهو والنساء حبسب ما يف الطباع من حبِّ الغزل القلوب واستدعاء القبول 
ص، بعدما النّ القارئ إىل مواصلة األجزاء األخرى من / ذلك ما يدفع املتلقي  ،4 "استدراج إىل ما بعده 

   .استمالته بدايته
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ال أمام املتلقير خالل بناء الشاع عمدي ، للغوص يف عامل  النص إىل ترك فراغات تفتح ا
طاقته التخييلية و مكاناته مثل إلاألتوظيف المن خالل البوح به ُمَلِمًحا، اكتشاف ما أىب الشاعر ، و النص

نظرا إىل أن ، لقارئ على القيام مبهمة االكتشاف العمل األديب كمحرض ملخيلة ا"  ، فيغدواملنتجة 
ة  القراءة ومن دون ) انعدام التحديد(، وفعال فبدون عنصر  ، إالّ حينما تكون نشيطة وخالقةال تكون لذَّ

التلقي /املتلقي من خالل عملية القراءةيعمل  .1"  لن يكون يف إمكاننا استعمال خميلتنا) فراغات الّنص(
بيد أن  ،صيتالءم مع معطيات النّ لى ملء تلك الفراغات اليت تركها الشاعر، وإعطائها بعدا تأويليا ع

ذلك سيحيذ ف ،الغموض ملساحات للقراءة ، ال يعين الولوج يف باب التعقيد و احلديث عن ترك الشاعر 
 للتأويل ااالنزياح املفرط جيعل منه كالما غري معقول مستعصي" ألن  ؛بالعملية الشعرية عن بلوغ مقصدها

ى الشاعر توظيف لغته هلذا االعتبار وجب عل ، 2 "، أي التواصل غةزة للّ مة املميّ وبذلك تسقط عنه السّ 
إحكام ، و ري، الذي هو غاية بناء النصوإحداث التأث، حبيث تكون قادرة على إيصال املعىن ؛بطريقة أمثل

  .تركيب أجزاءه
  

ه يف استثمار ذكائحذق الشاعر و إىل بلوغ العملية الشعرية مقصدها؛ ابن رشيق  رجعأ
يلتمس له من الكالم ما َسُهل، ومن املعىن ما كان واضحا، جليا، يعرف " ذلك بأن ه اللغوية ، مكاناتإ

القارئ  /ملتلقيفوضوح املعىن أمر يُغري ا؛ 3 "شر الشعر ما سئل عن معناه: فقد قال بعض املتقدمني، بديا
من خالل ما يتيحه من إمكانات  -دون أن يعين ذلك السطحية  -اخلفّية  دالالت النص بالتطّلع إىل

 .ض خميلتهتفتح أمام املتلقي كثريا من إمكانات التأثري، فتحشد انفعاالته وحترّ " فهي ، تصويريةلغوية و 
ا ات اللّ والقدرا اإلمكانات املعجمية والرتكيبية واألسلوبية اليت ستغالال ملختلف غوية هنا ال خترج عن كو

للشاعر حتقيق مجالية شعرية  وتتيح ، ييل الشعري بقيميت التخيل والتخص ترفد الصياغة التعبريية للنّ 
تخطي الفهم بللمتلقي  سمحاليت ت، ص بناء زاخرا بالكلمات املفاتيح يصبح النّ بذلك  ،4 "رفيعة

الا مم ،  السطحي ، والتعّمق يف قراءته أكثر   .إلبداع جديد للنص يفتح ا
  

                                         
  . 50، ص  187 عحول كتاب القارئ املفرتض ، جملة آفاق ، . ابراهيم اخلطيب  1
  .6، ص  1986، دار توبقال للنشر ، الدار البيضاء ، املغرب ،  1حممد العمري ، طو  بنية اللغة الشعرية ، تر حممد الوايل. هني جون كو  2
 .332، ص  1العمدة ، ج . ابن رشيق  3
 .119الشعر عند نقاد املغرب واألندلس يف القرنني السابع والثامن اهلجريني ، ص  مفهوم. بديعة اخلرازي  4
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ص من ـمبا يتضمنه النّ  - كز عليه ابن رشيق أكثر شيء ر  -املمدوح /  رتبط ردة فعل املتلقيت
باتفاق متواقت بني " حيمله على التفاعل مع دالالته ، وذلك يفاجئ أفق انتظار املتلقي ، و ،  بناء متمّيز

 ص، وجمموع األفعال اإلرجاعية اليت ال ميكن أن تنبثق يف ذهن القارئ إالّ عوامل اإلشارة الكامنة يف النّ 
ا ردود أفعال بإزاء ما يثريه النّ  فإذا متّكن الشاعر من اخرتاق ؛  1 "ص من إحساس مجايل على أساس أ

، وإدراك دالالته  ؛ كان بإمكانه فك ذلك الَسَنن املوجود فيه غوي للنص والغوص يف أعماقهالنسيج اللّ 
  . باخللفية الثقافية لكل قارئ حمكوماخلفية ، اليت ختتبئ وراء ظواهر الكلمات، وهو أمر 

ط ل البارعة اليت تورّ اليت هي احليّ ، تكون قيمة الّنص فيما يتفاعل به القارئ من عناصر الكتابة " من مث 
  وبذا ،وقارئ هلا كصانع لإلشارة، و  ، كصانع أوّيل للداللة النصية القارئ يف إشكاالت حالته اإلنسانية

، من املتلقي هو مبدع ثاٍن للّنص .2"  ينة للتفسري االنعكاسيدة مكِ املهارة األدبية سببا لقاعتصبح 
ا صانعه كشف عن جوانب خفية فيهتو  اليت تثري الّنص، خالل قراءاته املتعددة    .، مل يصرّح 

  

 عملية القراءة هتعّمق ،متّيزاالنص املبدَع خصوصية و اصة لبناء الّداللة النصية الكيفية اخلتعطي 
وقد أصبح الّنص الشعري بناء على هذا " الثقايف ؛ شخصية املتلقي، ورصيده املعريف و اليت حتكمها 

 يت حتتاج من املتلقي وقفة متمعنة ل الشعري ؛ عاملا يعج بالعالمات والرموز الالتشكيل الشمويل للمتخيّ 
ّ ص، واملتعمقة يف هذه القراءة املتأنية للنّ  ؛ 3"  لربطها بأصوهلا املرجعيةومتأنية ،  ا إماطة معانيه ، من شأ

ا من طرف الشاعر، وإعطاء    .طاقة داللية متجددة مع كل قراءةص النّ اللثام عن املعاين غري املصرح 
  

فراغ  من  -باعتباره طرفا يف العملية اإلبداعية  - القارئ  /اهتمام ابن رشيق باملتلقي مل يأت
ا للشعر، الذّ  همن فهم بل ا َسِلسة يف يد  .اليت تستعصي على كل دخيلي يعتربه صناعة هلا آليا بيد أ

ا إىل درجة التمّيز،  موهبةمن أويت  باملدح التكسيب الذي  ارتبطتخاصة إذا ، يثابر يف صقلها واالرتقاء 
املتلقي يف هذه احلال  ألنّ  يكشف عن قدراته ؛ملن يثبت نفسه و  وال مكان فيه إالّ ،ن او ال جمال فيه للته

  .متلقي خاص/ القوم هو من ِعلَية 
  

                                         
  .9، ص  2000، دار توبقال للنشر ، الدار البيضاء ، املغرب ،  1دراسات لنصوص شعرية حديثة ، ط راءة التفاعلية الق. إدريس بلمليح  1
  .72اخلطيئة والتكفري ، ص . دامي عبد اهللا الغ 2
 .317الشعر واملعىن ، ص . ابراهيم احلجري  3
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 مالحظة دقيقة ألّي مؤشرٍ  كلّ " فإّن  ؛بدالالت عديدة ص توحي مؤشرات النّ  لّ ملا كانت ج
لفظا كان، أو  ، ص ككل؛ حيث جيد كل عنصر مت انتقاءه، ويف سياق النّ ال بد أن تقرأ يف سياقها احمللي

الكلي، حىت يسهل الكشف عن احمللي و اليل صورة، أو تركيبا، نفسه ُمغىن ومضاء من طرف احمليط الدّ 
فالسياق يعطي الداللة  ؛1" ا املسكوت عنه ، وحىت تتمَّ إعادة بناء وحدة الّنص من جديد بناًء تدرجييً 

، ومن مشاعره وأحاسيسه ، ما مينح الشاعر يعطي من نفسه  كما أنّ ،   معان إضافية ال تدرك بعزله
  .معناهاو لمة ك  يعي أمهية كلّ  ،هو ناقد متمّرس ، ومستمع حصيف املمدوح  /فاملتلقي ؛ الّنص متّيزه

  
ابن رشيق يف حديثه عن بناء النص مبا قاله أسالفه من النقاد يف كثري من األمور  ظهر تأثر
على عمله من منظورنا اليوم ، فما قام به ، بيد أنه ال ميكننا أن حنكم "  العمدة" اليت تضمنها كتابه 

والفضل يعود إليه يف حفظ كثري من اآلراء ، اليت ما كانت . أتاحته إمكانات عصرهكبري وفق ما شيء  
   .لتبلغنا لوال هذا املصنف اهلام

نه أيضا آراء معاصريه وسابقيه من ه النقدية فحسب، بل ضمّ مل يكتف يف عمدته بعرض آرائأنه كما 
  .متأدباالنقاد العرب ، واملغاربة بصفة خاصة ، ولو أنّه كان ناقدا 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
  .28، ص  2006البيضاء ، املغرب ،  قراءة منهجية للنص األديب النص احلكائي واحلجاجي منوذجا ، د ط ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، الدار . البشري اليعكويب  1
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 : حازم القرطاجني -2 
 

      :بناء القصيدة باعتبار القافية -2-1
  

، على لسان العديد من عرييف النص الش ابنائي اعنصر جاء التأكيد على أمهية القافية بوصفها 
الدراسات السابقة يف هذا  استفاد مما وصلت إليهغري أن هذا األخري املتأخر زمنا، ، قبل حازم  النقاد

ال  طاع أن يتجاوز ما فاست .طالعه، يضاف إليها سعة اإمكانات نقديةلديه من  متكئا على ما ،ا
   .حيث عمد إىل وضع تصور متكامل، يقف عند األسس اليت تُبىن عليها القافيةوصل إليه غريه ؛ 

بني  القافية هي ما"  الذي مفاده أنّ فية ، تعريفه للقا نقف عندمر ، قبل الولوج إىل احلديث عن هذا األ
حيث مل خيرج فيه  ؛1" بني منتهى مسموعات البيت املقفىو حرك يليه ساكن إىل منقطع القافية، أقرب مت

  .يل بن أمحد الفراهيديعما قاله اخلل
  

، حىت تكون أقرب إىل نفس الشروط الواجب توافرها فيها، و افيةطرق بناء الق وقف حازم عند
ظر وضع القوايف وتأصيلها فإّن النّ يف فأما ما جيب اعتماده : " بقوله ذلكمبينا الطريق األمثل ل؛ متلقيها

ا تامة ؛ الثانية جهة صحة الوضع ؛ الثاجلهة األوىل جهة التمّكن: ربع جهاتيف ذلك من أ الثة جهة كو
 .2 "اءة اإلس أو ا مظنَّة اشتهار اإلحسانهاية لكو؛ الرابعة جهة اعتناء النفس مبا وقع يف النّ أو غري تامة
ا أكثر م ؛"نجهة التمكّ " املقصود بـــ سالمتها  "صحة الوضع" وبــــ .الءمة من غريها يف مكان توظيفهاأ

ا أي خلل قد يؤثر سلبا على بنائها من افتقارها إىل فاملقصود به ؛ "تامة أو غير تامة"، أما جهة كو
 :أما اجلهة الرابعة من الوضع وهي ،ستقالل عما يليها أم االتصال به، أي جهة االغريها من عدمه

فس حبسب كون له موقع من النّ من ي يوقع فيها إالّ  أالّ : " فيجب أن يراعى فيها أمران ؛"اعتناء النفس"
ا عن املعاين املشنوءة واأللفاظ الكريهةالغرض   .3 "والسيما من جهة ما يتفاءل به  ، وأن يتباعد 
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   1 :أنواعأربعة إىل  ، القافيةما يعرف بالتضمنيو أ جلهة الثالثةعن ا ضمن حديثهقسم حازم              
 .القافية غري املفتقرة - 1
 .القافية ذات االفتقار املتبادل - 2
 .افتقار القافية إىل ما بعدها - 3
 . حالة افتقار ما بعدها إليها - 4

 القسم األول هو املستحسن على اإلطالق ": من خالل ماهو نصه هذه األقسامديا موقفه من مب
نا ألّن واألقسام الثالثة أشدها قبًحا مناقض القسم املستحسن ويسّمى افتقار أّول البيتني إىل اآلخر تضمي

معىن البيت متعلقا ه جيعل ا؛ ألنّ مستقبح االتضمني أمر  يفحازم  رىي .2 " اآلخر تتمة معناه يف ضمن
ص احلديث ى فيه علماء النّ أكما ر   .ستحسنها غريه حنو ابن األثرياقد البنائية طريقة ال هذه،  بالحقه

  .وترابط أجزائه وجعله نسيجا واحداأحد وسائل متاسك النص 
  

حبسب  يقلّ والتضمني يكثر فيه القبح أو  : "لهاحلديث عن هذا األمر بقو يف ل حازم فصّ 
قوافيه على الكلمة إىل بعض، ورمبا ُصنع شعر  وأشد االفتقار افتقار بعض أجزاء .ضعفهأو  شدة االفتقار

أحد جزءي الكالم ويتلوه يف شدة االفتقار افتقار  .هذا الوضع ليعّمى موضع القافية وهو قبيح جدا
فأقل قبحا  وأما افتقار العمدة إىل تتمة الفضلة والفضلة إىل االستناد إىل العمدة .ب املفيد إىل اآلخراملركّ 

ما يعطف عليه ضمار وافتقار املعطوف إىل ة على املراد باإلا يكون هذا حيث تقوم الداللوإمنّ  ،من ذلك
عطوف ناقصا كان أمر اإلضمار كان امل  ، فإنمن ذلك وأقل قبحا  إذا كان املعطوف كالما تاما أخفّ 

كيفية بناء القافية، باعتبارها   على - من خالل هذه املناقشة ملسألة التضمني  - ركز حازم  .3 "أسهل 
هو الذي ال  أّن أقبح أنواع االفتقار،فرأى  ؛ بكيفية بناء الداللة والتعبري عنها هاظاهرة عروضية هلا ارتباط

يف وقت يعترب  .الكلمة حباجة إىل بقية أجزائها لتتميم معناهامن حبيث يكون جزء  يتم فيه معىن اجلملة ؛
وحذفها ،  هذه الفضلة هي فائدة مضافة أقل قبحا؛ ألنّ )  الفضلة (ة ماملتم افتقار اجلملة إىل عناصرها

أقل أنواع القبح هو الفضلة إىل العمدة افتقارا حممودا ، و فيما يعترب افتقار  ، ال جيعل املعىن ناقصا
  .املذكورة
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التضمني يف العبارة  اليت يؤديها، األسلوبيةة و الوظيفة النحويّ قد نظر إىل " الحظ أن حازما امل
بعد استقرائه الستعماالت متباينة يأيت  ، إالّ هرة تتفاوت قبحا من سياق إىل آخرمل يعتربه ظاالشعرية، و 

اليل والنحوي للعبارة الشعرية فضال عن امتداد تأثريه ذاك إىل ، فيؤثر يف النظامني الدّ  فيها التضمني
 هذا املوقف الذي اختذه حازم من التضمني ،1 "دة بيات القصيمستوى النظام العروضي واإليقاعي أل

  .ألي افتقارقافيتة رافضا استقالل ب طالبمرده إىل أنه يعتربه خلال يف بنية البيت، هلذا 
  

 -مضض  على - قبل بتوظيف التكرار، فقد قافية البيتاعي الستقالل هلذا املوقف الدّ  توكيدا           
 الكالم مستقال غري مفتقر إىل ما ولكون إظهار املضمر يصريِّ : " قولي ؛ حيث الستقاللهداعما إذا كان 

  : ذلك مثل قول اخلنساءيف التكرار من ثقل ، و ما قبله قد حيتملون 
   ارُ حَّ نَ و لَ تُ شْ ا نَ ذَ ا إِ رً خْ صَ  نَّ إِ وَ ++  ا نَ دُ يِّ سَ ا وَ نَ يْـ الِ وَ ا لَ رً خْ صَ  نَّ إِ وَ               
   ارُ نَ  هِ ـــــــــسِ أْ  رَ ِيف  مٌ ــــــــلَ عَ  ــهُ نَّ أَ ــــكَ ++   هِ بِ  اةُ دَ اهلَ  َمتُّ أْ تَ ا لَ رً خْ صَ  نَّ إِ وَ               

، وقصدًا لتعديل أقطاره وحسن بالكالم عن االفتقار تباعدا؛ ا أظهرت لفظ صخر ثانيا وثالثا فإمنّ  ...
مل كثريا حي قيموسي نغم غايته إحداثيف هذه األبيات ؛ للتكرار الشاعرة توسل  .2" تقديره تفصيله و 

كرار ترجيعا الت يغدوّ ل ؛ طته ما يف نفسها من شحنات عاطفيةأفرغت بواس من معاين احلزن واألمل ،
  . دد أصوات موسيقيةر من خالل تألصداء النفس ، اليت أرهقتها الصدمة ، 

حركة إيقاعية يعمل على خلق و إذ يؤدي دورا مجاليا ،  اسية يف بنية الّنص الشعري ؛التكرار خاصية أسف
  .رائعة داخل القصيدة

   
للنظرة  اامتداد، استقاللية القافية عما يليها علىإحلاحه من التضمني بحازم يأيت موقف 

ا اخلاص -كما هي عند ابن رشيق   -النقدية القدمية   .اليت ترى يف البيت وحدة داللية مستقلة هلا كيا
  .بإغفاهلم لدورها يف آداء املعىن دون أن يدعونا ذلك لالعتقاد
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 : طريقة بناء القافية -2-1-1        
 

فرأى  –ص النّ  تشكيلهذه اللبنة اهلامة يف  -توضيح كيفيات بناء القافية لى حازم ع عمل
ا ال خترج عن مذهبني ّ ، أو ل البيت على القافيةال خيلو الشاعر من أن يكون يبين أوّ : " وذلك يف قوله أ

وكال صاحيب هذين املذهبني ال خيلو أن يكون ممن يعتمد أن يقابل بني املعاين  .بيتل الالقافية على أوّ 
 قائمة على، بناء القافية كانت طريقة أفسواء  ؛1" ن ال يقابل بني شيء منها اعتمادا ويناظر بينها أو مم

فية وأثرها يف بناء ة بناء القاكيفيالتقابل يشمل   فإنّ  بناء الصدر على العجز، أو العجز على الصدر؛
  .البيت الشعري

  

التقابل الذي : " تنيطريق - حسب حازم  -املعاين واملناظرة بينها التقابل بني عتمد يف تُ 
لكون املالءمة بني أوائل البيوت وما تقدمها ؛  ظمفإنّه يتأتى له حسن النّ ، ة على القوايفصدور أبياته مبنيّ 

على تناظره وتنتسب إليه  متأتية له يف أكثر األمر، إذ لكّل معىن معانٍ  -اليت هي واجبة يف النظم  -
ة واملقامسة  جهات من املماثلة واملناسبة ما يلي ، فإذا وضع املعىن يف القافية أو واملخالفة واملضادة واملشا

مل يبعد عليه أن ، واحد من هذه األحناء معىن على ، وحاول أن يقابله وجيعل بإزائه يف الصدر ، القافية 
م على املعىن املقابل جيد يف املعاين ما يكون له علقة مبا تقدم من معىن البيت الذي قبله ، أو بأن يقدّ 

ذاملعىن القافية ما يكون له علقة مبا تقدم ، يبين نظمه     .2 " متالئما 
 تعّلقحيث ي؛  ارتباط معناه باملعىن الوارد يف القافية، تأكيدا على لى القافيةتعد طريقة بناء صدر البيت ع

