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 حازِ �دLئل�التجديد�النقدي�عند

َ
  :�قراءة�&ي�شواهد�مختارةj}ّ طاَج رْ م�الق

  

   محمد�#م/ن�خNدي�/د

  جامعة�أدرار،�الجزائر،�كلية� داب�واللغات،�أستاذ�محاضر��ي�اللغة�العربية�والنقد�_دبي

  قدمةم

ث�الذي�القديم�يحتاج�تعميقا�ومواصلة��ي�قراءة�اPورو البحث��ي�النقد�_دبي�
؛�من�ذلك�ما�ساقه�النقدة�_ندلسيون�واPغاربة�تركه�فحول�العربية�ونقدها

�والن¿� �كالشعر �العربي �ال§�اث �قراءة ��،�ي Vjالقرطاج� �حازم ـ�-�٦٠٨(وم½�م
�١٢٨٥-١٢١١/هـ٦٨٤ ذي�الصيت�اPخصوص��ي�صفوف�الدارس$ن�_وائل�م)

يمكن�بسطه��،�ذلك�مادراسته�النصوصلجديد��ي�منهجه�ولغته�و حيث�جاء�با
�الشواه �بعض ��ي ��دههنا �من �اPختارة �الب"�الشه$�كتابه �وسراج�لغم½�اج اء

��."_دباء �كان �ناقدحازم �أندلسيا �شتونسيا �السابع�اه$� ا �القرن ��ي �عاش
ي�إنه�الناقد�اPوسوÙي�الذي�اقتفى�أثر�النقدة�من�سلفه��ي�الح$ن�الذ.�الهجري 

�)١(أفاد�فيه�من�قراءات� خر��ي�علوم�_دب�والفكر�والنقد�والفلسفة�وغ$�ها �أنه�أجرأ�. وترجع�أهميته�إvى
  محاولة��ي�تاريخ�النقد�_دبي�عند�العرب�للمزج�ب$ن�الثقافة�العربية�النقلية�والثقافة�اليونانية�العقلية.�

  القرطاج}�jالناقد�&ي�الشعرحازم�من�رؤى�

� �سبق �بالقرطاحازم Vjللشعر�و_دبج� �مشاه$��نظروا �ك�� أع[م �وأنجزوا �نقدية�، �مدونة ��ي �القضايا يات
،�ف[�شك�أنه�أفاد�الكث$�،�لكنه�سلك��ي�مناهجه�خصوصية�معينة؛�حيث�تأثر�بأرسطو��ي�مقامات�ضخمة

�كتابات�الكبار  �اطلع�عdى �أنه �كما �الشعر�والنقد، ��ي �النظرية �اPنطقي�وبعض�اPعالم �كالتقسيم من��عديدة
�العربي�القديم �والجلة�من�أساط$ن�النقد �والفارابي �والعارف$ن�كابن�سينا �كت�.اPنتقدة ��ي �سيتجdى به�اوهذا

"� �اءلغالبم½�اج �إvى" �باßضافة �الخصوصية، �تلك ��ي �يم$¡ه �اPغاربة.�تجليا �النقاد �إvى �مثال،��انتمائه وأول
تعي$ن�كل�م½�ا�أي�اPستوى�بالتقسيم�ثم��التقسيم�الشعري��ي�اP½�اج�هو�فصل�ما�ب$ن�ال¤�Vء�ونقيضه�بعد

ن�من��ي�اPستويات�إذ�لو�ها�ما�تمكبالتمي$¡�وإيضاح�التضاد�ب$ن�مستوى�وآخر،�دون�إقصاء�معاني�الشعر�
� �وال§�تيب �اجت[��ا�«التصنيف�والتفريق ��ي �اPذهب �وحسن �اPعاني ��ي �التصرف �جودة �أراد �من �عdى يجب

