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أ  

  

  :ة ـدمـالمق
    ـــ احلمـــد هللا رب ـــالعـــاملني، والص ـــالة والسهـــم بـــك نســـتعني، وبـــك ه اهلـــادي األمـــني، اللّ الم علـــى نبي

  :نستبني، وعليك نتوكل، أما بعد 
اث البالغي العريب بكل مستوياته الفكرية واملعرفية ال يـزال الرتّ  جارب احلديثة أنّ كشفت بعض التّ   

ي اث الـذ وهـذا الـرتّ . واإلضافة والتصـويب نفتحا أمام إمكانات التطوير والتحوير قابال للحياة والتمثل، وم
م بفضـــل رؤاه التنظرييـــة العديـــد مـــن املفـــاهيم واألســـس الـــيت تعـــد قـــد  ،ميتلـــك ثـــراء وتنوعـــا ال ميكـــن إلغـــاؤه

يرتتــب عالمــات طريــق أوىل يف الفكــر البالغــي، األمــر الــذي جيعــل منــه معطــى فكريــا جــديرا بــاالحرتام،  و 
علــى ذلــك إعــادة اكتشــاف طاقاتــه املختزنــة برؤيــة منهجيــة علميــة ســليمة لدقائقــه وتصــوراته اعتمــادا علــى 

وصــيغ التوفيــق املتهافتــة، والــذي يلتــزم  جهــد ناقــد يتصــف باملوضــوعية واالســتقالل عــن التــأثريات اهلامشــية
العتــداد ــا كرتاثيــات تتصــف بإعطــاء النصــوص البالغيــة حجمهــا احلقيقــي مــن دون حمابــاة أو مبالغــة يف ا

 ـــا بشـــيء مـــن األمانـــة وحـــسوبعـــداً  وعمقـــاً  الواجـــب وإعطائهـــا فهمـــاً  باخلصوصـــية، بـــل بأخـــذ مهمـــة قراء 
  . جديداً 

حافال جبوانـب مل م من قراءات تناولت مضامينه املعرفية ال يزال د رغم ما قُ  اث البالغي العريبّ والرتّ   
واد األوائـل مطلـع هـذا القـرن يف قـراءام للـرتاث كمال ما بـدأه الـر تبدو ضرورة استيكشف عنها بعد، لذا 

البالغي مهمة جيب أن تتصدى هلا اجلماعة من الباحثني لتحقيق قدر عال من العلمية والتوصيف الدقيق 
.  

يف  ص الشــعري حاضــراً زء مــن القصــيدة أو الــنّ اجلــالتــأثري البالغــي للبيــت أو  عــن ذلــك ظــلّ  فضــالً   
مت التوجهــات اللســانية ص وإحياءاتــه، وقــد قــدّ وكــان اشــتغاله تبعــا لنــبض الــن  ،والناقــد العــريبذهــن البالغــي 

هــــذا النــــبض والكشــــف عــــن إحياءاتــــه وإشــــراقاته، ومتــــت احلديثــــة أمنوذجــــا متكــــامال يعــــني علــــى اســــتكناه 
عـريب تبعـا االستفادة من هذه التوجهات على حنو ميكن أن يلغي تلـك الصـورة القامتـة الـيت جتعـل الـدارس ال

العقــود الثالثــة األخــرية مت التوجــه  يف هوباحلــديث عــن التوجهــات احلديثــة فإنّــ. شــيء  يف كــلّ  لآلخــر الغــريبّ 
ص ونـتج عـن هـذا االهتمـام نشـوء العديـد مـن املفـاهيم والتصـورات واألفكـار الـيت جتـاوزت إىل االعتناء بالنّ 

 فلســـفةً  ملحوظـــاً  ات البالغـــة القدميـــة جتـــاوزاً وجتـــاوزت هـــذه االجنـــاز  ،اجلملـــة إىل نطـــاق الـــنص) أفـــق(نطــاق 
عن قدرة عالية من االحتـواء واملرونـة مكنتـه مـن احـتالل  بعلم النصوجه اجلديد املعروف وأبان الت  ،وإجنازاً 

  .ببالغة النص الحديثة صدارة املناهج اللغوية وأصبح إطاره النظري هو احملدد الفعلي والوحيد ملا يعرف 



 

ب  

ـــنص ببالغـــةومـــا يعـــرف    يف الواقـــع الثقـــايف العـــريب حظـــي باهتمـــام واعتنـــاء مجلـــة مـــن الدارســـني  ال
عمــال الرائــدة يف هــذا اــال جنــد متثــيال ال حصــرا خصوصــا أولئــك الــذين اهتمــوا بقضــايا الــنص، وأهــم األ

ة الــنص مــدخل نظــري بالغــ: وكتــابني جلميــل عبــد ايــد مهــا بالغــة اخلطــاب وعلــم الــنص لصــالح فضــل،
  .البديع بني البالغة العربية واللسانيات النصيةقية، و ودراسة تطبي
 جهـدا، بالغـة الـنص بـين حـازم القرطـاجني وجـون كـوين: املوسـوم بــ أتى هذا العمل وقد 

 ذه األعمال اليت حاولت أن تضع نظرية بالغية حديثة للن ما نرومه من عملنا هـذا و ، ديبص األيسرتشد
  :ما يلي 
  .هجية و النظرية لبالغة النص احلديثة سس املناألعرض / 1      
  .ال زالت حتظى باحرتام كبري ملا ختتزنه من مضامني نظرية التأكيد على أن البالغة العربية / 2      
مبنيـة   -كمـا يقـول سـعد مصـلوح   – السـتفادةاأنه ميكن االستفادة مـن الغـرب إذا جعلنـا هـذه / 3      
  .ط والوعي باخلصوصية، وحتديد املعيار الضابط ملا نأخذ وملا ندع احلوار الذكي واالنفتاح املنضب على

يـــة هـــل كانـــت البالغـــة العربيـــة خاو  :واإلشـــكال األســـاس الـــذي يتمحـــور حولـــه هـــذا العمـــل هـــو   
 عـريب رؤيـة للـنص األديب علـى أنـه وحـدةالبالغـي ال م فعالً هل قد و  ؟ الوفاض من نظرية بالغية عامة للنص

ؤيـة ؟ ومـا د هـذه الر صـياغة نظريـة حـد  شكل وبـأي  مفهوم وبأي  بأي . مر كذلك ؟ إن كان األمتماسكة 
 فضـال عـن ذلـك ميكـن أن يتفـرع عـن هـذا . افدة للعمل التنظريي الذي أجنـزه ؟ هي الكيفيات التطبيقية الر

  : اإلشكال بعض اإلشكاالت الفرعية واملمثلة يف 
  .؟  وجون كوين حازم القرطاجنيعند كل من  النص بالغةما هي احلدود النظرية ملفهوم / 1  
  .ما هي األدوات والكيفيات التطبيقية اليت قدمها كل من الرجلني ؟ / 2  
  .أن تبين نفسها كعلم كمي ومبقوالت عربية أصيلة ؟  لبالغة النصهل ميكن / 3  
الرتاث وتوظيـف عقـالين حديثة اعتمادا على استفادة واعية من  بالغة نصية عامةهل ميكن تطوير / 4  

  . ملنتجات الدرس اللغوي الغريب ؟ 
  
  
  

  : أن  ت بنا إىل اختيار املوضوع تتمثل يفاألسباب اليت حذو    



 

ج  

وأن كلمـــة  ،حقـــل البحـــث يف البالغـــة العربيـــة وحماولـــة حتـــديثها ال يـــزال متواصـــال ونوافـــذه مشـــرعة/. 1   
حيـاولون حصـر أمنـاط  واللسـانيات حقـل النقـد احلسم لن تقـال مـا دام هنـاك نصـوص تنـتج ومشـتغلون يف 

  .ووضع قوائم حتدد تلك األمناط وتستقصي أبعادها الفنية  ،اإلبداع
تطــرح كبــديل معــريف يف حقــل الدراســات اللســانية ملــا تتمتــع بــه مــن مشوليــة ومرونــة  البالغــة النصــية /.2  

العلميــة الســـابقة للبنويــة والشـــعرية واحتــواء وذلـــك باعتمادهــا علـــى علــم الـــنص، ممــا يـــدفع بكــل املنجـــزات 
  .واألسلوبية والتداولية إىل أن تكون روافد معرفية هلاته البالغة النصية 

وهـو مـا يـدفع  ،جهد جيب أن يقوم بـه األفـراد واجلماعـة مـن البـاحثني لبالغة نصية عامةالتأسيس /. 3  
يف حتقيق ولو قدر يسري مـن الفتوحـات أي باحث أن يتبىن هذا الفعل ما دام جيد يف نفسه القدرة والرغبة 
  .املعرفية اليت ميكن أن تكون عالمة طريق أوىل يف البحث البالغي 

إن أمهيـــة هـــذا املنجـــز ال تتـــأتى إال إذا أدركنـــا أن البحـــث اللغـــوي اليـــوم يستشـــرف آفاقـــا جديـــدة،   
عريب بقدر استفادا ممـا تقدمـه وحياول أن يتوصل إىل أساليب تنظريية حديثة تستفيد من الرتاث اللغوي ال

وعليه . يف التعامل مع املنتج األديب  اجتاهات الدرس اللغوي الغريب املعاصر منهجا وفلسفة وطرائقا مغايرة
فــإن اخلطــوات األوىل مهمــا كانــت درجــة جرأــا أو احتشــامها، ومهمــا بلــغ مســتوى جناحهــا أو إخفاقهــا 

ل حتديــدا يقــع عملنــا هــذا إذ لــيس مــن الفــرض أن ينحصــر ضــرورية، ويف هــذا اــا –رغــم ذلــك  –تبقــى 
خطابــاً لــه قــدرة فعالــة علــى اخــرتاق الــنص وتشــكالته وحماصــرة متوجاتــه اللغــوي يف نطــاق تراثــه كــي ينــتج 

اخلاصة، وال هو مرغم على أخذ املناهج والنظريات الغربية أو جمرب على توظيفهـا بصـورة آليـة وحرفيـة علـى 
بإجيــاد صــيغة فكريــة  –كمــا نعتقــد   –تــع بقــدر معــني مــن اخلصوصــية، إنــه مطالــب نتاجــه األديب الــذي يتم

ـــاً ينضـــح بالعطـــاء ) التقدميـــة/األصـــولية(حضـــارية تتجـــاوز منطـــق الثنائيـــة املؤرقـــة  ليصـــبح ذاتـــاً منتجـــة وكيان
   .  واإلبداع 

إىل  أمــا املــنهج املتبــع يف هــذه الدراســة فقــد حاولنــا استكشــاف نظــرة كــل مــن حــازم وجــون كــوين
الــنص مســـتعينني بــأهم املقـــوالت النظريــة للســـانيات النصــية وحتليـــل اخلطــاب، مـــع اعتمــاد الوصـــف كـــأداة 

   .الرجالن يف عمليهمامنهجية لتحديد أبرز ما قدمه 
أمـــا الغايـــات الـــيت نأمـــل أن حنققهـــا أو أن حنقـــق جانبـــا منهـــا فتـــتلخص يف حماولـــة إعـــادة النظـــر يف 

الـــيت ميـــزت الـــدرس البالغـــي العـــريب مـــن خـــالل جتربـــة حـــازم ات العامـــة بعـــض األســـس واملنطلقـــات واملســـار 
علـى تقـدمي إطـار نظـري ومبقـوالت عربيـة  –قـدر اإلمكـان  –القرطاجين وكتابـه املنهـاج، إضـافة إىل العمـل 

، واستكشـــاف الوجـــه اإلجيـــايب للنصـــوص الرتاثيـــة ومضـــامينها النظريـــة ، بالغـــة الـــنصفيمـــا خيـــص مفهـــوم 
مع التزام مبدأ مهم هو جتاوز الطابع التوفيقي الـذي يعمـد إىل إسـقاط بعـض األفكـار  والسعي يف كل هذا



 

د  

احلديثــة علــى شــبيهاا يف فــرتة زمنيــة ســابقة هلــا تارخييــا، لــذا تطمــح هــذه الرؤيــة وهــذا العمــل البســيط إىل 
لـق أمـام أقصى درجات االنفتاح مبعناه الواسع، وذلك من خالل عمليـة منصـفة ال تتعصـب للقـدمي وال تنغ

  .حديث 
 هكلـلتحقيق هذه الغايات املرجوة قسم البحث إىل ثالثة فصول وخامتة جتمل نتاج العمـل   داً مْ وصَ 

: قسمني  وأتى العمل فيه موزعا على، األسس المنهجية والنظرية لبالغة النص: الفصل األولتناول ف.
  : وحيتوي احملاور التالية  األسس المنهجية لبالغة النص:  القسم األول

يف  بالغــة الــنصوخصــص لتنــاول مصــطلح  حتديــد املفهــوم واملصــطلح وعوامــل النشــأة، : المحــور األول
أول ظهـور لـه كمفهـوم يف الدراسـات و الفكر البالغي املعاصر ودالالته املعرفية، وعالقتـه بالبالغـة القدميـة، 

إىل ضــرورة جتديــد الــدرس البالغــي العــريب،  قي ضــيفشــو ودعــوات ، بــأمين الخــوليالبالغيــة العربيــة بــدءا 
ووصــوال إىل اهتمــام الدارســني العــرب وتــوجههم احملمــود حنــو الــنص  لتمــام حســانانتهــاء بــاملنهج اللغــوي 

  . وقضاياه 
واقــع الدراســات الغربيــة واحلقــول الثالثــة الــيت  –بشــكل خمتصــر  –وتنــاول فيــه الباحــث  : المحــور الثــاني

، لربملــانبالغــة الربهــان  غــة الــنص يف الــدرس اللغــوي الغــريب احلــديث، واملمثلــة يفعملــت علــى تشــكيل بال
الفرنسـية، إضـافة إىل  »م«جماعـة والبالغة البنوية العامة الـيت نتجـت عـن املعطـى البنـوي وجسـدته جهـود 

  .التداولية وما قدمته من آفاق جديدة من البحث 
احلــديث وأهـم املفارقــات  لخطـاب البالغــي النصـيماهيــة اوهـو حمـور خصــص لتنـاول :  المحـور الثالــث

  . املنهجية واإلجرائية اليت قدمها وأسس عليها خطابه املفارق 
احلديث واملستويات اليت يسـتهدفها  وظيفة الخطاب البالغي النصيوتناول هذا احملور :  المحور الرابع

         .إجرائيا 
شــمولية الخطــاب البالغــي النصــي  همــة هــيهــذا احملــور لتنــاول نقطــة م وخصــص: المحــور الخــامس 

علــــم الــــنفس وعلــــم اجلمــــال والشــــعرية : واســــتفادته مــــن حقــــول معرفيــــة متعــــددة وأدواــــا وإجراءاــــا مثــــل 
  . واألسلوبيات والتداولية 

وقد توزع على حماور عديدة  باألسس النظرية لبالغة النصواملعنون  الفصل األولمن  القسم الثانيأما 
  :هي 

، وتنـــاول فيـــه الباحـــث العديـــد مـــن املفـــاهيم اخلاصـــة بـــالنص مفهـــوم الـــنص والخطـــاب:  ألولالمحـــور ا
  .واخلطاب يف الدراسات الغربية والعربية على السواء 



 

ه  

 روبــرت دوالــذي طرحــه  النصــيةملفهــوم  –مــع صــغر حجمــه  –وخصــص هــذا احملــور :  المحــور الثــاني
  . النص والخطاب واإلجراءيف كتابه بوجراند 
السبعــة الـيت اقرتحهـا  لمعايير النصيةوهو حمور له صلة وطيدة باحملور السابق وخصـص :  الثالثالمحور 

  .دو بوجراند كمعايري لتمييز النصوص 
  .  هوأمناط، من حيث ماهيته يالتماسك النصّ  نا فيهوتناول:  المحور الرابع

لتحليـل ومسـتوياته مـن حيـث مبـادئ هـذا ا ،التحليل النصيوخصص للحديث عن :  المحور الخامس
.  

  :فقد قسم إىل حمورين أساسيني ببالغة النص عند حازم القرطاجنيواملوسوم  الفصل الثانيأما   
، فتنــــاول احملــــور ب المنهــــاجاالخطــــاب البالغــــي فــــي كتــــخصــــص للحــــديث عــــن :  المحــــور األول 

القوى الشاعرية،  إضافة إىل واملتمثلة يف ثنائيات املادة والصورة، واحملاكاة والتخييل، الفلسفية المرجعيات
لـه ازم من ابن سـينا وجـاء عملـه ج، وفكرة علم الشعر املطلق اليت استوحاها ح)القياس(والسولوجسموس 

ـــةفضـــال عـــن ذلـــك فـــإن . جتســـيدا هلـــذه الفكـــرة  ـــات البالغي متثلـــت يف املعـــىن والتناســـب والـــنظم  المرجعي
يف تأسيسه خلطابـه  ليت استند إليها القرطاجينيتصل بكل منها من قضايا شكلت اخللفية ا واألسلوب وما

، الـدافع: وروافـده الثالثـة  اإلطـار النظـري للخطـاب البالغـيوتناول هذا احملـور كـذلك .النوعي واملتميز 
  . يف كتاب املنهاجتبويب المادة العلمية منهج و ، والرؤية التنظيرية

لتقسـيم اقسم إىل بالغات فرعية مـع مراعـاة ف البالغات الجزئية في كتاب المنهاج :المحور الثاني  أما
مت النظـر إليهـا  فبالغـة المعـاني الشـعرية، )املعاين، املباين، األسـلوب(الذي اعتمده القرطاجين يف مدونته 

املعـىن عنـد حـازم وأقسـام املعـاين وتفريعاـا الـيت وضـعها حـازم وأخـريا املعـاين الشـعرية : من نـواح ثالثـة هـي 
فـتم الرتكيـز فيـه علـى الـنظم ودوره األسـاس  ببالغة المبـاني الشـعريةما القسم اخلاص أ .وقانون التناسب 

األول متاسـك الفصـل : يف بناء الـنص، إضـافة إىل نظـرة حـازم إىل متاسـك الـنص الـذي تناولـه مـن جـانبني 
ت وآخــر قســم مــن البالغــا. وأدواتــه، واجلانــب الثــاين حينمــا قــدم الوســائل املســؤولة عــن متاســك الفصــول 

بـالطرق  رض مفهـوم األسـلوب عنـد حـازم وعالقتـهفـتم فيـه عـ بالغة األساليب الشـعريةاجلزئية الذي ميثـل 
الشـعرية الــيت قســمها حـازم تقســيما شــكليا وآخــر مضـمونيا، وآخــر حمطــة هــي احملـددات الــيت جعلهــا حــازم 

    .الغرض واملذهب واجلهة واملنزع : لألسلوب واملمثلة يف 
القســـم فقــد قســم إىل قســمني، عمــدنا يف  غــة الــنص عنــد جـــون كــوينببالالفصــل اخلــاص أمــا   

بناء لغة الشعر واللغـة العليـا،  يف كتابيه لعمل جون كويناألساس المنهجي والنظري  إىل عرض األول



 

و  

أوال بتحديــد : األديب مت حتديـده بثالثــة عناصــر اخلــاص بنظــرة جـون كــوين إىل الــنص فاألسـاس المنهجــي 
خصـائص املـنهج الدراسـي الـذي  بعـرضفثالثـا أمـا ثانيا بتحديد العينـة واملـنهج، و  حقل وموضوع الدراسة،
فالعمل فيه ركز على التحول الذي عرفته الشعرية من تبنيهـا  األساس النظريأما . اختص به جون كوين 

 للنمـــوذج البنـــوي إىل االنتقـــال آلفـــاق التداوليـــة وشـــعرية الـــنص واحتضـــان مـــا يعـــرف ببالغـــة الـــنص احلديثـــة
  .للمعطيات النظرية اليت قدمتها الشعرية 

وتـوزع العمـل فيـه علـى أحنـاء ثالثـة   الظواهر النصـيةبـمـن هـذا الفصـل املوسـوم  القسم الثـانيأما   
الــذي يعكســه عنصــر اإلســناد واملالءمــة املعنويــة وكيــف حلــل جــون   التماســك الــداخليأوال تنــاول : ي هــ

لة للخطاب الشعري الذي يعمل على خـرق النظـام العـادي كوين العالقات املوجودة بني الوحدات املشك
الــذي حيــدده الــربط اعتمــادا  التماســك الخــارجيملســتوى التخاطــب، كمــا تعــرض هــذا القســم كــذلك إىل 

اخلطــاب األديب، أمــا آخــر قضــية فتناولنــا /علــى املتتاليــات النصــية وأدوات الــربط الــيت تضــمن متاســك الــنص
ومل يفصـل ومل يسـتفض   وأهـم القضـايا الـيت تعـرض إليهـا أو أشـار إليهـافيها رؤية جون كـوين للـنص األديب

فيها، على أن طرحنا لكّل هذه القضـايا الـيت أشـرنا إليهـا آنفـا يعتمـد البسـاطة يف الطـرح واإلجيـاز الـذي ال 
  .يلغي الدالالت اليت أرادها الكاتب 

   منهـــاج : ومراجـــع عديـــدة أمههـــا زت هـــذا العمـــل مـــن مصـــادر وقـــد اســـتقينا املـــادة العلميـــة الـــيت عـــز
جلـــون كـــوين، ) بنـــاء لغـــة الشـــعر، اللغـــة العليـــا(النظريـــة الشـــعرية ء وســـراج األدبـــاء حلـــازم القرطـــاجين، و البلغـــا

نظريـة اللغـة األدبيـة خلوسـيه غة اخلطاب وعلم النص لصالح فضل، ولسانيات النص حملمـد خطـايب، و بالو 
متـام . الـنص واخلطـاب واإلجـراء لدوبوجرانـد ترمجـة د و  لنص لسعيد حسـن حبـريي،علم لغة ا، و  ايفانكوس

  .حسان 
 كـــان  جمــال البحــث واســـع ومضــنكـــون إىل   ل إضــافةً هتنــا يف هــذا العمـــعوبات الـــيت واجالّصــ وأهــمّ 
مــا قلنــاه ال  أن  إال  ؛جهــدمــن اســتنفذنا فيــه  مــاموضــوع البحــث ورغــم ف ،هــو العــائق األكــرب عامــل الوقــت

هـو مـن عمـل اجلماعـات ال األفـراد مـن البـاحثني لتـوعر  لبالغـة نصـيةالتأسـيس  ألن  ؛ميثل إال النزر القليل
منـه حاضـر يف  كبـرياً   ية شافعا يف التقصري الذي ندرك أن جانباً لنا يف إخالص الن  ولعلّ . وتشعب مسلكه 

   .أننا نلتمس العذر حيال املآخذ وما أكثرها  –ة باملرّ  –عملنا هذا، وال يعين هذا 
زيـل الشـكر جبمـن سـيتناول هـذا العمـل مناقشـا أو ناقـدا أو معقبـا  أن أتقدم إىل كـل  عين إال وال يس

 ـــا إىل شـــخص كـــان لـــه الفضـــل علـــي وعلـــى عملـــي  واالمتنـــان، وإن كـــان ال بـــد مـــن كلمـــة شـــكر أتقـــدم
الـدكتور  – ظـه اهللاحفِ  –يعـود إىل أسـتاذي املشـرف  كري ال تفي به يد الش الذ  املتواضع هذا فإن الفضل



 

ز  

ه، وال يفـوتين أن أوجـه لشخصِ  بفضله وتقديراً  أن جيد يف قويل هذا وعملي عرفاناً  عسى بلقاسم مالكية: 
صـادقة، وكـذا أفـراد العائلـة الـذين حتملـوا معـي  من أعانين يف عملـي هـذا ولـو مسـة حـب  شكري إىل كلّ 

    .م اِ بَ  هِ ِيل واَ من غَ  شيئاً  ذا العمل أرد  املسار فلعلي تبعات 
  .وما توفيقي إال باهللا عليه توكلت وإليه أنيب  

  2009 ماي: ورقلة                                                                           
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 : عوامل النشأةالمصطلح و .  1/1

بــل تتزايــد احتمــاالت ، عمليــة ليســت مرغوبــا فيهــا فقــط" عامــة بالغــة نصــية"تعــد فكــرة تأســيس       

الــدارس  وحاجــة، األديب داعبــور املتســارع واملســتمر ألشــكال اإليف ظــل التطــ، يومــا بعــد آخــر ــااإمكاني

كشـف الطاقـات  ميكنـه مـن والشمول واالحتواء واملرونة عال من الدقة علمي يتمتع بقدر البالغي ملنهج

ضحة الداللة اليت تـتحكم يف ورصد تلك التحوالت العميقة والواداعية الكامنة يف النصوص األدبية، اإلب

  .اا اللغوية بني

رة علــى قــدر كبــري مــن األمهيــة جيعلنــا نشــعر بإحســاس غريــب اجتــاه الفكــ أمــر ،ويتصــل بــذلك أيضــا     

الـذي " الخطـاب البالغـي"ذلك يف مفهوم ويتمثل  ،عيتها، وسبل حتقيقها، و كيفيات إجنازهاومدى واق

 هـذا، ل عليه يف مواجهـة النصـوص اإلبداعيـةوجتعل منه الرصيد املعريف املعوّ  البالغة النصيةهذه ه تعتمد

عتمــاد علــى دون اال، ومنهجــا للتحليــل العلمــي، ليصــبح طريقــة يف التنــاول التقــين يتجــه "الــذي اخلطــاب

 -منفتحــا ، قابلــة لالختبــار، خاضــعة للتعــديل يقــدم فــروضبــل ، ..، ومعــايري دائمــة، مصــادرات مســبقة

بـل هـو خطـاب ، ال يقوم يف فـراغ مثـايل، مما جيعله هيكال متناميا، على معطيات التطور العلمي -بذلك

فـإن طريقـة   ،وعليـه.  1.."أي أنه كاشف على اخلطاب اإلبداعي املوازي له واملمتد معه ، على خطاب

هــي املوجــه الــرئيس لنوعيــة املمارســات  وإجــراءات ذا اخلطــاب ومــا يتصــل بــه مــن مفــاهيمفهمنــا لطبيعــة هــ

  . شفوتستشرف بذلك أفقا جديدا من البحث والك، اليت تطمح أن تتجاوز املقوالت القدمية والواهية

جوهريــا يف املمارســات  ، وحتــوالتعتــرب توجهــا جديــدا يف الفكــر اللغــوي احلديثــة" بالغــة الــنص"و 

السائدة، وهي يف إطارها العام اهلادف تعد بديال إجرائيا عن املناهج السابقة هلا، مما يفسـر تعـدد وتنـوع 

فهــــي بــــذلك متثــــل جمــــاال معرفيــــا واســــعا ورحبــــا يضــــم   .األطــــر واملــــداخل الــــيت تســــتند هلــــا فلســــفة وإجنــــازا

الشـعرية، التداوليـة، واألسـلوبيات، باإلضـافة  ،اجلمـال علـم، علم اللغة، علـم الـنفس: عدة  اختصاصات

االهتمــــام املتصــــاعد بــــدوره الرائــــد يف حقــــل مرادفــــا هلــــا انطالقــــا مــــن  يعــــد إىل علــــم اللغــــة النصــــي الــــذي

  . الدراسات اللسانية للخطابات األدبية 

ـــدوهـــذا       أحبـــاث يفاللغـــويني احملـــدثني، حـــىت حتقـــق  أعلنـــت عنـــه كتابـــات العديـــد مـــن التوجـــه الجدي

فيليـب ، كليكنبـرغ جـون مـاري، فرنسـيس أدلـين، جـاك دوبـوا: اليت تضم  البلجيكية  )وم( جماعة

                                                   
 03ص .1996، اإلسكندرية، مصر، 1،طلوجنمانبالغة اخلطاب وعلم النص، الشركة املصرية العاملية للنشر : فضل، صالح - 1



  األسس المنهجية و النظرية لبالغة النص                              :ول ل األ ـالفص    

   

 10

الفرنسية، حيث قامت هـذه النخبـة مـن امعة لييغ ـجب، الذين ينتمون إىل مركز الدراسات الشعرية مينغيه

اثـي، وتفعيلـه علـى حنـو منـتج الرت يب و األور  ملقوالت الدرس البالغي الدارسني بعملية استعادة فعلية وجادة

لطبيعــة  ومالئمــةمــن خــالل إعــادة تصــنيف األشــكال البالغيــة، وعرضــها وحتليلهــا بــأدوات أكثــر حداثــة 

  1.التحوالت اليت طرأت على النظرية اللغوية وحقل نظرية األدب والتداولية والسيميائيات 

وحاضـــرة يف وعـــي  ،يـــة العربيـــةالدراســـات اللغو  يف ظلـــت حيـــة  "الفكـــرة"يبقـــى صـــحيحا أن هـــذه  و     

حينمــا قــال أن  )فــن القــول( و )منــاهج التجديــد(:  يف كتابيــه )أمــين الخــولي( منــذ طرحهــا الدارسـني

مث البحـث  ،علـم املعـاين وهـو بالبحث يف املفردات وخصائصها "البالغة العربية على آخر نظام هلا تم 

 ويف هذا كله مل يتعـد البحـث ، نوي وهو علم البديعثا حتسنيمث ، علم البيان  وهو يف املركبات وداللتها

وقـد أرجـع هـذا االحنصـار إىل قـوة الصـلة بـني ، 2" اجلملة فـال جتـد شـيئا حبث ، أما وراء...دائرة اجلملة ،

وأمـام . وسـوي البحـث البالغـي باالسـتدالل  ،ث ووجهـت اجلملـة بالقضـية املنطقيـةحيـ، البالغة واملنطق

وأمــا " :يف قولــه ى اجلملــة إىل الــنص إىل ضــرورة جتــاوز البحــث البالغــي مســتو هــذه التســوية دعــا اخلــويل 

مـن  كما كان يف القـدمي فال يقتصر على اجلملة التحلية فبأشياء؛ منها توسعة دائرة البحث وبسط أفقه،

مند البحث بعد الذي مل تأت املدرسة األدبية بعده بشيء ذي عناء؛ فإننا اليوم  ،عمل املدرسة الكالمية

ننظــــر إليهــــا نظرتنــــا إىل كــــل  . مث إىل القطعــــة الكاملــــة مــــن الشــــعر أو النثــــر، اجلملــــة إىل الفقــــرة األدبيــــة

ونتحـدث فيمـا البـد ، وحسـن ائتالفـه، أجزائـه ومجـال تناسـقه نقـدر، وهيكل متواصـل األجـزاء، متماسك

" بالغـة الجملــة"و" نحـو الجملـة"ال مـن ـما يعـين االنتقــمـ، 3".. منـه يف هـذه النظـرات مـن شـؤون فنيـة

  ." بالغة النص"و"نحو النص" إىل

إىل ضــرورة حتــديث الــدرس البالغــي العــريب  شــوقي ضــيف.ددعــا ه يف مرحلــة تارخييــة تاليــة كمــا أنــ  

انطالقا من مقارنة مباحث البالغة العربية بنظريا الغربية اليت عين فيها أصحاا بدراسة أساليب الفنون 

وقصــــروا اهتمــــامهم علــــى الكلمــــة واجلملــــة  ذه اجلوانــــب البالغيــــون العــــرباألدبيــــة، يف حــــني مل يعــــىن ــــ

والصـورة، وهــذا االهتمــام كـان مــرده رغبــتهم يف تعليـل العبــارة القرآنيــة وتتبـع خصائصــها التعبرييــة وصــورها 

                                                   

  -2 Voir : Groupe " µ" : Rhétorique générale , édition de seuil, PARIS,1982. P135 

-165ص . 1961 ،1ط ، دار املعرفـــة، القـــاهرة ،مصـــر،نحـــو والبالغـــة والتفســـري و األدبمنـــاهج جتديـــد يف ال: اخلــويل، أمـــني  –2

ص . 1999ار غريب، الفجالة، القاهرة ،مصر،مدخل نظري ودراسة تطبيقية، د: بالغة النص : عبد ايد، مجيل : نقال عن. 166

11. 

  . 240 – 239، ص 1996صالح فضل، مطبعة دار الكتب املصرية، القاهرة،مصر ، : فن القول، تقدمي : اخلويل، أمني  –3
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البيانية، ومحلهم على هذا التوجه أيضا منط أو طبيعة الشعر القدمي الذي كان يف مجلته وجدانيا جيري يف 

  . 1أسلوب عام واحد يف معانيه وصوره وأخيلته وصيغه

ومـــن مجلـــة األســـباب كـــذلك أن فـــن النثـــر وهـــو رصـــيف لفـــن الشـــعر احنصـــر يف فـــن الرســـائل، وأن   

البالغيني إىل أن يقصـروا بالغـتهم بـمـر الـذي دفـع أساليبه التعبرييـة عرفـت شـكال واحـدا هـو السـجع، األ

وأمــام هــذا املشــهد الــذي ميــز الــدرس البالغــي القــدمي . البديعيــةعلــى املفــردات واجلمــل والصــور البيانيــة و 

أن يوجــه الدارســني البالغيــني احملــدثني إىل استشــراف آفــاق جديــدة مــن البحــث  شــوقي ضــيف.دحــاول 

وذلــك مــن خــالل دعوتــه إىل تطــوير بالغــة جديــدة تكــون متناغمــة مــع التطــور الواســع الــذي  ،البالغــي

على أن يكون تطوير هذه البالغة احلديثة قائما ون واألساليب، شهده األدب من حيث الشكل واملضم

علــى إمهــال األعشــاب الضــارة الــيت علقــت ــا مــن الفلســفة والنطــق والكــالم والنحــو  –كمــا يصــف   –

مبعــىن مــا . 2واألصــول، واالحتفــاظ مبــا ميثــل املقومــات البالغيــة األصــيلة للغــة العربيــة وشخصــيتها األدبيــة

لبالغـــي علـــى حنـــو يفـــي حباجـــة الـــدارس البالغـــي احلـــديث يف مواجهـــة النصـــوص إعـــادة تشـــكيل اإلرث ا

        .  وحيقق قدرا عاليا من الدقة املنهجية والتوصيف العلمي الرصني ،األدبية

اللغــة "مــن خــالل مــا طرحــه يف كتابــه  تمــام حســان.دولقيــت هــذه الفكــرة صــدى عميقــا لــدى 

أجــرأ « القــرائن النحويــة والتعليــق، إذ يصــف حماولتــه بأــامــن مقــوالت نظريــة يف "ومبناهــا العربيــة معناهــا

أقــول أجــرأ حماولــة ألنــين . حماولــة شــاملة إلعــادة ترتيــب األفكــار اللغويــة جتــري بعــد ســيبويه وعبــد القــاهر 

ولـــو أن مجهـــور . أعـــرف أـــا كـــذلك وال أقـــول أخطـــر حماولـــة ألنـــين ال أعلـــم مـــا يرتتـــب عليهـــا مـــن آثـــار 

لكتـاب مـا يسـعى إليـه مـن إثـارة االهتمـام، فإنـه ينبغـي هلـذا الكتـب أن يبـدأ عهـدا الدارسـني أعطـى هـذا ا

يف فهم العربية الفصحى مبناها ومعناها وأن يساعد على حسن االنتفاع ا هلذا اجليل وما بعـده جديدا 

  .3»من أجيال

ويقـــف يف الصـــدارة مـــن هـــذه «: مبـــذهب شـــيخه النحـــوي بقولـــه  عبـــد العزيـــز مصـــلوح. دوينـــوه 

، وهـو كتـاب لـه مـا بعـده، أو هكـذا  )معناهـا ومبناهـا: اللغة العربيـة(حملاوالت كتاب أستاذنا متام حسان ا

كــان ينبغـــي أن يكــون؛ إذ هـــو جهــد بصـــري يبــاين يف جـــوهره مجيــع مـــا ســبقه مـــن جهــود، وجيمعـــه ـــذه 

                                                   
 .   376، ص  2003،  12البالغة  تطور وتاريخ، مطبعة دار املعارف، القاهرة، مصر، ط : ضيف، شوقي : ينظر - 1
 . 378 -377ص  ،نفسهاملرجع : ينظر - 2
  .10، ص 2004، 4، القاهرة، مصر، ط ربية معناها ومبناها، عامل الكتباللغة الع: حسان، متام  - 3
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ته يف القرائن النحوية والسيما بنظري –بيد أنه مؤهل . اجلهود أنه ال يزال مثلها واقعا يف حيز حنو اجلملة 

ألن يكــــون منطلقــــا رصــــينا موفقــــا الرتيــــاد آفــــاق جديــــدة يكــــون فيهــــا النحــــو قطــــب الطــــرق  –والتعليــــق 

نحـــو "النحـــوي ويبـــني وجـــوه االتفـــاق واالفـــرتاق بـــني  هويعـــرض مذهبـــ. 1». التحليليـــة يف دراســـة الـــنص

  : 2ليتتمثل فيما يمن خالل تفصيل بعض املسائل اليت   "نحو النص"و "الجملة

  : ، ويتمثل يف "نحو النص"عن " نحو الجملة"ما يستقل به / 1

، فنحـو الـنص يعـرتف االطـرادباعتبـار خاصـية " حنو النص"خيتلف عن " حنو اجلملة"أن . أ/1   

مبا يسمى باملؤشرات األسلوبية اليت متثل تصرفات فردية يعتمدها منشئ النص للداللـة علـى لفتـة ذهنيـة، 

  .وهذه املؤشرات األسلوبية ال تأيت على نسق واحد مطرد . اه املتلقي أو ليثري ا انتب

، فنحـو الـنص أبعـد مـا يكـون المعياريـةباعتبـار " حنـو الـنص"عـن " حنو اجلملة"خيتلف . ب/1   

مــن هــذه اخلاصــية؛ ألنــه حنــو تطبيقــي ينشــأ بعــد اكتمــال الــنص، وبعــد أن يصــبح الــنص حاضــرا و جــاهزا 

  .لعملية التطبيق 

، فنحـو الـنص ال يطبـق اإلطالقكذلك باعتبـار " حنو النص"عن " حنو اجلملة"يستقل  .ج/1   

  . على كالم قبل أن يصاغ هذا الكالم 

  .على معاجلة العالقات داخل اجلملة فقط " حنو اجلملة"اقتصار . د/1   

، ويــرى أن النمطــني يشــرتكان يف خاصــية "نحــو الــنص"و " نحــو الجملــة"فيــه مــا يشــترك / 2

يتنــاول املعــىن، ويشــرح ذلــك يف قولــه  االتســاقيتنــاول اللفــظ، يف حــني أن  فالتضــام، ضــام واالتســاقالت

عالقـــة تشـــمل أمـــورا مثـــل االفتقـــار واالختصـــاص والـــتالزم واملطابقـــة وعـــود الضـــمري والـــداخل  فالتضـــام«:

فـال . اآلخر  واالتساق عالقة بني املتضامني جتعل أحدمها غري ناب يف الفهم عن. واملدخول وهلم جرا 

فـذلك غـري مقبـول يف الظـروف . وجه جلملـة فعليـة مثـل فهـم احلجـر  وال جلملـة امسيـة مثـل السـماء حتتنـا 

  .3»العادية الستعمال اللغة، وقد يكون مقبوال يف املواقف غري املعتادة كإرادة السخرية

مـاء الـنص ، ويعرض ما يتعـارف عليـه بـني عل"نحو الجملة"عن " نحو النص"ما يستقل به / 3

، )الــنص والخطــاب واإلجــراء(يف كتابــه  روبــرت دوبوجرانــدالنمــوذج الــذي اقرتحــه " معــايير النصــية"

  .القصد، التناص، رعاية املوقف، اإلعالمية، القبول : وهذه املعايري تتمثل يف 
                                                   

 . 204، ص 2004، 1يف اللسانيات العربية املعاصرة، دراسات ومثاقفات، عامل الكتب، القاهرة، مصر ، ط : مصلوح، سعد  - 1
 .217 – 216ص ، املرجع السابق: ينظر  - 2
 . 217ص نفسه،  املرجع - 3
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 و يف العقدين األخريين عرفت الدراسات العربية توجها حممودا حنـو الـنص وقضـاياه تأليفـا أو نقـال

فمـن الكتابـات . عن الغرب، ويضـيق املقـام بسـرد كـل هـذه األعمـال كلهـا لكننـا سـنكتفي بالقليـل منهـا 

كتــاب بالغــة اخلطــاب وعلــم كتــاب علــم لغــة الــنص لســعيد حســن حبــريي، و   يف هــذا اــال نــذكر ةالرائــد

الـــنص لصـــالح فضـــل، وكتـــاب لســـانيات الـــنص مـــدخل إىل انســـجام اخلطـــاب حملمـــد خطـــايب، وكتـــاب 

ســـلوبية ونظريـــة الـــنص إلبـــراهيم خليـــل، ودليـــل الدراســـات األســـلوبية جلوزيـــف ميشـــال شـــرمي، وانفتـــاح األ

نــص الوجــود ملصــطفى الكــيالين، وكتــاب يف معرفــة الــنص  -ووجــود الــنصالــنص الروائــي لســعيد يقطــني، 

ونقــد حملمــد مفتــاح، ) تنظــري وإجنــاز(دراســات يف النقــد األديب حلكمــت صــباغ اخلطيــب، وديناميــة الــنص 

وكتـاب الكتـاب والقـرآن قـراءة معاصـرة حملمـد شـحرور، وكتـاب القـرآن وأوهـام القـراءة النص لعلي حـرب، 

املعاصرة جلواد عفانة، وكتاب اإلشكالية املنهجية يف الكتاب والقرآن دراسة نقدية ملاهر املنجـد، وقضـايا 

ر يوســف محــزة، وكتــب نصــر اللغــة يف كتــب التفســري للهــادي اجلطــالوي، وأصــول التفســري ومناهجــه لعمــ

االجتـاه العقلــي يف التفسـري دراســة يف قضـية اــاز يف القـرآن عنــد املعتزلـة، وكاتــب : حامـد أبــو زيـد الثالثــة

دراسـة يف علـوم : دراسة يف تأويل القرآن عند حمي الدين بـن عـريب، وكتـاب مفهـوم الـنص: فلسفة التأويل

وكتــاب الــنص  األســاس يف التفســري لســعيد حــوى،وكتــاب  القــرآن، وكتــاب الــنص واخلطــاب واالتصــال،

الــيت متــت يف فــرتات زمنيــة متعاقبــة باإلضــافة للرتمجــات العربيــة للمنجــزات الغربيــة  و. القــرآين ملنــري ســلطان

تتقدمها ترمجة متام حسان لكتاب النص واخلطاب واإلجـراء لروبـرت دوبوجرانـد، وكتـاب األدب والداللـة 

الندمي خشفة، وقضايا الشعرية لرومان ياكبسون ترمجة حممد الـويل ومبـارك  لتزيفتان تودوروف ترمجة حممد

                                                      1.حنون، وعلم النص جلوليا كريستيفا ترمجة فريد الزاهي 

، عديــدة ةاللغويــة احلديثـ أدبيـات النظريـة ظهـور هــذا التوجـه احلــديث يف والعوامـل الـيت ســاعدت علـى    

  : ميكن أن نوجزها يف 

ات ال مفــر هلــا مــن أن تضــطلع بــدور األفــق احملــدد لتــواجل االختصاصــ، البالغــة النصــيةهاتــه أن  -/ 1

ت العديــــد مــــن علــــى غــــرار مــــا كانــــت عليــــه عهــــد أرســــطو حيــــث ســــامه وتــــداخلها يف العلــــوم اإلنســــانية

، مساراا العامـة وتوجيه ،ا النظريةواألخالق والفلسفة واألدب يف إرساء مقوالاالختصاصات كاملنطق 

 لتشــكل.2وتــأمالت الفالســفة نظــرات املتكلمــنيب اجتهــادات اللغــوينيفيهــا عنــد العــرب ومثلمــا تقاطعــت 
                                                   

 – 13، ص 2004، 1حنو النص، نقد نظرية وبناء أخرى، عامل الكتب احلديث، اربد، األردن، ط : أبو خرمة، عمر : نظر ي - 1

14 . 

 .323 -322ص .بالغة اخلطاب وعلم النص : فضل، صالح : ينظر  - 2
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لــه طــابع  اجديــد الســاني اصــورة متماســكة مــن األفكــار واملبــادئ واإلجــراءات، وحتقــق اجتاهــبــذلك كلــه 

يــا علــى أســس وقواعــد علميــة ينتفــي عنهــا طــابع اإلطــالق النظــام الشــامل امللتــزم منهجيــا، واملنفــتح عمل

   .   والتعميم السطحي 

لوحـة شـاملة وكاملـة لتكـوين " يعـد   -عربيـة كانـت أم غربيـة  -أن ما ورثناه من البالغة القدمية   -/ 2

ظـري العام علـى أنـه بـديل ن رياث جنده يف إمكانية فهم كيانهفإن اإلسهام األول هلذا امل ، ومن مث، النص

  . 1.."صاحل يف مراحل التحول اليت تقدمها إلينا الرؤى اجلزئية واملبتسرة للغة  األدبية 

كمــا أن لألزمـــة العميقـــة الـــيت وقعـــت حتـــت طائلتهـــا الدراســـات األدبيـــة منـــذ ســـقوط  االجتاهـــات    -/ 3

يال عـــن مشوليـــة نقديـــة ويكـــون بـــد قكبـــري يف البحـــث عـــن مـــنهج حيقـــ ملتفائلـــة يف ايـــة الســـبعينات دورا

   2.ن يالعشر املذاهب ذات الطابع اخلاص، اليت شهدها كل من العقد السادس والسابع من القرن 

، وهـــو البالغـــة النصـــيةعـــامال آخـــر يـــرى أنـــه عنصـــر مســـاعد علـــى جنـــاح هـــذه  بـــاريللي يضـــيف -/ 4  

ئل اإلعــالم؛ بوصــفها تقنيــة مالئمــة لإلقنــاع، ودراســات وســا» البالغــة«عتمــاد علــى العالقــة الالزمــة بــنياال

حيــث ميكــن املراهنــة علــى البالغــة كــأداة منهجيــة يــتم وفقهــا واعتمــادا علــى منهجيتهــا يف التحليــل دراســة 

  . 3أمناط النصوص املنتجة وأبعادها الفنية واجلمالية 

، بالغــــة الــــنصأن االنتقــــال بالــــدرس النحــــوي والبالغــــة العربيــــة مــــن بالغــــة الشــــاهد واملثــــال إىل  -/ 5  

ى أســــس منهجيــــة رصــــينة وقواعــــد علميــــة دقيقــــة مــــن علــــم األســــلوب وحنــــو الــــنص والدراســــة وإقامتهــــا علــــ

 العلـوم ذات األرومـة  املقاماتية، يفضي هذا األمر باملشتغلني يف حقل الدرس اللساين العريب إىل وضع جـل

املنهجيــة  العريقـة يف الثقافــة العربيـة وضــعا جديـدا مفتوحــا علــى األصـول الرتاثيــة مـن جهــة، وعلـى املنجــزات

وهـذا الفعـل اجلـريء أحـرى بـه أن يكـون . اليت قـدمها الفكـر البشـري يف حياتنـا املعاصـرة مـن جهـة أخـرى 

ولنــا أن نلحــظ ذلــك يف بعــض اجلهــود العربيــة . 4مهــا معرفيــا أصــيال يف حاضــر ثقافــة األمــة العربيــة وقابلهــا

  .سي املخلصة اليت تبنت هذا الفعل التأسي

توجـــه احلـــديث ال يكـــون اخنراطـــا مـــدفوعا حبماســـة خيمـــد أوارهـــا بعـــد مرحلـــة أو التأســـيس هلـــذا ال -/ 6  

 بالمســـؤوليةيتصـــف " المشـــروع الحضـــاري"مراحـــل معينـــة مـــن البحـــث، بـــل اخنراطـــا واعيـــا بـــدقائق هـــذا 

                                                   

 .23ص  1992هرة، مصر، حامد أبو أمحد، مكتبة غريب، القا: نظرية اللغة األدبية، تر :  وإيفانكوس، خوسيه بويلي  - 1

 . 177ص  ،املرجع السابق، :ينظر  - 2
  . 178ص ، املرجع السابق - 3
  . 242يف اللسانيات العربية املعاصرة، ص : مصلوح، سعد : ينظر  - 4
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عملـة إىل ) نعـين الـرتاث واهلويـة(خبصوصـيته لكـي حييـل عالقـة حامـل هـذه الرسـالة ، المعقوليةو الواقعيةو

التوسط والتعدد، االختالف والتنوع، الرتاسل والتواصل، التبادل والتفاعل، «قوامها  ة للتداولمعرفية قابل

نـــتج منطـــا جديـــدا ومغـــايرا مــن كيفيـــات التعامـــل مـــع الـــرتاث ، كــي ي1»والتســوية والشـــراكة، اخللـــق والتحـــول

  .واآلخر 

  

                                                   
، بريوت، لبنان، ط ، املركز الثقايف العريب)مصائر املشروع الثقايف العريب(األختام األصولية والشعائر التقدمية : حرب، علي : ينظر  - 1

 .  19، ص 2001، 1
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   :والتياراتاالتجاهات  :الجديدةالبالغة  – 1/2  

  

بعض القـيم الـيت كانـت حاضـرة يف التصـور العـام للبالغـة، وتعـرض تارخيهـا  -بعيد د إىل ح -تراجعت     

 اد مســارايــي، وحتدغــالبال غ حموريــة ســامهت يف تأســيس خطاــاإىل حتــوالت عديــدة اســتند فيهــا إىل صــي

يســتجيب الـذي ، ةالتجديــد مـن حيـث الرؤيـة والصـياغة النظريـ: وأهـم هـذه الصـيغ علـى اإلطـالق  العامـة،

ى فكـرة اإلقنـاع والتـأثري، إىل لـالقائمـة ع أرسـطوفمـن بالغـة . رية بيعة العصر وتشكالنه الفكرية واحلضالط

القائم على فكرة دراسة طرق الفهم يف التوصيل اللغوي، عرفت البالغة حتـوال  لريتشاردزاملشروع البالغي 

افرتاضــات ومعطيـــات  عميقــا مــن حيــث املــنهج واإلجــراء، وحاولــت أن تبحــث عــن بــدائل ممكنــة يف ظــل

حــىت صــرنا نفضــل أن نطــوح  ــا إىل  أكثــر القفــار إحياشــا وأقلهــا فائــدة،" نظريــة حمــددة، فبعــد أن كانــت 

  ..واالتصال  توالسيميائيا ا من قبل الباحثني يف اللسانياتاهتماما موسع البالغة شغلت ،1"اجلحيم 

ين يف التحليـــل وجــــدت منـــذ ايــــة عقــــد الــــيت تتبـــىن األمنــــوذج اللســــا البالغـــة الجديــــدةب ومـــا يســــمى   

االجنـازات الـيت حققتهـا األسـلوبية يف حقـل  ضـح بعـدبشـكل وا وجتلـت ،ياتاخلمسينيات، وبداية السـتين

وظهـور هـذه البالغـة كـان بعـد مرحلـة مـن التحـوالت الـيت ملسـت . الدراسات اللسـانية ألشـكال اخلطـاب

الصــحوة النوعيــة " اســتندت يف هــذا كلــه إىل  ؛ وقــدومنهجهــا يف التحليــل ومــن مث أدواــاهــا العــام هوممف

واالنبعـــاث البالغـــي الواضـــح يف القـــرن العشـــرين، ومل تعـــد تقتصـــر علـــى جمـــرد البحـــث يف عمليـــة اإلقنـــاع 

وحتليــل اخلصــائص اجلماليــة لألســلوب إذ أــا جتــاوزت البعــد اجلمــايل الــذي احنصــرت فيــه بشــكل صــارم، 

    2.."إىل أن تصبح علما مقاما على وفق نظرية متخصصة  ،ونزعت..وأخذت طابع العلم، ، من قبل

 يث، مفهومــا أكثــر اتســاعا ومشــواليف العصــر احلــد، حــاول بعــض البــاحثني أن يعطــوا مفهــوم البالغــة    

حبيــث تصــبح نظريــة عامــة وفلســفة للعصــر يــتم يف إطارهــا تبــادل العديــد مــن النتــائج الــيت حققتهــا علــوم 

باإلضــافة إىل ، األنرتوبولوجيــا، وعلــم اإلناســة، وعلــم االتصــال، االجتمــاععلــم : وحقــول معرفيــة متعــددة 

جتاهـــل مـــا حققتـــه البالغـــة  -بـــأي معـــىن مـــن املعـــاين  -الشـــعرية واألســـلوبية، وال يعـــين هـــذا غـــة و علـــم الل

؛ وذلك من خالل إعـادة تنظـيم االستفادة الواعية من إجنازاا القدمية، ونقض ما قدمته نقضا ائيا، بل

                                                   

 .  13ص . 2002 ،1، ط سعيد الغامني، ناصر حالوي، أفريقا الشرق، بريوت، لبنان،: فلسفة البالغة، تر: ريتشاردز، آ  – 1

للدراســات األسـلوبية يف النقـد العـريب احلــديث، دراسـة يف حتليـل اخلطـاب، جمـد املؤسسـة اجلامعيـة : بـدري احلـريب، فرحـان : ينظـر _  2

 . 31ص . 2003 ،1،ط ، بريوت، لبنانوالنشر والتوزيع 
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املوضـوعية، : ائج التحليالت بطرق و إجراءات تتماشى مع مفهوم العلـم احلـديث وخصائصـه النوعيـة نت

  1.الشمول، التماسك، االقتصاد

مــن حيــث هــي نظريــة عامــة للــنص حتققــت عــرب ثالثــة حقــول متباينــة األهــداف البالغــة الجديــدة و    

يــدة مــن البحــث البالغــي وحتــديث والــرؤى والــربامج، وإن كانــت مجيعهــا تطمــح إىل استشــراف آفــاق جد

  : فعلي آللياته و أدواته املنهجية وتطويرها، وتتمثل هذه احلقول يف 

 " بيرلمــان" وورائــدها األول هــ" "Argumentationأو بالغــة الربهــان :  البالغــة البرهانيــة _ )1

 -البالغـة وتسـتند هـذه  "البالغـة الجديـدة : مقـال فـي البرهـان " وقد طرح  أبعاد نظريتـه يف كتابـه 

 :  2إىل ما يلي  -بتبسيط شديد 

تأســـيس الربهـــان، أو احملاجـــة االســـتداللية، كتقنيـــة خاصـــة ومتميـــزة لدراســـة املنطـــق التشـــريعي إعـــادة  •

 والقضائي 

 .تتمثل يف كوا بالغة منطقية وليست جتريبية " اجلديدة " أن اخلاصية األساسية هلذه البالغة  •

 .لشكل باملادة، وترفض االجتاه املدرسي الذي يفصل بينهما أن هذه البالغة تعمل على ربط ا •

 .من أهم فروضها العامة وأفكارها األساسية ربط األبنية النحوية حباالت اتمع وحركته  •

ظهــر مــن خــالل جهــود البنيــويني يف فرنســا وأملانيــا، و  عــرف هــذا التوجــه:  البالغــة البنيويــة  العامــة _ )2

بالغـــة " و  "البالغـــة العامـــة :" املتتاليـــة خاصـــة يف كتابيهـــا  )ويـــم( جماعـــةبشـــكل فعلـــي يف حبـــوث 

 :  3ا يليذه البالغة عن سابقتها مبوتتميز  ه "رالشع

وغلبـــة  أـــا تقـــوم علـــى القطيعـــة الفعليـــة مـــع التقاليـــد البالغيـــة القدميـــة، وارتباطهـــا بالتجربـــة الشـــكلية، •

 .الطابع الالتارخيي عليها

هتمـام بالعبـارة، وإحـالل املوضـوعات والرتاكيـب يف صـلب العمليـات من مبادئهـا األساسـية جتـاوز اال •

، والعبــارة، والترتيــب، األغــراض :الــيت تقــوم علــى حتليــل عالقــات األجــزاء اخلمســة املعروفــة يف البالغــة 

  .بنظائرها يف النظام اللغوي احلديث والفعل ة، والذاكر

                                                   

النحو ) : ( دراسة إبستيمولوجية للفكر اللغوي العريب ( األصول : حسان، متام : للتعرف أكثر على معايري العلم املضبوط ينظر  - 1

 .16ص. 2000 ،1ط ،عامل الكتب، القاهرة ،مصر،) البالغة _ فقه اللغة_ 

  .وما يليها   91صبالغة اخلطاب ، : ، صالح فضل: ينظر -2

 .و ما يليها  103ص املرجع السابق، :ينظر -3
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يـــدة باعتبارهـــا احنرافـــات وحتـــوالت أـــا تعمـــد رأســـا إىل وصـــف العمليـــات البالغيـــة علـــى أســـس جد •

منهــا مــا يتصــل جبــوهر املــادة وهــو مــا : تتضــمن تصــورات عديــدة، لــذلك متيــز بــني منطــني مــن التحــوالت 

ومنها ما يقتصر على تغيري النظام األفقي املمتد للوحدات وهو ما يسمى ، الجوهرية بالعمليات يسمى

 . بالعمليات العالئقية

اللفظــي، الرتكيـيب، والـداليل، مــع الرتكيـز علــى : لتعبـري علـى عــدة حمـاور اهتمامهـا بتحليـل مســتويات ا •

 . نوعية لعالقات القائمة بينها 

ويتجـاوز  ،ثـة ظهـورا، مـن الناحيـة التارخييـةهـو آخـر احلقـول الثال:  للخطـاب التحليل التـداولي  _) 3

مة لتجليــات اللغــة يف بعـــدها يف مقارباتــه اإلجرائيــة املعطــى البنـــوي لقصــوره عــن الدراســة املنهجيـــة الســلي

كـــان التأســـيس ملنحـــى معـــريف حـــديث ضـــرورة   - علـــى وجـــه التحديـــد -فمـــن هـــذا اجلانـــب . التواصـــلي 

ملحـة، والتداوليــة مبــا تتميــز بــه مــن آفــاق علميــة واسـعة  اســتحوذت باهتمــام كبــري مــن قبــل فالســفة اللغــة 

  .إخل ..سيرلو كستراوسن يف مرحلة أوىل، مث تالهم بعض الباحثنيفريجه ورسل وكفتجنشتين 

، دراسة االتصـال اللغـوي يف السـياق  ميثل) بلوم كولكا(واملنهج التداويل يف مفهومه العام كما حيدده    

    1.مبعىن دراسة أثر السياق يف بنية اخلطاب ومرجعيته ورموزه اللغوية ومعناه، كما يقصد املرسل 

  

لنهائي إالّ يف العقـد السـابع مـن القـرن املاضـي، مل تعرف شكلها اكحقل لساين حديث   والتداولية  

الــذي جعلــه للداللــة علــى  1938كــان مــع الفيلســوف األمريكــي شــارلز مــوريس عــام   الفعلــيوظهورهــا 

علــم الرتاكيــب وعلــم الداللــة : واملمثلــة يف ) الســيميائيات(فــرع مــن فــروع ثالثــة تشــكل علــم العالمــات 

والفضل يف منو هذا الفـرع مـن علـوم اللسـان يعـود . مات مبفسرها والتداولية اليت تم بدراسة عالقة العال

، وســـــيرل   j.l.Austinأوســـــتين : ثالثـــــة ينتمـــــون إىل جامعـــــة أكســـــفورد هـــــم إىل فالســـــفة 

                                                   

، بــريوت، 1ط  ، دار الكتــاب اجلديــد املتحــدة،)مقاربــة لغويــة تداوليــة ( اســرتاتيجيات اخلطــاب : الشــهري، عبــد اهلــادي : ينظــر  - 1

نظريـــة األفعـــال الكالميـــة بـــني فالســـفة اللغـــة املعاصـــرين  :ســـيد هاشـــم الطبطبـــائي، طالـــب : وينظـــر .  23 -22ص. 2004لبنـــان، 

  .  5 – 4ص .  1994، الكويت، 1والبالغيني العرب، مطبوعات جامعة الكويت ،ط 
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j.r.Serle وجــرايس  ،H.P.Grace ، وقــد اهــتم الثالثــة بطريقــة توصــيل معــىن اللغــة اإلنســانية

 .1بل يفسرها ويفكك شفرا الطبيعية من خالل إبالغ مرسل رسالة إىل مستق

   

                                                   
  .09،ص2006، 1عية، اإلسكندرية، مصر، طآفاق جديدة يف البحث اللغوي املعاصر، دار املعرفة اجلام: حنلة، أمحد: ينظر - 1
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  :  ماهية الخطاب البالغي النصي - 1/3

  

بنوعيــة الشــيء  -بدرجــة عاليــة  -ألنــه يــرتبط ل؛ هيــة ســؤاال معقــدا ومتعــدد املـداخيظـل ســؤال املا 

املعـــرف، ومـــدى تداولـــه يف أوســـاط العـــاملني يف احلقـــل املعـــريف الـــذي ينتمـــي إليـــه، باإلضـــافة إىل دالالتـــه 

العديــد مــن املعــارف، وهــو ذا كــان الشـيء املقصــود يســتند إىل تملــة، ويصــبح الســؤال مربكــا إاملمكنـة واحمل

مــن احلقــول يف حتديــد معاملــه ورســم  ، الــذي ســامهت الكثــريالخطــاب البالغــي النصــي الحــديثحــال 

 وتعتـوره مصـاعب ومزالـق عديـدة، فـإن االختـزال ،مضـلال مـا أن التعريـف املوسـع يبـدووك .بياناتـه العامـة 

واالكتفاء بـبعض احملـددات دون سـواها حيمـل نوعـا مـن اإلدانـة واالعـرتاض ؛ لكـن لـيس هلـذه اإلدانـة أي 

، إذا افرتضـنا أن هــذا اخلطـاب هــو يف مرحلـة التشــكل والربجمـة املســتمرة، وال لالعـرتاض أي قيمــة ،وغسـم

دواتــه ومقوالتــه األساســية والتجديــد الــدائم واالســتفادة املنهجيــة مــن احلقــول املعرفيــة الــيت يســتمد منهــا أ

  . وتصوراته النظرية 

رخييــا، واملخــالف لــه رؤيــة هــذا ويبــدو ضــروريا أن نشــري إىل نوعيــة اخلطــاب البالغــي الســابق لــه تا 

القــارة لــدى املبــدع  يت حكمــت مســاره وخلقــت تلــك األعــرافوقوانينــه الــ ،وحنــدد مساتــه العامــة ،وإجنــازا

وحتديــد منــاطق اإلبــداع والتميــز فيــه، هــذه  ،شــروط تلقيــه وتذوقــهة إنتــاج الــنص و واملتلقــي اخلاصــة بكيفيــ

ويـرغم املبـدع علــى  مـة، الـيت يقررهـا وبصـرامة البالغـياجلماليـة العا عـراف الـيت تسـتجيب دومـا للقـواننياأل

لكـن الوضـع لـيس علـى هـذا القـدر مـن املثاليـة، فقـد . إتباعها لكي ال حيـدث نصـه جتـاوزا آلفـاق التلقـي 

 ،علنــة علــى هــذه القواعــد والقــواننيمــن التجــارب اإلبداعيــة طابعــا مــن املفارقــة الضــمنية واملمحلــت العديــد 

بني القصيدة القدمية والقصيدة املعاصرة حيث  -األكرب مما ينبغي  -ولنا أن نلحظ ذلك  الفارق الكبري 

تعــــامال  إخل،..القصــــيدة اجلديــــدة جلــــأ فيهــــا الشــــاعر إىل التعامــــل مــــع املوســــيقى، واللفــــظ، والصــــورة" أن 

جديـدا، وبــديهي أن خيتلـف اإلطــار العــام الـذي يضــم هـذه العناصــر عــن اإلطـار القــدمي، وكمـا كــان هــذا 

االختالف بـني الشـاعر املعاصـر والشـاعر التقليـدي يف اسـتخدام وسـائل التعبـري األساسـية ضـرورة فرضـها 

لقصـيدة اجلديـدة عـن اإلطـار فكـذلك كـان اخـتالف إطـار ا، التطور العام يف معىن الشعر ومهمة الشاعر

    1."القدمي ضرورة يفرضها ذلك التطور نفسه 

                                                   

ط، .ت.ط، بـــريوت لبنـــان، د.الشـــعر العـــريب املعاصـــر، قضـــاياه وظـــواهره الفنيـــة واملعنويـــة، دار العـــودة، د: ن إمساعيـــل، عـــز الـــدي -  1
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هـي  -عربيـة كانـت أم غربيـة  -أن السـمة القـارة يف البالغـة القدميـة يذهب بعض الدارسني إىل القول ب   

ملطلــق عــن حركيــة اإلنتــاج األديب، وتعــد بــذلك اســتجابة طبيعيــة للطــابع املعيــاري ا هــا املعلــن والظــاهرتعالي

والبالغــة القدميــة يف جتلياــا املطلقــة .ويعــىن بالتعريفــات والتصــنيفات العقليــة  الــذي حيــدد القواعــد املنطقيــة،

أي (ذو النعــل بالنعــل، ويعتمــد وحيتذيــه حــ، تتبــىن نوعــا مــن العمــل املــؤطر الــذي يتوارثــه املتقــدم عــن اآلخــر

ا جزئيا يقدم تعريفاته وحيدد تصـنيفاته وأمناطـه على االنطالق من الفكرة اردة، مستلهما ملمح) البالغي

املمكنة، باإلضافة إىل انتقاء شواهده واخرتاعها إن مل جيدها يف النصوص األدبية، مما ينتج انفصـاال حـادا 

   1.بني احلكم البالغي و اإلبداع األديب والشعري 

د اإلطــار النظــري العــام أن نضــيف بعــض الســمات األخــرى الــيت حتــد -اســتنادا ملــا ســبق  - هــذا وميكــن 

  2: أن  للبالغة القدمية واليت تتمثل يف

طابعهــا الكلــي مل يكــن علميــا بــاملفهوم احلــديث للعلــم؛ حيــث أــا ال تعتمــد علــى إســرتاتيجية  -      

وتقــدم تفســريات لتجلياــا املختلفــة، بــل يقــوم عملهــا علــى مبــدأ تقــدمي فــروض  حمــددة تالحــظ الوقــائع،

وهـي يف طبيعتهـا فـروض منطقيـة ال ختضـع لالختبـار ، ئي متعسـفيارها إال بشكل جز ية، ال يتم اختجزئ

  .وال للقياس 

، ممــا جيعــل منهــا بالغــة غارقــة يف نطــاق قــة الواضــحة بــني  النظريــة والتعبــريمــا مييزهــا أيضــا املفار  -      

 ايل، فينــتج ذلــك التعــايلعصــرنا احلــاملعيــار املثــايل، بــنفس املســافة الــيت تبتعــد ــا عــن األمنــوذج العلمــي يف 

وهـذا املعيـار البالغـي يف جمملـه مل يكـن .  يـة واإلنسـانية وطاقاتـه املختزنـةعلى أشكال اإلبـداع وقيمـه الفن

  . حمدد املعامل، بل كان معيارا عقليا مفارقا لطبيعة األجناس األدبية ومغفال لشروطها التارخيية 

ال تقـيم وزنـا للرؤيـة العامـة للـنص ، كانـت بالغـة عبـارة  -إىل غايـة عصـرنا احلـايل -هذه البالغة  -      

  .وحتليل أبنيته الكربى، و اكتشاف نوعية العالقات املتحكمة يف أجزائه 

للطـــابع العـــام للبالغـــة القدميـــة ومساـــا الرئيســـية وقوانينهـــا وإجراءاـــا، يســـمح  طاملبســـهـــذا التحديـــد و    

ومنهجـه يف حتليـل الظـاهرة األدبيـة  وطبيعتـه املفارقـة يثالخطاب البالغي الحدبشكل كبري برسم أبعـاد 

"  : وأجـاب دون عنـاء . )؟ما البالغة(سؤاال جوهريا، لكنه يبدو ألول وهلة ساذجا بليث لقد طرح . 

                                                   

 .  139ص  بالغة اخلطاب،: فضل، صالح : نظر ي - 1

   141 - 140ص ، املرجع السابق: ر ينظ - 2
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 ونتاج هـذه الصـنعة أمـر مـدبر حبيـث ال يرجـع إىل الطبيعـة وصـدفها،، والفن يعين الصنعة، أن البالغة فن

أي أــا مــنهج يتميــز مبجموعــة مــن القواعــد غــري املرصــوفة  .ملنهجيــة اإلنســانية بــل يســتجيب للعقالنيــة ا

وهــذا املــنهج تتحــدد وظيفتــه .  1"بــل ربــط بينهــا مــن زوايــا قائمــة علــى أســاس منطقــي ، بطريقــة تعســفية

قــد تنـــازل هـــذا النصـــوص حســب قواعـــد فــن معـــني، و  ونـــه يعــد نســـقا يهــتم عمليـــا بإنتــاجألساســية يف كا

ليحل حمله مفهوم علمي آخر مغاير متاما يؤكد أن البالغة مل تعـد  -بليثحسب  - انتهاملفهوم عن مك

  .تعىن بإنتاج النصوص بل بتحليلها 

تضــمن نوعــا مــن املفارقــة مــن حيــث  الخطــاب البالغــي النصــي الحــديثفضــال عــن ذلــك فــإن    

ط اإلجـــراء الـــذين طـــابع املـــنهج ومنـــعلـــى املـــنهج ومنـــط اإلجـــراء، ولنـــا أن نلحـــظ ذلـــك حينمـــا نضـــع اليـــد 

البـديل األول للبالغـة  –علـى األقـل يف تصـور بعـض البـاحثني  –تبنتهما األسـلوبيات املعاصـرة الـيت تعـد 

  . اخلطاب األديب / ظرية وطبيعة التعامل مع النصنالقدمية من األطر ال

بيات وميكــن أن حنــدد الفــوارق املنهجيــة بــني البالغــة القدميــة واألســـلو :  المــنهج مــن حيــث/. 1   

  : 2املعاصرة، فيما يلي ذكره من خصائص منهجية للبالغة القدمية واليت متثلت يف

 .كانت البالغة القدمية علما معياريا حيدد األحكام القيمية للنص  •

 .البالغة قدميا علم يرمي إىل تعليم مادته وموضوعه  •

 .ى أمناط مسبقة انطالقا من تصنيفات جاهزة ومبقتضينتج أحكاما على اإلنتاج األديب علم  •

 .كانت علما يرمي إىل اخللق الفين بوصايا تقييمية  •

علم يتعامل مع االنزياحات وسواها من الظواهر على أا عوامل مسـتقلة تعمـل حلسـاا اخلـاص  •

. 