  .من مث تتم املقابلة بينهماو ... كل معىن مبعاٍن تنسب إليه بطريقة ما ، إما بالتماثل أو بالتضاد 
  

فإنّه يضع املعىن يف أّول  ؛التقابل الذي قوافيه مبنية على الصدور" الطريقة الثانية فيكون أما 
البيت مث ينظر فيما ميكن أن يكون بنفسه قافية أو ما ميكن أن توصل به قافية مما يكون له زيادة إفادة 

  .3" ل يف املعىن فيقابل به املعىن األوّ 
أنه يشمل الصلة اليت تربط القافية بباقي  ،يتبني من خالل هذا التعريف ملعىن التقابل وكيفية توظيفه

وهو أن يعمد الشاعر إىل وضع املعىن يف أول البيت، مث خيتار له القافية املناسبة أو ما  ؛ كونات البيتم
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، مث يقابل هذا املعىن مبعىن مستهل  الذي يضيف شيئا إىل معىن القافيةميكن أن توصل به القافية ، 
يستوجب مقابلة املعىن  باعتباره ف فيه الشاعر نفسه ما ال تطيق ؛يكلّ  ،غري أنه مذهب متعب، البيت 

ألن وجود املعىن املناظر أو ما يتصل به يف عبارة مقيدة معظمها " حلرف الروي أو مبا يتصل به من كالم 
ولذلك فإن بناء األعجاز على الصدور ، حبرف معني وصيغة معينة أعّز من وجوده يف ما ال يلتزم به ذلك

  : الطيب الذي يقول فيهاستشهد حازم ببيت أيب وقد ؛1 "ثريا من بناء الصدور على األعجازأصعب ك
  َما نـــَوََّلْت ِمَن اِإليْــَراِق ِل ب    َكاثـََرْت نَاِئَل اَألِميِر ِمَن الما                  

نا ال جند تقابال بينهما  نّ فإ؛ )  المال( باعتبارها قافية مع لفظة )  اإليراق (من اخلطأ حماولة مقابلة لفظة 
التقابل بني ومن مث فإّن هذا البيت غري قائم على ، فهما متنافرتان وليستا متقابلتني ، لتباين معنييهما

  .القافية ومعىن البيت
  

قد ختتلف حال من يبين " ه ألنّ ؛ يكون البناء كليا يف املذهبني  من إمكانية أالّ ناقدنا  حّذر
اخلاطر ، فتارة يبين على القافية مجيع البيت، وتارة أوائل الكالم عن آخره حبسب ما يعرض من أحوال 

وكذلك من يبين آخر الكالم على  .قية مبا يناسب الكالم وما تقدمهشطره أو أكثره ، مث يسد الثلمة البا
أو  ،له إىل آخره إذا سنحت له القافية بيسرفيبين الكالم من أوّ  ،، قد يعرض له نقيض هذه احلاللهأوّ 

مل يبدع حازم يف .2" ه القافية ألول أو أكثر من الشطر ، مث يتم الباقي مبا تتيسر له فييكمل بناء الشطر ا
   .حديثه عن هاتني الطريقتني ، بل إّن ما جاء به قد تضمنته كتب النقد السابقة

 .3بالتصديروهو ما يعرف  ،ق األعجاز بالصدور، ليعلّ ينصب القافية للبيتأبا متام كان فقد ذُكر أّن 
الصواب ونظرائه، و  ع كحبيبصنّ تمشاعر  إالّ كثريا ال يأيت به  و  "هذا املذهب يراه ابن رشيق صعبا  غري أن

ليتلوه بناء  ،الحتديد القافية البد أن يأيت أوّ  مربره يف ذلك أنّ  ،4 "قافيته أن ال يصنع الشاعر بيتا ال يعرف
  .البيت

فاملذهب "  ؛ مفضال بناء البيت على القافية ، يف هذا املذهبابن رشيق مواطنه حازم  خالف
فأما بناء أكثر ... حيسن فيه بناء البيت بأسره على القافية  - هو بناء البيت على القافية  - اراملخت
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م يف املبىن من املعىن ألنّه ال خيلو من أن يكون الطرف املتقدّ  ؛البيت على القافية فيقع فيه التكّلف كثريا 
   .1" حيتاج إليه ي قبله فيكون ما يقّدم عليه لتكميل البيت فضال ال مناسبا للبيت الذ
أيضا و  ،دراسته ملختلف القوانني املنظمة لبناء النص مشلحيث  ؛ جل نظرة حازم النقديةحكم التناسب 

التقابل، الذي يتطلب  وهو ما يؤكده حديثه عن قانون ، الذي ترد فيهومعىن البيت فيما يتعلق بالقافية 
، أو  سواء باملماثلة ، أو املخالفة، ، وتنتسب إليه من ناحية معينة  ر كل معىن يف البيتتُناظِ وجود معاٍن 

ة ، أو املقامسةاملض أو،  املناسبة   .ادة ، أو املشا
 

إليه نظر حيث  ؛جتاوز حازم ما ذهب إليه غريه من النقاد ، فيما يتعلق ببناء النص الشعري 
ّ  يان طرق بناء القافية يف القصيدة،بدأ بب .قائمة على جمموعة من األسس نظرة منهجية تكاملية ا فوجد أ

أال وهو بناء البيت  -املختار عنده  -مذاهب عدة ، ليحدد بعد ذلك املذهب الذي يراه مناسبا 
   .على القافية  بأكمله

الذي هو أساس يضبط قافية ، يتوافر فيه عنصر التناسب لمبدأ التقابل معيارا بنائيا ل هإضافة إىل اعتبار 
ى رأ ؛ إذبناء القافية على البيت : املتمثل يفف، و مميزا بني البناء الذي فيه تكلّ القوانني البنائية للنص ، 

بناء : هية وطبع و ل هو طريقة البناء الصادرة عن سجيّ فضّ يف حني  ،تضييقا من الشاعر على نفسهفيه 
َز وقد: " حيث يقول يف هذا الصدد ؛القافيةالبيت على  يف نظم  يعرض للخواطر يف حال مجامها 

واتفاق مثل هذا للمطوعني   ،  عد عن التكلفه دفعة يف غاية السهولة والبُ فينتظم البيت كلّ ،  الكالم
سّخر لذا فقد  ؛ إن هذا املسعى الذي يقصد إليه حازم ، غايته النهوض بالشعر وصناعته .2 "كثري

  . كلها ملن خيوض غمار هذه الصناعةالنجاح ، والطريقة املثلى اليت تؤيت أُ منهاجه لبيان طرق التمّيز و 
وعني ؛ تقف وراءه وضعية االحنطاط والرتدي اليت عاشها الشعر يف عصر بولعل توجيه حديثه لغري املط

هذه الصناعة ، ما خلق لديه  يسطون على أسوار كثريا من املتطفلني واملتصّنعني  حازم ، واليت جعلت
  .الشعر والنقد يف زمانه إليه حاال مقلقة ، مما آل اوهواجس

مجع حازم يف حديثه عن األوزان الشعرية ، ودورها يف بناء النص الشعري ، بني احلديث عن 
بط بني حيث يؤدي املعىن الدور الرئيس يف الرّ  ء البيت الشعري من خالل التقابل؛وارتباطها ببنا، القافية 

الذي يبعث أسرار اجلمال يف ، وما يقابلها يف البيت ، وبني الوزن الذي قوامه التناسب ، معىن القافية 
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أدى أفضل املوسيقى الشاعر إذا أحسن التناسب الصويت وما يتصل به ،  أنّ " حيث ؛ النص املنظوم 
وإذا أحسن التقابل املعنوي املنوط بالقافية ، بلغ خري صورة للمعىن ، فكماُل الشعر يف اجتماع  .الشعرية

   .1" د التناسب الصويت ، والتقايل املعنوي اجليّ 
األساس الصويت  بني جانب التناسب ذو، و بني التقابل ذو الركيزة املعنويةتتجلى وظيفة القافية يف اجلمع 

  . أو الوزن بشكل عام، رده حازم للقافية تظهر عند كل حديث يفإذ 
القافية يف اصطالح احملققني من أصحاب علم القوايف، هي األجزاء : " مفاده أنّ  للقافيةتعريفا حازم  قّدم

 واحلروف اهلوائية فيها وضعا متحاذي املراتب اليت ُوضعت احلركات والسكنات املتطرفة من بيوت الشعر
  .2 " اباالتفاق يف مجيع ذلك تساوقا واحدا ، ويّطرِد اطراًدا متناسبً لتتساوق املقاطع الشعرية 

  

سق ، من خالل تنا  القافية وغريها من مكونات النصحازم على مبدأ التناسب بني حلّ أ
   .بعدا مجاليا مينح النصمما ،  عناصره

مع غريها  انسجامهاو  تناسق عناصرهاوجوب ب دفعه للمطالبةعلى اجلانب املوسيقي للقافية ، تركيز حازم 
هو أمر له و  ،بنية كلية شاملة ، بوصفه من عناصر البيت الذي تنتمي إليه ، مث تناسقها مع النص ككل 

حني ) أدونيس( ه إليه لعل هذا ما تنبّ ؛ خ أواصره وترسّ  هاليت تدعم، خلفيته النفسية واملعنوية يف احلقيقة 
ا مقاطع صوتية  ،خاصية موسيقية أساسا " جعل القافية  وليست جمرد جمموعة  -إيقاعية  -باعتبار أ

ّ  ؛منّبها إىل أمهية احلركة األخرية فيها  .من احلروف واحلركات ا حركة الرتمن، ومن أجل ذلك فإّن القافية أل
نتظام بعدا من التناسق والتماثل، يضفي عليه طابع اال العريب تعطى للبيت مث للقصيد كلهيف الشعر 

ل انسجامها مع متاسكها ، من خالسهم القافية يف ربط أجزاء النص و ت ،3 "النفسي واملوسيقي والزمين
  .متاسك البنية الكلية للنص الشعرينسجام و ة الخدممكونات البيت ، 

  
  
  
     

                                         
 .55،  54، ص 1لت الشعر عند العرب ، جنظري. مصطفى اجلوزو  1
 .154ص س حازم القرطاجين منوذجا ، نظرية الشعر واملنهج النقدي يف األندل. علي لغزيوي  2
 .   13، ص  1985، دار اآلداب ، بريوت ،  1الشعرية العربية ، ط  .علي أمحد سعيد أدونيس  3



 
 

210 
 

  

  :بناء الفصول -2- 2     
اسم ببناء النص الشعري ، لتشمل شكال بنائيا آخر أطلق عليه عناية القرطاجين  تمتدإ

  الفصل بني البيتني واألربع أبيات يرتاوح . ال يتجزأ منه وهو عنصر أساسي يف بناء النص وجزءً  ؛"الفصل"
يف احلديث عن هذا اجلزء من صاحب املنهاج هو ما نستشفه من النموذج التطبيقي، الذي اعتمد عليه 

التعجب من اهلجر : اليت قسمها إىل مخسة فصول هي، أغالب فيك الشوق: النص؛ وهو قصيدة املتنيب
 . *من احلراس، ذم الدنيا قرب البني، تذكر العهود السارة العديدة، احلذر، وصلقبه الذي ال يع

تتناسق لتشكل بنية أكرب لنص ، اليت تشكل نصوصا متعددة ، فالتناسب هو ما حيكم هذه الفصول 
  .ية وفق منظور نظرية النص احلديثةأكثر مشول

احلديث عن التناسب بني الفصول املشكلة للنص ، أمر انتبه إليه بعض النقاد القدامى مثل ابن طباطبا 
مكتفيا ، بني الفصول فيهماح وجه الشبه أنّه مل يوضّ  إالّ  ،1"للشعر فصوال كفصول الرسائل" الذي جعل 
الالشكلي بينهما ، دالتوافق باإلشارة إىل    .ون إبداء أي تفصيل يف هذا ا
  

يقوم الفصل يف النص الشعري ، على ترتيب األبيات ونظمها وتناسقها ، على وجه جيعل من 
   .ص الذي هو بنية كلية شاملة كيانا متماسكا ومنسجما ، ضمن سياق شعري تواصلي معنيالنّ 

، فقد باعتباره وحدة شاملة، اخلة يف تكوين وحدة أكرب هي النص، دفإذا كان الفصل وحدة جزئية
علم أن األبيات بالنسبة إىل الشعر املنظوم نظائر احلروف ا" : حرص حازم على توضيح هذه البنية قائال

والقصائد ، ة من احلروفاملقّطعة من الكالم املؤلف، والفصول املؤلفة من األبيات نظائر الكلم املؤّلف
فكما أن احلروف إذا حسنت حسنت الفصول  .املؤتلفة من الفصول نظائر العبارات املؤلفة من األلفاظ

ذلك يف الكلم  كما أنّ  املؤلفة منها إذا رتبت على ما جيب، ووضع بعضها من بعض على ما ينبغي
حيسن ائتالف الكالم من األلفاظ وكذلك حيسن نظم القصيدة من الفصول احلسان كما  .املفردة كذلك

ا: الكلم هلا اعتباران ، وكما أنّ  احلسان إذا كان تأليفها منها على ما جيب ا وذا   اعتبار راجع إىل ماد
ا ووضعها عليهواعتبار بالنسبة إىل املعىن الذي تدل  يآ ، كذلك الفصول تعترب يف  أنفسها وما يتعلق 

ا منتوتعترب حبسب اجلهات اليت تض ّ نظر حازم إىل الفصول  ،2" الفصول األوصاف املتعلقة  ا فوجد أ
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 ها وتركيب احلروف للكلمة تركيبفربط بني  ، مكونة من أبيات مرتبة بطريقة خاصة، مقاطع أو وحدات
عر ينتظم من أبيات الشّ  فإنّ  .والعباراتتشكل بتآلفها األلفاظ  ، الكالم من حروف مقطعةفكما يتألف 

فإذا متاسكت هذه الوحدات "  .، ذات أغراض معينة، مث قصائدا أو نصوصا امها فصوالبانتظتشكل 
 الشعر املنظومليت هي القصيدة يف متاسكت الوحدة الكربى ا،  ترتيبها وحتسينها والتأليف بينهاوحسن 

واحد يطبعه وجميؤها على نسق  ،حسن اتساقهاجودة بناء الفصول و  إنّ  .1 " والعبارة يف الكالم املؤلف
  .من مجالية النص، وقدرته على اإليصال والتأثري يف املتلقي االنسجام والتكامل، من شأنه أن يزيد

  

الذي  ة حازم للنص الشعريتأيت هذه الدعوة للعناية بالفصول وحتسني موادها ، امتدادا لنظر 
اج مجلة من القوانني، يراها  ر صاحب املنهلتحقيق هذه الغاية ُيَسطِّ  .ومتاسكهما فتئ يلح على انسجامه 

  2 :؛ وهي على التوايلهذا املرمى كفيلة بتحقيق 
  

 .جادة مواد الفصول وانتقاء جوهرهايف است: القانون األول - 1
 .الفصول واملوالة بني بعضها وبعض يف ترتيب: القانون الثاين - 2
 .يف ترتيب ما يقع يف الفصول: القانون الثالث - 3
 .يقّدم يف الفصول وما جيب أن يؤّخر فيها وختتتم بهجيب أن يف ما : القانون الرابع - 4

  
أي التماسك  ،رتباط املضموينص، غايتها حتقيق االناء فصول النّ هذه القوانني األربعة املتعلقة بكيفية ب

مع ، وترابط مضامينها، وحسن تركيب ألفاظهاذلك من خالل اتساق الفصول الكلي للنص؛ يتأتى 
، وهو ومن مث التأثري يف املتلقي ، يصالاإلمما جيعلها أكثر قدرة على التعبري و  ، إحكام نسج هذه الفصول

   .ح من خالل القانونني األولنيو ضاألمر الذي جتلى بو 
 ملضموين ، بني أبيات الفصل الواحد؛ على ما ميكن أن حيقق االرتباط ا القانونني األخريينكز يف حني ر 

، شديدا اإلحلاح على الشرطني األخريين خاصة "  هلذا فإنّ  ؛ أي التماسك اجلزئي بني وحداته الصغرى
أي كونه مهلهل اخليوط غري متصل بعضها ؛ )  ختاذل النسج (، وُيستفاد  ذلك من سلبية  الرتابط

ينشأ من قوة تشادها ، خيوطا متداخلة  طاجين يرى الكلمات بالقر وكأينّ  .ببعض على الوجه األكمل
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أما الرتابط فقد مت التعبري عنه صراحة يف الشرط الرابع ، الذي يُعد يف اعتقادنا  .ثوب كامل النسج متينه
  .1" اج إىل ما تقدمه أو إىل ما حلقه حيت أي تاليف قيام كل بيت بنفسه ال؛ امتدادا وتنميقا للسابق 

وعالقته  وحىت على مستوى البيت، حازم على ضرورة حتقق هذه الشروط يف فصول النص  إحلاحيعد 
وانسجام  ، درجة كربى من اكتمال البناءإىل ص بالنّ  االرتقاءمسًعا غايته  ،باألبيات السابقة والالحقة 

  .لسياق القول وغرض النص ، دون اإلخالل مبناسبة هذا البناءومتاسك النسج 
   

 فهوماتاملو متناسبة املسموعات "  الفصول دعوته ألن تكونمن خالل  هذا املسعىكد أت           
التميز الذي جيعل كل بيت كأنّه منحاز  ز بعضها عن بعضمتميّ غري ، راد غري متخاذلة النسجطحسنة اال

أو صدر من العجز، ا منه منزلة ال يات بنية لفظية أو معنوية يتنّزلوغريه من األب يشمله ال، بنفسه
وينبغي أن يكون منط نظم الفصل . والقصائد اليت نسجها على هذا مما ُتستطاب ،العجز من الصدر

سائغ يف  الفصول وتقصريعتدلة املقادير بني الطول والقصر وأن تكون الفصول م ...مناسبا للغرض
ا مذهب الرشاقة  املقّطعات ا فأما القصائد املطوّ ... واملقاصد اليت يذهب  لة واملقاصد اليت يذهب 

كون القصيدة ،  فيها وحمتمل ملوافقته مقصد الكالمسائغ صول تطويل الف مذهب التهويل والتفخيم فإنّ 
  مقاصد الكالم يف النص الشعريينبغي أن تتالءم مقادير الفصول مع  .2 " فيها رحب لذلك وسعة

  .قد تقصرباستثناء بعض األغراض اليت قد تطول فيها و  ،معتدلة بني الطول والقصرفهي تأيت 
ولتعميق ذلك  .من شأنه حتقيق التأثري يف املتلقيوحدات النص ، االنسجام الكمي بني            

يقدم من الفصول ما يكون للنفس به عناية حبسب الغرض املقصود بالكالم "طالب حازم املبدع بأن 
ويتلوه األهم فاألهم إىل أن تتصور التفاتة ونسبة  ،ويكون مع ذلك متأتيا فيه حسن العبارة الالئقة باملبدأ
وتقدمي  .فهناك يرتك القانون األصلي يف الرتتيب، بني فصلني تدعو إىل تقدمي غري األهم على األهم 

  .3" بالعكسى الطوال أحسن من أن يكون األمر الفصول القصار عل
ا، وكيفية بنائها، إدراك حازم لفعالية الّلغة الشعرية  هو غاية العملية الذي  -  على التأثري يف املتلقي وقدر

  ل اليت تكون أقرب إىل قلب السامعتقدمي الفصو لبه إىل دعوة الشاعر  احذهو ما  -الشعرية برمتها 
اإلثارة الوجدانية لوحدها ال  "بيد أن  .وأقدرها على حتقيق االستجابة املنشودة من قبل الشاعر عرب نصه
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بل ال بد من صوغ تلك اإلثارة يف ثوب لفظي ونسيج تركييب تطرب له  ، القصيدةل فصول تكفي يف أوّ 
   .1 "األذن أيضا