�إvى�بعض�أن�يع �أمور�والحذف�بتأليف�بعضها �و×ي �×ي�اPباعثة�عdى�قول�الشعر. �أغراضا رف�أن�للشعراء
�أو �يناس�éا �مما �_مور �تلك �لكون �للنفوس، �انفعا�ت �ع½�ا �البسط��تحدث ̄جتماع �أو� �ويقبضها ينافرها

 ̄ عن�قاصد�لذلك�أر÷���فحرك�إvى��رتياح�لóمر�السار�إذا�كان�صادراواPناسبة�واPنافرة��ي�_مر�من�وجه$ن...و
̄ اPد   .)٢(»عن�قاصد�لذلك�أغضب�فحرك�إvى�الذم��رتماض�لóمر�الضار�إذا�كان�صادراح�و

فنظم�الشعر�منبثق�عن�أسبابه�وبواعثه�_صيلة�الفطرية�(_ول)،�حدد�مصدرها�العامل�النف�V�ÍواPحيط،�
د�فرد،�لكن�جذور�_قاويل�الشعرية�هاته�كلها�تجري�مجرى�الثنائية�والتعدد،�ف¬�Vليست�عdى�مستوى�واح

�وجودها،� �ومواقع �البشرية �النفس ��ي �سبي[ن �وهما �نحوهما، �تتجه �شطرين �مسارها �تنشطر��ي �إ�ا بل
�وغ$��هذا. �والبسط�ومستوى�القبض�واPنافرة... ���يصرح��كمستوى�اPناسبة �تقسيمه�هذا ��ي Vjوالقرطاج
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�ت �ثنايا ��ي �مضمن �مصطلح �لكنه �ذكرهم، � نف �النقدة �من �كغ$�ه �اPستوى �وتجزيئه�بمصطلح قسيماته
�وقد�تأخذ��ومذكور�بمفردات�متعددة���حصر�لها،�قد�تكون�اPنطق�أو اPعجم�العادي�أو�الب[غة�والبيان...

  من�الفلسفة�والرياضيات�أو�التصوف�كمصطلح�القبض�والبسط�ههنا.

�البشرية �الذات ��ي �كامنان ̄رتماض�وهما � �ومستوى ̄رتياح � �تأسيس�مستوى �حازم �فيه �اج±�د �و�ي�ومما ،
èفقد�تب$ن���ذا�أن�أغراض�الشعر�أجناس�تح±�ا�أنواع،�فأما�«،��ما�ينت�ي�الشاعر�مسار�نظمه�مدحا�وذماضو

̄رتياح،� ̄رتياح�¯ك§�اث�أو�إشراب�¯ك§�اث� _جناس�_ول�فا�رتياح�و¯ك§�اث�وما�تركب�م½�ما�نحو�إشراب�
̄عتب ̄ستغراب�و ار�والر÷���والغضب�والå¡اع�والå¡وع�والخوف�والرجاء.�و_نواع�ال�VWتحت�هذه�_جناس�×ي�

قد�سبق�إvى�بعض����شك�أن�حازما�)١(»و_نواع�_خرى�ال�VWتحت�تلك�_نواع�×ي:�اPدح�والنسيب�والرثاء..
�السابقة� �بالرغم�من�ذلك�يعمق�تلك�الطروح �لكنه �وغاياته، �وأغراضه �أسباب�النظم �التقسيمات��ي هذه

�كا�  �اPصطلح �د�بتجديد �هذا �و�ي �و¯ك§�اث، �النفسيةرتياح �بالثقافة �معرفته �عdى �ذلك�لة �إvى �ويضاف ،
التجديد�_سلوب�الخاص��ي�عرض�هندسة�النظم��ي�تفريع�ذكي�ودقيق�ومتشعب،�فهو�يدل�عdى�مستوى�

رتياح�ثم�يدل�عdى�ما�بي½�ما�من�التداخل�والتقاطع�:�ارتياح�اك§�اث�واك§�اث�وا�،ثم�مستوى�¯ك§�اث�،̄رتياح
�قول�الشعر �مدارسة�البواعث�النفسية�عdى �بفعل� خر،�وهذه�لطيفة�دقيقة��ي �أشرب�أحدهما �ما ���������������������������������������...إذا