 .علم ال يبحث يف قوانني اخلطاب األديب فقط  •

 .البالغة تم بتحديد إجراءاا يف اخلطابات بكل أنواعها  •

متكــن الباحــث اخلطــاب األديب دراســة جزئيــة، ويعتمــد يف ذلــك مقــاييس شــكلية ال  علــم يــدرس •

  .من دراسة اخلطاب األديب يف مشوله، وال يفرقه من سواه من اخلطابات األدبية 

                                                   
، بريوت، لبنان، 1حممد العمري، أفريقيا الشرق، ط : تر  البالغة واألسلوبية، حنو منوذج سيميائي لتحليل النص،: بليث، هنريش  - 1

 . 23ص . 1999
، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، 1األسلوبية وحتليل اخلطاب، دراسة يف النقد العريب احلديث، ج : السد، نور الدين  - 2

  29 - 28، ص 1998، اجلزائر
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أمــا األســلوبيات املعاصــرة فقــد متكنــت مــن جمــاوزة هــذه األســس اعتمــادا علــى مــا اســتجد يف حقــل 

  : دبية، وقد متيزت مبا يلي اللسانيات ودراسة اخلطابات األ

/ األسـلوبيات علـم وصـفي ينفـي عـن نفسـه املعياريــة، فـال يطلـق أحكامـا تقييميـة علـى الــنص •

 .اخلطاب األديب 

 .ال تسعى األسلوبيات إىل غاية تعليمية  •

حتدد بقيود منهج العلوم الوضعية، فتسعى إىل تعليل الظاهرة اإلبداعية بعد أن تقرر وجودها  •

. 

 .سلوبيات وصايا لكيفية اإلبداع األديب ال تقدم األ •

 .تعد االنزياحات عوامل غري مستقلة وتعمل يف عالقة جدلية حلساب اخلطاب كله  •

 .تبحث يف قوانني اخلطاب ومكوناته البنوية والوظيفية  •

 .تم بتحليل أساليب اخلطاب األديب دون سواه  •

فتعتمــد علــى مقــاييس أســلوبية تــدرس اخلطــاب دراســة مشوليــة مــن حيــث الظــاهر أو البــاطن،  •

مشولية يف حتليل الدوال واملدلوالت ولذلك تفرق بني ما يعد خطابا أدبيا ومـا ال يعـد كـذلك 

 .فتبحث استنادا إىل ذلك يف كيفية تشكيل اخلطاب 

  : متيزت البالغة قدميا باملميزات التالية  : من حيث اإلجراء/. 2

 .تفصل الشكل عن املضمون  •

لفظ وانسجام األصوات يف تركيب اللفظ وتقـول جـر األلفـاظ غـري الفصـيحة تم بفصاحة ال •

 .واملركبة من أصوات متقاربة يف املخارج والصفات 

اخلطـاب، وال تبحـث فيمـا تفضـي إليـه مـن / تشري البالغة إىل العناصر البالغية املشـكلة للـنص •

 .اخلطاب ودالالته /بناء وتناسق يف بنية النص

 .وجودة بني األجناس األدبية ال حتدد الفروق امل •

 . احلطاب األديب / ال تقوم البالغة بتحديد السمات املهيمنة على النص •
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ووجـه املفارقـة  واألسلوبيات قدمت منطا جديدا مـن اإلجـراءات الـيت جتـاوزت فيهـا البالغـة القدميـة،

ــــيت قــــدمتها األســــ ــــنص األديب ال ــــد علــــى أهــــم أشــــكال التعامــــل مــــع ال لوبيات جلــــي إذا وضــــعنا الي

  :املعاصرة، واملمثلة فيما يلي 

 .ال تفصل بني الشكل واملضمون  •

اخلطاب وتلتـزم / تقوم األسلوبيات بدراسة األلفاظ والرتاكيب الفصيحة وغري الفصيحة يف النص •

 .اخلطاب /بتحليلها وحتديد وظائفها وال تنفي أي عنصر من عناصر النص

حـث فيمـا تفضـي إليـه بنـاء وتناسـقا وانسـجاما اخلطـاب مجيعهـا وتب/تقوم بتعيـني مكونـات الـنص •

 .شكال وداللة 

 .تقوم بتحديد الفروق األسلوبية بني األجناس األدبية  •

  .اخلطاب /حتدد األسلوبيات السمات املهيمنة على النص •

وبالتـــايل الوظيفـــة ومنـــط التقنيـــات  وهكـــذا فـــإن البالغـــة قـــد ملســـها تغيـــري جـــذري مـــن حيـــث املفهـــوم،    

ملتبعة يف التحليل، وامتد هذا التحول إىل مفهوم اخلطـاب البالغـي يف العصـر احلـديث حيـث واملعاجلات ا

أصـــبح نوعـــا مـــن املمارســـة العلميـــة املمنهجـــة الـــيت تســـتهدف األدب بوصـــفه خطابـــا نصـــيا كليـــا ولـــيس 

) ارسـةهذه املم(وتندرج  ،نينه املتغرية مقام أحكام القيمةوحدات جزئية مشتتة، وتقيم أحكام الواقع وقوا

بطريقــة توصــف  وتشــكل بــذلك مقوالــا ، العلميــة اــاورة  منظومــة معرفيــة تســتثمر اخلطابــاتبــدورها يف

  .  Interdisciplinaire «1  تخصصية عبر«بأا 

لكن هـذا التحـول مـن حيـث الرؤيـة واملـنهج ومنـط اإلجـراء ال بـد مـن أن يسـتند إىل مقـدمات وقـد 

املقدمـة الضـرورية للبحـث البالغـي " التجريبيـة حيـث اعتـرب أـا يف األسلوبيات  فضل صالح.دا ـحدده

وأدق تفسـريا  كليـة ومشـوال، يف مقـوالت أكثـر، اجلديد املفتوح دائما على النتـائج العلميـة واملـنظم حلركتهـا

لعلميـة احلقيقـة ا« وتنظريا، لكن ال مبعىن القانون املعياري الدائم وال الضرورة املنطقية احملتومة، وإمنا مبعـىن 

  . 2بتغري العناصر واألوضاع» املتغرية 

باإلضافة إىل اعتماد هذه البالغة اجلديدة على مقـدمات متثلهـا األسـلوبيات التجريبيـة، ميكنهـا أن    

الـــديناميكي  ببعـــده مـــنهج اللســـانيات الوصـــفية،" الغـــي حتقـــق نتـــائج علميـــة رائـــدة إذا تبـــىن الـــدارس الب
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دون إغفــال احملــيط الــذي وردت فيــه، وذلــك للكشــف  ،اللغويــة املناســبةجتديــد األشــكال  املفتــوح، حمــاوال

وهــذه املقاربــات الــيت ينتهجهــا الــدارس البالغــي جيــب أن .  1"عــن االطــرادات الظــاهرة ووصــف حركتهــا 

حيـــرتم فيهـــا العديـــد مـــن القـــوانني العامـــة، خاصـــة قـــانون العلـــم ومفهومـــه احلـــديث ومـــا ينطـــوي عليـــه مـــن 

بالغـة ؛ حيـث ميكـن هلـذا الـدارس أن جيعـل مـن الدراسـة العلميـة للظـاهرة األدبيـة تصورات حديثة لطبيعة

  .أفقا يتعني فيه تبادل العديد من نتائج البحث ومنهجياته وأطره النظرية  النص الحديثة
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  :وظيفة الخطاب البالغي النصي  -1/4

  

د منها طابعـه املفـارق حيث يستم، هيتهمباعضويا  ارتباطا الخطاب البالغي النصيترتبط وظيفة    

الــذي مييــزه عــن اخلطــاب البالغــي القــدمي، والــذي يتســم باجلزئيــة واملعياريــة واملفارقــة الواضــحة بــني التعبــري 

كما أن هذه الوظيفـة الـيت نـود أن  .اشفة عن أبعاده اجلمالية والفنيةالكديب والنظرية احملاصرة ألمناطه و األ

علــى مواجهــة األجنــاس  ضــطلع جبهــد كبــري وحتــد حقيقــي يقــومتحنــددها وحيققهــا هــذا اخلطــاب عليهــا أن 

هــا األدبيـة مـن منظـور جتـرييب، ال مـن نزعـة مثاليـة تعتمــد مقـاس واحـد لكـل األجنـاس وحتـدد معـايري إنتاج

  .وأساليب وشروط تلقيها وتذوقها

هـــو منـــط  ،غـــيوأهـــم عامـــل جيـــب أن يراعيـــه الـــدارس البالغـــي احلـــديث وهـــو يؤســـس خلطابـــه البال

حيث أدى هذا التحول إىل ذوبان الكثري من احلدود الصـارمة بـني اآلداب  ،رالذي شهده العص التحول

امتـــداد حبـــوث اللغـــات واآلداب إىل إىل  والفنـــون والعلـــوم اإلنســـانية، كمـــا أدى اســـتثمار معطيـــات العلـــم

 كـل ذلـك خلـق متلقيـا مـن منـط جديـد، علـى البالغـي احلـديث أن جيـرب.  آفاق مل تكـن متـس مـن قبـل

معه وسائل يف االستدالل واحملاجة طيعة متطورة حتافظ على توازا، بـني وظيفـة البالغـة يف اإلقنـاع وبـني 

    1.روح األدب يف خماطبة مزيج من الذوق و الوجدان والعقل 

كمـــا أن هـــذه الوظيفـــة حتـــتكم إىل معيـــار العلـــم الصـــارم الـــذي يتطلـــب درجـــة عاليـــة مـــن التجريـــد 

يؤسـس علـى التجريـب واخلـربة بالوقـائع علـى  نوهـذا التجريـد كمفهـوم عـام عليـه أ ،النظري والتنظيم التقـين

وهذا التعميم ليس مطلقا بل هو تعمـيم  .القيمية املسبقة حنو مفارق للتعميمات املنطقية القبلية واألحكام

   2.نسيب ميكن هذه البالغة من أن تنتج فلسفتها اخلاصة واملتناغمة مع العلوم األخرى 

ـــنص و     مـــن اختصـــاص ســـاليب الفرديـــة؛ ألن هـــذا اـــال اســـتنادا إىل مـــا ســـبق ال ـــتم باألبالغـــة ال

، األسلوبية، بل تتجاوز هذا الطابع اجلزئي إىل عمل أكثـر مشـوال واسـتيعابا يتمثـل يف رصـد الشـفرة العامـة

كيفية تأديـة وظائفهـا   ومعاجلة، واألشكال البالغية اليت تندرج فيهاية النصوحتليل بدقة وموضوعية األبنية 

                                                   

ص . 1998، القاهرة ،مصر، 1النص البالغي يف الرتاث العريب والغريب، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، ط : درويش، أمحد  -1
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تـتمكن مـن إقامـة قـوانني الداللـة األدبيـة واحتـواء مـا   - ال غري - ة وأثرها اجلمايل، وذا العملالتوصيلي

  1.عالمات األدب  روالن بارتأطلق عليه 

طلع بالعديـــد مـــن املهـــام تضـــفبالغـــة الـــنص هـــذا بشـــكل عـــام، أمـــا مـــن ناحيـــة إجرائيـــة وظيفيـــة 

ى اإلطالق إعـادة تصـنيف وتوزيـع األشـكال البالغيـة، ووضـع ختطـيط ملسـتويات والوظائف لعل أمهها عل

ة النص األديب وطـرق معاجلتـه مـن منظـور بالغـي يتنـاول الظـواهر النصـية، وذلـك باالعتمـاد علـى السلسـل

    :لتوضيح هذه اإلجراءات دولاجل ااخلطية للنص، وميكن أن ندرج هذ
 

                   

  الوحدات         

  الكلمات          

  ل مج           

  

        

  الشكل  -ـبري التع     

  ـيةتغيـريات لفظ    

  ات تركيبة  تغيري       

    

  ــى املعن-ونـاملضم  

  ة تغييـرات داللي     

    ة ات منطقيتغيري      

   

ة هـذا التصـنيف للمجـاالت البالغيـة وهـي أربعـة نامجـة عـن هـذه اللوحـ صالح فضـل.دوقد حلل 

  :  2التوزيعية العامة معتمدا على ما طرحه البالغيون اجلدد على النحو التايل 

  :  مجال التغييرات اللفظية -1     

ألقل رتبة منها، واليت ترتكب وخيتص باألشكال ذات املظهر الصويت أو اخلطي للكلمات، أو الوحدات ا

  . graphèmeم الخطي ،phonèmeالفونيم   ،  الكلمة :ية وفقا للنماذج اللغوية اآلت

  :  مجال التغييرات التركيبية - 2    

علـى . الـيت تقـوم يف بنيـة اجلملـة مـن ناحيـة انتظامهـا يف نسـق سـياقي وهو جمال خيتص باألشكال 

ـ تـدخل فيهـا ة العربيـة ـ كمـا يقـول صـالح فضـل أن لكل لغة حتديداا اخلاصة هلذه األشـكال، ويف البالغـ

، ...تصلة بعمليـات اإلسـناد، واإلثبـات والنفـي، والفصـل والوصـل، والتقـدمي والتـأخري أبواب علم املعاين امل

  . الوحدات اليت يتكون منها النص  برتا تبوغريها يتصل 

  :  مجال التغييرات الداللية - 3    
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وهـذا النـوع مـن ..وهو جمال خيتص باألشـكال الـيت حتـل فيهـا وحـدة دالليـة حمـل أخـرى أو تقابلهـا 

ال ل البالغيـة يقتضـي أن نتعـرف علـى الكلمـة باعتبارهـا جمموعـة مـن العناصـر الدالليـة النوويـة الــيت األشـكا

  .تسمح بالتكرار داخل الوحدة ذاا 

ويـــدخل يف هـــذا اـــال مــــن أشـــكال البالغـــة العربيــــة أنـــواع اـــاز مثــــل االســـتعارة واـــاز املرســــل،       

  . والتشبيه واملقابلة و املشاكلة

  :  مجال التغييرات المنطقية - 4   

ويضـــم األشـــكال  الـــيت تعـــدل القيمـــة ، ال خيضـــع لقواعـــد اللغـــة ع نوعـــا مـــا حبيـــثوهـــو جمـــال أوســـ      

التصــويب اللغويــة،بل علــى ودرجــة الصــفر يف هــذه األشــكال ال تتوقــف علــى معــايري  .املنطقيــة للجملــة 

ويضـم مــن أشـكال البالغــة العربيـة االســتعارة .فكـرة النظـام املنطقــي يف تقـدمي األشــياء أو ترتيـب األفكــار 

  .والكناية والتورية، باإلضافة إىل التكرار و التمثيل 

 تنحـوو جتدر اإلشارة إىل أن حتديد هذه ااالت ينطـوي علـى العديـد مـن األعمـال اإلجرائيـة الـيت      

ائفهــــا املتعــــددة يف جوانــــب منهــــا إىل تقــــدمي صــــورة شــــاملة عــــن منــــط النصــــوص ومســــتوياا وحتديــــد وظ

 النصــي وظــائف الخطــاب البالغــيواملتداخلــة، لــذلك نــرى أنــه مــن املهــم إعطــاء صــورة جمملــة عــن أهــم 

  :1واليت تتمثل يف 

توياا املختلفـة، ويتم بوصـف العالقـات الداخليـة واخلارجيـة لألبنيـة النصـية مبسـ:  وصف النص -      

لتواصــل، وذلــك مــن خــالل كشــف الــروابط الشــكلية وبيــان املظــاهر العديــدة الســتخدام اللغــة وأشــكال ا

  .النصية تواملعنوية ودورها يف عملية انسجام وسبك املتتاليا

طيات اليت قدمتها عمليـة الوصـف، والـيت تم حتليل النص اعتمادا على حتليل املعي: تحليل النص -     

سـتعانة بالدراسـة اإلحصـائية توضيح مكونات الـنص وبيـان املوضـوعات الـيت تناوهلـا وذلـك باال خالهلامت 

  .بوصفها عملية تندرج حتت إطار وصف النص 

النصي ال يقف عند حد بيـان الـروابط الداخليـة، بـل  لكما أن التحلي:  تحديد فاعلية السياق -     

يتعدى ذلك إىل الكشف عن الروابط اخلارجية، وذلك من خالل حتديد فاعلية السياق ودوره يف تفسري 

   . ملتنافرة أبعاد النص ا
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  : 1هذه العمليات يف وعليه ميكن أن نلخص 

  .إحصاء األدوات والروابط :  أوال  

  .عملية وصف شكل النص، وموضوعاته، والروابط الداخلية املتحكمة يف بنيته:  ثانيا  

 عملية حتليل النص، وذلك من خالل إبراز دور الروابط يف حتقيق التماسك النصي، مـع مراعـاة:  ثالثا  

  .اق التواصلي وما يفرضه من شفرة تتحكم يف عملية إنتاج النص وتلقيه يالس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                   

، دار قبـاء للطباعـة والنشـر 1، ط )دراسـة تطبيقيـة علـى السـور املكيـة ( علم اللغة النصي بـني النظريـة والتطبيـق : الفقي، صبحي  - 1

 . 55ص . 2000والتوزيع، القاهرة، مصر، 
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  :  شمولية الخطاب البالغي النصي -1/5

  

التـواجل والتنـاغم وتبـادل  املستمد من بنية هـذا اخلطـاب إىل الـرتابط و»  الشمولية«  يشري مفهوم 

تقــدم جمموعــة مــن األســاليب واإلجــراءات  -حيــث املمارســةمــن  - الــيتو  املواكبــة لــه، احلقــول بــني األطــر

فبعد أن تأكد علميـا أن الشـمولية مسـة  .تطمح إىل أن تتجاوز طابع اجلزئية الذي فصلنا القول فيه سابقا 

أكثــر حنــو كيفيــة االســتفادة مــن احلقــول املعرفيــة  وجــه االهتمــامت بالغــة الــنص الحديثــةية مــن مســات أساســ

يات، ويف مجيــع اــاالت كوســيلة هلــا، ومــن هنــا تــربز أمهيــة هــذه البالغــة علــى كافــة املســتو اــاورة واملواكبــة 

حلـــل املشـــكالت وحســـم اخلالفـــات الـــيت متســـك خبنـــاق الدراســـات النقديـــة وتعطل،بشـــكل أو  »ســـليمة«

  .العربية  الدراسات اللغوية والبالغيةتقدمها وخطاا الكاشف خصوصا يف ، بآخر

وعــن جتلياــا، وأشــرنا إىل أن هــذه البالغــة جيــب أن تضــطلع  الغــة الجديــدةالبعــن  مســبقاحتــدثنا 

التخصصـية  احنسـار االجتاهـات"بدور كبري يتمثل يف أن تقوم بدور األفق احملدد لتواجل االختصاصات بعـد 

لـــنظم املعرفيـــة، إىل تطلـــع لومـــا ترتـــب عليـــه مـــن اخـــتالف  الدقيقـــة يف العلـــوم اإلنســـانية يف اآلونـــة األخـــرية،

االختصاصــات،ال  البــاحثني إىل علــم جديــد يعــود فيجمــع شــتات اجلزئيــات املبعثــرة يف نظــام عــاملي شــامل

بقـدر مـا يهـدف إىل اسـتثمار نتـائج البحـوث يف العلـم  يرتبط باخلصائص احمللية للغـات واآلداب املختلفـة،

  . 1"اإلنسانية اجلديدة 

 دي سوســــييرلميــــة رائــــدة بدايــــة مــــن فباإلضــــافة إىل مــــا حققتــــه النظريــــة اللغويــــة مــــن كشــــوفات ع

 تفادة أكثـر مـن معـارف وحقـول أخـرى، حتاول البالغة اليـوم االسـغريهمو  رومان جاكبسونو بنفنستو

علـــم و علـــم الـــنفس:مـــا مثـــل و البـــاحثون علـــى أن علومـــن أدواـــا املنهجيـــة وتصـــوراا النظريـــة، وجيمـــع 

. حلقيقي لنمو هذه البالغة وتطورهاد املهاد اوما قدمته تع ،التداوليةو األسلوبياتو لشعريةاو الجمال

مـاذا تأخـذ ومـاذا ؟  كيف تستفيد هذه البالغـة مـن هاتـه الحقـول: وهنا يقفز سؤال مهم إىل الـذهن 

باإلجابـة عـن هـذه األسـئلة .؟ الحقول وتحولها أداة منهجية ناجعة كيف تدمج معطيات هاته؟  تدع

  .النصي باملعارف األخرى ميكن أن حندد طبيعة عالقة اخلطاب البالغي 

املعطيـــات النظريـــة ميكـــن أن ينظـــر هلـــا مـــن زاويـــة أن علـــم الـــنفس وبالغـــة الـــنص  العالقــة بـــنيإن 

لكــن اجلانــب  قــد حققــت تقــدما ملحوظــا،املنهجيــة  ن آلياتــهأو ، عديــدة ومتنوعــة بعلــم الــنفساخلاصــة 
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، آليــات التلقــي و التــذكر تلــك اخلطــوات الــيت أخــذ حيلــل فيهــا" هــو  بالغــة الــنص الحديثــةالــذي يهــم 

وتكوين األخيلـة باملعطيـات احلسـية، وطـرق اكتسـاب اللغـة  ومتثلهـا معرفيـا، وذلـك باسـتخدام املعلومـات 

واكتشـــاف قـــوانني التـــداعي، ، الدقيقـــة عـــن مســـتويات الـــوعي وطبيعـــة األبنيـــة اللغويـــة املاثلـــة يف الالشـــعور

وعوامــل الكبــت مبســتوياته املختلفــة، وكــل مــا يتصــل وأدوات الرتميــز والنقــل والتكثيــف، ودالالت اخلطــأ، 

حبياة اللغة لدى اإلنسان ممـا يلقـي أضـواء غـامرة علـى مشـكالت إنتـاج اخلطـاب األديب وعالقتـه باملبـدع، 

     1 ".موقف املتلقي يف إعادة إنتاجه 

لــم ع، علــم نفــس اإلبــداع: والــيت تــرتبط بقضــايا اللغــة واملتمثلــة يف  علــم الــنفسوتعــدد جمــاالت 

الــذكاء و قــوانين الــذاكرة والتلقــيو علــم الــنفس الفيزيولــوجي، والتوليــدي والرمــزي والمعرفــي اللغــة

مـن أن يفهـم الظـاهرة اإلبداعيـة بشـكل متكـن الباحـث البالغـي .. االصطناعي ومعالجة النصـوص آليـا

يف فهـم  بعد  العقود اخلمسة األخرية الـيت شـهدت تطـورا هـائال"أعمق، ويكشف عن متوجاا خصوصا 

هــذه الظــاهرة نتيجــة االهتمــام املتزايــد لعلمــاء الــنفس والبــاحثني بدراســتها وإخضــاعها ملنهجيــة البحــوث 

من علماء نفـس  ومتكن عدد العلمية والتجريبية، وأخذ املفهوم الالهويت لإلبداع يتالشى بصورة تدرجيية،

  . 2" إلبداع، وبرامج لتدريبه وحتفيزهاس اـأدوات لقياإلبداع من تطوير 

تركـز اهتمـامهم علـى املنـاخ الـذي الـنفس أيضـا مبتابعـة املكونـات العامـة لإلبـداع و  اءوقد اهتم علمـ

الجتمـــاع وعلمـــاء اإلنســـان وعلمـــاء الـــنفس اباهتمـــام علمـــاء وقـــد اســـتحوذ هـــذا اـــال  اإلبـــداعيقـــع فيـــه 

وحضـــي املبـــدع ، ياالجتمـــاعي حيـــث اعتـــربوا أن اإلبـــداع ظـــاهرة اجتماعيـــة حاملـــة حملتـــوى ثقـــايف وحضـــار 

باهتمــــام خــــاص مــــن قبــــل علمــــاء نفــــس الشخصــــية وأكــــدوا مــــن هــــذا اجلانــــب أنــــه ميكــــن التعــــرف علــــى 

وكــان مــن مثــار هــذا االجتــاه  . مــن خــالل دراســة متغــريات الشخصــية والفــروق الفرديــةاألشــخاص املبــدعني 

: تتمثـــل يف وضـــع قائمـــة ملقـــاييس الشخصـــية وتطورهـــا، ويتنـــاول وصـــف الشـــخص املبـــدع ثالثـــة جمـــاالت 

  . الخصائص التطورية، الخصائص الشخصية والدافعية، الخصائص المعرفية

 علمـاء الـنفسو علم القياس النفسيواجته آخرون إىل وصف العملية اإلبداعية ومثلهم يف ذلك 

ومل يســتثىن النــاتج اإلبــداعي مــن اهتمــام علمــاء .  » االستبصــار« الــذين عنــوا كثــريا بفكــرة المعــرفيين 

                                                   

  . 30ص - 29ص املرجع السابق، - 1
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قصـــيدة،لوحة : علـــى افـــرتاض أن العمليـــة اإلبداعيـــة تـــؤدي يف النهايـــة إىل نـــواتج ملموســـة مبدعـــة الـــنفس 

  1.إخل ...نظرية، فنية

الكشــف عــن طبيعــة اإلدراك ومراحلــه  كبــري يفام  إســه لعلــم الــنفس الفيزيولــوجيهــذا وقــد كــان    

ي أشـياء حمـددة، وهـذه مـن بـني موضـوعات العـامل اخلـارج ت النفسـية املصـاحبة لـه فـنحن نـدركوالتفاعال

األشياء تتميز  وتربز يف جمال إدراكنا دون غريها وتفرض وجودها علينا فرضا فتجذب انتباهنـا، وإدراكنـا 

إمجـــايل مـــبهم ال تظهـــر فيـــه يـــتم فيهـــا اخلـــروج بانطبـــاع ، بـــل عـــرب مراحـــل، هلـــا ال يـــتم يف مرحلـــة واحـــدة

لية التحليليــة، حيــث ال يســتطيع املــرء أن يــدرك وهــذه املرحلــة تســبق النظــرة التفصــي التفاصــيل واجلزئيــات،

وال ميكن لألجزاء أن تعطـي معـىن مسـتقل دون أن  العالقات بني العناصر قبل أن يدرك الشيء بأكمله،

  .2تستمده من الكل الذي حيتويها

 الخطــابأمهيــة مــن حيــث مســـامهته الفعليــة يف تأســيس  علــم الــنفسعــن  علــم الجمــالال يقــل 

امن عشـــر مـــع ثـــ القـــرن الشـــكله النهـــائي حـــىتورغـــم أن هـــذا العلـــم مل جيـــد  ،حـــديثالبالغـــي النصـــي ال

علـى ، إال أنه حديثا أصبح علما بكل ما حتمل كلمة علم من دالالت) 1762 - 1718(بومارتن 

" أنه يبقى صـحيحا أن هـذا العلـم مل يسـتوف جتلياتـه النظريـة إال مـؤخرا وذلـك نتيجـة مراحـل طويلـة مـن 

حـــىت مسحـــت بتميـــز علـــم اجلمـــال علمـــا ، اإلرهـــاص النظـــري واملتقـــادم والـــرتاكم التطبيقـــي الغـــين واملتنـــوع

  . 3"مستقال كأحد علوم الفلسفة وفروعها 

الــــذي يــــدرس  علــــم اإلدراك الحســــيلعـــام ميثــــل مــــن حيــــث مفهومــــه ا علــــم الجمــــالوموضـــوع 

يف ذاتـــــه، ويف إنتاجـــــه، كمـــــا يف احملـــــيط ، ونشـــــاطاته وعالقاتـــــه اجلماليـــــة، انفعـــــاالت اإلنســـــان ومشـــــاعره

علم اجلمال وال يقف . رة بوجه استعمال أو مبنفعة عمليةاملعطيات احمليطة به، دون أن يرتبط ذلك مباش

كيفيـــات اإلبـــداع وظروفهـــا اخلاصـــة، وكيـــف يتـــذوق النـــاس هـــذه ة  د هـــذا احلـــد بـــل يتجـــاوزه إىل معاجلـــعنـــ

                                                   

 . 57ص  املرجع السابق،: ينظر  -  1

، 1الــنفس الفيزيولــوجي، دراسـة يف تفســري الســلوك البشـري، دار النهضــة العربيــة، ط  علـم: حممــد عيسـوي، عبــد الــرمحن : ينظـر  -  2

 . 148 - 147 - 146ص. 1991بريوت ،لبنان ،

، 1حممـــد شـــفيق الســـيد، منشـــورات حبســـون الثقافيـــة، ط : ، تـــر)كـــانط، هيجـــل ، شـــوبنهاور ( النظريـــات اجلماليـــة : نـــوكس، إ _  3

 .  13ص . 1985بريوت، لبنان، 
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، و نوعية اآلثار اليت ترتكها هذه األعمال يف وجدان الناس ويف فكرهم وطبيعة شعورهم إزاءها، األعمال

  .1وهذا ما يعطيه إطاره النظري وآفاقه اليت ينتهي إليها 

ســاؤل عــن قيمــة غاهلم هــو التوحيــدد طبيعــة اشــت علمــاء الجمــالى باهتمــام ظــالتســاؤل الــذي حيو 

مـا القيمـة : مـا اجلمـال ؟ إىل : جيب إحالل صيغة حمل أخرى، حيث يتحول سؤال  العمل الفين، وعليه

حتليـــل البيانـــات " وهـــذا التحـــول يتبعـــه العديـــد مـــن اإلجـــراءات التطبيقيـــة مـــن خـــالل .اجلماليـــة للعمـــل ؟ 

روف اإلنتـاج الـيت صـدرت فيهـا أعمـال بعينهـا، اخلاصة بالقيمة اجلمالية وينبغي أن يـتم ذلـك يف إطـار ظـ

  .2"وكذلك يف إطار  تاريخ تلقي األعمال وتذوقها 

وهذا العرض املبتسـر ملوضـوع علـم اجلمـال والسـؤال احملـوري الـذي يتأسـس عليـه، ميكـن أن يعطينـا 

أويل، وهو ما حملة جزئية عن طبيعة االجنازات اليت قدمها علم اجلمال واليت أسست جلماليات التلقي و الت

بوصــفه دعامــة فلســفية تســتند هلــا، وحتقــق بــذلك  النصــية الحديثــة البالغــة يســمح بــأن يســهم يف حبــوث

  . مشروعها الطموح املتمثل يف اإلخضاع الكلي للظاهرة األدبية لقوانني العلم الصارمة

ا قدمتـه للنظريـة يقودنا إىل البحـث عـن مـبالغة النص الحديثة و الشعرية ن حتديد العالقة بنيكما أ   

ــــة  ــــة ومتابعتهــــا بكــــل أمان ــــت مــــن خالهلــــا حماصــــرة الظــــاهرة اإلبداعي ــــة مــــن كشــــوف حاول األدبيــــة احلديث

مـا الـذي جيعـل مـن « :وموضوعية، فالشعرية منذ نشـأت كعلـم حتـاول أن جتيـب عـن سـؤال جـوهري هـو 

هلــدف يعــىن بــالفوارق ، ومبــا أن هــذا اجاكبســونوهــو حتديــدا مــا أســنده هلــا » مرســلة كالميــة عمــال فنيــا ؟

النوعيــة الــيت تفصــل فــن اللغــة عــن بقيــة الفنــون األخــرى وعــن أنــواع مغــايرة مــن التصــرفات الكالميــة، حيــق 

علــى أن هــذا الــدور الــذي متارســه يقــع يف صــميم النظريــة ، األدبيــةلشــعرية أن تتصــدر قائمــة الدراســات ل

دمـــه األلســـنية علمـــا عامـــا وشـــامال للبنيـــات األلســـنية يؤهلهـــا إىل أن تســـتند إىل الرصـــيد املعـــريف الـــذي تق

  3.اللغوية 

الـيت  ميكنهـا اسـتكمال مهمـة البالغـة القدميـة  الشـعريةاستنادا للمعطيات السابقة نسـتطيع القـول بـأن    

وذلـك مـن خـالل حتديـد الفاعليـة ، حـدة الشعرية اخلاصة بكـل شـكل علـى كانت تعىن بتحديد الفاعلية

                                                   

 . 14ص  املرجع السابق،: نظر ي - 1

، 1مــاري تريــز عبــد املســيح، خالــد حســن، الــس األعلــى للثقافــة، ط : علــم اجلمــال وعلــم اجتمــاع الفــن، تــر: وولــف، جانيــت  - 2

 . 27ص . 2000بريوت ،لبنان، 

جلامعيــة للدراســات والنشــر النظريــة األلســنية عنــد رومــان جاكبســون، دراســة ونصــوص، املؤسســة ا: الطبــال بركــة، فاطمــة : ينظــر  - 3

  . 179، ص 1993، بريوت، لبنان، 1والتوزيع، ط 
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ة، شكال، وذلك طبقا للوسيلة والوظيفة اللغويـة الـيت تـتم فيهـا هـذه الفاعليـجلميع هذه األ ةالشعرية العام

ئ الوسـائل لوصـف الـنص األديب، والقـدرة عـل يـحمـوري وأساسـي هـو ي طـة بـدوراوهذا ما جيعل منهـا من

جنـاس األدبيـة، األاطها، ورسم حدود نوعية لألنـواع و متييز مستويات املعىن، ودراسة األشكال وحتديد أمن

مــن خــالل دراســة درجــات االحنــراف،  بالغــة نصــية حديثــةحــدد مســامهتها الفعليــة أكثــر يف تأســيس وتت

   1. والتحوالت الداللية، وطبيعة اللغة األدبية وخصائصها 

من دقة منهجية وتوصيف علمـي سـليم لـدقائق العمليـة ونظرا ملا تتمتع به  األسلوبيات المعاصرة أما   

، كــون للخطــاب البالغــي النصــيل يف مصــاف احلقــول املعرفيــة املشــكلة اإلبداعيــة يؤهلهــا إىل أن تــدخ

الصـورة اللفظيـة الـيت يعـرب ـا عـن املعـاين أو نظـم « باألسـلوب بوصـفه األسلوبية من وجهة وظيفيـة ـتم 

وتتم املمارسة التطبيقية الفعلية علـى نصـوص معينـة يـراد . 2»الكالم وتأليفه ألداء األفكار وعرض اخليال

لــذا يعمــد التحليــل األســـلويب إىل  ،ويــة ووظائفهـــا الــيت تشــكل نســيجها اللغـــويبنياــا اللغعــن الكشــف 

  : 3استهداف عناصر ثالثة هي

 .حيث يعاجل العينات النصية اليت قامت اللغة بوضع شفرا:  العنصر اللغوي .1

ؤلـف، امل: حيث يدخل الدارس األسلويب يف حسبانه مقوالت غري لغوية مثـل :  العنصر النفعي .2

 .القارئ، املوقف التارخيي، هدف الرسالة 

 . يكشف عن تأثري النص على القارئ واستجابته له :  العنصر الجمالي األدبي .3

مـــن الوســـائل ية هـــو اعتمادهـــا علـــى اإلحصـــاء الـــذي يعـــد أن امللمـــح املميـــز للدراســـة األســـلوب علـــى 

وية اليت تشكل اللغالتمييز بني السمات املوضوعية و املعايري اليت متكن الدارس من تشخيص األساليب و 

صـــدفوية وذلـــك  الـــيت تـــرد يف الـــنص بطريقـــة عشـــوائيةمـــا، وبـــني الســـمات األخـــرى خواصـــا أســـلوبية لـــنص 

ح إىل اسـتكناه و الدراسـة األسـلوبية الـيت تطمـ.  بالمقيـاس األسـلوبي اإلحصـائي بعرضها على ما يسـمى

                                                   

مفاهيم الشعرية، دراسة مقارنة يف األصول واملنهج : حسن، ناظم  : وينظر .  65ص . بالغة اخلطاب : فضل، صالح : ينظر  - 1

  .34ص . 1994، الدار البيضاء، املغرب، 1واملفاهيم، املركز الثقايف العريب، ط 
، القاهرة ، مصر  12األسلوب ، دراسة بالغية حتليلية ألصول األساليب األدبية، مكتبة النهضة املصرية ، ط : الشايب ، أمحد  – 2

  46ص .  2003، 

   132ص .  1998، القاهرة ، مصر ،  1علم األسلوب ، مبادئه وإجراءاته ، دار الشروق ، ط : فضل ، صالح  –3
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يكتفــــي باملعاجلــــة اإلحصــــائية، بــــل حتــــاول ممارســــة  الــــنص األديب ال تقــــف عنــــد التحليــــل األســــلويب الــــذي

  .1ألبعاد الفنية واجلمالية يف النص احمللل جوهرية كاشفة عن امعاجلات أخرى 

وذلـــك ، بالغـــة الـــنص الحديثـــةاملعاصـــرة و األســـلوبية نوعيـــة العالقـــة بـــني صـــالح فضـــل. دحيـــدد 

العالقة  ادها أنـجها، ويصل إىل نتيجة مفات اليت ينتهـريف، ونوعية املمارسـاستنادا إىل طبيعة كل حقل مع

حبيــث يســتقل كــل منهمــا مبيدانــه اخلــاص، مــع هــامش يســري مــن التــداخل فيمــا » تكامــل «ا عالقــةـبينهمــ

تركــز علــى اــال التطبيقــي  األســلوبيةوحيــدد أكثــر نوعيــة العالقــة عنــدما يقــرر أن . خيــص املــادة املدروســة

ـتم بـإبراز املالمـح الفرديـة يف  األسلوبيةالنظري ارد، مبعىن أن  احملدد، وأن البالغة مؤسسة على اجلانب

باعتمادها على التجريد والتنظيم التقين، مما جيعلها فتتميز  البالغة النصية الحديثةالظاهرة اإلبداعية، أما 

ددة ـــتم بالشـــفرة العامـــة، ال األســـاليب الفرديـــة، األمـــر الـــذي يســـاعدها علـــى إنتـــاج منـــاذج تصـــنيفية حمـــ

    2.ال املالمح اجلزئية فيه  كامال  تستهدف النص

كرد فعل على الدراسات اليت اعتربت اللغة شيئا جتريديا، وهـي يف أبسـط  ظهرتفقد  التداوليةأما  

المــنهج  -املبســط جــدا - واســتنادا إىل هـذا التعريــف.ياق مفاهيمهـا متثــل دراســة االتصـال اللغــوي يف الســ

ومرجعية رمـوزه اللغويـة ومعناهـا بنـاءا علـى مقصـدية  السياق يف بنية اخلطاب،يسمح بدراسة أثر  التداولي

  . املرسل 

واملنجـــز اللغـــوي يف إطـــار التواصـــل هـــو مـــا ـــدف لـــه املقاربـــات التداوليـــة، حيـــث أن يف إطـــار هـــذا      

كمـا أن الكـالم كحـدث  التواصل تتمكن اللغة من تأديـة وظائفهـا، وهـي عمومـا ليسـت وظـائف جمـردة،

من هذه الناحية وجب معرفة تأثري هذه السياقات على نظـام  واصلي يتم يف سياقات اجتماعية حمددة،ت

وقـد   - بنـاكار كما يعـرتف  - وجديدلغوي التداويل درس غزير لذلك فإن الدرس ال، اخلطاب املنجز

، اللغــوي متكــن رغــم عمــره القصــري نســبيا أن يتوصــل إىل حســم العديــد مــن املشــكالت املتعلقــة بالتواصــل

                                                   
  .49ص ، 2002، القاهرة ،مصر ، 3امل الكتب، ط ، علوب ، دراسة لغوية إحصائيةاألس: مصلوح، سعد: ينظر  -1

و مـا  70، ص  2002مصـر ،  ، القـاهرة ، 3يف النص األديب ، دراسـات أسـلوبية إحصـائية ، عـامل الكتـب ، ط : ، سعد ومصلوح

، الدار البيضاء ، املغـرب ،  1الثقايف العريب ، ط  للسياب ، املركز »أنشودة املطر  «البىن األسلوبية، دراسة يف : ناظم، حسنو . يليها

  49، ص  2002

 .231ص . بالغة اخلطاب : فضل ،صالح : ينظر  -2
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من جهة املرسل واملرسل إليه وقوانني إنتاج  اخلطاب اليت ال تتبلور عرب منظومة خوارزمية جتريدية بل عـرب 

  1 .تقدير  ذهين وفقا لعناصر  اخلطاب 

ميكن أن يكون أساسيا وذلك بعدما حاول املشـتغلون يف  بالغة النص الحديثةيف  التداوليةوإسهام    

 األول : اخلطـــاب مـــن معطيـــات ســـيميولوجية نـــتج عنهـــا تبلـــور اجتـــاهني يف حتليـــلهـــذا اـــال االســـتفادة 

وذلـــك مـــن خـــالل تتبـــع مظـــاهر اإلحالـــة النحويـــة وبنيـــة » مـــا فـــوق اجلملـــة الواحـــدة«يبحـــث يف مســـتوى 

وميثلــــه كــــل مــــن » بــــروب«حــــاول االســــتفادة مـــن مبــــادئ  واالتجــــاه الثــــانيالداللـــة الكليــــة للخطــــاب، 

ا جيمع االجتـاهني هـو حبثهمـا عـن البنيـة الكليـة الكامنـة حتـت الـنص ومظاهرهـا ، ومبريدموندو  ريماسغ

  .اخلارجية

بــل  وهــذا االعتمــاد علــى معطيــات ســيميولوجية ال يكتفــي بتحليــل الوحــدات املعجميــة أو اجلمــل،   

االنتقــال لــيس بالضــرورة انتقــال كمــي مــن الكلمــة  اخلطــاب، وهــذا أو الــنص يــتم علــى مســتوى أعلــى أي

حيــث أن املعــىن الكلــي للــنص لــيس معنــاه جممــوع هــذه الوحــدات، وهــو فهــم خــاطئ  ة إىل الــنص،واجلملــ

   2.حياول علماء النص تفاديه يف اشتغاهلم على قضايا النص ودالالته 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                   

 .  23 - 22اسرتاتيجيات اخلطاب ، ص : الشهري، عبد اهلادي  -1

 . 136 -135ص  بالغة اخلطاب،: فضل، صالح : نظر ي -2
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  :مفهوم النص والخطاب  -1
  : )texte(مفهوم النص   -1/1   

مـن  الجملـةوكـان حظـه حـظ  علـى حنـو ال يسـمح بإمسـاك داللـة معينـة، النصات تعددت تعريف

وهــذا .  1»رفـع الشـيء«مـن وجهـة لغويـة يعــين الــنصرسـون، والتحديـدات الــيت وضـعها الدا حيـث تبـاين

  : 2التحديد اللغوي ال خيرج عن دالالت معينة هي

  .الرفع  -1

  .اإلظهار -2

  .ضم الشيء إىل الشيء -3

  .ومنتهاهأقصى الشيء  -4

  : وهذه الدالالت تدور حول احملاور التالية 

 .منطوقا أو مكتوبا أو كليهما  النصكون  •

 .مراعاة اجلانب الداليل  •

 .مراعاة التحديد احلجمي •

 .مراعاة اجلانب التداويل  •

 .مراعاة جانب السياق  •

 . مراعاة جانب التماسك •

 . للنصمراعاة اجلانب الوظيفي  •

 . تج واملتلقيمراعاة التواصل بني املن •

 .الربط بينه وبني مفاهيم حتويلية مثل الكفاءة واألداء  •

 .إبراز كونه مقيدا  •

  .3وهذه احملاور تعد لدى الباحثني يف قضايا النص  مسات حتدد النص الكامل، ومتيزه عن النص الناقص

                                                   

، دار "ن ص ص " ، مـادة 7عامر أمحد حيدر، مج  : لسان العرب ،تح : مكرم  ابن منظور، مجال الدين أبو الفضل حممد بن  -1

 .108ص . الكتب العلمية، بيوت، لبنان 
 . 28علم اللغة النصي، ص : الفقي، صبحي إبراهيم  - 2

 .  29 - 28ص املرجع نفسه، : ينظر  -3
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مــــن التعريفــــات الــــيت حظيــــت باهتمــــام  للــــنص) كريســــتيفا جوليــــا(يعــــد التعريــــف الــــذي وضــــعته    

 . الـــنصالتعريفـــات الـــيت حـــددت مفهـــوم الدارســـني، وحـــافظ هـــذا التعريـــف علـــى مكانتـــه مـــن بـــني كـــل 

جهاز عـرب لسـاين يعيـد توزيـع نظـام اللسـان بواسـطة الـربط بـني  "حسب كريستيفا يتمثل يف كونه  النصو

تزامنــة كــالم تواصــلي يهــدف إىل اإلخبــار املباشــر وبــني أمنــاط عديــدة مــن امللفوظــات الســابقة عليــه أو امل

  :  2فالنص من هذا املنظور عملية إنتاجية تعين أمرين مها، 1"معه 

أن عالقتــه باللســان الــذي يتموقــع داخلــه عالقــة إعــادة توزيــع، ممــا جيعلــه قــابال للتنــاول مــن خــالل  .1

 .املقوالت املنطقية ال اللسانية 

ات عديــدة معــني تتقــاطع وتتنــاىف ملفوظــ نــصأنــه ترحــال للنصــوص وتــداخل نصــي، ففــي فضــاء   .2

 .متقطعة من نصوص أخرى 

مــن خــالل هــذا التحديــد يعــد جمموعــة مــن األفعــال الكالميــة، الــيت تتكــون مــن الــنص مــاذا يعــين هــذا ؟ 

مرســل للفعــل اللغــوي، ومتلــق لــه، وقنــاة اتصــال بينهمــا، وهــدف يتغــري بتغــري مضــمون الرســالة، وموقــف 

  . 3اتصال اجتماعي يتحقق فيه التفاعل 

 وهرية بينهما، حيـث قـدم يف كتابـهواجلملة انطالقا من الفروق اجل النصز بني يفيم بوجراندو دأما    

  : 4التمييز التايل ) والخطاب واإلجراء النص( :

 .نظام فعال يف حني جند أن اجلمل عناصر من نظام افرتاضي  النص .1

املعـارف أن يتصـل مبوقـف يكـون فيـه تتفاعـل فيـه جمموعـة مـن املرتكـزات والتوقعـات و  للنصينبغي  .2

 .وهو ما يسمى بسياق املوقف

 .أن العوامل النفسية أوثق عالقة بالنصوص منها باجلمل  .3

لـــيس جمـــرد صـــورة مكونـــة مـــن وحـــدات صـــرفية أو رمـــوز، إنـــه جتـــل لعمـــل إنســـاين ينـــوي بـــه  الـــنص .4

 .ويوجه السامعني به إىل أن يبنوا عليه عالقات من أنواع خمتلفة نصاشخص أن ينتج 

                                                   

  .21ص. 1997 ،2ط الدار البيضاء، املغرب، ، فريد الزاهي، دار توبقال للنشر: علم النص، تر: كريستيفا، جوليا   -1

 ،1ط  القـــاهرة ،مصـــر، منـــاهج النقـــد املعاصـــر ،دار اآلفـــاق العربيـــة،: فضـــل، صـــالح : و ينظـــر .  21ص  املرجـــع نفســـه،: ينظـــر -2

  .154 - 153ص . 1996

 ،2003 ،1ط  قــاهرة، مصــر،علــم لغـة الــنص، املفـاهيم و االجتاهات،مؤسســة املختـار للنشــر والتوزيـع، ال: حبـريي، ســعيد حسـن  -3

  .101ص 

 .89ص  ،1998، 1ط  متام حسان، عامل الكتب، القاهرة، مصر،: النص واخلطاب واإلجراء، تر : دي بو جراند، روبرت  -4
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 . نصوص أخرى بطريقة ختتلف عن اقتضاء اجلمل لغريها من اجلملأن النصوص تشري إىل .5

أن األعراف االجتماعيـة تنطبـق علـى النصـوص أكثـر ممـا تنطبـق علـى اجلمـل، فـالوعي االجتمـاعي  .6

 . ينطبق على الوقائع ال على أنظمة القواعد النحوية

  : 1ت ثالثة تتمثل يف حتديدا وذلك باالعتماد على مكونا»  لوتمان «ومن منظور أكثر مشوال يطرح

 الـنصمـن هـذه الوجهـة يتمثـل يف عالقـات حمـددة ختتلـف عـن البنيـة القائمـة خـارج  فالنص:ر التعبي .1

أدبيــا فــإن التعبــري يــتم فيــه مــن خــالل عالمــات اللغــة، والتعبــريات جتربنــا عــل أن نعتــرب  الــنصفــإذا كــان .

 .حتقيقا لنظام وجتسيدا ماديا له  النص

، حيث أن الـنص حيتـوي ، حيث ال بد من توفر بداية وايةللنصية أساسية وهو خاص :التحديد. 2 

ممـا يعـين " أن يكون قصيدة"أو " أن يكون وثيقة"أو " أن يكون قصة"على داللة غري قابلة للتجزئة مثل 

والقارئ يعرف كل واحـد مـن هـذه . أنه حيقق وظيفة ثقافية حمددة، ويقوم بنقل داللتها الكاملة واحملددة 

نصــوص مبجموعــة مــن الســمات؛ وهلــذا الســبب فــإن نقــل مســة مــا إىل نــص مغــاير يعــد وســيلة جوهريــة ال

إىل قيام جمموعة ويؤدي تراتب أي نص وانقسام نظامه إىل نظم فرعية مركبة .. لتكوين دالالت جديدة 

 اط خمتلفـة،من العناصر  اليت تنتمي إىل بنيته الداخلية بالربوز كحدود واضحة  لنظم فرعية أخرى من أمن

  . وذلك مثل حدود الفصول واملقاطع واألشطار واألبيات والفقرات

ال ميثـل متواليــة مـن الفقــرات، بـل يتضـمن تنظيمــا داخليـا حييلــه إىل  الـنص أي أن:  الخاصـية البنويــة.3

 .  النصمستوى مرتاتب أفقيا وبروز البنية شرط أساسي لتكوين 

 فــان"وذلــك اســتنادا إىل جهــد  - ) ائــيالــنص الرو  انفتــاح( كتابــه  يفســعيد يقطــين .وقــد عرفــه د   

 »اسـتعمال « و  »تلـق « بأنه نتاج لفعل ولعملية إنتاج من جهة، وأساسا ألفعـال وعمليـات  - "ديك

  . 2داخل نظام التواصل و التفاعل

 يف كتامــا "يــول" و"بــراون"انطالقــا مــن تعريــف  الــنصقــد حــدد مفهــوم  محمــد مفتــاح. دكمــا أن   

ــل الخطــابتح( ــذا املفهــوم يقــدم  الــنصو.1"أنــه مدونــة حــدث كالمــي ذي وظــائف متعــددة " :) لي

  : املقومات اجلوهرية التالية 

                                                   

 .105علم لغة النص، املفاهيم واالجتاهات، ص : حبريي، سعيد حسن  –1

، 2001 ،2ط  ، الـدار البيضـاء، املغـربالعـريب، املركـز الثقـايف )اق النص و السـي( الروائي  صانفتاح الن: يقطني ،سعيد : ينظر  -2

 .  211ص 
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  .رافية أو رمسا أو عمارة يعين أنه مؤلف من كالم وليس صورة فوتوغ : مدونة كالمية  -       

يــد نفســه إعــادة مطلقــة ال يعهــو حــدث يقــع يف زمــان ومكــان معينــني  نــص أن كــل:  حــدث  -       

  .يف ذلك مثل احلدث التارخيي ه مثل

  .يهدف إىل توصيل معلومات ومعارف ونقل جتارب:  تواصلي -       

فباإلضــــافة إىل الوظيفــــة التواصــــلية يف اللغــــة هنــــاك وظــــائف أخــــرى أمههــــا الوظيفــــة :  تفــــاعلي -       

  .وحتافظ عليهاالتفاعلية اليت تقيم عالقات اجتماعية بني أفراد اتمع 

  

                                                                                                                                                                    

حممد لطفي الزليطي ومنري الرتيكي، جامعة امللك سعود ،امللكة العريب السعودية : حتليل اخلطاب، تر : يول . براون و ج. ب.ج - 1

، الــدار البيضــاء، 4العــريب، ط ، املركــز الثقــايف)اص إســرتاتيجية التنــ( حتليــل اخلطــاب الشــعري : و مفتــاح، حممــد . 227ص. 1998.

 .120ص .2005املغرب ،
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  : مفهوم الخطاب    -1/2 
ومــن منظــور  هــاريسحســب  والخطــاب، الــنصفهــوم ملكمفهــوم مــواز وخمــالف   الخطــابنشــأ         

ملفــوظ طويــل، أو هــو متتاليــة مــن اجلمــل تكــون جمموعــة منغلقــة ميكــن مــن خالهلــا معاينــة " تــوزيعي ميثــل 

أمـا . 1"وبشـكل جيعلنـا نظـل يف جمـال لسـاين حمـض  بواسـطة املنهجيـة التوزيعيـة، بنية سلسلة من العناصـر

امللفوظ منظورا غليـه مـن وجهـة آليـات وعمليـات اشـتغاله يف " باعتباره  الخطابفيعرف  إميل بنفنست

كـل تلفـظ يفـرتض متكلمـا ومسـتمعا وعنـد األول " أما مبعىن أكثـر مشـوال واتسـاعا فهـو ميثـل  2"التواصل 

  .3" هدف التأثري على الثاين بطريقة ما

هــو جمموعــة مــن النصـــوص ذات  الخطــاب"  حيــث يعتــرب للخطــاب يقــدم تعريفــا دوبوجرانــد و

. 4"  ميكـن الرجـوع  إليـه يف وقـت الحـقور االسـتعمال النصـي العالقات املشرتكة أي أنه مـرتابط مـن صـ

كمــا تقــدم   الخطــابأداة االتصــال، وأن ) الــنصأي (باعتبــار أن هــذا األخــري  الــنصويفــرق بينــه وبــني 

  .حق جمموعة النصوص املرتبطة ببعضها بعضا، واليت ميكن أن تواصل يف وقت ال

بنـــاء علـــى قاعـــدة براغماتيـــة تعـــىن بفهـــم  للخطـــابفيطـــرح مفهومـــا متميـــزا  ميخائيـــل بـــاختينأمـــا 

أو أي وجــود علــى  أي جــدوى، للخطــاب، حيــث أن عمليــة الفهــم إن بطلــت مل يبــق الخطــابموضــوع 

  . 5اإلطالق 

ذاتــه، وحركتــه، وزمنــه، وهــو خمتلــف عــن كــل مــا «جســما لــه  الخطــابيعتــرب  تــودوروفكمــا أن 

  . 6»عداه، خيضع النتظام داخلي، لكنه يتحرك حبرية مستقلة، ومن مثة فهو لون خيتلف عن النص

تتجـاوز مجيـع «وهو ذا قوة متحولـة ..حيدد النص انطالقا من كونه نشاطا وإنتاجاوروالن بارت 

ارف عليهـا، لتصـبح واقعـا نقضـيا يقـاوم احلـدود وقواعـد املعقـول واملفهـوم، إن الـنص األجناس واملراتب املتع

عديــدة تكتمــل فيــه خريطــة التعــدد يتكــون مــن نقــول متضــمنة، وإشــارات وأصــداء لغــات أخــرى وثقافــات 

                                                   

 .17ص .  1997 ،3، ط يقطني ،سعيد، حتليل اخلطاب الروائي، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، املغرب، - 1

 . 19ص  السابق،املرجع   - 2

  .19ص املرجع نفسه،  - 3

ديب، دار األمــني نظريــة النقــد األ: نــور عــوض، يوســف : وينظــر .  06اب و اإلجــراء ، ص الــنص و اخلطــ: دوبوجرانــد، روبــرت  - 4

 . 93ص .  2002،  2ط  ،للنشر و التوزيع،القاهرة ،مصر

 .43ص .األسلوبية يف النقد العريب : بدري احلريب، فرحان : ينظر  - 5
 . 103، ص 2007 ،1د، األردن، ط ، إرباللسانيات وحتليل النصوص، عامل الكتب احلديث: بوحوش، رابح - 6
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هذه املشـاركة ال تتضـمن . إن النص مفتوح، ينتجه القارئ يف عملية مشاركة، ال جمرد استهالك . الداليل 

يعـــة بـــني البنيـــة والقـــراءة، وإمنـــا تعـــين انـــدماجها يف عمليـــة دالليـــة واحـــدة، فممارســـة القـــراءة إســـهام يف قط

  .1»التأليف

وكتابـه اآلخـر " لـذة الـنص"يف كتابـه  لغة السـردفقد طرحه ضمن حبوثه عـن  الخطابأما مفهوم 

ــة" ــة"باإلضــافة إىل  "الدرجــة الصــفر للكتاب أحباثــه إىل أن اجلملــة يف ، وينتهــي يف "النقــد البنــوي للحكاي

ال يوجــد إال يف نطــاق اجلملــة بوصــفها القســم  لخطــاباللســانيات وحــدة أخــرية يف اللغــة، ويعــين هــذا أن ا

واللســـانيات لـــيس يف وســـعها أن تتخـــذ موضـــوعا أرفـــع مـــن . برمتـــه  الخطـــاباألصـــغر الـــذي ميثـــل كمـــال 

يكـون منتظمـا ضـمن جمموعـة مـن  بالخطـاأن  بـارتاجلملة، ألن بعد اجلمل ليس هناك مجـل، لـذا يـرى 

اجلمـــل، فتغـــدو عـــرب هـــذا التنظـــيم رســـالة تبعـــث ـــا لغـــة أخـــرى متفوقـــة علـــى لغـــة اللســـانيني باعتبـــار أن 

  . موضوع لسانيات ثانية  الخطابوحداته، وقواعده، وقوانينه، هلذا السبب جيب أن يكون  للخطاب

شـقا، وهـو يف حديثـه عـن الـنص حبيث أصبح ميثل متعة وع روالن بارت للخطابوتوسعت رؤية 

النظـري جتسـيدا لـدوافع الـذات املنتجـة  الخطـابيرى مجاع اللغة بني الذات الراغبة والـنص، وحـني يصـبح 

عـن  ال تعـين تعلقهـا بنظريـة يف اجلمـال، بـل هـو احلـديث الخطـاب يكون خطابا للمتعـة، ومتعـةللخطاب 

   2.املتعة من حيث هي بعد يف اخلطاب نفسه 
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 :مفهوم النصية  /.2

  

مــن املفـــاهيم الـــيت القـــت ترحيبـــا واســعا مـــن قبـــل علمـــاء الـــنص، "  النصـــانية"أو " النصـــية"مفهــوم

يف  " انج درســـلرجـــولف" و"روبـــرت دوبوجرانـــد"ويعـــود الفضـــل يف نشـــوء هـــذا املصـــطلح ودالالتـــه إىل 

التـــام  وعـــرف املفهـــوم نضـــجه. 1967الـــذي نشـــر عـــام  "مقدمـــة فـــي علـــم الـــنص": ا األولمـــتاك

وذلـك مـن خـالل املعـايري الـيت وضـعها " الـنص والخطـاب واإلجـراء "   دوبوجرانـد واحلقيقي يف كتاب

  . اإلعالمية، التناص، رعاية الموقف، القبول، القصد، االلتحام، السبك :وهي سبعة 

 حيـث يـرى"  بـالنص" ه املعايري من البديهي أن نتعرف على نظرتـه إىل مـا يعـرف ذوقبل عرض ه   

ــــدد املســــتويات املختلفــــة يف اللغــــة بصــــفة عامــــة؛ بــــل علــــى  علــــى ال يقتصــــر أن مفهــــوم النظــــام وبوجران

واملفاضـــلة،واختاذ ، النصـــوص أيضـــا بصـــفتها نظمـــا حقيقيـــة يـــتم إنشـــاؤها مـــن خـــالل عمليـــات االختيـــار

 أن الـنص نظـام فعـال، حبيـث دوبوجرانـدىل ذلـك يقـرر إواسـتنادا  .هارتمانالقرارات حبسب ما أوضحه 

ين يكونـان بـني عناصـر ميثل جتمعا من الوظـائف يوجـد مـن خـالل عمليـات قوامهـا احلكـم واالنتقـاء اللـذ

أو املعيــار اجلــوهري هلــذا ميكــن عنــد إنشــاء نــص أن يوصــف بأنــه تفعيــل، وهــي الســمة . النظـام االفرتاضــي

بـل ) يـد كمـيأي حتد(س جمـرد منزلـة خمتلفـة عـن اجلملـة صـف لـيو ، و الـنص ـذا ال"نصال"للتعرف على 

  .1من كلمة واحدة، وقد يتألف من عناصر ليس هلا ما للجملة من شروط  قد يكون أكثر
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  :معايير النصية  - 3

 النصـيةوذلـك مـن أجـل جعـل "   معـايير النصـية" جمموعـة مـن املعـايري الـيت مساهـا  جرانددوبو يقرتح    

  : 1املعايري تتمثل يف  وهذه. أساسا مشروعا إلجياد النصوص ومن مث استعماهلا

يـؤدي السـابق  تبـدو ـا العناصـر السـطحية علـى صـورة  وقـائع ويرتتـب علـى إجـراءات:   السـبك /.1

ووسـائل التضـام . منها إىل الالحق حبيث يتحقق هلا الرتابط الرصفي وبشكل ميكننا استعادة هـذا الـرتابط

أمــور مثــل التكــرار و األلفــاظ الكنائيــة تشــتمل علــى هيئــة حنويــة للمركبــات و الرتاكيــب و اجلمــل وعلــى 

  .واألدوات واإلحالة املشرتكة واحلذف و الروابط 

وهـــو يتطلـــب مـــن اإلجـــراءات مـــا تتنشـــط بـــه عناصـــر املعرفـــة إلجيـــاد الـــرتابط املفهـــومي : االلتحـــام /.2

 )ب(قيـــة كالســـببية والعمـــوم واخلصـــوص، العناصـــر املنط )أ(اعه وتشـــتمل وســـائل االلتحـــام علـــى واســـرتج

الســـعي علـــى التماســـك فيمـــا ) ج(، معلومـــات عـــن تنظـــيم األحـــداث واألعمـــال واملوضـــوعات واملواقـــف

ويتــدعم االلتحــام بتفاعــل املعلومــات الــيت يعرضــها الــنص مــع املعرفــة الســابقة  يتصــل بالتجربــة اإلنســانية،

  .بالعامل 

ا أن تكون  و هو  يتضمن موقف منشئ النص من كون صورة ما من صور اللغة قصد:  القصد/. 3

نصا يتمتـع بالسـبك وااللتحـام و أن مثـل هـذا الـنص وسـيلة مـن وسـائل متابعـة خطـة معينـة للوصـول إىل 

وهناك مدى متغري للتغاضي يف جمال القصد، حيث يظل القصد قائمـا مـن الناحيـة العمليـة . غاية بعينها

  . التخطيط إىل الغاية املرجوة  حىت مع عدم وجود املعايري الكاملة للسبك و االلتحام، ومع عدم تأدية

ويتضــمن موقــف املســتقبل إزاء صــورة مــا مــن صــورة اللغــة ينبغــي هلــا أن تكــون مقبولــة مــن : القبــول/. 4

املواقـف إىل وللقبول أيضا مدى من التغاضي يف حاالت تؤدي فيها . حيث هي نص ذو سبك والتحام

  .و املنتج ارتباك، أو حيث ال توجد شركة يف الغايات بني املستقبل 

ويــأيت . وتتضــمن العوامــل الــيت جتعــل الــنص مرتبطــا مبوقــف ســائد ميكــن اســرتجاعه: فموقــرعايــة ال/. 5

وقــد ال يوجــد إال القليــل مــن الوســاطة يف . الــنص يف صــورة عمــل ميكــن لــه أن يراقــب املوقــف وأن يغــريه 

ـــة االتصـــال باملواجهـــة يف شـــأن أمـــور ختضـــع لـــإلدراك  املباشـــر، ورمبـــا توجـــد عناصـــر املوقـــف كمـــا يف حال

: مـثال (ور حـول أمـور تنتمـي إىل عـامل آخـروساطة جوهرية كمـا يف قـراءة نـص قـدمي ذي طبيعـة أدبيـة يـد
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إن مدى رعاية املوقف يشري دائمـا إىل دور طـريف االتصـال علـى األقـل، ولكـن ). جلجامش أو األوديسا

  .ال يدخل هذان الطرفان على بؤرة االنتباه بوصفهما شخصني قد 

و يتضــمن  العالقــات بــني نــص مــا ونصــوص أخــرى مرتبطــة بــه وقعــت يف حــدود جتربــة : التنــاص  /.6

  .سواء بواسطة أم بغري واسطة سابقة 

وهــي العامــل املــؤثر بالنســبة لعــدم اجلــزم يف احلكــم علــى الوقــائع النصــية، أو الوقــائع يف :  اإلعالميــة /.7

ة تكون عالية الدرجـة عنـد كثـرة البـدائل، وعنـد االختيـار فاإلعالمي. عامل نصي يف مقابلة البدائل املمكنة

ومـع ذلـك جنـد لكـل نـص إعالميـة صـغرى علـى األقـل تقـوم وقائعهـا . الفعلي لبديل من خارج االحتمال

  .عيف مقابل عدم الوقائ
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   :التماسك النصي  -4

   :ماهية التماسك النصي  -أ/4      

الـذي قــدم هــاريس  الدارســني حنـو االهتمـام بــالنص وجتـاوز مسـتوى اجلملـة إىليعـود الفضـل يف اجتـاه     

معتمـدا إجـراءات اللسـانيات الوصـفية، وذلـك ـدف الكشـف عـن بـىن منهجا لتحليل اخلطـاب املـرتابط 

رأى أن الدراســـات اللغويـــة الســـابقة قـــد وقعـــت يف ولكـــي حيقـــق هـــذا املشـــروع . قوانينـــهالـــنص وعالقاتـــه و 

 متثلـــت يف قصـــر الدراســـة علـــى مســـتوى اجلملـــة، والعالقـــات فيمـــا بـــني أجزائهـــا، أمـــا مشـــكلتني، األوىل

املشكلة الثانية فتتمثل يف فصل الدارسني بني اللغة واملوقف االجتماعي، األمر الـذي يـؤدي إىل حـاالت 

  : من سوء الفهم، واستنادا لذلك انبىن منهجه التحليلي على مبدأين مها 

 .ية بني اجلملنوعية العالقات التوزيع .1

 .الربط بني اللغة واملوقف االجتماعي .2

تقريبا تزايد اهتمام الباحثني بالبحث يف قضايا النص، ونتج عن هـذا االهتمـام  ومنذ منتصف الستينيات

وأهـم ، "نحو النص"أو " علم لغة النص"أو " بلسانيات النص"املتزايد تبلور اجتاه لساين جديد عرف 

التماســـك و التماســـك الرصـــفي: متاســـك الـــنص بنمطيـــه االثنـــني   قضـــيةمـــا شـــغل بـــه هـــذا العلـــم الفـــيت

  1.الداللي 

تتــابع متماســك مــن  ""أن الــنص يشــكل   برينكــروالتماســك يعــين التتــابع واالســتمرارية حيــث يــرى      

حتــت أيــة وحــدة لغويــة أخــرى ) ال حتتضــنها(ركبــات مــن عالمــات لغويــة ال تــدخل أو م/عالمــات لغويــة و

بعضـها  جمموعة منظمـة مـن القضـايا أو املركبـات القضـوية، تـرتابط" تعريف آخر أيضا ميثل ويف ) .أمشل(

  .2"موضوعي أو مجلة أساس، من خالل عالقات منطقية داللية  مع بعض، على أساس حموري

  

  

  

  

   :أنماط التماسك النصي  - ب/4
                                                   

 ،1ط  البديع بني البالغة العربية اللسانيات النصية، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، مصر،: ، مجيل عبد ايد -1
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                 :التماسك الرصفي  -1 -ب/4     

خاصــية االســتمرارية يف ظــاهر الــنص، أي األحــداث اللغويــة الــيت  وميثــل الوســائل الــيت تتحقــق ــا

. ننطــق ــا أو نســمعها يف تعاقبهــا الــزمين، والــيت خنطهــا أو نراهــا مبــا هــي كــم متصــل علــى صــفحة الورقــة

" وجيمـع هـذه الوسـائل مصـطلح عـام هـو.وهذه األحداث ينتظم بغضها مـع بعـض تبعـا للمبـاين النحويـة 

  :  1قق يف شبكة هرمية متداخلة من األنواع هيويتح"  االعتماد النحوي

 .يف اجلملة  -

 .فيما بني اجلمل  -

 .يف الفقرة أو املقطوعة -

 .فيما بني الفقرات أو املقطوعات -

 .يف مجلة النص -

  ) :السبك(نوعني من التماسك الرصفي ورقية حسن  هاليدايكل من   ددوحي

  .تبادلة، االستبدال، احلذف، الربط اإلحالة امل: وأدواته :  السبك النحوي/ 1    

  .ويتم بواسطة التكرار، واملصاحبة اللغوية أو التضام :  السبك المعجمي/ 2    

    ) :الداللي ( الترابط المفهومي -2-ب/4

االسـتمرارية الدالليـة، الـيت تتجلـى " -بتبسـيط شـديد  - الثاين من أمناط التماسك وميثـلوهو النمط     

متضــمن لعالقـــات  التماســك الـــدالليو. 2"اهيم والعالقـــات الرابطــة بــني هـــذه املفــاهيم يف منظومــة املفــ

املعىن العام لكل طبقات النص، واليت متيز النص من الالنص، ويكون عالقـة متبادلـة مـع املعـاين احلقيقيـة 

كيفيـة   يركـز  علـى مـاذا يعـين الـنص بقـدر مـا يركـز علـىمبعـىن أن التماسـك ال ، املستقلة للنص مـع اآلخـر

  .تركيب النص باعتباره ميثل صرحا دالليا

  : والوسائل احملددة للرتابط املفهومي تتمثل يف   

  .العناصر املنطقية وتتمثل يف عالقات السببية والعموم واخلصوص /. 1   

  .معلومات حمددة وسابقة عن تنظيم األحداث واألعمال واملوضوعات واملواقف /. 2   
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ســك فيمــا يتصــل بالتجربــة اإلنســانية، ويتــدعم التماســك بتفاعــل املعلومــات الــيت الســعي إىل التما/. 3  

  .يعرفها النص من املعرفة السابقة بالعامل 
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  : التحليل النصي -5

  :   مبادئ التحليل النصي –أ /5    

ه العمليــة بوظيفــة حمــددة طــابع املواجهــة املعلنــة للغتــه، وتلتــزم هــذ تحليــل الــنص األدبــيتكتســي عمليــة 

، حيث تعتمد يف جانب كبـري منهـا اجلماليةو  دف إىل الكشف عن منط تشكالته وحماصرة أبعاده الفنية

و اكتشـاف العناصـر املهمـة يف كـل نـص تبعـا الهتماماتـه و للنص يقوم بتحديـد  على فاعلية احمللل كمتلق

« مـا يتعـارف عليـه بــ  –بإجيـاز معـرب  –هـذه العناصـر ميوالته ومستواه املعريف ومكانته االجتماعيـة، ومتثـل 

« ، وهي من حيث املفهوم متثـل »  البنية الكبرى للنص« أو ما يسميه علماء النص »  مضمون النص

نوع من البناء ارد الذي حيـدد النظـام الكلـي لـنص مـا، ويتكـون مـن جمموعـة مـن املقـوالت الـيت ترتكـز يف 

  . 1»عرفية إمكاناا للربط على قواعد 

تفكيـك الـنص  يفالسليم والـذي يرجـى منـه نتـائج علميـة دقيقـة وحمـددة يعتمـد  التحليل النصيلذا فإن 