  
فضمن ،  النقدي حلازم، عرب خمتلف جوانب النصظل مبدأ التناسب مسيطرا على التفكري           

ا املكونةصول يتطرق إىل الفحديثه عن بناء  ملا قبله، وإن تأتى مع يبدأ منها باملعىن املناسب " اليت ، ماد
ى لورود الفصل ،  صاب الشرفوالذي له نِ ، هذا أن يكون ذلك املعىن هو عمدة معاين الفصل كان أ

وإن متكَّن مع  ،حيسن أن يصاغ رأس الفصل صيغة تدل على أنه مبدأ فصل" ه أنّ  إالّ  ،2 "على النفس 
د هذا أن يُناط به معىن حيسن موقعه من النفوس بالنسبة إىل الغرض كالتعجيب والتمين وتعديد العهو 

س خاصية فواتح القصائد فحسب، بل اء ليز يف االبتدفالتميّ  ؛3" السوالف وما أشبه ذلك فهو أحسن
املذهب " ولعل كون بناؤها جديدا الفتا لالنتباه، ، اليت ينبغي أن يالنصوص/ شمل أيضا بداية الفصولي

  .4 "البيت علقة مبا قبله ونسبه إليه  املختار أن يكون ملعىن
  

، دفع صاحب املنهاج إىل إقرار إمكانية منهما يف جماله وتأثري كلّ ، داخل بني الشعر والنثرالت
ف األقوال الشعرية فأما من يرد"  :نصههو مامن خالل  ين الشعرية واخلطابية يف الفصولااملزاوجة بني املع
وإىل  .الفصل بأشرف معاين احملاكاة وخيتمه بأشرف معاين اإلقناعاألحسن له أن يفتتح  باخلطابية فإنّ 

يكتفي باحلديث عن ال  فهو؛ 5 "يف كثري من كالمه  -رمحه اهللا  -هذا كان يذهب أبو الطيب املتنيب 
ون الئقا به من باقي معاين ل من الفصل مبا يكأن يردف البيت األوّ جيب " ه ، بل يرى أنّ افتتاحية الفصل

تضى له مثل أن ، أو يكون مقأو بعضه مقابال لبعضههة التقابل مثل أن يكون مقابال له من جالفصل 
اليت ، أو غري ذلك من الوجوه اكى بعض ما فيه ببعض ما يف اآلخر، أو حما لهتفسريً يكون مسببا عنه أو 

ورمبا  والثالث إىل آخر الفصل وكذلك احلكم يف ما يُتلى به الثاين .يء بعد شيء آخرتقتضي ذكر ش
  .6" ذي يليه أو إشارة إىل بعض معانيه ختم الفصل بطرف من أغراض الفصل ال
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جيعل الفصل ن عالقة بقية أبيات الفصل ببعضها، والقائمة على التكامل، حديث حازم ع
من الفصل الواحد ق بني البيت واآلخر يده على بعض وجوه التعلّ  لعل وضعو  " .وحدة بنائية متماسكة

 يدا حبق اجلدولة املتكاملةحيتفظ نا .يها احملدثني مثل نايدااليت سبق ف ، الدالليةولة العالقات بداية جد
ولنا أن نقابل  .بق إىل كثري من تلك العالقات، وحيتفظ حازم حبق السّ العالقات الداللية بني املنطوقات 

  :على النحو التايل نايداعند حازم مبا يشاكله عند ما 
  :نايدا                               :                    حازم 

 .) عالقة ثنائية (العالقة التقابلية  -                .                       عالقة املقابلة - 1

 .) عالقة تبعية (التفصيل  -السبب  -                                      .         الكلية - 2

 .)عالقة الوصف ( الكيفية  -     .                                       البعضية - 3

 .مسبب عنه - 4

 .تفسريا له - 5

  .1 " بعضه حياكي ما يف بعض اآلخر - 6
 

اليت  ،  خمتلف عناصر النص عليه عربحلّ أا ، فحازمراود يظلَّت وحدة النص ومتاسكه هاجسا            
أو ، النصوص/الفصولاتساقها وترابطها سواء على مستوى إىل و  ،يدعو إىل جتويدها من جهة ما فتئ

  .جهة أخرىالشاملة للنص من الكلية و على مستوى الوحدة 
عند ممارسة صرحية  نقف" ما ذهب إليه حازم من خالل هذه الدراسة التفصيلية ألجزاء النص جتعلنا 

للتحليل النصي من قبل عامل من علماء البالغة العربية وهو حازم القرطاجين ، وذلك يف حتليله وقراءته 
ص اليوم، وحيلل التماسك النصي لقصيدة املتنيب ، فهو يطّبق عليها قواعد مماثلة لليت حددها علماء النّ 

النص، إذ يرى أّن الشعراء يقسمون قصائدهم إىل بطريقة ليست بعيدة عن التحليل احلديث لعلماء لغة 
كّل فصل حيقق غرضا ما ، لكن الشاعر احلاذق يعمل على أن يوجد بني هذه    - حسب قوله  - فصول

واضح وجلي  بشكل جذور النصية متأصلةهو ما يظهر أّن  ، 2" الفصول حلقات تصل بعضها ببعض 
  .عند حازم ، فاستحق عليها حق الّسبق
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 وصل بعض الفصول ببعض"  كز فيه علىلثالثة السابقة، قانونا رابعا ر يضم إىل القوانني ا          
  :فالتأليف يف ذلك على أربعة أضرب

 .ضرب متصل العبارة والغرض  - 1
 .ضرب متصل العبارة دون الغرض  - 2
 .ضرب متصل الغرض دون العبارةو   - 3
 .1 "  العبارةو ضرب منفصل الغرض و   - 4

القانون ه قد خصص فإن ؛ حتدث يف القوانني السابقة عما جيب توافره يف كل فصل إذا كان حازم قد
اليت قد  ة بني العبارة والغرض؛بطار املبّين على العالقة الو ، هومتاسكالنص للحديث عن انسجام األخري 

ا فأم" : قائال وقوفه عند كل نوع أو ضربب،  فيه احلديثفّصل صال وهو ما االنفتتصف باالتصال أو 
 ل الفصل الذي يتلوه علقة من جهة الغرض فهو الذي يكون آلخر الفصل بأوّ ، املتصل العبارة والغرض

لب بعض األلفاظ اليت يف األلفاظ اليت يف أحد الفصلني يط وارتباط من جهة العبارة ، بأن يكون بعض
النص  / القصيدةفضمن هذا الضرب حديث عن ارتباط فصول  ،2 "خر من جهة اإلسناد والربط اآل

اليت تربط ألفاظ الفصل ، اإلسنادية و  على العالقات النحوية الرتكيبيةحيث ركز  ؛ ستوى العبارةمب الكلي
  .السابق بالالحق

  

، الذي من نظم النصبالغرض  يف هذا الضرباحلديث عن النسيج اللفظي للفصول ارتبط 
  . للّنص صورة الشاملة والنهائيةاليف بتكاثف الفصول وتآلفها  ، إالّ واضحاجليا و لن يكون 

ال بيد أن املال تلف العناصر الرتابطية يف حازما وهو يؤكد على خم ؛ هي أنّ حظة اليت تستوقفنا يف هذا ا
ا ، اليت النص  هذه ، قوامه  ك بشكل جيدحمبو و متماسك إنتاج نسيج نصي جهة يُنحى 

ا النصوص /لفصولا ل التضمني ، الذي من شأنه ربط آخر البيت بأوّ يسقط من حسابه ، ، وترابط أبيا
  . فينصح الشعراء بتجنبه -كما سبق بيانه - بدعهالذي يليه ، ويعتربه عيبا ونقصا يف شعرية م

نظومة حازم هذا النوع من التعارض بني موقفه من التضمني ، ودعوته إىل الوحدة ، يبقى نقطة حمّرية يف م
  .التكامل واالتساقت تطمح إىل النقدية، اليت ما فتئ
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املتصل الغرض املنفصل العبارة، فهو الّذي يكون أّول الفصل فيه رأس  " الضرب الثاين أما            
وهذا الضرب إذا نيط برأس الفصل فيه معىن  ،ويكون لذلك الكالم علقة مبا قبله من جهة املعىن  كالم

الضروب األربعة، لكون الّنفوس تنبسط ويتجدد ، هو أفضل ليهتعجييب أو دعائي أو غري ذلك مما أشرنا إ
الذي يتصل هذا الضرب  ،1" إىل شيء واستئناف كالم جديد هلا  نشاطها بإشعارها اخلروج من شيء

الذي هو غاية العملية الشعرية  - األقدر على التأثري يف املتلقي تنفصل العبارة ، يراه حازم فيه الغرض و 
هو ما يفضي إىل ، و لى مستوى املعىن يف فصول النصع تكاملانسجام و فر عليه من يتو ملا  -ة التخييلي

هي ، و الغرض  ألنّه باتصال الغرض بني الفصول يف القصيدة تتحقق وحدة" متماسك نص مرتاص و 
النفسية النامجة ، وهي الوحدة العضوية و ة تُفضي إىل وحدة أقوى وأهمهذه الوحدو  ،وحدة النظام الداليل
 ملتحدة األجزاء يف سياق التواصل الشعري مع هذه القصيدة ا ،الشعوري لدى املتلقيعن توحُّد املوقف 

ثري على ، تأهذا الضرب القائم على الوحدة الداللية للفصوليف  ،2 "يف سائر فصوهلا املوّحدة الغرض 
  .يف العملية الشعرية ةتمهيحازم على أ الذي يؤكد، املتلقي
 تفاعالً  ،انفعاله  حتريكو ، املتلقي  ستمالةه ا، من شأنّ بذات الداللةقها نط، و متاسكهاالفصول و اق فاتس

  .  التماسكالذي تطبعه الوحدة و ، بداع د من اإلمع املستوى اجليّ 
  

 فإّنه ُمنحط على الضربني الّلذين ، ما كان منفصل الغرض متصل العبارة " حني يرى أّن يف 
ببعضها ؛ قد يؤدي إىل شيء من العبارات  عالقة، و فرتابط الفصول من حيث البناء اللفظي  ؛3"  قبله

من مث لن و ، هب بالوحدة الداللية للفصول لكن انفصاهلا الغرضي يذ ،يف الرتكيب العباري التماسك 
   .وجد هناك متاسك نصييُ 

غرض بغرض مناسب له ، بل يهجم  الو هو الذي ال توصل فيه عبارة بعبارة ، ع و الضرب الراب ماأف" 
ذه ، وال مناسبة بني أحدمها و على الفصل هجوًما من غري إشعار به مما قبله  اآلخر ، فإّن الّنظم الّذي 

عبارة ز الطابع االنفصال الذي مييّ  نّ أل ؛أقل مكانة هذا الضرب هو  .4 "الصفة متشتت من كل وجه
فيؤدي  ،سيؤثر ال حمالة سلبا على املتلقيهو ما و ،  لنصل  النسيج الكليفرز انفصاال يف، قد أالغرضو 
  . تنفريه من النصمن مث، و ىل تشتيت مشاعره إ
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ينشد  ما فتئ، لب ملح عند حازم ترابط أجزائه ، مطديث عن اتصال فصول النص ، و احل
الفصول  قدر االتصال بنيتقدير " اليت عمد فيها إىل ، عن القصيدة املركبة حديثه  عندخاصة ،  حتقيقه

نقول سوف : بعبارة أخرى،  ا جعل الضرب الثالث أفضل الضروبمعند، اخلروج عن طريق  يف الغرض
 و اخلروج من قبله لدور التخلص أ، على أساس فهم حازم و جتد القصيدة املركبة حمًال من الضرب الثالث 

اء التماسك العام بن النصوص ، هو لبنة يف /تصال الفصولإ .1"  معىنالفصول لفظا و من الربط بني 
ملتلقي، وضمان تفاعله مع إحداث التأثري يف ابلذي غايته خدمة املقصدية الشعرية ، للنص الكلي ، ا

  . دالالته
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  :المعاني المعتمدة في الفصول -2-2-1
 

من يقصد  من الشعراء"  .شاعر منهج كلّ تبعا لطريقة و عاين املوظفة يف الشعر امل تتباين
ورمبا  املبالغة يف تكثري األوصاف املتعلقة باجلهة اليت القول فيها، فيستقصي من ذلك ما كانت له حقيقة

من غري أن يكون كذلك يف احلقيقة ، يوهم أن هلا حقيقة يف تلك اجلهة  جتاوز ذلك إىل أن خيّيل أوصافًا
از والتمويه حبسب ميكن فس على أحسن أو أقبح ما للنّ  لك يف متثيلهاليبالغ بذ؛ بل على أحناء من ا

اليت تعطي املبالغة  ومنهم من يقصد يف احملاكاة واالقتصاصات الكلم... غرض الكالم من محٍد أو ذٍم 
او ومنهم من يقصر يف أوصاف اجلهات على احلقيقة  ؛يف الوصف ومنهم من يتوخى مطابقة ...  ما قار

فمنهم من  عرية والتعبري عنها،اعر طريقته يف نقل املعاين الشفلكل ش ،1" ليه اللفظ حلقيقة ما يدل ع
كتفي آخرون بالرتكيز يف حني ا  .بتعد عن احلقيقة، فايه املبالغةعل تغلب، و أوصاف املعاين عنده دتعدت

ذهب نوع آخر إىل الرتكيز يف نقل معانيه الشعرية على و . زاوية من زوايا املعىن دون غريهاعلى جهة أو 
ة للمعىن صنف مغاير إىل توظيف ألفاظ مطابق ماليف وقت . حتسنيجانب احلقيقة دون جتميل أو 

  . عارية من أي جماز أو صور ت عن املعىن احلقيقي املتداول، فأتتعرب املراد، لكّنها ألفاظ 
  

كذلك ، من يستوعب أركان املعاين" فكان منهم يف توظيفهم للمعاين، الشعراء تعددت طرق 
ا يكمل اتساق الفصول ، ن يستقصي األوصاففيهم م ل قد أعطى فإذا كان الصنف األوّ  .2 "اليت 

الّنوع الثاين قد  فإنّ  ؛مستوفية ملا أريد منها، ملعرب عنها، فجاءت فصول نصه مالئمة للمعاين اللمعىن حقه
إلكساب العمل صفة  ، وهو أمر ضروري ومهم خيدم انسجامها واتساقهاما  مععنايته باملعاين  توافقت
إىل اضطراب يف ؛ سيؤدي ن معىن إىل آخر يناقضه أو ينافيهاالنتقال بني الفصول م باعتبار أنّ  ،النصية

  . خل بعملية االتصال وعملية التلقيسي وبذلكعلى اجلانب الداليل، سيؤثر سلبا  ، ممااملعىن العام للنص
  

الذي منه يلتئم املعىن الذي رتبه يف أّول من يكتفي باستيفاء املقدار " كما أن من الشعراء 
هذا الصنف عند املعىن قف و  .3 " التبينياالستقالل مما هو كالتتميم و  درجة االستقالل وترك ما وراء حدّ 

تممة أو املكملة للمعىن ، املن يويل اهتماما باملعاين اجلزئية ، دون أالذي يدور حوله غرض القصيدة العام
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ّ  األساسي ؛ اجلهة ما يكون  يأخذ من أوصاف" يف حني جند صنفا آخر   .تابعة لغريهاا معاين فرعية أل
بتضمني  من الشعراءهذا الصنف  إكتفى .1" هذا املقدار ن الفصل أكثر من ، فال يضمّ فيه إقناع وكفاية

كون مبقدورها ألوصاف املعاين ، اليت ي هميمعاين دالة على الغرض ، من خالل حترّ  الفصل يف القصيدة
  .النصإقناعه بغرض و  ،التأثري يف املتلقي 

  

ا ، ورمبا أدخل ما ليس منها من خيل باملعاين ويرتك كثريا من أ" ومن الشعراء   جند أنّ  .2 "ركا
، يف خرج عن سياق النصف معاين بعيدة عن غرض القول، و وظّ هذا الصنف قد حاذ عن املقصد؛ ف

  .اليت تربطها بغرض النص صلة وثيقةباملقابل إمهاالً واضحا لتلك املعاين األساسية ، دي وقت أب
أكيًدا   - ر لهن ذلك ما تيسَّ ، ويذكر متخطى أوصاف اجلهة الالئقة مبقصدهمن ي" كما جند من الشعراء 

ا أقحم ورمب ،بالفصول بالنظر إىل اجلهات فيكون قد أخلّ  - كان ذلك بالنسبة إىل غرضه أو غري أكيد 
ا ف إالّ ، وثيقة  مبعاين تربطها بالغرض صلة رغم أن هذا الصنف يبدأ فصول نصه ،3" يها ما ال يصلح 

  .، مما خيل بانسجام النصعن الغرض ةديبع، قد تكون ين ثانوية، ليتناول معاأنّه سرعان ما حييذ عن دربه
  

اليت هلا عالقة بالغرض املنظوم  -  مهما اختلفت طرق الشعراء يف توظيف املعاين يف الفصول
ا الخترج يف جمملها عن نوعني -فيه  ّ  :وهو ما يوضحه قول حازم ؛ قناعيةمعاني إو تخييلية عاني م :فإ
قليل من يف  يعرّج على اإلقناع اخلطايب إالّ  ال الشعراء من جيعل أكثر معانيه وألفاظه خمّيلة، و يفكما أّن " 

ألّن صناعة الشعر تستعمل يسريًا من األقوال  كثري من معانيه؛فيهم من يقصد اإلقناع يف  و املواضع، 
اإلقناع ، و ضد احملاكاة يف هذه باإلقناعكما أن اخلطابية تستعمل يسريًا من األقوال الشعرية لتع.اخلطابية 

، ويبعد ما هو املخيلةيف شعره على املعاين ، يركز كان صنف من الشعراء  ذاإف ؛4 "يف تلك باحملاكاة 
ا ة؛ فإّن صنفا آخر يذهب إىل تضمني نصه معاين إقناعيخطايبإقناعي و  ، بشكل تضحد نظري
 اخلطابة أو يف الشعر إمنا املفضل عنده سواء يف ، و القبول عند حازم نان ال يلقياهذان الصنف. التخييلية

كثر قدرة على التأثري ّنص املبدع أحىت يكون ال، شيئا من خصائص الصنف اآلخر، كّل نوعأن يُوظف  
  . يف املعاين املستعملةبفضل هذا التنويع  يف املتلقي
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منبًها إىل العيوب اليت قد ،  اإلقناعيةرواحة بني املعاين التخييلية و ملعكف حازم على بيان سلبية عدم ا
  .، على املقوم الرئيسي لكل صناعةجم عن تغليب جانب من هذه املعاين تن

  

       الشعر  ة يف بعض املعاين اإلقناعيتركيز حازم على إمتاع النفس؛ من خالل توظيف  جاء
ص على وترية املزاوجة ، حىت ال متل من نظم النّ و  لنفس بالتغيرية بشغف اتقناعمن التخييلة يف اخلطابة ، و 

رغم الرفيع الفاصل بني الصناعتني ، الذي مل حتسم حدوده م منه للخيط وهو إدراك متقدّ واحدة ، 
يف  فاعلية النصتأكيد على  املذهبذا هيف  يكونبذلك  .عديدة اليت استمرت إىل يومنا هذااحملاوالت ال

  . ملعاين اليت يتضمنها النص الشعريدفعه إىل التفاعل مع ااستمالة املتلقي ، و 
اليت ختدم و ، ظالته اليت يبحث عنها)  أغالب فيك الشوق ( :يبنالمتجد القرطاجين يف قصيدة قد و و 

قد كان أبو الطيب يعتمد هذا  و " : الشعراء إىل نسج نصوصهم على منواهلا قائال عاد، ف قديمذهبه الن
ألنّه كان ُيصدِّر الفصول باألبيات املخيلة مث ،  حيسن وضع البيت اإلقناعي من األبيات املخيلةو  كثريا

الّنفوس الستقبال األبيات املخيلة يف الفصل  مّ جيعي يعضد به ما قّدم من التخييل و إقناخيتمها ببيت 
ذهب أيب الطيب يف ذلك، فإّنه وجيب أن يعتمد م .فكان لكالمه أحسن موقع يف النفوس بذلك ، التايل