  البواعـــث�وانفعـــاLت�النفـــوس
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فمعاني�الشعر،�عdى�هذا�التقسيم،�ترجع�«ويخ§¡ل�القرطاج�Vjمستويات�اPعاني�الشعرية�مع�التفاضل�بقوله�
ها�أو�إvى�وصف�أحوال�اPحركات�إvى�وصف�أحوال�_مور�اPحركة�إvى�القول�أو�إvى�وصف�أحوال�اPتحرك$ن�ل

،�إذ��ي�هذه�اPقولة�تعليل�نقدي�يثبت�)١(»واPحرك$ن�معا.�وأحسن�القول�أكمله�ما�اجتمع�فيه�وصف�الحال$ن
�إvى�مصدر�الحركة�الشعرية،�وهذا�مصطلح�حازمي�دقيق�يومئ�إvى� ��ي�الشعر،�فيحل¸�ا موئل�اPعاني�ومنب±�ا

�ثم�يقسم�مصادر�الحركة�إvى�البواعث�اPحركة�فاعلية�الذات��نسانية���تعطيلها،� �الفن، فبالحركة�ينشأ
كالوقائع�واPواقف�واPناسبات�والواردات�واللحظات،�ومصدر�اPتحرك$ن�لóمور�اPحركة�كمدعاة�أخرى�تتجdى�
�اختلج��ي�دواخلها �ما �وناق[�ع½�ا �إvى��شعار�فيGيء�الشعر�م§�جمها �الناس�والذوات�ال�VWتصدر�الحاجة ��ي

�وأحسن�من�البواع �الخطاب، �معالرسم��ي �اجتماعهما �لها �العوامل��ث�واPستبعث$ن �يرصد �ي�وصف�واحد
  الشعرية�والعامل$ن�عل¸�ا.

فهو�يجمع�آراء�من�أبان��،الå¡وع�إvى�اتخاذ�الوجهة�ال�VWتم$¡ه�عن�غ$�ه�من�النقاد�"اP½�اج"ويغلب�عdى�صاحب�
وهذه�التقسيمات�كلها�«رشيق...�ويضرب�ع½�ا�صفحا�فيقول�عن�طرق�الشعر�وفنونه�كقدامة�والرماني�وابن�

�أذكر�الوجه�الصحيح� �وأنا ���يخلو�من�أن�يكون�فيه�نقص�أو�تداخل. �لكون�كل�تقسيم�م½�ا غ$��صحيحة
ويعرف�من�بسطه�هذا�الرأي�وتعلي[ته�أنه�زاد��.)٢(»واPأخذ�اPستقيم��ي�القسمة�ال���VWنقص�ف¸�ا�و��تداخل

�النظر  ��ي �التعميم��تدقيقا �يزيل �ذلك�أن ��ي �مبتغيا �القسم�الشعري�وغرضه، �ع½�ا �ينجم VWالبواعث�ال� إvى
��VWضبط�_قسام�وال§�ك$¡�ف¸�ا�باختيار��يء���ا��ي�تقسيمات�سابقيه�محاو�والتناقض�والتداخل�والتفاوت�ال

ة�ال�VWللشعر�من�فأما�طريق�معرفة�القسمة�الصحيح«هذا�العامل�اPزدوج�وتغليبه��ي�عملية�القسمة�للشعر�
�اPضار�ببسطها� �واستدفاع �اPنافع �استج[ب ���ا �القصد �كان �Pا �الشعرية �_قاويل �فهو�أن �أغراضه جهة

  )٣(»النفوس�إvى�ما�يراد�من�ذلك�وقبضها�عما�يراد�بما�يخيل�لها�فيه�من�خ$��أو�شر..