ألن هـــذا اإلدراك شـــرط أســـاس  ؛)الكـــربى(الـــواعي لبنيتـــه العليـــا لـــى الوحـــدات املكونـــة لـــه علـــى اإلدراك ع

الوحـــدات املكونـــة للـــنص  لتحليـــل العالقـــات القائمـــة بـــني أجزائـــه وضـــبط خواصـــه النوعيـــة، حيـــث يتجـــاوز

 عــدد أبيــات القصــيدة ،( االعتــداد ــذه الوحــدات املاديــة املباشــرة  مبســتوياا اللغويــة الصــرفة، وجيعــل مــن

وإخضاعها للتحليـل اعتمـادا علـى هـذا التصـور الضـيق اعتـدادا يبعـدنا عـن املـنهج ) عدد صفحات الرواية 

    2.خلواص النوعية للنصوص، وإلغاء لوظائفها الفنية السليم يف التحليل، ويساهم بشكل كبري يف تعمية ا

تطابق جزئيا مـع مبـادئ تويصفها أا » المبادئ العامة للتحليل النصي«بعض فان ديك يقدم 

  :  3اللسانيات العامة، كما تتطابق مع مبادئ العلوم االجتماعية، وتتمثل هذه املبادئ يف

يتطلـــب حتليـــل الـــنص و فهمـــه يف النتيجـــة حتلـــيال : دائمـــا يف ســـياق خـــاص تســـتعمل النصـــوص  /1    

  .متزامنا للسياق وفهمه 

لـذات حمللـة « إنتاجا وهذا يعين إذن أنه يعد يف ذاتـه نصـا ) أو السياقي/النصي و(يعد التحليل  /2    

، إن مثــــل هــــذا التحليــــل لــــيس نتيجــــة للمميــــزات املوضــــوعية املالحظــــة للــــنص وللســــياق إذن فقــــط : » 

الذات احملللـة، بشـكل تفـاعلي، إىل الـنص » تنسبها«ملميزات ) عقلي(» بناء « خصوصا ولكنها أيضا و 

                                                   
   318، ص 1999 1، ط، علوم اللغة، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر: حبريي، سعيد حسن وآخرون  - 1

 . 328 – 327ص . بالغة اخلطاب وعلم النص : فضل ، صالح : ينظر  –2
  . 143 –142. 2004 ، 1ط  قايف العريب ، الدار البيضاء ، املغرب ،العالماتية و علم النص ، املركز الث: عياشي، منذر – 3
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حدسا من النص، كما يصح و إن هذا ليصح بالنسبة إىل القارئ أو املستمع الذي يقرتب . أو السياق 

  .بالنسبة إىل الباحث العلمي 

د يف النتيجـة و أن يفهـم يف والذي جيب أن يول »النص الواصف « يعد التحليل نصا أو نسميه  /3   

وهـذا يعـين أنـه جيـب علـى التحليـل إذن أن يلـيب الضـوابط التواضـعية . لسان معني وسياق تواصلي معـني 

التواصل «التحليل العلمي أن يليب ضوابط  وهكذا سيتوجب على. للجماعة التواصلية املعنية ذا األمر 

بني أشياء أخرى، أن يكون التحليل قـابال للفهـم، وأن وإن أمرا كهذا ليستلزم، من . و معايريه » العلمي

يكــون يف مقـــدوره أن يعيـــد إنتـــاج نفســـه، وأن يكـــون أيضـــا واضـــحا و نســـقيا قـــدر اإلمكـــان، وأن يكـــون 

  . مؤسسا نظريا، وأن يكون أخريا متجها حنو قضايا و أهداف مطروحة بشكل  مسبق 

ه ملــن املالئــم إذن متييــز مســتويات خمتلفــة مــن و إنــ. متتلــك النصــوص ضــروبا خمتلفــة مــن املميــزات /4   

وسـيأخذ . املائزة هلذا املسـتوى » البىن « حبيث يدرس يف كل مستوى من مستويات التحليل . التحليل 

وســتقيم مســتويات التحليــل . هــذا مكانــا يف خمتلــف امليــادين النســبية أو النظريــات النســبية لعلــم الــنص 

وميكن لكل مستوى من هذه . عالقة بعضها مع بعض » اجا وصف نصي أكثر اندم« هذه، يف إطار 

  . املستويات أن يرتبط، بشكل مستقل أو غري مستقل، مبميزات سياقية معينة 

ا سنقيم بشكل عـام متييـز : من السياق وسنميز بالطريقة نفسها، يف حتليل السياق، ضروبا خمتلفة / 5   

ثقــايف حيــث تأخــذ الســياقات -وســياق اجتمــاعي) إدراكــي وعــاطفي(بــني ســياق تــداويل، وســياق نفســي 

  . التارخيية والسياقات االجتماعية االقتصادية مكاا 

يــتم  صــنع الوصــف البنــوي للنصــوص والســياقات مبصــطلحات مثــل الفئــات، والوحــدات املنتميــة / 6   

القـات إىل هذه الوحدات، وكذلك مبصطلحات الضـوابط، واملواصـفات أو االسـرتاتيجيات الـيت حتـدد الع

  .بني الفئات، وذلك مثل الطريقة اليت تستطيع فيها هذه الفئات أن تتوالف ا فيما بينها يف النص 

، وأن حتديـد هـذه البنيـة البنية الكبرى للنصيبدأ انطالقا من إدراك التحليل النصي قلنا مسبقا أن     

ورغـم . ة حتديدات متباينة للبىن النصـيينتج طبيعة احمللل ومعارفه واهتماماته مما خيضع يف قسم كبري منه ل

أن هــذا االخــتالف ممكــن وحمتمــل إال أن هــذه البــىن الكــربى مــن حيــث مبادئهــا ال تتبــدل يف حــد ذاــا 

  :  1و تتمثل فيما يلي فان ديكوميكن الوصول إليها بواسطة قواعد يقرتحها 

  . االختيارو الحذفوتتمثل يف قاعديت  :قواعد اإللغاء  – 1     

                                                   
 .333 – 332بالغة اخلطاب وعلم النص، ص : فضل، صالح : ينظر  – 1
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حيـــث تعـــين أن كــل معلومـــة قليلـــة األمهيــة ميكـــن التخلـــي عنهـــا إذا  : قاعــدة الحـــذف . أ  -1         

  .ال متثل جوهرا يرتتب عليه نتائج يف بقية النص كانت 

وتعــين حــذف بعــض املعلومــات وتــرك الــبعض اآلخــر، مــع احــرتام :  قاعــدة االختيــار.ب  –1         

  .املعلومات املرتوكة وضوح العالقة بني املعلومات احملذوفة و 

   التركيب والبناءو  التعميم وتتمثل يف قاعديت:  قواعد اإلبدال -2      

وتقتضــي حــذف بعــض البيانــات اجلوهريــة بطريقــة يــتم فيهــا ضــياع :  قاعــدة التعمــيم. أ – 2           

يشــملها وحنللــه نراعــي التصــور الكلــي الــذي هــذه البيانــات كمــا يف القاعــدة األوىل لعــدم احتوائهــا، حيــث 

  .حمل اجلزئيات اليت قمنا حبذفها 

وختتلـف عنهـا مـن حيـث  االختيـاروظيفيا شـبيهة بقاعـدة :  قاعدة التكوين أو البناء. ب – 2       

  :      ، مثال عالقة العناصر ببعضها

  ذهبت إىل حمطة القطار                  -  

  اشرتيت تذكرة سفر -  

               ت من الرصيف    اقرتب -  

                                  صعدت إىل القطار  -  

  جلست يف مقعدي                        -  

        حترك القطار -  

       . ركبت القطار: ميكن جعلها متضمنة يف قول بسيط 

  

  

  

  

   

  :مستويات التحليل النصي  -ب /5

ذات أبعــاد أفقيــة  وحــدة كبــرى شـاملةبوصــفه  الــنصيـتم التعامــل مـع  التحليــل النصــييف عمليـة 

وتدرج هرمي، حيث تتكون هذه الوحدة من أجـزاء متباينـة مـن الناحيـة النحويـة علـى مسـتوى أفقـي ومـن 
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هــي صــياغة قواعــد فــان ديــك وأهــم مهمــة لنحــو الــنص حســب . الناحيــة الدالليــة علــى مســتوى رأســي 

بوضـوح، وأن هـذه النصـوص يـتم وصـفها مـن  متكن الباحث مـن حتديـد كـل النصـوص النحويـة يف لغـة مـا

متواليـة مـن اجلمـل ) أي النصـوص(بوصفها قاعدية ) ختطيطات(خالل قواعد إرجاعية أو جمموعة هياكل 

.1  

بكل  األبنية النصيةومن ناحية وظيفية يتم الرتكيز يف عملية التحليل على العالقات املوجودة بني 

  :العمليات اإلجرائية اليت تتلخص يف مستوياا، وهذا باالستعانة مبجموعة من 

تقسيم النص املراد حتليله إىل مستويات وفقا ملستويات العناصر اليت تكونـه وتصـنيفها، حيـث يـتم  .1

التمييــز بــني العناصــر الرتكيبيــة كاألصــوات والبــىن الصــرفية واملعجميــة، و األبيــات واملقــاطع بالنســبة للــنص 

 .بالنسبة للنص النثري  الشعري مثل اجلمل واملتتاليات والفصول

يف مرحلة ثانيـة، يـتم تقسـيم الـنص إىل جمموعـة أو جمموعـات وفقـا للعناصـر املكونـة لـه دالليـا مثـل  .2

 ..منط الشخصيات خصوصا يف النص السردي 

 .املرتاكبة الفصل بني كل الثنائيات التكرارية من املتعادالت وبني كل الثنائيات  .3

الدالليــة، وحتديــد التعارضــات الدالليــة القائمــة بينهــا وعالقتهــا  تاتوضــيح اهليمنــة املتبادلــة للثنائيــ .4

 .بالرتكيبات النحوية 

يقـارن الـدارس مبعـىن أن . حنرافـات الدالـة فيهـا التكـوين الرتكيـيب واالتقسيم بنية الـنص انطالقـا مـن  .5

 .ودالالا وعالقتها بالرتكيب النحوي  تبني االحنرافا

مطـني مـن التحليـل كـان هلمـا الفضـل يف حتديـد أمنـاط النصـوص لن شـريوميكن يف هـذا الصـدد أن ن

 »نمـــط القـــراءة الجدوليـــة «  اإلبداعيـــة ووصـــفها بطريقـــة مضـــبوطة ومقننـــة، ويتمثـــل هـــذان االجتاهـــان يف

 - كمــا يصــف صــالح فضــل -نمــط قرائــي وهــو، )م(جماعــة للــنص األديب وهــو منــط مقــرتح مــن قبــل 

يتم إحصاء األشكال البالغيـة وقيـاس درجـات كثافـة وتعـالق ميضي يف مستويني أفقي وآخر رأسي، حيث 

 وقـــد أخضـــعت. اج والتــوازي بـــني الصـــوت واملعـــىن هــذه األشـــكال، وتأخـــذ بعـــني االعتبـــار نظريـــات االزدو 

 2.هلذا النمط من التحليل  بول إلويرو ألفرد جاريلشاعر ا إحدى قصائد

                                                   
  108ص علم لغة النص، : ريي ، سعيد حسن حب: ينظر  – 1

2 Voir Groupe " µ" : Rhétorique de la poésie,lecture linéaire,lecture 

tabulaire;Edition du Seuil ;Octobre1990. 
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وهـو مكـون مـن  فـان ديـكاقرتحـه ي الـذ»  نمـط مكعـب البنيـة النصـية« أما النمط الثاين وهـو 

الصــوت، التمثيــل : يتكــون مــن مثانيــة درجــات  المســتوى. املســتوى، اــال، الشــكل :  هــي أبعــاد ثالثــة

 المجــالكمــا يتكـون . اخلطـي، الصـرف، املعجــم، النحـو، الداللــة، املسـتوى اإلشـاري، املســتوى التـداويل 

األســلوب، : فيضــم عناصـر أربعــة هــي  الشــكل أمــا .ص اجلملـة، املتتاليــة اجلمليــة، الـن: مـن ثالثــة عناصــر 

  . 1البنية البالغية، البنية العليا، التقدمي

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                   
  .   293 - 292صبالغة اخلطاب، : فضل، صالح : ينظر  – 1
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  الفصل الثاني             
  

  بالغة النص عند حازم القرطاجني 
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   يعند حازم القرطاجنبالغة النص    :فصل الثاني ال
  
  :   الخطاب البالغي في كتاب المنهاج/1
  : المرجعيات .أ/1     

  : المرجعيات الفلسفية. 1/أ          
  املادة والصورة -1.1/أ    
  احملاكاة والتخييل -2.1/أ    

   القوى الشاعرية -3.1/أ    
  )القياس(السولوجسموس  -4.1/أ    
  علم الشعر املطلق -5.1/أ    

  : المرجعيات البالغية. 2/أ         
    املعــىن - 1.2/أ     
  التناسـب  -2.2/أ    

  النظــم -3.2/أ    

  األسلـوب -4.2/أ    

   :اإلطار النظري -ب/1     
   الدافع .1/ب        

  الرؤية التنظريية. 2/ب        
  املنهج. 3/ب        
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 : البالغات الجزئية في كتاب المنهاج /2

  :بالغة المعاني الشعرية.أ/2   

   املعىن عند حازم.  1/أ 
  اأقسام املعاين وتفريعا.  2/أ 

  املعاين الشعرية وقانون التناسب.  3/أ 
  :الشعرية بالغة المباني . ب/2   

   النظم وبناء النص. 1/ب       
  :متاسك النص عند حازم.  2/ب       

  متاسك الفصل وأدواته :  أوال                

  متاسك الفصول ووسائله: ثانيا    
  :بالغة األساليب الشعرية .ج/2   

  األسلوب عند حازم . 1.ج/2        

   : األسلوب والطرق الشعرية. 2.ج/2        

  التقسيم الشكلي. /أ                 
 التقسيم املضموين  /.ب               

  :حمددات األسلوب . 3.ج/2         

  الغرض /. أ                 

  املذهب/. ب                

  اجلهة/. ج                 

  املنزع/. د                 
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  :»ءبلغاء وسراج األدبامنهاج ال«الخطاب البالغي في كتاب  - 1
  

بوصفه خطابا ثقافيا يعرب عـن حلظـة » التراث قراءة«رغبة الباحثني يف  –بصورة متواترة  -ىتتنام

اليت  والرؤى حماوالت تأصيل بعض املقوالت أو التصورات واألفكار إنتاجه، ويتوازى تنامي هذه الرغبة مع

ات تراثيـة تؤكـد أسـبقية هـذا الـرتاث مـن جهـة ، تشيع يف حقل الدراسات اللسانية والبحث هلـا عـن مرجعيـ

وهــذه الرغبــة حتــدد لنفســها إطــارا هــو ضــرورة . القــراءة والتمثــل مــن جهــة أخــرىتــه كمعطــى معــريف يف وأحقي

كطـرح أويل يـتم يف إطـاره توزيـع األدوار بطريقـة معقولـة ومثمـرة » الهويـة الثقافيـة« احلفاظ على ما يسـمى

ومـا بـني الطـرح املتـأنق . ه العصـر مـن إمكانـات التحـديث واملراجعـة والنقـد بني ما يقدمه الرتاث ومـا يتيحـ

يوفـــق الـــبعض ذا وذاك، بـــني واعيـــة، قـــات هـــذا الـــرتاث بآليـــات ف طاواملمارســـة الـــيت جتهـــد خالصـــة لكشـــ

  .وعي اليت متيز كل فريق البالقدر نفسه الذي خيفق اآلخر، حبسب درجة 

ائمــة آلليــات إنتــاج املعرفــة وأســاليبها يقتضــي الوقــوف والتأصــيل كفعــل نقــدي أساســه املراجعــة الد

» القسـوة المعياريـة«دون الوقـوع فيمـا يسـمى  ،على املقاربات السابقة وحتسـس مـا قدمتـه مـن إسـهامات

، إمنا بالنقد املوضوعي الذي تتولد عنـه أسـئلة معرفيـة دقيقـة وحمـددة، »التحيز األيديولوجيب«ما يعرف أو

خطــــاب «عــــن حتميــــة معرفيــــة، معارضــــا بــــذلك الــــذي يصــــدر » صــــيحةخطــــاب الن«ضــــمنيا  وحيتــــوي
   . 1الذي يتولد من رحم احلتمية الثقافية» االغتياب

كمـــا أن االعتمـــاد علـــى مـــنهج قرائـــي يتبـــىن خطـــة واضـــحة، ويصـــدر عـــن وعـــي عميـــق باملســـؤولية 

كــون فعــل مســألة مهمــة تتمثــل يف   –بشــكل عــام  –، جيــب أن يراعــي )التأصــيل(املرتتبــة عــن هــذا الفعــل 

ال خيتلف وال يتبـدل مـن حيـث آلياتـه وإجراءاتـه مـن حقـل معـريف إىل حقـل آخـر، فهـو  اواحد القراءة فعال

واحدا  ذا الفهم يعد فعال متحدا متكرر الكيفية والتوظيف واألداء، مما جيعل من إشكال القراءة إشكاال

القـــراءة واحـــدة ال تتحـــول ســـواء كـــان الـــنص يف كـــل القـــراءات املتعـــددة واملتباينـــة، واآلليـــة املوظفـــة يف فعـــل 

  .2ا إبداعيا أو نصا تصوريا ـاملقروء نص

                                                   
، ص  2004 ، 1، ط ت ، لبنــان ديد املتحــدة، بــريو ــــاألدب وخطــاب النقــد ، دار الكتــب اجل:  ماملســدي، عبــد الســال: ينظــر  – 1

244  .  

، عـني للدراسـات والبحـوث اإلنسـانية واالجتماعيـة، القـاهرة، )مقـدمات منهجيـة( ءة الـرتاث النقـدي قـرا: عصفور، جـابر : ينظر  –2 

  .   45، ص 1994 ، 1ط  مصر،
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ولــيس يف إمكــان أي باحــث يف قضــايا الــرتاث وإشــكاالته املعرفيــة أن يغيــب ذلــك التــواجل احلاصــل 

القراءة اليت تعكف على جمال ما عكوفا منغلقا تعجـز عـن اكتشـاف الـدالالت «ألن  ؛بني علومه وجماالته

الـيت تتسـم باالتسـاع والتعقيـد والـوفرة دون أن تلغـي ميـزة مهمـة هـي وحـدة هـذا  1»قة ملنجزاتـه املعرفيـةاحلقي

  . املكونة له ) اجلزر(الرتاث مما جيعل منه منظومة فكرية واحدة وإن تباعدت 

عـرض لكن ما طبيعة العالقة بـني مـا عـرض مـن مقـدمات وبـني مـا حنـن بصـدده كمحاولـة مبدئيـة ل

ميكـن أن نؤكـد أن العالقـة عالقـة تضـمن تـربط اجلـزء بالكـل ربطـا .  !غي يف كتـاب املنهـاج ؟اخلطاب البال

ومـا خطابـه إال صـوت مـن  التـراث العربـيعالئقيا، فحازم ما هو إال لبنة واحدة من بناء كبري وممتد امسـه 

فــرد والتميــز قــا حنــو التصــوات كانــت يف حلظــة مــن حلظــات تــاريخ العــرب الثقــايف واملعــريف تشــق طريعديــد أ

يكتســـي طـــابع  واخلصوصـــية، ممـــا جيعـــل مـــن عمليـــة وصـــل هـــذه اللحظـــات التارخييـــة بـــبعض عمـــال معرفيـــا

     . بينهاذلك اخليط الرفيع الذي يربط  –إن صح التعبري  –إلجياد  الضرورة

   : المرجعيات .أ/1
لى أا قاعدة ـع وتقدميها ،بشكل عام ودون الدخول يف التفاصيل املرهقة ميكن قبول قاعدة عامة  

وهــذه القاعــدة تؤكــد ملمحــا حضــاريا مهمــا  ،اإلنســاينالفكــر اســتمرارية تواصــل و  –إىل حــد بعيــد –تفســر 

وتتمحـــور هــــذه  .يـــتلخص يف كـــون الــــرتاكم املعـــريف يف حلظـــات تارخييــــة متعاقبـــة يـــؤدي إىل نقــــالت نوعيـــة

يقف على أكتـاف سـابقيه  «م القاعدة حول فكرة حمددة مفادها أن أي ناقد أو مفكر أو فيلسوف عظي

وأفكــارهم، وإن مل يكونــوا مــن العظمــاء، بــل قــد ال يكونــون حــىت ]  والنقــاد والمفكــرين[ مــن الفالســفة 

ـــر النقـــدي أو فكـــره[ فهـــؤالء هـــم املـــداميك يف عمـــارة فلســـفته العظيمـــة . ذوي شـــهرة فـــإذا صـــح ]. الني

أنــه قمــة اهلـــرم، فــإن القمــة تكــون أعلـــى العظــيم ب]  أو الناقــد أو المفكـــر[ الوصــف اــازي للفيلســوف 

 –وإذا افرتضنا أن حـازم هـو قمـة اهلـرم، فقاعـدة اهلـرم  .2»فأعلى كلما كانت قاعدة اهلرم أضخم وأعرض 

  . لك املداميك الذي أشرنا إليه آنفا تتضم فالسفة وبالغيني ولغويني ونقاد يكونون  –ذا املفهوم 

مــن حيـــث  ليشــمو  مــنهج يا الشـــعرية والبالغيــة بأنــهقضــااليوصــف مــنهج حــازم يف تناولــه ألهــم 

 الشـاعر، العمليـة الشـعرية،« : ثالثيـة هامـة  النظرة إىل دقائق وتشعبات العملية اإلبداعيـة، حيـث مل يغفـل
                                                   

 .  05ص ،6،2001ط  ، الدار البيضاء، املغرب،العريب إشكاليات القراءة وآليات التأويل، املركز الثقايف: حامد أبو زيد، نصر- 1
التصال ، املؤسسة الوطنية ل)اجلاهلية، نشأة وصدر اإلسالم ( اإلسالمية -املادية يف الفلسفة العربية النزعات: مروة، حسني  - 2

  .197، ص  2002، 2ط  ،والنشر والتوزيع واإلشهار، اجلزائر،اجلزائر
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، إال أن حـــازم يف مشـــروعه ىكـــان النقـــاد يكتفـــون بـــالنظر إىل واحـــد منهـــا دون العناصـــر األخـــر »  الشـــعر

علــم البالغــة مــا مســاه حــازم  النظــرة إىل أفــق أرحــب وفضــاء أوســع ميثلــه البالغــي حــاول أن يتجــاوز هــذه
ـــة ، الـــذي ميثـــل علـــوم اللســـان جمتمعـــة الكلـــي ومعرفـــة طـــرق التناســـب يف « :  التناســـبويســـتند إىل مقول

علــم يف ذلــك وهــو بــالعلم الكلــي املســموعات واملفهومــات ال يوصــل إليهــا بشــيء مــن علــوم اللســان إال 
  .1»حتت تفاصيله كليات ضروب التناسب والوضعالذي تندرج  البالغة

حــازم للمفهــوم الســائد يف املدونــة البالغيــة العربيــة يعــد علمــا   عنــدمبفهومــه املفــارق علــم البالغــة و

الكليـة  صـياغة القـواننيبوهو من حيـث الوظيفـة ميثـل علمـا خمتصـا  ،كليا تنضوي حتته علوم اللسان اجلزئية

متثـيال ال  –باألصول املنطقية وذلك يف قولـه  -لدى حازم  – بط هذا العملوكثريا ما يرتألدبية، للظاهرة ا

ومل  البالغـة المعضـودة باألصـول المنطقيـة والحكميـةطمحت بـه مهتـه إىل مرقـاة  فينبغي ملن«: -حصرا

تســفف بــه إىل حضــيض صــناعات اللســان اجلزئيــة املبنيــة أكثــر آرائهــا علــى شــفا جــرف هــار أال يعتقــد يف 

، بل إمنا يستنبط الوزن باستقصاء ضـروب آخر إىل أن يفك من نظام هوضعزان أنه مفتقر يف وزن من األو 

  . 2» .. تركيبات األسباب واألوتاد

وكتاب حازم ذا يعد من بني الكتب اليت ميكن أن توضع من العلم موضع األصـول مـن الفـروع، 

لة الشافعي يف علـم الفقـه أو مقدمـة ابـن بالدرجة نفسها اليت حتتلها رساأو موضع فلسفة العلم من العلم، 

أو  البالغـة فلسـفة أو أصـول البالغـةميثـل  لم االجتماع والتاريخ، وعليه فإن منهاج البلغاء يف ع خلدون

مــن » مــا وراء الطبيعــة«كمــا خيــرج   البالغــةمــن » مــا وراء البالغــة«خيــرج بــه مــا يســمى  روح الصــناعة

  3. الطبيعة

اجتــاهني مهمـني، االجتـاه األول ميثلـه االجتــاه  بعـدها املعـريف تسـتند إىل ومشوليـة النظـرة عنـد حــازم يف

والشــروحات الــيت قــدمت حولــه، أمــا الثــاين فيمثــل آثــار النقــاد  الفلســفي املبــين علــى كتــاب أرســطوطاليس

 والبالغيــني العــرب ســواء مــنهم مــن تــأثر أومل يتــأثر بالبالغــة اليونانيــة، لــذا فالســبيل األمثــل إىل فهــم الفكــر

                                                   
المي، بريوت، اإلس حممد احلبيب بن اخلوجة ، دار الغرب: منهاج البلغاء وسراج األدباء، تقدمي وحتقيق : القرطاجين، حازم  - 1

 .226، ص 1986 ، 3ط  لبنان،
  226ص : نفسهاملصدر  - 2
، ص  1980 ، 1ط  القاهرة ،مصر، حازم القرطاجين ونظرية احملاكاة والتخييل يف الشعر، عامل الكتب،: مصلوح، سعد : ينظر  - 3

47. 
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 النقدي اخلاص حبازم فهما دقيقا هي كتب الفالسفة كأرسطو والفارايب وابن سينا وليست كتب البالغيني

فلقــد ســلك الفكــر األرســطي إىل عقليــة حــازم طريقــا عبدتــه الرتمجــات العربيــة لكتــاب فــن الشــعر « وحــدها

وأن خيـرج لنـا مثـرة هـذا يتمثـل هـذه األعمـال العلميـة متـثال علميـا،  واستطاع حازم أن. وشروحه وتلخيصاته

وإن كان اإلمجاع على تأثر حازم بالتيار الفلسـفي يصـل إىل حـد . 1»التمثل الذكي يف كتابه منهاج البلغاء

طريقة مت هـذا التـأثر، وبـأي وجـه بأي  :جمال رحب إىل التساؤل هناك الشك، يبقى  –مطلقا  –ال يقبل 

  . جتلى يف كتاب املنهاج ؟ 

  : سفيةالمرجعيات الفل. 1.أ/1
مبـــدئيا ميكـــن أن توصـــف بأـــا تلـــك . ؟ وفيمـــا تنحصـــر ؟  بالمرجعيـــات الفلســـفيةمـــاذا يقصـــد 

األفكــار والتصــورات الفلســفية الــيت أفــاد منهــا حــازم مــن الفالســفة، وســامهت يف تشــكيل خطابــه البالغــي 

وترتبط هذه  .سبقوه الذين  والنقاد ورثها عن البالغيني اليت والنقدية املقوالت البالغيةمع إىل جنب  جنبا

اج، ب املنهـكتـا  غـي يفة للخطـاب البال تشـكيل اخللفيـة الفلسـفي يفدور كبـريم التصورات بفالسـفة كـان هلـ

  . أبو علي بن سينا، الفارابي أبو نصر ،الكندي ،أرسطوطاليس:هم  الء الفالسفةؤ هو 

  :المادة والصورة  -1.1/أ
 يعد  عمـدة مـا » كتـاب الخطابـة«و» فـن الشـعر«يف كتابيـه ) م.ق 322ت ( أرسـطومه ما قد

، كمــا أن فقــد كــان كتــاب الشــعر أول كتــاب شــرح نظريــة األدب شــرحا فلســفيا قــدم مــن نظريــات أدبيــة،

ظــل  تصــورات، وأن تطبيــق هــذه اليف النظريــات البالغيــة الــيت أعقبتهــاطويــل حاضــرة  راته ظلــت ولــزمنو تصــ

دم أرســطو يف املنطــق وازيــا ملــا قــلشــعر واخلطابــة كــان ماا والتنظــري لقضــاي .إىل زمــن قريــب جــدا  امعمــوال ــ

الفلســفة الطبيعيــة واألخــالق، إذ كـــان التنظــري لفــين الشــعر واخلطابـــة مــن ناحيــة فنيــة حمكومـــا و  اوامليتافيزيقــ

  . 2ية ها الفنية واجلمالا ألبعاددبية تناوال مستقصيهرة األمبنطق فلسفي يتناول الظا

اإلســـالميني  دى الفالســـفةلـــ اكبـــري صـــدى  » الصـــورة«و »مـــادةال«حـــول أرســـطو الفلســـفية وآلراء 

كـل األشـياء «ونظرم للشعر وملن تبعهم ممن تأثروا بالتيـار الفلسـفي يف نقـد الشـعر، فأرسـطو يعتـرب املـادة 

وهـذه األشـياء املفـردة متلـك شـيئا مشـرتكا . احلسية العيانية اليت توجد فقط من حيث عالقتهـا مـع بعضـها 
                                                   

 . 50ص : نفسهاملرجع   - 1
و كتاب أرسطو فن . 65ص .  1986،  1ط يونان ، دار الثقافة، بريوت، لبنان، النقد األديب عند ال: طبانة، بدوي : ينظر  - 2

 . 21 – 20ص . 1999 ،  1ط  إبراهيم محادة، هال للنشر والتوزيع، اجليزة ، مصر،: الشعر، ترمجة وتعليق 
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واملادة ذا الفهم لدى أرسطو الذي يعتربها جمموع   .1»هو ماديتها وقدمها يف القبل والبعدبينها مجيعا، و 

 ال كل األشياء اليت متلك جوهرا ماديا، وتستجيب للحركة والتغري بشكل خالد ودون بداية وبـدون ايـة،

حيـد الصـورة جتعل الوجود يف نظر أرسطو ليس ذا طبيعة مادية وحسب، بل هو فعـل طبيعـي قـائم علـى تو 

ليسـا حلمـة واحـدة بـل هنـاك ) معـريف(ابسـتيمي وآخر) وجودي(والصورة واملادة العتبار أنطولوجي. باملادة 

) أو الــذات(أو املوضــوع الســليب املنفعــل للصــورة متــايز واضــح بــني املفهــومني، فاملــادة متثــل العنصــر الســليب 

غـــري "قومـــات وجودهـــا احلقيقـــي، ألن املـــادة اإلجيابيـــة الفاعلـــة، حيـــث أن الصـــورة تطبـــع املـــادة ومتنحهـــا م

  .2وال تشكل إال إمكان وجودي يتحول إىل وجود متحقق بدءا من اكتسابه صورة ما " متعينة

وبسطا للفكرة السابقة ميكن أن نؤكد أن املنطلق يف حبث األجسام يف علم الطبيعيات هو اإلقـرار 

صــل بينهمــا فصــال نظريــا ال أكثــر؛ ألن الصــورة هــي بشــكل جيعــل الفبــالتكوين املمتــزج بــني املــادة والصــورة 

يتحقـق وجودهـا مـن  أن وعليـه فالصـورة ال ميكـن. اليت حتدد حقيقة الشيء، ومتده خبصائص تدعم وجوده

ال تصـــبح وجـــودا كـــامال إال إذا انطبعـــت عليهـــا خصـــائص الصـــورة ) املـــادة(دون املـــادة، وأن هـــذه األخـــرية 
والصــــورة هــــي يف اجلســــم اجلــــوهر «: ة بــــني املــــادة والصــــورة يف قولــــه والفــــارايب يتطــــرق إىل هــــذه العالقــــ.3

فالصـورة هـي الـيت ـا يصـري اجلـوهر . اجلسماين، مثل شكل السرير يف السرير، واملادة مثل خشب السـرير 

املتجسم جوهرا بالفعل، واملادة هي اليت ا يكون جوهرا بـالقوة فـإن السـرير هـو سـرير بـالقوة مـن جهـة مـا 

قوامها باملـادة، واملـادة موضـوعة والصورة . ويصري سريرا بالفعل مىت حصل شكله يف اخلشب هو خشب، 

حلمل الصور، فإن الصور ليس هلا قوام بذاا وهي حمتاجة إىل أن تكون موجودة يف موضـوع، وموضـوعها 

   .4»املادة، واملادة إمنا وجودها ألجل الصور

األرســطية يف مقاربــة قضــايا الشــعر، -ل الفلســفيةذات األصــو  الصــورةو دةالمــاوقــد وظفــت ثنائيــة 

أول «: عة خاضــعة ملنطــق هــذه الثنائيــة، ويبــني ابــن رشــد ذلــك بقولــه االفالســفة الشــعر صــن اعتــربحيــث 

أجزاء صناعة املـديح الشـعري يف العمـل هـو أن حتصـى املعـاين الشـريفة الـيت ـا يكـون التخييـل، مث تكسـى 
                                                   

 5ط التوزيع، دمشق، سوريا، مشروع رؤية جديدة للفكر العريب يف العصر الوسيط، دار دمشق للطباعة والنشر و : تيزيين، طيب  - 1

  . 106، ص1981، 
  .  107 – 106، ص املرجع نفسه :ينظر - 2
،  1ط  نظريــة الشـــعر عنــد الفالســـفة اإلســالميني، ديــوان املطبوعـــات اجلامعيــة، بـــن عكنــون، اجلزائـــر،: مجعــي، األخضـــر : ينظــر  - 3

 .  67، ص 1999
 .67ص : بق نقال عن السا  36: الفارايب ، السياسة املدنية  - 4
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علــى حــد قــول ابــن  –أي أن املعــاين الشــريفة . 1»ني للشــيء املقــول فيــهتلــك املعــاين اللحــن والــوزن املالئمــ

  .مبثابة املادة، أما الصورة فتتشكل من عناصر التخييل والوزن واللحن –رشد 

عـن طـرق  دثحتـ مانص مطول نسـبيا عنـد يف) الصورة/املادة(م توظيفا هلذه الثنائية وجند عند حاز 

احلاصـــلة يف األذهـــان عـــن األشـــياء املوجـــودة يف  الصـــورهـــي «عـــاين املعرفـــة بأحنـــاء املعـــاين، حيـــث يعتـــرب امل

فكــل شــيء لــه وجــود خــارج الــذهن فإنــه إذا أدرك حصــلت لــه صــورة يف الــذهن تطــابق ملــا أدرك . األعيــان 

تلـــك الصـــورة  هيئـــةمنـــه، فـــإذا عـــرب عـــن تلـــك الصـــورة الذهنيـــة احلاصـــلة عـــن اإلدراك أقـــام اللفـــظ املعـــرب بـــه 

فإذا احتـيج إىل . داللة األلفاظ  فصار للمعىن وجود آخر من جهة. سامعني وأذهام الذهنية يف أفهام ال

وضع رسوم من اخلط تدل على األلفاظ من مل يتهيأ له مسعها من املتلفظ ا صارت رسوم اخلط تقـيم يف 

اخلـط فيكـون هلـا أيضـا وجـود مـن جهـة داللـة  صور المعـانياأللفاظ فتقوم ا يف األذهـان  هيآت األفهام

قــد تبــني أن املعــاين هلــا حقــائق موجــودة يف األعيــان وهلــا صــور موجــودة يف ... علــى األلفــاظ الدالــة عليهــا 

مـن جهـة مـا د ا وجـو وهلـ. هـام األف د يفاألذهان وهلا من جهة ما يدل على تلك الصور مـين األلفـاظ وجـو 

  .2»األفهام واألذهانيدل على تلك األلفاظ من اخلط يقيم صور األلفاظ وصور ما دلت عليه يف 

يكشف عن نظرة حازم إىل املعاين ومعاجلتها وفق جهاز  ن املعاين وهيآاص السابق حلازم عو الن

مبحــاذاة ) هيــآت/هيئــة(األرســطية، حيــث جنــد لفــظ  -مصــطلحي خاضــع للتــأثريات والتصــورات الفلســفية

نقلهـا  دوقـمثـل صـورة املعـىن فت ، والصـورة يف تصـور حـازم أمـر حاصـل يف األذهـان، أمـا اهليئـة)صورة(لفظ 

ى حــازم متالزمــان للداللــة علــى حــال املعــاين ورة لــد، ومصــطلحا اهليئــة والصــاللفــظ إىل أذهــان الســامعني

 تلــك إىل حالــةواألفكــار عنــدما تكــون تــارة جمــرد حــاالت ذهنيــة وفكريــة، وتــارة حينمــا تنتقــل مــن حالتهــا 

    .3 اخلارج لغوية ملفوظة ونص متحقق وماثل يف

يف  ي عبـــارة عـــن وجـــود مـــنعكس عنـــد وجـــودهصـــورة يف الـــذهن هـــ -حســـب حـــازم  –ن للمعـــىن إ

لفـظ الـدال عليـه هيئة تتكون من صورة املعىن وال ، واللفظ حينما ينقله يقيم له)خارج الذهنأي (ان ـاألعي

                                                   
 . 69، ص  نفسهاملرجع : ينظر  - 1
  .  19 – 18منهاج البلغاء وسراج األدباء، ص: القرطاجين، حازم  - 2
  . 264نظرية املعين عند حازم القرطاجين، ص : الوهييب، فاطمة : ينظر - 3
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 هاليت اكتسباللغوية ائة ، ومضاف إليه اهليوجود آخر مبىن من الوجودين السالفني وذه اهلينئة يصبح له. 

   .1لدى املتكلم 

  : المحاكاة والتخييل -2.1/أ  

 المحاكــاةاألرســطية الــيت وجــدت طريقهــا إىل حــازم فكــرة -ومــن األفكــار ذات األصــول الفلســفية

كـالم مـوزون «  لـدى حـازم الشـعرف ،التخييـلاليت يعتمد عليها يف حتديد ماهيـة الشـعر إضـافة إىل عنصـر 

كريهــه،لتحمل بــذلك هــا مــا قصــد تحتبيبــه إليهــا، ويكــره إلي نفس مــا قصــدن شــأنه أن حيبــب إىل الــمقفــى مــ

ورة حبسـن مسـتقلة بنفسـها أو متصـ محاكـاةلـه، و تخييـلمبـا يتضـمن مـن حسـن ، اهلرب منه ه أوعلى طلب

ن مبـا يقـرتن بـه مـتأكـد كـل ذلـك يو  .وع ذلـك ة تأليف الكالم، أو قوة صـدقه أو قـوة شـهرته، أو مبجمـأهي

...  هــاتغراب والتعجيــب حركــة للــنفس إذا اقرتنــت حبركتهــا اخلياليــة قــوى انفعاهلــا وتأثر إن االســفــ. إغــراب 

  .2»وهيأته محاكاتهفأفضل الشعر ما حسنت 

  : ما يليها فيم حازم احملاكاة إىل أقسام وتفريعات عديدة نعرضويقس

  : ما يقصد بها إلى بتنقسم التخاييل والمحاكيات بسب/ 1

  .ني حماكاة حتس.   أ/1       

  .حماكاة تقبيح . ب/1       

  .حماكاة مطابقة . ج/1       

المحاكـــاة إمـــا أن تكـــون محاكـــاة وجـــود أو محاكـــاة فـــرض، وكلتاهمـــا ال تخلـــو مـــن أن / 2
  :تكون 

  . حماكاة مطلقة  .أ/2      
  . حماكاة شرط.ب/2      
  .إضافة  حماكاة. ج/2      

  .حماكاة تقدير وفرض.  د/2      

  : محاكاة الموجود بالموجود إما أن تكون/ 3         

                                                   
 .  265، ص املرجع نفسه: ينظر - 1
 71ص  منهاج البلغاء وسراج األدباء،: القرطاجين، حازم  - 2
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  .حماكاة كلي بكلي .   أ/3      

  . حماكاة جزئي جبزئي. ب/3               
  .حماكاة كلي جبزئي . ج/3       

  .حماكاة جزئي بكلي .  د/3       

  :  كل قسم من األقسام السابقة أما أن يحاكى فيه/ 4

  . حسوسحمسوس مب .   أ/4               
  .حمسوس بغري حمسوس  . ب/4               

                         .                              غري حمسوس مبحسوس  .  ج/4               

  .غري حمسوس بغري حمسوس  .   د/4               

  : إلىو بغير واسطة الشيء بواسطة أ لتنقسم المحاكاة من جهة ما تخي/ 5         

  .قسم خييل فيه الشيء نفسه بأوصافه اليت حتاكيه .    أ/5               

  .قسم آخر خييل فيه الشيء يف غريه .  ب/5               

  :تجري محاكاة الشيء على طريقتين / 6        

  .إما أن حياكى الشيء بأوصافه اليت متثل صورته .     أ/6              

  .إما بأوصاف شيء آخر متاثل تلك األوصاف .   ب/6              

  : بحسب تنوعها إلى المألوف والمستغرب ومقابلة بعضها ببعض إلى تنقسم لمحاكاةا/ 7       

  .حماكاة حالة معتادة .     أ/7             

  .حماكاة حالة مستغربة .   ب/7             

  .حماكاة  معتاد مبعتاد .   ج/7             

  .حماكاة مستغرب مبستغرب .    د/7             

  .حماكاة معتاد مبستغرب .  هـ/7             

  .حماكاة مستغرب مبعتاد .    و/7             

  : محاكاة األحوال المستغربة إما أن يقصد بها / 8        
  .إاض النفوس إىل االستغراب أو االعتبار فقط .    أ/8             

  .أن يقصد محلها على طلب شيء وفعله أو التخلي عن ذلك .  ب/8             
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  : تنقسم المحاكاة من جهة / 9        
  ) .التشبيه املتداول بني الناس(ما تكون مرتددة على ألسن الشعراء قدميا ا العهد .   أ/9             

  ) .التشبيه الذي يقال فيه أنه مبتدع(د ما تكون طارئة مبتدعة مل يتقدم ا عه. ب/9             

  : تنقسم المحاكاة أيضا إلى/ 10        

  .حماكاة جزء من معىن جبزء من معىن .  أ/10           

  .حماكاة معىن مبعىن . ب/10           

  :والتخاييل في المعاني منها / 11       
ب يف مكـان وحصـل لبعضـها وضـع ونسـبة مـن حماكاة تقع فين أمـور مـين جهـة مـا ترتـ.   أ/11          

  .بعض، فتحاكى على ما وقعت عليه من ذلك 

حماكاة تقع فـني أمـور مـي جهـة مـا ترتـب يف زمـان ووقـع فيـه بعضـها بنسـبة مـن بعـض . ب/11          

  .وانتسب شيء منها إىل شيء، فتحاكى أيضا على ما وقعت عليه من ذلك 

  : لىإ وتنقسم المحاكاة أيضا/ 12       

  .أن ختيل نفوس األمور بأقوال دالة على خواصها وأعراضها الالحقة .   أ/12         

ختيــل بــأن حتــاكى بــأقوال دالــة علــى خــواص أشــياء أخــر وأعراضــها الــيت تنــتظم صــورها . ب/12         

  .احملاكاة اخليالية يف النفس فتجعل الصور املرتسمة من هذه األشياء احملاكى ا أمثلة لصور األشياء 

  : إذا حوكي الشيء جملة أو تفصيال فالواجب أن تؤخذ/ 13       

  .أوصافه املتناهية يف الشهرة واحلسن إن قصد التحسني    .أ/13              

  .أوصافه املتناهية يف الشهرة والقبح إن قصد القبح   .ب/13          

هيئاته في حال من شؤونه فإن المحاكـاة فيـه كل ما تختلف أجزاؤه وأقطاره وأشكاله و / 14       
ال تخلو مـن أن تفصـل بحسـب األجـزاء واألقطـار واألشـكال والهيئـات وتجعـل هـذه األشـياء أركانـا 

  .للكالم تقسم التخاييل إليها
  :ال يخلو الشيء من أن يحاكى / 15       

  . بأوصاف له شهرية .   أ/15          

  .لة أو صفات خام . ب/15          
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  .  أو مبجموعهما   .ج/15          

فأمـــا « :حيـــث جيعلهمـــا حـــازم أساســـا حلقيقـــة الشـــعر  التخييـــلمـــا تـــذكر بـــإزاء  غالبـــا والمحاكـــاة

بالنظر إىل حقيقة الشعر فال فرق بني ما انفرد به اخلاصة دون العامة وبني مـا شـاركوهم فيـه، وال ميـزة بـني 

يف مجيـع ذلـك علـى حـد  التخييـل ما ليس له كبري علقة إذا كان ما اشتدت علقته باألغراض املألوفة وبني

، والشـــعر 1». يف أي معـــىن اتفـــق ذلـــك التخييـــل والمحاكـــاةواحـــد، إذ املعتـــرب يف حقيقـــة الشـــعر إمنـــا هـــو 

والتئامـــه مـــن مقـــدمات . كـــالم خميـــل مـــوزون، خمـــتص يف لســـان العـــرب بزيـــادة التقفيـــة إىل ذلـــك «:بـــذلك 

وحـــازم يـــرى أن . 2».التخييـــل غـــري –مبـــا هـــي شـــعر  –اذبـــة، ال يشـــرتط فيهـــا خميلـــة، صـــادقة كانـــت أو ك

ـــلاالعتبـــار يف الشـــعر إمنـــا « فـــت صـــدق وال كـــذب، بـــل أيهمـــا ائتل يف أي مـــادة اتفـــق، ال يشـــرتط التخيي

؛ وموضـــوعها المحاكـــاةألن صـــنعة الشـــاعر هـــي جـــودة التـــأليف وحســـن ، ضَعرَ األقاويـــل املخيلـــة منـــه فبـــال

  .3».ليه األلفاظ وما تدل ع

مـن جهـة املعـىن، ومـن جهـة األسـلوب، «:عند حازم يقع يف الشعر من أحناء أربعة هي  التخييلو

ختييل ضروري، وختييل ليس «:، وأقسامه بالنسبة إىل الشعر 4».ومن جهة اللفظ، ومن جهة النظم والوزن

ـاض الـنفس إىل ضروري، ولكنه أكيـد ومسـتحب، لكونـه تكمـيال للضـروري وعونـا لـه علـى مـا يـراد مـن إ

بـأن يتصـور يف الـذهن شـيء مـن إما أن تكون «: وطرق وقوعه يف النفس .5».طلب الشيء أو اهلرب منه

 طريق الفكر وخطرات البال، أو بأن تشاهد شيئا فتذكر به شـيئا، أو بـأن حيـاكى هلـا الشـيء بتصـوير حنـيت

ل ه مبا يشبه ذلك من صـوت أو فعـأو خطي أو ما جيري جمرى ذلك، أو حياكى هلا صوته أو فعله أو هيأت

يلــه هلــا، أو بــأن يوضــع هلــا عالمــة مــن اخلــط تــدل علــى القــول  بقــول خيأو هيــأة، أو بــأن حيــاكى هلــا معــىن

  6».املخيل، أو أن تفهم ذلك باإلشارة

                                                   
 . 21، ص املصدر السابق - 1
 . 89ص  ، املصدر نفسه - 2
 . 81ص  ، نفسه املصدر - 3
 . 89ص  ، نفسه املصدر - 4
  . 89ص  ،نفسهاملصدر  - 5
  . 90 – 89ص  ،السابق  املصدر - 6
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كأساس حلقيقة الشعر، وبالنظر إىل مواقعه يف الشعر وأقسامه وطرق وقوعه يف   التخييلوعليه فإن   

أن تتمثل للسامع من لفظ الشاعر املخيـل أو معانيـه أو أسـلوبه ونظامـه، وتقـوم «: عند حازمالنفس، ميثل 

يف خياله صورة أو صور ينفعل لتخيلها وتصورها، أو تصور شيء آخر ا انفعاال من  غري رؤية إىل جهة 

  .1».من االنبساط أو االنقباض

تد إىل أرسـطو، حيـث يفـرق أرسـطو بـني نقدي له أصوله الفلسفية اليت مت -والتخييل مفهوم مجايل  

 جمملهـــــا وظـــــائف اإلدراك والتفكـــــري، لكنهـــــا تشـــــكل يف اإلحســـــاس، والتخيـــــل، والعقـــــل: الثـــــة مفـــــاهيم ث

يشرتك «كما أن اإلحساس يف نظر أرسطو.  يرتبط بالتفكري من جهة، وبالنزوع من جهة أخرىوالتخييل 

وأيضا فإن التفكري ). يعين اإلنسان(عدد صغري فقط يشرتك فيه ) يعين العقل(فيه مجيع احليوانات واآلخر 

الــــذي يشــــمل املســــتقيم وغــــري املســــتقيم مــــن حيــــث إن التفكــــري املســــتقيم عقــــل وعلــــم وغــــري املســــتقيم  –

لــيس هــذا التفكــري مطابقــا لإلحســاس كــذلك، ألن اإلحســاس باحملسوســات اخلاصــة صــادقة  –أضــدادها 

التفكري قـد يكـون خطـأ وقـد يكـون صـوابا، وال يوجـد إال  دائما ويوجد عند مجيع احليوانات على حني أن

   .2»عند الكائنات اليت هلا عقل

  : 3ل على األسس التالية تقوم نظرة أرسطو إىل مفهوم التخيو   

العالقــة بــني اإلحســاس والتخيــل والتفكــري كعمــل عقلــي عالقــة وثيقــة جــدا، حيــث أن التخيــل  / .1

ميكــن أن يـتم إال بدونـه، أي أن األخيلـة ال تتكـون إال عــن  رغـم مفارقتـه الضـمنية ملعـىن اإلحسـاس ال

  .طريق اإلدراك احلسي 

ال ينفصـــل الفكـــر عـــن التخيـــل مطلقـــا؛ ألن اإلنســـان ويف غيبـــة اإلحساســـات ال يســـتطيع أن  / .2

أو أن يفهم، ولن يتمكن من استعمال العقل ما مل تكن العمليـة مصـحوبة باألخيلـة الـيت تشـبه يتعلم 

  .  وعليه فإن التخيل ضروري للتعلم والفهم والتفكري . ال أا ال هيوىل هلا اإلحساسات إ

التخيـــل هـــو الوســـيط بـــني اإلحســـاس والعقـــل، واألخيلـــة الـــيت تنتجهـــا احلـــواس تشـــكل موضـــوع / . 3

  .التفكري العقلي لدى اإلنسان 

                                                   
  . 89ص  نفسه، املصدر ا - 1
حازم القرطاجين ونظرية احملاكاة : وح ، سعد مصل: نقال عن  103، ص )برتمجة األهواين(كتاب النفس : أرسطوطاليس   - 2

 . 102والتخييل، ص 
  . 103 – 102ص املرجع نفسه، : ينظر - 3
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  .عامل احلس األخيلة هي احلركة الناشئة عن اإلحساسات يف الذهن، وتقابلها احلركة يف / . 4

  . "إحساس ضعيف"اخليال لدى أرسطو / . 5

يــــربط أرســــطو حركــــة التخيــــل بــــبعض احملــــددات، حبيــــث أال تكــــون قــــادرة علــــى الوجــــود بــــدون / . 6

وجتعــل صــاحب حركــة التخيــل لــه القــدرة علــى .  اإلحســاس، وأن تنتمــي إىل الكائنــات الــيت ال حتــس

   .صادقة أو كاذبة ) أي األخيلة(ون هي نفسها الفعل والتعقل بعدد كبري من األفعال، كما أن تك

وبـــالنظر للتحديـــدات الـــيت قـــدمها حـــازم ملفهـــومي احملاكـــاة والتخييـــل حـــاول أن يســـتفيد مـــن آراء   

أرســـطو حوهلـــا، وأن يـــذهب يف عمليـــة التنظـــري هلـــا وفـــق مقـــوالت عربيـــة أصـــيلة إىل أبعـــد ممـــا ذهـــب 

ومينحهــا  1»ر العــريب أكثــر ممــا توســع أرســطوتطبيــق هــذه الفكــرة علــى الشــع«أرســطو، وأن يتوســع يف 

  .فهما جديدا، وعمقا جديدا، وبعدا جديدا 

عـرب ومـا قـدموه مـن شـروح ويعود الفضل يف استفادة حازم من األفكار األرسـطية إىل الفالسـفة ال  

السلسـلة «          فلقد كانـت، ألعمال أرسطو، وما وصلهم من شروح وتعليقات سابقة على نصوصه

، حــىت انتهـــت إىل 2»احللقــات مـــن مدرســة اإلســكندرية حـــىت الســريان، ومــن الســـريان إىل العــربمتصــلة 

عليــه أن حــازم جممــل األفكــار والتصــورات الفلســفية، ووجــد حــازم نفســه أمــام تعــدد وتنــوع شــديدين حتــتم 

ي وأن ميـــزج بـــني الرافـــد الفلســـفي والبالغـــهـــذه األفكـــار والتصـــورات وأمشـــل  خيتـــار أســـلم وأصـــلح وأكمـــل 

   .واللساين والنقدي يف عمله 

  

  

  :القوى الشاعرية  -3.1/أ 

 القـوة، القوة المـائزة، القوة الحافظة: حتدث حازم عن القوى الشاعرية وحصرها يف ثالثة قوى   

، وجعلها شرطا مـن شـروط إجـادة القـول وحسـن التصـرف يف أسـاليب الصـياغة الشـعرية يف قولـه الصانعة

 3».الوجـه املختـار إال بـأن تكـون لـه قـوة حافظـة وقـوة مـائزة وقـوة صــانعة وال يكمـل لشـاعر قـول علـى «:

                                                   
شكري حممد عياد، دار الكتاب العريب للطباعة : يف الشعر، نقل أيب بشر مىت بن يونس القنائي، تح : كتاب أرسطوطاليس   - 1

  .  263، ص 1967والنشر، القاهرة، مصر ، 
 . 05، ص 3،1992ط ، دار اجليل، بريوت، لبنان،  2تاريخ الفلسفة العربية، ج : وري، حنا الفاخ - 2
 . 42منهاج البلغاء، ص : القرطاجين، حازم  - 3
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كلهـا يف أن تكون خياالت الفكر منتظمة، ممتازا بعضها عن بعض، حمفوظـا   « فهي الحافظة القوةفأما 

فــإذا أراد مــثال أن يقــول غرضــا مــا يف نســيب أو مــديح أو غــري ذلــك وجــد خيالــه الالئــق بــه قــد . نصــابه 

قـوة احلافظـة بكـون صـور األشـياء مرتتبـة فيهـا علـى حـد مـا وقعـت عليـه يف الوجـود؛ فـإذا أجـال أهبته له ال

  .1».خاطره يف تصورها فكأنه اجتلى حقائقها

اليت ا مييز اإلنسان ما يالئم املوضع والنظم واألسلوب والغـرض « فتمثل القوة  القوة المائزةأما   

اليت تتـوىل «فهي  القوة الصانعةوالقوة املتبقية واملتمثلة يف . 2». مما ال يالئم ذلك، وما يصح مما ال يصح

العمل يف ضم بعض أجزاء األلفاظ واملعاين والرتكيبات النظمية واملذاهب األسلوبية إىل بعض والتـدرج مـن 

  . 3».به كليات هذه الصناعة بعضها إىل  بعض؛ وباجلملة ما تلتئم 

تم النفــــوذ يف مقاصــــده وأغراضــــه بقــــوى فكريــــة والــــنظم حســــب حــــازم صــــناعة آلتهــــا الطبــــع، ويــــ  

  :  4لدى حازم  متثلواهتداءات  خاطرية 

  .القوة على التشبيه /. 1  

  .القوة على تصور كليات الشعر /. 2  

  .القوة على تصور صورة للقصيدة /. 3  

  .القوة على ختيل املعاين بالشعور ا واجتالا من مجيع جهاا /. 4  

  .ظة الوجوه اليت ا يقع التناسب بني املعاين وإيقاع تلك النسب بينها القوة على مالح/. 5  

  .القوة على التهدي إىل العبارات احلسنة الوضع والداللة على تلك املعاين /. 6  

القــوة علــى التحيــل يف تســيري تلــك العبــارات متزنــة وبنــاء مباديهــا علــى اياــا واياــا علــى /. 7  

  .مباديها 

  .لى االلتفات من حيز إىل حيز واخلروج منه إليه والتوصل به إليه القوة ع/. 8  

                                                   
 .42ص نفسه،  املصدر - 1
 . 43ص ،  نفسه املصدر - 2
  . 43ص نفسه،  املصدر - 3
 198، ص2004، 1ط دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، منهج النقد األديب عند العرب، : آدم ثويين، محيد : ينظر  - 4

-199 .  
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حتســـني وصـــل بعـــض الفصـــول بـــبعض واألبيـــات بعضـــها بـــبعض وإلصـــاق بعـــض القـــوة علـــى /. 9  

  .الكالم ببعض على الوجوه اليت ال جتد النفوس عنها نبوة 

بة إىل املوضــع املوقــع القــوة املــائزة حلســن الكــالم مــن قبيحــه بــالنظر إىل نفــس الكــالم وبالنســ/.10  

  .فيه الكالم

وجممــل هــذه القــوى راجعــة إىل اإلدراك احلســي أو العقلــي ووظائفــه املتعــددة واملختلفــة، الــيت متكــن   

   .وتتحدد دالالا يف ذهنه اإلنسان من إدراك العامل احمليط به وكيف ترتسم هاته األشياء 

إسـالمية فيهـا؛ -ولوا تأسـيس نظريـة عربيـةتعرض الفالسفة واملتكلمون العرب إىل قـوى الـنفس وحـا  

لكــن حمــاوالم هــذه ظلــت أوليــة ومل حتــدد مقوماــا وأسســها النظريــة بدقــة، حيــث تنازعهــا اجتاهــان اجتــاه 

كـأول   )هــ252( أبـو يوسـف يعقـوب ابـن إسـحاق الكنـديالنزعة احلسية والنزعة الروحانية، حـىت ظهـر 

عاملــا واســع  الكنــدياإلســالمي، وكــان - والفكــر الــديينإســالمي مــزج بــني الفكــر اليونــاين-فيلســوف عــريب

الثقافة حبيث مكنته هذه الثقافة من أن يضع مسألة التأسيس النظري للنفس على الـنهج السـليم، وميضـي 

  . 1يف عمله التأسيسي بقدر ما كان يسمح به تقدم العلم التارخيي حينئذ

حتديد مفهوم دقيق هلا، ودراسة يف ية أسيسه لنظرية ختص النفس البشر تو الكندي ويتلخص جهد   

الناس وأفعاهلم، وعالقـة حركـة الـنفس بـأنواع النشـاط  تسلوكيا قواها وأحواهلا ومظاهرها وكشف آثارها يف

وال نعـــدو احلقيقـــة إذا قلنـــا أن الكنـــدي قـــد أحـــدث توســـيعا يف جمـــال البحـــث النفســـي واعتـــىن  .اإلنســـاين 

األحـالم : مل جيدوا عالقة بينها وبـني مباحـث الـنفس كموضـوعي بفروع وجوانب أمهلها الذين سبقوه ممن 

  . 2متجاوزا هلذا القصور النظري ومتمما جلهود الذين قبله لكنديوالعقل، فجاء عمل ا

متاميــة «:أو هــي  3»ذي حيــاة بــالقوةاســتكمال أول جلســم طبيعــي «:بأــاالــنفس  الكنــديحيــدد   

 موضــــع آخــــر متــــأثرا بنزعــــة فيثاغورثيــــة أفالطونيــــة بأــــا ويعرفهــــا يف 4»جــــرم طبيعــــي ذي آلــــة قابلــــة للحيــــاة

                                                   
ط ، سوسة، تونس ، . الفلسفة والفالسفة يف احلضارة العربية، دار املعارف للطباعة والنشر، د: بدوي، عبد الرمحن : ينظر  - 1

  . 194ط، ص .ت.د
  .  109المية، ص اإلس-النزعات املادية يف الفلسفة العربية: مروة، حسني : ينظر  - 2
 . 76تاريخ الفلسفة العربية، ص : الفاخوري، حنا   - 3
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 حســية: تنقســم إىل قــوتني الكنــدي ، وقــوى الــنفس لــدى 1»جــوهر عقــل حمــرك مــن ذاتــه بعــدد مؤلــف«:

  .، ويقر بوجود قوى أخرى متوسطة هي القوة املصورة والغاذية والنامية والغضبية والشهوانية عقليةو

  :2 وقوى النفس لدى الكندي تتمثل يف  

ك صـــور احملسوســـات حممولـــة يف وآالـــا احلـــواس اخلارجيـــة اخلمـــس الـــيت تـــدر :  القـــوة الحاســـة/.أ  

مبــا فيهــا  –والقــوة احلاســة املشــرتكة للحيــوان  وهــي عــاجزة عــن تركيــب الصــور املدركــة، .هــا ومادــا هيوال

ية، الطعميــــة، اللونيــــة، الشــــكل: ( ال تــــدرك إال صــــور أشــــخاص األشــــياء أي الصــــور اجلزئيــــة  –اإلنســــان 

   ) . املادة(وكل ما كان كذلك من الصور ذوات الطني ...) الصوتية 

  : ومتثلها العديد من القوى :  القوة المتوسطة/. ب  

عكس القوة  –اليت توجد صور األشياء الشخصية بال طني، ومن ميزاا القوة المصورة فمنها  •

 .فرتكب مثال إنسانا برأس أسد ى بعض أا هلا القدرة على تركيب الصور بعضها عل –احلاسة 

  .اليت تقبل الصور اليت تؤديها إليها املصورة وحتفظها  القوة الحافظةومنها  •

والقـوة الشـهوانية والقـوة  ةالقـوة والغضـبيوتوجد قوى أخرى دون هاتني القـوتني وتـتلخص يف  •
 .الغاذية والقوة المنمية 

لــيت تــدرك صــور األشــياء جمــردة عــن هيوالهــا، حيــث وترجــع إىل العقــل وهــي ا :القــوة العاقلــة /.جـــ

، كمـــا تـــدرك بعـــض )قـــوة تصـــنيفية(تـــدرك األنـــواع و األجنـــاس وال تـــتمكن مـــن إدراك األشـــخاص 

يوجـدان يف موضـوع واحـد وآن املبادئ العامـة مثـل أن لكـل معلـول علـة وأن السـلب واإلجيـاب ال 

  .واحد 

  

  : )القياس(السولوجسموس  - 4.1/أ  

يف  د مـــن أبـــرز األفكـــار الفلســـفية يعـــ القيـــاس الشـــعريأو موس ســـالسولوجبومـــا يســـمى   

 الفــارابيفكــرة وردت أول األمــر يف كتابــات الفالســفة العــرب ونقصــد  القيــاسكتــاب املنهــاج، و

مقالـة فـي قـوانين صـناعة "أمساهـا  حتديدا الذي كتب رسالة تتناول أهم عناصر الصـناعة الشـعرية

                                                   
  . 76 صاملرجع نفسه،   -1
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إثبــات  «غر حجمهـا النســيب إال أن الفـارايب كمـا يقــول يـراد ـا وهـذه الرســالة ورغـم صـ" . الشـعر

يف صناعة ) يقصد أرسطو(أقاويل وذكر معان تفضي مبن عرفها إىل الوقوف على ما أثبته احلكيم 

الشعر، من غري أن نقصد إىل استفاء مجيع ما حيتاج إليه يف هـذه الصـناعة وترتيبهـا، إذ احلكـيم مل 

غالطة فضال عن القـول يف صـناعة الشـعر، وذلـك أنـه مل جيـد ملـن تقدمـه يكمل القول يف صناعة امل

أصــوال وال قــوانني حــىت كــان يأخــذها ويرتبهــا ويبــين عليهــا ويعطيهــا حقهــا علــى مــا يــذكره يف آخــر 

مـــع فضـــله  –ها ـأقاويلـــه يف صـــناعة املغـــالطني، ولـــو رمنـــا إمتـــام الصـــناعة الـــيت مل يـــرم احلكـــيم إمتامـــ

فــاألوىل بنــا أن نــومئ إىل مــا حيضــرنا يف هــذا الوقــت مــن . ا ال يليــق بنــا لكنــا ذلــك ممــ –وبراعتــه 

   1.»القوانني واألمثلة واألقاويل اليت ينتفع ا يف هذه الصناعة 

ودة فيهـا ـعنهـا وكيـف وظـف األفكـار املوجـ حـازموما يهمنا مـن هـذه الرسـالة هـو مـا نقلـه   

، والصيغ األخرى الـيت عـدل مـن مسـاراا لفارابيا ومتثلها ؟ وما هي الصيغ النظرية اليت وافق فيها

  .ومتعلقاا وقضاياها األساسية ؟ واستثمرها يف حديثه عن األقاويل الشعرية 

أقاويــل جازمــة وغــري جازمــة، وقســم : عــن األقاويــل الشــعرية وقســمها إىل  الفــارابيحتــدث   

األقاويـل الشـعرية الكاذبـة إىل أقاويـل صـادقة وأخـرى كاذبـة، وقسـم : األقاويل الشعرية اجلازمـة إىل 

. ما يوقع يف ذهن السامعني الشـيء املعـرب عنـه بـدل القـول، ومنهـا مـا يوقـع فيـه احملـاكي للشـيء : 

   2.هي جممل األقاويل الشعرية  –حسب الفارايب  –وهذه التفريعات العديدة 

ـــــذه احلـــــدود مـــــن التقســـــيمات بـــــل يـــــذهب بعيـــــدا مـــــن ذلـــــك يف  الفـــــارابي وال يكتفـــــي  

حبيـث أن القـول  إىل أقسـام عـدة ، فاألقاويل الشعرية ميكن أن تقسـمقسيمات أخرى أكثر تفريعات

منــه مــا يكــون قياســا، ومنــه مــا : واجلــازم . إمــا جازمــا، وإمــا غــري جــازم: ال خيلــو مــن أن يكــون «

إمــا أن : ومــا هــو بــالقوة . منــه مــا هــو بــالقوة، ومنــه مــا هــو بالفعــل: والقيــاس . يكــون غــري قيــاس

وقــد ميكــن . والتمثيـل أكثــر مـا يســتعمل يف صــناعة الشـعر. ون اســتقراءا، وإمـا أن يكــون متثــيال يكـ

إن األقاويل إمـا أن تكـون صـادقة : ، بقسمة أخرى فيقال أن تقسم القياسات، وباجلملة األقاويل

ـــة بالكـــل، وإمـــا أن تكـــون صـــادقة بـــاألكثر   كاذبـــة ال حمالـــة بالكـــل، وإمـــا أن تكـــون كاذبـــة ال حمال

                                                   
لم الشعر العريب يف ع: مقالة يف قوانني صناعة الشعر، نقال عن كانتارينو، فيسنيت : الفارايب، أبو نصر حممد بن حممد بن طرخان  - 1

 . 117، ص  2004 ،1ط  حممد املهدي الشريف، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان،: العصر الذهيب، تر
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فالصـادقة بالكـل ال حمالــة . ألقـل، وإمـا عكــس ذلـك، وإمـا أن تكــون متسـاوية الصـدق والكــذببا

هــي الربهانيــة، والصـــادقة بــالبعض علـــى األكثــر فهــي اجلدليـــة، والصــادقة باملســـاواة فهــي اخلطبيـــة، 

وقـد . والصادقة يف البعض علـى األقـل فهـي السوفسـطائية، والكاذبـة بالكـل ال حمالـة فهـي الشـعرية

هــذه القســمة أن القــول الشــعري هــو الــذي لــيس بالربهانيــة وال اجلدليــة وال اخلطابيــة وال  نمــتبــني 

 السولوجسموسأو ما يتبـع  السولوجسموساملغالطية، وهو مع ذلك ال يرجع إىل نوع من أنواع 

  .1»االستقراء و املثال و الفراسة، وما أشبهها ما قوته قوة قياس: ما يتبعه : وأعين بقويل 

تتمثل يف أن  يطرحها السابق يظهر ولع الفالسفة العرب بالتقسيمات، وأبرز فكرة النص   

األقاويــل الكاذبــة هــي األقاويــل الشــعرية ألــا تقــوم علــى التخييــل يف مقابــل األقاويــل الربهانيــة الــيت 

هي صـادقة ال حمالـة، واألقاويـل اجلدليـة الـيت هـي صـادقة بـالبعض علـى األكثـر، واألقاويـل اخلطبيـة 

اليت هي صادقة باملساواة، واألقاويل الشـعرية ـذا التوصـيف الـدقيق ليسـت برهانيـة وال ) اخلطابية(

  . القياسأي  إلى السولوجسموسجدلية وال خطابية وال مغالطية، بل هي أقوال ترجع 

عن الفارايب، لكنه غري مـن مسـارها ووجههـا  الشعري السولوجسموسالتقط حازم فكرة   

املـــنهج الثالـــث اخلـــاص باإلبانـــة عمـــا بـــه تتقـــوم صـــنعتا الشـــعر واخلطابـــة مـــن  ففـــي .منحـــى مغـــايرا

التخييـــل واإلقنــــاع، والتعريــــف بأحنــــاء النظـــر يف كلتــــا الصــــنعتني يقــــدم حـــازم تفصــــيال دقيقــــا ملعيــــار 

واخلطابـــة حســـب حـــازم تقـــوم علـــى . الصـــدق والكـــذب يف األقاويـــل اخلطابيـــة واألقاويـــل الشـــعرية

ملا كان كل كالم حيتمـل الصـدق «: ية الظن ال على إيقاع اليقني يف قوله اإلقناع وتعتمد على تقو 

والكـــــذب إمـــــا أن يـــــرد علـــــى جهـــــة اإلخبـــــار واالقتصـــــاص وإمـــــا أن يـــــرد علـــــى جهـــــة االحتجـــــاج 

 على تقوية الظن ال على إيقـاع اليقـينيف أقاويلها  الصناعة الخطابيةواالستدالل، وكان اعتماد 

أقاويله عن اإلقناع إىل التصديق، فإن للخطيب أن يلـم بـذلك يف اللهم إال أن يعدل اخلطيب ب –

واعتمــاد الصــناعة الشــعرية علــى ختييــل األشــياء الــيت يعــرب عنهــا  –احلــال بــني األحــوال مــن كالمــه 

باألقاويل وبإقامة صورها يف الذهن حبسن احملاكاة، وكان التخييل ال ينايف اليقني كمـا نافـاه الظـن، 

لى ما هو عليه وقد خييل على غري مـا هـو عليـه، وجـب أن تكـون األقاويـل ألن الشيء قد خييل ع

غري صادقة ما مل يعدل ـا عـن اإلقنـاع إىل التصـديق،  –اقتصادية كانت أو احتجاجية  -اخلطبية
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وأن تكــــون األقاويــــل الشــــعرية اقتصــــادية كانــــت أو  ألن مــــا يتقــــوم بــــه وهــــو الظــــن منــــاف لليقــــني،

يف طـرف واحـد مـن النقيضـني اللـذين مهـا الصـدق والكـذب، ولكـن تقـع استداللية غري واقعة أبدا 

تــارة صــادقة وتــارة كاذبــة، إذ مــا تتقــوم بــه الصــناعة الشــعرية وهــو التخييــل غــري منــاقض لواحــد مــن 

فلــذلك كـان الــرأي الصـحيح يف الشــعر أن مقدماتـه تكــون صـادقة وتكــون كاذبـة، ولــيس . الطـرفني

  .1»كالم مخيلبل من حيث هو كذب يث هو وال من ح صدقيعد شعرا من حيث هو 

ز ـا القـول الصـادق مـن غـريه وتفصـيل القـول اويدرك حـازم صـعوبة حصـر الطـرق الـيت ميتـ  

يف ذلــك؛ ألن هــذا العمــل خــروج عــن التقعيــد لقضــايا الشــعر إىل حمــض الــتكلم واملنطــق، ويقـــول 

لكاذبـــة ووقوعهـــا يف اخلطابـــة مشـــريا إىل ضـــرورة التهـــدي إىل إدراك الفـــرق بـــني األقاويـــل الصـــادقة وا

وإن كنت قد أشرت إىل األحناء الـيت يتعـرف منهـا ذلـك إشـارة إمجاليـة «:والشعر  وأحنائها وطرقها 

ألرشــد النــاظر يف هــذه الصــناعة إىل جهــات الفحــص عــن ذلــك، وأدلــه علــى مظــان التماســه، فــإن 

ــا األقاويــل الكاذبــة اخلطيــب واجــب عليــه والشــاعر متأكــد يف حقــه أن يعــرف الوجــوه الــيت تصــري 

  .2».صدقمومهة أا 

ولـيس تـرد املقـاييس يف األقاويـل «:يف قولـه  الشـعريالسولوجسموس حيدد حازم طبيعة    

 الشـــعرية واخلطابيـــة املقصـــود ـــا البالغـــة إال حمذوفـــة إحـــدى املقـــدمتني أو النتيجـــة يف احلمليـــات،

كــالم تالزمــت فيــه القضــايا   القيــاسألن وحمذوفــة االســتثناءات والنتــائج يف الشــرطيات املتصــالت، 

فصــار مســئما بطولــه مــع مــا يقــع فيــه مــن تكــرار األســوار واحلــد األوســط وأجــزاء النتيجــة، وكــذلك 

املقدمات والتوايل يف الشرطيات املتصالت يقع فيهما وفيما يتصل ما التكرار أيضا مبـا يعـاد مـن 

قــد لزمــه الطــول والتكــرار مل يكــن هلــم لقياســي فلمــا كــان القــول ا. أجزائهمــا يف االســتثناء والنتيجــة

فـإن الكـالم إذا . بد، فيمـا قصـدوا بـه البالغـة مـن كالمهـم، مـن أن يعـدلوا مقـداره ومييطـوا تكـراره
ـــه  .3»خـــف واعتـــدل حســـن موقعـــه مـــن الـــنفس، وإذا طـــال وثقـــل اشـــتدت كراهـــة الـــنفس ل

ذا كانـت مسـلمة ورتبـت قول مؤلف مـن مقـدمات وقضـايا إ«:ذا الفهم لدى حازم هو القياسو

الرتتيـــب الـــذي جيـــب يف القيـــاس الصـــحيح لـــزم عـــن ذلـــك القـــول املرتـــب لذاتـــه قـــول آخـــر يســـمى 
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أي أن القياس الشعري يرد دوما حمذوف إحدى املقدمتني أو النتيجة ألنه ال حاجة .  1»النتيجة 

   . 2به إىل اإلطالة يف التفصيل إذ يف قوة القول نفسه ما يدل على احملذوف

  : علم الشعر المطلق -5.1/أ         
ألعمـال  أفضـل شـارح يف نظر الكثري مـن الدارسـني) هـ 370( أبو علي ابن سينا  يعد  

الـيت اسـتلهم العديـد مـن أفكارهـا  بعض أصول الصناعة الشـعرية الشفاءأرسطو، فقد ضمن كتابه 

ابـــه الســـابق الـــذكر جنـــد ، ففـــي الفـــن التاســـع مـــن اجلملـــة األوىل مـــن كتوتصـــوراا عـــن املعلـــم األول

" فصل في الشـعر مطلقـا وأصـناف الصـيغ الشـعرية، وأصـناف األشـعار اليونانيـة"فصال عنونه 
وقـد عـرب  "فصل في أصناف األغراض الكليـة والمحاكيـات الكليـة التـي للشـعر"وفصال آخر 

 عركليـات الشـعن عمق وأصالة كبريين يف هذا اال من البحث الذي خيص أبو علي ابن سينا 

.  