 أس الفصل جبعل بيت خمّيل على ر  -وفق هذه الطريقة  -نظم فصول قصيدته املتنيب  ستهلا. 1 "حسن 
بذلك تقوم هذه . تساقها وانسجامهاال احتقيقإسهاًما يف ربط الفصول ببعضها، و  ببيت إقناعي؛ اخلتمو 

قدرة على استمالة و ، ص أكثر متاسكاجعل النّ ، و بربط املعاين ببعضها عرب الفصولالنصية /اخلامتة الفصلية
  .هحتقيق جتاوبه معو ، املتلقي 

  
طريقته يف و ، واحدات كل إمكانو قدرة ، تبعا ل صول قصائدهمإحكام فتباين حظ الشعراء يف                     

هو ذلك من خالل ما و  الشعرية ذات املعاين الشريفة، اجلهة الختيارلشاعر احازم  وّجه. توظيف املعاين
ا يسوغ استقصاؤها فإمنّ ، كّلها بشريفة بالنسبة إىل املقصدليست  و فأما اجلهات اليت تكثر معانيها : " نصه
التخطي إىل املتوسطة فال حيسن إّال و  فأما يف القصائد القصار .لقصائد الطوال كقصائد ابن الرومييف ا

 هذه ،2 "كما وجب التخطي أيضا يف املعاين املتناظرات إذا كثرت على ما قّدمته  األشرف فاألشرف منها
توضيح ما جيوز توظيفه يف بناء من خالل ، افادة الشاعر عمل على إ، و ها حازمالقوانني اليت خطَّ 
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االنسجام عنوانا كبريا يكون التماسك و ة تامة، رفيّ حبِ  صغرضها إنتاج نال جيوز؛ ما و الفصول 
  .نصوصه/لفصوله

  

  :اتساق المعاني بين الفصول -2-2-2
  

عكسه هو ما قه ، و رّ أتتلح عليه و ،  متسقنتاج نص منسجم و إيف رغبة حازم اجلاحمة  تظل
  .نتاج نصهإالذي ينبغي للشاعر سلوكه يف ، على توضيح السبيل الصحيح ، املتواصل صراره إ

عالقته ببناء و ، نتاج النص الشعريإمهية السياق التواصلي يف أب تههذه الغاية من خالل قناع تجتلّ 
  .كرب حجماألف لتشكل بنية مشولية لنص آاليت تتالنصوص ، /  الفصول

  
كزا على نوع املعاين املوظفة تمييز بني أنواع من القصائد ، مر ذهب حازم إىل المن هذا املنطلق 

القصائد ما يكون اعتماد الشاعر يف فصوهلا على أن يضمِّنها معاين  من" أن فرأى  ،ضمن هذه الفصول
ا شخصية، ومنها ما يقصد يف فصوهلا أن تكون املعاين املضّمنة إ ني ياها مؤتلفة بجزئية تكون مفهوما

كانت   ملا .1"  وهذا هو املذهب الذي جيب اعتماده حلسن موقع الكالم به من النفساجلزئية والكلية، 
ا جنسية أو نوعية  ا شخصية ، واملعاين الكلية مفهوما فإّن اجلمع بني هذين  ؛املعاين اجلزئية مفهوما

من خالل  ه من تأثري على املتلقيالنوعني يف النص املنتج ، هو ما يفضله حازم يف بناء الفصول ؛ ملا ل
  .هذا التنويع

   
وتردف  أحسن ما يكون عليه هيأة الكالم يف ذلك، أن تصّدر الفصول باملعاين اجلزئية" لعل 

الشيء مبا هو أعم منه أو حنو ل بأمر عام على أمر خاص أو استدالل على ية على جهة متثّ باملعاين الكلّ 
مسة التفاعل بني الفصول ، وجعل قدرة الشاعر على جتسيد االتساق واالنسجام املعنوي  إنّ  .2 "ذلك 

حيث يبدأ باملعاين اجلزئية  ؛، وتوزيع املعاين بينها براعته يف بنائها مميزة لعالقتها ببعضها ؛ هو دليل على 
جيدا على طريقة  مثاالاره والذي سار عليه املتنيب ، باعتب - وهو املنهج املفضل عنده  - ليلحقها بالكلية 

يدين يف هذه الصناعة ؛ يف التدرج  ذا يكون النص مرتبطا "  املعاين من اجلزء إىل الكلبالشعراء ا و
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حول  زاكزا اجتماعيا متمر ، كونه يشكل حيّ  اليت تضمن له تراتيبية اهليكلة العالقتية القرائية، بقواعد التعبري
إدراك  .1 "لغوي معني تنتج عنه متواليات غري حمدودة من اختالفات الداللة املؤطرة يف نظام  ،العقل

كيد على ، هو تأاملنتظم يف عرض املعاين ، عرب البنية الشاملة للنص و  حازم ألمهية هذا االنتقال السلس
الل إحداث تأثري إّال من خهذا األخري لن يتحقق ، الغاية اإليصالية للنص الشعري الذي قوامه التخييل 

، وهو أمر يسهم فيه بشكل واضح االتساق لتفاعل مع دالالته، ومحله على االستجابة وافاعل يف املتلقي
  .املعنوي للنص
  

؛ أّن هذا األخري قد أخذ فكرة املراوحة بني "  ظاهرة الشعر عند حازم" ح صاحب رجّ 
والذي يقوي هذا الرأي : " قائال، عن الرتكيب واإلمجال عند حديثه ، الكلية من ابن سينااملعاين اجلزئية و 

ه كان ، مما يدل على أنّ  أن حازما جيعل التأكيد مطلوبا يف االنتقال من بعض صدور الفصول إىل بعض
، واإلرداف ه يف جعله التصدير للجزئي، وأنّ هذا القانون من قوانني املراوحة وهو يضعتحضرا له مس

  2 ."كان يهدف إىل األخذ مبا قاله ابن سينا يف فائدة هذا اإلرداف من حيث قوته التأكيديةا  للكلي، إمنّ 
ر يف أجزاء كثرية من بالفالسفة املسلمني ، يظه تأثر ناقدنافما فتئ صحيحا ،  قد يكون هذا الرأي

من االنتقال فيها و عرض املعاين، سبيال لج فاختيار صاحب املنهاج للتدرّ  خباصة ابن سينا ،املنهاج، و 
 حتقق له الكلية منها راحة نفسية إبقاء املتلقي مشدودا إىل هذا النص ، آمال أن ، غايته  اجلزء إىل الكل

  .ينتج عنها تفاعله مع النص الكلي
  
  

 :التسويم والتحجيل -2-2-3
 

      من منطلق اهتمامه ببنية النص ومتاسكه، بطريقة بنائهاو  تأيت عناية القرطاجين بالفصول
، وتضبط عالقته بغريه من  النص/تنظم الفصل الواحد من ذات املبدأ سعى إىل سن قواننيو  .وانسجامه
تأتى من خالل وضع مبادىء مناسبة  ذلك ي. الشاملةبنية تتالءم مع اخلصائص العامة لل ؛ حىتالفصول 

، بشكل جيعلها غررا تزّين بداية كل إىل جتويد رؤوس الفصول ومبادئها دعوة حازم. وانتهاٍء جيدٍ 
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صطلح الذي استعاره من عامل اخليل ليجعله هذا امل *التسويم إسم حازم أطلق عليه نص ، أمر /فصل
  .عنوانا داال على مبدأ الفصل

  

ما جعله  هوعلى التأثري يف املتلقي، ، و ات على عملية االتصالإدراك حازم لتأثري هذه البداي
يئات  اعتنوا باستفتاحات الفصول" فإنَّ العرب  ؛هابتجويديطالب الشاعر  وجهدوا يف أن يهيؤوها 

ا مواقعها من النفوس، وتوقظ نشاطها لتلقي ا حتسن  ، وصّدروها باألقاويل الّدالة ما يتبعها ويتصل 
ا عند االنفعاالت والتأثراتاليت من شأن النفوس أن تته، على اهليئات ة أو فاجعة أو ألمور سارّ ، يأ 

وقصدوا أن تكون تلك األقاويل مبادىء  ، شاجية أو معجبة حبسب ما يليق بغرض الكالم من ذلك 
ا  ا من أحناء الوضع أو حمكوما هلا حبكم املبادىء وإن وصلها مبا قبلها واصل لكو كالم من جهة ُحنّي 

على ذلك النحو وصوغه على  ها  فيكون استئناف الكالممستقلة بأنفسها من جهة الوضع الذي خيصّ 
عل بدايات الفصول على االهتمام جب .1"ا ملواقع الكالم منها تلك اهليئات جمدًدا لنشاط النفس وحمسنً 

جعله يتفاعل و  ،املتلقي وهي إيقاع التأثري يف  ،عرية ، غايته يف األساس حتقيق املقصدية الشهذا الشكل
يئتها للداللة علمع النص،  ومقصد الشاعر والسياق الذي يرد ، النص  /مضمون الفصلى من خالل 

ّ "  إدراكا منه أنّ ، فيه القول اًء وشهرة إزدياٍن حىت كأ  2" ا بذلك ذوات ُغررٍ لفواتح الفصول بذلك 
اهذه األمهية اليت حيتلها التسومي ، ت   . ستوجب داللته على الفصل برمته ، بوصفه بنية مستقلة بذا

  

اّطرد للشاعر " ألنه إذا عام؛ بشكل افعها العناية بتجويد املبادىء بافتتاحية الفصل ، دالعناية 
واستوسق له اإلبداع يف وضع مباديها على أحسن ما ميكن  أن تكون فواتح فصوله على هذه الصفة ،

 ّ يها وتآلفت هلا بذلك غرر وأوضاح وكان اعتماد ذلك ف،  مفّصل ا عقدٌ من ذلك ، صارت القصيدة كأ
ا وارتسامها يف اخلواطر المتياز كّل فصل من فحسن نظم  ؛3 "ها بصورة ختّصه أدعى إىل ولوع النفس 

 كبنية  ،نظرته لبنية النص الشعري، و النقدية، داخل يف اسرتاتيجية حازم الفصول، والتدليل عليها مببادئها
يؤدي تناسبها وداللتها على املقصد العام للشاعر ؛ إىل خلق االنسجام  ،فصول  /شاملة لنصوص أخرى

  .سك بني عناصر البنية الكلية للنصوالتما
                                         

ا إبلهم ، و هي العالمة امأخوذ من السمة و : التسومي *   .أخو الغرةالتسومي و . ون الرأس ، الوجهغالبا ما تكليت كانوا يعّلمون 
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         ذلك بدعوته إىل، على أوائل الفصول، بل امتدت إىل أواخرهاتقتصر عناية حازم مل 
قرتان صيغة رأس الفصل وصيغة ليكون ا... االستداللية حتلية أعقاب الفصول باألبيات احلكمية و " 

مصطلح استمده حازم  - أيضا  - فالتحجيل ؛ 1" يف الفرس * رتان الغرة يف التحجيلقمن اعجزه حنًوا 
ا نظم الفصول؛ وذلك جبعل خوامتها أبياتا حكمية و    استدالليةمن عامل اخليول، وهو طريقة يدعم 

 وانب البنائيةالشاعر لتحقيقه عرب خمتلف اجل محيطوهو ما  .تأثري النص يف املتلقيسعيا منه لتعميق 
  . للنص

  

بني متاسك أجزاء  -خالل حديثه عن تسومي رؤوس الفصول من  -ربط صاحب املنهاج 
ا ع، و  النص ودورها التأثريي/الفصل وإذا اجته أن يكون : " ك ما يؤكده قولهذللى حتقيق املقاصد ، قدر

دا ملعىن املتبوع التابع فيه مؤكّ  على النحو الذي يوجد، االنتقال من بعض صدور الفصول إىل بعض
و إىل ما يناسب أ لوحمرّكا للنفس إىل النحو الذي حركها األوّ يف غرض  ومنتسبا إليه من جهة ما جيتمعان

فكلما  ،2 "منها كان ذلك أشد تأثريا يف النفوس وأعون على ما يراد من حتسني موقع الكالم ،   ذلك
ب ، كان وقع النص يف قل ، وكان التماسك خاصية مميزة هلاالتناسب بني الفصولحتقق االنسجام و 

  .املتلقي أعمق وتأثريه فيه أكرب
  

خاصة ، بربط معناها باملعاين الواردة يف الفصلإضافة إىل تنبيهه إىل حتجيل خوامت الفصول ، 
قناع املتلقي ، وربط ما جاء فيها مبا ورد فغاية وضعها هي إ .مدة من اخلطابةتهذه اخلوامت احملجلة مس وأنّ 

مرتاميا إىل ما من أن يكون  لذي يقصد حتلية الفصل به وحتجيلهخيلو املعىن ا ال" ه ألنّ ؛ يف الفصل ككل 
، فيورد على جهة يكون مرتاميا إىل بعضها ترامت إليه مجلة معاين الفصل إن كان مغزاها واحد أو

مقصودا به  ،قناعيكون منحّوا به منحى التصديق أو اإلو  .ة التمثيلاالستدالل على ما قبله أو على جه
ا مما انصرفت ي يف بعض ما تكون عليه جمار حكم كلّ إعطاء  ي األمور اليت لألغراض اإلنسانية علقة 

استدالال على  ن حكما أوفيكون يف ورود البيت األخري الذي يتضمّ  .ا حنوه إليه مقاصد الفصل وحنيّ 
 للمعاين األّول وإعانة هلا على املعاين اليت ألجلها بـُنيِّ ذلك احلكم أو االستدالل عليه ، إجنادٌ  ، إثرَ حكم

                                         
  .يكون يف الرسغهو مأخوذ من حتجيل الفرس و هو بياض العناية بآخر البيت من الفصل ومن القصيدة ، و : التحجيل  *
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حتقيق  إنّ  .1"  ن ما يعتمد يف الفصول وأزينه هلافكان ذلك من أحس. يراد من تأثر النفوس ملقتضاها ما
يئه ت اجلميلة ، أو على مستوى املتتاليا ، سواء أكانتلفصولهذه الطريقة البنائية ل التأثري يف املتلقي ؛ 

فإنّه ينبغي ارتباط معناها مبعاين الفصل  تلك األبيات احلكمية واالستداللية ؛وخباصة حىت يف األبيات ، 
  .تالءم  مع املقصدية الشعرية للنصبصفة عامة ، حىت ت

  

 بني رأس كلمهزة الوصل " وتكاملية املعىن فيها جيعل  ،بيد أن هذا االتصال بني الفصول
واتصاهلما حبيث تقنع القارىء برتابط الفصلني  ب أن تكون من البيان والظهور؛وذيل الذي قبله جيفصل 
إليه عامل اللسان اهلولندي       مع ما يذهب  -يكاد يكون حرفيا  -ويتطابق هذا النظر تطابقا .ببعض

ذلك أن فان ديك يدعو إىل جعل  ... يف حديثه عن ترابط البىن املؤلفة لكل نص "   DIJKديك فان" 
ا مرتابطة من  -عند حازم ) الفصل(وهي االصطالح املقابل لكلمة  - كل بنية كربى  فضال عن كو

ىل يدعو إ -، والصيغ الصرفية، والعالقات املنطقية النسبية والوظيفية ية، والزمنيةالداخل بالروابط النحو 
فارتباط الفصول  ؛2" والتناسب  جعلها مرتبطة بالبنية اليت تليها ربطا يبعث فيهما معا عالقة االّطراد

 هويلمسه من خالل مستوياته البنائية املختلفة ، حىت يفتح أمام، ببعضها أمر ينبغي أن يشعر به املتلقي 
  .صوصية البنائية للنصمن خالل اخل، تتيحها هذه البنية املغلقة ، آفاقا قرائية خمتلفة 
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  :التفاعالت النصية -2-3
 

من خالل ، املالئمة ملقصديته الشعرية  املعايننتقاء إىل ايعمد الشاعر وهو بصدد بناء نصه، 
، تكون له مجلة من اآلليات ما يتطلب امتالكهو ار سياق لغوي ، مصدره نصوص أخرى، استحض

ا،  األصل الّذي به يتوصل إىل استثارة املعاين" ألن  ؛ معينا على إدراك تلك الغاية هو واستنباط تركيبا
ا من أوصاف غريها ه للهيئات اليت يكون عليها والتنبّ  .التمُلؤ من العلم بأوصاف األشياء ، وما يتعلق 

ا، ونسب بعض والتفطُّن إىل ما  ،ها إىل بعض أحسن موقعا من النفوسالتآم تلك األوصاف وموصوفا
ناسبة بينها ، ووضعها وامل الربط بني الدوَّال .1" غرض غرضا من ذلك ، حبسب موضع موضع و يليق 

، مث التأثري فيه ودفعه إىل االستجابة بشكل مناسب، جيعلها أقدر على التعبري، وإيصال املعىن إىل املتلقي
  .والتفاعل مع مضمون هذا النص

ونقلها  العالقات الرابطة بني األشياء ، وأن حيسن التعبري عنها،املبدع أن يكون عاملا بتلك /على الشاعر
، دون رتاز من الوقوع يف حيِّز القدميبنظريه الغائب مع االح لغوي مناسب ، يربط النص احلاضريف سياق 

النص يسفر هذا الوسيط بني الغائب و وضوحها ، حىت لذا أكد على شهرة عبارة الوسيط و . " جتاوزه 
بأشكال  ضرا على الّدوام يف النص األديب حا هذا الغائب بذلك يكون ؛2"  سفارةاحلاضر أحسن 

  .ب ، وإمكاناته اللغوية واملعرفيةخمتلفة ، تتالءم ونظرة األدي
  

، حاضرة بشكل أو بآخر ، تُلقي بظالهلا على ما ) املتناص معه(تظل سلطة النص الغائب 
والتحويل اجلذري أو  يتصل بعمليات االمتصاص صالتنا"  هذا احلضور يؤكد أن. حلقها من نصوص 

فداللة التأثر  ؛3  " يف نسيج النص األديب احملددبالقبول أو الرفض ،  لعديد من النصوص املمتدة اجلزئي
فالبد ، )  املتناص معه (ود النص الغائب عند حد)  املتناص (يقف النص املتأخر  ؛ هي أالّ الفاعل
إىل إعادة  - وهو يستحضر هذه النصوص طوعا أو كرها -الشاعر أن يعمد عند بناء نصه  / للمبدع

  .؛ حىت ال تزول حيويتها تشكيل تلك النصوص، وتوظيفها يف ثوب جديد ، يتالءم ونظرته الشعرية
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ا طريقاناستثوالقتباس املعاين و : " قائال وفق أمرينذهب حازم إىل أّن اقتباس املعاين يتم  : ار
رد اخليال وحبث الفكر، والثاين تقتبس منه بسبب زائد على اخليال والفكر   1." أحدمها تقتبس منه 

 بتصوير ؛ حيث يقوم هذا األخري خالص ، يعتمد على خيال الشاعرل من االقتباس ذايتوع األوّ فالنّ 
 املتلقي ، من ه الصور أقدر على التأثري يفعل هذجلمستعمال آلية اخليال  ،أو ممكنة الوقوع األشياء الواقعة

ة ل يكون بالقو فاألوّ : " وهو ما يتأكد من خالل قوله ، ، عرب مجلة من األساليب األدبيةخالل التخييل 
وحيصل هلا ذلك بقوة التخيُّل واملالحظة  ، مالحظة الوجوه اليت منها تلتئم، و الشاعرة بأحناء اقتباس املعاين

فاخليال  ،2" ويشارك به بعضها بعضا ، وملا ميتاز به بعضها من بعض  من بعضلنسب بعض األشياء 
ا الشاعر آلية   .اواملتناص معها ، مع مراعاة املناسبة بينه الربط بني املعاين املتناصة يستطيع 

  