ـــات المعرفـــةصـــنو البحـــث يف  كليـــات الشـــعروالبحـــث يف   عمـــل يتطلـــب اجلهـــد  كلي

ديد من البالغيني والنقاد لكنه مل العميق والذهن الثاقب والثقافة الواسعة، وقد راود هذا الفعل الع

لعلـم الـذي وضـع اللبنـات األوىل  "منهاج البلغاء وسراج األدباء": حازميتحقق حىت ظهر عمل 
يف املنهج الذي خصصه ، حيث يقول حازم أبي علي ابن سينااستنادا إىل جهد  مطلقالشعر ال

ولو وجد هذا احلكيم أرسـطو يف شـعر اليونـانيني «:للحديث عما تتقوم به صنعتا الشعر واخلطابة 

ما يوجد يف شـعر العـرب مـن كثـرة احلكـم واألمثـال، واالسـتدالالت واخـتالف ضـروب اإلبـداع يف 

ا ومعىن، وتبحرهم يف أصناف املعاين وحسن تصرفهم يف وضعها ووضع األلفـاظ فنون الكالم لفظ

ـــــام وتتميمـــــام واســـــتطرادام، وحســـــن  بإزائهـــــا، ويف إحكـــــام مبانيهـــــا واقرتاناـــــا ولطـــــف التفات

مآخــذهم ومنـــازعهم وتالعـــبهم باألقاويـــل املخيلــة كيـــف شـــاؤوا، لـــزاد علــى مـــا وضـــع مـــن القـــوانني 

هـــذا هـــو «: بـــن ســـينا قـــد قـــال عنـــد فراغـــه مـــن تلخـــيص كتابـــه يف الشـــعرفـــإن أبـــا علـــي  .الشـــعرية

وقــد بقــي منــه شــطر . مــن كتــاب الشــعر للمعلــم األولتلخــيص القــدر الــذي وجــد يف هــذه الــبالد 

                                                   
 . 66ص ، نفسه املصدر - 1
، نقــد الشـعر مــن القــرن الثـاين حــىت القــرن الثـامن اهلجــري، دار الشــروق  تــاريخ النقــد األديب عنـد العــرب: عبــاس، إحسـان : ينظـر  - 2

 554ص ، 1993 ،  3ط  وزيع، عمان، األردن،للنشر والت

.  



  بالغة النص عند حازم القرطاجني                                              :ثاني الفصل ال

  
 

 77

ويف علـم الشـعر، حبسـب عـادة هـذا  علم الشعر المطلقصاحل وال يبعد أن جنتهد حنن فنبتـدع يف 

  .1» ...»الزمان، كالما شديد التحصيل والتفصيل

ويف كالمـــه إشـــارة إىل تفخـــيم علـــم «: ويعقـــب حـــازم علـــى قـــول ابـــن ســـينا الســـابق بقولـــه

العجائـب، وإىل كثـرة تفاصـيل الكـالم يف ألفاظـه ومعانيـه ونظمـه الشعر، وما أبدت فيه العرب من 

وقـد ذكـرت يف هـذا الكتـاب مـن تفاصـيل هـذه الصـنعة ... وأساليبه، واتساع جمـال القـول يف ذلـك

وقد تركت من ذلك أشياء مل ميكين الكالم . أنه من مجلة ما أشار إليه أبو علي ابن سينا ما أرجو

فيهــــا لكــــون بعــــض أغــــراض الــــنفس حتــــث علــــى االحنفــــاز يف التــــأليف وتعجيــــل اإلمتــــام لــــه، وألن 

استقصاء القول يف هذه الصناعة حموج إىل إطالة تتخون أزمنة  الناظر وتعوقه عما جيـب أن يرتقـى 

فتـاح للنظـر يف تلـك ن النظـر يف أسـرار هـذه الصـناعة مفإ. ذه الصناعة من العلوم النافعةهإليه من 

منا جيب أن يقتصر يف التأليف من هذه الصناعة على ظواهرها ومتوسطاا، وميسـك وإ. ومرقاة هلا

عــن كثــري مــن خفاياهــا ودقائقهــا ألن مــرام استقصــائها عســري جــدا، مضــطر إىل اإلطالــة الكثــرية، 

واحكم تصورها وعرفها حق معرفتها أمكنه  هذه القوانني الظاهرة واملتوسطة أيضا من فهمهاوألن 

أن يصــري منهــا إىل خفايــا هــذه الصــنعة ودقائقهــا، ويعلــم كيــف احلكــم فيمــا تشــعب مــن فروعهــا، 

   2».فيحصل له مجيع الصنعة أو أكثرها بطريق خمتصر

وأنا أدرج تفاصيل هذه «: ين الذهنيةويقول حازم أيضا يف نص ثان له بعد أن يعرف املعا

يف مـــا أشـــرعه إثـــر هـــذا مـــن املعـــامل واملعـــارف حبســـب مـــا يتوجـــه إليـــه النظـــر يف معلـــم معلـــم اجلملـــة 

لتعرف بذلك الطرق الصحيحة يف اعتبار مـا تكـون عليـه أحـوال املعـاين . ومعرف معرف من ذلك

مـن مـذاهب هـذه الصـناعة ومـا الذهنية وما هي أمثلة لـه بـالنظر إىل مـا يستحسـن يف كـل مـذهب 

وقد سلكت من الـتكلم يف مجيـع ذلـك مسـلكا مل يسـلكه أحـد قبلـي مـن . ال يستحسن من ذلك

هـذا علـى أنـه روح الصـنعة وعمـدة . أرباب هذه الصناعة لصعوبة مرامه وتوعر سبيل التوصل إليـه 

فغـين . الكتاب تكلمت به فيما عدا هذا القسم من أقسام وعلى هذا جريت يف أكثر ما. البالغة

رأيت الناس مل يتكلموا إال يف بعـض ظـواهر مـا اشـتملت عليـه تلـك الصـناعة، فتجـاوزت أنـا تلـك 
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الظـــواهر بعـــد الـــتكلم يف مجـــل مقنعـــة ممـــا تعلـــق ـــا إىل الـــتكلم يف كثـــري مـــن خفايـــا هـــذه الصـــنعة 

    1».يأيت إن شاء اهللاودقائقها على حسب ما تقدم وما 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :يات البالغية المرجع -ب.1

 ،أمهيــة الــدرس البالغــي العــريب بدرجــة عاليــة مبــا خلفــه املتقــدمون مــن عالمــات طريــق أوىلارتبطــت   

ا علـى بعـض مارسـوهت ترقيعـات أو تعـديالت وما أضافه املتـأخرون مـن تعليقـات وشـروح ويف أسـوأ احلـاال

ــة د مــن التحــوالت فمــن انطــوى تــاريخ الفكــر البالغــي العــريب علــى العديــوقــد . األفكــار والتصــورات نظري
، انتهـاء عمـود الشـعريف نظريتـه  المرزوقـيومـا قدمـه  البـديعيف  نظرية ابـن المعتـز، إىل البيان للجاحظ

ـــي، ووصـــوال إىل مشـــروع الجرجـــانيبأكمـــل نظريـــة يف البالغـــة العربيـــة لـــدى  ـــم البالغـــة الكل لحـــازم  عل
ه مـــن يـــلإؤى والتصـــورات بكـــل مـــا تفضـــي لنــا أن نلحـــظ ذلـــك التعـــدد والتنـــوع يف أشـــكال الــر  القرطـــاجني

اإلعجـاز القـرآين، ( دالالت فكرية وقيمية ومعرفيـة تؤكـد أن االشـتغال علـى أهـم القضـايا املطروحـة حينئـذ 
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كـــان نشـــاطا علميـــا حيـــتكم إىل معـــايري ) ...اللفـــظ واملعـــىن، اخلصـــومات حـــول الشـــعراء، الســـرقات األدبيـــة

  .وتشكالته الفكرية واحلضارية نطق العصرعلمية ومواضعات حمددة خاضعة مل

بوضوح املعىن وبيانه ومالءمته ملقتضـى احلـال فالعتـايب عنـدما سـئل  البالغةهذا وقد حدد السلف   

فقال له ...  كل من أفهمك حاجته من غرب إعادة وال حبسة وال استعانة فهو بليغ   « :عن البالغة قال

: أمـا تـراه إذا حتـدث قـال عنـد مقـاطع كالمـه : ؟ قـال قد عرفت اإلعادة واحلبسة، فما االستعانة : سائله 

وافهــم عــين، أولســت تفهــم، أولســت تعقــل، فهــذا كلــه  ياهنـاه، ويــا هــذا، وياهيــه، وامســع مــين واســتمع إيل،

ومـن أراغ معـىن كرميـا فليلـتمس لـه «: وجـاء يف صـحيفة بشـر بـن املعتمـر قولـه  .1 »وما أشبهه عي وفساد

الشـــــريف اللفـــــظ الشـــــريف، ومـــــن حقهمـــــا أن تصـــــوما عمـــــا يفســـــدمها لفظـــــا كرميـــــا، فـــــإن حـــــق املعـــــىن 

ليس يشرف بأن يكون من معاين اخلاصة، وكـذلك لـيس يتضـع بـأن  واملعىن«: ويقول أيضا  2»ويهجنهما

وإمنــا مــدار الشــرف علــى الصــواب وإحــراز املنفعــة، مــع موافقــة احلــال، ومــا لكــل .يكــون مــن معــاين العامــة 

ينبغــي للمــتكلم أن يعــرف أقــدار املعــاين، ويــوازن بينهــا وبــني أقــدار « :كــذلك ويقــول   3».مقــام مــن املقــال

ىت حـوبـني أقـدار احلـاالت، فيجعـل لكـل طبقـة مـن ذلـك كالمـا، ولكـل حالـة مـن ذلـك مقامـا، املستمعني 

يقسم أقدار الكالم على أقدار املعاين، ويقسم أقدار املعاين على أقـدار املقامـات، وأقـدار املسـتمعني علـى 

  4».دار تلك احلاالتأق

يف قــول العتــايب متثــل القــدرة اخلاصــة علــى التعبــري حيــث يصــوغ الشــاعر أو النــاثر   البالغــة وداللــة  

كالمـــا مشـــتمال علـــى قـــيم وعناصـــر فنيـــة، مفارقـــا ـــذا التشـــكيل الـــذي أحدثـــه أو الصـــياغة الـــيت أنشـــأها 

تــأثري والداللــة علــى املعــىن مــا ال ــا مــن ال/ مســتوى الكــالم اجلــاري لــدى عامــة النــاس، علــى أن حيقــق بــه

" الداللـة المعياريـة"لكلمـة البالغـة، أمـا  "الوصـفية الداللـة"ثـل هـذه الداللـة حيققه هذا النوع األخـري، ومت

                                                   
. ت .د ط،. د ، بريوت، لبنان،1عبد السالم هارون، دار اجليل، ج : البيان والتبيني، تح : أبو عثمان عمرو بن حبر : اجلاحظ  - 1

 113ط ،ص 
  .136ص ، نفسهاملرجع   - 2
  136ص املرجع نفسه،   - 3
   139 – 138ص  املرجع  السابق،  - 4
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وهــي األكثــر شــيوعا، فتمثــل املباحــث الــيت تــدرس األصــول والقواعــد املتعلقــة بفــن الكلمــة علــى املســتوى 

  .1وبني النقد األديب  اجلمايل، حبيث تنعقد صلة وثيقة بينها

جاهـدا يف حماولـة جتميـع اجلهـود البالغيـة عمـل على وعي ذين املستويني من الداللة ف حازمكان   

تعــاجل إشــكاالت اإلنتــاج األديب، وتقــرر الــيت والنقديــة الســابقة لــه وتنســيقها وانتقــاء أهــم مقوالــا النظريــة 

أو األدبـاء أو اخلطبـاء، بـل ـا دون سـواه مـن الشـعراء تلك الصور املتفردة اليت أبدعها منشـئ الـنص ومتيـز 

إىل أبعد من ذلك حينما حتدد القوانني العامة اليت تضبط العملية اإلبداعية يف حدود  -أحيانا –الذهاب 

مـا يتيحــه العلـم وفلســفته الــيت تسـتجيب ألمنــاط الفكــر وحتوالتـه، واللحظــة التارخييــة ومالبسـاا الــيت أنشــئ 

  . أو ذاك النص هذا فيها

وفضـــال عـــن اخللفيـــات الفلســـفية الـــيت أفـــاد منهـــا حـــازم مـــن الفالســـفة العـــرب ومـــن قـــبلهم أرســـطو   

وعلى وفق منهجيـة ال تقـل شـأنا عـن . عمل حازم على توضيح صناعة الشعر على النحو مفصل ودقيق«

فكـار الـيت نـرى أن ومـن أهـم األ .العـرب والنقـاد من البالغيني بعدهتوا أأو من سبقوه أو  2»منهجية قدامة

حـــازم قـــد اســـتفاد منهـــا وتعامـــل معهـــا بشـــيء مـــن التطـــوير أو التحـــوير أو إعـــادة الصـــياغة تلـــك املرتبطـــة 

  . األسلوبو النظمو التناسبوبالمعنى 

  

  : المعــنى -1.2/أ    

 )هـــ255( الجــاحظبــدءا مــن  يف الدراســات البالغيــة العربيــة باعتنــاء مبــالغ فيــه المعنــىحظــي    
املعاين مطروحة يف الطريق يعرفها العجمي والعريب، والبدوي والقروي، وإمنـا الشـأن يف إقامـة «: الذي اعترب

الوزن وختري اللفظ وسهولة املخرج وكثرة املاء ويف صحة الطبع وجودة السبك، فإمنا الشـعر صـناعة وضـرب 

ل بعـض جهابـذة األلفـاظ قـا«: كتابه البيـان والتبيـني قـائال ، ويذكرها يف  3»من النسج وجنس من التصوير

                                                   
، ص 1996،  2ط  ، القاهرة، مصر،البحث البالغي عند العرب، تأصيل وتقييم، دار الفكر العريب: السيد، شفيع : ينظر  - 1

  . 22 – 21، ص 1999،، بريوت، لبنان 6املوجز يف تاريخ البالغة، دار الفكر املعاصر، ط : واملبارك، مازن  ، 13
ط، .د ت يف تاريخ النقد عند العرب، دار احلكمة للطباعة والنشر، املوصل، العراق،حماضرا: حالوي، ناصر والصفار، ابتسام  - 2

  330ص  ط، .ت.د
دار الكتب العلمية، بريوت،  ،2ج حممد باسل عيون السود،: احليــوان، وضع حواشيه : أبو عثمان عمرو بن حبر : اجلاحظ  - 3

  67، ص1998 ، 1ط لبنان،
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املعـــاين القائمـــة يف صـــدور النـــاس املتصـــورة يف أذهـــام، واملتخلجـــة يف نفوســـهم، واملتصـــلة : ونقـــاد املعـــاين 

خبـــواطرهم، واحلادثـــة عـــن فكـــرهم، مســـتورة خفيـــة، وبعيـــد وحشـــية، وحمجوبـــة مكنونـــة، وموجـــودة يف معـــىن 

خليطـه، وال معـىن شـريكه واملعـاون لـه علـى معدومة، ال يعـرف اإلنسـان ضـمري صـاحبه، وال حاجـة أخيـه و 

إمنا حيي تلك املعاين ذكـرهم هلـا، وإخبـارهم عنهـا، . أموره، وعلى ما ال يبلغه من حاجات نفسه إال بغريه 

 وســائلوال يقــف اجلــاحظ عنــد هــذا احلــد بــل يعتــرب الــذكر واإلخبــار واالســتعمال . 1»..واســتعماهلم إياهــا

وهـــذه اخلصـــال هـــي الـــيت تقرـــا مـــن الفهـــم، «: إىل داللتـــه املعلنـــة يف قولـــه تنقـــل املعـــىن مـــن كينونتـــه اـــردة

وجتليها للعقل، وجتعل اخلفي منها ظاهرا، والغائب شاهدا، والبعيد قريبا، وهي اليت تلخص امللتبس، وحتـل 

، ودقـة املـدخل، يكـون إظهـار ختصار، وعلى قدر وضوح الداللة وصواب اإلشارة، وحسن اال...املنعقد،

. وكلمـــا كانـــت الداللـــة الظـــاهرة أوضـــح وأفصـــح، وكانـــت اإلشـــارة أبـــني وأنـــور، كـــان أنفـــع وأجنـــع . عـــىن امل

بـذلك . والداللة على املعىن اخلفي هو البيان الـذي مسعـت اهللا عـز وجـل ميدحـه، ويـدعو إليـه وحيـث عليـه 

 –مث اعلـــــم «:ويبـني حكـم املعـاين .2» نطـق القـرآن، وبـذلك تفـاخرت العـرب، وتفاضــلت أصـناف العجـم

أن حكــم املعــاين خــالف حكــم األلفــاظ، ألن املعــاين مبســوطة إىل غــري غايــة، وممتــدة إىل  –حفظــك اهللا 

مث يـــذكر أصـــناف الـــدالالت يف قولـــه  3».غـــري ايـــة، وأمســـاء املعـــاين مقصـــورة معـــدودة، وحمصـــلة حمـــدودة

أوهلــا : تــنقص وال تزيــد  ومجيــع أصــناف الــدالالت علــى املعــاين مــن لفــظ وغــري لفــظ، مخســة أشــياء ال«:

وميكـن أن جنمـل نظـرة اجلـاحظ إىل . 4»اللفظ، مث اإلشارة، مث العقد، مث اخلط، مث احلال اليت تسـمى نصـبة

  : املعاين مبا يلي 

أن املعــاين ال ايــة هلــا، والــنص الــذي يشــري إىل ذلــك ال طاملــا أســيء فهمــه، فمــا قصــده اجلــاحظ  •

 .5هو الاية املعاين، ال معىن االحتقار وعدم الالمباالة" ريقاملعاين املطروحة يف الط"بكالمه عن 

                                                   
 . 75، ص البيان والتبيني : اجلاحظ  - 1
  75ص املرجع نفسه،  - 2
  76ص ،  نفسهاملرجع  - 3
  76ص  ،السابقاملرجع  - 4
   145، ص 1986 ،1ط  النظريات اللسانية والبالغية عند العرب، دار احلداثة، بريوت، لبنان،: بناين، حممد الصغري : ينظر  - 5
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.  تكــون عليهــا يف قــوائم املعجمــات باحلالــة الــيت أشــبه مــا تكــون'' مطروحــة يف الطريــق''معــىن أــا  •

فهـــي مبثوثـــة تنتظــــر مـــن يركبهـــا وينظمهــــا ويصـــوغها يف مجلـــة وتراكيــــب تـــؤدي وظيفـــة التخاطــــب 

 . 1واالتصال

لكائنات املوجـودة يف كـل مكـان إىل أذهـان النـاس ونفوسـهم وخـواطرهم بشـكل املعاين تنتقل من ا •

صـــور هـــي يف احلقيقـــة موجـــودة لكنهـــا معدومـــة مـــا مل تظهرهـــا األصـــوات وحـــروف املـــتكلم قصـــد 

 . 2اإلفهام

أمساء املعـاين حكمهـا عكـس حكـم املعـاين، فاملعـاين مبسـوطة إىل غـري غايـة وممتـدة إىل غـري ايـة،  •

 .اين مقصورة معدودة، وحمصلة حمدودة أما أمساء املع

اللفـــظ، واإلشـــارة، والعقـــد، : أصـــناف الـــدالالت علـــى املعـــاين مـــن لفـــظ وغـــري لفـــظ مخســـة هـــي  •

 . واخلط، احلال اليت تسمى نصبة

كمـا سيتضـح عنـد عـرض  حتتـل مكانـة مركزيـة يف مشـروعه البالغـي، و  فإاحازم لدى  المعانيأما 

ونظرتــه إىل املعــاين وحكمهــا  الجــاحظأعمــال أنــه قــد اطلــع علــى   كيفيــة تناولــه ملبحــث املعــاين جنــد

وأصــناف الداللــة عليهــا، لكــن املتتبــع للمنهــاج جيــد أن صــاحبه قــد ســلك طريقــا غــري الطريــق واخــتط 

جــا غـــري الـــنهج الـــذي ســـار عليـــه البالغيـــون والنقــاد، فمبحـــث املعـــاين عنـــد حـــازم مفـــارق ملـــا ورد يف 

ليس املقصود ا العلم الذي تصرف به أحوال اللفظ «: فاملعاين لديه  العربية والنقدية املدونة البالغية

العــريب الــيت يطــابق ــا مقتضــى احلــال، ولكــن املــراد ــا لديــه البحــث يف حقــائق املعــاين ذاــا وأحواهلــا 

فـــال خيـــتلط املـــراد . وانتظامهـــا يف الـــذهن وأســـاليب عرضـــها وصـــور التعبـــري عنهـــا  وطـــرق استحضـــارها

وحبـــث املعـــاين لـــدى حـــازم يتحـــدد مـــن . 3».اين هنـــا مبـــدلول هـــذا اللفـــظ يف االصـــطالح البالغـــيباملعـــ

  :خالل 

  .التعريف بضروب هيئاا وجهات التصرف فيها، وما تعترب به أحواهلا يف مجيع ذلك .  /أ       

أحواهلــا يف طــرق اجــتالب املعــاين وكيفيــات التئامهــا وبنــاء بعضــها علــى بعــض، ومــا تعتــرب بــه .  /ب      

   .مجيع ذلك 

                                                   
 146ص ، نفسهاملرجع   - 1
  146املرجع نفسه، ص   - 2
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إليهــا يف صــوغ الكــالم يشــرح حــازم أصــول النظريــات البالغيــة وطــرق تطبيــق القواعــد الراجعــة .  /ج       

  .على حنو ما تقتضيه وجوه تأدية املعاين 

ويـــدرك حـــازم هـــذه املفارقـــة املنهجيـــة الـــيت أحـــدثها يف حبثـــه عـــن املعـــاين وينبـــه عـــن ســـبقه وأصـــالته   

من التكلم يف مجيع ذلك مسـلكا مل يسـلكه أحـد قبلـي مـن وقد سلكت «: لتأليف يف قوله وانفراده فيه با

هـذا علـى أنـه روح الصـنعة وعمـدة البالغـة . أرباب هذه الصناعة لصعوبة مرامه وتوعر سبيل التوصـل إليـه 

.«1  

املســائل وبعيــدا عــن التفريعــات الــيت وضــعها حــازم للمعــاين واستقصــائه ملراتبهــا وأحواهلــا وأقســامها و   

ملا كان الكالم أوىل األشياء بـأن «: املتعلقة ا نورد قوال حتدث فيه عن داللة الكالم عن املعىن يقول فيه 

بعضــهم بعضـا علــى عـاين الــيت احتـاج النــاس إىل تفامههـا حبسـب احتيــاجهم إىل معاونـة جيعـل دلـيال علــى امل

ر وإفــادم وجـب أن يكـون املــتكلم يبتغـي إمــا حتصـيل املنـافع وإزاحــة املضـار وإىل اسـتفادم حقــائق األمـو 

إمــا بــأن يلقــي إليــه لفظــا يــدل املخاطــب إمــا علــى تأديــة شــيء مــن . إفــادة املخاطــب، أو االســتفادة منــه 

املــتكلم إليــه بالفعــل أو تأديــة معرفــة جبميــع أحوالــه أو بعضــها بــالقول، وإمــا أن يلقــي إليــه لفظــا يدلــه علــى 

الفعـــل أو اقتضـــاء معرفـــة جبميـــع أحوالـــه أو بعضـــها بـــالقول، وكـــان الشـــيء اقتضـــاء شـــيء منـــه إىل املـــتكلم ب

املــؤدى بــالقول ال خيلــو مـــن أن يكــون بينــا فيقتصـــر بــه علــى االقتصــاص أو يكـــون مشــتكال فيــؤدي علـــى 

، وما ميكن أن نستنتجه من هذا النص  2».جهات من التفصيل والبيان واالستدالل عليه واالحتجاج له 

إن املعـاين هـي الصـور احلاصـلة يف األذهـان عـن األشـياء املوجـودة «: يف املعـاين بقولـه والنص الذي يعرف 

فكل شيء له وجود خارج الذهن فإنه إذا أدرك حصلت له صورة يف الذهن تطابق ملـا أدرك . يف األعيان 

لصورة الذهنية منه، فإذا عرب عن تلك الصورة الذهنية احلاصلة عن اإلدراك أقام اللفظ املعرب به هيئة تلك ا

حتــيج إىل وضــع فصــار للمعــن وجــود آخــر مــن جهــة داللــة األلفــاظ فــإذا ا. يف أفهــام الســامعني وأذهــام 

رســوم مــن اخلــط تــدل علــى األلفــاظ مــن مل يتهيــأ لــه مسعهــا مــن املــتلفظ ــا صــارت رســوم اخلــط تقــيم يف 

يضــا وجــود مــن جهــة داللــة اخلــط األفهــام هيــآت األلفــاظ فتقــوم ــا يف األذهــان صــور املعــاين فيكــون هلــا أ

  : ما يلي  –أقول  –ما ميكن أن نستنتجه  3».على األلفاظ الدالة عليها 

                                                   
  18ص ، نفسه املصدر - 1
   345 – 344ص ، نفسه املصدر - 2
  19 – 18ص  السابق،صدر امل - 3



  بالغة النص عند حازم القرطاجني                                              :ثاني الفصل ال

  
 

 84

يرتــب حــازم وجــود املعــاين رتبــا عديــدة فهــي موجــودة وجــود أعيــان ووجــود أذهــان ووجــود ألفــاظ  •

 .ووجود خط 

 . إدراك حازم لشيوع األنظمة اليت اخرتعها الناس لإلشارة إىل األشياء واملعاين •

 .جعل حازم الكالم يف أعلى مراتب التفاضل بني األمور الدالة على املعاين  •

كالم؛ ألنــه أوىل األنظمـة اإلشــارية والدالليـة للداللــة يـرى حـازم أن علــى املـتكلم توجيــه عنايتـه بـال •

 .على املعىن

، مــن خــالل مــا تقــدم لنــا أن نلحــظ ذلــك التقــارب احلاصــل بــني الــرجلني يف األفكــار والتصــورات

وكيــف أن بعــض األفكــار والتصــورات تســتدعي أفكــارا وتصــورات أخــرى ســابقة هلــا تارخييــا؛ لكــن مــا 

نؤكده يف هذا املقام أن األفكار ال تقاس مبرجعياا بقـدر مـا تقـاس بقـدرا علـى التجـاوز والتجديـد، 

جـة فعليـة اإلبداع واخللق، من خالل صيغها وما تستشرفه من آفاق، ومـا حتـدده مـن أطـر حديثـة كنتي

  .للبحث والتدبر والتفكري العميق 

  : التناسـب -2.2/أ

لكـــل ضـــرب مـــن احلـــديث ضـــرب مـــن «وقيمتـــه الفنيـــة فاجلـــاحظ جيعـــل التناســـبعـــرف البالغيـــون   

اللفظ، ولكل نوع من األمساء، فالسخيف للسخيف، واخلفيف للخفيف، واجلزل للجزل، واإلفصـاح 

، وبالغــة املــتكلم لــذلك ال تتــأتى إال إذا حــدث 1»يــةيف موضــع اإلفصــاح، والكنايــة يف موضــع الكنا

منــــا األلفــــاظ علــــى أقــــدار املعــــاين، فكثريهــــا لكثريهــــا، وشــــريفها وإ«: يقــــول . تطــــابق اللفــــظ واملعــــىن 

ذلــك اللفــظ معنــاه،  –أبقــاك اهللا  –ومــىت شــاكل « :ويقــول أيضــا .2»لشــريفها، وســخيفها لســخيفها

ولذلك القدر لفقا، وخـرج مـن مساجـة االسـتكراه، وسـلم  وأعرب عن فحواه، وكان لتلك احلالة وفقا،

  .3»من فساد التكلف، كان قميئا حبسن املوقع، وبانتفاع املستمع

                                                   
  17، ص 2احليوان ، ج: اجلاحظ  - 1
 18، ص2ج املرجع  السابق، - 2
  76البيان والتبيني، ص : اجلاحظ  - 3
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املخاطـب مـن خـالل معرفـة / أساسـا إلفهـام السـامع 1مقتضـى الحـالمن مراعاة  اجلاحظ وجيعل 

ألفاظ قد حصلت ألهلهـا  لكل صناعة«:لقى قبوال لديه يف قوله وت هاقدره ومكانته واللغة اليت يفهم

. بعــد امتحــان ســواها، فلــم تلــزق بصــناعتهم إال بعــد أن كانــت مشــاكال بينهــا وبــني تلــك الصــناعة 

خطبــة أو رســالة، أو يف خماطبــة العــوام والتجــار، أو  وقبــيح بــاملتكلم أن يفتقــر إىل ألفــاظ املتكلمــني يف

ه إذا أخـرب، وكـذلك فـإن مـن اخلطـأ أن يف خماطبة أهله وعبده وأمته، أو يف حديثه إذا حتدث، أو خرب 

ولكـــل مقـــام مقـــال، ولكـــل .  جيلـــب ألفـــاظ األعـــراب وألفـــاظ العـــوام وهـــو يف صـــناعة الكـــالم داخـــل

ومقتضى احلال ـذا الفهـم يقتضـي تناسـب املقـام واملقـال، أي مراعـاة مـا يتطلبـه . 2»..صناعة شكل

  .الغ الرسالة املقام من كلمات وتعابري يتوصل ا إىل إفهام احلاجة وإب

يف البالغــة ميثــل حماولـــة لتحقيــق قــدر مــن التنســيق بـــني  ســعد أبـــو الرضــاوالتناســب كمــا يــذهب 

الوحدات املكونة للنص األديب، علـى مسـتوى املفـردات، والعالقـات البنائيـة الـيت تشـكل الرتاكيـب يف 

بينهمـا مـن التقـاء  إطار بنية فنيـة يتحقـق مـن خالهلـا التواصـل بـني منشـئ الـنص واملتلقـي، ومـا حيـدث

ويقع التناسب بني األلفاظ واملعـاين، ومـن الظـواهر . نفسي متجاذب حول النص وما يثريه من قضايا

مــن جهــة األلفــاظ تناســب اللفظــني مــن حيــث الصــيغة  التناســبمقيــاس البالغيــة الــيت يتحقــق فيهــا 

صــيع والتصــريع واجلنــاس أقــدم وأحجــم، باإلضــافة إىل الرت : الصــرفية املــؤدي إىل التماثــل الصــويت مثــل 

لتناســب يف املقــدار، أمــا التناســب الواقــع مــن جهــة اوالســجع ومحــل اللفــظ علــى اللفــظ يف الرتتيــب و 

  .3املعاين فهو باب واسع ومن الظواهر البالغية الدالة عليه جند املطابقة واملقابلة

السـجع، واتسـاق الرتصـيع، و : أحسـن البالغـة «: ويؤكد هذا كالم قدامة بن جعفر حينما قـال أن

البناء، واعتدال الوزن، واشـتقاق لفـظ مـن لفـظ، وعكـس مـا نظـم مـن بنـاء، وتلخـيص العبـارة بألفـاظ 

مســتعارة، وإيــراد األقســـام موفــورة بالتمام،وتصـــحيح املقابلــة مبعـــان متعادلــة، وصـــحة التقســيم باتفـــاق 

                                                   
الرتاث النقدي والبالغي للمعتزلة حىت اية القرن السادس اهلجري، دار الثقافة، : قصاب، وليد : تاب الحظ تفصيل ذلك يف ك - 1

  109 – 108، ص 1985 ،1ط  الدوحة، قطر،
  175، ص2احليوان، ج: اجلاحظ  - 2
، حامد صاحل الربيعي :نقال عن  45، ص 1987يف البنية والداللة، منشأة املعارف، اإلسكندرية، مصر،: أبو الرضا، سعد  - 3

مقاييس البالغة بني األدباء والعلماء، سلسلة حبوث اللغة العريب، معهد البحوث العلمية وإحياء الرتاث اإلسالمي، الرياض، : خلف 

  . 197، ص1996 ،1ط اململكة العربية السعودية،
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، وتكــافؤ املعــاين يف النظـوم، وتلخــيص األوصـاف نفــي اخلـالف، واملبالغــة يف الرصـف بتكريــر الوصـف

  .1»املقابلة، والتوازي، وإرداف اللواحق ومتثيل املعاين

كالتطــابق والتوافـــق   للتناســـبصـــناعة الشــعر اســـتعمل ألفاظــا مرادفـــة وابــن طباطبــا يف حديثـــه عــن 

فإذا أراد الشاعر بناء قصـيدة خمـض املعـىن الـذي يريـد بنـاء الشـعر عليـه «:يف قوله  واالتفاق والتشاكل

نثرا، وأعد ما يلبسه إياه من األلفاظ اليت تطابقه، والقوايف الـيت توافقـه، والـوزن الـذي يسـلس  يف فكره

فإذا اتفق له بيت يشاكل املعىن الذي يرومـه أثبتـه، وأعمـل فكـره يف شـغل القـوايف مبـا . له القول عليه 

ل بيــت يتفــق لــه تقتضــيه مــن املعــاين علــى غــري تنســيق للشــعر أو ترتيــب لفنــون القــول فيــه، بــل يعلــق كــ

فإذا كملت له املعاين، وكثرت األبيات، وفق بينها بأبيـات . نظمه، على تفاوت ما بينه وبني ما قبله 

مث يتأمــل مــا قــد أداه إليــه طبعــه، ونتجتــه فكرتــه، . تكــون نظامــا هلــا، وســلكا جامعــا ملــا تشــتت منهــا 

ة سـهلة نقيـة، وإن اتفقـت لـه فيستقصي انتقاده، ويرم ما وهى منه، ويبدل بكل لفظة مسـتكرهة لفظـ

قــد شــغلها يف معــىن مــن املعــاين، واتفــق لــه معــىن آخــر مضــاد ملعــىن األول، وكانــت تلــك القافيــة  قافيــة

أوقــع يف املعــىن الثــاين منهــا يف املعــىن األول، نقلهــا إىل املعــىن املختــار الــذي هــو أحســن، وأبطــل ذلــك 

  .2».وطلب ملعناه قافية تشاكله البيت أو نقض بعضه،

ويكــون كالنســاج «: و النقــاش الرفيــق أو نــاظم اجلــوهر يف قولــه  ويصــف الشــاعر بالنســاج احلــاذق

احلـاذق الــذي يفــوف وشـيه بأحســن التفويــف ويسـديه وينــريه وال يهلهــل شـيئا منــه فيشــينه، وكالنقــاش 

الرفيق الذي يضع األصباغ يف أحسن تقاسـيم نقشـه، ويشـبع كـل صـبغ منهـا، حـىت يتضـاعف حسـنه 

ان، وكنـــاظم اجلـــوهر الـــذي يؤلـــف بـــني النفـــيس منهـــا والثمـــني الرائـــق، وال يشـــني عقـــوده، بـــأن يف العيـــ

ســبة واقعـة يف القطعــة مـن الشــعر فيــدعو كمــا جيعـل املنا.3»يفـاوت بــني جواهرهـا يف نظمهــا وتنسـيقها

خيلط كالم البدوي بكالم احلضـري املولـد، وال خياطـب العامـة بكـالم مـن حقـه أن جيعـل  الشاعر أال 

وكـذلك الشـاعر إذا «:يقـول . خماطبة اخلاصة فلكل مقام مقال ولكـل طبقـة مـا يناسـبها مـن املعـاينيف

وإذا أتـى بلفظـة . البدوي الفصـيح، مل خيلـط بـه احلضـري املولـدأسس شعره على أن يأيت فيه بالكالم 

                                                   
  . 201ص : نقال عن السابق  03اظ، ص جواهر األلف: بن جعفر، قدامة  - 1
ط، ص .ت.حممد زغلول سالم، منشأة املعارف ، اإلسكندرية، مصر، د: عيار الشعر، تح : حممد بن أمحد العلوي  طباطبا، ابن - 2
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، الصـــعبة غريبـــة أتبعهـــا أخواـــا، وكـــذلك إذا ســـهل ألفاظـــه، مل خيلـــط ـــا األلفـــاظ الوحشـــية، النـــافرة

، القيــاد، ويقــف علــى مراتــب القــول والوصــف يف فــن بعــد فــن، ويتعمــد الصــدق والوفــق يف تشــبيهاته

وحكاياتـــــه، وحيضـــــر لبـــــه عنـــــد كـــــل خماطبـــــة ووصـــــف، فيخاطـــــب امللـــــوك مبـــــا يســـــتحقونه مـــــن جليـــــل 

املخاطبــــات، ويتــــوقى حطهــــا عــــن مراتبهــــا، أو أن خيلطهــــا بالعامــــة، كمــــا يتــــوقى أن يرفــــع العامــــة إىل 

ويعد لكل معىن ما يليق به، ولكل طبقة ما يشاكلها، حىت تكون االستفادة من قولـه .ات امللوكدرج

   1» .يف وضعه الكالم مواضعه أكثر من االستفادة من قوله يف حتسني نسجه وإبداع نظمه

ويف كالمــه عــن تــأليف الشــعر يــدعو ابــن طباطبــا الشــاعر إىل تأمــل صــناعته واالجتهــاد يف حتســني 

وينبغــي للشــاعر أن يتأمــل تــأليف «:راعيــا تنســيق األبيــات وحســن جتاورهــا وتالؤمهــا يف قولــه هيئاــا م

شعره، وتنسيق أبياته، ويقف على حسن جتاورهـا أو قبحـه، فـيالئم بينهـا لتنـتظم لـه معانيهـا، ويتصـل 

كالمــه فيهــا، وال جيعــل بــني مــا قــد ابتــدأ وصــفه وبــني متامــه فضــال مــن حشــو لــيس مــن جــنس مــا هــو 

فينسى السـامع املعـىن الـذي يسـوق القـول إليـه كمـا أنـه حيـرتز مـن ذلـك يف كـل بيـت، فـال يباعـد   فيه،

شو يشينها ويتفقد كل مصراع، هـل يشـاكل مـا قبلـه كلمة عن أختها، وال حيجز بينها وبني متامها حب

ال ؟ فرمبا اتفق للشاعر بيتـان يضـع مصـراع كـل واحـد منهمـا يف موضـع اآلخـر، فـال يتنبـه علـى ذلـك إ

ويصــف الشــعر الــذي يتحــرى فيــه صــاحبه هــذه املعــايري فــال خيــل ــا  2».مــن دق نظــره ولطــف فهمــه

وأحسـن الشـعر مـا ينـتظم القـول فيـه انتظامـا يتسـق بـه أولـه مـع آخـره، علـى مـا ينسـقه قائلـه، «:قائال 

إذا  يفهـا، فـإن الشـعرفإن قدم بيتا على بيت دخله اخللل، كما يدخل الرسائل واخلطـب إذا نقـض تأل

، وكلمـات احلكمـة املســتقلة بـذاا، واألمثـال الســائرة أسـس تأسـيس فصــول الرسـائل القائمـة بأنفســها

املوســومة باختصــارها مل حيســن نظمــه، بــل جيــب أن تكــون القصــيدة كلهــا ككلمــة واحــدة يف اشــتباه 

  .3»..أوهلا بآخرها، نسجا، وحسنا، وفصاحة وجزالة ألفاظ ودقة معان وصواب تأليف

اعلــم أن «:كــالم اجلــاحظ وابــن طباطبــا مــا ذهــب إليــه عبــد القــاهر يف رســالته عــن اإلعجــازويؤكــد  

لكل نوع مـن املعـىن نوعـا مـن اللفـظ هـو بـه أخـص وأوىل، وضـروبا مـن العبـارة هـو بتأديتـه أقـوم، وهـو 

فيــه أجلــى، ومأخــذا إذا أخــذ منــه كــان إىل الفهـــم أقــرب، وبــالقبول أخلــق، وكــان الســمع لــه أوعـــى، 
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وإذا كان الشيء متعلقـا بغـريه، ومقيسـا علـى سـواه، كـان مـن خـري مـا يسـتعان بـه . إليه أميل والنفس 

يف النفوس أن يوضع له مثـال يكشـف عـن وجهـه ويـؤنس بـه، ويكـون  على تقريبه من األفهام وتقريره

  .1»زماما عليه ميسكه على املتفهم له والطالب له

جيعله علما شريفا ويرجع قلة اعتناء  فالسيوطيرين هذا وقد استفرد التناسب بعناية قلة من املفس 

الـذي كــان  الشـيخ أبــو بكـر النيســابورياملفسـرين بـه لدقتــه، ويـذكر أن أول مـن أظهــر علـم املناســبة 

ومــا احلكمــة يف جعــل هــذه الســورة إىل مل جعلــت هــذه اآليــة إىل جنــب هــذه، «:يقــول إذا قــرئ عليــه 

وممــن صــنف يف هــذا . »غــداد لعــدم علمهــم باملناســبةجنــب هــذه الســورة؟  وكــان يــزري علــى علمــاء ب

بالبرهـان فــي مناسـبة ترتيــب ســور "صـنف كتابــا دعـاه  أبـو جعفــر بـن الزبيــرالعلـم الشـريف العالمــة 
والسـيوطي " نظـم الـدرر فـي تناسـب اآلي والسـور"كتابـه   برهـان الـدين البقـاعيوالشـيخ " القرآن

      .2" الدرر في تناسب السور تناسب"و  "اإلتقان في علوم القرآن"ألف كتابيه 
كمــا   ؛ ألنــهقانونــا أساســيا يف تنظــريه ملســائل القــول الشــعري التناســبجعــل قــانون قــد أمــا حــازم ف

كلمــا وردت أنــواع الشــيء وضــروبه مرتتبــة علــى نظــام متشــاكل وتــأليف متناســب كــان ذلــك «:يقــول 

، ويــرد 3»وقــع الــذي ترتــاح لــهأدعــى لتعجيــب الــنفس وإيالعهــا باالســتماع مــن الشــيء، ووقــع منهــا امل

  : التناسب لديه يف عدة مواضع من املنهاج نذكر منها 

وأحسـن مواقـع التخييـل «:يقـول القرطـاجين  حوال التي فيهـا القـولفي تناسب المعاني واأل /1   

 أن يناط باملعاين املناسبة للغرض الذي فيه القـول كتخييـل األمـور السـارة يف التهـاين، واألمـور املفجعـة

فإن مناسبة املعىن للحـال الـيت فيهـا القـول وشـدة التباسـه ـا يعـاون التخييـل علـى مـا يـراد . يف املراثي 

  .4»من تأثر النفس ملقتضاه

                                                   
: نقال عن السعدين، مصطفى  107يف اإلعجاز ضمن ثالث رسائل يف اإلعجاز،  صالرسالة الشافية : اجلرجاين، عبد القاهر - 1

  07، ص 1994 ،1ط  املدخل إىل بالغة النص، منشأة املعارف ، اإلسكندرية، مصر،
حممد الشريف : قدم له وعلق عليه،2ج اإلتقان يف علوم القرآن، : السيوطي، جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر : ينظر  - 2

 299ص  ،1999، 1ط  مصطفى القصاص، مكتبة املعارف، الرياض، اململكة العربية،: كر، وراجعه س
 245منهاج البلغاء، ص : القرطاجين، حازم  - 3
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بعد أن يعرض وصـية أيب متـام للبحـرتي يـورد قولـه في تناسب المعاني واألغراض والمقاصد / 2   

ار الوقـــت املســـاعد وإمجـــاع اخلـــاطر والتعـــرض إن النـــاظم إذا اعتمـــد مـــا أمـــره بـــه أبـــو متـــام مـــن اختيـــ«:

إذا قصد الروية أن حيضر مقصـده  كيف مال فحقيق عليهللبواعث على قول الشعر وامليل مع اخلاطر  

يف خيالــه وذهنــه واملعــاين الــيت هــي عمــدة لــه بالنســبة إىل غرضــه ومقصــده ويتخيلهــا تتبــع بــالفكر يف 

بــارات أو أكثرهــا طرفــا أو مهيــأ لــن يصــري طرفــا مــن عبــارات بــدد، مث يلحــظ مــا وقــع يف مجيــع تلــك الع

مث يضع الـوزن والـروي حبسـبها لتكـون . الكلم املتماثلة املقاطع الصاحلة ألن تقع يف بناء قافية واحدة 

مث يقسـم املعـاين و العبـارات علـى الفصـول ويبـدأ منهـا ... قوافيه متمكنة تابعة للمعاين ال متبوعة هلـا 

دأ به، مث يتبعه مـن الفصـول مبـا يليـق أن يتبعـه بـه ويسـتمر هكـذا علـى الفصـول مبا يليق مبقصده أن يب

   .1»..فصال فصال

يف حديثــه عــن حتســني هيــآت العبــارات  يقــول القرطــاجين والكلمــات فــي تناســب الحــروف /3

والــتالؤم . وتالؤمــه  ومــن ذلــك حســن التــأليف«: والتــأنق يف اختيــار موادهــا وإجــادة وضــعها ورصــفها

منهـــا أن تكـــون حـــروف الكـــالم بـــالنظر علـــى ائـــتالف بعـــض حـــروف : كـــالم علـــى أحنـــاء يقـــع يف ال

الكلمة مـع بعضـها وائـتالف مجلـة كلمـة مـع مجلـة كلمـة تالصـقها منتظمـة يف حـروف خمتـارة متباعـدة 

املخارج مرتتبة الرتتيـب الـذي يقـع فيـه خفـة وتشـاكل مـا، ومنهـا أال تتفـاوت الكلـم املؤتلفـة يف مقـدار 

فتكـون الواحـدة يف ايـة االبتـذال واألخـرى يف ايـة احلوشـية وقلـة االسـتعمال، ومنهـا أن االستعمال 

تتناســب بعــض صــفاا مثــل أن تكــون إحــدامها مشــتقة مــن األخــرى مــع تغــاير املعنيــني مــن جهــة أو 

جهات أو تتماثل أوزان الكلـم أو تتـوازن مقاطعهـا، ومنهـا أن تكـون كـل كلمـة قويـة الطلـب ملـا يليهـا 

  .2»الكلم أليق ا من كل ما ميكن أن يوضع موضعهامن 
وملا كانت أغراض الشعر شىت وكان منهـا «: يورد حازم قوله في تناسب األغراض واألوزان / 4

مــا يقصــد بــه اجلــد والرصــانة ومــا يقصــد بــه اهلــزل والرشــاقة، ومنهــا مــا يقصــد بــه البهــاء والتفخــيم ومــا 

. ى تلك املقاصد مبا يناسبها من األوزان وخييلها للنفـوس يقصد به الصغار والتحقري، وجب أن حتاك

فإذا قصد الشاعر الفخر حاكى غرضه باألوزان الفخمة الباهية الرصـينة، وإذا قصـد يف موضـع قصـدا 

هزليــا أو اســتخفافيا وقصــد حتقــري شــيء أو العبــث بــه حــاكى ذلــك مبــا يناســبه مــن األوزان الطائشـــة 
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وكانــت شــعراء اليونــانيني تلتــزم لكــل غــرض وزنــا يليــق بــه وال . صــد القليلــة البهــاء، وكــذلك يف كــل مق

  .1»تتعداه فيه إىل غريه
  :النظــم  -3.2/أ

ال يبعــد أن تكــون العمليــة اإلبداعيــة عمليــة تنظيميــة خاصــة يــتم مــن خالهلــا إجيــاد صــيغ أســلوبية 

واحلاجـة، وتـتم هــذه  مبتكـرة وغـري مسـبوقة اســتجابة حلساسـية التجربـة والواقــع، الفكـر واللغـة، املوقــف

العمليــة يف حــدود مــا تتيحــه اللغــة مــن خيــارات ال متناهيــة، ومــا يســمح بــه النظــام اللغــوي الــذي ميثــل 

والصــيغة األســلوبية . مــن خالهلــا خطابــه األديب / ســلطة ومواضــعات مفروضــة علــى املبــدع ينشــئ ــا

املســتوى "عنــد األســلوبيني  ملســتوى معــني مــن الكــالم يعــرف" مفارقــة"املبتكــرة وغــري املســبوقة حتمــل 

وحــــدد " الكــــالم"و" اللغــــة"بــــني  دوسوســــييرق أو مســــتوى التخاطــــب العــــادي، ومنــــذ فــــر " العــــادي

أصــبح األســلوبيون أكثــر وعيــا ــذين املســتويني مــن اللغــة، " األداء"و" الكفــاءة"مفهــوم  تشومســكي

للــنص، وحتــددها  ةوأصــبحت أي دراســة أســلوبية تطمــح إىل أن تضــع يــدها علــى الســمات األســلوبي

  .حتديدا بأسلوب علمي رصني، وترفض وصف هذه السمات بعبارات غامضة وجمملة 

تراثنــا البالغــي مــن خــالل جهــد عبــد القــاهر الــذي يقــول  ولنــا أن نلحــظ هــذه اخلاصــية العلميــة يف

ال يكفــي يف علــم الفصــاحة أن تنصــب هلــا قياســا مــا، وأن تصــفها وصــفا جممــال، وتقــول فيهــا قــوال «:

ال، بــل ال تكـون مــن معرفتهـا يف شــيء حـىت تفصــل القـول وحتصــل، وتضـع اليــد علـى اخلصــائص مرسـ

وتكـــون معرفتـــك معرفـــة .الـــيت تعـــرض يف نظـــم الكلـــم، وتعـــدها واحـــدة واحـــدة، وتســـميها شـــيئا شـــيئا 

الصـــنع احلـــذق الـــذي يعلـــم علـــم كـــل خـــيط مـــن اإلبريســـم الـــذي يف الـــديباج وكـــل قطعـــة مـــن القطـــع 

املقطــع، وكــل آجــرة مــن اآلجــر الــذي يف البنــاء البــديع، وإذا نظــرت إىل الفصــاحة املنجــوزة يف البــاب 

هــذا النظــر، وطلبتهــا هــذا الطلــب، احتجــت إىل صــرب علــى التأمــل، ومواظبــة علــى التــدبر، وغلــى مهــة 

، وأبيـــت إال أن تــأىب لــك أن تقنــع إال بالتمــام، وأن تربــع إال بعــد بلــوغ الغايــة، ومــىت جشــمت ذلــك

   .2»..د أممت إىل غرض كرمي، وتعرضت ألمر جسيم تكون هناك، فق
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ـــل "إىل عبـــد القـــاهر اجلرجـــاين الـــذي قـــدم يف كتابـــه  الـــنظميرجـــع كثـــري مـــن الدارســـني مقولـــة  دالئ
نظريــة أشــعرية يف اإلعجــاز، وذهــب طــوال وعرضــا وأبــان عــن متاســك  "أســرار البالغــة"و "اإلعجــاز

تعــددت املســالك الــيت قـد و  .العــريب  والشــعر رمي قــرآن الكـمنهجـي يف طــرح نظريتــه والتمثيـل هلــا مــن ال

ارتادها اجلرجاين يف شرح نظريته على حنـو يصـعب تلخيصـها أو تقـدميها مـن دون متثيـل أو إشـارة إىل 

 التشــعب ةمـا ترمــي إليــه، لكـن هنــاك بعــض النصـوص الــيت قــدمها اجلرجـاين ميكــن أن ختفــف مـن وطــأ

الــيت نــرى أــا أهــم مــا قدمــه  –جــاز، وهاتــه النصــوص والتــدقيق الــذي عــاجل بــه اجلرجــاين مســألة اإلع

تقدمي صورة كاملة عـن نظريـة الـنظم؛ لكـن عـذرنا يف كـل ذلـك ندرك مسبقا أا ال تفي ب –اجلرجاين 

أننا نتتبع الفكرة من حيث وجودها ومعاملها الرئيسة بعيدا عن التفصيل الذي يتخون ذهـن املتتبـع ملـا 

تفصـيالا عنــد هـذا العلـم أو ذاك إذ يكفـي مـن القـالدة مـا أحــاط نقـدم، إنـه وقـوف علـى الفكـرة ال 

  .بالعنق كما يقال

وممـا جيـب إحكامـه بعقـب هـذا «:يفرق عبد القاهر بني احلروف املنظومة والكلم املنظومة يف قولـه 

الفصـل الفـرق بـني قولنـا حـروف منظومـة وكلــم منظومـة وذلـك أن نظـم احلـروف هـو تواليهـا يف النطــق 

نظمهـــا مبقتضـــى عـــن معـــىن وال النـــاظم هلـــا مبقتـــف يف ذلـــك رمســـا مـــن العقـــل اقتضـــى أن فقـــط ولـــيس 

يتحرى يف نظمه هلا ما حتراه فلو أن واضع اللغة كان قد قال ربض مكان ضرب ملـا كـان يف ذلـك مـا 

وأما نظم الكلم فليس األمر فيه كذلك ألنك تقتفي يف نظمها آثار املعاين وترتبها . يؤدي إىل فساد 

ســـب ترتيـــب املعــاين يف الـــنفس، فهـــو إذن نظــم يعتـــرب يف ه حـــال املنظــوم بعضـــه مـــع بعـــض، علــى ح

  .1».كيف جاء واتفق وليس هو النظم الذي معناه ضم الشيء إىل الشيء  

ويؤكد أن الفائدة من معرفة هذا الفرق بني نظم احلروف ونظـم الكلمـات جيعلنـا نـدرك أن الغـرض 

ق مــا اقتضــاه النطــق، بــل تناســق دالالــا وتالقــي معانيهــا وفــ مــن نظــم الكلــم لــيس تــوايل ألفاظهــا يف

بـنظم الكلـم أن توالـت والفائدة من معرفة هذا الفرق أنك إذا عرفته أن ليس الغرض «:إعمال العقل 

ألفاظها يف النطق، بل أن تناسقت داللتها وتالقت معانيها علـى الوجـه الـذي اقتضـاه العقـل، وكيـف 

يل األلفاظ يف النطق، بعد أن ثبت أنه نظم يعتـرب فيـه حـال املنظـوم بعضـه يتصور أن يقصد به إىل توا

  .2».مع بعض، وأنه نظري الصياغة والتحبري والتفويف والنقش وكل ما يقصد به التصوير
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لـو كـان القصـد بـالنظم إىل اللفـظ نفسـه دون «:ويبني ما ذهب إليه يف تفصيل وشرح دقيـق قـائال 

يف النفس مث النطق باأللفـاظ علـى حـذوها لكـان ينبغـي أن ال خيتلـف  أن يكون الغرض ترتيب املعاين

حال اثنني يف العلم حبسن النظم أو غري احلسن فيه ألما حيسان بتـوايل األلفـاظ يف النطـق إحساسـا 

  1.»واحدا

ال يتصــور أن تعــرف للفــظ «:أــا تابعــة للمعــاين ولواحــق هلــا كمــا يقــول اجلرجــايناأللفــاظ حكــم و 

 أنتعرف معناه، وال أن تتـوخى يف األلفـاظ مـن حيـث هـي ألفـاظ ترتيبـا ونظمـا، وأنـك موضعا من غري

تتوخى الرتتيـب يف املعـاين وتعمـل الفكـر هنـاك فـإذا مت لـك ذلـك أتبعتهـا األلفـاظ وقفـوت ـا آثارهـا، 

وإنــك إذا فرغــت مــن ترتيــب املعــاين يف نفســك مل حتــتج إىل أن تســتأنف فكــرا يف ترتيــب األلفــاظ بــل 

ا ترتتب لك حبكم أا خدم للمعاين وتابعة هلا والحقة ا، وان العلـم مبواقـع املعـاين يف الـنفس، جتده

  .2».علم مبواقع األلفاظ الدالة عليها يف النطق 

بــــني الكلمــــات والوحــــدات الدالــــة يف السلســــلة الكالميــــة فكــــل كلمــــة " لتعلــــقا"و أســــاس الــــنظم 

لـــم أنـــك إذا رجعـــت إىل نفســـك علمـــت علمـــا ال واع«وتأخـــذ بعناقهـــا  وتطلبهـــا صـــاحبتها تقتضـــي

يعرتضـه الشـك أن ال نظـم يف الكلـم وال ترتيـب حـىت يعلـق بعضـها بـبعض ويبـىن بعضـها علـى بعــض، 

وجتعل هذه بسبب من تلك هذا ما ال جيهله عاقل وال خيفى على أحد مـن النـاس، وإذا كـان كـذلك 

  . 3».. سبب من صاحبتهافبنا أن ننظر إىل التعليق والبناء وجعل الواحدة منها ب

متعلــق بالعديــد مــن املصــطلحات كــالطبع واملــذهب والغــرض وحســن التصــرف  والــنظم لــدى حــازم

والطبـع هـو اسـتكمال للـنفس . النظم صناعة آلتها الطبـع «:والقوى الفكرية واخلاطر من خالل قوله 

، أن ينحــى بــه شــعرييف فهــم أســرار الكــالم، والبصــرية باملــذاهب واألغــراض الــيت مــن شــأن الكــالم ال

حنوهــا، فــإذا أحاطــت بــذلك علمــا قويــت علــى صــوغ الكــالم حبســبه عمــال، وكــان النفــوذ يف مقاصــد 

الـــنظم وأغراضـــه وحســـن التصـــرف يف مذاهبـــه وأحنائـــه إمنـــا يكونـــان بقـــوى فكريـــة واهتـــداءات خاطريـــة 

ملصــطلحية ويشـي مصــطلح الــنظم لــدى حـازم وهــو داخــل املنظومــة ا. 4»تتفـاوت فيهــا أفكــار الشــعراء
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الــيت أشــرنا هلــا مــن قبــل متعلــق بكامــل آليــات إنتــاج القــول بدايــة مــن القــوى الفكريــة وامللكــات علــى 

ويضــــع حــــازم الــــنظم يف مقابــــل األســــلوب، والــــنظم لديــــه خمــــتص .  1تكــــوين مــــذهب شــــعري خــــاص

و يف قوله على هذا النحأليفات املعنوية، وقد أوردمها تبالتأليفات اللفظية أما األسلوب فهو خمتص بال

ملا كانت األغراض الشعرية يوقع يف واحد منها اجلملة الكبـرية مـن املعـاين واملقاصـد، وكانـت لتلـك «:

املعــاين جهــات فيهــا توجــد ومســائل منهــا تقتــىن كجهــة وصــف احملبــوب وجهــة وصــف اخليــال وجهــة 

وصــف الطلــول وجهــة وصــف يــوم النــوى ومــا جــرى جمــرى ذلــك يف غــرض النســيب، وكانــت حتصــل 

نفس باالستمرار على تلك اجلهات والنقلة مـن بعضـها إىل بعـض وبكيفيـة االطـراد يف املعـاين صـورة لل

وهيــأة تســمى األســلوب، وجــب أن تكــون نســبة األســلوب إىل املعــاين نســبة الــنظم إىل األلفــاظ، ألن 

األسلوب حيصل عن كيفية االستمرار يف أوصاف جهة جهة من جهات غرض القول وكيفية االطراد 

فكان مبنزلة الـنظم يف األلفـاظ الـذي هـو صـورة كيفيـة النقلـة مـن بعضـها . أوصاف جهة إىل جهة من

فاألســــلوب هيــــأة حتصــــل عــــن . فيهــــا مــــن ضــــروب الوضــــع وأحنــــاء الرتتيــــب . إىل بعــــض ومــــا يعتمــــد 

  . 2»التأليفات املعنوية، والنظم هيأة حتصل عن التأليفات اللفظية

علــى ضــرورة التناســب يف األســلوب والــنظم ليشــكال مــن  ويف نــص يلــي الــنص الســابق يؤكــد حــازم

وملـــا كـــان األســـلوب يف املعـــاين بـــإزاء الـــنظم يف «:هــذا التناســـب أرقـــى صـــور الكمـــال للـــنص الشــعري 

األلفاظ وجب أن يالحظ فيه من حسن االطراد والتناسب والتلطف يف االنتقال عن جهـة إىل جهـة 

لــنظم مــن حســن االطــراد مــن بعــض العبــارات علــى والصــريورة مــن مقصــد إىل مقصــد مــا يالحــظ يف ا

وممــا جيــب أن يكــون حــال األســلوب فيــه علــى حنــو مــا يكــون . بعــض ومراعــاة املناســبة ولطــف النقلــة 

النظم عليه مالحظة الوجوه اليت جتعلهما خميلني للحال الـيت يريـد ختيلهـا الشـاعر مـن رقـة أو غلظـة أو 

  .3».غري ذلك 

  : األسلـوب  -4.2/أ  
واعلم أن «:األسلوب عند عبد القاهر مبصطلح النظم وذلك عند تعرضه إىل االحتذاء يف قوله  اقرتن

االحتـذاء عنـد الشـعراء وأهـل العلــم بالشـعر وتقـديره ومتييـزه أن يبتـدئ الشــاعر يف معـىن لـه وغـرض أســلوبا، 
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يف شــعره فيعمــد شــاعر آخــر إىل ذلــك األســلوب فيجــئ بــه  ه،واألســلوب الضــرب مــن الــنظم والطريقــة فيــ

والـنص . 1»..فيشبه مبن يقطع أدميه نعال على مثال نعل قد قطعها صاحبها فيقال قد احتذى علـى مثالـه

يبني التطابق احلاصل بني املصطلحني عند اجلرجاين إذ النظم هو األسلوب، وتنشأ من خالل ذلك داللـة 

القـــاهر عـــن األســـلوب معينـــة يكـــون الـــنظم فيهـــا كـــل تشـــكيل فـــين خـــاص للمـــادة األدبيـــة، فحـــديث عبـــد 

حـــديث عـــن فنيـــة الـــنظم ومـــا يـــتم خـــالل هـــذه العمليـــة مـــن ابتكـــار للصـــيغ واخليـــاالت والصـــور، مبعـــىن أن 

مطــابق للــنظم بوصــفهما ممثلــني إلمكانــات خلــق تنوعــات لغويــة تابعــة  –إىل حــد بعيــد جــدا  –األســلوب 

  .2طه النظام اللغوير نوعي واع يضبلتموجات الفكر والعاطفة، وهذا اخللق دوما قائم اختيا

نـه اطلـع علـى جهـد عبـد يـوحي أ محمـد عبـد المطلـبوحازم يف حتديده ملفهوم األسلوب كما يرى 

القاهر، واستوعب مفهومه للنظم؛ لكنه يذهب إىل أفق أرحب من اجلرجاين فيجعل النظم شامال للعمليـة 

فكـري الـذي أقـره عبـد القـاهر ألغـى احلـاجز ال –كمـا يقـول عبـد املطلـب   –اإلبداعية، وهو يف طرحه هذا 

بتوقفــه يف دراســة الـــنظم علــى اجلملـــة، أو مــا هـــو يف حكمهــا اعتمـــادا علــى أســـاس العالقــات النحويـــة يف 

إذ جنـد وحازم يف معاجلته ملفهوم األسلوب مل يستقر على اجتاه واحد يف معـىن األسـلوب .  3تركيب اجلمل

ويـــة يف مقابـــل الـــنظم الـــذي ميثـــل هيئـــة حتصـــل عـــن أن هـــذا ملفهـــوم ميثـــل هيئـــة حتصـــل عـــن التأليفـــات املعن

ملــا كانــت األغــراض الشــعرية يوقــع يف واحــد منهــا اجلملــة الكبــرية مــن املعــاين  «:التأليفــات اللفظيــة يف قولــه 

واملقاصـــد، وكانـــت لتلـــك املعـــاين جهـــات فيهـــا توجـــد ومســـائل منهـــا تقتـــىن كجهـــة وصـــف احملبـــوب وجهـــة 

وصــف يــوم النــوى ومــا جــرى جمــرى ذلــك يف غــرض النســيب، وصــف اخليــال وجهــة وصــف الطلــول وجهــة 

وكانــت حتصــل للــنفس باالســتمرار علــى تلــك اجلهــات والنقلــة مــن بعضــها إىل بعــض وبكيفيــة االطــراد يف 

املعــــاين صــــورة وهيــــأة تســــمى األســــلوب، وجــــب أن تكــــون نســــبة األســــلوب إىل املعــــاين نســــبة الــــنظم إىل 

ســتمرار يف أوصــاف جهــة جهـــة مــن جهــات غــرض القـــول األلفــاظ، ألن األســلوب حيصــل عــن كيفيـــة اال

فكــان مبنزلــة الــنظم يف األلفــاظ الــذي هــو صــورة كيفيــة النقلــة . وكيفيــة االطــراد مــن أوصــاف جهــة إىل جهــة

فاألسـلوب هيـأة حتصـل عـن . فيهـا مـن ضـروب الوضـع وأحنـاء الرتتيـب . من بعضها إىل بعض وما يعتمـد 
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حبســب عبــد  –، وحــازم يف هــذا الــنص 1»ل عــن التأليفــات اللفظيــةالتأليفــات املعنويــة، والــنظم هيــأة حتصــ

دمــج معطيــني معــرفيني ميــثالن مقولــة الــنظم لعبــد القــاهر ومفهــوم األســلوب عنــد أرســطو الــذي  -املطلــب

يقــول بوحــدة العمــل الفــين والنظــر إليــه علــى أنــه ميثــل وحــدة متكاملــة متتــد لتشــمل القطعــة األدبيــة ككــل 

  .متماسك

إىل أن هنـــاك صـــلة وطيـــدة بـــني األســـلوب واجلـــنس األديب الـــذي فيـــه القـــول، وقـــد  حـــازم كمـــا يـــدعو

خصص القسم الرابع من املنهاج للحديث عن هذه القضية ففي املنهج األول من القسم الرابع يف حديثـه 

ولـــه قســـمة . ر ينقســـم أوال إىل طريـــق جـــد وطريـــق هـــزل عوالشـــ«:عـــن طريـــق اجلـــد واهلـــزل يف الشـــعر يقـــول 

، فأمــا طريقــة اجلــد فهــي مــذهب يف الكــالم تصــدر ...ة مــا تتنــوع إليــه املقاصــد واألغــراض،أخــرى مــن جهــ

وأمــا طريقــة اهلــزل فإــا مــذهب يف الكــالم . األقاويــل فيــه عــن مــروءة وعقــل بنــزاع اهلمــة واهلــوى إىل ذلــك

تقسـيم ويرجع عبد املطلـب هـذا ال. 2».بنزاع اهلمة واهلوى إىل ذلكفيه عن جمون وسخف  لاألقاويتصدر 

إىل ثقافة حازم الفلسفية وتأثره بأرسطو الذي فرق بني مفهـومي الرتاجيـديا والكوميـديا يف الشـعر اليونـاين، 

فقسم حازم الشعر العريب بناء على القسمة اليونانية الـيت وضـعها أرسـطو وأقرهـا ابـن سـينا يف تلخيصـه إىل 

  .3طريقة اجلد وطريقة اهلزل : طريقتني 

أبــان علــى وعــي منهجــي مكنــه مــن اإلفــادة مــن  ا ســابقا ميكــن القــول أن حــازمبــالنظر إىل مــا قــدمن

التصــورات واألفكــار الســابقة لــه ووظفهــا بشــكل خيــدم توجهــه يف إرســاء علــم شــعر عــريب ومبقــوالت عربيــة 

كان أقرب إىل أمنوذج املنظر األديب منه إىل أمنوذج الناقـد الـذي تسـتهلك نظرتـه أصيلة، وهو يف عمله هذا  

يتعامـــل مـــع الـــنص ليبـــني مـــواطن اجلـــودة «) أي الناقـــد(يمـــات النظريـــة الســـطحية، ألن هـــذا األخـــري التعم

والرداءة وأسباا، أو ليبني لنا مدى انفعالـه بـه، أو ليصـدر لنـا حكمـا أو تقوميـا لـه، أمـا املنظـر األديب فإنـه 

مـال وإمنـا لكـي يسـتنبط يهتم جبملة من النصوص ال لكي يصدر أحكامـا أو يصـور انفعالـه إزاء هـذه األع

  . 4»مبادئ عامة شاملة تبني حقيقة األدب وأثــره كظاهرة عامة 
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   :اإلطار النظري /ب

  : الدافع. 1/ب   

حلــول أو  تقــدميعــادة مــا تصــدر االجنــازات العلميــة الــيت تقــدم شــكال اســتثنائيا مــن اجلهــد اجلــاد ل  

 ويغـدو هـذا. ستنبت مـن رحـم التجربـة تغذيه احلاجة، ويتعديل مسار ما عن تصور عميق يولده الواقع، و 

مهــا فكريــا حيــاول أن يقــدم نفســه ــدوء واعتــدال ووضــوح يف شــكل صــياغة نظريــة تســتوعب أبعــاد  االجنــاز

اإلشكاالت املطروحة، وحتللها وتعمل على طرح حلول هلا بعيدا عن املغالطة والتبسيط الذي يلغي قيمهـا 

  .الفكرية والعلمية 

س بعضا من هذه املالمح اليت قـدمنا يف كتـاب املنهـاج، فحـازم مـن جهـة كونـه ناقـدا وبالغيـا ونلم  

ثنايــا مصــنفه أن يعلــم للعمليــة اإلبداعيــة، وحــاول يف  كليــة  تبــىن مهــا فكريــا عظيمــا متثــل يف صــياغة قــوانني

زمــان الــذين الصــناعة كيفيــة إنشــاء شــعر جيــد يتذوقــه املتلقــي، وضــيق حــازم بشــعراء زمانــه و متعــاطي هــذه 

 هفخــاض يف مســائل عديــدة تتعلــق بكيفيــة إنشــاء القــول ومهيئاتــ ســبقوه بقــرنني دفعــه إىل تبــين هــذا الفعــل

وضروب التصرف يف املعاين وأحنائها ومناسبة املبـاين لألغـراض واألسـاليب الشـعرية وغـري ذلـك مـن مسـائل 

: لــت إليهــا صــناعة الشــعر يف زمانــه ويقــول حــازم يف هــذا الصــدد مبينــا احلــال الــيت آ.  1فــن القــول الشــعري
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فلــم يوجــد فــيهم علــى طــول هــذه املــدة مــن حنــا حنــو الفحــول وال مــن ذهــب مــذاهبهم يف تأصــيل مبــادئ «

فخرجــوا بــذل عــن مهيــع الشــعر ودخلــوا يف . الكــالم وإحكــام وضــعه وانتقــاء مــواده الــيت جيــب حنتــه منهــا 

رعيـــل األول مـــن قـــدمائهم واحللبـــة الســـابقة زمانـــا هـــذا علـــى كثـــرة املبـــدعني املتقـــدمني يف ال. حمـــض الـــتكلم 

  .1»وإحسانا منهم

وتقصــري الشــعراء يف األخــذ مبــذاهب املتقــدمني رافقــه عامــل آخــر محــل حــازم علــى تــأليف كتابــه،   

ويتمثل يف كون البالغيني والنقاد من قبله مل يتكلموا يف شؤون الصناعة الشعرية إال يف ظواهر خارجيـة ومل 

، فوجــد حـازم نفســه أمـام قصــور مـن قبــل مـن يتعــاطون صـناعة الشــعر وقصـورا مــن قبـل مــن يسـربوا أغوارهـا

وســراجا يشـتغلون يف مســائله ومتعلقاتـه، األمــر الـذي دفعــه إىل أن يضـع مؤلفــه هـذا ليكــون منهجـا للبلغــاء 

لألدبــاء يهتــدون بــه ويتمثلــون مــا جــاء فيــه مــن أفكــار ورؤى وتصــورات، ويعلــن حــازم عــن ذلــك يف قولــه 

تفاصــيل هــذه اجلملــة يف مــا أشــرعه إثــر هــذا مــن املعــامل حبســب مــا يتوجــه إليــه النظــر يف معلــم وأنــا أدرج «:

لتعرف بذلك الطرق الصحيحة يف اعتبـار مـا تكـون عليـه أحـوال املعـاين . معلم ومعرف ومعرف من ذلك 

ال يستحسـن  الذهنية وما هي أمثلة له بالنظر ما يستحسن يف كل مذهب من مذاهب هـذه الصـناعة ومـا

وقد سلكت من التكلم يف مجيع ذلك مسلكا مل يسـلكه أحـد قبلـي مـن أربـاب هـذه الصـناعة . من ذلك 

وعلـى هـذا جريـت . هـذا علـى أنـه روح الصـنعة وعمـدة البالغـة . لصعوبة مرامه وتوعر سبيل التوصل إليه 

نــاس مل يتكلمــوا إال يف فــإين رأيــت ال. يف أكثــر مــا تكلمــت بــه فيمــا عــدا هــذا القســم مــن أقســام الكتــاب 

بعض ظواهر ما اشتملت عليه تلـك الصـناعة، فتجـاوزت أنـا تلـك الظـواهر بعـد الـتكلم يف مجـل مقنعـة ممـا 

   2».هذه الصنعة ودقاقئها  تعلق ا على التكلم يف كثري من خفايا

ويواصــل حــازم احلــديث عمــا دفعــه إىل وضــع مصــنفه ويقــر بــأن إصــالح األذواق هــو مــا دفعــه إىل 

وإمنــا احتجــت إىل هــذا ألن الطبــاع منــذ اختلــت، واألفكــار منــذ قصــرت، والعنايــة ــذه «:ك يف قولــه ذلــ

الصناعة منذ قلت، وحتسني كـل مـن املـدعني صـناعة الشـعر ظنـه بطبعـه، وظنـه أنـه ال حيتـاج يف الشـعر إىل 

تــداخلها مــن  أن الطبــاع قــد: أكثــر مــن الطبــع، وبنيتــه علــى أن كــل كــالم مقفــى مــوزون شــعر، جهالــة منــه 

االخـــتالل والفســـاد أضـــعاف مـــا تـــداخل األلســـنة مـــن اللحـــن، فهـــي تســـتجيد الغـــث وتســـتغث اجليـــد مـــن 

وال . الكالم ما مل تقمع بردها إىل اعتبار الكالم بالقوانني البالغية، فيعلم بـذلك مـا حيسـن ومـا ال حيسـن 
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ن األلســنة إىل ذلــك يف تصــحيح شــك أن الطبــاع أحــوج إىل التقــومي يف تصــحيح املعــاين والعبــارات عنهــا مــ

جمـــاري أواخـــر الكلـــم، إذ مل تكـــن العـــرب تســـتغين بصـــحة طباعهـــا وجـــودة أفكارهـــا عـــن تســـديد طباعهـــا 

وتقوميها العتبار معاين الكالم بـالقوانني املصـححة هلـا، وجعلهـا ذلـك علمـا تتدارسـه يف أنـديتها ويسـتدرك 

قــل الــرواة مــن ذلــك الشــيء الكثــري لكنــه وقــد ن. بــه بعضــهم علــى بعــض وتبصــري بعضــهم بعضــا يف ذلــك 

مفــرق يف الكتــب، لــو تتبعــه متتبــع مــتمكن مــن الكتــب الواقــع فيهــا ذلــك الســتخرج منــه علمــا كثــريا موفقــا 

    1».لقوانني اليت وضعها البلغاء يف هذه الصناعة

لقـــد أحـــس حـــازم ـــوان الشـــعر وســـقوط مكانتـــه لـــدى النـــاس وحتـــدث عـــن ذلـــك بنـــربة طافحــــة   

هذا السقوط الفظيع الذي شهده الشعر ومن مث منزلة الشـاعر يف اتمـع، وعمـد إىل مقارنـة بالشجن عن 

بني علو املكانة اليت كان حيظى ا يف ما مضى من سـالف الزمـان ومـا طـرأ عليهـا مـن هـوان وسـوء حـال، 

ويقــر أن مــا أصــاب الشــعر لــيس فعــل زحزحــة أو إحــالل شــيء حمــل شــيء آخــر وحســب، بــل هــو ســقوط  

وكـان القـدماء، مـن تعظـيم «:يقـول حـازم واصـفا هـذه احلـال  . 2فزع وفظيـع ملكانـة الشـعر والشـاعركلي م

صناعة الشعر واعتقادهم فيها ضد ما اعتقده هؤالء الزعانفة، على حال قد نبه عليهـا أبـو علـي ابـن سـينا 

فانظر إىل " بكهانتهويؤمن  كان الشاعر يف القدمي ينزل منزلة النيب، فيعتقد قوله ويصدق حكمه،: "فقال 

حـال كـان ينـزل فيهـا منزلـة أشـرف العـامل وأفضـلهم، وحـال صـار ينـزل فيهـا منزلـة : تفاوت مـا بـني احلـالني 

  .3»أخس العامل وأنقصهم

النقص إىل  أرجعوا القوم ألن بعضويرجع حازم هوان الشعر إىل عجمة األلسنة واختالل الطباع،   

وإمنا هان الشعر على الناس هذا اهلون لعجمة «:م ذلك يف قوله الصنعة ال إىل حال الصانع، ويشهد حاز 

فغابت عنهم أسرار الكـالم وبدائعـه احملركـة مجلـة فصـرفوا الـنقص إىل الصـنعة، . ألسنتهم واختالل طباعهم 

فــرأوا أخســاء . وموجــود فــيهم، وألن طــرق الكــالم اشــتبهت علــيهم أيضــا  والــنقص باحلقيقــة راجــع إلــيهم

ا باعتفــاء النــاس واســرتفاد سواســية الســوق بكــالم صــوروه يف صــورة الشــعر مــن جهــة الــوزن العــامل قــد حترفــو 

وكـأن منزلـة الكـالم الـذي . من غري أن يكون فيـه أمـر آخـر مـن األمـور الـيت يتقـوم الشـعر  والقافية خاصة،

                                                   
 . 26ص ، نفسه املصدر  - 1
، 1، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت، لبنان، ط )الكتابة ونداء األقاصي(فتنة املتخيل : اليوسفي، حممد لطفي : ينظر  - 2

   63، ص 2002
   124منهاج البلغاء، ص : القرطاجين، حازم  - 3



  بالغة النص عند حازم القرطاجني                                              :ثاني الفصل ال

  
 

 99

مـن احللـة مـن الـربدي ومـا جـرى جمـراه ليس فيه إال الوزن خاصة من الشـعر احلقيقـي منزلـة احلصـري املنسـوج 

    .1»املنسوجة من الذب واحلرير، مل يشرتكا إال يف النسج كما مل يشرتك الكالمان إال يف الوزن

مرده أيضا إىل كثرة القائلني املغالطني ممن يتحـاملون علـى صـنعة  –حسب حازم  –وهوان الشعر   

علــى الرفيــع  –كمــا يقــول   –الشــعر وجيعلــون أقــدار احملســنني فيهــا بأقــدار املســيئني، لتصــبح املعــرة منســحبة 

ولكثرة القائلني املغالطني يف دعوى الـنظم وقلـة العـارفني بصـحة «:والوضيع من الشعر،ويبني ذلك يف قوله 

دعــواهم مــن بطالــا مل يفــرق النــاس بــني املســيء املســف إىل االســرتفاد مبــا حيدثــه وبــني احملســن املرتفــع عــن 

إسـاءة بل رمبا نسبوا إىل املسيء إحسان احملسن وإىل احملسـن  فجعلوا قيمتهما متساوية،. االسرتفاد بالشعر

فصــارت نفــوس العــارفني ـــذه الصــنعة بعــض املعرفــة أيضـــا تســتقذر التحلــي ــذه الصـــناعة، إذ . املســيء 

جنسـها أولئــك األخســاء واشـتبه علــى النــاس أمــرهم وأمـر أضــدادهم، فــأجروهم جمـرى واحــدا مــن االســتهانة 

فلـذلك هجرهـا النـاس وحقهـا . نسحبة على الرفيع يف هذه الصنعة بسبب الوضـيع فاملعرة ال شك م. م 

  .2»أن جر

كمــا أن بعــض األقـــوام ممــن قصــرت طبـــاعهم عــن صـــناعة الشــعر جيعلــون الشـــعر كلــه كـــذب وزور   

وسفاهة، ويدفعهم حسدهم إىل االنتقاص من الشعر وأهله وهو عامل آخر عجـل بسـقوط الشـعر وهوانـه 

يقــول حــازم مبينــا ذلــك فعنــه، وجعــل مــن يتعاطونــه يصــلون يف نتــاجهم حــد االســفاف،  وانصــراف النــاس

اعتقـدت أن الشـعر كلـه زور وكـذب علـى ممـا رآه قـوم قـد حكـى قـوهلم ابـن سـينا وألن النفوس أيضا قد «:

وكـــان جيـــب علـــى هـــؤالء إن كـــان هلـــم علـــم بالشـــعر أال حيملهـــم احلســـد فيمـــا قصـــرت عـــن . رادا علـــيهم 

، فيحملهم احلسد على ..وكثريا ما يذم اإلنسان ما منعه،. أن يتكلموا يف ذلك بغري حتقيق طباعهم على 

 الغــض مــن الشــعر ومــن أهلــه بإخراجــه مــن احلقــائق مجلــة، وإن كــانوا ممــن لــيس هلــم بــه علــم، ومــا أجــدرهم

وا هذا االعتقاد  فالناس إذا اعتقد. يتعلموا أو ال يتكلموا فيما مل يعلموا  أيضا ذا، فكان جيب عليهم أن

  .3».وال تز إليه كانوا خلقاء بأن يأخذوا أنفسهم بأال تتحرك للشعر

احنـدارا وخلـال و  يـزداد قتامـة لصـناعة الشـعر وبالنظر إىل هذه األسباب وجد حازم نفسـه أمـام واقـع  

 يف يف األذواق واألنفـــس مـــن جهـــة، وبالغيـــني ونقـــاد مل خيوضـــوا يف مســـائل القـــول الشـــعري ومتعلقاتـــه إال
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لة مــن جهــة أخــرى، فاســتفرد جبهــده للخــوض يف متــت إىل جــوهر الصــناعة الشــعرية بصــ قضــايا شــكلية ال

   . أصول القول الشعري وأتى عمله الطيب كدليل على تفرده وأصالته يف هذا اال 

  

  

  

  

  

  

  

   : الرؤية التنظيرية. 2/ب 

الــيت انتهينـــا إليهـــا يف حـــديثنا عـــن حيســن أن نبـــدأ احلـــديث عـــن الرؤيــة التنظرييـــة حلـــازم مـــن النقطـــة   

الــدوافع، وهــي كــون حــازم يف كتابــه املنهــاج كــان مــدفوعا بعــدة عوامــل جعلتــه يضــع مصــنفه املشــهور وال 

حاجة لنـا يف إعـادة سـرد تلـك الـدوافع، لكـن مـا نتلمسـه منهـا أن حـازم وكمـا ذهـب إحسـان عبـاس أدرك 

فبــدأ حــازم مــن هــذا املوقــف يرســم الطريــق «ة واليونانيــة أن املصــلح املنتظــر ناقــد جيمــع بــني الثقــافتني العربيــ

وإن كنـــا حنـــس أن محاســـته لإلصـــالح مل تكـــن الـــيت يعتقـــد صـــحتها، وهـــو ينطلـــق مـــن موقـــف إصـــالحي، 

لتخفي عنه أنه يلقي ترنيمته يف أرض غريبة، بدأ وأمامه تـراث كبـري مـن النقـد القـائم علـى الطريقـة العربيـة، 

كتــاب الشــعر، ومــن املزاوجــة بــني هــذين الرتاثــني، حــاول أن يرســم منهاجــا وبــني يديــه تلخــيص ابــن ســينا ل

للبلغـــاء وأن يوقـــد ســـراجا لألدبـــاء، وحـــني نظـــر يف كتـــاب الشـــعر كمـــا خلصـــه ابـــن ســـينا ازداد اقتناعـــا بـــأن 

  .1»القواعد اليونانية وحدها ال تستطيع أن تستغرق الشعر العريب، باحلكم والتفسري

« : مقرتح وضـعه مـن قبـل ابـن سـينا وخـتم بـه تلخيصـه ألرسـطو قـائال وينطلق حازم يف عمله من   

ويف علم الشـعر، حبسـب عـادة هـذا الزمـان، كالمـا  علم الشعر المطلقوال يبعد أن جنتهد حنن فنبتدع يف 

ومدفوعا مبـا آل إليـه حـال الشـعر يف ذاك الزمـان، إال أن اليـأس مل يـثن مـن . 2»شديد التحصيل والتفصيل

النقدي الذي رام من خالله إنقاذ ما ميكن إنقاذه، غـري /سلوك ج مغاير يف جهده البالغيعزم حازم يف 
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أن النهج الذي سلكه كان منتحال خطة التجريد، وملتجئـا إىل محـى املنطـق ومـا يتصـل بـه مـن تقسـيمات 

صــيحة يف واد، ألن الشــكل  –كمــا يصــف إحســان عبــاس   –وتفريعــات وخترجيــات، وهــو مــا جعــل عملــه 

  .اختاره إلنقاذ الشعر والنقد يناقض الغاية العملية من اإلصالح الذي كان يطمح إليه الذي

جـاء عمـل حــازم إذن كامتـداد ملقـرتح ابــن سـينا يف تلخيصــه، فبعـدما أورد كالمـه عــن القـوانني الــيت   

ه مــن وضــعها أرســطو يف الشــعر اليونــاين وذكــره أن املعلــم األول لــو اطلــع علــى الشــعر العــريب وأدرك مــا فيــ

ويف كالمـه «: اختالف عن الشعر اليوناين من ضروب القول لزاد على القـوانني الـيت وضـعها، يقـول حـازم 

علـم الشـعر، ومـا أبـدت فيـه العـرب مـن العجائـب، وإىل كثـرة تفاصـيل الكـالم يف ألفاظـه إشارة إىل تفخيم 

وقد ذكرت يف « : به يف قوله ، ويبني عمله ومذه1»ومعانيه ونظمه وأساليبه، واتساع جمال القول يف ذلك

وقـد تركـت . هذا الكتاب من تفاصيل هذه الصنعة ما أرجو أنه من مجلة مـا أشـار إليـه أبـو علـي ابـن سـينا

من ذلك أشياء مل ميكين الكالم فيها لكون بعض أغراض النفس حتث علـى االحنفـاز يف التـأليف وتعجيـل 

وج إىل إطالـة تتخـون أزمنـة  النـاظر وتعوقـه عمـا جيـب اإلمتام له، وألن استقصاء القول يف هذه الصـناعة حمـ

فإن النظر يف أسرار هذه الصناعة مفتاح للنظر يف تلك . أن يرتقى إليه من هذه الصناعة من العلوم النافعة

وإمنــا جيــب أن يقتصــر يف التــأليف مــن هــذه الصــناعة علــى ظواهرهــا ومتوســطاا، وميســك عــن  . ومرقــاة هلــا

ائقهـــا ألن مـــرام استقصـــائها عســـري جـــدا، مضـــطر إىل اإلطالـــة الكثـــرية، وألن هـــذه كثـــري مـــن خفاياهـــا ودق

القوانني الظاهرة واملتوسطة أيضا من فهمها واحكم تصورها وعرفها حق معرفتها أمكنه أن يصـري منهـا إىل 

خفايا هذه الصنعة ودقائقهـا، ويعلـم كيـف احلكـم فيمـا تشـعب مـن فروعهـا، فيحصـل لـه مجيـع الصـنعة أو 

وهـو نـص حيمـل العديـد مـن أساسـيات رؤيتـه التنظرييـة الـيت سـنجمل القـول فيهـا . 2»رها بطريق خمتصرأكث

  :والنصان مها  ،فيهما السياق التنظريي الذي يقع فيه عمله بسطبعد عرض نصني حلازم 

وأنـــا أدرج تفاصـــيل هـــذه « :يقـــول فيـــه حـــازم بعـــد أن يعـــرف املعـــاين الذهنيـــة:  الـــنص األول/. 1  

 مــا أشــرعه إثــر هــذا مــن املعــامل حبســب مــا يتوجــه إليــه النظــر يف معلــم معلــم ومعــرف ومعــرف مــن اجلملــة يف

لتعرف بذلك الطـرق الصـحيحة يف اعتبـار مـا تكـون عليـه أحـوال املعـاين الذهنيـة ومـا هـي أمثلـة لـه . ذلك 

وقـد سـلكت . بالنظر ما يستحسن يف كل مذهب من مذاهب هذه الصناعة وما ال يستحسن مـن ذلـك 

مــن الــتكلم يف مجيــع ذلــك مســلكا مل يســلكه أحــد قبلــي مــن أربــاب هــذه الصــناعة لصــعوبة مرامــه وتــوعر 
                                                   

 70ص  السابق،  صدرامل -  1
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وعلـى هـذا جريـت يف أكثـر مـا تكلمـت . هذا علـى أنـه روح الصـنعة وعمـدة البالغـة . سبيل التوصل إليه 

هر مـــا فـــإين رأيـــت النـــاس مل يتكلمـــوا إال يف بعـــض ظـــوا. بـــه فيمـــا عـــدا هـــذا القســـم مـــن أقســـام الكتـــاب 

اشــتملت عليــه تلــك الصــناعة، فتجــاوزت أنــا تلــك الظــواهر بعــد الــتكلم يف مجــل مقنعــة ممــا تعلــق ــا علــى 

  .1»هذه الصنعة ودقاقئها على حسب ما تقدم وما يأيت التكلم يف كثري من خفايا

وقــد تكلــم النــاس يف ضــروب «:يقــول فيــه بعــد تفصــيل القــول يف املطابقــات :  الــنص الثــاني/. 2  

قات وبسطوا القول فيها فال معىن لإلطالة إذ قصدنا أن نتخطى ظواهر هذه الصناعة وما فرغ الناس املطاب

  . 2»منه إىل ما وراء ذلك مما مل يفرغ منه

  :وجممل الرؤية التنظريية اليت حكمت عمل حازم نوجزها فيما يلي   

الســعي ميثــل العمــل الســعي إىل تــدارك الــنقص الــذي أشــار إليــه ابــن ســينا يف تلخيصــه وهــذا /. 1  

  .على إجياد نظرية يف الشعر املطلق 

  .لعميق مبكانة عمله يف السياق التنظريي ملن سبقه من البالغيني والنقاد االوعي /. 2  

مســـألة التنظـــري للقـــول الشـــعري عنـــد حـــازم مدفوعـــة بنزعـــة املغـــايرة واالخـــتالف الضـــمين ملـــن /. 3  

  .سبقه

  .اولة الوصول إىل قوانني كلية حتكم القول الشعري النزوع حنو النظرية يف جهده وحم/. 4  

  .وعي حازم بنسبية النظرية اليت يود طرحها يف تصنيفه /. 5  

، ومســـتوى مـــا وراء )أو الظـــواهر(مســـتوى الظـــاهر : وعـــي حـــازم بـــأن لكـــل علـــم مســـتويني /. 6  

أمـا املسـتوى الثـاين ال يـزال  أدرك حازم أن املستوى األول قـد أجنـز يف جمـال البالغـة،. الظواهر أو القوانني 

                               3.وأن مهمة البالغي املنظر يف هذا املستوى الثاين مستوى استخالص القوانني الكلية بكرا
      

  

  

  

                                                   
 18ص ، نفسه املصدر   - 1
  . 51ص  السابق،  صدرامل  - 2
  499، ص 1999، 1أفريقيا الشرق، بريوت، لبنان، ط البالغة العربية أصوهلا وامتداداا، : العمري، حممد :ينظر - 3
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  :المنهج . 3/ب
مـن منطلــق الرؤيــة التنظرييــة الــيت ميـزت حــازم عــن غــريه مــن النقـاد والبالغيــني اخــتط لنفســه منهجــا    

، وهذه املغايرة مل تنجح لـوال التقـاء رافـدين مهمـني يف ثقافـة مغايرا يف عملية التنظري لقضايا القول الشعري

ب أرســـطو يف الشـــعر والشـــروح الـــيت وضـــعت لـــه مـــن قبـــل الفالســـفة احـــازم النقديـــة والبالغيـــة، ميثلهمـــا كتـــ

هده، فهو يشري إىل آراء اجلاحظ قد اطلع على خيار مثار النقد العريب إىل ع«إضافة إىل أن حازم  ،العرب

، وإذا أورد شـيئا مـن كالمهـم فهـو ينصـه يف دقـة وعنايـة، مث يناقشـه أو يـوازن بينـه وقدامة واآلمدي وغريهم

على أن املغـايرة . 1»وبني غريه، أو يشرحه ويبسطه يف قوة واقتدار ورمبا ولد من الفكرة القدمية أفكارا قيمة

زا مــع افتقادهــا لعنصــر مهــم ميثلــه الغيــاب النســيب للشــاهد أو املثــال، فاملتأمــل الــيت قــام ــا متــت تنظــريا واجنــا

هــو غلبــة اجلانــب التنظــريي علــى عملــه، ومــرد ذلــك أن حــازم جيهــد يف  جليــالكتــاب املنهــاج جيــد ملمحــا 

السعي إىل استنباط قوانني كليـة حتكـم الفعـل اإلبـداعي ممـا اضـطره إىل التخلـي عـن تفصـيالت عديـدة مـن 

  .أن تظهر قدرته على التعليل واالستشهاد  شأا

وبصدد احلديث عن منهج حازم يف تصنيف مادتـه العلميـة علينـا أن نـدرك مسـألة علـى قـدر كبـري   

لكـل مفكـر أو كاتـب أصـيل لـه منهجـه اخلـاص يف التفكـري والتعبـري يتجلـى يف « من األمهية وهي كون أن 

احبها اعتمـادا علـى اخلصـائص املميـزة املالزمـة لـذلك آثاره حبيـث نسـتطيع مـن خـالل قراءـا أن نعـرف صـ

فــاملنهج هــو تلــك القــدرة علــى التحليــل واملناقشــة والتصــنيف واالســتعانة بكــل مــا مــن شــأنه أن  ،2»املــنهج

 الفكـرة ومرجعياـا ومـا حتملـه مـن طاقـات فيهـا تتبـعتوظيفه آلليات ييعرض من خالله أفكاره وتصوراته، و 

ويدرك حازم أن منهجه مفارق ملن سـبقه فـيعلن ذلـك . ء والثراء، احلضور والغياب العطاء والتحول، اإلحيا

                                                   
 . 35ط، ص .ت.ط، د.النقد والبالغة، دار املعارف للطباعة والنشر، سوسة، تونس، د: عياد، شكري  - 1
 . 355ص، 1994،  1مكتبة اهلالل، بريوت، لبنان، ط املناحي الفلسفية عند اجلاحظ، دار و : بوملحم، علي  - 2
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وقد سلكت من التكلم يف مجيع ذلك مسلكا مل يسلكه أحد قبلي من أرباب هـذه الصـناعة « : يف قوله 

  .1».هذا على أنه روح الصنعة وعمدة البالغة. لصعوبة مرامه وتوعر سبيل التوصل إليه 

املنهــاج إىل أربعــة أقســام القســم األول منهــا فقــد وخيــتص باأللفــاظ، أمــا األقســام كتابــه   قســم حــازم  

  :  2الثالثة الباقية فهي على التوايل

  :وحيوي أربع مناهج هي :  انيــــم المعــقس /1  

يف اإلبانــــة عــــن ماهيــــات املعــــاين وأحنــــاء وجودهــــا ومواقعهــــا والتعريــــف :  المــــنهج األول. أ/1           

اا وجهات التصرف فيها وما تعترب به أحواهلا، من حيث تكون مالئمة للنفس أو منـافرة هلـا بضروب هيئ

.   

يف اإلبانـة عـن طـرق اجـتالب املعـاين وكيفيـات التئامهـا وبنـاء بعضـها :  المنهج الثـاني. ب/1     

  .على بعض وما تعترب به أحواهلا، من حيث تكون مالئمة للنفس أو منافرة هلا 

يف اإلبانة عما تتقوم به صنعتا الشعر واخلطابة من التخييل واإلقنـاع، :  المنهج الثالث. ج/1           

والتعريــف بأحنــاء النظــر يف كلتــا الصــنعتني، مــن جهــة مــا بــه تقومــت، ومــا بــه تعتــرب أحــوال املعــاين يف مجيــع 

  .ذلك، من حيث تكون مالئمة للنفوس أو منافرة هلا 

ـــعالمـــنهج الرا. د/1            يف اإلبانـــة عـــن األحـــوال الـــيت تعـــرض للمعـــاين يف مجيـــع مواقعهـــا مـــن :  ب

  .الكالم، فتوجد ا مالئمة للنفوس أو منافرة هلا 

  : وحيوي كذلك أربع مناهج هي :  قســم المبــــاني/ 2        

  .اخل إليهايف اإلبانة عن قواعد الصناعة النظمية واملآخذ اليت هي مد:  المنهج األول. أ/2           

يف اإلبانة عن أمناط األوزان يف التناسب، والتنبيه على كيفيـات مبـاين :  المنهج الثاني. ب/2           

الكالم وعلى القوايف وما يليق بكل وزن منهـا مـن األغـراض واإلشـارة إىل طـرف مـن أحـوال القـوايف وكيفيـة 

ك مـن حيـث يكـون مالئمـا للنفـوس أو منـافرا هلـا بناء الكالم عليها وما تعترب به أحوال النظم يف مجيع ذلـ

.  

                                                   
1
 . 18منهاج البلغاء، ص : القرطاجين، حازم   -  
  
  وما يليها  93، ص )مقدمة احملقق( منهاج البلغاء : القرطاجين، حازم : ينظر  - 2



  بالغة النص عند حازم القرطاجني                                              :ثاني الفصل ال

  
 

 105

يف اإلبانة عما جيب يف تقدير الفصول وترتيبها ووصـل بعضـها بـبعض :  المنهج الثالث. ج/2          

  . وحتسني هيآا، وما تعترب به أحوال النظم يف مجيع ذلك من حيث يكون مالئمة للنفوس أو منافرة هلا

يف اإلبانــة عــن كيفيــة العمــل يف إحكــام مبــاين القصــائد وحتســني هيئاــا :  عالمــنهج الرابــ. د/2          

  .وما تعترب به أحوال النظم يف مجيع ذلك من حيث يكون مالئما للنفوس أو منافرا هلا 

  

  :وحيوي أربع مناهج هي :  قســم األسـاليـب /3        

حيث ينقسم إىل جد وهزل ومـا تعتـرب بـه  يف اإلبانة عن طرق الشعر من:  المنهج األول. أ/3          

  . أحواهلما يف كل ذلك من حيث تكون مالئمة لنفوس أو منافرة هلا 

يف اإلبانــة عــن طــرق الشــعر مــن حيــث تنقســم إىل فنــون األغــراض ومــا : المــنهج الثــاني . ب/3         

  .ا من حيث تكون مالئمة للنفوس أو منافرة هلتعترب به أحوال الشعر يف مجيع ذلك 

يف اإلبانة عن األساليب الشـعرية وأحنـاء االعتمـادات فيهـا ومـا جيـب أن :  المنهج الثالث. ج/3        

  .تعترب به أحواهلا يف مجيع ذلك من حيث تكون مالئمة للنفوس أو منافرة هلا 

شعراء يف ذلـك يف اإلبانة عن املنازع الشعرية وأحنائها وطرق املفاضلة بني ال:  المنهج الرابع. د/3       

  .وغريه من أحناء التصاريف يف هذه الصناعة وما يعترب به أحوال الكالم وأحوال القائلني يف مجيع ذلك 
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 : البالغات الجزئية في كتاب المنهاج /2
 
   :بالغة المعاني الشعرية.أ/2
   املعىن عند حازم.  1.أ/2   

   أقسام املعاين وتفريعاا.  2.أ/2   
  املعاين الشعرية وقانون التناسب. 3.أ/2   
 : بالغة المباني الشعرية.ب/2 

  النظم وبناء النص . 1.ب/2   
  :متاسك النص عند حازم.  2.ب/2   

  متاسك الفصل وأدواته :  أوال         

  متاسك الفصول ووسائله : ثانيا          

  : بالغة األساليب الشعرية.ج/2

  حازماألسلوب عند . 1.ج/2    

  :األسلوب والطرق الشعرية . 2.ج/2    

  : التقسيم الشكلي / 1      

  .طريقة اجلد. أ/1 

  .طريقة اهلزل. ب/1 

  .ما تأخذه طريقة اجلد من طريقة اهلزل /. 1       

  .ما تأخذه طريقة اهلزل من طريقة اجلد /. 2       
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  : البالغات الجزئية في كتاب المنهاج/ 2
أن  التنظــري لقضــايا القــول الشــعري، غــريليهــا حــازم يف عمليــة خللفيــات الــيت يســتند إهــي اعديــدة 

أمهها على اإلطالق تلك اليت حتدث فيها عن صناعة البالغة، وكيف أن أقواما ممـن قصـرت مـداركهم عـن 

 ،ةالفهـم العميـق هلـذا العلـم وممـن يعـوزهم التحـدث يف مسـائل اإلعجـاز إىل معرفـة ماهيـة الفصـاحة والبالغـ

قاصــدا هــؤالء القــوم يف قولــه  يعتقــدون أن التفرقــة بــني مباحــث هــذا العلــم هــو متــام البالغــة، ويوضــح ذلــك

والــــذي يــــورطهم يف هــــذا أــــم حيتــــاجون إىل الكــــالم يف إعجــــاز القــــرآن، فيحتــــاجون إىل معرفــــة ماهيــــة «:

هلــم مــن كتــب هــذه  الفصــاحة والبالغــة مــن غــري أن يتقــدم هلــم علــم بــذلك، فيفزعــون إىل مطالعــة مــا تيســر

فــإذا فــرق أحــدهم بــني التجنــيس و الرتديــد، ومــاز االســتعارة مــن اإلرداف، ظــن أنــه قــد حصــل . الصــناعة 

 1»مبا هو حمض اجلهل اعلى شيء من هذا العلم، فأخذ يتكلم يف الفصاحة 

ي علــى أن البالغــة عنــد صــاحب املنهــاج علــم أشــرف ممــا يتصــور هــؤالء القــوم وأرفــع ممــا ينزلونــه فهــ  

ويضـرب مـثال  –كمـا يقـول حـازم   -البحر الـذي مل يصـل أحـد إىل ايتـه مـع اسـتنفاد األعمـار يف طلبهـا 

وهــذا أبــو الطيــب املتنــيب، وهــو إمــام يف الشــعر، مل يســتقم شــعره إال مــن مزاولــة «:أبــا الطيــب املتنــيب قــائال 

وهـذا لـيس خمتصـا . ا وخيطئ الصناعة عشرين سنة، مث زاوهلا بعد ذلك زمنا طويال، وتويف وهو يصيب فيه

به وحده، بل كل إمام ناظم أو ناثر هذه غايته، إذ كانت هذه الصناعة تتشـعب وجـوه النظـر فيهـا إىل مـا 

وسائرها مـن العلـوم ممكـن أن . فقلما يتأتى حتصيلها بأسرها والعلم جبميع قوانينها لذلك . ال حيصى كثرة 

البالغـة علـى غريهـا مـن العلـوم، إذ لـيس يلـزم إذا كـان  ولـيس هـذا تفضـيال لصـناعة. يتحصل كلـه أو جلـه 

  . 2»علم أشد تشعبا من علم آخر أن يكون أفضل منه، بل املفاضلة بني العلوم من جهات أخر
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ومعرفــة «:علمــا كليــا يســتند إىل التناســب قــائال  ةالرؤيــة املتفــردة جيعــل مــن علــم البالغــ وحــازم ــذه

ت ال يوصــل إليهــا بشــيء مــن علــوم اللســان إال بــالعلم الكلــي يف طــرق التناســب يف املســموعات واملفهومــا

  .1»ذلك وهو علم البالغة الذي تندرج حتت تفاصيل كلياته ضروب التناسب والوضع

كتابـــه إىل قســـم خـــاص   –كمـــا أســـلفنا   -ويف حصـــره ألهـــم قضـــايا القـــول الشـــعري قســـم حـــازم 

 بالغـات جزئيــةهـو مـا جيعـل مــن هاتـه األقسـام باملعـاين وآخـر للمبـاين وقسـما أخـريا لألســاليب الشـعرية، و 

بوصـــفه قطبـــا للقـــول  المعنـــى، تتأســـس علـــى بالغـــة عامـــة للقـــول الشـــعرييرفـــد بعضـــها بعضـــا لتشـــكيل 

القـول، مـع إدراك نقطـة مهمـة أن هاتـه املسـتويات علـى درجـة  أسـلوبوطريقـة و المبنـىالشعري ويرفـدها 

  . عض لتكوين هذه البالغة العامة عالية من التداخل والرتابط وأخذ بعضها بأسباب ب

  :بالغة المعاني الشعرية ./أ
  : المعنى عند حازم  .1/أ

حــازم املعــاين وجيعــل رتــب وجودهــا علــى التــوايل وجــود أعيــان ووجــود أذهــان ووجــود ألفــاظ يعــرف 

 .إن املعــاين هــي الصــور احلاصــلة يف األذهــان عــن األشــياء املوجــودة يف األعيــان « :ووجــود خــط يف قولــه 

فكــل شــيء لــه وجــود خــارج الــذهن فإنــه إذا أدرك حصــلت لــه صــورة يف الــذهن تطــابق ملــا أدرك منــه، فــإذا 

عرب عن تلك الصورة الذهنية احلاصلة عن اإلدراك أقام اللفظ املعرب به هيئة تلك الصـورة الذهنيـة يف أفهـام 

تــيج إىل وضــع رســوم مــن فصــار للمعــن وجــود آخــر مــن جهــة داللــة األلفــاظ فــإذا اح. الســامعني وأذهــام 

اخلط تدل على األلفاظ من مل يتهيأ له مسعها من املتلفظ ـا صـارت رسـوم اخلـط تقـيم يف األفهـام هيـآت 

األلفــاظ فتقــوم ــا يف األذهــان صــور املعــاين فيكــون هلــا أيضــا وجــود مــن جهــة داللــة اخلــط علــى األلفــاظ 

الـيت أوجـدها النـاس لإلشـارة إىل األشـياء  ةنظمـ، وال خيلو نص حازم من إدراكه لشيوع األ2».الدالة عليها

  .واملعاين، وتأكيده على ضرورة تقدمي الكالم على مجيع هذه األنظمة اإلشارية والداللية 

واملعــىن عنــد حــازم هــو العمــدة يف صــناعة الشــعر وقطــب التواصــل اللغــوي، فــالقول الشــعري يــؤدي 

، كمـا )يـة، ومقاميـةكالم(ى نسـب حمـددة ادا علـغرضا يتحسسـه املتلقـي بعـد عمليـة تفكيـك شـفراته اعتمـ

ملا كان الكالم أوىل األشـياء بـأن جيعـل دلـيال «: عند حازم يف قوله  أن الكالم عند حازم دليل على املعىن

إىل معاونة بعضهم بعضا على حتصيل املنـافع على املعاين اليت احتاج الناس إىل تفامهها حبسب احتياجهم 
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فادم حقائق األمور وإفادا وجب أن يكون املـتكلم يبتغـي إمـا إفـادة املخاطـب، وإزاحة املضار وإىل است

إما بأن يلقي إليه لفظا يدل املخاطب إما على تأدية شيء من املتكلم إليه بالفعـل أو . أو االستفادة منه 

ء منــه إىل تأديــة معرفــة جبميــع أحوالــه أو بعضــها بــالقول، وإمــا بــأن يلقــي إليــه لفظــا يدلــه علــى اقتضــاء شــي

املتكلم بالفعل أو اقتضاء معرفة جبميع أحواله أو بعضها بالقول؛ وكان الشيء املـؤدى بـالقول ال خيلـو مـن 

أن يكــون بينــا فيقتصــر بــه علــى االقتصــاص أو يكــون مشــتكال فيــؤدي علــى جهــات مــن التفصــيل والبيــان 

  .1».واالستدالل عليه واالحتجاج له 

نصا وضيئا يوضح فيه أحناء تواجد املعـاين وكيفيـات حتققهـا  فضال عن ذلك جند أن حازم قد قدم

فهـو أنـه ملـا  فأما السبب يف حسن موقع احملاكاة من النفس من جهة اقرتاـا باحملاسـن التأليفيـة «: وقيامها 

كــان للــنفس يف اجــتالء املعــاين يف العبــارات املستحســنة مــن حســن املوقــع الــذي يرتــاح لــه مــا ال يكــون هلــا 

وال عند ما يوحى إليها املعىن بإشارة، وال عنـد مـا جتتليـه يف  ،املعىن بفكرها من غري طريق السمععند قيام 

وقــد ، إليــه وقــد يشــار لــه ،وهلــذا جنــد اإلنســان قــد يقــوم املعــىن خبــاطره علــى جهــة التــذكر عبــارة مســتقبحة،

عـة اهتـز لـه ياه يف عبـارة بدفـإذا تلقـ. ، فال يرتـاح لـه يف واحـد مـن هـذه األحـوال يلقى إليه بعبارة مستقبحة

  : 3وما ميكن أن يستخلص من هذا النص أن املعىن قـد.  2»...،وحترك ملقتضاه

  .يقوم يف الفكر دون واسطة مسعية أو لفظ شفاهي  ./1

  .يتحقق املعىن باإلشارة واحلركة /. 2

  .يتحقق بعبارة أو تلفظ شفاهي /. 3

   .لبصري اخلطي يتحقق بفضل الكتابة أو عن طريق التأمل ا/. 4

وهــو يف هــذا التحديــد للمعــىن ومــن مث الظــاهرة اللغويــة حييــل إىل جهــد اجلــاحظ يف حتديــد أصــناف 

ويلتقـي بـابن سـينا يف حديثـه عـن الـدالالت اللغويـة . اللفـظ، اإلشـارة، العقـد، اخلـط، النصـبة : الدالالت 

لنفسـي وداللـة الرمـوز الصـوتية علـى املعـاين باللغة والعامل اومسألة التصور والذاكرة، وعالقة العامل اخلارجي 

مـن كتـاب الشـفاء ) العبـارة ( عند افتقادها وغياا، ونص ابن سينا الذي يعاجل هذه القضية ورد يف قسم 

فصــل يف معرفــة التناســب بــني األمــور واملتصــورات واأللفــاظ والكتابــات، وتعريــف املفــرد واملركــب ( بعنــوان 
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إن اإلنســان قــد أويت قــوة حســية ترتســم فيهــا صــور األمــور «: ابــن ســينا  ، يقــول)فيمــا حيتملهــا مــن ذلــك 

مث رمبـا ارتسـم . اخلارجية، وتتأدى عنها إىل النفس، فرتتسم فيها ارتساما ثانيا ثابتا، وإن غـاب عـن احلـس 

فإمــا أن تكــون هــي املرتســمات يف احلــس، ولكنهــا . بعــد ذلــك يف الــنفس أمــور علــى حنــو مــا أداه احلــس 

فلألمـــور وجــــود يف . ن هيئاـــا احملسوســـة إىل التجريـــد، أو تكــــون ارتســـمت مـــن جنبـــة أخـــرى انقلبـــت عـــ

وملــــا كانـــت الطبيعــــة اإلنســـانية حمتاجــــة إىل احملــــاورة . األعيـــان، ووجــــود يف الـــنفس يكــــون آثـــارا يف الــــنفس 

طبيعـــة إىل فمالــت ال.. الضــطرارها إىل املشــاركة واــاورة، انبعثــت إىل اخــرتاع شـــيء يتوصــل بــه إىل ذلــك 

اســتعمال الصــوت، ووفقــت مــن عنــد اخلــالق بــآالت تقطيــع احلــروف وتركيبهــا معــا، ليــدل ــا علــى مــا يف 

مث وقــع اضــطرا ثــان إىل إعــالم الغــائبني مــن املوجــودين يف الزمــان، أو املســتقبلني إعالمــا . الــنفس مــن أثــر 

 .1»عـــت أشـــكال الكتابـــةفـــاحتيج إىل ضـــرب آخـــر مـــن اإلعـــالم غـــري النطـــق، فاخرت .. بتـــدوين مـــا علـــم 

ولــنالحظ ذلــك التقــارب احلاصــل بــني مــا ذهــب إليــه ابــن ســينا ومــا أكــده حــازم بعــد ذلــك يف نصــه الــذي 

و ب يفضــي بنــا إىل تأكيــد اجلانــب الفلســفي احلاضــر يف خطــاب القرطــاجين وهــأوردنــاه ســابقا، وهــو تقــار 

  .يعاجل مبحث املعاين ومتعلقاته 

  :  2يستعمل حام مصطلحي اهليئة و الصورة وللداللة على حاالت تواجد املعىن

وهــي آليــة عــرض املعــىن وإظهــاره مــن داخــل الــذهن ووجــوده النفســي إىل وجــود آخــر :  الهيئــة/ 1

حيوله إىل هيئة، واهليئة مصطلح مقابل للصورة، وعندما يذكر حازم مصطلح هيئة يقصد املعىن وقـد جتسـد 

  .يف هيئة ألفاظ وعبارات 

ازم علــى مفهــوم التصــور يف املنطــق ليحــدد مفهــوم الصــورة، والصــورة لديــه يســتند حــ : الصــورة /2

تدل على وجود املعاين يف ذهن اإلنسان أي يف الـداخل ومل تنقـل بعـد إىل اخلـارج يف شـكل هيئـة جتسـدها 

.  

  

  

  

                                                   
: ، نقال عن  02 – 01 ، ص1970العبارة من كتاب الشفاء، اهليئة املصرية العامة، القاهرة، مصر، : أبو علي ابن سينا،  - 1

   14، ص 1973ط، .دراسة تارخيية تأصيلية نقدية ، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، د ،علم الداللة العريب: الداية، فايز 
   263نظرية املعىن عند حازم القرطاجين، ص : الوهييب، فاطمة : ينظر  - 2



  بالغة النص عند حازم القرطاجني                                              :ثاني الفصل ال

  
 

 111

  

  

  : أقسام المعاني وتفريعاتها عند حازم.  2/أ
والتفريعــات الــيت يقــدمها  تقســيماتال أهــم خاصــية تســرتعي انتبــاه مــن يطلــع علــى كتــاب املنهــاج

لــذا فــإن . التفريــع إىل مســتوى يتخــون ذهــن املســتطلع الــذكي احلــاذق  حــازم للقضــية الــيت يناقشــها، ويصــل

إال أن التفريــع الــذي قدمــه هــو وجــه . مــه حــازم يتطلــب احلــذر والتــأين يف تأويــل كالمــه دقالتعامــل مــع مــا ي

مـن القضــايا الـيت وقـف عليهــا مليـا واسـتنفد فيهــا جهـدا كبــريا يـدل علــى دقـة املعاجلـة الــيت انتهجهـا، و  آخـر

  . تقسيمه للمعاين وذكره ألحناء القول املتعلقة ا 

لة املعــىن يف الــرتاث البالغــي العــريب مرتبطــا بإشــكالية العالقــة بــني املعــىن واللفــظ ظــل التصــدي ملســأ

مت  –علـى األقـل قبـل حـازم  –بالغـة العربيـة ويف ال. يف اجلودة واحلسن أو الرداءة والقبح  واملفاضلة بينهما

 المعنـى، المعنـى النحـوي، المعنـى اإلفـرادي: التمييز بني مسـتويات عديـدة للمعـىن، وتتمثـل فيمـا يلـي 

  : 1، وهذه املستويات الثالثة تعين على التوايل التركيبي

لتحليليــة األوىل يف وميثــل املــدلول اإلفــرادي للكلمــة، وهــو مبثابــة الوحــدة ا : المعنــى اإلفــرادي/ 1

إمنـــا اخلـــالف بـــني اللفـــظ واملعـــىن أن اللفـــظ « :حمـــددا طبيعـــة املعـــىن  أبـــو ســـعيد الســـيرافيالكـــالم، يقـــول 

طبيعـي، واملعـىن عقلـي وهلــذا كـان اللفـظ بائــدا علـى الزمـان يقفـو أثــر الطبيعـة بـأثر آخــر مـن الطبيعـة، وهلــذا  

قــل، والعقــل إهلــي، ومــادة اللفــظ طينيــة، وكــل طيــين كــان املعــىن ثابتــا علــى الزمــان، ألن مســتملى املعــىن ع

واملعـــاين ـــذه الصـــورة تعتـــرب صـــورة جمـــردة ترتســـم بالـــذهن، وتظـــل كامنـــة فيـــه حـــىت يســـتثريها ، 2».متهافـــت

  .املتكلم من مكامنها وتتجسد يف الكلم 

عنــدما حتــدث  وهــو مصــطلح عــرف أول األمــر عنــد عبــد القــاهر اجلرجــاين:  المعنــى النحــوي/ 2

وممـا ينبغـي أن « : كلم املفردة وإفادا اليت تتوقف على معاين النحـو، يقـول موضـحا ذلـك يف قولـه عن ال

فـــرادا وجمـــردة مـــن معـــاين أيعلمـــه اإلنســـان وجيعلـــه علـــى ذكـــر انـــه ال يتصـــور أن يتعلـــق الفكـــر مبعـــاين الكلـــم 
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، ولكن أقول إنه ال يتعلق واعلـم أين لست أقول إن الفكر ال يتعلق مبعاين الكلم املفردة أصال، ...النحو،

  .«1ا جمردة من معاين النحو ومنطوقا ا علـى وجه ال يتأتـى معه تقدير معاين النحو وتوخيها فيها 

الـنظم هـو تـوخي « : وجيعل عبد القاهر من معاين النحو أساسا لنظريته يف الـنظم وذلـك يف قولـه 

هــذا وأمــر « : عتمــادا علــى معــاين النحــو قــائال ويصــف عمليــة الــنظم ا، 2»معــاين النحــو يف معــاين الكلــم 

النظم يف أنه لـيس شـيئا غـري تـوخي معـاين النحـو فيمـا بـني الكلـم، وأنـك ترتـب املعـاين أوال يف نفسـك، مث 

وهــو ـــذا جيعــل املزيـــة للمعـــىن ال لأللفــاظ يف إحـــداث الكـــالم . 3»حتــذو علـــى ترتيبهــا األلفـــاظ يف نطقـــك

  .وصياغة العبارة 

الغــرض الــذي تفضــي إليــه الداللــة الرتكيبيــة يف  –بتبســيط شــديد  –وهــو :  تركيبــيالمعنــى ال/ 3

 ،اإلسـناد، الفائدة: ويتم حتديده والتوصل إليه ومعرفته بفضل اخلصائص اجلوهرية الثالثة التالية . الكالم 
  .  القصد

اللغويــة  اعتمــادا علــى الدراســات أحمــد مختــار عمــر. دأمــا حــديثا فــإن أنــواع املعــاين كمــا حيــدها 

  :  4مخسة هي املعاصرة

ــــى األساســــي /.1 ويطلــــق عليــــه أيضــــا املعــــىن األويل أو املركــــزي ويســــمى كــــذلك املعــــىن :  المعن

بأنـه املعـىن املتصـل بالوحـدة املعجميـة حينمـا  Nida  نيـداويعرفـه  التصـوري أو املفهـومي أو اإلدراكـي،

  .الذي شاع يف الدراسات البالغية العربية القدمية  وهو ذا املعىن أقرب إىل املعىن اإلفرادي. تذكر مفردة 

ويســمى أيضــا بالعرضــي أو الثــانوي أو التضــمين، وهــو معــىن كمــا يــدل :  المعنــى اإلضــافي/. 2

امســـه زائـــد علـــى املعـــىن األساســـي، وهـــذا املعـــىن ال ميتلـــك صـــفة الثبـــوت والشـــمول، بـــل يتغـــري بتغـــري الثقافـــة 

   .والزمن

و املعــــىن الــــذي تكشــــف عنــــه قطعــــة مــــن اللغــــة بالنســــبة للظــــروف وهــــ:  المعنــــى األســــلوبي/. 3

  . االجتماعية ملستعملها واملنطقة اجلغرافية اليت ينتمي إليها الفرد 
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وهــو معــىن يـرتبط بدرجــة عاليــة جـدا بــالفرد، فهــو بالتـايل معــىن ذايت يــرتبط  :المعنـى النفســي /.4

  . مبتحدث واحد حبيث ال يتميز بالعمومية والتداول 

ويتعلــق بكلمــات هلــا مقــدرة علــى اإلحيــاء، وذلــك بــالنظر إىل شــفافيتها، : المعنــى اإليحــائي /. 5

التــأثري الصــويت، التــأثري الصــريف، : تــأثريات هــذا النــوع مــن املعــىن يف ثالثــة جوانــب هــي أولمــان وقــد حــدد 

  .التأثري الداليل 

وكمــا  –جنــد الرجــل هــذه هــي عمومــا تقســيمات املعــىن قــدميا وحــديثا، لكــن باحلــديث عــن حــازم 

قــــد قــــدم تقســــيمات وتفريعــــات عديــــدة للمعــــاين وهــــو يف عملــــه هــــذا يربطهــــا دومــــا بــــاألغراض  –أســــلفنا 

واألجنــاس، وأتــى جهــده خمالفــا للــذين ســبقوه مــن البالغيــني واللغــويني العــرب مــن زاويــة ختصيصــه مبحثــا 

جتالــا، ومـن زاويــة املــنهج الــذي خيـتص بدراســة املعــاين وأقسـامها وتفريعاــا وطــرق القــول فيهـا وكيفيــات ا

أوسـعها يكـن أدق الدراسـات للمعـىن إن مل اتبعه أيضا يف طرق حصـرها، فكـان عملـه مـن أوسـع وأعمـق و 

  .وأعمقها وأدقها على اإلطالق 

املعـاين الذهنيـة، املعـاين األول، : وجممل التفريعات اليت قـدمها حـازم يف منهاجـه للمعـين متثلـت يف 

  :املعاين اجلمهورية، املعاين العلمية، ودالالا متثل على التوايل املعاين الثواين، 

وإذا قـد عرفنـا كيفيـة التصــرف يف « : يـذكر حـازم املعـاين الذهنيـة يف قولـه :  المعـاني الذهنيـة/ 1

بالفرض مبنزلة ما لـه وجـود خـارج الـذهن فيجـب أيضـا أن  املعاين اليت هلا وجود خارج الذهن واليت جعلت

املعــاين الــيت لــيس هلــا وجــود خــارج الــذهن أصــال، وإمنــا هــي أمــور ذهنيــة حمصــوهلا صــور تقــع يف يشــار إىل 

الكــــالم بتنــــوع طــــرق التــــأليف يف املعــــاين واأللفــــاظ الدالــــة عليهــــا والتقــــاذف ــــا إىل جهــــات مــــن الرتتيــــب 

ميه عليه واإلسناد، وذلك مثل أن تنسب الشيء إىل الشيء على جهة وصفه به أو اإلخبار به عنه أو تقد

فاإلتبــاع واجلــر ومــا جــرى جمرامهــا معــان لــيس هلــا . يف الصــورة املصــطلح علــى تســميتها فعــال أو حنــو ذلــك 

خارج الذهن وجود ألن الذي خارج الذهن هو ثبوت نسبة الشيء إىل شـيء أو كـون الشـيء ال نسـبة لـه 

وا مــن هـذه التصـاريف فــأمور فأمـا أن يقـدم عليــه أو يـؤخر عنـه أو يتصــرف يف العبـارة عنـه حنـ. إىل الشـيء 

  .1»ليس وجودها إال يف الذهن خاصة
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واملعاين الذهنية كما نص عليها حازم هلا عالقـة وطيـدة بالتصـورات القبليـة ولـيس هلـا وجـود خـارج 

الـذهن، إمنـا هــي كمـا قــال أمـور ذهنيــة لـيس هلــا وجـود متعــي مـرتبط مبرجــع خـارجي، ويضــرب لنـا مــثال ب 

  .ما من املعاين اليت ليس وجود إال يف الذهن اإلتباع واجلر وما ماثله

يــــربط حــــازم املعــــاين األول واملعــــاين الثــــواين مبــــا يســــمى :  المعــــاني األول والمعــــاني الثــــواني/ 2

واملعــاين الشــعرية منهــا مــا يكــون مقصــودا يف نفســه حبســب غــرض الشــعر « : األغــراض واملقاصــد يف قولــه 

اده ولكن يورد على أن حياكى به مـا اعتمـد مـن ذلـك أو حيـال بـه ومعتمدا إيراده ومنها ما ليس مبعتمد إير 

ولنسم املعـاين الـيت يكـون مـن مـنت الكـالم ونفـس غـرض الشـعر املعـاين األول، ولنسـم . عليه أو غري ذلك 

اليت ليس من منت الكالم ونفس الغرض ولكنها أمثلة لتلك أو استدالالت عليها أو غري ذلـك ال موجـب 

م غــري حماكــاة املعــاين األول ــا أو مالحظــة وجــه جيمــع بينهمــا علــى بعــض اهليــآت الــيت إليرادهــا يف الكــال

فتكـون معـاين الشـعر منقسـمة إىل أوائـل . تتالقى عليها املعاين ويصار من بعضها إىل بعض املعاين الثـواين 

  .1»وثوان

ون أشـــهر يف وحـــق الثـــواين أن تكـــ«: يف قولـــه بالمعـــاني األوائـــل  المعـــاني الثـــوانيويبـــني عالقـــة 

فــإن كــان . معناهــا مــن األوائــل لتستوضــح مبعانيهــا املمثلــة ــا، أو تكــون مســاوية هلــا لتفيــد تأكيــدا للمعــىن 

املعىن فيها أخفى منه يف األول قبح إيراد الثواين لكوا زيادة يف الكالم من غـري فائـدة، فهـي مبنزلـة احلشـو 

قصــد الكــالم وأســلوب الشــعر يقتضــيان ذكرهــا وبنيــة هــي الــيت يكــون م فــاألول، ...غــري املفيــد يف اللفــظ،

  .2»هي اليت ال يقتضي مقصد الكالم وأسلوب الشعر بنية الكالم عليها  الثوانيو. الكالم عليها 

  : وما نستنتجه من كالم حازم عن املعاين األول واملعاين الثواين ما يلي 

  .أن معاين الشعر منقسمة إىل معاين أول ومعاين ثواين / . أ

  .ترتبط املعاين األول واملعاين الثواين باألغراض واملقاصد / . ب       

  .املعاين األول هي املعاين اليت متثل مقصد الكالم وعمدة القول الشعري  / .ج

  .املعاين الثواين تبع ملعاين األول متثيال أو استدالال / . د

ىن، وترتبط لديه باألغراض، يقـول وهي وجه آخر لتفريعات حازم للمع:  المعانـي الجمهورية/ 3

إن املعاين منها ما حيتاج يف فهمه إىل مقدمة مـن معرفـة « : القرطاجين متحدثا عن هذا  النوع من املعاين 
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فالتيت ال حيتاج يف فهمها إىل مقدمة هي املعاين اجلمهوريـة الـيت يشـرتك يف فهمهـا . صناعة أو حفظ قصة 

  1»ملعاين الواقعة يف األغراض املألوفة من الشعر، وهي مستحسنة فيهاخلاص والعام، وعليها مدار معظم ا

الشـعر عنـد حـازم غـري حمبـب، يقـول حـازم وهي نوع من املعاين إيرادهـا يف :  المعاني العلمية/ 4  

فــإن أكثــر اجلمهــور ال ميكـــن . ولــيس األمــر يف مـــا ذكرتــه كــاألمر يف املســائل العلميـــة  «: موضــحا ذلــك 

مع أن أحدهم إذا أمكن تعريفه إياها مل جيد هلا يف نفسـه مـا جيـد للمعـاين الـيت ذكرنـا أـا . تعريفهم إياها 

لكون تلـك املعـاين املتعلقـة بـإدراك الـذهن لـيس احلسـن و القـبح والغرابـة واضـحا . العريقة يف طريقة الشعر 

الـــيت تـــدور عليهـــا وأيضـــا فـــإن املعـــاين الــيت تتعلـــق بـــإدراك احلـــس هــي . فيهــا وضـــوحه يف مـــا يتعلـــق بــاحلس 

واملعـاين املتعلقـة بـإدراك الـذهن لـيس ملقاصـد الشـعر حوهلـا . مقاصد الشـعر، وتكـون مـذكورة فيـه ألنفسـها 

، وأيضـا فــإن املسـائل العلميــة ...وإمنـا تــذكر حبسـب التبعيــة املتعلقـة بـإدراك احلــس لتجعـل أمثلــة هلـا،.مـدار 

وعهــا فيــه إال مــن صــار مــن شــدة ولوعــه بعلــم مــا، يســتربد إيرادهــا يف الشــعر أكثــر النــاس وال يســتطيب وق

حبيث يتشوف إىل ذكر مسائل ذلك العلم، وحيب إجراءها ولو يف املواطن اليت ال تليق ا وال تقبلها البتة 

  .2»لكون التفرغ الكلي للراحة واألنس والتفرج أو ضد ذلك قد حجر ذكرها 

 الشــعرية وإيرادهــا يف الشــعر وأيهمــا أحــق علــى املعــاين العلميــة واملعــاين جــابر عصــفور. د ويعقــب   

مبزية الذكر والتقدمي، أن األقاويل العلمية لغة جتريد هدفها تقدمي وإيصال مباشر حلقائق أو قضايا، يتوصل 

أمــــا األمــــر يف الشــــعر . إليهـــا عــــن طريــــق التجريــــد أو القيــــاس، وميكــــن تعويضـــها برمــــوز رياضــــية أو جربيــــة 

دف إىل إثارة صور أو إحساسات يف ذهن املتلقي أو حتريـك انفعـاالت  فمخالف متاما فلغته لغة حسية

  .  3ومشاعر لديه

  

  

  

  :  المعاني الشعرية وقانون التناسب. 3/أ
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يقدم حازم يف حديثه عن املعاين الشعرية وكيفيات انتظامها إشارة إىل الشـعر اجليـد وكيفيـة نظمـه،   

شـــعر ال ميكنــه مــن االرتقــاء بشــعره إىل منزلــة الفحـــول إال وأكــد علــى أن الشــاعر ايــد واملــتقن لصــناعة ال

أوال املنشـئ يف : فاملهيئـات حتصـل مـن جهتـني . املهيئـات، واألدوات، والبواعـث : ي بتوفر ثالثة أشياء هـ

بيئة معتدلة اهلواء، حسـنة الوضـع، طيبـة املطـاعم، أنيقـة املنـاظر، إضـافة إىل الرتعـرع بـني الفصـحاء األلسـنة 

أمـــا األدوات فتنقســـم إىل العلـــوم املتعلقـــة . لألناشـــيد املقيمـــني لـــألوزان ايـــدين لـــنظم الشـــعر  املســـتعملني

إما أن تكـون  –على حد قول القرطاجين  –باأللفاظ والعلوم املتعلقة باملعاين، والبواعث على قول الشعر 

  .1أطرابا أو أن تكون آماال 

ه أنــه ال يكمــل للشــاعر نظــم الشــعر حــىت ويــدعم مــا ذهــب إليــه يف حديثــه عــن نظــم الشــعر بقولــ  

القــوة احلافظــة، والقــوة املــائزة، والقــوة الصــانعة، : تكــون لــه قــوى ثالثــة تعينــه علــى ذلــك وهــذه القــوى هــي 

ال يكمل لشاعر قول علـى الوجـه املختـار إال بـأن تكـون لـه قـوة حافظـة وقـوة « : ويبني هذه القوى بقوله 

أن تكون خياالت الفكـر منتظمـة، ممتـازا بعضـها عـن « فهي  الحافظة القوة فأما  2».مائزة وقوة صانعة 

فإذا أراد مثال أن يقـول غرضـا مـا يف نسـيب أو مـديح أو غـري ذلـك وجـد . بعض، حمفوظا كلها يف نصابه 

خيالـه الالئــق بـه قــد أهبتـه لــه القـوة احلافظــة بكــون صـور األشــياء مرتتبـة فيهــا علـى حــد مـا وقعــت عليــه يف 

الـيت « فتمثـل القـوة  القـوة المـائزةأمـا . 3».أجال خاطره يف تصـورها فكأنـه اجتلـى حقائقهـاالوجود؛ فإذا 

. ا مييز اإلنسان ما يالئم املوضـع والـنظم واألسـلوب والغـرض ممـا ال يالئـم ذلـك، ومـا يصـح ممـا ال يصـح

يبــات النظميــة الــيت تتــوىل العمــل يف ضــم بعــض أجــزاء األلفــاظ واملعــاين والرتك«فهــي  القــوة الصــانعةو. 4»

واملذاهب األسلوبية إىل بعض والتدرج من بعضها إىل  بعض؛ وباجلملـة مـا تلتـئم بـه كليـات هـذه الصـناعة 

وحـــازم يف حديثـــه عـــن الطبـــع املهـــذب قـــدم شـــرحا وتفصـــيال للقـــوى الشـــاعرية وفاعليتهـــا وعالقتهـــا . 5».