ال حييل على " فهو  يُثري به نصه احلاضر،السابقة ، ما  نصوصه الشاعر من/املبدعيقتبس 
فصدقه مستمد من ذاته  . ا له واقعه الداخلييُثبت صدقه أو كذبه على ضوئه ، وإمنّ ، واقع خارج عنه 
هي الوسيط الذي حيقق  هذه األخرية ،3" غة  واللغة حتيل على اللّ  غة ،د اللّ ، فاللغة تولّ وليس من خارجه

ا ، الالربط الفاعل واملتميز بني متسربة من ؛ ت تفرض نفسها يف نصه احلاضريت ما فتئ لغة الشاعر ذا
ستحضرة من نصوص نصه ، بتلك املاليت أسهمت يف ربط معاين  ية اخليال،نصوصه السابقة عرب آل

  .أخرى متناص معها
  

د على اخليال ، هو ما استند فيه حبث قتباس املعاين منه بسبب زائي االطريق الثاين الذّ " أما 
فيبحث اخلاطر فيما يستند إليه من  .أو نثر أو تاريخ أو حديث أو مثلالفكر إىل كالم جرى يف نظم 

 التضمنيأو  ذلك ، على الظفر مبا يسوّغ له معه إيراد ذلك الكالم أو بعضه بنوع من التصّرف والتغيري
يورد معناه يف عبارة أخرى على جهة قلب أو نقل رة إليه أو و يدمج اإلشانه أفيحيل على ذلك أو يضمّ 

أو ليزيد فيه فائدة فيتممه أو يتمم به أو حيّسن العبارة  .ان أحق به من املكان الذي هو فيهإىل مك
النوع من اقتباس املعاين بسبب هذا  يقع. 4" منظوما أو املنظوم منثورا خاصة  أو يصّري املنثور خاصة ،

يكون على بعض القضايا البالغية ، اليت يعتربها  املبدع فيه/ن مث فاعتماد الشاعروم، زائد عن اخليال 
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عرب ما يعرف بالسرقات ،  املعىنحنو التضمني ، أو حتسني العبارة وإكمال ز التميّ لإلبداع و وسائال 
عر ، هذه الطرق مسحت للشاعر بتوظيف ونثر الشثر بنظم الن، تسمح  أو حىت بأشكال بنائية ، الشعرية
  .، ضمن إطار النص الشعري)  متناص معها (لنصوص أخرى غائبة  أفضل

  

وهو ما يسمح للشاعر ، أكثر من قيامه على اخليال  ، على العقلص هذا النوع من التنايقوم 
يراها مؤهلة ألن يبين نصه اليت  -بغض النظر عن نوعها  -تباس نصوص خارجة عن النص املبدع باق

نص البنية النصية لل علما جي. ) املتناص معه (، تضيف أو تتمم معىن النص الغائب بطريقة جديدة عليها
يعتمدها الشاعر يف تفاعل مشكلة معارفا تاليت ، يل على شبكة متعددة من العالقات، حت ) املتناص (

  .بناء نصه
وتطويره  ، يف سبيل جتديد األدباحلاضر ، تُلغى فيه احلدود بني املاضي و ق سياق لغوي خالّ " فالتناص 

السياق احمليط به ، ودون ادعاء عبقرية فردية ألديب ن دون زعم لتجديد من فراغ ، ودون إبداع منبت ع
       الغائب فالشاعر يعمد إىل معاين النص ،1"  خالل تداخله مع نصوص أخرى مبدعة من ما ، إالّ 

   .زامتميّ التصّرف ؛ ليهبها شكال جديدا و و  بالتغيري) املتناص معه ( 
ملا كانت عناية القرطاجين بالنوع الثاين من االقتباس تفوق األّول ، فقد عمل على بيان الطرق الواجب 

  . األمثال واحلكم اقتباسالتارخيي ، و  القتباسق باالناص اتباعها ، خاصة فيما تعلّ  /على الشاعر
  

   الشعري الغرض ة املالءمة بني ضرور ب -ضمن حديثه عن مبدأ التناسب  - حازم  طالب
، باخضاع هذه األخرية خلصوصية )  التشابه صلة جامعة بينهما (ملعاين املقتبسة من النص التارخيي او 

بينه  مقاصد كالمه و  ، على أن يناسب بني بعضحبثه يف ما استند إليه من تاريخ و  "النص الشعري 
رف فيه باجلملة حنوا من أو يستشهد يف ذلك على احلديث بالقدمي ، وبتص، حييل به عليه فيحاكيه به أو 

ية كيفب معرفة همنوجب يست، مما النص التارخيي نفسه على املبدع أثناء بناء نصهيفرض . 2 "التصاريف 
أجزاء منه خلدمة املعىن يف النص بشكل يسمح له بتوظيف ،  ) املتناص معه (هذا النص الغائب حترك 

تتماهى  زمن حمايث: ناص يضعنا أمام زمننيالعمل املبين على أساس الت"  باعتبار أنّ ، ) املتناص(احلاضر 
ا خرى إىل العمل ، وزمن تارخيي يكون استدعاء أعمال أ يمع فعلها اللغو ) الذات(فيه  ، استدعاًء لذوا

آليات الزمن التاريخ و الزمن النصي : فيما بني الزمنني ععن الصرا تتولد و  .التارخييةشروطها ضمن 
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 .1"ستدعاة من أجل حتقيق انسجام النصاستيعاب عرب عالقات نوعية بني الذات النصية، والذوات امل
اليت ، التارخيي ، من خالل البنية النصية األديب و : الّلحمة بني النصني خلق ظيفة الشاعر يفو تتجلى 

حيث يسعى ملعاين الشاعر؛  إثراءً  ، جتعل حضور هذا النص التارخيي ترتبط فيها اللغة عرب عالقات خمتلفة
    .وضع اإلنتاج هذا األخريما مينح  ،)املتناص(مسة مميزة هلذا النص  جلعل االنسجام والتماسك

 زه ومتيّ  جديد له خصوصيته ، لكنه يتقاطع معه إلنتاج نصسابق ليس إعادة إنتاج لنصع فالنص املبدَ 
 نص هو ترسب لعدة نصوص ما يثبت أن كلّ  ،...لقلب أو التتميم أو التغيري كا  عالقاتعدة عرب 

ؤها لبناء مشكلة جزًء من املعارف اليت يتوطَ قصد، منه و  عن غري وعيّ أو ، من املبدع تدخل عن وعيّ 
  .نصه

  

شيئ من ضر حي؛ إذ الحكمة أو المثلتناص : زم عن أنواع أخرى من التناص منهاحتدث حا
الذي غايته  - ا يالئم مقصده الشعريمب -، فيضّمنها نصه املبدع/يف ذهن الشاعرهذه النصوص 

      يلية هي أساس الشعرية ختي معانٍ ي، من خالل األساسية هي إحداث البسط أو القبض لدى املتلق
ا مضمّ يردف معاه فيما استند إليه من حكمة أو مثل على أن حبثُ و "  و مشريا نا هلا باجلملة أين كالمه 

ألمثال الشاعر هذه املعاين املستحضرة من ايوظف  .2"  جهة استدالل أو تعليل أو حنو ذلكعلى ، إليها
 .الً عن اهليئة اليت كانت عليها أوّ  فيعطيها صورة جديدة وخمتلفة، البناء أو احلكم بشكل من التصرف يف 

خيتلف يف توظيفه ) املتناص(جتعل النص املبدع ؛ إضافية  معانٍ  ملنحهاالبنائية غوية و مستغال إمكاناته اللّ 
تكون  البناء،جديد من متجاوزا إياها إىل شكل ، ) املتناص معه(كم عن النص السابق هلذه األمثال واحل

  . ه األساسية هي االنسجام والتماسكخاصيت
اء على األصل السابق ميثل تبادال، حوارا تكا - صي فإّن التناص النّ على املستوى  - "  أما

 ، تتساكن، تلتحم، احتادا تفاعًال بني نصني أو عدة نصوص تتصارع ، يبطل أحدها مفعول اآلخررباطا
، إنّه إثبات ونفي تدمريها يف ذات الوقتإذ ينجح النص يف استيعابه النصوص األخرى و  ؛تتعانق

  .البناء، قائمة على اهلدم و ) املتناص معه(بالنص ) املتناص(قة اليت تربط النص لعالفا؛ 3 "تركيبو 

                                         
 .303لسانيات االختالف ، ص . حممد الفكري اجلزار  1
 .40،  39غاء ، ص منهاج البل. حازم القرطاجين  2
 .  29، ص  1991، الدار البيضاء ،  الشرق بة لدى بارث ، د ط ، إفريقيالذة النص أو مغامرة الكتا. عمر أوكان  3



 
 

230 
 

  

تناص امل(، مع ذلك الرتاث احلاضر من خالل عدد من النصوص بنية النصية يف شكل حواريالتتفاعل 
املبدع من خالل /الشاعرحياول . ، وأيضا مع الواقع ومعطياته املختلفة من جهة ثانيةمن جهة ) عهام

توافقا ،  سك، مستة التما، لتشكيل بناء نصي أوسع ه النصوصأن يقارب بني هذعملية البناء النصي 
  .التخييلالذي قوامه احملاكاة و ، مع تعريف حازم للشعر 

  

 -اآلخرين  على غرار النقاد - ، املتداول منها واملخرتع عاين الشعريةارتبط حديث حازم عن امل
 .لتقدمه زمنا من جهة أخرىتقدمي شاعر على آخر، و قضية املفاضلة ب، و بقضية السرقات من جهة 

ارتسام له يف منها ما ال ، و ا يف كل خاطرومتصورً  من املعاين ما يوجد مرتسما يف كل فكرٍ " فرأى أن 
 نيالقسم يففالسرقة ال تقع  ؛1"  كار يف وقت ما فيكون من استنباطهى إليه بعض األفدّ هتإمنا يخاطر و 
 الكاألول معانيه متداولة ، كثر استعماهلا حىت صارت مشاعا ، ال مُ ألّن  ؛ -وفق حازم  -الثاين األول و 

 من أويت اليت ال يبلغها إالّ  ،أما النوع الثالث فهي املعاين النادرة . د ، فصار استعماهلا متاحا للجميعألح
؛ لعدم جدوى بالعقما دفعهم إىل تسميتها مم، ملعاين بعيدة املنال على الشعراءصارت هذه اف نفاذ بصرية،

  .استعماهلا ، فهي حمصورة يف ثلة من الشعراء دون غريهم
  

فسها أو باإلضافة إىل كثرة ت يف أناملعاين اليت قلّ " فيخص  - حمور احلديث -أما النوع الثاين 
ذه الصفة فال تسامح يف التعرّ غريها ن يرّكب الشاعر أ :منها ض إىل شيء منه إال بشروط، فما كان 

به من املوضع  ، ومنها أن يزيد عليه زيادة حسنة ، ومنها أن ينقله إىل موضع أحقّ خرعلى املعىن معىن آ
، ومن ذلك أن يرّكب عليه عبارة لما سلك األوّ  الذي هو فيه ؛ ومن ذلك أن يقلبه ويسلك به ضدّ 

يزيد يف املعىن زيادة مقبولة وما ليس داخال حتت تلك الشروط وما جرى جمراها مما ... أحسن من األوىل 
إذا ؛  للتوظيف -اليت توصف بقلة االقتباس  -أن تؤهل املعاين ذه الطرق ميكن هل ،2" سرقة حمضة فهو 

  .ب جديد ، تظهر فيه اإلضافة جلّيةأن خيرجها يف قال املبدع/ استطاع الشاعر
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، بل  ُدثَ حَ  َقُدَم أم األديب /الشاعر، ليس مرتبطا بعصر إلضافة وحىت التمّيزديد واالتج
النادر يف عبارة أشرف من  املعىن من أبرزَ " لذلك كان  تبعا إلمكانات كل شاعر، ،ختص هذا وذاك 

يف حتسني العبارة ، والفضل اخرتاع املعىن للمتقدمالفضُل يف ، إذ فقد قاسم األّول الفضل األوىل،
ر فيه التقّدم ألن املعىن ال يؤثّ  لأفضل من األوّ  والقول الثاين الذي َحُسَنْت فيه العبارة بال شكّ . للمتأخر
طرق الشعراء تبعا لقد صّنف ف ،1" فيهم إىل القائل ال املقول ا ترجع فضيلة التقدّ وإمنّ  ،ر شيئاوال التأخّ 

   .2" سرقة شركة و اخرتاع واستحقاق و " علوا مراتبا ، فجُ املعاين املستحضرة من نصوص أخرى حتكمهم يف

  

التفاعل بني  منهما دوره يف هذا  املبدع واملتلقي ، لكلّ /التناص جهد مشرتك بني الشاعر
حاجة الكاتب إىل الثقافة كي يبدع نصا، وحاجة " حيث متثل  ؛) املتناصة واملتناص معها(النصوص 

أي  ، أن يبدع الكاتب) اإلبداع(إمنا يفصح عن غاية . واملهالقارئ ملثل تلك الثقافة كي يفهمه ويدرك ع
يف ضوء ، ص قراءة إبداعية وأن يقرأ القارئ النّ  .أن يتجاوز الكثرة اهلائلة من النصوص اليت ينبين عليها

ص يف سعته وغناه ، ومن إعادة بناء الكون األديب الذي متكِّنه من إدراك عامل النّ ، سعة وعميقة ثقافة وا
فيتجاوزها  ،مرة من قبل املبدع ، الذي تنصهر لديه عديد النصوص  :فالنص ينتج مرتني ؛3" ه ينتمي إلي

يُعيد ) املتناص(ع هذا النص املبد  .إن كان حضوره فيه أكيد، و  مبدعا نصا خيالف ذلك النص الغائب
 ر فيها جلَّ رصيده املعريف خّ ، اليت يسخالل قراءاته التأويلية العميقة  ، من املتلقي إنتاجه / القارئ

  .تلفة أثناء عملية الكتابة النصيةالنص استيعابا لعديد النصوص املخميّثل  .املرتاكم عرب عديد القراءات
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   :النص واستجابة المتلقي -2-4
كما هو عند    -هاجسا ملحا و  ،ل املتلقي عماد الصناعة الشعرية عند حازم القرطاجين شكّ 

نقدية املبثوثة بني ه اليفرض نفسه ، عرب خمتلف آرائما فتئ يثبت حضوره و  -كثري من النقاد احملدثني 
دوره لو  ،يف العملية اإلبداعية برمتها  -القارئ  /املتلقي - فإدراكا منه ألمهية هذا الطرف . طيات املنهاج

  . على ضرورة مراعاته أثناء عملية البناء النصيد فقد أكّ  ، فيهاالفاعل 
  

  .عرب خمتلف مراحل بنائه، شكل واضح ، من خالل حضوره الطاغي رتبط املتلقي بالنص با 
 الشاعر إىل مراعاته أثناء عملية إنشاء النص؛ من خالل جتويده /هذا املوقع الذي يشغله ، يدفع  املبدع

 لتحقيق الغاية التأثريية، بل البد يرى ذلك كافيا وحدهبيد أّن القرطاجين ال  ،مضامينهع ضمانا لتفاعله م
الولوج إىل و ، النصقارئ الستقبال ال/؛ أال وهو استعداد املتلقي، يدعم حتقيق هذه الغايةمن شيء آخر

ر ، بل تؤثّ حتريكهاو  موضع تبلغ الغاية القصوى من هّز النفوساحملاكاة يف كل  "لذا مل تكن  ؛معانيه اخلفية
اوحبسب ما تكون عليه اهليئة النطقيَّ  فيها حبسب ما تكون عليه درجة اإلبداع فيها وبقدر ما  ،ة املقرتنة 

خاضعة  لية التواصل بني الشاعر واملتلقيألّن عم ؛1 "ر هلا التأثّ و  احملاكاة فوس مستعدة لقبولجتد النّ 
صريورة  " :هي هذه العملية ،عى إىل بلوغها من خالل بناء النص، يرمسها املبدع ويسملقاصد حمددة

 يسهم .2" ، يتم من خالل تفاعل للرموز حاضرة من االقتسام للدالالت ،متصلة دائما، متوقعة
د لنوع دِّ ا احملأيض وهو، حتقيق االستجابة املرجّوة يف، النفسي للمتلقي ساعة تلقيه للنص االستعداد

  .ودرجة هذه االستجابة
  

يرى فيه تفعيال لعملية التلقي، مميزا بني نوعني ذي ال ،ّصل حازم يف حديثه عن االستعدادف
يّ هوىاستعداد بأن تكون للنفس حال و  : "منه ما ألن حيّر ، قد   ة موافقتهكها قول ما، حبسب شدّ أت 

وأنّه غرمي  فس معتقدة يف الشعر أنّه حكم،واالستعداد الثاين هو أن تكون النّ  ... لتلك احلال واهلوى
فكال  ،3 "احملاكاة الكريهة اإلجابة إىل مقتضاه مبا أسلبها من هزّة االرتياح حلسن فوس يتقاضى النّ 

ما لديه من إمكانيات جلعل نصه أكثر  ل كلّ حيث يبذل األوّ  ؛املتلقيالشاعر و  النوعني توثيق للصلة بني

                                         
 . 121منهاج البلغاء ، ص . حازم القرطاجين  1

2  GOIL MYERS ET MICHELE MYERS . LES BASES DE LA COMMUNICATION INTERPERSONNELLE, CITé IN ;  
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ا املتلقي يف وقت تك .زاإبداعا ومتيّ  مصدرها ما يتضمنه من صور  ،وهو يطالع النصون املتعة اليت يشعر 
اتستجيب مليول النفس و ، خمّيلة   .تطلعا

  

تزام جيعله ميتهن الصناعة من أي الهذا الناقد املتحرر  -  ختضع عملية التلقي عند حازم
هذا االستعداد بنوعيه يشكل ما " ألّن  ؛، تتعلق بطريف العملية اإلبداعيةجلملة من الشروط - الشعرية

سب الشعري حود سامع يستقبل القول ن وجعقد يتضمّ  .املقول لهيشبه العقد الضمين بني القائل و 
ة جتاوبه مع حاجات ، و مناسبة للطبيعةييل و ، من حيث االلتذاذ بالتخاستعدادات متماثلة أو متشا

يعرف أّن مثة مرسال إليه ، وهو ت جتعل القائل يرسل القول الشعري ، ووفق منطلقاالنفس اجلمالية
كفيل بتحقيق ،  ، وتسليمهما مبوضوع الرسالة  فحدوث االتفاق بني طريف العملية اإلبداعية ؛1 " يستقبله

  .وضمان تفاعله مع مضامينه التخييلية، القارئ /بل املتلقياالستجابة املرجّوة من ق
  

مر أفإّن حتقيق ذروته واستمالة املتلقي  ؛حصول التأثري املتوخىاالستعداد يسهم يف كان  ملا
الشعر د عليه حازم عند حديثه عن ، وهو ما أكّ ص الشعري من تعجيب وإغرابنه النّ حيققه ما يتضمّ 

وحتّوال يف التأثري يعين تغيريا يف االجتاه، ؛ و هي التأثري غاية الشعر " مبا أنّ . القائم على دعامة التخييل
، ويبدهه من ناحية أخرى قة تقدميا يبهر املتلقي من ناحيةوالبداية األوىل للتأثري هي تقدمي احلقي ،السلوك

لى تنطوي عبل يتم بضرب بارع من الصياغة، ، ظم العاري لألفكاروذلك أمر ال ميكن أن يتم مبجرد النّ 
خالل فتتبدى احلقائق من . تسحر العقولو  معه احلقائق أشكاال ختلب األلبابقدرة من التمويه، تتخذ 

اما حمببا يثري الفضول ويغذِّي الشّ  النفوس متيل أكثر لتلقي  ألّن  ؛2"وق إىل التعرفستار شفيف يضفي إ
   .نشدهااملتعة النفسية اليت يه وحيقق ل تطيع أن يكسر أفق انتظار املتلقييس، مبتكرو هو جديد  كل ما

الفاعل الذي يؤديه طرفا  ور، مبعثه الدّ ملقاصد الشعرية حتقيقه، و الرسالة الدور املنوط به/ إّن بلوغ الّنص
اخلطاب   دام، ما بأخرى أو ظر إىل كّل خطاب على أنّه تواصل بطريقةميكن النّ  "حيث  اإلبداع؛

عليا أم ، سواء أكان متلقيا ف أو متلق كذلك مرسل إليه، وله  ، إذ لكل خطاب مرسل يفرتض متداولني
  .3"  متلقيا مثاليا أو متومها

  

                                         
 .236لشعر عند حازم القرطاجين ، ص نظرية ا. فاطمة عبد اهللا الوهييب  1
 .148، ص  1990لثقافة ، القاهرة ، ا، مؤسسة فرح للصحافة و  4البالغي عند العرب ، ط الشعر دراسة يف الرتاث النقدي و  مفهوم. جابر عصفور  2
، الرباط ، الدار مطبعة النجاح اجلديدة ، كلية اآلداب ،  1، طشكال التواصل تنسيق حممد مفتاح وأمحد بوحسن أهيم القنوات ضمن كتاب املفاهيم و التواصل املفا. بناصر البعزايت  3
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جعل ما  توصيلها للمتلقي،سبل التعبري عن مقاصدهم املختلفة ، و طرق الشعراء يف  تتباين
م يف ذلك رتبط ا .تلفةخمجتاه النصوص املعروضة عليه أفعال هذا األخري ردود   التعبري عن معانيهم بأسلو

املنازع هي اهليئات احلاصلة عن كيفيات  : "فه بقولهعرِّ الذي  المنزع الشعري ،ما أطلق عليه حازم  أو
، حىت  ويذهبون به إليهالكالم حنوه أبدا وما مييلون ب ،فيها م، وأحناء اعتماداذ الشعراء يف أغراضهممآخ

فس من ذلك ما كانت والذي تقبله النّ  .متتنع من قبوهلاأو  حيصل بذلك للكالم صورة تقبلها النفس
واملعني على ذلك أن ، كان للكالم به حسن موقع من النفس ، و املآخذ فيه لطيفة واملقصد فيه مستطرفا

؛ حيث يكون  ها أو تعجبها أو تشجوهافس من حيث تسرّ ينزع بالكالم إىل الوجهة املالئمة هلوى النّ 
  .ته على استثارة انفعاالت املتلقيومقدر ، هو ما يتكئ على براعة الشاعر ؛ 1" الغرض مبنيا على ذلك 

  

خمتلفة للقراءة والتأويل، من خالل  أبعاد حيث تُفتح أمامه ؛صالنّ فلك يتحرك املتلقي يف 
القارئ /ق املتلقيما تعمّ كلّ التأويالت،القراءة فتتعدد معها الفهوم و  تتعدد .املعطيات اليت يقدمها النص

 حني يقبل علىاملتلقي " ألّن  ؛ ص األصليوصا جديدة تضاف إىل النّ يف النص ، هو ما ينتج نص أكثر
قا مما استقر يف انطال،  ص الذي يتلقاه ؛ األثر واالستجابة اللتني يتخيلهماق له النّ يروم أن حيقّ  العمل

وقد خيتلف  يأتلف الذي، لعمل أيضا أفقه اخلاص لكن ل. ذهنه من معايري استوحاها من صميم األدب
حيث حيشد الشاعر خمتلف  ؛2"  األفقنيصراع بني  ا ينتج عن ذلك حوار أومع أفق القارئ ، مم

من خالل ختييل املعىن وجعله ،  ه الشعرينصجل بعث عناصر اجلمال يف أل؛ إمكاناته اللغوية والرتكيبية 
  .النصاستثارة انفعاالته جتاه و ، أقدر على الوصول إىل قلب املتلقي 

حيث ؛ ص عن كّل معانيه يفصح النَّ  إىل ضرورة أالّ ،  على رأسهم حازم القرطاجيننقادنا القدامى و  تنّبه
ال أكثر  ...كاإلجياز واحلذف الشاعر كّل إمكاناته اللغوية  /عر املبد يسخّ  وغريها من أجل فتح ا

  . املنتجة نشيطا لقدراته التخييليةت، ق يف النصللفهم والتعمّ القارئ /للمتلقي
، بل يسعي للوصول إىل املعاين املسكوت النص الظاهرة يفعند حدود املعاين بالوقوف املتلقي ال يكتفي 

ا أو إظهارهااليت يا عنه    .أىب الشاعر البوح 

  

                                         
 .365، ص منهاج البلغاء . حازم القرطاجين  1
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وميوله  طبيعة كّل متلقٍ العائد إىل ، ا كان صاحب املنهاج يدرك التباين احلاصل بني املتلقني مل
  اعر إىل ضرورة مراعاة تلك الفروقه الشينبّ أن املعريف ، فقد آثر النفسية ، وأيضا إىل رصيده الفكري و 

حكم   "ألّن  حىت يلقى االستحسان من طرفه ؛تشكيله ، لجانب النفسي للمتلقي عند بناء النص و لو 
ف يف نفسه حبسب اختالف عر خيتلإذ الشّ  مييل إليه طبعه ؛كّل إنسان يف ذلك حبسب ما يالئمه و 

هلذه  ،1" مما شأن القول الشعري أن يتعّلق به ، أمناطه وطرقه ، وخيتلف حبسب األزمان وما يوجد فيها 
  متلق/ز كّل قارئاليت متيّ تلك اخلصوصية، ، و زم إىل ضرورة مراعاة ذلك التباينجاءت دعوة حا االعتبارات

  . وتطوٍر يف مراحلهص مبا مل يرتتب عن تدرٍج حىت ال يصدمه النّ 
  

اليت يأمل الشاعر ، عرية ؛ جناحا للمقاصد الشة اليت حيققها النص لدى املتلقي تعد االستجاب
 حدد القارئ بني أفقني لالنتظار "لذلك مث باملتلقي ثانيا، ، الرسالة أوال/، هو ما يرتبط بالّنصجتسيدها 

خت بفعل ويشكل مجلة من االقتناعات اليت ترسّ ص ، أفق سابق يكون عليه املتلقي قبل التقائه بالنّ 
، إذ تعرتي ص بالقارئ أثناء القراءةأما االنتظار الثاين وهو عامل ناتج عن متازج النّ ... القراءات املتعددة 

يب الذي من شأنه زحزحة ويركز ياوس على عامل التخيّ  .ابق خمالطة قد توافقه أو ختيب آمالهاألفق السّ 
هو ما يثبت أّن املتلقي ال يأيت النص  ،2"  أو حتويله وتبديله وخلق جديد خيلفه،  املوروث ، وتطعيمه

كما أنّه ليس مستقبال سلبا يرضى بكل ما   .الناص ما أراد/فيخط عليها الشاعر، بيضاء صفحة وهو 
 .املتلقية ، مع مجال الّذاتص لديه إّمنا تتفاعل العناصر اجلمالية اليت يقدمها النّ ، يتلقاه فيتفاعل معه 

ص ، هو ما خيلق وعناصر اإلشعاع اجلمايل يف النّ  ،ورصيده املعريف ، هذا التمازج بني مكتسبات املتلقي 
  .نتجةمام املتلقي آفاقا عدة لقراءة ماالستجابة والتفاعل ، فاحتا أ

  

يف أى فيه شريكا ال يستهان بدوره ر  إذ ؛يف منظومة حازم النقدية املتلقي  مكانة تقعمّ ت
كقارئ   -  ، أثناء عملية إنشاء النص هذهناستحضاره يف الشاعر إىل  مما جعله يدعو، اإلبداع  ليةعم

ن من حتقيق مستجيبا لتطلعاته ، ليتمكّ مالئما مليوله ، هذا األخري عي جلعل مضمون والسّ  -ضمين 
 أين يكون لعنصر املفاجأة التأثري األكرب فيها ،  اليت يأملها املبدع من خالل نصه الستجابةاو  التأثري

   .3 "إيقاظ لنفس السامع ر الكالم مبا يكون فيه تنبيه و مما حتسن به املبادئ أن يصدّ " موضحا أّن 

                                         
 .374، ص منهاج البلغاء . حازم القرطاجين  1
 .268، ص  2000،  د ب املمكن يف القراءة العربية ، د ط ، منشورات احتاد كتاب العرب ،القراءة واحلداثة مقاربة الكائن و . سي حلبيب مون 2
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يسميه يف مواضع أخرى من ، يف هذا املقام السامع القارئ الذي يطلق عليه حازم لفظ /املتلقيهذا 
   .لنفساملنهاج با

االستحضار فهم عملية التلقي ، وكيفية حدوث التأثري يف مستقبل النص عن طريق هذا حياول الشاعر 
، جيب علينا ، والتجاوبات اليت يثريهاإذا أردنا أن حناول فهم التأثريات اليت تسببها األعمال األدبية "ألننا 

 .1 "لضمينميكن أن نسّميه نظرا لعدم وجود مصطلح أحسن، القارئ او ... أن نسلم حبضور القارئ 
ويف إدراك   أساسيا يف جناح عملية االتصال ،عامال، سواء أكان حقيقيا أم افرتاضيا ، يشكل القارئ 

ا التأثرييةالعملية اإلبداعية    .هو أمر أدركه حازم فركز عليه ، وأكدته نظرية التلقي احلديثة. لغايا
    

تطيع إدراك عناصر يس)  بليغ (متلٍق حقيقي ؛ ارئ الق/مّيز حازم بني نوعني من املتلقي
متيل )  جاهل ( غري حقيقي متلقٍ و  .، فيعيد بعثها من خالل عملية القراءة والتأويل اجلمال يف النص

تبار الكالم بالقوانني ما مل تُقمع بردها إىل اع ، تستجيد الغث وتستغث اجليد من الكالم" طباعه إىل أن 
 دنا ون من القراء أو املتلقني شاع يف زمان ناقهذا اللّ  ،2" ما ال حيسنفيعلم بذلك ما حيسن و  البالغية 

   .ى هذه الصناعة فعاثوا فيها فساداخالء علفأحال األدب إىل احنطاط وتدهور ؛ نتيجة تطفل بعض الدّ 
ريه يف املبدع عن غ/ز الشاعروبتميّ ، ، من خالل جودة هذا األخري بالنص القارئ/يتأكد ارتباط املتلقي

الذين أحاطوا بقوانني الصناعة  املفاضلة بني الشعراء "هو ما جيعل عملية  ، نسج صورهيف ة ت، وبراعبنائه
 3"  ترجيح الظنونو  سبيل التقريبلكن إّمنا يُفاضل بينهم على ، و عرفوا مذاهبها ال ميكن حتقيقهاو 
ا ف   .وعية فيهاولنا حتري املوضحامهما ، العملية نسبية ال مناص من خضوعها مليول النفس وتقلبا
  

ا عملية  طريقة نسجه،عند صاحب املنهاج ببناء النص و رتباط عملية التلقي إ  ّ يثبت أ
طرف  حيث ميارس كلّ  أمهية طرف فيها عن اآلخر؛ال تقل  ،)املتلقيالشاعر و (متبادلة بني الطرفني 
عرب خمتلف  املتلقيالشاعر حريصا على أن يرافقه /فإذا كان املبدع .على طريقتهاإلبداع من موقعه و 

ة تمقصديو  مبا يتناسبدفعه إىل االستجابة ملضمونه، ، و ن من التأثري فيه، ليتمكّ نصمراحل بناء ال
ح وقد تسلَّ  ص، بل جييء النّ لّنص غري بريء من أي معرفة مسبقةفإّن املتلقي يقبل على ا؛  الشعرية

                                         
 .30 ، 29الدار البيضاء ، د ت ، ص فعل القراءة ، ترمجة اجلياليل الكدية ، د ط ، مطبعة النجاح اجلديدة ، . فولفغانغ إيزر  1
 .26، ص  منهاج البلغاء. حازم القرطاجين  2
  .374نفسه ، ص املصدر  3
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ا حىت سياقيو ، تارخيياو  مشكلة خمزونا معرفيااليت تراكمت لديه عرب عديد القراءات ، ، مبختلف املعارف
لذلك  ،سهم يف إفراز نصوص جديدةيو ، قراءاتهويسقط عليه من املعارف مبا يثري ، يقرأ النص يف إطاره

)  النص(نة للبناء املعماري املتكامل اللة من الوحدات املكوّ تظل عملية القراءة أخذ وعطاء ، تأخذ الدّ  "
فيرتاوح بني  ، القابع يف ذاكرة القارئ الثقايفض ما حيتويه املخزون الفكري و اللة ببعم هذه الدّ وتطعّ 

 1"  ليشكل بنية نصية أخرى تتداخل فيها املكونات األدبية والثقافية املتنوعة، ) األخذ والعطاء(الفعلني 
اليت ال تقف عند حدود  ،هو تلك القراءات اليت ال تنتهي ، ويبعث اجلمال يف النص فالذي حيقق الّلذة 

  .معينة
  

، وملء قراءة حتاول استنطاق كلمات النص أكيد مع كلّ  حضور اجلديد يف تلك النصوص
  > أنا < جيرد من ذاته أثناء عملية القراءة "حيث أّن املتلقي ؛ ليت ما فتئ املبدع يرتكها يف نصهالفراغات ا
، وحياول عن طريقها أن استحضار السياق الغائب عنه نه منفتمكّ ، املتلقية >أناه  <تكافئ  باثة للرسالة

لذلك فإّن املتلقي ينفصل  .، وخيضع لفعاليتها، ليدرك حمتوى الرسالةميارس تطابقا معينا مع الباث الفعلي
ليمارس وجودا فنيا يعكس عربه ردود فعل خمتلفة بإزاء األفعال الكامنة  ،حبكم هذا النظام عن ذاته الواقعة

  .فعاليته عن املبدع ذاته القارئ شريكا يف عملية اإلبداع، ال تقل/بذلك يصبح املتلقي ،2"  يف النص
  

 القائم عنده على التخييل،  النص الشعريعنايته ب من، نبع اهتمام صاحب املنهاج باملتلقي 
ادفع املتلقي إىل؛ حيث تكون الغاية من جتويده  ر من امللل الذي لكنه حذّ  . التفاعل مع مضامينه تأثرا 

  .، نتيجة نظم النص على منط واحدقد يشعر به املتلقي 
، دعا حازم إىل ضرورة التنويع واملراوحة بني املعاين الشعرية يف املتلقي سلبياكون تأثري النص وحىت ال ي

ا املتلقي ، دون تغليب معاين نوع على املع  ية لآلخراألصلاين واخلطابية ؛ كسرا للرتابة اليت رمبا يشعر 
لتجدد األقاويل الشعرية بعد  ، فس ومجومهاإحدامها باألخرى ، وإراحة النّ العتضاد حيسن  "لذا فإنّه 

اليت  النصائحهذه  تثبت. 3"  إمجامها بالواحد لتلقي اآلخرو ، اخلطابية بعد الشعرية عليها اخلطابية ، و 
 ، أكدت نظريات التلقيإىل أمور دقيقة يف عملية التلقي  ههتنبّ صريته ، و نفاذ بأسداها حازم للشاعر 

                                         
 .18 دبية البنية النصية يف ضوء العملية اإلبداعية واملمارسة النقدية ، صأ .حممد خلضر زبادية وحبيبة الطاهر مسعودي  1
 .53فاعلية دراسة لنصوص شعرية حديثة ، ص القراءة الت. إدريس بن مليح  2
 . 293منهاج البلغاء ، ص . م القرطاجين حاز  3
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ا هوجود إرهاصات مهمة محلت هو ما يبّني . خمتلفة ملناهج توظيفاحلديثة صحتها بعد حبث طويل ، و 
   .طيات نصوصنا النقدية القدمية ، اليت ما فتئنا جند هلا مقابال يف النقد احلديث

 حيث؛  النقديةمنحا بالغ األمهية يف آرائه فقد كان للتأثري األرسطي  -موضوع حديثنا  -بالنسبة حلازم و 
  . ديدة مل يتوصل إليها بعض معاصريهأمور ع إدراكعلى  االطالع ساعده هذا
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  :من خالل ما سبق خنلص إىل أنّه  
    
إذ  ؛افية ناقدينا بطرق بناء القص ، وما يتطلبه من معطيات عند ارتبط احلديث عن متاسك النّ   -  

بصنع القسم األّول من البيت    -وفق ابن رشيق  - تتقاطع رؤيتهما يف ذلك؛ حيث يقوم الشاعر 
               ليختار له ما يناسبه من قافية ، مث يبين عليه القسم الثاين ، هو ما يشبه بناء البيت على القافية           

يف حني اعتربا بناء القافية . ين يكون التقابل معيارا بنائيا مسته التناسبأ -مذهب حازم املختار -
  . ا ، وتضييقا من الشاعر على نفسهعلى البيت تكلفا كبري 

ه ضمن اإلطار ذاته استقبحا التضمني ، باعتباره جيعل البيت حباجة إىل تاليه يف إمتام معناه ، رغم أنّ 
التضمني عنصر دعم  اعترب حنيص احلديث ، علم النّ  سيجعل األبيات تتكامل ، وهو ما قال به

  . للتماسك النصي
وسائل رغم قيام بناء القصيدة عند ابن رشيق على وحدة البيت ، فقد ركز على بعض ال -    

طاجين أكثر منهجية يف حني جاءت نظرة القر . التكرارااللتفات و  :الداعمة للتماسك النصي حنو
حيث قام بناء القصيدة عنده على جمموعة من الفصول، حيمل كل فصل منها خصائص  ؛وتكامال 

النصوص / ني الوصل بني الفصولز على الطرق النظمية والتنظيمية املتعلقة بقوانأين ركّ . النص احلديث
 مع - حيث دعا إىل التدرّج يف عرض املعاين من اجلزئية إىل الكلية  وكذا بني أبيات الفصل الواحد ؛

على مستوى البنية الشاملة سواء  -والتحجيل صول وخوامتها، من خالل التسومي حتسني مبادئ الف
القصيدة ، أو على مستوى الفصول باعتبارها نصوصا مستقلة تنتمي إىل بنية أكرب هي النص /للنص

ق ، خلل فكان القرطاجين أقرب إىل النصية احلديثة ، اليت تستقصي كل أسباب التماسك. الشامل
  .  نسيج نصي مرتابط ومنسجم

بأن التمّيز مع التجارب اإلبداعية األخرى ، و ص املبدع إذا كان ناقدانا قد سلما حبقيقة تفاعل النّ  -  
ليس حكرا على شخص أو زمن معينني ، فقد أمهال دور املتلقي يف الكشف عن التناص ، من خالل 

ص احلديث من هو ما اعتربه علم النسا وخبريا ، يت تفرتض قارئا متمر قراءته احلصيفة والعميقة ، ال
كما أمهل ابن رشيق بيان كيفية إسهام املقروئيات يف تفعيل القدرة اإلبداعية . أدوات التماسك النصي

  . م تفصيله احلديث عن أنواع السرقةللشاعر رغ
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اليت ، أما مواطنه القرطاجين فقد رأى أّن البنية النصية للّنص املبدع حتيل على شبكة من العالقات 
عمد إىل بيان طرق االقتباس، مركزا على التناص إذ  ؛ لتشكل لبنة يف بناء النص اجلديدتتفاعل 

  . احلكمالتارخيي، وتناص األمثال و 
باملتلقي من فهمهما للعملية الشعرية ، اليت " نهاج امل" و " العمدة " نبع اهتمام صاحيب  -      

ا ، اليت ال ختفى إالّ  فلما ارتبطت هذه الصناعة باملدح . على املتصنعني اعترباها صناعة هلا آليا
  . وري مراعاة الفروق بني املتلقينيالتكسيب عند ابن رشيق ، فقد كان من الضر 

حيث  التعجيب واإلغراب؛: عنصرا - ب االستعداد انإىل ج - يف حني دعم عملية التلقي عند حازم 
يستغث يل طباعه إىل أن يستجيد الغث و جاهل ، مت/ قارئ غري حقيقي: مّيز بني نوعني من القراء

ص، فيعيد بعثها من يستطيع إدراك عناصر اجلمال يف النّ ، بليغ / وقارئ حقيقي. السمني من الكالم 
  . خالل القراءة  والتأويل