الغـي وال ناقـد مـن قبـل حـىت ظهـر باإلدراك ووجه اجتالب املعاين وطرق انتظامها، وهو عمل مل يقم بـه ب
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مصنف حازم وكشف عـن املـنهج اجلديـد يف معاجلـة املعـاين الشـعرية متعلقاـا وسـبل الوصـول إىل دراسـتها 

     . 1واحلكم عليها

ومــــا حيتلــــه يف صــــلب النظريــــة البالغيــــة عنــــد حــــازم  التناســــبأشــــرنا يف موضــــع ســــابق إىل قــــانون   

عــن التناســب  علــي لغزيــوي. دحيكــم عناصــر القصــيدة، ويعلــق القرطــاجين حيــث جيعــل منــه قانونــا عامــا 

ويتبــني مــن تتبــع « : الــذين ســبقوه قــائال  والفالســفة لــدى حــازم والفــرق بينــه وبــني مــا شــاع عنــد البالغيــني

والقـوايف، كمـا يتحـدث عـن تناسـب  إشاراته إىل التناسب أنه يتحدث عنه يف األلفاظ والصيغ ويف األوزان

عند ابن سينا وعند غـريه ال يرقـى إىل مسـتوى حـديث حـازم غري أن ذلك كله . عاين األلفاظ عن طريق امل

القرطــاجين عــن التناســب، فعلــى يديــه غــدا هــذا املبــدأ قانونــا ينظــر مــن خاللــه إىل مجيــع عناصــر القصــيدة 

، فالتناسب إذن عند حازم قانون أساسي تلتئم بفضله عناصر القول الشعري بدءا بتناسـب 2».ومكوناا

احلــروف، ومناســـبة اللفـــظ للمعىن،ومناســـبة العبـــارة واجلملـــة مــن القـــول بعضـــها لـــبعض، ومناســـبة األغـــراض 

  . للمقاصد، ومناسبة األوزان للغرض الذي فيه القول 

  :والنصوص اليت أورد فيها حازم قانون التناسب عديدة منها   

األحوال من أن ينسب إىل الشيء وال خيلو الشيء يف مجيع تلك  «: يقول حازم فيه :  النص األول/ 1

بإجيابه له أو تـزال نسـبته إليـه بسـلبه عنـه أو ينسـب إليـه ال علـى جهـة إجيـاب وال سـلب ولكـن علـى جهـة 

وكــل ذلــك ال ختلــو أن تكــون النســبة الوجوبيــة أو الســلبية أو املــرتددة بــني اإلجيــاب . االحتمــال واإلمكــان 

ىل الشــيء وخيصــه يف ذاتــه أو يكـــون غــري راجــع إىل مـــا والســلب فيــه مــن أن تكـــون راجعــة إىل مــا يرجـــع إ

خيصـه يف ذاتـه بـل ألمـر عـرض لــه مـن غـريه أو ملـا تدركـه منهــا لقـوى احلسـية أو التصـورية أو حبسـب نســبته 

إىل شـــيء تـــأخر يف زمـــان أو مكـــان أو حبســـب موقعـــه مـــن اعتقـــاد مـــا أو حبســـب مـــا جيعـــل شـــرطه فيـــه أو 

  .3».رض حبسب مقايسته بشيء آخر أو حبسب الف
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ــاني/ 2 ــنص الث وجيــب علــى مــن أراد حســن التصــرف يف املعــاين، بعــد « : ويــورد فيــه حــازم مــا يلــي :  ال

إنــه قــد يوجــد : فيقــول . معرفــة ضــروا الــيت أمجلــت ذكرهــا، أن يعــرف وجــوه انتســاب بعضــها إىل بعــض 

معــىن أو معــان تضــاده  لكــل معــىن مــن املعــاين الــيت ذكرــا معــىن أو معــان تناســبه وتقاربــه، ويوجــد لــه أيضــا

وكــذلك يوجــد ملضــاده يف أكثــر األمــر معــىن أو معــان تناســبه، ومــن املتناســبات مــا يكــون تناســبه . وختالفــه 

بتجــاور الشــيئني واصــطحاما واتفــاق موقعيهمــا مــن الــنفس، ومنــه مــا تكــون املناســبة باشــرتاك الشــيئني يف  

ومــا جعــل فيــه أحــد املتناســبني . مــن هــوى الــنفس  كيفيــة، وال يشــرتط فيــه التجــاور وال االتفــاق يف املوقــع

  .1».على هذه الصفة مثاال لآلخر وحماكيا له فهو تشبيه

وحتسن للكالم أيضـا حبسـب نسـب بعـض املعـاين الواقعـة « : لي ما ييقول فيه حازم :  النص الثالث/ 3

جهـــة فيـــه مـــن بعـــض، مـــن جهـــة مواقعهـــا يف زمـــان أو مكـــان ووضـــع بعضـــها يف ذلـــك مـــن بعـــض، ومـــن 

التقــاذف بالعبــارات إىل تلــك األحنــاء، صــور أخــر رمبــا وجــد مثلهــا يف مــا تقــدم ورمبــا مل يوجــد، ألن الشــيء 

. يقــع مــع الشــيء يف زمــان أو مكــان أو يقــع بناحيــة منــه ويف زامــن غــري زمانــه متقــدم عليــه أو متــأخر عنــه 

وترتتـب . ن سـابقة لـه وتاليـة وكـذلك تقـع مكتنفاتـه يف الزمـا. وقد تكتنف الشيء أشياء من مجيع نواحيـه 

وقــد يقــع الشــيء يف مجيــع . يف القـرب والبعــد، يف الزمــان واملكــان مــن أقـرب مــا ميكــن إىل أقصــى مــا ميكـن 

ويرتكـــب مـــن هـــذه . نـــواحي الشـــيء يف مـــرار عـــدة، أو بـــأن يكـــون شـــيئا يعـــم جهاتـــه وكـــذلك يف الزمـــان 

ه االعتبـــارات حبســـب مـــا قدمتـــه مـــن تعـــدد وتكـــون املعـــاين الواقعـــة ـــذ. الكـــالم  األحـــوال شـــىت صـــور مـــن

. األفعــــال وتعــــدد مرفوعاــــا ومنصــــوباا أو احتــــاد مجيــــع ذلــــك أو احتــــاد بعــــض مــــن ذلــــك وتعــــدد بعــــض 

والرتكيبات اليت تتنوع ا هيآت العبارات ومـا حتتهـا . فتتضاعف صور املعاين بذلك تضاعفا يعز إحصاؤه 

ض يف األزمنة واألمكنة على ما تقدم راجعة إىل املعاين الـيت من املعاين من جهة مواقع بعض املعاين من بع

وكثريا مـا يتـأتى يف هـذه الرتكيبـات تقسـيم الكـالم . تقدم التعريف بأا تقع حتديدات يف األزمنة واألمكنة 

  .2»وتفصيله إىل مقادير متعادلة متناسبة

طبيعة هاته املعاين مـن حيـث العمـوم بعد حديثه عن صور العبارات عالقاا باملعاين و :  النص الرابع/ 4

وال بد مـع ذلـك مـن الـذوق الصـحيح والفكـر املـائز بـني مـا يناسـب « : واخلصوص والكلية واجلزئية يقول 
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وما ال يناسب وما يصح وما ال يصح باالستناد إىل تلك القوانني علـى كـل جهـة مـن جهـات االعتبـار يف 

  .1».م بهضروب التناسب وغري ذلك مما يقصد حتسني الكال

والقتبـاس املعـاين واسـتثارا « : يف كالمه عن اقتباس املعاين وطـرق اسـتثارا يقـول :  النص الخامس/ 5

، فاألول يكون بالقوة الشاعرة بأحناء اقتباس املعاين ومالحظة الوجوه اليت منها تلتئم، وحيصـل ...طريقان،

ض وملا ميتاز به بعضها من بعض ويشارك به هلا ذلك بقوة التخيل واملالحظة لنسب بعض األشياء من بع

  .2»بعضها بعضا

ـــــنص الســـــادس/ 6  وكلمـــــا كانـــــت«: عنـــــد عرضـــــه للمتمـــــاثالت واملتشـــــاات واملتخالفـــــات يقـــــول :  ال

مــع ذلــك أو اســتيعاب أشــرفها املتمــاثالت أو التشــاات أو املتخالفــات قلــيال وجودهــا وأمكــن اســتيعاا 

فـإن  . من أجله كانت النفوس بذلك اشـد إعجابـا وأكثـر لـه حتركـا  وأشدها تقدما يف الغرض الذي ذكرت

كانــت األمثــال أو األشــياء عتيــدة الوجــود مل حيســن االســتيعاب، ووجــب التخطــي فيهــا مــن األشــرف إىل 

وال جتـد الـنفس . األشـرف، وكـان جـديرا أال يناسـب منهـا إال بـني الـذوات الشـهرة واملناسـبة لغـرض الكـالم

ر وجــوده مــا جتــد ملــا قــل، مــن اهلــزة وحســن املوقــع، لكوــا ال تســتغرب جلــب العتيــد للمناســبة بــني مــا كثــ

    .3».استغراا جللب ما عز

أن ينـاط : وأحسـن مواقـع التخييـل « : وجيعل التناسب بني املعـاين والغـرض يف قولـه :  النص السابع/ 7

. لتهــاين، واألمــور املفجعــة يف املراثــي باملعــاين املناســبة للغــرض الــذي فيــه القــول كتخييــل األمــور الســارة يف ا

فإن مناسـبة املعـىن للحـال الـيت فيهـا القـول وشـدة التباسـه ـا يعـاون التخييـل علـى مـا يـراد مـن تـأثر الـنفس 

  . 4»ملقتضاه

  :وبالنظر إىل ما تقدم ميكن أن جنمل القول أن التناسب يقع   

  .بني املعاين واألحوال اليت فيها القول /. 1            

  .بني املعاين واألغراض واملقاصد /. 2            
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بني احلروف بعضها بعض، وبـني الكلمـات بعضـها وبعـض، وبـني اجلمـل بعضـها وبعـض /. 3            

.  

  .بني األوزان واألغراض اليت فيها القول /. 4            

حان متالزمــان يف ومهــا مصــطل اإلســنادو التطالــبومــن املصــطلحات املتفرعــة عــن التناســب جنــد 

« : املنظومة املصطلحية للقرطـاجين ومهـا شـديدا العلقـة باملعـاين، ويشـرح حـازم التطالـب واإلسـناد يف قولـه 

إن املعاين ما يتطالب حبسب اإلسناد خاصة، ومنهـا مـا يتطالـب حبسـب انتسـاب بعـض املعـاين إىل بعـض 

اإلسـنادية فالنسـب . مـن األمثـال أو األضـداد يف أنفسها بكوا أمثاال أو أشـباها أو أضـدادا أو متقاربـات

البيـان واملبالغـة واملناسـبة واملشـاكلة الـيت يكـون سـببها مـن اخلفـاء : تالحظ األفكار فيها أربعـة أشـياء وهـي 

  .1»حبيث قد يتعذر عرفان كنهه 

فأمـــا مـــا التطالـــب حبســـب انتســـاب بعـــض املعـــاين إىل بعـــض فـــال ختلـــو «: بقولـــه  التطالـــبويبـــني 

فيه من أن تقع بني املعنيني بواسطة أو بغري واسطة، فأما ما وقعت فيـه بغـري واسـطة فـيمكن حصـر  النسبة

أنواعه وصوره، وأما مـا تقـع فيـه النسـب بواسـطة فعزيـز حصـرها فيـه لكـون كـل معـىن ميكـن أن يكـون جهـة 

ة اجلهــة ولقــوى النفــوس تفاضــل يف مالحظــ. للتطالــب بــني معنيــني بتوســطه، وجهــة التطالــب هــي النســبة 

النبيهـــــة يف نســـــبة معـــــىن علـــــى معـــــىن والتنبـــــه إليهـــــا، ومبحثهـــــا يف ذلـــــك علـــــى اجلهـــــات الـــــيت تفيـــــد معـــــاين  

كالتشــبيهات و التتميمــات واملبالغــات والتعلـــيالت وغــري ذلــك مــن ضـــروب الوجــوه الــيت تكســب الكـــالم 

بالفلســـفة نـــاتج عـــن تـــأثر حـــازم  فاطمـــة الـــوهيبي. دوقـــانون التطالـــب كمـــا ذهبـــت . 2»حســـنا وإبـــداعا

   3. التشابه والتباين واالقرتان: األرسطية، فتداعي املعاين لدى أرسطو يتم من خالل ثالثة قوانني هي 
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  : النظم وبناء النص. 1.ب/2      
واملآخـــذ الـــيت هـــي  النظميـــة الصـــناعة قواعـــد عـــن احلـــديث حـــازم يقـــدم، بـــالنظم يف القســـم اخلـــاص  

ل يف هاتــه الصــناعة، ويف املعلــم األول الــذي جعلــه داال علــى طــرق العلــم بقواعــد الصــناعة النظميــة مــداخ

والطبــع هــو اســتكمال للــنفس يف فهــم أســرار . الــنظم صــناعة آلتهــا الطبــع «: :يعــرف حــازم الــنظم بقولــه 

فـإذا أحاطـت  الكالم، والبصرية باملـذاهب واألغـراض الـيت مـن شـأن الكـالم الشـعري، أن ينحـى بـه حنوهـا،

بـــذلك علمـــا قويـــت علـــى صـــوغ الكـــالم حبســـبه عمـــال، وكـــان النفـــوذ يف مقاصـــد الـــنظم وأغراضـــه وحســـن 

. 1»التصرف يف مذاهبه وأحنائه إمنا يكونـان بقـوى فكريـة واهتـداءات خاطريـة تتفـاوت فيهـا أفكـار الشـعراء

فهـومني لديـه لتحقيـق احلـد وقد تقدم يف موضع سابق معىن النظم عند حازم وعالقته باألسـلوب وتـالزم امل

ملـا كانـت األغـراض الشـعرية يوقـع يف « : :وذلـك يف قولـه ، األقصى من اجلودة واإلتقان يف القول الشعري

واحــد منهــا اجلملــة الكبــرية مــن املعــاين واملقاصــد، وكانــت لتلــك املعــاين جهــات فيهــا توجــد ومســائل منهــا 

صف الطلول وجهة وصف يوم النوى وما جـرى تقتىن كجهة وصف احملبوب وجهة وصف اخليال وجهة و 

جمــرى ذلــك يف غــرض النســيب، وكانــت حتصــل للــنفس باالســتمرار علــى تلــك اجلهــات والنقلــة مــن بعضــها 

إىل بعض وبكيفية االطراد يف املعـاين صـورة وهيـأة تسـمى األسـلوب، وجـب أن تكـون نسـبة األسـلوب إىل 

صــل عــن كيفيــة االســتمرار يف أوصــاف جهــة جهــة مــن املعــاين نســبة الــنظم إىل األلفــاظ، ألن األســلوب حي

فكان مبنزلـة الـنظم يف األلفـاظ الـذي هـو . جهات غرض القول وكيفية االطراد من أوصاف جهة إىل جهة

فاألسـلوب . فيها من ضروب الوضع وأحناء الرتتيب . صورة كيفية النقلة من بعضها إىل بعض وما يعتمد 

  .2»والنظم هيأة حتصل عن التأليفات اللفظيةهيأة حتصل عن التأليفات املعنوية، 

  :  3وحيدد حازم النظم بقوى عشرة هي  

مبا جيري على السـجية القوة على التشبيه فيما ال جيري على السجية وال يصدر عن قرحية / 1            

  .ويصدر عن قرحية 

ين الواقعـــة يف تلـــك املقاصـــد القـــوة علـــى تصـــور كليـــات الشـــعر واملقاصـــد الواقعـــة فيهـــا واملعـــا/ 2          

  .للتوصل إىل اختيار ما جيب هلا من القوايف ولبناء فصول القصائد على ما جيب 

                                                   
  199 منهاج البلغاء، ص: القرطاجين، حازم   - 1
 364 – 363ص ، نفسه املصدر   - 2
 201 - 200 ص، نفسه املصدر   - 3



  بالغة النص عند حازم القرطاجني                                              :ثاني الفصل ال

  
 

 122

القـوة علــى تصـور صــورة للقصــيدة تكـون ــا أحســن مـا ميكــن وكيــف يكـون إنشــاؤها أفضــل / 3          

ومنعطفهــا مــن مــن جهــة وضــع بعــض املعــاين واألبيــات والفصــول مــن بعــض، بــالنظر إىل صــدر القصــيدة 

  . نسيب إىل مدح، وبالنظر إىل ما جيعل خامتتها إن كانت حمتاجة إىل شيء معني يف ذلك 

  . القوة على ختيل املعاين بالشعور ا واجتالا من مجيع جهاا / 4         

  .القوة على مالحظة الوجوه اليت ا يقع التناسب بني املعاين / 5         

  .على التهدي إىل العبارات احلسنة الوضع والداللة على تلك املعاين القوة / 6         

القــوة علــى التحيــل يف تســيري تلــك العبــارات متزنــة وبنــاء مباديهــا علــى اياــا واياــا علــى / 7         

  . مباديها 

  .به إليه القوة على االلتفات من حيز إىل حيز واخلروج من إليه والتوصل / 8         

القـــوة علـــى حتســـني وصـــل بعـــض الفصـــول بـــبعض واألبيـــات بعضـــها بـــبعض وإلصـــاق بعـــض / 9         

  .الكالم ببعض على الوجوه اليت ال جتد النفوس عنها نبوة 

القوة املائزة حسن الكالم من قبيحه بالنظر إىل نفس الكالم وبالنسبة إىل املوضع املوقع فيه / 10        

    .الكالم 

باملعاين حتدث حازم عن الطبع اجليد والقوى الثالثـة الـيت متكـن الشـاعر مـن أن ويف القسم اخلاص   

  : 1ينتج قوال شعريا على الوجه املختار وهذه القوى متثل لديه

فـالقوة . وذلك أن تكون خياالت الفكر منتظمـة، ممتـازا بعضـها عـن بعـض :  وة الحافظةالق/ 1        

خليــال الــذي يليــق بكــل غــرض يريــده الشــاعر ويريــد القــول فيــه مــن احلافظــة هــي القــوة الــيت تــزود الشــاعر با

  .نسيب أو مديح أو غري ذلك من األغراض املتعارف عليها بني الشعراء 

وهــــي القــــوة الــــيت متكــــن الشــــاعر مــــن متييــــز بــــني مــــا يالئــــم املوضــــع والــــنظم :  القــــوة المــــائزة/ 2        

  .ال يصح واألسلوب والغرض وما ليس كذلك، وبني ما يصح مما 

ووظيفتهـا أـا تتـوىل ضـم بعـض أجـزاء األلفـاظ واملعـاين والرتاكيـب إىل بعـض :  القوة الصانعة/ 3        

  . والتدرج من بعضها إىل بعض، مبعىن ما هي القوة اليت تتوىل مجيع ما تلتئم به كليات صناعة الشعر 

                                                   
  - 133، ص 2005، 1امعي، القاهرة، مصر، ط ـب اجلالكتلالنص واخلطاب واالتصال، األكادميية احلديثة : العبد، حممد - 1
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للعمليـة الشـعرية ومراحلهـا، أو  وبالنظر إىل ما قدم حازم ميكن القول أنه قـد متكـن مـن تصـور عـام  

باألحرى عملية تشكل الـنص الشـعري وبنائـه بـدءا بالتصـور األول لكليـات الشـعر واملقاصـد الواقعـة فيهـا، 

 عملهاعتمادا على  - حازم جنتهد حنن تصورهاوانتهاء بتحسني وصل الفصول ببعض، وهذه العملية اليت 

  : نقدمها يف املراحل التالية كي   -طبعا 

يقـــــوم فيهـــــا الشـــــاعر بتصـــــور املقاصـــــد أو مـــــا ينـــــوي أن ينقلـــــه إىل املتلقـــــي، :  المرحلـــــة األولـــــى/ 1     

  .ويستحضر املعاين املناسبة لتلك املقاصد وما يناسب هذه املعاين من أوزان وقوايف 

ــة / 2       بعــد عمليــة تصــور املقاصــد واجــتالب املعــاين اخلاصــة ــا، جيتهــد الشــاعر يف: المرحلــة الثاني

  . إنشاء الفصول وترتيبها وحتديد املعاين املخصصة هلا 

بعد إنشاء الفصول وترتيبها وحتديد املعاين املخصصـة هلـا، يعمـل الشـاعر علـى :  المرحلة الثالثة/ 3     

  .إجياد العبارات احلسنة الدالة عل هاته املعانــي 

لســابقة يقــوم فيهــا الشــاعر بتســيري تلــك وهــي مرحلــة شــديدة الصــلة باملرحلــة ا:  المرحلــة الرابعــة/ 4     

  . العبارات مالئمة للوزن وبناء مباديها على اياا واياا على مباديها فال خيل بالوزن 

بعد استكمال بناء الفصل على الوجه الذي حدده حازم يـدعو إىل ضـرورة :  المرحلة الخامسة/ 5     

دعو إىل ضـــرورة حتســـني وصـــل الفصـــول واألبيـــات حســـن االلتفـــات مـــن حيـــز إىل حيـــز آخـــر يليـــه، كمـــا يـــ

  .بعضها ببعض واألدوات والوسائل املسؤولة عن ذلك 

وتأكيـــدا للمراحـــل الـــيت قـــدمنا يعـــرض حـــازم وصـــية أيب متـــام أليب عبـــادة الوليـــد البحـــرتي، ويصـــلها   

د مـا أمـره بـه إن النـاظم إذا اعتمـ«: بتفصيل ملا أمجل أبو متام فيها ويكمل بعض وجوه الـنقص فيهـا قـائال 

أبـو متـام مـن اختيـار الوقـت املســاعد وإمجـام اخلـاطر والتعـرض للبواعـث علــى قـول الشـعر وامليـل مـع اخلــاطر  

كيــف مــال فحقيــق عليــه إذا قصــد الرويــة أن حيضــر مقصــده يف خيالــه وذهنــه واملعــاين الــيت هــي عمــدة لــه 

مث يلحـــظ مـــا وقـــع يف مجيـــع تلـــك بالنســـبة إىل غرضـــه ومقصـــده ويتخيلهـــا تتبعـــا بـــالفكر يف عبـــارات بـــدد، 

رفــا مــن الكلــم املتماثلــة املقــاطع الصــاحلة ألن تقــع يف بنــاء العبــارات أو أكثرهــا طرفــا أو مهيئــا ألن يصــري ط

  .1».مث يضع الوزن والروي حبسبها لتكون قوافيه متمكنة تابعة للمعاين ال متبوعة هلا. قافية واحدة 
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 املتعلقــة بــه وختيلهــا ووضــع العبــارات الدالــة عليهــا، وبعــد الــتمكن مــن استحضــار املقصــد واملعــاين  

مث يقســم املعــاين « : واختيــار الــوزن املالئــم هلــا والقافيــة املناســبة يصــل حــازم هــذا العمــل بعمــل آخــر قــائال 

والعبارات على الفصول ويبدأ منها مبا يليق مبقصده أن يبدأ به، مث يتبعه من الفصول مبا يليـق أن يتبعـه بـه 

كـــذا علـــى الفصـــول فصـــال فصـــال، مث يشـــرع يف نظـــم العبـــارات الـــيت أحضـــرها يف خـــاطره منتثـــرة ويســـتمر ه

فيصريها موزونة إما بـأن يبـدل فيهـا كلمـة مكـان كلمـة مرادفـة هلـا أو بـأن يزيـد يف الكـالم مـا تكـون لزيادتـه 

أو بــأن فائــدة فيــه أو بــأن يــنقص مــن مــا ال خيــل بــه أو بــأن يعــدل مــن بعــض تصــاريف الكلمــة إىل بعضــها 

 1».يقدم بعض الكالم ويؤخر بعضا أو بأن يرتكب يف الكالم أكثر من واحد من هذه الوجوه
 
 
 
 
 
 

    

  

  

  

  

  

  

  

  : النص عند حازم تماسك .  2.ب/2

حــازم يف املــنهج الثالــث عــن متاســك الفصــول وترتيبهــا ووصــل بعضــها بــبعض وحتســني هيآــا،  حتــدث     

ردة إىل الــــنص الشــــعري وبنيتــــه القائمــــة علــــى تراتــــب األلفــــاظ وشــــرع يف ذلــــك بــــنص قــــدم فيــــه رؤيتــــه املتفــــ

اعلم أن األبيات بالنسبة إىل الشعر املنظوم « : والعبارات واألبيات والفصول، يقول حازم يف هذا الصدد 
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نظائر احلروف املقطعة من الكالم املؤلف، والفصول املؤلفة من األبيات نظائر الكلم املؤلفـة مـن احلـروف، 

فكمــــا أن احلــــروف إذا حســــنت . املؤتلفــــة مــــن الفصــــول نظــــائر العبــــارات املؤلفــــة مــــن األلفــــاظ والقصــــائد 

حســنت الفصــول املؤلفــة منهــا إذا رتبــت علــى مــا جيــب ووضــع بعضــها مــن بعــض علــى مــا ينبغــي كمــا أن 

وكــذلك حيســن نظــم القصــيدة مــن الفصــول احلســان كمــا حيســن ائــتالف . ذلــك يف الكلــم املفــردة كــذلك 

اعتبــار : وكمــا أن الكلــم هلــا اعتبــاران . األلفــاظ احلســان إذا كــان تأليفهــا منهــا علــى مــا جيــب الكــالم مــن 

راجع إىل مادا وذاا، واعتبار بالنسبة إىل املعىن الـذي تـدل عليـه، كـذلك الفصـول تعتـرب يف أنفسـها ومـا 

، أي أن 1»قــة ــايتعلــق يآــا ووضــعها، وتعتــرب حبســب اجلهــات الــيت تضــمنت الفصــول األوصــاف املتعل

  : هناك اعتباران يف نظم الكالم مها 

  .اعتبار اهليئة واملادة والوضع /. 1     

  .اعتبار اجلهة واملقصد والغرض /. 2     

وأنا أخص هذا املعلم بالقول فيما جيب اعتمـاده يف الفصـول « : وحيدد حازم عمله بدقة يف قوله   

، 2»أنفســها ومــا جيــب يف وضــعها وترتيــب بعضــها مــن بعــض مــن جهــة مــا يرجــع إىل موادهــا، وهيآــا يف 

مبعــىن أنـــه ســـيعمل علـــى إبانـــة وجـــه متاســـك الفصـــل الواحـــد مـــن القصـــيدة وأدواتـــه، ومتاســـك اموعـــة مـــن 

  . الفصول يف القصيدة والوسائل املتاحة هلذا الفعل 

  :هي جيعل حازم لتماسك الفصل أربعة قوانني  : تماسك الفصل وأدواته :أوال       

  .استجادة مواد الفصول وانتقاء جوهرها /. 1          

  . ترتيب الفصول واملواالة بني بعضها البعض /. 2          

  .ترتيب ما يقع يف الفصول /. 3          

  .ما جيب أن يقدم يف الفصول وما جيب أن يؤخر فيها وختتم به /. 4          

متناســبة املســموعات « أن تكــون مــواد الفصــول فيــه  الــذي وضــعه حــازم جيــبوالقــانون األول   

الـذي جيعـل كـل بيـت  واملفهومات حسنة االطراد غري متخاذلة النسج غري متميز بعضها عـن بعـض التميـز 

منحــاز بنفســه ال يشــمله وغــريه مــن األبيــات بنيــة لفظيــة أو معنويــة يتنــزل ــا مــن منزلــة الصــدر مــن  كأنــه

وينبغي أن يكون منـط نظـم . صائد اليت نسجها على هذا مما تستطاب والق. العجز أو العجز من الصدر 
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فتعتمـــد فيـــه اجلزالـــة يف الفخـــر مـــثال والعذبـــة يف النســـيب، وأن تكـــون الفصـــول . الفصـــل مناســـبا للغـــرض 

وتقصـــري الفصـــول ســـائغ يف املقطعـــات واملقاصـــد الـــيت يـــذهب ـــا . معتدلـــة املقـــادير بـــني الطـــول والقصـــر 

ـــة واملقاصـــد الـــيت يـــذهب ـــا التهـــومي . لها مســـتثقل يف ذلـــك مـــذهب الرشـــاقة،وتطوي فأمـــا القصـــائد املطول

والتفخيم فإن تطويل الفصول سائغ فيها وحمتمل ملوافقته مقصد الكالم وكون القصـيدة فيهـا رحـب لـذلك 

  1.».وسعة 

 وعليه فـإن القـانون األول اخلـاص باسـتجادة مـواد الفصـول وانتقـاء جوهرهـا يتضـمن شـروطا أربـع  

  : هي 

  .ل متناسبة املسموعات واملفهومات تكون مواد الفصأن /. 1     

  . ل حسنة االطراد تكون مواد الفصأن /. 2     

  .الفصل غري متخاذلة النسج أن تكون مواد /. 3     

أن تكون مواد الفصل غري متميز بعضها عن بعض التميـز الـذي جيعـل كـل بيـت منحـازا بنفسـه /. 4     

  .غريه رابط لفظي أو معنوي ال يشمله ب

وباالسرتشاد مبا قدم حممد خطايب ميكن أن نعترب أن هذه الشـروط دالـة علـى التناسـب واالطـراد   

والتماسك والرتابط، ويركز خطايب على الشرطني األخريين باعتبارمها شديدي الصلة بالرتابط، ففي الشرط 

ال علــى جتنــب النســيج املتخــاذل يف البيــت يلــح الــد) أن تكــون مــواد الفصــل غــري متخاذلــة النســج(الثالــث 

أمـا الشـرط . حازم على ضرورة الرابط بني مواد الفصل ويشبه حسن الـرتابط بـاخليوط غـري متخاذلـة النسـج

يــدعو حــازم مــن خاللــه إىل وجــوب إجيــاد  ) أن تكــون مــواد الفصــل غــري متميــز بعضــها عــن بعــض(الرابــع 

  . 2ت والبيت الذي يليهأو رابط لفظي أو معنوي بني البي" بنية"

ويتضمن القانون األول أيضا مناسبة منط نظم الفصل للغرض الذي فيه القول وحازم يؤكد على   

، فالفخر له ألفاظه اليت تدل عليه وتتميز بالفخامة والقوة واجلزالة، والنسيب ذلك يف العديد من النصوص

إحســاس مرهــف وعاطفــة شــجية صــادقة، وهــذه لــه ألفاظــه الرقيقــة العذبــة الــيت تــتالءم مــع مــا حيتويــه مــن 

لكل مقـام مقـال، ولكـل «: املالئمة بني الغرض ومنط النظم استجابة لشرط تداويل مهم صاغه اجلـاحظ 
  .»مطابقة الكالم لمقتضى الحال«:وطوره يف مقولته املشهورة  السكاكيواعتىن به » ..صناعة شكل
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برتتيـب الفصــول إىل بعـض، ووجـه العمـل فيــه الـذي نــص عليـه حـازم فيتعلـق  القـانون الثـانيأمـا   

ويكــون مــع ذلــك . يقــدم مــن الفصــول مــا يكــون للــنفس بــه عنايــة حبســب الغــرض املقصــود بــالكالم «أن 

ويتلــوه األهــم فــاألهم إىل أن تتصــور التفاتــة ونســبة بــني فصــلني . متأنيــا فيــه حســن العبــارة الالئقــة باملبــدأ 

وتقـــدمي الفصـــول . فهنـــاك يـــرتك القـــانون األصـــلي يف الرتتيـــب  .تـــدعو إىل تقـــدمي غـــري األهـــم علـــى األهـــم 

  .1».القصار على الطوال أحسن من أن يكون األمر بالعكس 

  : ويركز حازم يف هذا القانون على أمرين مها   

حيـث يقـدم الشـاعر مـن الفصـول مـا " مبدأ األهم فـاألهم"أو ما يسميه حازم :  المبدأ التداولي/. 1  

ايـــة حبســـب الغـــرض املقصـــود بـــالكالم، مبعـــىن مـــا أن ترتيـــب الفصـــول لـــيس خاضـــعا يكـــون للـــنفس بـــه عن

بــل خاضــع ملبــدأ األمهيــة وهــو شــرط تــداويل حمــض حيــرتم فيــه الشــاعر الــذات املتلقيــة واملالبســات للصــدفة 

  .الزمكانية للخطاب 

وجيــــب أن «: يف قولـــه  ســـك الفصـــلاويوضـــح دور العالقـــات املعنويــــة يف مت: العالقـــات المعنويـــة/. 2  

يردف البيت األول مـن الفصـل مبـا يكـون الئقـا بـه مـن بـاقي معـاين الفصـل مثـل أن يكـون مقـابال لـه علـى 

جهــة مــن جهــات التقابــل أو بعضــه مقــابال لبعضــه، أو يكــون مقتضــى لــه مثــل أن يكــون مســببا عنــه، أو 

 تقتضـي ذكـر شـيء تفسريا له، أو حماكى بعض ما فيه بـبعض مـا يف اآلخـر، أو غـري ذلـك مـن الوجـوه الـيت

ورمبـا خـتم الفصـل بطـرف . وكذلك احلكم يف ما يتلى به الثاين والثالث إىل آخر الفصل. بعد شيء آخر 

والعالقـــات املعنويـــة كمـــا يـــنص حـــازم يف . 2».مـــن أغـــراض الفصـــل الـــذي يليـــه أو إشـــارة إىل بعـــض معانيـــه

تفــــرع عنهــــا عالقــــات جزئيــــة  ، أو عالقــــة اقتضــــاء ت)بعضــــي/كلــــي(عالقــــة تقابــــل : الفصــــل إمــــا أن تكــــون 

هـــذه العالقـــات إضـــافة إىل املبـــدأ التـــداويل الـــذي أقـــره . كالعالقـــة الســـببية والتفســـريية أو احملاكـــاة البعضـــية 

  . اخلطاب الشعري / القرطاجين هي املسؤولة عن التماسك اجليد للنص

هــو حــازم شــرطا  وضــع" بتــأليف بعــض بيــوت الفصــل إلــى بعــض"اخلــاص  القــانون الثالــثأمــا   

عمـدة معـاني أن يبدأ منها باملعىن املناسب ملا قبله، وإن تأتى مع هذا أن يكون ذلك املعىن هـو «وجوب 
كــان أــى لــورود الفصــل علــى الــنفس، علــى أن كثــريا مــن الشــعراء والــذي لــه نصــاب الشــرف  الفصــول

بيـة فـإن األحسـن لـه فأما من يردف األقـوال الشـعرية باخلطا. يؤخرون املعىن األشرف ليكون خامتة الفصل 
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وإىل هذا كان يـذهب أبـو الطيـب  .أن يفتتح الفصل بأشرف معاين احملاكاة وخيتمه بأشرف معاين اإلقناع 

وحيسن أن يصاغ رأس الفصل صيغة تدل على أنه مبدأ الفصل، وإن متكن مع . املتنيب يف كثري من كالمه 

الغـرض كالتعجـب والتمـين والـدعاء وتعديـد هذا أن ينـاط بـه معـىن حيسـن موقعـه مـن النفـوس بالنسـبة علـى 

ويشرتط يف املذهب املختار أن يكون ملعىن البيت مـع كـون . العهود السوالف وما أشبه ذلك فهو أحسن 

  .1».علقة مبا قبله ونسبة إليهأوله مبدأ كالم ومصدرا بكلمة هلا معىن ابتدائي أن يكون ملعىن البيت 

روطا أربعــة كلهــا ختــدم متاســك الفصــل وتــدل عليــه حيتــوي شــ –حســب حــازم  –وهــذا القــانون   

  : وهذه الشروط هي 

  .أن يصاغ رأس الفصل صياغة تدل على أنه مبدأ الفصل /. 1   

  ).قانون التناسب(أن يبدأ الفصل باملعىن املناسب ملا قبله /. 2   

  ) .قانون التعلق(الفصل علقة مبا قبله  عىن الذي يبتدأ بهيكون للمأن /. 3   

  .أن يصدر البيت األول بكلمة هلا معىن ابتدائي /. 4   

  .  عمدة معاني الفصلأن يكون املعىن الوارد يف البيت األول /. 5   

  : 2والتماسك الذي يقع يف الفصل الواحد حبسب القوانني الثالثة السابقة يتأتى بـ  

  .أن ال يكون الفصل متخاذل النسج / 1   

  .الذي فيه القول  مناسبة منط النظم للغرض/ 2   

  ) .املبدأ التداويل(تقدمي األهم فاألهم / 3   

  .مراعاة العالقات املعنوية يف الفصل / 4   

  :ووسائله تماسك الفصول  :ثانيا 
ورمبـــا خـــتم الفصـــل بطـــرف مـــن «: بعـــد أن حتـــدث حـــازم عـــن متاســـك الفصـــل خـــتم ذلـــك بقولـــه   

، وهذه اخلامتة يف حقيقة األمر متهيد للحديث عـن 3»أغراض الفصل الذي يليه أو إشارة إىل بعض معانيه

وســيلتني مــن وســائل وصــل الفصــل بالفصــل  ا بــبعض، وقــد تضــمن هــذا التمهيــدمتاســك الفصــول بعضــه

  :الذي يليه 
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  .التلميح اخلاطف إىل غرض من أغراض الفصل الالحق  ./أ   

  .اإلشارة إىل معىن من معانيه  ./ب 

ل بعــض ول يـذكر القـانون الرابـع اخلـاص بوصـزم لوسـائل وصـل الفصـبعـد هـذه االلتفاتـة الذكيـة حلـا  

  : 1الفصول ببعض، ويقر بأن التأليف يف ذلك على أربعة أضرب

  .ضرب متصل العبارة والغرض /. 1    

  .ضرب متصل العبارة دون الغرض /. 2    

  .ضرب متصل الغرض دون العبارة /. 3    

  .ضرب منفصل الغرض والعبارة /. 4    

الـذي يكـون فيـه آلخـر «ميثل عند حازم ذلك الضـرب الضرب األول المتصل العبارة والغرض و   

الفصـــل بـــأول الفصـــل الـــذي يتلـــوه علقـــة مـــن جهـــة الغـــرض وارتبـــاط مـــن جهـــة العبـــارة، بـــأن يكـــون بعـــض 

إذن . 2»األلفــاظ الـــيت يف أحـــد الفصـــلني يطلـــب بعـــض األلفــاظ الـــيت يف اآلخـــر مـــن جهـــة اإلســـناد والـــربط

  :مابني الفصول يف هذا الضرب تتم من جهتني  العالقة

  .من جهة الغرض / 1   

  .من جهة األلفاظ اليت تطلب بعضا من جهة اإلسناد والربط / 2   

منحط عن الضرب األول يصفه حازم فهو كما  الضرب الثاني المتصل العبارة دون الغرضأما   

روابط املعنوية دون الروابط الشـكلية، مـع عـدم والضرب الذي يليه، وتفسري ذلك ميل حازم وتركيزه على ال

  .إلغاء دور هذه األخرية يف انسجام النص 

يكون «وهو الذي  المتصل الغرض المنفصل العبارةهو الضرب  الذي أورده  والضرب الثالث  

، والعالقــة مــا بــني 3»أول الفصــل فيــه رأس الكــالم، ويكــون لــذلك الكــالم علقــة مبــا قبلــه مــن جهــة املعــىن

وهــذا «:يف قولـه  صـل يف هـذا الضــرب تـتم مـن جهــة املعـىن فقـط، وجيعلــه حـازم أفضـل الضــروب األربعـةالف

الضرب إذا نيط برأس الفصل فيه معىن تعجييب أو دعائي أو غري ذلك مما أشرنا إليه هـو أفضـل  الضـروب 

اف كــالم األربعــة، لكــون النفــوس تنبســط ويتجــدد نشــاطها بإشــعارها اخلــروج مــن شــيء إىل شــيء واســتئن
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جديد هلا مع ما يشفع به إليها يف قبول الكالم من نياطة ما ذكرناه من تعجيب أو دعاء أو غري ذلك مما 

وقــد يقــرن . وهــذا الضــرب علــى كــل حــال أفضــل الضــروب األربعــة. لــه بــاملعىن علقــة بــالكالم وتصــديره بــه 

  .1»س من حالوتهاحلرف الرابط ذا النحو فال يغض من طالوته وال ينقص مما جتده النف

واألخــري فهــو أشــد الضــروب تفككــا ألن الصــلة بــني فصــوله ال تقــع مــن جهــة  الضــرب الرابــعأمــا   

يهجـم علـى الفصـل هجومـا مـن غـري إشـعار «املعىن وال من جهة العبارة، بـل هـو ضـرب كـم يصـف حـازم 

  .2».كل وجه  به مما قبله وال مناسبة بني أحدمها واآلخر، فإن النظم الذي ذه الصفة متشتت من

  : وما يستخلص مما سبق ما يلي   

  .أن أمناط النصوص حسب حازم أربعة ينظر هلا باعتبار الغرض والعبارة /. 1  

  .أن أجود الضروب األربعة الضرب الثالث املتصل الغرض دون العبارة /. 2        

  .أن حازم يركز على الرتابط احلاصل من جهة املعىن /. 3        

ومــن «:يقــول حــازم .  لقصــائد اعتمــادا علــى املعــاين املتضــمنة فيهــا وأســلوب إيرادهــا ثالثــةوأنــواع ا  

القصــائد مــا يكــون اعتمــاد الشــاعر يف فصــوهلا علــى أن يضــمنها معــاين جزئيــة تكــون مفهوماــا شخصــية، 

قصـد يف ومنها ما يقصد يف فصوهلا ان تضمن املعـاين الكليـة الـيت مفهوماـا جنسـية أو نوعيـة، ومنهـا مـا ي

، فاملعاين بناء علـى قـول القرطـاجين 3».فصوهلا أن تكون املعاين املتضمنة اياها مؤتلفة بني اجلزئية والكلية 

  : نوعان 

  .وهي اليت تكون مفهوماا شخصية :  المعاني الجزئية/. أ  

  .وهي اليت تكون مفهوماا جنسية أو نوعية :  المعاني الكلية/. ب       

  :املعاين ثالثة أمناط  إيراد ادا على أسلوبوالقصائد اعتم  

وهلا علــــى أن يضــــمنها معــــاين القصــــائد الــــيت يكــــون اعتمــــاد الشــــاعر يف فصــــ : الــــنمط األول/.1  

  .جزئية

  .معان كلية ما يقصد الشاعر يف فصوهلا أن تضمن :  النمط الثاني/. 2        
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تكــون املعــاين املضــمنة اياهــا مؤتلفــة بــني مــا يقصــد الشــاعر يف فصــوهلا أن :  الــنمط الثالــث/. 3        

  .اجلزئية والكلية

وأحسن ما يكون عليه هيأة الكالم يف ذلك «: والنوع األخري هو أحسن األنواع كما يقول حازم   

أن تصــدر الفصــول باملعــاين اجلزئيــة وتــردف باملعــاين الكليــة علــى جهــة متثــل بــأمر عــام علــى أمــر خــاص أو 

فكثــريا مــا يقــع بوضــع معــاين الفصــول علــى هــذه . أعلــم منــه أو حنــو ذلــك  اســتدالل علــى الشــيء مبــا هــو

الصفة تعجيب للنفس وانقياد إىل مقتضى الكالم، لكون املعاين الكلية مظنة لوقوع االقتداء واالئتساء ا 

للسامع أو عدمها حيث يقصد التأنيس بوجودمها أو التنفري مـن فقـدان ذلـك، ولوقـوع املراوحـة الـيت قـدمنا 

وعليـــه فإنـــه حيســـن تصـــدير الفصـــول باملعـــاين اجلزئيـــة وأن تـــردف باملعـــاين . 1».ن فيهــا اســـتجماما للنفـــوسأ

  :الكلية وذلك من أجل 

  .التمثل باألمر العام على األمر اخلاص /. 1  

  .االستدالل على الشيء مبا هو أعم منه /. 2  

: يقـول حـازم . لطيـب هذا الضـرب مـن الصـنعة ويسـتدل علـى ذلـك بشـعر أيب اوحازم يستحسن   

وجيـــب ان يعتمـــد مـــذهب أيب الطيـــب يف ذلـــك، فإنـــه . فكـــان لكالمـــه أحســـن موقـــع يف النفـــوس لـــذلك «

  .2»حسن 

نبـــه حـــازم ي نـــص مطـــول إىل مـــا جيـــب أن يعتمـــد يف رؤوس الفصـــول، وقـــد تضـــمن هـــذا الـــنص    

  :  3د من األفكار هيالعدي

تســام التمــادي علــى  –تعبــري حــازم علــى حــد  –أن احلــذاق مــن الشــعراء أدركــوا أن النفــوس  •

حال واحدة وتؤثر االنتقال من حال إىل أخرى ومـن جهـة إىل جهـة، وتسـرتيح إىل اسـتئناف 

 .األمر بعد األمر، واستجداد الشيء بعد الشيء 

إىل فصـــول ينحـــى بكـــل منهـــا منحـــى مـــن أن هـــؤالء الشـــعراء عمـــدوا إىل تقســـيم قصـــائدهم  •

تقــال مــن جهــة إىل جهــة ومــن مقصــد إىل آخــر اســرتاحة املقاصـد حــىت يكــون للمتلقــي يف االن

 .واستجداد نشاط 
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اعتىن هؤالء الشعراء باسـتفتاحات الفصـول وجهـدوا يف أن يهيئوهـا يـآت حتسـن مواقعهـا يف  •

 .املتلقني لشعرهم 

وملــا كــان اعتمــاد ذلــك يف رؤوس الفصــول ووجوههــا أعالمــا عليهــا «: ويعقــب حــازم ذلــك بقولــه   

لشــاعر فيهــا، وكــان لفــواتح الفصــول بــذلك ــاء وشــهرة وازديــان حــىت كأــا بــذلك ذوات وإعالمــا مبغــزى ا

وقــد كثــر . وهــو أن يعلــم علــى الشــيء وجتعــل لــه ســيمى يتميــز ــا  بالتســويمغــرر رأيــت أن أمســي ذلــك 

ويؤكـــد علـــى أن التـــزام هـــذا الضـــرب مـــن الصـــنعة يف حتســـني مبـــادئ . 1»اســـتعمال ذلـــك يف الوجـــوه والغـــرر

ن شـأنه أن جيعـل مـن القصـيدة كـال متماسـكا ال تفكـك فيـه ويشـبهها بالعقـد املفصـل الـذي ال الفصول مـ

  : أبي الطيب المتنبيويستشهد حازم بقصيدة .ينحل أبدا 

  ُأغـاِلُب ِفيَك الشوَق والشوُق َأَ◌ْغلـَُب      
  . ـبُ َوَأعجـُب ِمْن َذا الَهْجِر َوالَوْصُل َأْعجَ                              

رؤوس الفصـول، وخيتـتم كالمـه بوجـوب التـزام هـذا الضـرب مـن  لإلبانة عن مذهب هذا األخـري يف تسـومي 

  .الصنعة النظمية اليت ال يسمو هلا إال من قويت مادته وفاق طبعه كما يقول حازم 

ويعــرض حــازم ضــربا آخــر مــن ضــروب الصــنعة النظميــة مؤكــدا بــه علــى ضــرورة متاســك الفصــول،   

داللية تزيد من هو تذييل أواخر الفصول بأبيات حكمية أو است والتحجيل، التحجيلضرب ميثله وهذا ال

وال خيلو املعىن الذي يقصد حتليـة الفصـل بـه وحتجيلـه مـن أن يكـون «:يقول حازم . حسن واء الفصول 

فيـورد . يـه بعضـها مرتاميا إىل ما ترامـت إليـه مجلـة معـاين الفصـل إن كـان مغزاهـا واحـدا أو يكـون مرتاميـا إل

ويكـون منحـوا بـه منحـى التصـديق أو اإلقنـاع، . على جهة االستدالل على ما قبله أو على جهة التمثيـل 

مقصودا به إعطاء حكم كلي يف بعض ما تكون عليه جماري األمور الـيت لألغـراض اإلنسـانية علقـة ـا ممـا 

لبيــت األخــري الــذي يتضــمن حكمـــا أو فيكــون يف ورود ا. انصــرفت إليــه مقاصــد الفصــل وحنــي ــا حنــوه 

جلهـا بـني ذلـك احلكـم أو االسـتدالل عليـه، إجنـاد للمعـاين األول ثـر املعـاين الـيت ألإاستدالال على حكـم، 

فكان ذلك من أحسن ما يعتمد يف الفصول وأزينه هلا . وإعانة هلا على ما يراد من تأثر النفوس ملقتضاها 

ون اللفظ والرتكيب فيه سهال جزال، وأن تـورد وينبغي أن يك. ا وهذا الفن من صناعة النظم شريف جد. 

                                                   
 . 297ص، نفسه املصدر  -1



  بالغة النص عند حازم القرطاجني                                              :ثاني الفصل ال

  
 

 133

وإن كانـت مراعـاة هـذه األشـياء واجبـة يف غـري ذلـك مـن أبيـات الشـعر فإـا يف هـذه . القافية فيه متمكنة 

  .1»األبيات اليت جتعل اختتامات للفصول ونصوال على عواملها أوجب

  : وما ميكن أن نستشفه من كالم حازم ما يلي   

 .وظيفة التحجيل هي تعزيز معىن أبيات الفصول  •

 .أن ينحى بالبيت احملجل إىل جهة االستدالل على ما قبله أو على جهة التمثيل  •

 .أن ينحى به منحى التصديق أو اإلقناع  •

 .أن يتضمن حكما أو استدالال على حكم  •

 .أن يراعى فيه سهولة وجزالة اللفظ والرتكيب  •

 .نة أن تكون فيه القافية متمك •

وينبـــه القرطـــاجين علـــى أن اإلســـراف واالســـتكثار مـــن حتجيـــل أبيـــات الفصـــول مـــؤد إىل التكلـــف،   

والتكلف يفضي إىل سآمة النفس، فمـن املستحسـن يف فصـول القصـيدة أال تـأيت كلهـا حمجلـة إمنـا حبسـب 

  . احلاجة إىل ذلك ومناسبة الوضع ومتطلباته 

  

  

  

  

  : بالغة األساليب الشعرية.ج/2
  : األسلوب عند حازم. 1.ج/2      

اقرتن األسلوب بالنظم عند حازم على حنو جيعل فيه النظم شامال للعملية اإلبداعية، وحيدد حازم   

ملــــا كانــــت « :يف قولــــه بدقـــة املســــتوى الــــذي يشــــتغل فيـــه الــــنظم واملســــتوى الــــذي يشــــتغل فيـــه األســــلوب 

عــاين واملقاصــد، وكانــت لتلــك املعــاين جهــات األغــراض الشــعرية يوقــع يف واحــد منهــا اجلملــة الكبــرية مــن امل

فيهـا توجـد ومسـائل منهـا تقتـىن كجهـة وصـف احملبـوب وجهـة وصـف اخليـال وجهـة وصـف الطلـول وجهـة 

وصف يوم النوى ومـا جـرى جمـرى ذلـك يف غـرض النسـيب، وكانـت حتصـل للـنفس باالسـتمرار علـى تلـك 
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عاين صورة وهيـأة تسـمى األسـلوب، وجـب أن اجلهات والنقلة من بعضها إىل بعض وبكيفية االطراد يف امل

تكون نسبة األسلوب إىل املعـاين نسـبة الـنظم إىل األلفـاظ، ألن األسـلوب حيصـل عـن كيفيـة االسـتمرار يف 

فكــان مبنزلــة . أوصــاف جهــة جهــة مــن جهــات غــرض القــول وكيفيــة االطــراد مــن أوصــاف جهــة إىل جهــة

فيها من ضـروب الوضـع . ن بعضها إىل بعض وما يعتمد النظم يف األلفاظ الذي هو صورة كيفية النقلة م

فاألســــلوب هيــــأة حتصــــل عــــن التأليفـــات املعنويــــة، والــــنظم هيــــأة حتصــــل عــــن التأليفــــات . وأحنـــاء الرتتيــــب 

، فاألسلوب كما قدمه حازم ليس سوى هيئ معنوي تنـتج عـن االطـراد يف كيفيـة معينـة لوصـف 1»اللفظية

  . جهة ما يف الغرض الشعري 

. ص يلي النص السابق مباشرة حتدث حـازم عـن مـا ينبغـي أن يعتمـد يف األسـاليب الشـعرية ويف ن  

وملـــا كــان األســـلوب يف املعـــين بـــإزاء الــنظم يف األلفـــاظ وجـــب أن يالحــظ فيـــه مـــن حســـن «: يقــول حـــازم 

االطراد والتناسب والتلطف يف االنتقال عن جهة إىل جهة والصريورة من مقصد إىل مقصد ما يالحظ يف 

وممــا جيــب أن . الــنظم مــن حســن االطــراد مــن بعــض العبــارات إىل بعــض ومراعــاة املناســبة ولطــف النقلــة 

يكــون الــنظم عليــه مالحظــة الوجــوه الــيت جتعلهمــا معــا خميلــني للحــال الــيت يريــد ختيلهــا الشــاعر مــن رقــة أو 

لفـاظ العرفيـة يف طريـق فإن النظم اللطيف املأخـذ، الرقيـق احلواشـي، املسـتعمل فيـه األ. غلظة أو غري ذلك 

ولـــو وقــع ذلـــك مــثال يف طريقــة الفخـــر مل ختيــل الغــرض، بـــل ختيــل ذلـــك . الغــزل، ختيــل رقـــة نفــس القائــل 

وكـــذلك لطـــف األســـلوب ورقتـــه خيـــيالن لـــك ان قائلـــه . األلفـــاظ اجلزلـــة والعبـــارات الفخمـــة املتينـــة القويـــة 

وإمنــا وجــب أن  .فــرزدق يف النســيب عاشــق، وخشــونة األســلوب وجفــاءه ال خيــيالن ذلــك حنــو أســلوب ال

يستعمل يف كل طريق األلفاظ املستعملة فيه عرفا، ألن ما كثر استعماله يف غرض ما واختص بـه أو صـار  

وألنـه غـري الئـق بـه لكونـه مـألوف يف ضــده . كـاملختص ال حيسـن إيـراده يف غـرض منـاقض لـذلك الغـرض 

د يف النسيب، واستعمال اهلادي والكاهل يف الفخر وذلك مثل استعمال السالفة واجلي. وغري مألوف فيه 

  :من شروط األسلوب ما يلي  وهو ذا جيعل .2»واملديح وحنومها، واستعمال األخدع والقذال يف الذم

حســـن االطـــراد والتناســـب والتلطـــف يف االنتقـــال مـــن جهـــة إىل جهـــة والصـــريورة مـــن مقصـــد إىل /. 1    

  .مقصد 

  .والتلطف الواقع يف العبارات واجب احلصول يف األسلوب  أن االطراد والتناسب/. 2   
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  .أْن يدل األسلوب على حال القائل /. 3   

لكل أسلوب األلفاظ اخلاصة به فـال يصـح وقـوع ألفـاظ النسـيب يف الفخـر، وال ألفـاظ املـديح يف /. 4   

  .مقام الذم 

ا ميكـــن طـــرح تصـــور حـــازم وبـــالنظر ملـــا تقـــدم يف بيـــان األســـلوب عنـــد حـــازم والشـــروط الـــيت قـــدمه  

هيئــة معنويــة ناجتــة عــن االطــراد يف كيفيــة معينــة  –كمــا أســلفنا   -لألســلوب، حيــث ميثــل األســلوب لديــه 

. لوصــف جهــة مــا يف الغــرض الشــعري، وهــو مقــرتن بــالنظم الــذي جيعلــه حــازم شــامال للعمليــة اإلبداعيــة 

تتوسـع دالالتـه لتمثـل اهليكـل الكلـي  وهذه النظرة عند حازم تقدم مفهـوم األسـلوب كمفهـوم مشـويل حبيـث

للــنص، وحينمــا يصــف حــازم األســلوب بأنــه كيفيــة االســتمرار يف أوصــاف جهــة مــن جهــات غــرض القــول 

يف القصـيدة كمـا ذهـب   "حركة المعنى"وكيفية االطراد من أوصاف جهة إىل جهة فإن ذلك داللة على 

  .   1إىل ذلك ميالن يانكوفيتش

  

  

  

  

  :رق الشعرية األسلوب والط .2.ج/2
ـــه    الشـــعر «: يف القســـم اخلـــاص باألســـاليب الشـــعرية قـــدم حـــازم تقســـيمني للقـــول الشـــعري يف قول

ينقســـم أوال إىل طريـــق جـــد وطريـــق هـــزل، ولـــه قســـمة أخـــرى مـــن جهـــة مـــا تتنـــوع إليـــه املقاصـــد واألغـــراض 

سيم الشـكلي والقسـمة ، وميكن بالنظر ملا قدم أن ندعو القسمة األوىل بالتق2».سنذكرها بعد إن شاء اهللا

  . الثانية بالتقسيم املضموين 

مركـــزا علـــى البنـــاء وســـبك الشـــكل  قســـم حـــازم القـــول الشـــعري باعتبـــار:  التقســـيم الشـــكلي/ 1  

  :العبارات واختيار األلفاظ إىل قسمني 
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وهــي مــذهب يف الكــالم تصــدر األقاويــل فيــه عــن مــروءة وعقــل بنــزع اهلمــة :  1طريقــة الجــد. أ/1       

  : وعلى الشاعر أن يتحرى فيها ما يلي  .وى إىل ذلك واهل

أو ال ينحرف إىل ذلك أال ينحرف يف ما كان من الكالم على اجلد إىل طريق اهلزل كبري احنراف،  •

 .باجلملة 

 .جتنب اجلهات املختصة بطريقة اهلزل، واملعاين الواقعة فيها والعبارات الدالة عليها  •

 .ريقة اهلزل أال ينحى فيها منحى من مناحي ط •

 . أن يتجنب فيها الساقط واملولد من األلفاظ، واالقتصار على العريب احملض  •

 .االقتصار على التصاريف الصرحية يف الفصاحة واملوجودة يف كالم العرب  •

 .يشرتط يف طريقة اجلد متانة األلفاظ ورصانتها  •

 . أن تأخذ األلفاظ بطريقة من الرشاقة  •

مذهب من الكالم تصدر األقاويل فيـه عـن جمـون وسـخف بنـزاع اهلمـة  وهي:  2طريقة الهزل. ب/1

  :وعلى الشاعر أن يرعي فيها ما يلي  .واهلوى إىل ذلك 

أن تكون األقاويل فيها ما يقبح أن يؤثر من الكـالم وأال تكـرب عـن صـغري وال ترتفـع عـن نـازل  •

. 

 .جيب أن يتحرى يف ألفاظها الرشاقة  •

ارات الســــــاقطة واأللفــــــاظ اخلسيســــــة مــــــن ألفــــــاظ الشــــــطار جيــــــوز للشــــــاعر أن يســــــتعمل العبــــــ •

 .واملتماجنني وأهل املهن والنساء والصبيان 

يستســــاغ يف طريقــــة اهلــــزل أن يســــتعمل الشــــاعر تصــــاريف شــــاعت يف ألســــن النــــاس وتــــداوهلا  •

 .احملدثون يف كالمهم ومل يستعملها العرب يف كالمهم 

ل ال مينــع ان تأخــذ كــل طريقـــة مــن األخــرى بطـــرف، وهــذا التحديــد الــذي قدمـــه حــازم لطريــق اجلــد واهلـــز 

  : وحازم يقدم للشاعر بعض اجلوازات يف أساليب األخذ، وميكن عرض ما قدمه حازم فيما يلي 

  :وتتمثل فيما يلي :  1ما تأخذه طريقة الجد من طريقة الهزل/. 1  
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 .املعاين اليت يف ذكرها يف مواضع حمددة إطراب وبسط للنفس  •

 .ين الالئقة مبقدار ما يناسب املخاطب وطباعه أن يورد املعا •

 .أن ينحى بالعبارات يف طريقة اجلد حنو الرشاقة يف مواضع حيسن فيها ذلك  •

جيوز للشاعر املراوحة يف طريقة اجلد بني املعاين اجلدية وماال ينافيها من املعاين اهلزلية، وهو حييل  •

ة ســــخيف أهلهــــا، وحكايــــة اجلــــد حكايـــة اهلــــزل لذيــــذ«: علـــى نــــص ســــقراط الــــذي يقــــول فيــــه 

وال يقبـل شـاعر حيكـي كـل جـنس، بـل نطـرده ونـدفع . مكروهة، وحكاية املمزوج منهما معتدل 

 .2».مالحته وطيبه، ونقبل على شاعرنا الذي يسلك مسلك اجلد فقط

  : ويتمثل فيما يلي  : 3ما تأخذه طريقة الهزل من طريقة الجد/. 2

بعـض املعـاين الـيت لـيس فيهـا تعـرض للقـبح وكلمـا يتعلـق ـذه تأخذ طريقة اهلزل من طريقـة اجلـد  •

 .املعاين من عبارات 

 .تأخذ أيضا معان يقدح فيها على جهة حكايتها والرد عليها والتفنيد هلا بعد التقرير  •

 :جيوز للشاعر أن يورد بض املعاين العلمية كقول أيب نواس  •

  . ار لي نصبا على الحالصرت له رفعا على االبتداء                     وص

 .جيوز ألســــاليب اهلزل أن تتصف باملتانة  •

   : التقسيم المضموني/. 2

مـدح : جيعلهـا سـتة أقسـام  فقدامـةاجتهد العديد من النقاد والبالغيـني يف تقسـيم أغـراض الشـعر،   

إىل معـىن ا وهجاء ونسيب ورثاء ووصف وتشبيه، والرماين يقسمها إىل مخسة أغراض وجيعـل التشـبيه راجعـ

الرغبـــة والرهبـــة والطـــرب والغضـــب، وآخـــرون : ويـــرى الـــبعض أن أقســـام أغـــراض الشـــعر أربعـــة . الوصـــف 

أمـا حـازم فـريى أن الـنقص جلـي فيمـا ذهـب هـؤالء ويسـجل مأخـذه . يقصروا على الرغبـة والرهبـة فقـط 

و مـن أن يكـون فيـه وهذه التقسيمات كلها غري صحيحة لكون كل تقسيم منها ال خيلـ«: عليهم يف قوله 
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وأنــــا أذكــــر الوجــــه الصــــحيح واملأخــــذ املســــتقيم يف القســــمة الــــيت ال نقــــص فيهــــا وال . نقــــص أو تــــداخل 

  .1».تداخل

وقبــل عــرض تقســيم حــازم لألغــراض الشــعرية جنــد أنــه يف بدايــة مصــنفه قــدم تقســيما أوليــا حســب   

فأما األجناس األول . ع حتتها أنواع أغراض الشعر أجناس وأنوا «: يقول حازم . املضامني يف قسم املعاين 

، وهـي فاالرتياح واالكرتاث وما تركب منهمـا حنـو إشـراب االرتيـاح االكـرتاث أو إشـراب االكـرتاث االرتيـاح

هــي االســتغراب واالعتبــار والرضــا والغضــب والنــزاع واألنــواع الــيت حتــت هــذه األجنــاس . الطــرق الشــاجية 

املـدح والنسـيب والرثـاء والتـذكرات : ألخر اليت حتت تلك األنـواع هـي واألنواع ا. والنزوع واخلوف والرجاء 

وســيأيت تفصــيل هــذه اجلملــة يف . وأنــواع املشــاجرات ومــا جــرى جمــرى هــذه الطــرق مــن املقاصــد الشــعرية 

، وحييـل هـذا  الـنص علـى التـايل حلـازم الـذي يقسـم فيـه أغـراض 2».موضعها يف القسم الرابع إن شـاء اهللا 

فأمـا القسـمة الصـحيحة «:يقـول حـازم . نقص واخللـل الـذي وجـده يف تقسـيمات مـن سـبقه الشعر بعد الـ

الــيت للشــعر مــن جهــة أغراضــه فهــو أن األقاويــل الشــعرية ملــا كــان القصــد ــا اســتجالب املنــافع واســتدفاع 

نـت املضار ببسطها النفوس إىل ما يـراد مـن ذلـك وقبضـها عمـا يـراد مبـا خييـل هلـا فيـه مـن خـري أو شـر، وكا

األشياء اليت يرى أا خريات أو شرور منها ما حصل ومنها ما مل حيصـل، وكـان حصـول مـا مـن شـأنه أن 

، وكــان حصــول مــا مــن شــأنه أن يهــرب عنــه يطلــب يســمى ظفــرا، وفوتــه يف مظنــة احلصــول يســمى إخفاقــا

نئــة، ومســي يســمى أذاة أو رزءا، وكفايتــه يف مظنــة احلصــول تســمى جنــاة، مســي القــول يف الظفــر والنجــاة 

القــول باإلخفــاق إن قصــد تســلية الــنفس عنــه تأســيا، وإن قصــد حتســرها تأســفا، ومســي القــول يف الــرزء إن 

فـــإن كـــان . قصـــد اســـتدعاء اجللـــد علـــى ذلـــك تعزيـــة، وإن قصـــد اســـتدعاء اجلـــزع مـــن ذلـــك مســـي تفجيعـــا 

، وإن كـان الضـار املظفور به على يـدي قاصـد للنفـع جـوزي علـى ذلـك بالـذكر اجلميـل ومسـي ذلـك مـدحيا

على يدي قاصد لذلك فأدى ذلك على ذكر قبـيح مسـي ذلـك هجـاء، وإذا كـان الـرزء بفقـد شـيء فنـدب 

  .3».ذلك الشيء مسي ذلك رثاء

  : ي لوما يستخلص من النصني ما ي  
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أغــراض الشــعر أجنــاس وأنــواع فأمــا األجنــاس األول فهــي االرتيــاح واالكــرتاث ومــا تركــب منهمــا وهــي /. 1

  .شاجية الطرق ال

  .األقاويل الشعرية إمنا أن يقصد ا استجالب املنافع أو استدفاع املضار /. 2

  .األشياء اليت هي منافع أو مضار منها ما هو حاصل ومنها ما مل حيصل /. 3

  " .إخفاقا"وما مل حتصل فتسمى " ظفرا"فأما املنافع احلاصلة فتسمى /. 4

  " .جناة"وما مل حتصل فتسمى  "أذاة أو رزءا"املضار احلاصلة تسمى /. 5

  " .نئة" يسمى " النجاة"و " الظفر"القول يف /. 6

وإن قصـد بـه حتسـر الـنفس " تأسيا" إن قصد به القائل تسلية النفس عنه مسي " اإلخفاق"القول يف /. 7

  " .تأسفا"عليه مسي 

قصــد اســتدعاء اجلــزع مســي  ، وإن"تعزيــة"إذا قصــد القائــل فيــه اســتدعاء اجللــد مســي " الــرزء"القــول يف /. 8

  " .تفجيعا"

  " .مدحا"إذا كان جزاء القاصد النفع ذكر مجيل مسي ذلك /. 9

  " . هجاء"إذا كان جزاء القاصد املضرة ذكر قبيح مسي ذلك /. 10

  ".رثاء"إذا كان بفقدان شيء وندب مسي ذلك /. 11

يقســــم مبقتضــــاها  وحــــازم ال يكتفــــي ــــذه التقســــيمات بــــل يــــدخل يف تقســــيمه اعتبــــارات أخــــرى  

وخيتـتم املــنهج مبــا جيـب اعتمــاده يف كـل غــرض مــن أغـراض الشــعر مـن مــديح ونســيب . األغـراض الشــعرية 

  . 1ورثاء وفخر وطرق االعتذار واملعاتبات واالستعطافات والتهاين

  

  : محددات األسلوب. 3.ج/2

مالمـح أسـلوب  يتحدد األسلوب عند حازم من خالل جمموعـة مـن املفـاهيم الـيت تتضـافر لتشـكل  

، ودالالت هذه املفاهيم المنزع، الجهة، المذهب، الغرض: شاعر ما، وهذه املفاهيم حيددها حازم يف 

  : عند حازم متثل ما يلي 
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واألغـــراض هـــي «: ويعرفـــه حـــازم يف قولـــه  .هـــو اهليئـــة النفســـية الـــيت ينحـــى باملعـــاين حنوهـــا :  الغـــرض/. أ

ملنتسبة علـى تلـك اجلهـات حنوهـا وميـال ـا يف صـوغها لكـون احلقـائق اهليئات النفسية اليت ينحى باملعاين ا

املوجودة لتلك املعاين يف األعيان مما يهيئ النفس بتلك اهليئات، ومما تطلبه النفس أيضا أو رب منه، إذا 

  .«1يأت بتلك اهليئات

مجـاال ويتعـرف ـا علـى وهو الطريقة اخلاصة اليت ينتهجها الشاعر وتطبع نتاجـه األديب إ:  المذهب. /ب

مذهبه، فهي بذلك تتضمن الوقوف على مالحظة السمات الشكلية واملضمونية يف نتاج شاعر بعينه كي 

 نتمكن من حتديد مذهبه الشعري بدقة، واملذهب هو أقرب إىل مفهـوم املدرسـة الشـعرية بـاملفهوم احلـديث

وللشـعراء مـذاهب يف مـا يعتمـدون «:يقـول حـازم . وقد اشـتهر كـل شـاعر مبـذهب أجـاد فيـه وعـرف بـه . 

إيقاعــه يف اجلهــات الــيت يعتمــدون فيهــا القــول مــن األحنــاء املستحســنة يف الكــالم كاألوصــاف والتشــبيهات 

فمـنهم مـن تشـتد . فقل ما يشذ من مستحسن الكالم عن هذه األحناء األربعـة شـيء . واحلكم والتواريخ 

. عتـز، وباألمثـال كـاملتنيب، وبـالتواريخ كـابن دراج القسـطلي عنايته باألوصاف كالبحرتي، والتشـبيه كـابن امل

. 2».ومــنهم مــن يتــوفر قســطه مــن مجيــع ذلــك كــأيب متــام، وإن كــان غــريه أشــف منــه يف التشــبيه واحلكــم 

  .فاملذهب ذا يعتمد على التشكيل الصيغي واملضموين وهو أعم من األسلوب الذي ميثل هيئة معنوية 

هــو مــا : وجهــات الشــعر «: الصــلة بــالغرض، ويعــرف حــازم اجلهــة يف قولــه وهــي شــديدة  : الجهــة ./ج

فمثـل هـذه . احلبيـب، واملنـزل، والطيـف يف طريـق النسـيب : توجه األقاويـل الشـعرية لوصـفه وحماكاتـه مثـل 

اجلهـــات يعتمـــد وصـــف مـــا تعلـــق ـــا مـــن األحـــوال الـــيت هلـــا علقـــة بـــاألغراض اإلنســـانية، فتكـــون مســـانح 

واألغــراض هــي اهليئــات النفســية الــيت . مبالحظــة اخلــواطر مــا يتعلــق جبهــة جهــة مــن ذلــك  القتنــاص املعــاين

ينحى باملعاين املنتسبة على تلك اجلهات حنوها وميال ا يف صوغها لكون احلقـائق املوجـودة لتلـك املعـاين 

 ـــرب منـــه، إذا يـــأت بتلـــك يف األعيـــان ممـــا يهيـــئ الـــنفس بتلـــك اهليئـــات، وممـــا تطلبـــه الـــنفس أيضـــا أو

يوجــد حــازم يف نصـه الســابق عالقــة وطيـدة بــني اجلهــة والغـرض الــذي ميثــل اهليئـة النفســية الــيت . 3»اهليئـات

وكل من اجلهة والغرض شـديدا الصـلة كـذلك باملـذهب الـذي . ينحى باملعاين اليت يف تلك اجلهات حنوها 

واألقاويل الشعرية أيضا ختتلـف «:يقول حازم . ) صيغية ومضمونية(يتحدد كما أسلفنا مبحددات شكلية 
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مــذاهبها وأحنــاء االعتمــاد فيهــا حبســب اجلهــة أو اجلهــات الــيت يعتــين الشــاعر فيهــا بإيقــاع احليــل الــيت هــي 

  .1»عمدة يف إاض النفوس لفعل شيء أو تركه

مــا وجيــب أن نتبــني أوال . ومنــازع الشــعراء يف الشــعر ختتلـف «: يعـرف حــازم املنــزع يف قولـه :  المنــزع. /د

إن املنـازع هـي اهليئـات احلاصـلة عـن كيفيـات مآخـذ الشـعراء . املنزع  ؟ مث نبني مـذاهب الشـعراء يف ذلـك 

يف أغراضهم، وأحناء اعتمادام فيها، وما مييلون بالكالم حنوه أبدا، ويذهبون بـه إليـه، حـىت حيصـل بـذلك 

مـن ذلـك مـا كانـت املآخـذ فيـه لطيفـة، والذي تقبله النفس . للكالم صورة تقبلها النفس ومتتنع من قبوهلا 

واملعـني علـى ذلـك أن ينـزع بـالكالم إىل . واملقصد فيه مستطرفا، وكان الكالم بـه حسـن موقـع مـن الـنفس 

اجلهــة املالئمــة هلــوى الــنفس مــن حيــث تســرها أو تعجبهــا أو تشــجوها، حيــث يكــون الغــرض مبنيــا علــى 

طيفياته، فإن منزعهما فيما ذهبا إليه من األغراض منزع  ذلك، حنو منزع عبد اهللا يف مخرياته، والبحرتي يف

واملنــزع إذن يعــين كيفيــة مأخــذ الشــاعر يف بنــاء قصــيدته وصــياغة عباراــا ومــا تتضــمنه مــن .  2».عجيــب 

معــان وجهــات يف القــول، ويضــرب حــزم مــثال بــأيب الطيــب املتنــيب الــذي اشــتهر مبنــزع ميــزه عــن غــريه مــن 

فصول للحكم اليت يوقعها يف اياا، ذا التحديـد الـذي يقدمـه حـازم ميكـن الشعراء وهو توطئة صدر ال

  .اعتبار املنزع خصوصية وفردية األسلوب 
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  :الفصل الثالث
  بالغة النص عند جون كوين
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   بالغة النص عند جون كوين:  الفصل الثالث
  

  : المنهجي والنظري األساس. / 1
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  : المنهجي والنظري ألساسا. / 1
  : المنهجي ألساسا. أ/1  

  :  تحديد حقل وموضوع الدراسة:  أوالً      
برتمجتني إىل اللغة العربية،  1966الصادر عام  )بناء لغة الشعر( جون كوينحظي كتاب 
محمـــد .دوالرتمجـــة الثانيـــة قـــام ـــا كـــل مـــن  1985عـــام  أحمـــد درويـــش. دالرتمجـــة األوىل قـــدمها 

النظريـة وهو اجلـزء الثـاين مـن  )العليا اللغة(وبقي كتاب .  1986عام  محمد العمري. الولي و د
، وقــد أحمــد درويــش. دبــدون ترمجــة حـىت تصــدى إىل هــذا الفعــل  1979والصـادر عــام  الشــعرية

تضمن الكتابان عمال جادا ومتميزا تأكدت فعاليته ومدى صالحية ما طرحه من أفكار وتصورات 
نظريــــة يف معاجلــــة شــــعرية اخلطــــاب اعتمــــادا علــــى الطــــرح البنــــوي لســــرب أغــــوار املنــــتج األديب وحتليــــل 

  .مستوياته 
وعـي منهجـي عميـق مبتطلبـات الدراسـة بـدءا بتحديـد احلقـل عـن  جون كوينويصدر عمـل   

يقــول جــون  .  صــيةواهر الن الظــالــذي تنشــأ فيــه وتطمــح مــن خاللــه إىل تغطيــة مســاحة كافيــة مــن 
ولكننا ألسباب منهجية حبتة نعتقد أنه من األفضل أن حنـدد يف البـدء حقـل البحـث وأن «: كوين 

مـــن الظـــاهرة الشـــعرية، وهـــذا يعـــين  – احلقيقـــي للمصـــطلح بـــاملعىن –ال نعـــاجل إال اجلوانـــب األدبيـــة 
بالنســـبة لنـــا حتليـــل األشـــكال الشـــعرية يف اللغـــة وحـــدها فقـــط، فـــإذا اســـتطعنا أن حنصـــل علـــى نتـــائج 
إجيابية من هذا التحليل، فسيكون من اجلـائز حماولـة االمتـداد ـا فيمـا وراء اـال األديب، ويبـدو لنـا 

املعقــول البــدء باخلــاص قبــل معاجلــة العــام، وأن نبحــث عــن الشــعر يف  مــن الناحيــة املنهجيــة أن مــن
املكان الذي يبدو أنه أفضل أماكنه إن مل يكن مكانه الوحيد يف الفن الذي ولد فيـه والـذي أعطـاه 

ومــع ذلـــك فكلمــة القصـــيدة نفســها ليســـت . امســه، يف ذلــك النـــوع مــن األدب املســـمى بالقصــيدة 
وهـو تعبـري ينـزع يف احلقيقـة » قصـيدة النثـر«: آلن شـائعا أن يقـال خالية من الغموض، فقد أصـبح ا

عن كلمة القصـيدة ذلـك التحديـد الواضـح الـذي كانـت تتمتـع بـه حـني كانـت متميـزة بأـا الشـكل 
املنظــوم ومبــا أن الــنظم كــان شــكال مــن أشــكال اللغــة تقليــديا، ومقننــا بدقــة، كــان للقصــيدة لــون مــن 
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مـا ) نثـرا(كل ما وافـق قواعـد الـنظم، و) قصيدة(معارضة، فقد كان يعد الوجود القانوين غري قابل لل
  .1»..هذه القواعدمل يوافق 

يتم من خالل حتديد موضـوع مث مـنهج الدراسـة،  جون كوينوحتديد حقل الدراسة يف نظر 
حتديـــد مفهـــوم الشـــعر علـــى منـــط  يففموضـــوع البحـــث كمـــا أقـــر يتمثـــل يف قصـــيدة الشـــعر ويعتمـــد 

 ،الدراسـات اللغويـة حيـث حتلـل اللغـة علـى مسـتويني صـويت ومعنـوي تسـتند إليـه جـل التحليل الذي 
خيـــالف النثــــر يف خصــــائص موجـــودة علــــى املســــتويني   –تعبـــري جــــون كــــوين  علــــى حــــد  –فالشـــعر 

فعلـى املسـتوى الصـويت توصـلت الدراسـات البالغيـة إىل وضـع قائمـة خلصـائص هـذا املذكورين آنفا، 
حــظ بأقــل جهــد وعنــاء وهــي حمــددة بدقــة وهــي متثــل إىل اليــوم معيــار املســتوى وهــي خصــائص تال

وال ميكــن التغاضـي عــن اخلصــائص األخــرى املوجـودة علــى املســتوى املعنــوي . الشـعر عنــد اجلمــاهري 
  . اليت متثل الرافد الثاين للغة الشعر، وقد كانت هذه السمات دوما حمل اهتمام البالغيني 

ة اعتمـــادا علـــى التصــنيف الـــذي قدمـــه، وتتمثـــل هـــذه يـــإىل نتيجـــة حتم جـــون كـــوينويصــل 
النتيجة يف كون اللغة متتلك سبيلني لألداء الشعري والشاعر له مطلق احلرية يف مجع هذين السبيلني 

  :  2أو تفضيل استخدام أحدمها على اآلخر، واستنادا إىل هذا ميكن حتديد ثالثة أمناط للقصيدة 
، وهــو منــط كمــا يصــفه القصــيدة المعنويــةمــا يســميه  قصــيدة النثــر أو:  الــنمط األول/ 1

جون كوين ال يلعب إال على وجه واحد من اللغة الشعرية ويرتك الوجه اآلخر معطـال وغـري مسـتغل 
وهـي  إزدورد دوكـاسللكاتـب الفرنسـي  أغنيـات ملـدورنوإىل هذا الـنمط تنتمـي امللحمـة النثريـة . 