ا عملي ارتبط -       متبادلة بني طريف العملية ة واعية و التلقي عند ناقدينا ببناء النص ، مما يثبت أ
غري أّن آراء القرطاجين حول عملية . أين ميارس كل طرف اإلبداع من موقعه وعلى طريقتهاإلبداعية ، 

ا نظريات التلقي وهو . احلديثة التلقي تبدو أكثر عمقا ، من خالل إدراكه ألمور دقيقة فيها ، أّكد
ا مقابال يف النص النقدي دليل وجود إرهاصات للتلقي يف نصوصنا النقدية القدمية ، ما فتئنا جند هل

  . احلديث
يعترب ما قام به القرطاجين ، بوضعه قوانني حتكم بناء النص ، سواء على مستوى املمارسة  -    

اللغوية يف شكلها النصي ، أو على مستوى بناء النص وعالقة أجزائه املكونة ، دليال على نظرة نقدية 
هذا ما . نصأمشل هي الثاقبة ، استشرفت املستقبل ، متجاوزة بناء اجلملة ، إىل دراسة بنية أكرب و 

يؤكد وجود إرهاصات لعلم لغوي نصي يف تراثنا النقدي القدمي ، ودون مغاالة ميكن أن نعترب حازما 
كاملية للنص ، قوامها القرطاجين واحدا من النقاد العرب واملغاربة ، الذين كان هلم السبق يف رؤية ت

   .االنسجام والتماسك
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 خاتمـــــــــــة
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مجلة من النتائج ميكن يف ضوء نظرية النص " منهاج البلغاء " و " العمدة " دراسة كتايب  أمثرت    
  : تلخيصها يف النقاط اآلتية

                                                                                                                  
ركة النقدية مل تنشط إال بفضل       ، فإّن احلاملغرب القدميالذي عرفه األديب رغم النشاط  - 1    

، اليت ألفت العديد من املصنفاتف. املنافسة بني األدباء والشعراء ، اللذان دعماابن باديس وابنه املعز
ا آثار تلك املعارك النقدية، واليت كانت تدور بني الشعراء والنمحلت يف   أهم القضايا اليتقاد، و طيا

  . شغلت الساحة النقدية آنذاك
ا يف املشرق  -فأكثر ما مّيز الرؤية النقدية املغربية القدمية  هو سيطرة  -اليت ال ختتلف عن نظري

  . النظرة اجلزئية عليها، اليت تتخذ من البيت وحدة أساسية يف بناء القصيدة
ا جتمع على اعتباره وحدة  تعددت تعريفات النص تبعا لتباين  - 2      ّ اخللفيات واملنطلقات، إّال أ

وقد تعدى طموح الدراسات اللسانية النصية . كالمية غري حمدودة الطول، مستها الكمال والتعالق
  . نطاق اجلملة، إىل دراسة بنية أمشل هي النص، الذي ّمت ضبط مباحثه وأدوات الرتابط فيه

يه للمتلقي، هذا األخري ميارس اإلبداع من موقعه وعلى طريقته  ل بناء النص مؤشر توجشكّ  - 3     
ص مزودا حيث يسهم يف بناء النص سواء أكان حضوره حقيقيا أم ضمنيا؛ فاملتلقي يقبل على النّ 

  .  جبملة من التوقعات أكسبته إياها القراءات املتواترة
كان  ابن رشيقإىل اإلقرار بأّن " منهاج البلغاء " و " العمدة " قادتنا دراستنا لكتايب  - 4     

: اجلامع بني الثقافتني - يف تعريفه للشعر، الذي قوامه الوزن والقافية، عكس مواطنه القرطاجين  اتباعيا
بطهما للشعر بوظيفته كان ر   كما .خالفه بتقدمي التخييل عليهماذي ال - العربية اإلسالمية والفلسفية 

  .  أمرا قّل وجوده عند النقاد القدماء
 ل ابن رشيق، أو االرتياح       الرغبة والرهبة كما قا: واء أكانس مهما كان مبعث األغراض، - 5     

ل القرطاجين، فإّن ناقدينا جيمعان على ضرورة التنويع يف األغراض الشعرية      واالكرتاث كما قا
  . للسياق، ودعما للمقصد الشعري للّذات املتكلمة وتوظيفها خدمة
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ج القرطاجين سبيل ابن رشيق يف تقسيمه لألغراض الشعرية، فجاء تصنيفه عربيا أصيال طبعته النزعة 
صادرة عن عقل  املنطقية، بيد أن تأثري النظرة األخالقية على القرطاجين، جعله يرى أغراض اجلدّ 

  .ن وسخفومروءة ، وأغراض اهلزل عن جمو 
ما مل يلتفتا إليه يف حّد  ّ إال أنّه ورغم عناية ناقدينا باملقصد الشعري، وما يناسبه من بناء للداللة، فإ

  . ذاته، وهو ما أثاره الدرس النقدي املعاصر، من خالل تناوله إيَّاه ضمن األفعال اللغوية
بة بني طرق بناء النص      يظهر عمق التجربة النقدية عند ابن رشيق، من خالل املناس - 6    

وقد أمجع ناقدانا على دور . والغرض املنظوم فيه، باعتباره جتربة نفسية ال تقبل تعددية اللحظات
شامال للعملية الشعرية عند  التنقيح يف جتويد البناء النصي للقصيدة، بيد أّن التناسب يعترب قانونا

  .  إعمال الرويّة يف بناء النصطالب بحيث ؛  حازم
رغم عناية ابن رشيق بدور اجلانب النفسي يف بناء النص، فقد قصر حديثه يف هذا األخري   - 7    

؛ وهو ما تداركه القرطاجين بتفصيله احلديث عن خمتلف  ، مما جعل كالمه مبتورا على القافية
 . املستويات البنائية للنص

 نات اللغوية والتصويرية للشاعرإظهار اإلمكارأى ناقدانا يف القصائد الطوال واملركبة قدرة أكرب على 
ما إىل التفصيل يف طرق بنائها، خاصني غرضا املدح والنسيب حبديثهماهو ما    . حذا 

  
، من خالل حديثهما عن باتساق النص" املنهاج " و" العمدة " ة صاحيب جتلت عناي -  8    

، ومناسبة عة يف البناء، وتدرج يف العرضمن برا اما جيب مراعاته فيهاملبادئ والتخلص واخلوامت ، و 
 ، جاعلني هذه األخرية بداياتاملبادئ واخلوامت عن املطالع واملقاطعحيث ميزا  ؛ للمقصد الشعري

ا على التوايلاألبيات و    . ايا
ا م، لتشمل البيت الثاين منهاتالتخلصعند حازم مصراعي املبادئ و  رتناصفكرة ال تجتاوز   - 9   

فهو  ؛فقد جاء عنده أكثر وضوحا وتفصيال -عند اآلمدي مثال  -إن كان مسبوقا و حديث  وهو
   . طريقة نظمية، غرضها دعم االتساق النصي، وجعل املتلقي يف إقبال دائم على النص

ارتبط احلديث عن متاسك النص، وما يتطلبه من معطيات عند ناقدينا بطرق بناء القافية    - 10  
بصنع القسم األّول من البيت     -وفق ابن رشيق  - ذلك؛ حيث يقوم الشاعر  إذ تتقاطع رؤيتهما يف

هو يشبه بناء البيت على القافية           ية، مث يبين عليه القسم الثاين، ليختار له ما يناسبه من قاف
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فية يف حني اعتربا بناء القا .قابل معيارا بنائيا مسته التناسبحيث يكون الت - مذهب حازم املختار -
  . ، وتضييقا من الشاعر على نفسه على البيت تكلفا كبريا

وضمن اإلطار ذاته استقبحا التضمني، باعتباره جيعل البيت حباجة إىل تاليه يف إمتام معناه، رغم أنه 
سيجعل األبيات تتكامل، وهو ما قال به علم النص احلديث، الذي اعترب التضمني عنصر دعم 

  . للتماسك النصي
ز على بعض الوسائل الداعمة قيام بناء القصيدة عند ابن رشيق على وحدة البيت، فقد ركّ رغم  -11

يف حني جاءت نظرة القرطاجين أكثر منهجية وتكامال؛ . االلتفات والتكرار: للتماسك النصي حنو
يدة عنده على جمموعة من الفصول، محل كل فصل منها خصائص النص حيث قام بناء القص

 النصوص، وكذا/الفصوليمية املتعلقة بقوانني الوصل بني على الطرق النظمية والتنظ أين ركز. احلديث
مع حتسني  -إىل التدرّج يف عرض املعاين من اجلزئية إىل الكلية  بني أبيات الفصل الواحد؛ حيث دعا

ء على مستوى البنية الشاملة سوا - متها، من خالل التسومي  والتحجيل مبادئ الفصول وخوا
لقصيدة، أو على مستوى الفصول باعتبارها نصوصا مستقلة تنتمي إىل بنية أكرب هي النص ا/للنص

فكان القرطاجين أقرب إىل النصية احلديثة، اليت تستقصي كل أسباب التماسك، خللق نسيج . الشامل
  .  نصي مرتابط ومنسجم

 بداعية األخرى، وبأنّ إذا كان ناقدانا قد سلما حبقيقة تفاعل النص املبدع مع التجارب اإل  -12
التمّيز ليس حكرا على شخص أو زمن معينني، فقد أمهال دور املتلقي يف الكشف عن التناص، من 
خالل قراءته احلصيفة والعميقة، اليت تفرتض قارئا متمرسا وخبريا، وهو ما اعتربه علم النص احلديث 

املقروئيات يف تفعيل القدرة  من أدوات التماسك النصي، كما أمهل ابن رشيق بيان كيفية إسهام
  . م تفصيله احلديث عن أنواع السرقةاإلبداعية للشاعر رغ

ص املبدع حتيل على شبكة من العالقات تتفاعل أما مواطنه القرطاجين فقد رأى أّن البنية النصية للنّ 
؛ حيث عمد إىل بيان طرق االقتباس، مركزا على التناص التارخيي   لتشكل لبنة يف بناء النص اجلديد

  . وتناص األمثال واحلكم 
باملتلقي من فهمهما للعملية الشعرية، اليت اعترباها " املنهاج"و " العمدة"نبع اهتمام صاحيب  -13

ا، واليت ال ختفى إال على املتصنعني؛ فلما ارتبطت هذه الصناعة بامل دح التكسيب عند صناعة هلا آليا
يف حني دعم عملية التلقي عند حازم . ابن رشيق، فقد كان من الضروري مراعاة الفروق بني املتلقيني
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قارئ غري : التعجيب واإلغراب؛ حيث مّيز بني نوعني من القراء: عنصرا - إىل جانب االستعداد -
كالم، وقارئ جاهل، متيل طباعه إىل أن يستجيد الغث، ويستغث السمني من ال/ حقيقي
  . بليغ يستطيع إدراك عناصر اجلمال يف النص، فيعيد بعثها من خالل القراءة  والتأويل/حقيقي

ا عملية واعية ومتبادلة بني طريف العملية  -14 ارتبط التلقي عند ناقدينا ببناء النص، مما يثبت أ
آراء القرطاجين حول  غري أنّ . اإلبداعية؛ حيث ميارس كل طرف اإلبداع من موقعه وعلى طريقته

ا نظريات التلقي احلديثة . عملية التلقي تبدو أكثر عمقا، من خالل إدراكه ألمور دقيقة فيها، أّكد
وهو دليل وجود إرهاصات للتلقي يف نصوصنا النقدية القدمية، ما فتئنا جند هلا مقابال يف النص 

  . النقدي احلديث
انني حتكم بناء النص، سواء على مستوى املمارسة اللغوية يعترب ما قام به القرطاجين، بوضعه قو  -15

 ونة، دليال على نظرة نقدية ثاقبةيف شكلها النصي، أو على مستوى بناء النص وعالقة أجزائه املك
هذا ما يؤكد وجود . استشرفت املستقبل، متجاوزة بناء اجلملة، إىل دراسة بنية أكرب وأمشل هي النص

 تراثنا النقدي القدمي، ودون مغاالة ميكن أن نعترب حازما القرطاجين إرهاصات لعلم لغوي نصي يف
للنص، قوامها االنسجام  واحدا من النقاد العرب واملغاربة، الذين كان هلم السبق يف رؤية تكاملية

  . والتماسك
ذه النتائج أننا قد أعطينا املوضوع حقه من الدراسة والبحث، بل        أملنا أن يف األخري ال نزعم 

  .لقصد ووحده نسأل التوفيق والسدادتكون لبنات لبحوث أكثر عمقا وتأصيال، واهللا من وراء ا
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  :المصادر-1

  
شرح  دابه ونقدهوآالعمدة يف حماسن الشعر . )  أبو علي احلسن(  بن رشيق القيروانيا  -1        

بريوت  ار ومكتبة اهلالل للطباعة والنشر، د د ط صالح الدين اهلواري وهدى عودة،
  .2، 1،ج  2002لبنان، 

، تح حممد احلبيب بن  منهاج البلغاء وسراج األدباء) . أبو احلسن حازم (  القرطاجني  -2             
 .2007 ،دار الغرب اإلسالمي ، بريوت لبنان ،  4اخلوجة، ط

       :المراجع العربية-2

ت كلية ، منشورا1األديب عند حازم القرطاجين ، ط قضايا النقد . ) حممد (  أديوان -1
 .2004 الرباط ، الدار البيضاء ،اآلداب والعلوم اإلنسانية، مطبعة النجاح اجلديدة 

 د ط ،واملعنويةقضاياه وظواهره الفنية الشعر العريب املعاصر . ) عز الدين (  إسماعيل -2
 .1967دار الكتاب العريب للطباعة والنشر ، د ب ، 

  ، القاهرة ، مكتبة األجنلو املصرية3 ، ط موسيقى الشعر) .  إبراهيم(  أنيس -3
1965. 

  الشرق لذة النص أو مغامرة الكتابة لدى بارث ، د ط ، إفريقيا. ) عمر (  أوكان -4
  .1991، املغربالدار البيضاء 

 يضاء املغرب، الدار البإفريقيا الشرق،  اللغة واخلطاب، د ط -                       
  .2001،  لبنانبريوت 

يد تركيكتاب املنهاج يف ت  .)  أبو الوليد ( باجيال -5  3ط، رتيب احلجاج، تح عبد ا
 .2001دار الغرب اإلسالمي ، بريوت ، 
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، دار إعجاز القرآن ، تح أمحد صقر، د ط ) .  أبو بكر حممد الطيب(  الباقالني -6
 .1954املعارف ، مصر ، 

علم لغة النص املفاهيم واالجتاهات ، د ط ، الشركة ) . سعيد حسن (  البحيري -7
 .1997املصرية العاملية للنشر لوجنمان ، القاهرة ، 

، تح الذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة .  )أبو احلسن علي (  ابن بسام الشنتريني -8
 .1ق،  1997دار الثقافة ، بريوت لبنان ، د ط ، إحسان عباس ، 

، 1ط يف ضوء التحليل اللساين للخطاب  يالرتابط النص) . خليل ياسر (  البطاشي -9
 .2009دار جرير للنشر والتوزيع ، عمان األردن ، 

التواصل املفاهيم القنوات ضمن كتاب املفاهيم وأشكال ) . بناصر (  البعزاتي -10
، كلية اآلداب ، مطبعة النجاح  1واصل تنسيق حممد مفتاح وأمحد بوحسن ، طالت

 .2001اجلديدة ، الرباط ، الدار البيضاء، 
 1، ط ة تطبيقيةالتناص يف اخلطاب النقدي والبالغي دراس. ) عبد القادر (  بقشي -11

 .2007املغرب ،  إفريقيا الشرق، الدار البيضاء
، دار 1، ط فاعلية دراسات لنصوص شعرية حديثةالقراءة الت) . إدريس (  بلمليح -12

 .2000املغرب ،  ل للنشر ، الدار البيضاءتوبقا
ظرية التلقي نظرية التلقي والنقد األديب العريب احلديث ضمن ن) . أمحد (  بوحسن -13

 الرباط داب والعلوم اإلنسانية، ، منشورات كلية اآلإشكاالت وتطبيقات، د ط
1993. 

لقرطاجين يف تأصيل اخلطاب أصول الشعرية العربية نظرية حازم ا ) .الطاهر (  بومزبر -14
 اجلزائر، بريوتاالختالف، اشرون، منشورات نالعربية للعلوم الدار ،1ط الشعري،
2007 .  

املصطلحات األساسية يف لسانيات النص وحتليل اخلطاب دراسة ) . نعمان (  بوقرة -15
، عامل الكتب احلديث للنشر والتوزيع ، جدار للكتاب العاملي للنشر 1، طمعجمية

  . 2009والتوزيع ، عمان األردن ، 
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األدبية يف النقد العريب القدمي من القرن اخلامس حىت القرن الثامن ) . أمحد (  بيكيس -16
 .2010،  عامل الكتب احلديث ، إريد األردن ، 1، ط للهجرة

، دار إحياء الرتاث 1، ط البيان والتبيني ) . أبو عثمان عمرو بن حبر(  الجاحظ -17
  .1، ج  2009، بريوت لبنان ، العريب

، دار الثقافة ، د طشعر املغرب حىت خالفة املعز. )  إبراهيم الدسوقي(  جاد الرب -18
 . 1973للطباعة والنشر، القاهرة ، 

دالئل اإلعجاز يف علم املعاين ، دط ، املكتبة العصرية ) . عبد القاهر (  الجرجاني -19
  .  2003للطباعة والنشر ، صيدا بريوت ، 

ويات بناء لسانيات االختالف اخلصائص اجلمالية ملست) . حممد الفكري ( الجزار  -20
 .2000، إيرتاك للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة ،  2 ، طالنص يف شعرية احلداثة

 1 ط، يف النص القرآين فعالية القراءة وإشكالية حتديد املعىن. ) أمحد حممد (  جهالن -21
   .2008دار صفحات للدراسات والنشر، سورية ، 

 اجلاهلية والعصور اإلسالمية نظريات الشعر عند العرب ) . مصطفى (  الجوزو -22
 .1، ج 1981، دار الطليعة للطباعة والنشر، بريوت لبنان ، 1ط

 .1988 ،القاهرة ،، عامل الكتب3اللغة العربية معناها ومبناها، ط.  )متام (  حسان -23
 اب ومثر األلباب ، تح زكي مبارك زهر اآلد) . أبو إسحاق ( واني الحصري  القير  -24

 .بريوت لبنان ، د ت ،د ط ، دار اجليل 
 ، د ب، دار الشروق1اللغة وبناء الشعر، ط) . مد عبد اللطيف حم(  حماسة -25

1996.     
منشورات ،  ، دط دب إسرتاتيجية القراءة واإلقراءتدريس األ. )  حممد(  حمود -26

 .1993،  املغرب،  ديداكتيكا
، دار 1ظامها يف النظريات اللسانية ، طالوصفية مفهومها ون) . رفيق (  حمودة -27

 .2004حممد علي للنشر وكلية اآلداب ، صفاقس وسوسة ، 
، الدار اجلامعية  احلذف يف الدرس اللغوي، د طظاهرة ) . طاهر سليمان ( حمودة  -28

 .1983للطباعة والنشر، اإلسكندرية، 
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 .19ج ، ، د تاملستشرقني، بريوت، دار معجم األدباء، دط) . ياقوت (  الحموي -29
مفهوم الشعر عند نقاد  املغرب واألندلس يف القرنني السابع ) . بديعة (  الخرازي  -30

 .2005، ، دار املعارف اجلديدة، الرباط1ليلية ، طوالثامن اهلجريني دراسة نقدية حت
، املركز  2لسانيات النص مدخل إىل انسجام اخلطاب ، ط ) . حممد (  خطابي  -31

 .2006املغرب ، بريوت لبنان ،  الثقايف العريب ، الدار البيضاء
الديوان ، تح السيد ) . أبو إسحاق إبراهيم بن أيب الفتح األندلسي (  ابن خفاجة -32

 .1960مصطفى غازي ،  د ط ، منشأة املعارف، اإلسكندرية ، 
لوطنية ، الشركة انقدية على أيام ابن رشيق املسيلي، د طاحلركة ال) . بشري (  خلدون -33

 .1981، للنشر والتوزيع ، اجلزائر
، دار  وفيات األعيان، تح إحسان عباس، د ط ) .مشس الدين (  ابن خلكان -34

 .6ج ، القاهرة،  الثقافة
املؤسسة العربية للدراسات ، 1، طاألسلوبية ونظرية النص) . إبراهيم (  خليل -35

 . 1997، بريوت لبنان ، والنشر
 ، دار الرسالة2، ط  تاريخ النقد األديب يف األندلس. ) حممد رضوان (  الداية -36

 .1981، بريوت
املغرب املطرب يف أشعار أهل . ) أبو اخلطاب عمر بن حسن (  دحية الكلبيابن  -37

 .1954وآخرين ، د ط ، املطبعة األمريية ، القاهرة ، تح إبراهيم األبياري 
 ط ، دار العلم للماليني ، بريوت جدلية اخلفاء والتجلي ، د ) . كمال (  أبو ديب -38

1975. 
املركز الثقايف  ، 2احلوار وجتديد علم الكالم ، ط  يف أصول .) طه (  عبد الرحمن -39

 .2000العريب ، بريوت ، الدار البيضاء ، 
 البالغي عند حازم القرطاجينمصادر التفكري النقدي و ) . منصور (  عبد الرحمن -40

 .1980، مكتبة األجنلو املصرية ، القاهرة ، دط
األندلس يف القرن اخلامس تيارات النقد األديب يف ) . مصطفى عليان (  عبد الرحيم -41

 .1984، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ، بريوت ،  اهلجري



 
 

251 
 

  

تح ، قراضة الذهب يف نقد أشعار العرب) . أبو علي حسن (  ابن رشيق القيرواني -42
 .1972ط ، الشركة التونسية للتوزيع ، تونس ، دالشاذيل بوحيي ، 

أدبية البنية النصية يف ضوء ) . حبيبة الطاهر (  مسعوديو ) حممد خلضر ( زبادية  -43
 القاهرة  ، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، دط، ةالعملية اإلبداعية واملمارسة النقدي

2009. 
بريوت   ،، دار الفكر 3لم القرآن ، طالربهان يف ع) . اهللا  حممد بن عبد( الزركشي   -44

 .3، ج 1980
 ، دط  أساس البالغة. ) أبو القاسم جار اهللا حممود بن عمر (  الزخمشري اخلوارزمي -45

  .2004دار الفكر للطباعة والتوزيع ، بريوت لبنان، 
، املركز الثقايف 1ث ما يكون به امللفوظ نصا ، طنسيج النص حب .) األزهر (  الزناد -46

  .1993العريب ، الدار البيضاء ، 
، املركز الثقايف 5مفهوم النص دراسة يف علوم القرآن، ط  .) أبو حامد (  أبو زيد  -47

 .2000العريب، بريوت، 
، الدار لعريبالنص ـ السلطة ـ احلقيقة ، د ط ، املركز الثقايف ا -                       

 .1997البيضاء ، 
 العريب، املركز الثقايف 1، طت القراءة وآليات التأويلإشكاال -                     

  .1992غرب ، بريوت لبنان ، الدار البيضاء امل
        مركز اإلمناء احلضاري، 1دراسات يف النص والتناصية ، ط ) .رأفت (  السباعي  -48

  .1998حلب ، 
، دار الفكر م، د طث البالغي عند العرب تأصيل وتقييالبح. ) شفيع (  السد  -49        

  .العريب  القاهرة ، د ت
 طدراسة يف النقد العريب احلديث، داألسلوبية وحتليل اخلطاب . ) نور الدين (  السد -50         

  .1ج  ، 2010 والتوزيع، اجلزائر ، دار هومة للطباعة والنشر
، منشأة هـ10هـ إىل ق  5والبالغة من ق  تاريخ النقد األديب. ) حممد زغلول (  سالم - 51      

  .2، ج  2000اإلسكندرية ،  املعارف ،
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  .2ج ،1964مصر،  ،، دار املعارفط د ،تاريخ النقد األديب -                                    
 ، بريوت ، دار ابن حزم1اجلملة العربية واملعىن ، ط) . فاضل صاحل (  السمرائي -52      

2000 .   
دار ،  2خاصة ، ط بداع الفين يف الشعر األسس النفسية لإل) . مصطفى (  سويف  -53

   .1959املعارف ، مصر، 
  .أمحد حممد شاكر، دون بيانات حالرسالة ، ت .) حممد إدريس (  الشافعي  -54       
  .1926النهضة ، القاهرة ، مطبعة د ط ، أعالم الكالم ، .  ابن شرف  -55       

 من فلسفات التأويل إىل نظريات القراءة دراسة حتليلية نقدية ) . عبد الكرمي ( شرفي    -57
 ناشرونالختالف، الدار العربية للعلوم ، منشورات ا1، طيف النظريات الغربية احلديثة

  .2007، لبنان ،  اجلزائر
دار  19ليف عند العلماء العرب قسم األدب ، ط مناهج التأ) . مصطفى (  الشكعة -56

 .2009للماليني ، بريوت لبنان ،  العلم
رسالة التوابع والزوابع ، تح بطرس ) . أبو عامر أمحد بن عبد امللك (  ابن شهيد -57

 .1967صادر ، بريوت لبنان ، البستاين ، د ط ، دار 
يد   .) أبو إسحاق إبراهيم بن علي ( الشيرازي  -58 كتاب املعونة يف اجلدل، تح عبد ا

 .1988، دار الغرب اإلسالمي ، بريوت ، 1تركي ، ط 
  1، طمدخل إىل علم النص وجماالت تطبيقه. )  األخضرحممد (  الصبيحي -59

 .2008، اجلزائر ، منشورات االختالف 
 لسانيات، دط، دار القصبة للنشر، اجلزائر مبادئ يف ال) . خولة ( طالب اإلبراهيمي  -60

2000. 
عيار الشعر ، تح طه احلجازي ) . أبو احلسن حممد بن أمحد (  ابن طباطبا العلوي -61

 .1956وزغلول سالم، دط ، املكتبة التجارية الكربى ، د ب ، 
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 طبعة األجنلو املصرية ، القاهرة ، امل 4السرقات الشعرية ، ط ) . بدوي  (طبانة  -62
1975. 

التفكري األسلويب رؤية معاصرة يف الرتاث النقدي والبالغي ) . سامي حممد (  عبابنة -63
 عاملي، عامل الكتب احلديث، عمان ، جدار للكتاب ال1يف ضوء علم األسلوب احلديث ، ط 

 .2007إربد ، 

، األكادميية احلديثة للكتاب  1النص واخلطاب واالتصال ، ط ) . حممد (  العبد -64
 .2005اجلامعي ، القاهرة ، 

 3، ط النقدي والبالغي عند العربالصورة الفنية يف الرتاث ) . جابر (  عصفور -65
  .1992املركز الثقايف العريب ، الدار البيضاء املغرب ، بريوت لبنان ، 

 4ط ،النقدي والبالغي عند العربفهوم الشعر دراسة يف الرتاث م -                    
 .1990لثقافة ، القاهرة ، مؤسسة فرح للصحافة وا

، مكتبة زهراء جتاه جديد يف الدرس النحوي ، د ط احنو النص . ) أمحد (  عفيفي -67
  .2001الشرق ، القاهرة ، 

مناهج الدراسات السردية وإشكالية التلقي روايات غسان  ) . املصطفى ( عمراني  -68
  . 2011، دار الكتب احلديث ، إربد األردن ،  1كنفاين منوذجا ، ط

العربية  ، دار الثقافة ر اإلسالمية ، د ط دراسات يف أدب مص. ) عوض (  الغباري -69
  .2003القاهرة ، 

  6ط  ،إىل التشرحيية نظرية وتطبيقاخلطيئة والتكفري من البنيوية . ) اهللا عبد (  الغدامي -70
 .2006، الدار البيضاء املغرب ،  املركز الثقايف العريب

مدخل إىل علم لغة النص تطبيقات ) . علي خليل (  حمدو ) إهلام (  أبو غزالة -71
 .1999، اهليئة املصرية للكتاب ،  2لنظرية دي بوجراند وولفانج دريسلر، ط 
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، دار احلوار للنشر 1انات ، طالرهالتارخيية و الشعرية العربية .  )عبد القادر ( الغزالي  -72
  .2010، سورية والتوزيع ، الالذقية 

 1نهجية يف بناء النص النثري ، طنظرية علم النص رؤية م) . حسام أمحد (  فرج -73
 .2007مكتبة اآلداب ، القاهرة ، 

يف بناء النص وداللته حماورة اإلحالة الكالمية ، د ط ، وزارة ) . مرمي ( فرنسيس  -74
 .1، ج1998الثقافة ، دمشق ، 

لس الوطين ) . صالح ( فضل  -75 بالغة اخلطاب وعلم النص ، د ط ، عامل املعرفة ، ا
 .1992فنون واآلداب ، الكويت ، للثقافة وال

، دمشق إحتاد الكتاب العرب، د ط ، منشورات يف النقد األديب -                           
 .2007، سوريا
 ، منشورات عويدات2ة العربية، طاللسانيات واللغ) . عبد القادر الفاسي( الفهري  -76

 .  1986بريوت لبنان ، 

 فكر العريب، دار ال2الط األديب للمعز بن باديس، ط الب. ) عبد العزيز (  قلقيلية -77
  .1993القاهرة ، 

املقامات والتلقي حبث يف أمناط التلقي ملقامات اهلمذاين يف النقد ) . نادر (  كاظم -78
  األردن،والنشر، دار فارس للتوزيع والنشر، بريوت، املؤسسة العربية للدراسات 1احلديث، ط

2005 .  
، النادي 1ية نصية ، ط إشكاالت النص دراسة لسان) . مجعان (  ابن عبد الكريم -79

  .2009،  الرياض ، الدار البيضاءاألديب ، املركز الثقايف العريب، 
إحكام صنعة الكالم ، تح حممد ) . أبو القاسم حممد بن عبد الغفور (  الكالعي -80

  .1966رضوان الداية ،   د ط ، دار الثقافة ، بريوت لبنان ، 



 
 

255 
 

  

 األندلس حازم القرطاجين منوذجا  ج النقدي يفنظرية الشعر واملنه. )علي (  لغزيوي -81
  .2007سايس ، فاس ،  ، مطبعة 1ط 
يف بالغة النص الشعري القدمي ، د ط ، منشورات كلية ). حممد األمني (  المؤدب -82

 بعة اخلليج العريب، تطوان املغرباآلداب والعلوم االنسانية، جامعة عبد املالك السعدي، مط
2010.  

، املؤسسة العربية للدراسات  1استقبال النص عند العرب ، ط) . حممد (  مبارك -83
  .1999والنشر ، بريوت ، 

  .1993مجالية األلفة ، د ط ، بيت احلكمة ، تونس ، ) . شكري (  المبخوت -84
   ، تح ممدوح حفين خيص أخبار املغرباملعجب يف تل.  )عبد الواحد (  المراكشي -85
  .الدار البيضاء ، د ت، دار الكتاب ، 7ط 
ل ألهم القضايا الشعرية قضايا الشعريات متابعة وحتلي. ) عبد امللك (  مرتاض -86

لقدر للعلوم ، منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة األمري عبد ااملعاصرة، د ط 
  .قسنطينة، دت 1اإلسالمية 

، مطبعة اجلسور، وجدة 1عتبات النص املفهوم والوظائف ، ط) . سلوى (  مصطفى -87
  .  2003اململكة املغربية ، 

للطباعة  ، اهلالل العربية1تعليم اللغة العربية وثقافتها ، ط.  )ابن عبد اهللا (  المصطفى -88
  .1990الرباط ،  ،والنشر

 ، لوجنمان 1القاهر اجلرجاين ، ط قضايا احلداثة عند عبد) . حممد (  المطلب عبد -89
 .1995لبنان ناشرون، القاهرة ، بريوت ، 
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  .، دار املعارف ، د ت 4عائشة عبد الرمحن ، ط 
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 :ملخص      
 

من خالل كتابيهما " حازم القرطاجين"و" ابن رشيق القريواين"يتناول هذا البحث النظرية النقدية عند 
؛ حيث يبحث يف بناء النص عندمها، وموقع هذه اآلراء من نظرية النص احلديثة، ملعرفة "منهاج البلغاء"و"العمدة"

مدى تطابق مفهوم النص القدمي مع مفهومه احلديث، وطرق اتساق النص عند هذين الناقدين، ومدى حتقق 
  ".حازم القرطاجين"و" ابن رشيق"احلديثة يف النظرية النقدية عند  النصية

يف ضوء نظرية النص تقسيم البحث إىل مدخل ومخسة " منهاج البلغاء"و " العمدة"فرضت قراءة كتايب 
وخصص الفصل األول . هـ 7تناول املدخل طبيعة احلياة األدبية يف املغرب القدمي حىت القرن . فصول وخامتة

أما الفصول التطبيقية . ن النص وقضاياه، يف حني تطرق الفصل الثاين إىل مباحث علم النص وجماالتهللحديث ع
ا تبحث على التوايل يف النظرة النقدية عند صاحيب  طبيعة النص : من خالل تناوهلا" املنهاج"و "العمدة"الثالثة فإ

خلارجي للنص، فيما خصص الفصل اخلامس ووظيفته يف الفصل الثالث، أما الرابع فمجال حبثه هو البناء ا
  . للحديث عن التماسك النصي

أفضت هذه الدراسة إىل العلم بسيطرة النظرة اجلزئية على الرؤية النقدية املغربية القدمية حيث اعتربت 
البيت الوحدة األساسية اليت يقوم عليها النص الشعري، يف حني نظر النقد احلديث إىل النص على أنه وحدة  

  .مية حمدودة الطولكال
الشعر بوظيفته؛ حيث طالبا الشاعر بالتنويع بني األغراض داخل " حازم "و" ابن رشيق"ربط كل من 

إىل التفصيل يف " القرطاجين"كما عمد . النص،وتوظيفها خدمة للسياق، ودعما للمقصد الشعري للذات املتكلمة
الذي اقتصر حديثه على بناء القافية، دون أن " رشيقابن "املستويات البنائية للنص الشعري على عكس مواطنه 

هو البيت  " ابن رشيق"إذا كان قوام النص عند . يغفال الوقوف عند ما جيب مراعاته من طرق يف اتساق النص
قائم على جمموعة من الفصول حيمل كل فصل منها خصائص النص احلديث؛ إذ ركز على " القرطاجين"فإنه عند 

  . تنظيمية وطرق الوصل بني الفصولالطرق النظمية وال
يف ضوء نظرية النص، " املنهاج " و" العمدة " النقد املغريب القدمي، التماسك النصي،   :كلمات مفاتيح

  .املستويات البنائية للنص الشعري، النص وقضاياه
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RESUME : 

      Cette recherche étudie la théorie de la critique de « IBN RACHIK KAIRAOUANI » et « HAZEM 
DE CARTHAGENE » à travers leurs deux livres « EL OMDA » et « MENHADJ EL BOULAGHA » ; 
ils abordent la structure du texte, la position de ces opinions concernant la théorie moderne du texte pour 
savoir à quel point le concept de l’ancien texte est conforme à son moderne concept, les méthodes de 
cohérence chez les deux critiques, et l’étendue de la textualité moderne dans la théorie de critique chez 
IBN RACHIK et HAZEM DE CARTHAGENE. 

 
      A la lumière de la théorie du texte, la lecture des deux livres « EL OMDA » et  « MENHADJ EL 
BOLAGHA » a imposé la division de la recherche en une introduction, cinq chapitres et une conclusion. 
L’introduction porte sur la nature de la vie littéraire dans l’ancien Maghreb jusqu’à le 7eme siècle de 
l’Hégire. Le premier chapitre est consacré à parler sur le texte et ses problèmes, tandis que le deuxième 
chapitre étudie la textologie et ses domaines. Alors que les trois chapitres pratiqués étudient 
respectivement la théorie de critique chez les auteurs des deux livres « EL OMDA » et «  EL 
MENHADJ » en abordant : la nature du texte et sa fonction dans le troisième chapitre, alors que le 
quatrième chapitre étudie la structure extérieure du texte, le cinquième est consacré pour parler sur la 
cohérence textuelle. 

 
Cette étude a conduit  à connaissance de la prédominance de la théorie partielle sur l’ancienne  vision de 
critique maghrébine, lorsqu’elle a considéré le vers en tant qu’une unité essentielle sur laquelle se base le 
texte poétique, tandis que la critique moderne a apprécié le texte comme une unité de mots de longueur 
limitée. 

 
Chacun des deux « IBN RACHIK » et « HAZEM » ont lié la poésie avec sa fonction, ils ont demandé au 
poète la diversification entre les objectifs du texte,  leur utilisation  pour servir le conteste, et un appui 
pour le but poétique de l’auteur. Ainsi que HAZEM de Carthagène a procédé à l’explication des niveaux 
structuraux du texte poétique contrairement à ses positions, alors qu’Ibn Rachik a seulement étudié la 
structure de la rime, sans qu’ils oublient de prendre en considération les méthodes de la cohérence du 
texte. 

 
Si l’élément essentiel du texte chez Ibn Rachik est le vers, pour Hazem de Carthagène il se repose sur un 
ensemble de chapitres dont chaque chapitre comprend les caractéristiques du texte moderne, il s’est 
concentré sur les méthodes systémiques et organisationnelles, les méthodes de liaison entre les chapitres. 

 
Mot clé : La critique maghrébine Ancienne, La cohérence textuel, « EL OMDA » et  « MENHADJ 
EL BOLAGHA »  A la lumière de la théorie du texte, Le texte et ses problèmes, Les niveaux structuraux 
du texte poétique. 
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SUMMARY 

            This research studies the critical theory of (IBN RACHIK KAIRAOUNI) and (HAZEM of 
CARTAGENA) through their two books (EL OMDA) and (MEKHADJ EL BOLAGHAE), they study 
the structure of the text, the position of these opinions about the modern theory of the text in order to 
know at which point the concept of the ancient text is conform to the modern concept, the methods of 
coherence for the two critics and the modern textuality in the critical theory for IBN RACHIK and 
HAZEM of CARTAGENA. 

 
            In the light of the text’s theory, the reading of the two books "EL OMDA" and "Minhaj AL 
BOLAGHA" has imposed the division of the research into an introduction, five chapters and a 
conclusion. The introduction deals with the nature of the literary life in the Old Maghreb until the 7th 
century of Hijra. 
The first chapter is devoted to talk about the text and its problems, while the second chapter discusses the 
textology and its fields. Whereas, the three applied chapters study respectively the critical theory of the 
authors of the two books « EL OMDA » and «  EL MENHADJ » by treating: the text’s nature and its 
function in the third chapter, while the forth chapter discusses the exterior structure of the text, the fifth 
chapter is devoted to talk about the textual coherence.  

 
         This study has led to know the predominance of partial theory on the ancient Maghreb critical 
vision when it has considered the verse as an essential unit on which the poetic text is based, while the 
modern criticism appreciated the text as a unit of words with a limited length. 

  
        Both of « IBN RACHIK » and « HAZEM » have linked poetry with its function, they requested 
from the poet the diversification between aims of the text, using them to serve the contest, and support 
for the poetic purpose of the author. As well as, HAZEM of CARTAGENA proceeded to explain the 
structural levels of the poetic text contrary to its position, while IBN RACHIK has only studied the 
structure of rhyme, they do not forget to take into account the methods of coherence text. 

 
         If the essential element of the text for IBN RACHIK is the verse, it is based on a series of chapters 
for Hazem of Cartagena, each chapter includes the features of the modern text, and he focused on 
systemic and organizational methods, the linking methods between chapters. 

 
Key Words: The predominance on the ancient Maghreb critical, The textual coherence,   

"EL OMDA" and "Minhaj AL BOLAGHA" In the light of the text’s theory, The text and its problems,  
The structural levels of the poetic text. 
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