 )فصـل فـي الجحــيم( وـرامبـوعمـل الشـاعر الفرنسـي أغنيـات متثـل ثـورة مطلقـة علـى نظـم اتمـع، 
  .وهو جمموعة مقاالت نثرية 

ــاني/ 2 ــنمط الث منــط يســتغل اجلانــب وهــو ، القصــيدة الصــوتيةويســميها جــون كــوين :  ال
الصــويت، وهــو منــط يســتهوي النظــامني مــن اهلــواة واملبتــدئني غــري املتمرســني بأســاليب الشــعر ونظمــه، 

نعون بإضافة القافية والوزن إىل كالم يظـل مـن الناحيـة املعنويـة نثـرا يق –كما يصف كوين   –والذين 
 .  

                                                 
أمحد درويش، دار غريب للنشر والطباعة والتوزيع، : ، تر )لشعر ، اللغة العليابناء لغة ا(النظرية الشعرية : كوين، جون   -1

 . 30، ص 2000،  4القاهرة، مصر، ط 
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وينــتج عــن اجتمــاع الرافــدين ، المعنــوي –بالشــعر الصــوتي ويصــفه :  الــنمط الثالــث/ 3
وعند اجتماعهما ينتج ذلك اللون الذي يرتبط يف نفوسـنا باسـم الشـعر كمـا يقـول  الصويت واملعنوي

للشـاعر الفرنسـي الكبـري  كأزهـار الشـر أو أسـطورة القـرونة راقيـة جون كـوين، ومتثلـه أعمـال شـعري
  .  بودلير

وربطهــا بتحديــدين علــى جانــب  حتــدث كــوين عــن مســألة اختيــار املــادة موضــوع املالحظــة 
جيــب أن تســتجيب ملبــدأ مهــم  كبــري مــن الدقــة واملوضــوعية، فالتحديــد األول متثــل يف كــون العينــات 

لـــذا حـــدد جـــون كـــوين موضـــوع دراســـته يف قصـــيدة  ،ت دقيقـــةهـــو أن تكـــون ضـــيقة إلعطـــاء مؤشـــرا
يقـول  . أما التحديد الثاين فتمثل يف وضع نظرية شعرية مستوحاة من واقع الشعر الفرنسي . الشعر 
كــل اختيــار للمــادة موضــوع املالحظــة يف أي حبــث حيمــل يف ذاتــه جانبــا مــن اازفــة ال «: كــوين 

يب لقاعـــدتني متناقضـــتني أن تكـــون ضـــيقة بطريقـــة كافيـــة ميكـــن تالفيـــه، والعينـــات ينبغـــي أن تســـتج
. وحنــن حــني حــددنا دراســتنا يف قصــيدة الشــعر وضــعنا حــدا أول . حبيــث تســمح بإعطــاء مؤشــرات 

حـني خنصـص ذلـك الشـعر بالشـعر الفرنسـي، ولـيس مـن شـك يف أنـه لكـي وسوف نضع حدا ثانيـا 
ينبغي أن نعزل اخلصائص املشرتكة يف كل نبين نظرية شعرية للنص األديب تكون جديرة ذا االسم، 

القصــائد، يف عــدة لغــات أو عــدة ثقافــات، لكنــه يف هــذا اــال الــذي مل يكــد يطــرق، يبــدو مبــدأ 
تناسق املادة املالحظة أكثر إحلاحا وتبـدو وحـدة لغـة هـذه املـادة مهمـة يف املقـام األول فـإذا خلصـنا 

كـون هـذا يف ذاتـه نتيجـة عظيمـة القيمـة ميكـن إىل نتائج من دراسة علـى الشـعر الفرنسـي، فسـوف ي
  .1»أن متتد طموحها إىل حماولة االتساع ا إىل قصائد أخرى يف لغات أو ثقافات أخرى

  : ةليونص كوين حيمل الدالالت التا
  .الوعي الدقيق بصعوبة انتقاء املادة موضوع املالحظة /. 1
ضيق العينات كي تسمح بإعطاء : لاألو : العينات املنتقاة جيب أن تستجيب ملبدأين  /.2

مؤشــرات دقيقــة وحمــددة، أمــا املبــدأ الثــاين فيتمثــل يف كــون الدراســة ســتطبق علــى قصــائد مــن الشــعر 
  .الفرنسي 
  .التأكيد على وجوب تناسق العينات كمرحلة أوىل لبناء نظرية شعرية يف ثقافة معينة /. 3

                                                 
  34ص  السابق، صدرامل - 1



 جون كوين بالغة النص عند                                           ثالث الفصل ال

 148

علــى قواعــد  كــن الباحــث مــن إرســائهااإلشــارة إىل إمكانيــة امتــداد هــذه النظريــة إن مت/. 4
  .إىل لغات وثقافات أخرى  متينة

     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : تحديد العينة والمنهج:  ثانيا
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يف " علــم"ينتقـل جـون كـوين إىل حتديــد العينـة واملـنهج ويقــف عنـد مفهـوم مهــم هـو مفهـوم  
لقـد حـددنا «: يقـول كـوين . مالحظـات واقعيـة  دراسته وحدده بأن يعتمد الباحث يف حتليلـه علـى

بدقة موضوع حبثنا وهو قصيدة الشعر يف اللغة الفرنسية من جانبيها الصويت املعنوي وبقـي أن حنـدد 
هنــاك كمــا يقــال ايتــني ســوريو منطــان مــن اجلمــال أحــدمها يســمى اجلمــال الفلســفي . اآلن منهجنــا 

مط الثـاين، تأمـل حماوالتنـا هـذه أن جتـد هلـا مكانـا واآلخر يسمى اجلمال العلمي ويف داخـل هـذا الـن
حـني يقصـد ـا احلكـم مسـبقا بقيمـة وكلمة العلم تبدو بالتأكيد لونا من الزهو لكنها تكون كـذلك 

النتائج، وال تكون كذلك حني يراد ا فقط اخلضوع لقوانني املـنهج، حنـن نعـين بكلمـة علمـي فقـط 
  .1».حد ممكن على مالحظات واقعية االهتمام بأن يعتمد التحليل إىل أبعد

  :سؤالني مها ن ـاإلجابة عبوحيدد كوين هدف الدراسة الشعرية أي دراسة شعرية كانت 
مـا هــي األســس املوضــوعية الــيت يعتمــد عليهــا تصــنيف نــص مــا علــى أنــه نثــر أو شــعر وهــل :  األول

  .ت النثر ؟هناك خصائص توجد يف كل ما يدخل حتت الشعر وال توجد يف كل ما يدخل حت
  .إذا توصل الباحث إىل وجود هذه اخلصائص فما هي وماذا متثل ؟ :  الثاني

  :من خالل ما يلي  نظرته لقضايا النص األديبوميكن عرض منهج جون كوين يف   
كوســيلة للمقارنــة بــني اللغــة الشــعرية ولغــة النثــر بوضــع هــذا اختــار جــون كــوين املــنهج املقــارن  /. 1

وى العــادي، واللغــة الشــعرية هــي الــيت تفــرض نوعــا مــن اــاوزة تقــاس درجتهــا إىل األخــري مبثابــة املســت
  . هذا املعيار 

طرح جون كـوين مفهومـا خاصـا لألسـلوب يف حديثـه عـن اـاوزة الـيت تفرضـها اللغـة الشـعرية، /. 2
ووصـــف األســـلوب بأنـــه جمـــاوزة مـــن نـــوع مـــا، وميثـــل األســـلوب لديـــه مـــا لـــيس شـــائعا وال عاديـــا وال 

للمجـاوزات جيـب أن ميتلـك  لتعريـف جـامع الباحـث ضـعيؤكد أن و و . وغا يف قوالب مستهلكة مص
يــتم هــذا األمــر إال مبقارنــة هــذه اــاوزات باملســتوى جتســيدها باعتبارهــا جمــاوزات، وال  القــدرة علــى

  .   العادي 
يـة املسـتعملة، وهـذا يعترب كوين أن الوزن جماوزة بالقياس إىل املستوى العادي الصويت للغـة اليوم/. 3

ال ينفي وجود نوع آخر من ااوزات على املستوى املعنوي يشتغل بنفس الوترية اليت يشتغل عليهـا 

                                                 
  34ص  ،صدر السابقامل -1
  



 جون كوين بالغة النص عند                                           ثالث الفصل ال

 150

، ومهمة الشعرية هي رسم حدود األسلوب الشعري بالنظر إىل قانون الوزن وقانون املعىن، لذا الوزن
  .تدرسها دراسة وافيةتبحث الشعرية عن اخلصائص املكونة للغة الشعرية وتكشف عنها و 

يعتمد جون كوين على ما تقدم ذكـره مـن أساسـيات ليجعـل مـن الشـعرية علميـا كميـا يسـتفيد /. 4
من املقوالت النظرية لألسلوبية وعلم اإلحصاء، فتتحول الظاهرة قياسـا علـى ذلـك إىل ظـاهرة ميكـن 

ملهـا اللغـة الشـعرية بالقيـاس قياسها وتقـدميها علـى أـا متوسـط الـرتدد موعـة مـن اـاوزات الـيت حت
  .إىل لغة النثر العادية 

يــــدرك كــــوين أن الدراســــة اإلحصــــائية تتضــــمن خطــــوتني، األوىل التأكــــد مــــن وجــــود الظــــاهرة /. 5
ليســـت كـــل اـــاوزات  –وكمـــا يســـجل كـــوين هـــذا االعـــرتاض  –األســـلوبية ومـــن مث قياســـها، لكـــن 

أســلوبية، لــذا قبــل عمليــة اإلحصــاء جيــب أن  احلاصــلة يف اللغــة تــدل علــى أن هــذه اــاوزات ظــاهرة
نعــرف مــاذا حنصــي وكيــف نصــل إىل حتديــد بدقــة مــا نــود إحصــاءه وتقدميــه علــى أنــه ظــاهرة أســلوبية 

  . تستحق العناية 
اعتماد جون كوين على اإلحصاء يف دراسته حمدد بشرط منهجي دقيق حبيث جيعله يف حدود /. 6

يقــدم مفــاتيح الظــاهرة الشــعرية إمنــا يتمثــل دوره يف تأكيــد  معينــة، إذ لــيس املنتظــر مــن اإلحصــاء أن
  .شيوع ظاهرة أو عدمه 

يعـرتف كـوين أن تطبيــق املـنهج اإلحصـائي يثــري مشـكلة عويصـة تتمثــل يف جتميـع العينـات الــيت /. 7
تصـــلح للتـــدليل علـــى ظـــاهرة معينـــة، فمســـألة االختيـــار جيـــب أن تراعـــي أمـــرين علـــى قـــدر كبـــري مـــن 

يتمثـل يف أنــه كلمـا كانــت النمـاذج املختــارة عـددها أكثــر كـان متثيلهــا للظـاهرة أكــرب، ، األول األمهيـة
  : األمر الثاين مراعاة الضرورات التطبيقية ولتفادي هذه املشكلة وأبعادها التزم جون كوين مببدأين 

ليـة االنتقـاء مـن مهمـة أشـخاص آخـرين مإبعاد كـل منظـور معيـاري جبعـل ع:  المبدأ األول  
  .متثل الذوق العام أو فئة 

هو تناسق العينات املختارة، ألن يف عملية االختيار جيب احرتام مبدأ مهم  : المبدأ الثاني  
التناسـق يعــزز فرصـة التعــرف علــى املميـزات املشــرتكة بـني العينــات، ويســتدعي التناسـق ضــرورة تــزامن 

ثالثـة عصـور بينهـا قـدر كبـري مـن ) بناء لغة الشعر(د جون كوين عينات حبثه يف وقد حد . العينات 
ووقـع اختيـاره من التشابه من حيث اللغة وقدر من التفاوت مـن حيـث اجلمـال اخلـاص بكـل منهـا، 
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علــى كورنــاي وراســني ومــوليري مــن الشــعر الكالســيكي، واختــار المــارتني وهوغــو وفيــين مــن الشــعر 
  .الرومانسي، ورامبو وفرلني وماالرميه من املدرسة الرمزية

االختيــار متكــن الباحــث مــن أن يغطــي مــدارس وحركــات وأجنــاس ن عمليــة ون كــوين أجــيقــر /. 8
تعتـرب مــادة متناســقة تصـلح للبحــث وواســعة  –كمـا يصــف   –شـديدة التنــوع، وهـذه العينــة املختــارة 

تســـمح بإعطـــاء دالالت، وميكـــن مـــن خالهلـــا أن يقـــارن الباحـــث الشـــعر بنفســـه وحيـــدد التحـــوالت 
وهـو مـا الحظـه فعـال جـون كـوين فيمـا خيـص خصـائص اللغـة الـيت تـزداد  الطارئة عليـه عـرب العصـور،

  .نسبتها بطريقة مطردة عرب العصور 
يتصــور جــون كــوين ظــاهرة األســلوب يف شــكل خــط مســتقيم، وهــذا اخلــط املســتقيم لــه قطبــان /. 9

ميثـــل القطـــب األول القطـــب النثـــري حيـــث تنعـــدم كـــل مظـــاهر اـــاوزة، أمـــا القطـــب الثـــاين فيمثلـــه 
الشــعري لقطــب الشــعري حيــث يتحقــق احلــد األقصــى مــن اــاوزة، وبــني القطــب النثــري والقطــب ا

تتوزع األمناط املستخدمة يف اللغة الشعرية، حيث جند القصيدة عند القطب الشـعري واللغـة العلميـة 
 ليست منعدمة إمنا تتجه حنـو –كما يقول كوين   –عند القطب النثري وااوزة عند القطب النثري 

  .الصفر 
هذا هو على وجه التقريـب الطـرح املنهجـي الـذي قدمـه جـون كـوين يف نظرتـه للـنص األديب   

اعتمادا على مقوالت البالغة والنحو ليفرق بني لغة الشـعر ولغـة النثـر، واعتمـد كـوين يف تفرقتـه بـني 
وخلــــق الــــدالالت  هــــذين النــــوعني، النثــــر الــــذي يعتمــــد املباشــــرة والشــــعر الــــذي يســــتند إىل تكثيــــف

املميــزات الــيت متيــز كــل نــوع علــى املســتوين الــدال واملــدلول ، وحيلــل كـوين عالقـات غــري مســبوقة بــني 
  : الصويت واملعنوي، وكان حتليله يف املستويني كما يلي 

قـف والتضـمني و والـوزن وال اإليقـاعوذلك من خالل دراسة قضـايا :  المستوى الصوتي/. أ  
وعناصــــر التوضــــيح والتشــــويش يف قــــة املعــــىن بالصــــوت، والتجــــانس والرتقــــيم والتقفيــــة والتــــوازي وعال

اخلطـاب الشـعري ليسـت  اخلطاب الشعري، حيث توصـل الباحـث إىل البنيـة الصـوتية يف لغـة الشـعر
ملفهــوم  متامــا بنيــة تزيينيــة مضــافة إىل النثــر فينــتج التمــازج خطابــا شــعريا إمنــا هــي بنيــة مضــادة ومنافيــة

  .البناء يف اخلطاب النثري 
نهج حيـــدد جــــون كـــوين الفــــوارق الـــيت حتــــدثها اللغــــة بـــنفس املــــ: المســـتوى المعنــــوي/. ب  

مبباحــث الشــعرية بــني لغــة التخاطــب اليــومي والشــعر علــى مســتوى املعــىن، وارتبطــت هــذه الفــوارق 
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وتوصــل الباحــث إىل أن الفــرق الــذي حتدثــه اللغــة الشــعرية بــني الشــعر . اإلســناد والتحديــد والــربط 
إىل الطبيعـــة النحويـــة الرتكيبيـــة املخالفـــة للغـــة الشـــعر يف اخلطـــاب الشـــعري عـــن اخلطـــاب  والنثـــر عائـــد

جيسـدها النثري، وقد ركـز يف كـل هـذا علـى الفـرق بـني املالئمـة وعـدم املالئمـة ودرجـة االنتهـاك الـيت 
وطبيعــة وســـائل التحديــد النحويــة يف الصــفات والضـــمائر قـــوانني املعــىن النحــوي،  يســمى الشــعر ملــا

ــــربط وال ــــة، مث دور عنصــــر ال ظــــروف، وتشــــكل الصــــور البالغيــــة مــــن خــــالل هــــذه اــــاوزات الرتكيبي
بــني الوحــدات املتجــاورة أو حتقــق نوعــا مــن التجــاور يف اخلطــاب الشــعري املخــالف بنائيــا ) التعلــق(

  .للخطاب النثري ومنط التعالق بني الوحدات املتجاورة فيه 
فــإن صــاحبه بــدا أكثــر  اللغــة العليــا واملمثــل يف كتــاب النظريــة الشــعرية أمــا اجلــزء الثــاين مــن  

علـى  أحمـد درويـش. دحتكما ووعيا باملستوى النظـري الـذي يطرحـه حيـث يعلـق صـاحب الرتمجـة 
اجلزء الثاين هذا بأن النظرية الشعرية الدقيقة اليت يرومها كوين ال املنهج الذي اختطه جون كوين يف 

خبــيط متــني جيمــع بينهمــا، واملؤلــف نفســه ال جيــد حرجــا يف تكتمــل إال إذا وصــلت فصــول الكتــابني 
  :التذكري بنظريته يف كامل فصول الكتاب وهذا يقتضي أمرين مهمني 

الدقيقـة درايـة ال يتحـتم عليـه –الـذي يكـون علـى درجـة عاليـة مـن التخصـص  –أن القارئ /. 1   
جـاء بـه مـن طروحـات يف لكـي يسـعفه ذلـك يف فهـم مـا  بنـاء لغـة الشـعرباخليوط املشـكلة لكتـاب 

  . اللغة العليا
ب األول والكتـــاب الثـــاين ليـــتمكن مـــن اأن يـــربط القـــارئ بـــني الطروحـــات املوجـــودة يف الكتـــ/. 2  

  .اإلملام مبجمل النظرية اليت يطرحها جون كوين من خالل الكتابني 
قــد متكــن مــن وضــع  بنــاء لغــة الشــعرفضــال عــن ذلــك جنــد أن جــون كــوين يف كتابــه األول   

ييـــز دقيـــق للغـــة الشـــعر ومنـــط املفارقـــة لـــذي تنتهجـــه يف ابتعادهـــا عـــن أســـاليب اللغـــة العاديـــة، أمـــا مت
الــذي ظهــر يف وقــت أصــبح التوجــه إىل الــنص وجتــاوز مســتوى العبــارة  )اللغــة العليــا(الكتــاب الثــاين 

أن أن يضــع قائمــة خلصــائص اللغــة الشــعرية بعــد  كــوين  أمــرا أكيــدا وخيــارا حتميــا للدارســني، حــاول
اجلانـب  –كما يصف املـرتجم   –وتناول نوعا خمالفا من الطرح  بناء لغة الشعرقدم يف كتابه األول 

يتبع السلم املنطقي املألوف الذي «السليب أو ما ال ينبغي أن يوجد يف لغة الشعر وهو يف هذا كله 
أساســا رئيســا يف  يقــدم التخليــة علــى التحليــة واملنطــق يف أشــكاله القدميــة والوســيطة واحلديثــة يشــكل

ولعلـه مـن خـالل هـذا جيـنح غالبـا يف االنتقـال مـن اخلـاص إىل . لغة احلوار العلمي عنـد جـون كـوين 
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القدرة على االحتماء بنقطـة حمـددة وحماصـرا : يف وقت واحد بني ميزتني العام ويستطيع أن جيمع 
علــى ظــواهر أخــرى تبــدو  وحبكهــا والســيطرة عنهــا، مث القــدرة علــى االنطــالق منهــا لتعمــيم نتائجهــا

  . 1»بعيدة عنها للوهلة األوىل
د حــد  بنــاء لغــة الشــعرأشــرنا مســبقا إىل أن كــوين يف نســجه خليــوط نظريتــه يف كتابــه األول   

ونبـه إىل ) الكالسـيكية، الرومانسـية، الرمزيـة( العينات املختـارة مـن الشـعر الفرنسـي يف عصـور أدبيـة 
وإدراكا منه بصعوبة اازفة اليت تطمح إىل تأسيس نظرية شعرية  أن العينات هذه متثل الذوق العام،

شــاملة اكتفــى كــوين بنمــاذج مــن الشــعر الفرنســي لكنــه أشــار إىل أن حــدود هــذه النظريــة ميكــن أن 
توسع إىل لغات وثقافات أخرى إذا أثبتت صحتها وقدرا على التعليل الدقيق لنمط املفارقة الذي 

اللغــة لــذلك يف كتابــه الثــاين . اف الظــاهرة الشــعرية يف نصــوص حمــددة تنتهجــه يف معاجلــة واستكشــ
توجه جون كوين إىل توسـيع مسـاحة العينـات الـيت تتصـل مبوضـوع الدراسـة واسـتعان يف كتابـه  العليا

  2.هذا بالشعر االجنليزي والشعر االسباين 
وهــو '' ا هــي مــا جيعــل مــن نــص مــا نصــا شــعري'' : حيــدد جــون كــوين تعريــف الشــعرية بقولــه  

يعتمد يف هذا التحديد على مسبقات تتلخص يف حتديد أفالطون للجمال بالشيء الذي تكون به 
. األشياء اجلميلة مجيلة، وتعريف جاكبسون لألدبيـة بأـا هـي الـيت جتعـل مـن إنتـاج مـا إنتاجـا أدبيـا 

إىل  –كما يقول كوين   –هي حبث عميق داخل طبقاته النصية للوصول والكشف عن شعرية نص 
  .3طبقات صغرى ميكن أن نسميها الشعرية

وينتقـل كــوين حثيثـا إىل حتديــد اـال الــذي ســيناقش فيـه طروحاتــه النظريـة املتعلقــة بالشــعرية   
ويقف عند مسألة مهمة هي التحوالت اليت طرأت على الشعر، حتوالت ألقت بظالهلا على عمليـة 

بــرية مــن التمــاهي وتالشــي احلــدود بينهمــا علــى املقارنــة بــني مســتويني مــن اللغــة وصــال إىل درجــة ك
  .4األقل من الناحية الفنية، هذا الوضع الذي يصعب عملية املقارنة بشكل كبري جدا

                                                 
 253ص  ،املصدر السابق - 1
  255 صنفسه،  صدرامل: ينظر  - 2
   260 ص السابق، درصامل: ينظر  - 3
 261 ص، املصدر نفسه: ينظر  - 4
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كمــا أنــه جيعـــل للنظريــة الـــيت يتبناهــا مصــراعني متصـــلني، وميتــاز املصـــراع األول عــن املصـــراع   
  : 1وهذان املصراعني الثاين العتماد كل منهما عل حمورين متميزين من حماور اللغة

   .  المصراع التركيبي/. 2.                      المصراع المثالي/. 1    
  : ضني يتمثالن فيما يلي فاملصراع املثايل يستند إىل فر 

  . لغوي-الفرض السيكو/. ب                        الفرض اللغوي/. أ    
 وميكـــن صـــياغة هـــذين اإلجـــراءين يف شـــكل حيتـــوي إجـــراءين متقـــابلني متكـــاملني والفـــرض اللغـــوي

  : مبدأين مها 
جـون كـوين يف تقدميـه ملبـدأ النقـيض اإلضـايف علـى  ويعتمـد:  مبدأ النقيض اإلضـافي. 1/أ  

  .مبدأ التقابل لدى دي سوسيري 
وحيدده كوين بربطه ووصله املباشر بعمليـة اـاوزة الـيت تعـين يف جانـب  : مبدأ الكلية. 2/أ        

واملالءمـة لتتجـاوز تعطيل عمل مبدأ النقيض اإلضايف ونقض البناء املضاد ومد عمليـة اإلسـناد منها 
فــالنقيض يف اــاوزة الشــعرية يظهــر مــن خــالل عناصــر متناقضــة، ويعتــرب . عــامل اخلطــاب إىل كليتــه 

 وســيلة مؤكــدة للكليــة اإلجيابيــة الدالليــة للغــة مــن خــالل عنصــر ســليب يظهــر يف رفــض فكــرة النقــيض
  .  املالزم يف اللغة الشعرية 

فإنه يؤكد العالقة بني البنـاء والوظيفـة  سيكولوجية اللغةاملتمثل يف فرض  الفرض الثانيأما   
   .التأثريية للخطاب 

واملصراع الثاين والذي يعـرف باملصـراع الرتكيـيب وفيـه يتخلـى اخلطـاب عـن مبـدأ الـتالحم الـداخلي أو 
كد على مستوى آخر مستوى بناء اجلملة  أو حتورات هذا البنـاء مـن املسند للمسند إليه ليؤ  مالءمة

  .خالل التوافق أو الرتاسل الشعوري للوحدات اليت تشكل اخلطاب 
  : خصائص المنهج الدراسي:  ثالثا

علــى الــرغم مــن و يعتمــد جــون كــوين عمليــا علــى العديــد مــن األساســيات يف حبثــه، عمومــا   
  : 2استخداما ما يلي تعدد هذه العمليات إال أن أكثرها

                                                 
  282 ص،  املصدر نفسه: ينظر  - 1
اعتمدنا يف حتديد هذه األساسيات والضوابط وكل ما له صلة مبنهج الكاتب يف عمله مبا قدمه املرتجم يف مقدمة الرتمجة   -2

 .ضمناها هي نتيجة حبثنا يف جوانب عديدة من هذا املؤلف  مع إضافات
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  .ظة والوصـف املالح/. 1   
  .م التصنيف والتنظي/. 2   
  .بؤ و االستنتاج التن/. 3   
  .ق للفروض التحديد الدقي/. 4   
  .عملية التحقق من صحة الفروض /. 5   
  .حتديد وضبط املتغريات /. 6   
  .ىل نتائج حبثه مشكالت أخرى استنادا إصياغة تساؤالت جديدة، أو اقرتاح /. 7   
  . تعميم نتائج البحث /. 8   

  : املمثلة يف  وابط المنهجيةالض ويضاف إىل ذلك كله بعض 
  .التعريف الواضح واحملدد للمشكلة /. 1   
  .مجع وتنظيم ما قد يلزم من معلومات حول املشكلة /. 2   
  .صياغة استنتاجات أولية عامة بناء على املعلومات املتوافرة /. 3   
 قفحص االستنتاجات العامـة مرحليـا بتوسـيع دائـرة البحـث التمهيـدي ومراعـاة عامـل التوفيـ/. 4   

وترجـــع أمهيـــة هـــذه اخلطـــوة إىل أـــا تســـاعد علـــى اكتســـاب واملـــوازاة بـــني دقـــة التعمـــيم وموضـــوعيته، 
  .معلومات هامة تساعد على صياغة فرضيات جديدة حلل املشكالت اليت تعرتض الباحث 

تـــأملي "يتفـــادى جـــون كـــوين يف حبثـــه كـــل مـــا هـــو تعميمـــي وســـطحي فمنهجـــه كمـــا يقـــر /. 5   
  . لعناصر الظاهرة اليت يبحث عنها يف العينات احملددة سلفا " استكشايف

  : فيتمتع بالعديد من املميزات وتتمثل يف  منهجه الدراسيأما   
  .قرب إىل اإلقناع مشولية النظرة واالعتماد على النظرة التحليلية األعمق واأل/. 1   
االستفادة الواعية والتوظيف االجيايب على مستوى التقعيد من منجزات الدارسني السابقني /.  2   

  .له أو املعاصرين له توظيفا عقالنيا 
يتحرى جون كوين املعقولية والبساطة ففي حتديداته وفروضـه، وهـذا نـاتج عـن وعيـه املسـبق /. 3   

حيـث يؤكـد أن حماولتـه ولغة اإلفهام الواضحة وحدها حتقـق اإلفـادة واملتعـة  يف أن البساطة واملعقولية
'' اجلمـال الفلسـفي''كما حيدده ايتـني سـوريون يف مقابـل '' اجلمال العلمي''تدخل ضمن ما يسمى 

.  
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ال يبخل جون كوين على مفهومـه بكـل مـا يتطلـب حتديـده مـن تأصـيل فلسـفي وامتـداد يف /. 4   
  .لنقد األديب وفلسفة اجلمال جوانب علم اللغة وا

هذه اخلصائص يف منهجه الدراسي لعبت دورا رئيسـا يف تشـكيل اخلطـاب البالغـي يف   وكلّ   
مكنتــه مــن اإلحاطــة بالعديــد مــن القضــايا اللســانية علــى حنــو اللغــة العليــا و بنــاء لغــة الشــعركتابيــه 

االقتـداء ـا وأمنوذجـا ناجحـا النص، مما جيعل منهجـه جتربـة ميكـن / الشديدة الصلة بشعرية اخلطاب
الــــذي قلمــــا يتــــوافر يف العديــــد مــــن البــــاحثني فتــــأيت منجــــزام املعرفيــــة شــــديدة املنهجــــي لالنضــــباط 

  .االضطراب ظاهرة التفكك وتصيبها أسهم النقد من كل جانب 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : النظري األساس. ب/1

شــعرية اعتمــادا علــى الطــرح يقصــده جــون كــوين مــن وضــعه لكتابيــه هــو تأســيس نظريــة  مــا
مــا جيعــل «: وحيــدد كــوين مفهــوم الشـعرية بأــا  البنـوي ومــا يتميــز بـه مــن انضــباط نظــري ومنهجـي،

1»من نص ما نصـا شـعريا
ويف هـذا التعريـف الـذي ال خيلـو مـن بسـاطة ظـاهرة ينـتهج ـج تعريـف ، 

  .جاكبسون لألدبية بأا هي اليت جتعل من إنتاج ما إنتاجا أدبيا 
شــــعرية كعلــــم تطــــورت ووصــــلت إىل كشــــوفات علميــــة متقدمــــة مل تكــــن لتحققهــــا لــــو ال وال

اعتمادهـــا علـــى اللســـانيات ومـــا خلفتـــه مـــن تصـــورات نظريـــة وقواعـــد، وقـــد اســـتفادت الشـــعرية مـــن 
عــة يف أيــدي كــون أداة منهجيــة طي تاحهــا عليــه نظريــا ومنهجيــا مــن أن يالبنــوي ومكنهــا انفاملعطــى 

                                                 
  . 260اللغة العليا، ص : كوين، جون   - 1
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لكـن مـا يطـرح يف هـذا املقـام . لنصوص اإلبداعية واكتشـاف طاقاـا املختزنـة الباحثني يف استكناه ا
هــذه  ،كيــف متــت االســتفادة مــن املعطــى البنــوي وكيــف جنحــت الشــعرية يف إرســاء قواعــد جديــدة: 

  .؟ بالغة النص الحديثةالقواعد اليت ستصبح يف مرحلة ما الرصيد الفعلي الذي تعتمده 
  : يالشعرية والمعطى البنو . أوال

نــا ســنبدي بعــض اجلوانــب املــة لكنإن اإلجابــة هنــا مســؤولية كبــرية يضــيق املقــام بتحملهــا ك
وميكــن حتديــد نوعيــة . الــيت اســتفادت فيهــا الشــعرية مــن اللســانيات ومــن اللســانيات البنويــة حتديــدا 

  :العالقة بني اللسانيات والشعرية مبا يلي 
 مـا الـذي يجعـل مـن مرسـلة: د هـو يتمثل هدف الشـعرية يف اإلجابـة عـن سـؤال حمـد/. 1

واإلجابــة عــن الســؤال تفضــي بالبــاحثني إىل العنايــة بــالفوارق النوعيــة الــيت متيــز  ؟ كالميــة عمــال فنيــا
 عن الفنون األخـرى أوال وعـن أنـواع أخـرى مـن التصـرفات الكالميـة –كما يعرب جاكبسون   –اللغة 
   . 1ثانيا

دبيـة البنيـة اللغويـة وهـو حتديـدا مـا يقـع يف عرية تسـتهدف يف دراسـتها للنصـوص األالش/. 2
جمـــال اللســـانيات كوـــا العلـــم العـــام الشـــامل للبنيـــات اللغويـــة األمـــر الـــذي جيعـــل مـــن الشـــعرية تبعـــا 

  . 2للسانيات
اللسانيات تتيح للشعرية املنطلق يف حتديد موضوعها حيث أن اللسانيات تعتمد على /. 3

والتفرقة الـيت قـدمها دي ) الكالم/اللغة( على اإلطالق ثنائية  العديد من الثنائيات السوسيريية أمهها
وفصله اللغة النظامية عن الكالم املتحقـق، أي فصـل مـا هـو اجتمـاعي عمـا هـو فـردي، أو  سوسيري
ويؤكـــد دي سوســـيري علـــى ضـــرورة وجـــود النظـــام . آخـــر مـــا هـــو جـــوهري عمـــا هـــو  عـــارض  بتعبـــري

الكـــالم / األدب(وعلـــى مســـتوى الشـــعرية ثنائيـــة . اصـــل لتمكـــني املـــتكلم مـــن اســـتخدام اللغـــة والتو 
  .  3فيصبح األدب مقابال للغة والكالم األديب مقابال للكالم الفردي) األديب

متكنــت اللســانيات بفضــل مبادئهــا وطرائقهــا املعتمــدة يف التحليــل أن تقــتحم جمــاالت /. 4
ن الت داللة على أاملتعدد هلاته اا الألنثروبولوجيا وعلم النفس والدراسات األدبية، وهذا االقتحام

                                                 
  .177النظرية األلسنية عند رومان جاكبسون، ص :طبال بركة، فاطمة : ينظر - 1
  178ص  املرجع السابق، - 2
سعيد حسن البحريي، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، مصر، ط : تاريخ علم اللغة احلديث، تر : هبلش، جرهارد : ينظر   - 3
 . 71مفاهيم الشعرية، ص : و ناظم، حسن .  69، ص 2003،  1
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حقـل معـريف إىل / قابلـة لتحويـل ختصصـها مـن جمـالاملبادئ والطرائق اليت توظفهـا اللسـانيات البنويـة 
حقــل معــريف آخــر وهــو مــا ميــنح الشــعرية إمكانيــة وحظوظــا أوفــر يف االســتفادة مــن اللســانيات /جمــال

   . 1البنوية
وســـعة األطـــر الـــيت ورثوهـــا عـــن اللســـانيات البنويـــة ومل عمـــل املهتمـــون بالشـــعرية علـــى ت/. 5  

  –     يكتفــوا باملبــادئ اللســانية الــيت وظفــت يف إجنــاح مشــروعام اإلجرائيــة والنظريــة بــل وســعوها 
علـــى حنــــو يتماشــــى وطبيعـــة النصــــوص، وحتــــتم بـــذلك تبــــين طروحــــات تفــــي  –كمـــا أشــــرنا مســــبقا 

، مبعــىن مــا تكييــف املبــادئ اللســانية مــع متطلبــات حباجــات الــدارس وتتجــاوز املعطــى احملــدد واملقــنن
  .  2الدراسة األدبية

علميـة الشعرية باعتمادها على منهج اللسـانيات البنويـة أصـبحت علمـا لـألدب ومسـة ال/. 6  
األدب ال باعتبــاره واقعــة بــل بوصــفه خطابــا منطويــا علــى قــوانني  تتجســد بشــكل أوضــح إذا تناولنــا

القــوانني فيمــا بعــد وتســتثمر الكتشــاف الفعاليــة املشــرتكة هلــذه حمــددة يكشــف عنهــا وتوظــف هــذه 
و الشــعرية ــذا الرصــيد الــذي تقدمــه متكــن بالغــة الــنص احلديثــة مــن .  3القــوانني يف حتديــد الــنص

  .االستفادة من هذه القوانني اليت قامت حبصرها وتصنيفها 
ل اخلطابــات األدبيــة و أن تطــرق كـالشـعرية باســتفادا مـن املعطــى البنــوي متكنـت مــن /. 7  

ــــذلك عــــن النزعــــة االنطباعيــــة واحلــــدس واحلكــــم القيمــــي غــــري املــــربر يف تعاملهــــا مــــع هــــذه  ختلــــت ب
جعلـوا مهمـة الشـعرية  وكـان تطـور الشـعرية نتـاج نشـاط مكثـف قـام بـه لسـانيون ونقـاد.  4اخلطابات

الكشـــف عـــن  مقاربـــة النصـــوص اإلبداعيـــة انطالقـــا مـــن اللســـانيات الـــيت قـــدمت طرائـــق حديثـــة يف
   .القضايا األساسية اليت يعكسها النص األديب 

المســتويات مــا يسـمى بنظريــة  يـةالبنو  تكمـا أنــه يف مرحلـة مــا مـن تــاريخ النقـد األديب عرفــ  
نظرية هذا األخري  قدم )رومان إنجاردن(وبعد جميء ، من قبلاليت كانت غري بارزة املالمح  األدبية

هــو دراســته هلــذه املســتويات الــيت  إنجــاردنبيــة وأهــم مــا طرحــه متكاملــة عــن هاتــه املســتويات األد
كل مستوى على املستوى السابق له، وتشكل املستويات املشـار   فيها يعتمدو اعتربها متداخلة بنويا 

                                                 
  . 66مفاهيم الشعرية، ص : ناظم، حسن  - 1
 69 ص،  نفسهاملرجع  - 2
 . 69 ص ،السابقاملرجع   - 3
 . 71 صاملرجع نفسه،   -4



 جون كوين بالغة النص عند                                           ثالث الفصل ال

 159

 ويف عمليــة التحليــل املــذكورة جيــب. إليهــا كــال ال ينفصــل وال يتجــزأ إال يف حالــة الدراســة والتحليــل 
والوحــدات  درك معــاين الكلمــات املفــردةســتوى الرمــوز واألصــوات، مث يــعلــى احمللــل أن يتحســس م

اجلمــل، (الكـربى الـيت حتــددها وتكوـا، ويـتم االنتقــال إىل مسـتوى آخـر مســتوى الوحـدات املتتابعـة 
مما يعين االنتقال ذهابا وإيابا بني هذه املستويات من القاعدة إىل القمة ومـن القمـة ) املتتالية النصية

دة، والـــنص يف كـــل هـــذا يعـــد كـــال مكونـــا مـــن عناصـــر متعـــددة تتكامـــل فيمـــا بينهـــا وفـــق إىل القاعـــ
ـــه . 1مســـتويات متضـــي يف املســـتويني األفقـــي والرأســـي علمـــا أن كـــل مســـتوى مـــن هـــذه املســـتويات ل

قواعـــد النحـــو، العـــروض، البالغـــة، قـــوانني الداللـــة، منطـــق الصـــور، املواقـــف (قوانينـــه البنويـــة اخلاصـــة 
  :    2ممثلة يف ، وهذه املستويات)الثقافيةو  ةاأليديولوجي

النـرب، التنغـيم، (يهتم بدراسـة احلـروف ورمزيتهـا وتشـكيالا املوسـيقية :  المستوى الصوتي/. 1   
  ) .عنصر اإليقاع

  .وتدرس فيه الوحدات الصرفية ووظائفها التكوينية :  المستوى الصرفي/. 2   
  .لمات بتحديد خصائصها األسلوبية وتدرس فيه الك:  المستوى المعجمي/. 3   
يتنــــاول املســــتوى النحــــوي تــــأليف اجلمــــل وتركيبهــــا وطــــرق تكوينهــــا : المســــتوى النحــــوي /. 4   

  .واخلصائص الداللية واجلمالية الناجتة عن هذا التأليف والرتكيب 
ثانوية يتم فيه حتليل تراكيب اجلمل الكربى ملعرفة خصائصها األساسية وال:  مستوى القول/. 5   
.    

يهتم بتحليل املعاين املباشرة وغري املباشرة والصـور الـيت تتصـل تتجـاوز :  المستوى الداللي/. 6   
  .حدود اللغة 

تقــوم فيــه املســتويات الســابقة  –حيــدده البنويــون كمــا   –وهــو مســتوى :  المســتوى الرمــزي/. 7   
    . جديد بدور الدال اجلديد، هذا الدال الذي يتكفل بإنتاج مدلول أديب

نظريــا متداخلــة وظيفيــا تكشــف عــن كيفيــة تركيــب الــنص وتــداخل  مرتتبــةوهــذه املســتويات   
وإن كــان املعطــى البنــوي  .الــذي تــوفره القواعــد النحويــة واملنطقيــة و مســتوياته والــرتابط احلاصــل بينهــا 
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النتقـــال إىل م الكثـــري للشـــعرية فـــإن هاتـــه الشـــعرية منـــذ عقـــود جتاوزتـــه جتـــاوزا ملحوظـــا بعـــد اقـــد قـــدّ 
التداوليـــة وشـــعرية الـــنص الـــيت حتتضـــنها البالغـــة العامـــة وعلـــم الـــنص، وأدى هـــذا االنتقـــال إىل جتـــاوز 

  .املستويات املذكورة إىل حتديد األبنية النصية الكربى والصغرى 
  
  
  
  
  
  
  
  

  :لبالغة العامة للنصالشعرية وا. ثانيا
ــا ايفــانكوسذكــر    تهويه عمليــة تصــنيف األشــكال بالغــي حــديث تســ أي  أن  خوســيه ماري
القدميـة على أن تكون هذه العملية خاضعة ملنطق التحديث الذي ينطلق مـن التصـنيفات  ،البالغية

خامة، والتصــــنيف اجلديــــد ينبــــين علــــى إعــــادة التنظــــيم غايــــة يف الّضــــ –كمــــا يصــــف   –الـــيت كانــــت 
بعـض ايفـانكوس م وقـد قـدّ  .والتحديد الدقيق وفق نظرة مغايرة واعتمادا علـى أسـس مـا وراء لغويـة 

 األكثر انتشارا ، وأشار إىل التقابلني الثنائينيكوينتاليان والفونتنييهاجلهود اليت استندت إىل أعمال 
  : 1يف البالغة القدمية ومها

  .الصور / اازات /. 1           
  .صور الفكر / صور العبارة /. 2           

الــذين  ليغــاوجمموعــة  ميــو ومجاعــة وجــون دوبــوا بــارتروالن ومــن اجلهــود الــيت ذكرهــا جنــد   
أعــادوا قــراءة البالغــة القدميــة وفــق أمنــوذج لســاين حــديث خمتلــف عنهــا نظريــا وإجرائيــا، كمــا اســتند 

وعـــاجل العالقـــة بـــني الصـــورة واللغـــة  –كمـــا ذكـــر ســـابقا   – الفونتنييـــهتقســـيم تـــودوروف إىل جهـــود 
. سـبة إىل قاعـدة معينـة مـن قواعـد اللغـة ثابـة احنرافـات بالنّ العادية وحدد احلاالت الشـاذة الـيت هـي مب

                                                 
  . 187نظرية اللغة األدبية، ص : ايفانكوس، خوسيه : ينظر  -1



 جون كوين بالغة النص عند                                           ثالث الفصل ال

 161

التصـنيفات السـابقة  عـن –مـا  إىل حـدّ  –فهـو خمتلـف  مـارتنيز ولـويس غارسـياالتصنيف لـدى أما 
   . 1وإن كان يلتقي معها يف معاجلة االحنرافات إىل مستوى معني من أداء اللغة

ن إسـهام مـذكور يف عمليـة التصـنيف هـذه، لشـعرية الـيت طرحهـا جـون كـويلولألبعاد النظرية   
تصــنيفات ومل يتبــىن الــروح العدائيــة  مــن فجــون كــوين مل يقــف عنــد حــدود مــا قدمتــه البالغــة القدميــة

البــــاحثني مــــن قبــــل، ويقــــر بــــذلك عنــــد حديثــــه عــــن  بعــــض اتــــه البالغــــة عنــــدهل الــــيت كانــــت معروفــــة
لقــد تغــريت قلــيال الــروح «: ة القدميــة األســلوبيات احلديثــة الــيت نتجــت مــن رمــاد التصــنيفات البالغيــ

الغــة وعلــى األقــل عنــد علمــاء اللغــة، واعــرتف علــم األســلوب احلــديث بدينــه اجتــاه هــذا العدائيــة للب
العلم القدمي يف نفس الوقت الـذي حـاول فيـه جتديـده، ودراسـتنا هـذه الـيت نقـدمها نطمـح أن تـدرج 

  .2»داخل هذا االجتاه األخري
  

غــــة القدميــــة قــــد ُشــــّيدت مــــن منطلــــق تصــــنيفي حبــــت، وأن وظيفتهــــا يعــــرتف كــــوين أن البال  
األساسـية كانــت مبنيــة علــى تعريــف وتصــنيف وترتيــب األلــوان املختلفــة للمجــاوزات وهــو طــابع عــام 

البالغـة توقفـت عنـد هـذه املرحلـة ومل جتاوزهـا إىل  العلوم الـيت بـدأت بـنفس الطريقـة، غـري أنّ  ز كلّ ميّ 
د اهلــدف األســاس مــن العمليــات التحليليــة الــيت مــا أنــه قــد حــدّ ك. البحــث عــن شــكل لألشــكال 

ينتهجهــا، هــذا اهلــدف الــذي يبحــث عــن مــا يوجــد بــني القافيــة واالســتعارة مــن ملمــح مشــرتك يضــع 
فاعليتهـا املشـرتكة يف االعتبــار، فالقافيـة أو االسـتعارة ميكــن عـدمها عـامال شــعريا يـؤدي مهمـة حمــددة 

أساســية غيبتهــا التصــنيفات البالغيــة الــيت  ىل نقطــةإويصــل كــوين . وعلــى طريقتــه وحلســابه اخلــاص 
العناصـر السـابقة الـذكر تعمـل يف اجتـاه واحـد  ه إذا كانـتقدمتها البالغة القدمية، وتتمثل يف كون أنّ 

هــو إنتــاج قــدر معــني مــن اجلماليــة فــإن مــن حــق الباحــث البالغــي الــيت تغويــه هــذه التصــنيفات أن 
   .3شرتكة متشاة بني هاته العناصر ويستدل عليها ثانيايفرتض أوال وجود طبيعة م

أمــا الشــعرية " الشــكل " يضــع كــوين البالغـة القدميــة يف مســتوى دراسـة م د علـى هــدي مــا قُـ  
يف مستوى أعلى من الشكل، الشـعرية تبحـث عـن شـكل لألشـكال اليت تعتمد على املعطى البنوي 

ناصـر فيـه حتقيقـا لغـرض بنـاء تلـك اجلماليـة وعكسـها جتتهد أن جتد حمركا شـعريا عامـا تكـون كـل الع
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وعليــه ميكـــن اعتبـــار القافيـــة . يف مســتويات الـــنص تبعـــا للوظيفــة اللغويـــة الـــيت تؤديهــا هـــذه العناصـــر 
عــامال صــوتيا يف مقابــل االســتعارة الــيت تعــد عــامال معنويــا، وميكــن اعتبارهــا كــذلك وعلــى مســتوى 

لذي يعد عامال جتميعيـا يف مقابـل الصـفة الـيت ميكـن اعتبارهـا داخلي عامال تنويعيا يف مقابل الوزن ا
 وــذا يعيــد كــوين معاجلــة التصــنيفات. يف مقابــل الصــفة الــيت تعــد عــامال ختصيصــيا عــامال تعميميــا 

وفــق رؤيــة حديثــة حتــتكم إىل املعطــى البنــوي وتنــتهج ــج األســلوبيات  الــيت قــدمتها البالغــة القدميــة
ويـدرك جـون  .  الـيت متـت علـى مسـتوى اللغـةتنص بفضـلها االنزياحـات وتتوسل باإلحصاء كأداة تق

لــذا يعمــد إىل القــول بــأن املــنهج الــذي يعتمـــده كــوين صــعوبة دراســة هــذه العناصــر دراســة شــاملة 
ســــوف يكــــون تبعــــا للمســــتويات والوظــــائف والبحــــث عــــن اســــتخالص الســــمات الكــــربى وحتديــــد 

ربه كوين ليس شيئا سلبيا مضافا إليه شيء ما بل خصائص البناء الداخلي للقول الشعري الذي يعت
هـو مضــاد للنثـر، وهــو ـذه امليــزة يعـد شــكال معـتال للغــة ولكـن هــذا الشـكل يتضــمن عنصـرا إجيابيــا 
يتمثل يف كون الشـعر ال يهـدم اللغـة العاديـة إال لكـي يعيـد بناءهـا وفـق ختطـيط أمسـى، فاهلـدم الـذي 

  .1منط آخر مغاير متاما للنمط املعتادحيدثه العنصر البالغي يتلوه بناء وفق 
لقد ركزت النظرية الشعرية عند جون كوين على دراسـة جمموعـة العمليـات اللغويـة الـيت متـنح   

شكال من أشكال اللغة ومستوى معينـا مـن التعبـري خصوصـية متيزهـا عـن بـاقي املسـتويات األخـرى، 
رحلة الستينيات مث عرفت حتوال مفارقا بعد ومن هنا ميكن اعتبار الشعرية اللسانية اليت ازدهرت يف م

والتخلــي عــن الثنائيــات وإحــالل األبنيــة النصــية ظهــور األحبــاث التداوليــة والتوجــه إىل قضــايا الــنص 
   .العامة احلديثة النصية صيد الذي ستؤسس عليه البالغة حملها ستكون هذه الشعرية هي الرّ 
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2 ./ الظ صية واهر الن:  
   ويتمثل طرفـا على عمل جون كوين غاية يف األمهية ا منهجياً مأخذً  حسن ناظم. دل سج ،

  :  1هذا املأخذ يف
لنظـــرة التقليديـــة يف اســـتقاللية االنزياحـــات اللغويـــة، إال أنّـــه مل ل هأن جـــون كـــوين رغـــم جتـــاوز /. 1  

  .معاجلة أجزاء من النص الشعري  يتمكن من االنعتاق  من تلك النظرة الضيقة املتمثلة يف
كوين النظرة الشمولية للنص كون تعرضه ألهم قضايا النص كان مركزا على بنية حمـددة أمهل  /. 2  

  .يف القصيدة توفر له املستوى والوظيفة اللذين اختارمها للتحليل 
ــاظم . دويــربر    نظــري     ويرجــع هــذا اإلمهــال إىل املفهــوم ال... «: هــذا املأخــذ قــائال حســن ن

لشعريته، أي أن االنزياح الذي ميكن تعيينه باالقتطاع الضروري ملقطع ما من قصـيدة مـا، أو بتوزيـع 
فاالنزيـــاح .  القصــيدة إىل مقـــاطع مصـــنفة باالســـتناد إىل نوعيـــة الصــورة الـــيت تتضـــمنها تلـــك املقـــاطع

وهـــذا مـــا مل يطبقـــه   –ممكـــن االســـتنباط يف حالـــة تفكيـــك القصـــيدة، أمـــا يف حالـــة النظـــرة الشـــمولية 
شعريته تعجز عن تكوين معاجلـة مرضـية السـتنباط القـوانني املخرتقـة مـن الصـور،  فإنّ  –كوهن أبدا 

يف نطاق ما دامت هذه الصور موزعة على املقاطع الشعرية كافة، وما دام االنزياح غامض التحديد 
  .2».البنية الكلية للقصيدة 

 حســن نــاظم. دالــدائرة اخلانقــة الــيت وضــع فيهــا آن األوان أن نكســر هــذه  وحنــن نــرى أنــه  
 –يف رأينـا  –عمل جـون كـوين ونفيـه القطعـي لعـدم وجـود رؤيـة مشوليـة للـنص، وهـو حكـم صـائب 
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للــدكتور حســن نــاظم ألن كــوين يف حديثــه عــن قضــايا الــنص مل يقــف عليهــا مليــا وإشــاراته إليهــا مل 
 دراســته هلــا مبــا خيــدم القضــية األساســية الــيت مــن التحليــل الــدقيق واكتفــى الرجــل يف وافــراً  تنــل حظــا 

كيــف خيلــق الشــاعر : يتناوهلــا عملــه وهــي تكــوين نظريــة شــعرية قائمــة علــى تســاؤالت عديــدة منهــا 
لغتــه اخلاصــة وتعبــريه املتميــز ؟ وعلــى أي مســتوى لغــوي حيــدث مــا يســمى بــاالحنراف أو االنزيــاح ؟  

تعـد ممكنـة ومشـروعة ؟ وأكثـر مـن ذلـك كيـف  كيف حيدد الدارس هذه االحنرافات ؟ ويف أي مقـام
  ..حتلل وبأي منهج يتم ذلك ليتوصل إىل قوانني عامة حتّد هذه االحنرافات ؟

ذلـك مل مينـع جـون كـوين  اإلجابـة عـن هاتـه التسـاؤالت، لكـن كـلّ الرجل هـو  كان هم  لقد
   :ن حنددها فيما يلي أن يتضمن كتاباه إشارات دقيقة إىل العديد من الظواهر النصّية اليت ميكن أ

  : التماسك الداخلي:  أوالً 
ينطلــــق جــــون كــــوين يف حديثــــه عــــن التماســــك الــــداخلي مــــن قــــول دي سوســــيري املشــــهور 

حريــة التــأليف هــذه خاضــعة إىل شــرط أســاس هــو أن  علــى »خاصــية الكــالم هــي حريــة التــأليف «:
تكلم كطـرف فاعـل يف التواصـل يكون ما نقوله مفهومـا بالنسـبة ملـن نتوجـه إليـه بـالكالم، إذ علـى املـ

أن يتقيــد بشــروط هــذا التواصــل الــذي يعــد التوصــيل واإلفهــام عــامال مهمــا، ويقــر جــون كــوين بــأن 
البديهيــة األساســية يف قــانون الكــالم هــي أن كــل رســالة جيــب أن تكــون قابلــة للفهــم، ومعــىن قابليــة 

وعليــه فــإن املــتكلم . تلقــي إليهــا الفهــم أن تكــون الرســالة حمملــة مبعــان ودالالت قابلــة ألن يصــل امل
مطالـــب بعمـــل أكثـــر مـــن عمليـــة احـــرتام قـــانون اللغـــة إذ ينبغـــي عليـــه أن تكـــون عمليـــة فـــك الشـــفرة 

يـة الكـالم الـيت ذكرنـا سـابقا يف ر اخلاصة بالرسـالة الـيت يصـدرها ممكنـة ويسـرية، وهـذا مـا جيعـل مـن ح
اللغــة أو مــن طبيعــة الكــالم يف حــد الوافــدة مــن قواعــد  –كمــا يصــف كــوين   –جمموعـة مــن القــوانني 

  .1ذاته 
ويركــز كــوين يف هــذه املرحلــة مــن حبثــه علــى نوعيــة العالقــات املوجــودة بــني املــدلوالت علــى 

والبدايـة كمـا اعتـاد  . املستوى املعنوي ليخلص بذلك إىل قواعد القانون الذي تنتهكه اللغة الشعرية 
ارتكـاز أوىل مث يقـوم باسـتثمارها وتوسـعة جمـال  كوين يف كتابيه تكون من فكرة بسيطة جيعلها نقطـة

ويف حبثــه عــن القــوانني الــيت تنتهكهــا اللغــة . التحليــل والتوصــيف العلمــي ليصــل إىل النتيجــة املرجــوة 
الشـــعرية علـــى املســـتوى املعنـــوي يشـــرع كـــوين مـــن نقطـــة أساســـية هـــي أن عمليـــة بنـــاء مجلـــة ال يعـــين 
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فة ووضـــعها مـــع بعـــض مث نعلـــن أننـــا قـــد أنشـــأنا مجلـــة القـــاموس وانتقـــاء كلمـــات بالصـــداللجـــوء إىل 
معركـة خشـنة '': مـثال   -وهو مثـال قدمـه شـانون واعتمـده كـوين  –فقولنا مفيدة، إنه إدعاء باطل 

ال حيمل معىن حمددا ومفهوما؛ ألن كـل  1''تأثرية مهاجر فاسد زمن ثرثار لألسف مفضوح مالحي 
عــــىن لكــــن جممــــوع العناصــــر ال ينــــتج داللــــة واضــــحة عنصــــر مــــن العناصــــر املكونــــة هلــــذا القــــول لــــه م

ومفهومــة، مــاذا يعــين هــذا ؟ بتبســيط شــديد يعــين أن جممــل الكلمــات الــيت نلفظهــا ال بــد أن حنــرتم 
  .نوعني من القواعد األول ميثله القانون النحوي، والثاين ميثله اإلسناد واملالئمة املعنوية 

« :، األول قول بريسون يوتشو مسكيسون ن عرفا عن بر ويضرب جون كوين املثالني اللذي
. » أفكـــار باهتـــة خضـــراء تنـــام يف غضـــب «:، والثـــاين مثـــال تشـــو مســـكي »األفيـــال جترهـــا اخليـــول 

ويشرع يف حتليل هذين املثالني اعتمادا على القانون النحوي مث قانون املالئمة واإلسناد الصحيح أو 
العبارتــان الســابقتان صــحيحتان؛ ألن القــانون –كمــا يقــول كــوين   –الســليم، فمــن الناحيــة النحويــة 

النحــوي قــانون شــكلي خــالص يقــوم بتوزيــع الوحــدات يف مراتــب وتصــنيفات شــكلية وكــل مــا طــابق 
وكـوين يف تعرضـه . هذه التصـنيفات فهـو صـحيح مـن الناحيـة الشـكلية وسـليم مـن الناحيـة النحويـة 

جاكبسون وما يعرف لديه مبعيار املنطـق، للعبارتني السابقتني من الوجهة النحوية اعتمد على جهد 
حيث يرى هـذا األخـري أن أي عبـارة ذات معـىن ميكـن عرضـها علـى معيـار احلقيقـة والعبـارة النحويـة 

ذات معـىن ألننـا لنـا '' أفكـار باهتـة خضـراء تنـام يف غضـب '' من هذا القبيل، وعبارة تشـو مسـكي 
ة وكـذلك األمـر مـع مثـال بريسـون السـابق القدرة على التساؤل عن صحة أو عدم صحة هذه العبـار 

هــــل األفيــــال جترهــــا اخليــــول ؟، لكــــن املنطــــق يــــرفض املثــــالني : حيــــث ميكننــــا اإلجابــــة عــــن الســــؤال 
هـــل ميكـــن أن نســـند بعـــض الوظـــائف املعينـــة مثـــل « : الســـابقني وهـــو مـــا يؤكـــد بالنشـــي يف قولـــه 

، بالطبع ميكن أن نفعل هذا معتـربين إىل كرسي أو زلزال أو عدد أو نقطة زمنية أو مكانية'' يبيض''
مع ذلك فإن الواضح ان اإلسناد لن . بكل بساطة أنه إسناد خاطئ وأن املقولة الناجتة عنه كذلك 

) تلـد مـثال(فـإن تبـيض أو ال تبـيض '' كلبـيت تبـيض '' : يرتكب نفـس اللـون مـن اخلطـأ حـني نقـول 
نســـبة للكائنـــات القابلـــة لألمومـــة، وبالنســـبة إال بالإمكانيـــة ال ميكـــن يف الواقـــع أن يكـــون هلـــا معـــىن 

رقـم '' : لألشياء األخرى فإن من الطبيعي دون شك أن نعترب السـؤال غـري ذي معـىن، وهـذا فقولنـا 
حيمـالن بالضـبط نفـس القـدر مـن قيمـة احلقيقـة أي '' رقم ثالثة ال يبيض '' : وقولنا '' ثالثة يبيض 
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صــــحيح منهمــــا عـــن املخطــــئ مـــع أنــــه يف اجلمــــل ذات أمـــا ال حيمــــالن أي قـــدر منهــــا، ال يزيـــد ال
اإلسـناد احلقيقـي ميكـن التعـرف بالدقــة علـى قيمـة جانـب احلقيقـة مــن خـالل النفـي، وإذا كنـا حنكــم 

لـئال تفقـد األداة املنطقيـة قيمتهـا  –على هذه املقوالت املضحكة بأـا خاليـة مـن املعـىن فإنـه ينبغـي 
حني استخدامها أن نبني يف أي عامل مـن عـوامل املقـال حنـدد  أال يكون هلا إمكانية بنائه، وينبغي –

، أو بعبارة أخرى أن نستقي لكـل متغـري ...أنفسنا، عامل احليوانات، عامل األعداد، عامل الكواكب 
يضاف إىل وظيفة ثابتة، حتوال يف املعىن أوسع من جمـرى احلقيقـة، لكنـه أضـيق مـن الكـل غـي احملـدد 

  .1»للذوات واألنواع
  : ص كوين من خالل التحليل السابق إىل أن وخيل

 أفكـار باهتـة خضـراء تنـام'' وعبارة تشـو مسـكي ''  األفيال تجرها الخيول'' عبارة بريسون /. 1
عبــارات ليســت صــحيحة وحسـب بــل غــري معقولــة قياســا علــى املنطــق، هــي عبــارات ''  فــي غضــب

  . صحيحة من حيث الرتكيب لكن من حيث املعىن هي عكس ذلك متاما
الفـــرق بـــني عبـــارة غـــري ســـليمة وعبـــارة غـــري منطقيـــة فـــرق يف صـــلبه يعتمـــد املعـــىن، واجلملـــة غـــري /. 2

  .السليمة ميكن للمسند أن يقبلها، أما اجلملة غري املنطقية فال ميكن قبوهلا إطالقا 
  .  م احلالة األوىل يسميها جون كوين حالة اإلسناد املالئم والثانية حالة اإلسناد غري املالئ/. 3

ومثة قانون أشار إليه جون كوين تبعا ملا قّدم وهو قانون خاص بتأليف الكلمـات يف العبـارة 
، وهــذه العالقــة الــيت إليــه املســند مالئمــا للمســند يكــون أن كــل عبــارة إســنادية ينبغــي أن إىل يفضــي

ة الــيت تشــغلها ميثــل فيهــا اإلســناد أحــد أهــم الوظــائف النحويــواملســند إليــه  يتناوهلــا كــوين بــني املســند
الوحــدة الكالميــة مــا جيعــل األثــر األديب نصــا شــعرياً كــان أو نثريــا متماســكا متاســكا داخليــا، وهــذا 

مثلمــا  –التماسـك الـداخلي يقـوم علــى مبـدأ مالءمـة املســند للمسـند إليـه يف نطـاق اجلملــة كمـا أنـه 
ملــة وذلـك بفضــل يــتم يف نطـاق أوسـع مــن نطـاق اجل –أشـار الطرابلسـي اعتمــادا علـى جهــد كـوين 

  .     2عنصر الربط
ومـن بــاب أوىل يــرى كـوين أن عمليــة وصــف املقـال الشــعري تــتم باعتبـار هــذا األخــري مقــاال 
يتمتع بسمات حنوية أخص مـن مسـات املقـال النثـري، وذلـك بـالنظر إىل ضـيق الدرجـة النحويـة الـيت 
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  ، ص1988، 1كتاب، تونس، تونس، طحبوث يف النص األديب، الدار العربية لل: الطرابلسي، حممد اهلادي : ينظر  - 2
27 .  



 جون كوين بالغة النص عند                                           ثالث الفصل ال

 167

صياغة جديدة تنبين علـى وجـود  فرضا يقوم على مويقد  .يقدمها التالؤم املعنوي يف النص الشعري 
: ويقـول موضـحا هـذا الفـرض  قائمـة المتالئمـاتفهرس بعبارات بسيطة ميكن أن تشكل مـا مسـاه 

حقيقيــة باملتالئمــات  لنــا احلــق إذن أن نفــرتض وجــود فهــرس بعبــارات بســيطة ممكنــة تشــكل قائمــة«
  الم كهذا، صاحلة على األقل يف إطار ثقافة معينة، وإذا صح وجود قانون ضمين للك

فإنـــه ميـــدنا مبعيـــار موضـــوعي الكتشـــاف انتهاكـــات الشـــعر ويف غيـــاب هـــذه القائمـــة فإننـــا نســـتطيع 
االعتمـاد علـى حســنا اللغـوي اخلــاص، وإذا كـان فهــم لغـة مـا معنــاه معرفـة جممــل إمكانيـات التناســق 

لم ومسـتخدم املسموح به بني كلماا فإنه ينبغي افرتاض أن هذا القانون موضوع يف ذاكرة كل مـتك
للغــة، وأن نتحــدث يف الواقــع لــيس معنــاه أن نبــين عبــارة بــل أن خنتــار مــن بــني منــاذج العبــارات الــيت 

قيم احلقيقـة، تقدمها الذاكرة ما يبدو لنا أنه يناسب املوقف، وتبعا هلذا التناسب مع املوقف تدخل 
( حلـــاالت االســـتثنائية فتعبـــٌري زائـــف هـــو كـــذلك ألنـــه ال يطـــابق املوقـــف، وهـــو يظـــل كـــذلك إال يف ا

هــي كــذلك ألــا تتفــق مــع قائمــة املتالئمــات ومبــا أن تلــك '' ممكنــة''وعبــارة ..) كالعاطفــة والســكر
مقبولــة مــن كــل أفــراد اجلماعــة فإننــا ســنطلب إذن مــن شــعورنا اللغــوي اخلــاص أن يقــول لنــا مــا هــو 

  .1»صحيح داخل القصيدة وما هو غري صحيح
  : 2كوين املثالني التالينيوتعزيزا للطرح السابق يقدم    

  .''  الذكريات أبواق الصيد'' : يز يقول أبولن:  المثال األول/. 1
  . ''السماء ماتت'':  قول ماالرميه : املثال الثاين /. 2

 ''الـذكريات أبـواق الصـيد''قـول أبـولنييز فـي فكال املثالني يقـدمان حالـة عـدم مالءمـة إسـنادية، ف
أن ت وأبــواق الصــيد ووحــدها األدوات املوســيقية هــي الــيت يف إمكاــا جنــد عــدم تــالؤم بــني الــذكريا

جنـد فيـه   ''السـماء ماتـت''متدنا مبند إليه يتالءم مع أبواق الصيد، وكذلك األمر مع قول ماالرميه 
كــذلك عــدم تــالؤم بــني الســماء والفعــل ماتــت ألن الســماء غــري داخلــة يف دائــرة معــىن املســند إليــه 

  .اتت م الذي ميثله الفعل
الــيت ســبقت اإلشــارة إليهــا يف مواجهــة  المعنويــة ةالمالءمــجــون كــوين علــى قاعــدة ويعتمــد   

الكالســيكية (اللغــة الشــعرية، ويســتند يف عملــه علــى اإلحصــاء ومقارنــة اموعــات الثالثــة للمــؤلفني 
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 وذلــك بواقــع مائــة وحــدة لكــل مؤلــف، وقــد توصــل كــوين يف عملــه إىل) الرمزيــة –الرومانتيكيــة  –
  :)اجلدول أ (نتائج ميثلها اجلدول التايل 

  
  

  "أ"الجدول                               
  

  المتوسط      المجموع      العدد        المؤلف       النوع
  

  نثر عـلمي 
  برتلو

  كلود برنار
  باستر
  هيجو

  صفر      
  صفر      
  صفر      

      06  

  
  صفر    

        
  %صفر    

  
  نثر 

  بلزاك
  موباسان
  المارتين 

      08  
      10  
      23  

  
       24  

  
      8 %  

  
  شعر
  

  هيجو
  فيني

      19  
      29  

  
      71  

  
      23.6 %  

  
 الالت اليت خلصها كوين فيما يلي واجلدول السابق حيمل العديد من الد:  

هذا أمر مؤكد إذ أن اللغـة العلميـة هـي أن نصيب عدم املالءمة ال وجود له يف اللغة العلمية، و /. 1
املرجع املعياري لذا من الطبيعي جدا أن يكون تردد عدم املالءمة ضعيفا أو منعدما، ومنطق ااوزة 
هنا تقريبا مرفوض رفضا تاما، وعليه جند أن كّل من برتلو وباسرت وهيجو اسـتعملوا اللغـة العاديـة ومل 

  .كات يلجأوا إىل ااوزات واالنتها 
وهـي نسـبة ضـعيفة إذا مـا قيسـت بنسـبة %  8أما اللغة الروائية فقـد كانـت نسـبة اـاوزة فيهـا /. 2

   % . 23.6 ااوزة يف الشعر املقدرة بـ 
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يقـدم " ب"يقارن ااوزة احلاصلة يف أجناس أدبية خمتلفة فإن اجلدول " أ"وإذا كان اجلدول   
الكالســـيكية والرومانســـية : الشـــعر لكـــن يف مراحـــل ثالثـــة  هـــذه اـــاوزة يف جـــنس أديب واحـــد هـــو

  : والرمزية، ويقدم اجلدول املرفق تردد عدم املالءمة يف الشعر من خالل املراحل الثالثة املذكورة 
  

  "ب"الجدول                                        
  

  المتوسط  المجموع  العدد  المؤلف
  كورناي
  راسين
  موليير

  المارتين
  يجوه

  فيني
  رامبو
  فرلين

  ماالرميه
  

4  
4  
3  
  
23  
19  
19  
  
44  
42  
53  

  

  
11  
  
  
71  
  
  
  

139  

  
 3.6 %  

  
  

 33.6 %  
  
  
  

 46.3  %  

  
     

  :الذي قدم نتائج ذات دالالت مذكورة واملتمثلة يف  xeوباالعتماد على التحليل اإلحصائي 

  "ج"الجدول                                           
  

  فرق  معّدل  قيمة محددة  ـةقيم  مجموعة
  ذو داللة  0.01  4.78  14.15  رومانسية -كالسيكية 
  ذو داللة  0.01  4.78  7.28  رمزيـة  -رومانسية 
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املرفــق أنــه يوضــح مســألة مهمــة هــي أن التطــور احلاصــل علــى  ''ج''الجــدول ويتبــني مــن 
  .مستوى الشعر أخذ خطا واحدا يف اخلروج على املعدل اللغوي العادي 

، )املالءمـة(ناسـبة إذا كان لنا أن ننهي احلديث عن هذه اجلزئية ليكن ذلك حول قانون املو 
بنفســـه عنـــد الرومانســـيني وتعمـــق هـــذا الـــوعي عنـــد الرمـــزيني، والصـــفات  كثـــر وعيـــاً فالشـــعر أصـــبح أ

 - إن الشــعر. أصــبحت لــديهم  غــري مناســبة وهــو مــا يضــع قــانون اــاوزة قيــد اإلخضــاع والتمثــل 
  .طاقة ثانية، طاقة هدم مث بناء للغة ثانية خمتلفة ومغايرة  – حسب كوين
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  : التماسك الخارجي: ثانيا 
  

   ة وجهٌ مث  ـه األهـم إذ يطـال الـنص األديب كـامال، وقـد توصـلت لسـانيات آخر للتماسـك ولعل
فـان ائل حتـدد انسـجام واتسـاق  الـنص، ومتكـن وسـالنص ونظريات حتليل اخلطاب إىل وضع قائمـة 

 text and'':  واملعنـــون بــــ 1977مـــن حتديـــدها بدقـــة يف كتابـــه الـــذي صـــدر عـــام  ديـــك

context ''1، وتتمثل هذه الوسائل يف :  
  .تطابق الذوات /. 1  
  ..التضمن، اجلزء، الكل، امللكية : عالقات /. 2  
  . مبدأ احلالة العادية املفرتضة للعوامل/. 3  
  .مفهوم اإلطار /. 4  
  .التطابق اإلحايل /. 5  
  .تعالق احملموالت /. 6  
  ..عالقة الرؤية، التذكر : العالقات الرابطة بني املوضوعات اجلديدة /. 7  
كـان كـوين قـد   –مبدة ليست بـالوجيزة  –إىل وضع القائمة السابقة  فان ديكل ص وَ قبل تَـ و   

وقــدم  طـبـالر فـي حديثـه عـن املسـتوى املعنــوي تنـاول عنصـر ، فأشـار َعَرًضـا إىل بعـض هـذه الوســائل
 سوف نقرتب من دراسة صورة مل حتظ بكثري مـن الدراسـة مع دراسة الربط، «: بط بقوله دراسته للر

حـىت اآلن، مـع أـا تشــكل واحـدة مـن أكثـر الوســائل متيـزا، لـيس فقـط يف الشــعر فقـط بـل أيضــا يف 
وظيفتـني لغـويتني ) يف الصـفة(ملعاصـرة، وإذا كـان اإلسـناد والتخصـيص ا الرواية، حىت الرسم واألفالم

والــربط يــدل يف أكثــر معانيــه اتســاعا علــى أن . خالصــتني فــإن الــربط تفــيض بــه كــل حقــول الكــالم 
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وهــو مــا ميكــن أن حيــدث يف خــارج املقــال أو يف داخلــه، وعلــى ســبيل املثــال يف تــوايل '' نضــع معــا''
  .1».على امتداد اللوحة أو حىت يف احليز املكاين احلقيقيالصور داخل الفيلم أو 

ويبـــدو جـــون كـــوين يف حديثـــه عـــن الـــربط أو الـــرتابط واعيـــا باحلـــدود الـــيت تـــتم فيهـــا مقاربتـــه   
فهـو تربطـه باإلسـناد عالقـة وثيقـة . ومع ذلك فلن نركز للـربط إال دراسـة خمتصـرة « :وذلك يف قوله 

مها كــّل مــا قلنــاه علــى اآلخــر، ولكــي نــتالىف التكــرار، لــن ومــن املمكــن إذن أن نطبــق علــى أحــد. 
 ندرس من الـر يف الوقـت الـذي كانـت : لنؤكـد دائمـا علـى نقطـة و . قـاط اخلاصـة بـه وحـده بط إال الن

الوظيفتان السابقتان تشداننا على داخل العبـارة، سـوف تسـمح لنـا علـى العكـس دراسـة الـربط بـأن 
  .2»''املقال''ابط للعبارات والذي نسميه نلقي نظرة على هذا التوايل املرت 

   صني السابقني ميكن تقدميه فيما يلي وما يستخلص من الن :  
  1 ./ الر بل هو عنصر  فقط بط كوظيفة مل يدرس كثريا، وأنه ليس مرتبطاً بالنص الشعريأن

 جنده يف الر كذلك سم واألفالم  واية والر.  
أّن  ط؛ إال ـبــماســك الـداخلي للــنص األديب شــديد الصــلة بالرّ أن اإلسـناد الــذي ميثــل الت/. 2  

ي يـتم علـى مسـتوى العبـارات املشـكلة وايل الـذ ط فيمثل التّــباإلسناد وظيفة تتم داخل العبارة أما الرّ 
  .للنص 

ط حيــاول جــون كــوين أن جييــب عــن أســئلة تبــدو ذات أمهيــة واســعة ـبــويف معاجلتــه لعنصــر الرّ   
لكـــن وضـــع إجابـــات  وال العصـــية علـــى الـــدارس  ة جـــداً، وهـــي أســـئلة ليســـت بـــالكثريةيـــة حـــاد و وأول

دقيقة هلا كفيل بأن يعمق وعي الدارس أكثر بتجانس النص األديب، وجممل هذه األسـئلة يتمثـل يف 
:  
  .كيف يتم التوصل إىل الّرّ◌بط بني العبارات ؟ /. أ   

  .بـط ؟ ما هي الوسائل املتاحة لعملية الرّ /. ب       
  .فيما تتمثل طرق الربـط أو باألحرى ما هي ؟ /. ج       
  .بـط ؟ الر  خيضعُ  مَ ِـ ل/. د       
  .هل هناك وجود لقواعد حتكم وظيفة الربـط ؟ /. هـ      
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  .هل توجد درجة دنيا ودرجة عليا لعدم االتساق ؟ /. و  
   بط إن1يتم وفق صورتني –حسب كوين  –الر  :  

يـــتم فيهـــا الـــربط مـــن خـــالل وســـائل تركيبيـــة قويـــة ممثلـــة يف حـــروف العطـــف :  الصـــورة األولـــى /.1
  ..) .مع أن (،أو الظرف ...)الواو، لكن(
 2 ./ م الربط فيها من خالل جتاوز بسيط الصورة الثانية من الربط تضمنية، ويت:  ورة الثانيةالص. 

'' وقولنـــا  ''والّشـــمس تـــتألأل لســـماء زرقـــاءا'': لنـــا والتجـــاوز هـــو أكثـــر وســـائل الـــربط شـــيوعاً فقو 
، العبــارة الثانيــة خاليــة مــن حــروف العطــف لكنهــا مســاوية مــن '' مس تــتألألالّشــ. ماء زرقــاء الّســ

  .''  الفصل'' ناحية املعىن للعبارة األوىل، وإلغاء الرابط هنا يدعى يف البالغة 
   الر ميكـن أن نعـدها قـوانني وقـد ذه الضـرورات بط خاضع لضـرورات حنويـة مقننـة وهـكما أن

 2حصرها كوين يف أن  :  
الربط يستدعي التناسق على املستوى الصـريف والـوظيفي للكلمـات والعبـارات الـيت يـتم /. 1  

  .الربط بينها 
  .الكلمات اليت يتم على مستواها الربط ينبغي أن تنتمي إىل تصنيف واحدا /. 2  
ق ينبغي أن تكون الكلمات مؤدية لنفس الوظيفة، فمثال قولنا إضافة إىل الشرط الساب/. 3  

ال يؤديـان ''  األسـبوع'' و ''  البـرد'' فاروران هنـا ''  ني من البرد واألسبوع الماضياأنه يع'' : 
  .نفس الوظيفة املعنوية 

  :وباحلديث عن القواعد اليت حتكم وظيفة الرتابط يوظف كوين املثالني التاليني   
  .''  إنها تمطر واثنان واثنان تساوي أربعة'' :  لمثال األولا/. 1  
  .'' بول أشقر وأمين'' :  المثال الثاني/. 2  

وصــل بــني  ) الــواو(حــرف العطــف  املثــاالن الســابقان ال ميكــن أن نســجل عليهمــا أي مأخــذ؛ ألن و 
يف املثــال الثــاين، كلمتــني متناســقتني مــن حيــث القواعــد النحويــة، مجلتــان يف املثــال األول، وصــفتان 

. أنـــه وبـــالنظر إىل اإلســـناد جنـــد أن نفـــس املثـــالني الســـابقني ينطويـــان علـــى نـــوع مـــن املخالفـــة غـــري 
جتمعـان أفكــاراً ''  بـول أشـقر وأمـين'' و ''  إنهـا تمطـر واثنـان واثنـان تســاوي أربعـة'' فالصـيغتان 
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إنهــا '' عالقــة منطقيــة تــربط بــني لــيس بينهمــا حــد أدىن مــن الــربط، ونعــين باحلــد األدىن عــدم وجــود 
، وخيلــص  '' أمــينبــول '' و ''  بــول أشــقر'' أو بــني ''  واثنــان واثنــان تســاوي أربعــة'' و '' تمطــر

كــوين إىل قاعـــدة مهمـــة هـــي وجـــود وحـــدة يف املعـــىن بــني األجـــزاء الـــيت تـــربط بينهمـــا وهـــذه الوحـــدة 
عنــوي الـــذي يفرضــه املنطـــق يف مقابـــل متثـــل التناســـق امل بوحـــدة الموضــوعاملعنويــة أو مـــا يعــرب عنهـــا 

  .1التناسق الشكلي الذي يفرضه النحو 
إن مجلتـــني تعـــدان مرتابطتـــني عنـــدما يكـــون '' وشـــارل بـــايل حيـــدد بدقـــة هـــذه القاعـــدة بقولـــه   

، وجنــد يف هــذين ''الثلــوج تنــزل، لــن نخــرج'' ويســتدل باملثــال التــايل '' موضــوع الثانيــة هــو األوىل 
الثلـــوج تنـــزل ومبناســـبة نـــزول الثلـــوج : ظـــاً حيـــث أن املثـــال الســـابق معـــادل لقولنـــا املثـــال ترابطـــا ملحو 

ويشــري كــوين إىل احلالــة الــيت يــتم فيهــا قطــع الــربط وانكســار تسلســل املقــال، . أضــيف أننــا لــن خنــرج 
  :  2أنسون مع فيدرويقدم شاهدا من حوار 

  مرعـبة لم تفقـدي هذه الرغـبة ال... ماذا :              أنسـون  
  أمـا زلت كـما أرى ترفضـين الحـياة ؟                                   
  وتريدين أن تجعلي من موتك مركب النحس                                  

  ال أتمنى أن أجلس في ظل غـابة... يا إلهي :            فــيدر   
  ع من خالل غبـار نـبيـلمـتى أستـطي                                  
  أن أتابع بالعين هذه العجلة التي تخترق الميدان                                  

  مـاذا يا سيـدتي ؟   :          أنسـون   
  أين أنا ؟ وماذا قلت ؟ ) في غيبوبة( :          فــيدر   

  . لوأين تركت أماني وروحي تضـ                                 
هـل ستصـر فيـدر علـى فكرـا : فـالفقرة األوىل تثـري سـؤاال «:  علـى هـذا الـنص قـائالً ويعلق   

املنحوسة ؟ لكن فيـدر مل جتـب علـى هـذا السـؤال، ورحلـت يف حلـم داخلـي، والفقـرة هنـا ال تـرتابط 
هــي وســابقتها وقــد قطــع الــربط، وانكســر تسلســل املقــال، فهنــا إذن لــون مــن عــدم الــتالحم، ومــع 

فإن بقية النص يشري ضمنيا إىل ما حدث من جماوزة ويقوم هو نفسه بالتقليل منهـا، فتعجـب ذلك 
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م مـتالحم، وإجابـة يوضح مفاجأة طبيعية لروح تعودت علـى تلقـي كـال'' ماذا يا سيديت ؟ ''أنسون 
معقوليـــة تبـــدو يف وقـــت واحـــد حمتـــوى وغـــري مســـلم بـــه كمـــا هـــو، تعيـــد التسلســـل فيـــدر حيـــث الال

ى وهكـذا كمـا نـر . مـاذا قلـت ؟ . يف غيبوبة : ااوزة يف احملتوى  إدماجقال من خالل الطبيعي للم
فإن ااوزة خفضت منذ أن ولدت، لكنها احتفظت مع ذلك ببعض الفاعلية، فصورة العجلة الـيت 
خترتق امليدان كانت ستكون أقل بريقـا، إذا مل تكـن قـد قـدمت علـى أـا شـهاب مـر يف عـامل مقـال 

وهــذه احلالــة مــن فقــدان الــرتابط الــذي تنــتظم فيــه سلســلة املقــال يســميه كــوين . 1»ينتظــره مل يكــن
تقــوم علــى الــربط بــني أفكــار لــيس وعــدم االتســاق ميثــل نوعــا مــن اــاوزة الــيت  ،''عــدم االتســاق''

  . بينها يف الظاهر رباط منطقي 
ســـيكيني إذ كـــانوا ويـــذكر جـــون كـــوين أن عـــدم االتســـاق مل يعـــرف طريقـــا إىل كتابـــات الكال  

 –علـــى حـــد تعبـــري كـــوين  –حيتفظـــون بالوحـــدة املعنويـــة للقصـــيدة، ومـــع الرومـــانتكيني الـــذين كـــانوا 
ميلكــون اجلــرأة علــى قطــع نظــام املقــال ظهــر عــدم االتســاق جليــا لكــن ممارســام وجمــاوزام كانــت 

على شيوع هـذه الظـاهرة،  مثاال عن الشعر الرومانسي يستدل بهم ويقد . أكثر اعتداال من الرمزيني 
  :  2يقول فيههيجو للشاعر الفرنسي  ''نائما بوعاز''وهذا املثال هو مقطع من 

  بينمـا كانت نائمة كانت روت المؤابيـة ''                     
  الصدر كان عاريا. تنام تحت قدمي بوعاز                      
  ... اع مجهولتحلم ال تدري بأي شع                      
  حين أتى في اليقظة هذا الضوء المتكـابد                       
  لم يكن بوعاز يعرف أن امرأة كانت هنا                       
  ول م تكن روت تعرف ماذا يريد اهللا منها                       
  فروت تنام تحت قدمـي بوعــاز                       

  .فســوف تكمل معجزة االلتقاء                
  ،عندما كان العطر الطازج ينبعث من طاقات الزنبق                      
  ''.كانت ريــح الليل تتـهادى فـوق جبال الجليل                        
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  :يتوصل كوين إىل  ''بوعاز نائما''ويف حتليله ملقطوعة 
كانـت  ''و '' ما كان العطر الطازج ينبعث من طاقات الزنبـقعند ''أن العبارتني األخريتني /. 1 

  .ال رابط منطقي جيمعهما مبا سبق من القصيدة '' ريــح الليل تتـهادى فـوق جبال الجليل
يف ســياق احلــدث اإلنســاين هــو مــن  –كمــا يصــف كــوين   –أن التــداخل الالمنتظــر للطبيعــة /. 2 

بعـــدم ســاق، وميكـــن أن نصــف حالــة عــدم االتســاق هــذه أكثــر لوســائل شــيوعا لعــدم الــرتابط واالت
جيسـد  ''أغنيـة ليلـة عاميـة''يف قصـيدته  ورامبـو. االتساق الناتج عن تداخل الذوات واألشياء 

. عدم االتساق الذي خيتفي متاما بـني العبـارة واألخـرى ويفقـد املتلقـي الربـاط النـاظم هلـذه القصـيدة 
ليـة فـي الحـواجز، تضـطرب جـذور السـطح الحمـراء، ريـح فتحـت ثغـرات أوبرا'': يقول رامبـو 

علــى طــول امتــداد أشــجار الكــروم اســتند . تتبعثــر حــدود البيــوت، تتخســف مفترقــات الطــرق 
علــى أقــدام مــزارب، نزلــت فــي عربــة الجيــاد تلــك التــي يشــير إلــى عصــرها التقريبــي زجاجهــا 

ــة عربــة مــوتى فــي نــومي وحــدة، منــزل راع .. المحــدب والالفتــات المنتفخــة مــن بالهتــي العرب
النافـذة اليمنـى القتامـة  تنحرف على خضرة الطريق الكبير الممحر، ومن ثغرة في أعلى زجـاج

الصورة، دواب يفك وثاقها وتنطلق إلى بقعة من الحصباء في السهول المجـاورة، هنـا تغزوان 
ونرســـل . ســـوف نصـــفر للعاصـــفة وللســـد ومـــين وســـالوميات والحيوانـــات الضـــارية والجيـــوش 

هكــين عبــر الميــاه الهــادرة واألســماك المنتشــرة، تتــدحرج فــوق عــواء الكــالب ريــح تبعثــر من
  . 1''حدود البيوت

يتجـــاوز حـــدود املقـــال املتماســـك، ألن املتلقـــي اجتـــاه  لرامبـــوويف رأي كـــوين الـــنص الســـابق   
  :النص املقدم عاجز عن 

عمليــة إعــادة املقــال إىل اتســاقه  متييــز األفكــار الرئيســية مــن األفكــار الثانويــة، كمــا أن :  أوالً   
  . بفضل نفي ما ال يتكامل مع السياق أو حتريكه أمر مستبعد إن مل يكن مستحيالً 

  .تلخيص هذه النص من خالل النصوص الصغرية :  ثانياً   
ــاً  ــة ليل''إجيــاد عالقــة بــني الــنص وعنوانــه :  ثالث ــأغني ــةي إذ أن العنــوان ال يعــرب عــن  ''ة عامي

  . رئيسة للموضوع الفكرة ال
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  : صيةالمفاهيم النّ :  ثالثا
تضـــمنت رؤيـــة جـــون كـــوين للـــنص األديب والشـــعري منـــه علـــى وجـــه اخلصـــوص العديـــد مـــن   

 وتتمثل هذه املفاهيم فيما يلي جل عن أصالته يف حتديدها،  الرّ صية، وقد عّرب املفاهيم الن :  
  :  لنصيالتطابق والتشابه والتعليل ا/. أ

تبـــىن كـــوين رؤيـــة دقيقـــة للـــنص وذلـــك عنـــدما أشـــار إىل أن القصـــيدة ليســـت جممـــل جتمــــع   
صية وهو مفهوم حديث لدى كوين يرتكز على وحدات منعزلة إّمنا متثل نصا، ويؤكد أن الضرورة النّ 

حيــث ميثــل هــذا األخــري القــانون العــام الــذي ينضــوي حتتــه الــنص والرمــز علــى حــد  التطــابقمفهــوم 
ثالثـة أمنـاط مـن  pierce بيـرسيفضي إىل كون النص والرمز معللني، وقد حـّدد  والتطابق. اء سو 

  : اإلشارات وفق العالقة املوجودة بني الدال واملدلول، وهذه األمناط هي 
  .عندما تكون العالقة عالقة جتاور قائمة على التقليد العريف : الرمز /. 1  
  .عالقة جتاور  عندما تكون العالقة:  العالمة/. 2  
  . عندما تكون العالقة عالقة مشاة :  األيقونة/. 3  

لقـد صـاغ كـوين إجابـة . لكن ما هي فائدة هذا التحديد ؟ وما عالقته بالتطابق والتعليـل النصـي ؟ 
وحتليـــل كهـــذا خيلـــط بـــني ملمحـــني غـــري متجانســـني، املقابلـــة بـــني «: عـــن هـــذين الســـؤالني يف قولـــه 

غــري متشـابه، والثـاين فقــط هـو الـذي يضــع الفـرق بـني العشــوائي /لــة بـني متشـابهطبيعـي، واملقاب/عـريف
العالمات مؤسسة على التماس أو التجاور، ما دام الدال واملـدلول ال ميكـن أن يكّونـا  واملعلل، وكلّ 

املكـاين واجتماعهمـا ميكـن أن يعـود إىل أصـول  -عالمة إالّ إذا قدما معا من خـالل التمـاس الزمـاين
يــة أو عرفيــة اتفاقيــة، ولكنهــا إذا كانــت طبيعيــة فهــي لــن تكــون مــن أجــل هــذا معللــة، والتشــابه طبيع

فقط هو الذي يؤسس التعليل، وليس هناك إال منطان من العالمات، منط معلل من خـالل التشـابه 
، إن العالقــة بــني الــدخان والنــار أيــا كانــت طبيعتهــا، تظــل صــدفوية، حيــث إن ...ومنــط غــري معلــل،

  .1».ان ال يشبه النار، وغري قادر على أن يعنيها من خالل عالقة جتاور خالصة الدخ
يعـد معلـال كـل جممـل «عند كوين له مفهـوم خـاص حيـث ) التربير(وبناء على هذا فالتعليل 

ويشــري كــوين إىل أن التعليــل مل يــدرس علــى  ،2»لعناصــر تكــون يف وقــت واحــد متجــاورة ومتشــاة
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خالل احملور الرأسي الذي حيّدد العالقة الداخلية بني وجهي الرمز، وهـو مـا  مستوى الشعرية إالّ من
دفع بكوين إىل تناولـه علـى مسـتوى احملـور األفقـي الـذي حيـّدد وبدقـة العالقـة بـني الرمـوز، ويؤكـد أن 

  :عمله هذا يشرتك مع جاكبسون يف نظرية التعادل مع اختالف رئيسني مها 
  .ئيس للتعادل الذي ميثل عند كوين املعىن فقط األّول يتعلق باملكان الر  /.1
الثاين يتعلق بطبقة التعادل ذاا، فإذا كانت عند جاكبسون ذات ملمح تصوري فهي /. 2

  .متثل عند كوين ملمحاً تأثريياً 
  : رديدشابه والتّ التّ /. ب

يمـا يلـي ، وهـذه األمنـاط تتمثـل فو التماثل جمـسداً يف ثالثـة أمنـاطالتشابه أجعل جون كوين 
 :  

وهـو الـنمط األول ويـدخل يف بـاب التجـانس الصـويت، ويقـع التشـابه :  1تشابه الـّدال/. 1
وز ناتا اإلســــو بــــني الفونيمــــات أو املقــــاطع مــــن خــــالل العــــدد أو توزيــــع الّنــــرب، ويقــــدم كــــوين مثــــاال 

ـــه يوضـــح هـــذا الـــنمط مـــن  رابلســـيالطّ جنـــد  ، وباملقابـــل''...ســـكرى، نشـــوى، جنـــوى ''   لماالرمي
ومما يناسب هذا احملل من الشواهد العربية القصيدة اليت رثى ا أمحد شوقي أبـاه، «: التشابه بقوله 

وقـد كانـت ) 31مـن  23(بيتا قامت مقاطعها على التثنيـة يف الغالـب  31فقد تضمنت القصيدة 
ة معـــىن عظمـــة شـــأن الفقيـــد ومـــن مث معـــىن عظمـــ: التثنيـــة يف القصـــيدة متصـــلة مبعيـــني مهـــا عمـــدا 

  : يقول أمحد شوقي . املصيبة، فإذا بالفقيد واحد كاثنني 
  ين تَ ر مَ  ناَ كالَ   تَ وْ المَ  يَ قِ لَ  ا                   نَ أَ  اتَ مَ  نْ مَ وَ  اتَ مَ  نْ ا مَ َن◌َ أَ 
  نيندَ في بَ  هجةً مُ  رناَ صِ  ثم◌ّ                     نٍ دَ في بَـ  جةً هْ ا مُ ن كُ   حنُ نَ 

 دَ بَـ  فيِ  ةً هجَ مُ  شناَ عِ  ثم ى جُ قَ لْ نُـ  ن                     ثم ينـنَ فَ كَ   فيِ  ةً ث   
         .......................                     .......................  

حيث يتضح أن صيغة التثنية مبقتضى حلوهلـا يف املقـاطع حتيـل علـى العالقـة التأثرييـة احلاصـلة علـى  
قيد مصيبة كونيـة وعـن التـآلف بـني الشـاعر والفقيـد اجنـر التـآلف بـني صعيد الداللة، فاملصيبة يف الف

  .2»الكائنات، ففي مثل هذه احلال حيصل التفاعل بني ما يريد الشاعر وما يريد الشعر منه
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وهــو منــط ثــان مــن التشــابه ففــي مقابــل التجــانس الصــويت الــذي  : 1تشــابه المــدلول/. 2  
لغــة  –كمــا يصــف كــوين   –املــدلول، فــالنص الشــعري يوجــد علــى مســتوى الــّدال جنــد الــرتادف يف 

ــــة تأثرييــــة، لغــــة تعتمــــد احلشــــو إلنتــــاج طاقــــة تأثرييــــة معينــــة فجملــــة مثــــل  ــــزاب غيــــر '': ترادفي الع
في يده اليمنى خمسة ''يف النثر مجلة ال تقدم أي معلومة لذا هي حمظورة، أو مجلـة  ''المتزوجين

احلقـائق والبـديهيات، أّمـا يف الشـعر فالوضـع خمتلـف  كذلك ال تقدم الكثري ألا من قبيل ''أصابع
الــذي ينــتج كمــا أســلفنا ) التكــرار(متامــا إنّــه كمــا يؤكــد كــوين بدقــة لغــة حشــوية تعتمــد علــى الرتديــد 

  . طاقة تأثريية معينة 
ويعتمد التشابه هنا على الرتديد أو التكرار املزدوج :  2التشابه على مستوى العالمة/. 3   

لعبـارة، ويتجسـد يف شـكلني  نفس النص، أو يف مداخل العالمة اللغوية أو العالمات يف أو املتعدد ل
  :بنفس الوظيفة النحوية أو تفقدها، وهذان الشكالن مها  كون العالمة املرددة قد حتتفظ

   . فيرلين، إنه يختفي بين األعشاب، فيرلين: مثل :  تكرار المسند إليه/. أ  
  روحي  حزينة حزينة،: ل مث:  تكرار المسند/. ب  

  . ، امرأةببُ الس  ببُ السّ و                                         
  : واليت مطلعها )مرثية مصارع الثيران(املعروفة  جارسيا لوركاويعترب كوين قصيدة 

  الساعة الخامسة مساء                       
  كانت الخامسة مساء بالضبط                       
  أحضر طفل السافانا البيضاء                      
  الخامسة مساء                      
  الخامسة مساء                      
  !آه ما أفظع الخامسة مساء                       

  كانت الخامسة في كل الساعات                      
  مساء كانت الخامسة في ظل ال                     
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 a las cinco''خـري مثـال إذ حتقـق رقمـاً قياسـياً يف نسـبة الـرتدد حيـث أن عبـارة  يعتربهـا كـوين

de la tarde  '')ررت ثالثني مرة يف االثنني واخلمسني بيتا األوىل ـتك، )في الخامسة مساء.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  الملخص باللغة العربية

  

  النص بين حازم القرطاجني وجون كوين بالغة      

  

 حـازم القرطـاجنيعند رجلني يف ثقـافتني وعصـرين خمتلفتـني مهـا  بالغة النصيعاجل هذا البحث مفهوم 

، وميكن القول دون الدخول يف التفاصيل أن كليهما قـد قـارب هـذا املفهـوم برؤيـة متفـردة وأسـلوب وجون كوين

  .ضع ملنطق العلم واخلصوصية الثقافيةخي

أمام التطور املتسارع واملستمر ألشكال اإلبـداع األديب، ونظـرا حلاجـة الـدارس البالغـي اليـوم إىل مـنهج ف

علمي يكشف عن الطاقات اإلبداعية الكامنة يف النصوص األدبية، ويرصـد حتوالـا العميقـة يبـدو مـن الضـرورة 

د يقــوم بــاحتواء كــل مــا قدمتــه املنــاهج الســابقة، شــرط أن يتبــع هــذا املــنهج التعجيــل بتأســيس مــنهج لغــوي جديــ

التحليــل العلمــي وأن يتخلــى عــن املصــادرات املســبقة واملعــايري الدائمــة حبيــث يكــون موازيــا للخطــاب اإلبــداعي 

  .  وحماورا له ليؤسس ملرحلة جديدة من البحث اللغوي

أول جهـد عـريب حـاول وضـع رؤيـة  لحـازم القرطـاجنيمنهاج البلغـاء وسـراج األدبـاء وميكن القول أن 

مشولية للنص األديب اعتمادا على اخللفيات الفلسفية املتمثلـة يف التصـورات واألفكـار الـيت أخـذها عـن الفالسـفة 

بــدءا بأرســطو والكنــدي ووصــوال إىل الفــارايب وابــن ســينا، إضــافة إىل املقــوالت البالغيــة الــيت وظفهــا القرطــاجين 

ل لدى اجلاحظ واآلمدي وابن طباطبا وعبد القاهر، واستطاع حازم أن ينتج خطابا بالغي مشوليا وعرفت من قب

اعتمادا على التعامـل الناضـج مـع منجـزات اآلخـر ومـا قدمتـه البالغـة العربيـة مـن قـيم مكنتـه مـن االقـرتاب أكثـر 

برؤى وتصورات غري مسبوقة خاصة ما تعلق بتماسك الفصل الواحـد والفصـول  بالغة نصية عربيةحنو تأسيس 

  .املتتالية وأدوات ووسائل هذا التماسك 

وممن عرفوا يف  البالغة النصية الحديثةأما حديثا فقد انشغل العديد من الدارسني بفعل التأسيس هلذه   

يعتـرب جهـد رائـدا ملـا طرحـه مـن  ر واللغـة العليـابنـاء لغـة الشـع: ، فما قدمه يف كتابيهجون كوينهذا اال جند 

تصــورات ورؤى حــددت اإلطــار النظــري هلــذه البالغــة احلديثــة بعيــدا عــن قيــود التعثــر والرتاجــع واجلمــود، وكانــت  

كفيلـــة بتغطيـــة مســـاحة واســـعة مـــن الظـــواهر النصـــية، فـــتمكن مـــن خالهلـــا أن حيجـــز مكانـــا بـــني اجلهـــود اجلـــادة 

يـــوم الرصـــيد الفعلـــي الـــذي تنطلـــق منـــه البالغـــة النصـــية حنـــو آفـــاق جديـــدة مـــن البحـــث واملنجـــزات الـــيت تعتـــرب ال

والكشف، حيث جنده قد أشار إىل العديد من املفاهيم األساسية خصوصا تلك اليت حتدث فيها عن التماسك 

الوحـدات الداخلي واإلسناد واملالءمة املعنوية والتماسك اخلارجي للنص األديب الذي يعكسه عنصـر الـربط بـني 

 .واملتتاليات النصية، إضافة إىل التطابق والتشابه والتعليل النصي 
 



RESUME EN LANGUE FRANCAIS 
 

Rhétorique du texte entre HAZEM ELKARTAJANI ET JOHN  COHEN 
 
    Cette recherche aborde le concept de la rhétorique du texte chez deux hommes 
dans différentes cultures et époques, Ces deux hommes sont John Quinn et Hazim 
alkartajani  . Et qu'il peut dire, sans entrer dans les  détails que  tous  deux avaient été 
proches de ce concept unique de vision et le style est soumis à la logique de la science et 
de la spécificité culturelle. 
    Face à un développement rapide et continu des formes de la créativité littéraire, En 
raison de la nécessité à l'heure actuelle à l'analyste de rhétorique à la méthode 
scientifique révèle l'énergie créatrice inhérente dans les textes littéraires. Et de suivre  
leurs profondes transformations il semble nécessaire d'accélérer la mise en place d'un 
programme d'études pour un nouveau langage doit contenir toutes les approches 
précédentes, À condition que cette démarche fait suite à l'analyse scientifique et 
d'abandonner les confiscations précédents et les normes permanentes pour être parallèle 
au discours créative et debatif pour établir une nouvelle phase de recherche linguistique. 
    Dans les trois derniers décennies ont commences les premières signes de cette 
tendance dans plusieurs ouvrages littéraires de plusieurs linguistes occidentaux et eu par 
conséquences le changement radical des pratiques dominantes est devenu ce qu’on 
appelle rhétorique du texte un domaine scientifique qui comprend plusieurs spécialités 
tel que la linguistique, psychologie,esthétique,poétique, stylistique linguistique textuelle   
     On peut dire  que MINHAJ ELBOLAGHAA WA SIRAJ ELEDABAA  HAZIM  
ELKARTAJANI   c’est le premier effort arabe qui essaye de mettre une vision 
compréhensive du texte littéraire selon les fond philosophique telles que les conception 
et les idées qui il a prise  des grand Philosophes son commençant  par Aristote et 
Elkendi   en terminant avec El-farb i et Avicenne en plus des citations linguistique que 
El-kartajan i l’as adopté  et qui a été connu du El-djahedh ,El-amidi , et Abdelkaher . 
   Hazem a réussi a produire un discoure rhétorique compréhensive  en se basant des 
réalisations de l’autre e ce que la rhétorique arabe a  transmis comme valeurs qui lui a 
permis  d’établir un rhétorique textuelle arabe  avec des conceptions et visions sans 
précédentes notamment ce que dépend de premier chapitre e  les chapitres successifs et 
ses outils et moyens.  
Actuellement plusieurs théoriciens se sont penchés sous l’effet de l’établissement de 
cette rhétorique textuelle moderne et parmi  eux John Cohen et ce qu’il a présenté dans 
ses deux livres : STRUCTURE DE LA LANGUE POETIQUE , ET L’HAUT 
LANGAGE a été considère comme un effort remarquable par ce qu’il a posé comme 
conception et vision qui ont déterminé un carde théorique de cette rhétorique moderne 
loin de restriction  et de la stagnation et de a couvert un large champ des phénomènes 
textuelles  , et il a pu à partir de ses dernières conception réserve une place parmi les 
efforts qui sont considère au jour d’hui comme le compte réel  que commence à partir de 
lui la rhétorique textuelle vers de nouveaux l’horizon de recherche  et des découvertes 
à noté  plusieurs concepts fondamental notamment ce qui parle de la cohésion intérieur , 
l’ adaptation sémantique ,et la cohésion extérieur de texte  littéraire que se manifeste 
dans facteur coordination entre les unités et les suites textuelle.                   



 

Summary of the study 
 

            This research work treats the concept of "Rhetoric of the text" in the case of two men with different 

cultures and eras: Hazem Elkartagani and John Quinn and we can say, without going into details, both of 

them had approached this concept with unique vision and style subject to logic of science and cultural 

specificity. 

           Moreover, with the continuous and rapid development of  literary creativity forms; and due to 

rhetoric student's need for a scientific method  to detect all creative energies in literary texts and monitor their 

deep transformations; it is necessary to establish a new linguistic method that would include all the previous 

methods in condition that it should be parallel to the creative speech to establish new stage of linguistic 

research. However, in the last three decades, the signs of this method appeared in the writings of many 

western linguists and had many consequences like the total transformation from the prevailing practices and 

became what is known as rhetoric of the text a scientific field that includes several specialties such as : 

linguistics, psychology, beauty science, Poetry, pragmatics,and stylistics . in addition to textual linguistics that 

is considered as its equivalent out of  the continuous interest for its leading role in the field of literary 

linguistic studies. 

           It could be said that Menhadj Alboulagha wa Siradj Aloudaba of Hazem Elkartagani is the first 

Arab effort attempted to develop a comprehensive vision of literary text based on philosophical background of 

concepts and ideas were taken from  philosophers from Aristotle and al-Kindi access to al-Farabi and Ibn Sina 

in addition to the rhetorical sayings employed by Elkartagani and seen before with al-Djahedh, al-Amedi, Ibn-

Tabatiba and Abd-Qaher. Hazem was able to produce a holistic rhetoric speech based on mature dealing with 

the other's achievements starting from the values of Arab rhetoric enabled him towards the establishment of 

Arab rhetoric text  with unprecedented visions and concepts particularly, those related to chapter coherence 

with the following chapters and the means and  instruments of such coherence. 

          Recently, many studets have been busy by the creation of rhetoric of modern scripts; John Quinn was 

one of them with what he presented in his two books "Poetry Language Structure" and    " Supreme 

Language" which are considered as pioneer concepts and visions established the theoretical framework of  

this modren  rhetoric and  it was able to cover a large area of the textual phenomena. Through this he was able 

to book a place among serious efforts and achievements which are considered today as the actual text from 

which rhetoric of text departs towards new horizons of research and detection. Where we find it has indicated 

many basic concepts, especially those of internal cohesion and reference as well as external coherence 

between text elements in addition to text resemblance and reasoning.          
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  ــاتـمـةالخـــ

  

علـى  ،احلمد هللا إذ أمتمنا جهدنا هذا وقد محـل يف طياتـه العديـد مـن النتـائج الـيت توصـلنا إليهـا  
أن هــذه النتــائج ال متثــل شــكال ائيــا لعمليــة البحــث بــل تعــد علــى العكــس مــن ذلــك متامــا، إــا نقطــة 

، ومجلـــة ق أبعــاد وآفــاق حديثــة مــن البحــث واالكتشــافجديــدة تؤكــد علــى االســتمرارية وخلــانطــالق 
  : النتائج اليت أسفر عنها البحث ممثلة يف

   1/.  أن  حـديث يف الدراسـات اللغويـة وحتـول يف املمارسـات السـائدة  توجـهصـية العامـة البالغة الن

احملـدثني، ويني وأشكال التعامل مـع الظـاهرة اإلبداعيـة، وهـو حتـول أعلنـت عنـه كتابـات العديـد مـن اللغـ

رويب الــيت قامــت بعمليــة اســتعادة فعليــة وجــادة للــرتاث البالغــي األو ) �(حــىت حتقــق يف أحبــاث مجاعــة 
وتفعيلــه علــى حنـــو منــتج وفعــال، وانتهـــاج طريقــة مغــايرة يف كيفيـــة التعامــل مــع مقوالتـــه النظريــة وإعـــادة 

  .تنظيمها وحتديدها بدقة 

مث تبعه العديد من  أمـين الخوليول دعوة إىل هذا التوجه اجلديد يف األفق الثقايف العريب مثل أ/. 2   

،حـىت ازدهـرت الدراسـات النصـية يف وتمـام حسـان شـوقي ضـيف. داللغويني والبالغيني العرب أمثـال 
العقــدين األخــريين مــن خــالل عمليــة نقــل أهــم املقــوالت النظريــة هلــذا التوجــه عنــد الغــرب، أو إجيــاد مــا 

البالغـي والنقـدي العـريب، فـأفرز ذلـك العديـد مـن اجلهـود العربيـة املخلصـة ومـا أمسـاء يناظرها يف الرتاث 

وســـعيد حســـن البحيـــري وســـعد مصـــلوح ومحمـــد خطـــابي ومحمـــد العبـــد  صـــالح فضـــل: أمثـــال 

، ومــا قدومــه ترمجــة أو تأليفــا إال دليــل علــى أن هــذا التوجــه يف طريــق ..و.. و وجميــل عبــد المجيــد
د يف الدراسـات اللغويـة العربيـة ومـدفوعا بالعديـد مـن العوامـل الـيت تنميـه وتضـمن سليم حنو النمـو املتزايـ
  . أسباب بقائه وتطوره 

الــنص مــن قبــل ميكــن أن نؤكــد أّن دعــوة جتــاوز الدراســات الّلغويــة العربيــة نطــاق اجلملــة إىل أفــق /. 3  
علـى منجـزات الـّدرس واد األوائل طرحـت نفسـها بإحلـاح شـديد ولقيـت صـدى عميقـا بعـد االنفتـاح الرّ 

ضمنه الّرتاث العريب من مضـامني نظريـة، ذلـك اإلدراك الـذي الّلغوي الغريب الذي أسهم يف إدراك ما يت
  .يعزز مكانة الرتاث يف وعينا اجلمعي ويضاعف إمكانية االستفادة الواعية منه 

  4 ./ ملحوظ، وتعرضـت  انت حاضرة يف التصور العام للبالغة تراجعت بشكلبعض القيم اليت ك إن
وجتلـى هـذا التحـول بصــورة  ،ي عـن هاتـه القـيم بتبنيهـا لألمنــوذج اللسـاينهـذه البالغـة إىل حتـول شـبه كلّــ

أوضـح بعــد االجنــازات الــيت حققتهــا األســلوبيات املعاصـرة الــيت تضــمنت مفارقــات علــى مســتوى املــنهج 
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هذه احلقول ممثلة يف بالغـة الربهـان واإلجراء، وقد سامهت عدة حقول معرفية يف رسم بياناا العامة، و 
  .لبريملان والبالغة البنوية العامة و التداولية 

  5 ./ التحول الذي عرفته البالغة منهجيا ترتب عنه أمران أن :  
حتــول مـــواز يف منـــط اإلجــراء الـــذي يرصـــد الشــفرة العامـــة للخطابـــات األدبيــة، وحتليـــل األبنيـــة  •

 .درج فيها وإعادة تصنيف هذه األشكال وتوزيعهاالنصية واألشكال البالغية اليت تن

حتمية االستفادة من حقول معرفية أخرى كعلم النفس وعلـم اجلمـال والشـعرية واألسـلوبيات  •
والتداولية، وذلك من أجل تناول اخلطاب األديب كخطاب نصي كلي ولـيس وحـدات جزئيـة 

ة تستفيد من اخلطابات العلمية مشتتة، وهذا التناول ال يتأتى إال إذا مورس يف منظومة معرفي
 .ااورة 

اســتندت البالغــة النصــية احلديثــة إىل أســس نظريــة عديــدة مــن أبرزهــا التحديــد الــذي حظــي بــه /. 6 
السبك، احلبـك، : إضافة إىل مفهوم النصية ومعايريها السبعة  . النص واخلطاب وطبيعة العالقة بينهما

  .اإلعالمية القصد، القبول، رعاية املوقف، التناص، 
املرجـــع األول متثلـــه : منهـــاج البلغـــاء يســـتند إىل مـــرجعني أساســـيني اخلطـــاب البالغـــي يف كتـــاب /. 7 

املمثلة يف التصورات واألفكـار الـيت اسـتقاها القرطـاجين مـن الفالسـفة بـدءا بأرسـطو  اخللفيات الفلسفية
املرجعيـات البالغيـة الـيت اسـتفاد منهـا  ، أمـا املرجـع الثـاين فتمثلـهإضافة إىل الكندي والفـارايب وابـن سـينا

    ..القرطاجين من البالغيني الذين سبقوه كاجلاحظ واآلمدي وابن طباطبا عبد القاهر
من نافلة القول أن نعرتف بأن حازم القرطاجين قد متكن من إنتاج خطاب بالغي مشويل اعتمـادا /. 8

واالبتعـــاد عـــن وميـــات املســـخ واالختـــزال علـــى التعامـــل الناضـــج مـــع منجـــزات اآلخـــر وتبيئـــة منتجاتـــه 
والتبســيط، إضــافة إىل اإلدراك العميــق باخلصوصــية وضــرورة احملافظـــة عليهــا بإجيــاد حلــول ناجعــة اجتـــاه 

  .الواقع اإلبداعي الذي حنت فيه بعض القيم الفنية صوب التفسخ والضمور 

9 ./ لى بالغات عديدة تتضافر لتغطـي تتأسس معرفيا ع البالغة النصية عند حازم القرطاجين جند أن
بالغــة املعــاين، بالغــة املبــاين، بالغــة : مســاحة أوســع مــن الظــاهرة اإلبداعيــة، وهــذه البالغــات ممثلــة يف 

  :وأهم ما ينضوي حتتها ممثل يف . األساليب 
متكن حازم أن يقدم مبحثا مكتمال حول املعاين الشـعرية وأن يقسـمها خمالفـا مـن قبلـه مـن  -

  .سيما شكليا وآخر موضوعياً البالغيني تق
أشار حازم إىل متاسك الفصـل الواحـد والفصـول املتتاليـة وكـان طرحـه كشـفا وفتحـا جديـدا  -

 .وغري مسبوق يف تناوله النص األديب كوحدة متماسكة 



 185

يتحــدد مــن ه األســلوب الشــعري عنــد حــازم داللــة علــى حركيــة املعــىن يف القصــيدة، كمــا أنــ -
 .الغرض، املذهب، اجلهة، املنزع : ي خالل أربعة مفاهيم أساسية ه

ســعى كــوين يف تناولــه ألهــم قضــايا الــنص األديب إىل تأســيس نظريــة شــعرية متكاملــة، ويف ســعيه  /.10
هــذا المــس بعــض القضــايا الــيت تتصــل معرفيــا مبــا قدمــه اإلطــار النظــري لبالغــة الــنص احلديثــة، كمــا أّن 

ن بعيـدا عـ إذ كـانجديرا بالتمثـل واالحتـذاء  –ديرنا يف تق –املنهج الذي اعتمده كوين يف عمله يبدو 
للفهــم الصــحيح  أمنوذجــا صــاحل نظريــا –كمــا أســلفنا   –ممــا جيعــل منــه  ،قيــود التعثــر والرتاجــع واجلمــود

  . لتطبيق السليموا
عمــالً جــاداً ومثمــراً، ونــتج هــذا '' اللغــة العليــا''و '' بنــاء لغــة الشــعر''قــّدم جــون كــوين يف كتابيــه /. 11
مبتطلبـات الّدراسـة، واسـتطاع يف عملـه أن يثبـت فعاليـة ومـدى هد الطيـب عـن وعـي منهجـي عميـق اجل

  .صالحية ما طرحه من أفكار وتصورات كانت كفيلة بتغطية مساحة كافية من الظواهر الّنصية 
توصل جون كوين إىل إرسـاء نظريـة شـعرية معاصـرة ـتم بدراسـة جمموعـة العمليـات الّلغويـة الـيت /. 12

نح شكًال من أشكال الّلغة ومستوى معينا من التعبري خصوصية متيزها عن باقي املستويات األخرى، مت
وعليـــه ميكـــن أن نعتـــرب أّن جهـــد كـــوين داخـــل يف قائمـــة املنجـــزات الـــيت قـــدمتها الشـــعرية الّلســـانية الـــيت 

نص، هـذه املنجـزات ازدهرت يف الستينيات مث عرفت حتوال بعد ظهـور األحبـاث التداوليـة والتوجـه إىل الـ
  .اليت تشكل الّرصيد الفعلي الذي تنطلق منه البالغة النصية حنو آفاق جديدة من البحث 

تناول كوين بعض الظواهر النصية وذلك مـن خـالل إشـارته إىل التماسـك الـّداخلي الـذي يـوفره /. 13
بــني ســه عنصــر الرّبـــط عنصــر اإلســناد واملالءمــة املعنويــة، والتماســك اخلــارجي للــنص األديب الــّذي يعك

الوحــــــدات واملتتاليــــــات اجلمليــــــة يف الــــــنص، باإلضــــــافة إىل التطــــــابق والتشــــــابه والتعليــــــل النصــــــي هــــــذه 
   .املصطلحات اليت متثل أهم املفاهيم النصية اليت تضمنها كتابا جون كوين 
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  :قائمة المصادر والمراجع

  : المصادر  )أ

دار  ،حممد احلبيب بن اخلوجة: وحتقيق  ، تقدميوسراج األدباء منهاج البلغاء: حازم ، أبو احلسن القرطاجين -1

  . 1986 ، 3ط  ،لبنان ،، بريوتالغرب اإلسالمي

غريـب للطباعـة والنشـر  دار ،أمحد درويـش: تر، )بنية لغة الشعر ، اللغة العليا(ةالنظرية الشعري:  جون كوين،-2

  .2000، 4ط  القاهرة ، مصر ،والتوزيع ، 

  :المراجع ) ب 

 ،حممــــد زغلــــول ســــالم، منشــــأة املعـــــارف: عيــــار الشــــعر، تــــح :  مــــد بــــن أمحــــد العلــــوي ، حمابــــن طباطبــــا -1 

  . 1984، 1اإلسكندرية، مصر ط

، مـادة 7عـامر أمحـد حيـدر، مـج : لسان العرب ،تح : مجال الدين أبو الفضل حممد بن مكرم ابن منظور،  -2 

  . 1999، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، "ن ص ص"

  2004، 1حنو النص، نقد نظرية وبناء أخرى، عامل الكتب احلديث، اربد، األردن، ط : خرمة، عمر أبو     ----3

 6راءة وآليــــات التأويــــل ، املركــــز الثقــــايف العــــريب، بــــريوت، لبنــــان، طإشــــكالية القــــ: أبــــو زيــــد، نصــــر حامــــد  -4

،2001.  

 ،1ط  مــــنهج النقــــد األديب عنــــد العـــرب، دار صــــفاء للنشــــر والتوزيــــع، عمــــان، األردن،: آدم ثـــويين، محيــــد  -5

2004 .  

  .1999 ، 1 ط إبراهيم محادة، هال للنشر والتوزيع، اجليزة ، مصر،: فن الشعر، ترمجة وتعليق : أرسطو  -6

شـــكري حممــد عيـــاد، دار الكتـــاب : يف الشـــعر، نقــل أيب بشـــر مـــىت بــن يـــونس القنــائي، تـــح : أرســطوطاليس  -7

  . 1967العريب للطباعة والنشر، القاهرة، مصر، 

 ،ره الفنيــة واملعنويــة ،دار العــودة، بــريوت، لبنــانالشــعر العــريب املعاصــر ، قضــاياه وظــواه: ، عــز الــدين إمساعيــل -8

  .1966 ،1ط

، حامد أبو أمحد، مكتبـة غريـب ، القـاهرة، مصـر: نظرية اللغة األدبية، تر : نكوس، خوسيه ماريا بويليوإيفا -9

1992.  

، ، مؤسســة  املختــار للنشــر والتوزيــع )املفــاهيم واالجتاهــات ( غــة الــنص علــم ل: ، ســعيد حســن البحــريي -10

  .2003، 1القاهرة ، مصر ، ط
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ؤسســـة ، جمـــد املســـلوبية يف النقـــد العـــريب احلـــديث، دراســـة يف حتليـــل اخلطـــاباأل :، فرحـــان بـــدري احلـــريب -11

  .2003، 1، بريوت، لبنان ، طالتوزيع اجلامعية للدراسات والنشر و 

، دار األنــدلس للطباعـــة ابــن عــديو الفــارايب وابــن باجـــة ية للكنــدي و رســائل فلســـف: بــدوي، عبــد الــرمحن  -12

  . 1980 ، 2ط  التوزيع ، القاهرة ،مصر ،والنشر و 

الفلســـفة والفالســـفة يف احلضـــارة العربيـــة، دار املعـــارف للطباعـــة والنشـــر، سوســـه، : بـــدوي، عبـــد الـــرمحن  -13

  .1993 ط،.د ،تونس

حممـــد لطفـــي الزليطـــي و منـــري الرتيكـــي، جامعـــة امللـــك ســـعود : حتليـــل اخلطـــاب، تـــر : ج.ج، يـــول.بـــروان -14

  .1998،اململكة العربية السعودية ، 

، حممــد العمــري.د: لتحليــل النصــوص ، تــر ســيميائي البالغــة واألســلوبية ، حنــو منــوذج : ليــث، هنــريش ب -15 

  .1999 ، 1ط  ،، بريوت، لبنانأفريقيا للنشر  

 1، بــــريوت، لبنــــان، ط النظريــــات اللســــانية والبالغيــــة عنــــد العــــرب، دار احلداثــــة: بنــــاين، حممــــد الصــــغري   -16

،1986 .  

  . 2007 ، 1، إربد، األردن، طسانيات وحتليل النصوص، عامل الكتب احلديثالل: بوحوش، رابح  -17

   1،1994ط  بريوت ، لبنان ، ،املناحي الفلسفية عند اجلاحظ، دار ومكتبة اهلالل:   ، عليبوملحم -18

بــور  ،دة للفكــر العــريب يف العصــر الوســيط، دار دمشــق للطباعــة والنشــرمشــروع رؤيــة جديــ: ، طيــب تيــزيين -19

  .1981 ، 5ط  ، مصر  ،يدسع

حســن الســندويب، املطبعــة الرمحانيــة، القــاهرة، مصــر، : املقابســات، حتقيــق وشــرح : التوحيـدي، أبــو حيــان   -20

  .1929، 1ط

عبـــد الســـالم حممـــد : ، حتقيــق وشـــرح  1البيـــان و التبيـــني ، ج : اجلــاحظ ، أبـــو  عثمـــان عمـــرو بــن حبـــر   -22

  .ط .ت.ط ، د.ن  ، دهارون ، دار اجليل  ، بريوت ، لبنا

ـــوان، وضــع حواشــيه : أبــو عثمــان عمــرو بــن حبــر : اجلــاحظ  -23 حممــد باســل عيــون الســود، دار الكتــب : احليـ

  . 1998، 1، بريوت، لبنان،ط العلمية

، دار الكتـب الشـيخ حممـد رشـيد رضـا: حيح، تصـعجـاز يف علـم املعـايندالئـل اإل: ، عبد القاهر اجلرجاين -24

  .،بريوت ، لبنان ط .ت.العلمية ،د



 189

طباعـــة والنشـــر و ، دار الفكـــر لل.. ، مكوناتـــه اإلبـــداع، مفهومـــه، معـــايريه: ، فتحـــي عبـــد الـــرمحن انجـــرو  - 25

  .2002 ، 1ط ،عمان ، األردن، التوزيع 

ــــ: ، األخضــــر مجعــــي -25 ــــةنظري ــــوان املطبوعــــات اجلامعي ــــد الفالســــفة اإلســــالميني، دي ،  اجلزائــــر ، ة الشــــعر عن

1999.  

، املركـز الثقـايف العـريب ) مصائر املشـروع الثقـايف العـريب( األختام األصولية والشعائر التقدمية: علي  ،حرب -26

  .2001 ، 1ط  ،، بريوت ، لبنان

، عـامل ) البالغـة -فقـه اللغـة  -النحو (لعريب دراسة إبستيمولوجية للفكر اللغوي ااألصول : ، متام حسان -27

  .2000 ،1ط ،، القاهرة، مصرالكتب

  .  2004، 4اللغة العربية معناها ومبناها، عامل الكتب ، القاهرة، مصر، ط : حسان، متام  -28

ط  ،مصـر ،اهليئة املصرية العامـة للكتـاب، القـاهرة ، حياته وشعره ،حازم القرطاجين: حسن سند، كيالين  -29

1  1986 .  

ط ، املوصــل، .النشــر، دمــة للطباعــة و ، دار احلكاضــرات يف تــاريخ النقــد عنــد العــربحم: ، ناصــر حــالوي -30

  .ط.ت.، دالعراق

، 1ط ،بريوت، لبنان،مدخل إىل انسجام النص ،املركز الثقايف العريب ، لسانيات النص : حممد ايب، خط - 31

1991 .  

   1996، مصر صالح فضل، مطبعة دار الكتب املصرية، القاهرة،: فن القول، تقدمي : اخلويل، أمني -32 

، ديــوان املطبوعــات اجلامعيــة، اجلزائــر، يب، دراســة تارخييــة تأصــيلية نقديــةعلــم الداللــة العــر : ، فــايز الدايــة -33  

  1973ط، .د

، القاهرة ريب للطباعة والنشر و التوزيعالنص البالغي يف الرتا ث العريب و الغريب ، دار غ: ، أمحد درويش -34

  . 1998 ،1ط ، مصر  ،

 ، 1ط  ،متام حسان ، عامل الكتـب، القـاهرة، مصـر: خلطاب واإلجراء، تر االنص و : جراند، روبرت دوبو  -35

1998.  

، دار نوبــــار   –لوجنمــــان  –،الشــــركة املصــــرية العامليــــة للنشــــر موســــوعة النظريــــة األدبيــــة : راغــــب ، نبيــــل  -36

  . 2003 ،1للطباعة، القاهرة ، مصر، ط 



 190

بــاء والعلمــاء، سلســلة حبــوث اللغــة العــريب، معهــد مقــاييس البالغــة بــني األد: الربيعــي، حامــد صــاحل خلــف  -37

  . 1996 ،1ط البحوث العلمية وإحياء الرتاث اإلسالمي، الرياض، اململكة العربية السعودية،

، أفريقيــا الشــرق ،ناصــر حــالوي. د ،ســعيد الغــامني: فلســفة البالغــة، تــر : ، آيفــور أرمرســرتونغ ريتشــاردز -38

  .  2002 ،1ط  ،بريوت لبنان

، دار هومـه للطباعـة 1األسـلوبية وحتليـل اخلطـاب، دراسـة يف النقـد العـريب احلـديث، ج : لسد، نور الـدين ا -39

  . 1998والنشر والتوزيع، اجلزائر، اجلزائر، 

  .1994، 1منشأة املعارف، اإلسكندرية، مصر، ط، املدخل إىل بالغة النص: مصطفى  ،ينالسعد  -40

 ،مدينــة نصــر ، مصــر ،العــريب، تأصــيل وتقيــيم ، دار الفكــر نــد العــربالبحــث البالغــي ع: ، شــفيع الســيد -41

  .1996 ،2ط

حممــد : اإلتقــان يف علــوم القــرآن، قــدم لــه وعلــق عليــه: الســيوطي، جــالل الــدين عبــد الــرمحن بــن أيب بكــر  -42

  . 1996، 1ط ، ، الرياض، اململكة العربيةمصطفى القصاص، مكتبة املعارف:  الشريف سكر، وراجعه

، األدبيــة، مكتبــة النهضــة املصــريةاألســلوب ، دراســة بالغيــة حتليليــة ألصــول األســاليب : الشــايب ، أمحــد  -43

 .  2003،  12ط القاهرة ، مصر ، 

، ، دار الكتـــاب اجلديــد املتحـــدة)ةمقاربــة لغويـــة تداوليــ(خلطـــاب اســرتاتيجيات ا: الشــهري ، عبــد اهلـــادي  -44

   .2004 ،1ط بريوت، لبنان،

  .1965 ،12ط ،، مصرالقاهرة ، دار املعارف،الغة تطور وتاريخالب: قي شو  ،ضيف -45

  .1986 ، 1ط  ، بريوت، لبنان،ديب عند اليونان ، دار الثقافةالنقد األ: طبانة، بدوي  -46

  .1998 ،1ط ،القاهرة ، مصر ،غة العربية ، دار الفكر العريب املعىن يف البال: طبل ، حسن  -47

معيــــة ، املؤسســــة اجلادراســـة ونصــــوص، ظريــــة األلســـنية عنــــد رومــــان جاكبســــونالن: فاطمــــة  ،ل بركــــةالطبـــا -48

  .1993 ، 1ط  ،للدراسات والنشر والتوزيع، بريوت، لبنان

  . 1988،  1ط  األديب ، الدار العربية للكتاب، تونس، حبوث يف النص: ، حممد اهلادي الطرابلسي -49

، 1، ط،، مصــركتــب اجلــامعي احلــديث، اإلســكندرية، املالبالغــةتوضــيح البــديع يف : حممــد ، طــه هــاليل -50

1997.  

التفكــــري األســــلويب، رؤيــــة معاصــــرة يف الــــرتاث النقــــدي و البالغــــي يف ضــــوء علــــم : عبابنــــة، ســــامي حممــــد  -51

  .1،2007األسلوب احلديث، عامل الكتب احلديث، اربد، األردن، ط 



 191

، 5العــــرب، دار الفكــــر املعاصــــر، دمشــــق، ســــوريا، ط التفكــــري النقــــدي عنــــد : العــــاكوب، عيســــى علــــي   -52 

2006  
 2ط  ،، األردن، عمـــانعاألديب عنـــد العـــرب ، دار الشـــروق للنشـــر والتوزيـــتـــاريخ النقـــد :عبـــاس ،إحســـان  -53

1993،.   

املعىن الشعري ومجاليـات التلقـي يف الـرتاث النقـدي والبالغـي، دار جريـر للنشـر : عبد القادر الرباعي، رىب  -54

  .2006وزيع،  عمان، األردن ، والت

بالغة النص ، مدخل نظري ودراسة تطبيقية ، دار غريب للطباعـة والنشـر والتوزيـع ، : عبد ايد ، مجيل  -55

  . 1999، 1ط  مصر،

،  1، ط بالغـة العربيـة واللسـانيات النصـية، اهليئـة املصـرية العامـة للكتـاببني الالبديع : ، مجيل ايدعبد  -56

  .1998، مصر ،  القاهرة

، 1ب اجلــامعي، القــاهرة، مصــر، ط الكتــلالــنص واخلطــاب واالتصــال، األكادمييــة احلديثــة : العبــد، حممــد   -57

2005 .  

، القــاهرة، البالغــة واألســلوبية، مكتبــة لبنــان ناشــرون، الشــركة املصــرية العامليــة للنشــر: عبــد املطلــب، حممــد  -58

  .1994 ،1مصر، ط 

 ، الدار البيضاء ،لعريب ، املركز الثقايف العريبلصورة الفنية يف الرتاث النقدي و البالغي اا: جابر  ،عصفور -59

  .1992 ، 3ط  ،املغرب

و البحـوث اإلنسـانية عـني للدراسـات ، مؤسسـة )مقـدمات منهجيـة(لرتاث النقدي قراءة ا: ،جابر عصفور -60

  .1993،  1واالجتماعية، مصر، ط 

 1، أفريقيــــا الشــــرق، الــــدار البيضــــاء ، املغــــرب، ط ا وامتــــدادااأصــــوهلالعربيــــة  البالغــــة: ، حممــــد العمــــري -61

،1999.   

 ،، دراسـة مقارنـة ، مكتبـة اآلداب، القــاهرةاألسـلوب بـني عبـد القــاهر وجـون مـريي : ، شـوقي لزهـرةاعلـي  -62

  . 1996 ،1ط  ،مصر

  . 1994،  1، تونس، ط ، دار املعارف  للطباعة و النشرالنقد و البالغة : ، شكري عياد -63

  .1،2004، طاملغربالدار البيضاء ، ،الثقايف العريب، املركز العالماتتية وعلم النص: عياشي، منذر  -64



 192

، ، القــاهرةتكفــري مــن البنيويــة إىل التشــرحيية، اهليئــة املصــرية العامــة للكتــاباخلطيئــة وال: ، عبــد اهللا الغــدامي -65

  .1998  4مصر، ط 

  . 1992، 3، ط   2ج  ،لبنان ،تاريخ الفلسفة العربية، دار اجليل، بريوت: ا، حنالفاخوري -66

 ،1ط ،، مصـرركة املصـرية العامليـة للنشـر، اإلسـكندريةبالغـة اخلطـاب وعلـم الـنص ، الشـ: ، صالح فضل -67

1996 .  

  . 1998،  1ط  ،مبادئه وإجراءاته ، دار الشروق، القاهرة، مصرعلم األسلوب ، : ، صالح فضل -68

  .1996،  1ط ،فاق العربية، القاهرة، مصرمناهج النقد املعاصر ، دار اآل: ، صالح  فضل -69

   .1998،  1ط  ،، القاهرة ،مصر، دار الشروق نظرية البنائية يف النقد: ، صالح فضل -70

، ) ملكيــةدراســة تطبيقيــة علــى الســور ا(غــة النصــي بــني النظريــة والتطبيــق علــم الل: ، صــبحي إبــراهيم الفقــي -71

    .2000، 1والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، طاجلزء األول و اجلز ء الثاين، دار قباء للطباعة 

، ، دار الثقافــــةرن الســـادس اهلجـــريالـــرتاث النقـــدي و البالغـــي للمعتزلــــة حـــىت ايـــة القـــ: ، وليـــد قصـــاب -72

  . 1985،  1، ط، قطر الدوحة

دار الكــــــتب  ،دي الشــــريفحممــــد مهـــ:ريب يف العصــــر الـــذهيب ، تــــرعلــــم الشـــعر العــــ: ، فينســــنيت كانتـــارينو  -73

  .2004،  1، ط لبنان ،، بريوتالعلمية

الـدار  ،ليـل نـاظم ، دار توبقـال للنشـرعبـد اجل: ، مراجعـة فريد الزاهـي: علم النص، تر: كريستيفا، جوليا  -74

  .1997 ، 2ط  ،البيضاء ، املغرب

  . 1999، 6، ط البالغة، دار الفكر املعاصر، بريوت، لبناناملوجز يف تاريخ : املبارك، مازن  -75

علم النفس الفسيولوجي ، دراسة يف تفسري السـلوك البشـري ،  دار النهضـة : ، عبد الرمحن حممد عيسوي -76

  .1991،  1، طشر ، بريوت ، لبنان العربية  للطباعة والن

  . 1998، 5ة، مصر، ط علم الداللة، عامل الكتب، القاهر : خمتار عمر، أمحد   -77

 2ط ، ، دار الفـــارايب، اجلزائـــر 3اإلســـالمية، الـــد ات املاديـــة يف الفلســـفة العربيـــة النزعـــ: مـــروة ،حســـني  -78

2000.  

  2002 ، 3، ط ،اســة لغويــة إحصــائية  ، عــامل الكتــب، القــاهرة، مصــراألســلوب  در : مصــلوح ، ســعد  -79

 ، 1احملاكـــاة التخييـــل ، عـــامل الكتـــب، القـــاهرة، مصـــر، ط ة حـــازم القرطـــاجين ونظريـــ: مصـــلوح ، ســـعد  -80

1980.  



 193

يف اللســانيات العربيــة املعاصــرة، دراســات ومثاقفــات، عــامل الكتــب، القــاهرة، مصــر، ط : مصــلوح، ســعد  -81

1 ،2004.  

ــــد الســــالم املســــدي -82 ــــاب اجلديــــد ا ،األدب وخطــــاب النقــــد:، عب ــــان ،، بــــريوتملتحــــدةدار الكت  ،1ط ،لبن

2004.  

، ط الـدار العربيـة للكتـاب ،تـونس ، تــونسكـري اللسـاين يف احلضـارة العربيـة، التف: املسـدي ، عبـد السـالم  -83

1  ،1981.  

الثقـــايف العـــريب، الـــدار البيضـــاء ، املركـــز ) اصإســـرتاتيجية  التنـــ(حتليـــل اخلطـــاب الشـــعري : حممـــد  ،مفتـــاح -84

  .2005 ،4ط  ،املغرب،

الـدار  دراسة مقارنة يف األصول واملنهج واملفـاهيم ،املركـز الثقـايف العـريب ، ،مفاهيم الشعرية: ، حسن ناظم -85

  .1،1994، طالبيضاء ، املغرب 

، الـدار البيضـاء للسياب ، املركز الثقايف العريب  »أنشودة املطر  «البىن األسلوبية، دراسة يف : ناظم، حسن -86

        ....    2002 ، 1، ط ،، املغرب

، 1يف البحــث اللغــوي املعاصــر، دار املعرفــة اجلامعيــة، اإلســكندرية، مصــر، ط آفــاق جديــدة: حنلــة، أمحــد     ----87

2006        

 2ط ،، دار األمـــني للنشـــر والتوزيـــع، القـــاهرة، مصـــرديثنظريـــة النقـــد األديب احلـــ: ، يوســـف نـــور عـــوض -88

،2002.  

شـــورات حممـــد شـــفيق الســـيد ، من: ، تـــر ) كـــانط ، هيجـــل ، شـــوبنهاور(النظريـــات اجلماليـــة : ، إ نـــوكس -89

  . 1985 ، 1ط  ،ية، بريوت ، لبنانحبسون الثقاف

سـعيد حســن البحــريي، مكتبـة زهــراء الشــرق، القــاهرة، : تــاريخ علـم اللغــة احلــديث، تــر : هـبلش، جرهــارد  -90

  . 2003،  1مصر، ط 

س ماري تريز عبد املسيح ، خالد حسن ، الـ: ، تر علم اجلمالية وعلم اجتماع الفن: ييت ، جانوولف -91

  .2000،  1األعلى للثقافة ،ط

الــدار البيضـــاء ،  ،قرطــاجين ، املركــز الثقــايف العــريبنظريــة املعــىن عنــد حــازم ال: الــوهييب ، فاطمــة عبــد اهللا  -92

  .2002 ، 1ط  ،املغرب



 194

 ، الــدار البيضــاء ، املغــرب ،، املركــز الثقــايف العــريب) الــنص والســياق(روائــي انفتــاح الــنص ال: ، ســعيديقطــني -93

  .2001 ، 2ط

  .1997، 3ط ،الدار البيضاء ، املغرب حتليل اخلطاب الروائي ، املركز الثقايف العريب ،: يقطني ، سعيد -94

النشـــر، ، املؤسســـة العربيـــة للدراســـات و )الكتابـــة ونـــداء األقاصـــي(فتنـــة املتخيـــل : اليوســـفي، حممـــد لطفـــي  -95

   2002، 1بريوت، لبنان، ط 

  : المراجع  باللغة  األجنبية 

  

99.Groupe « µ » :Rhétorique Générale, Edition du sueil,Paris. 1982. 
100. Groupe « µ » :Rhétorique de la poésie, Edition du 
sueil,Paris.1990. 

  

  