Pتلقي،�وهذه�حسنة�نقدية�وهكذا�فإن�حكم�التقسيم��ي�_غراض�معرفة�الغاية�من�القول�الشعري�اتجاه�ا
�VW̄ستجابة�ال أرهصت�لنظرية�التلقي�والعناية�بالقارئ��ي�النظرية�الشعرية�القرطاجنية،�وهديه��ي�ذلك�نوع�
يمكن�أن�تحد�Âا�الطريق�الشعري�من�بدء�النية��ي�القول�إvى�أثرها��ي�اPرسل�إليه،�ويم�V�ùحازم��ي�شرح�

�_غراض�الشعر  �أنواع �خ[ل �التعلي[ت �_جناس�هذه �بنظرية �قالت VWال� �اPدارس �كل �يش$��إvى �وكأنه ية
فقد�تب$ن�أن�أمهات�الطرق�الشعرية�أربع،�« الشعرية،�إvى�أن�يفصل��ي�تحديد�مستويات�_غراض�الشعرية�

معها،�وأن�كل�ذلك�راجع�إvى�ما��معها،�و_ها�ي�وما�معها،�واPدائح�وما�معها،�والتعازي�وما�و×ي�ال±�اني�وما
̄رتياح�و¯ك§�اث�معا�الباعث ̄رتياح،�وإvى�ما�الباعث�عليه�¯ك§�اث،�وإvى�ما�الباعث�عليه� فهذه�).�٤(»عليه�

�الحفاظ�عdى��القسمة�ليست�قسمة�ض$¡ى، �حاولت�تجميع�اPفاصل�الك��ى�للنظم�الشعري�مع حيث�إ�ا
لوجودي،�و��يفوت�القرطاج�Vjإمكان�التنويع�مهما�استطال،�وثنائية�الكائن�من�اPتضاد�النف�V�Íوالواق£ي�وا

.V¬نتPا� �من�جهة �هو�القصد �الذي �بالباعث �وهو�الفقه �القاسم �اP$¡ان �بنجاح �الناجحة �اش§�اط�القسمة
�واPتلقي� �اPرسل �من �الشعرية �بالعملية �بص$�ة �ومنطقية �علمية �بمقاييس �اعتناؤها �هذه �القسمة وجميل

قسام�الشعرية،�ف¬�Vقسمة�نقدية�مستوياتية�مؤصلة�والرسالة�الشعرية،�أك¿��من�_خذ�والرد��ي�ألقاب�_
  بالعلل�والشرائط�والحجم�والرعاية�الكاملة�للكيف�الشعري�أك¿��من�كمه.

ما�قيل�عن�صدق�الشعر�وكذبه�لكنه�يركز�عdى�اPحاكاة�والتخيل�Åن�هذا�هو�مدار��بداع�من�القرطاج�Vjيقر�
�اPنطلق�فهو�حريص�عdى�ما�جهة�الفن�الذي�هو�رسالة�ناقلة�لتلك�اPضام$ن�صد قت�أم�كذبت،�ومن�هذا
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الشعر�ك[م�مخيل�موزون،�مختص��ي�لسان�"�.تم$¡�الشعر�والفن�عن�غ$�ه�من�مألوف�الك[م�وسائر�التعب$�
بما�×ي�–كاذبة،���يش§�ط�ف¸�ا��العرب�بزيادة�التقفيه�إvى�ذلك.�والتئامه�من�مقدمات�مخيلة،�صادقة�كانت�أو

لتخييل��ي�الشعر�يقع�من�أربعة�أنحاء:�من�جهة�اPع�j،�ومن�جهة�_سلوب،�ومن�جهة�غ$��التخييل.�وا�-شعر
وينقسم�التخييل�بالنسبة�إvى�الشعر�قسم$ن:�تخييل�ضروري،�وتخييل�ليس��اللفظ،�ومن�جهة�النظم�والوزن.

vى�طلب�بضروري،�ولكنه�أكيد�أو�مستحب،�لكونه�تكمي[�للضروري�وعونا�له�عdى�ما�يراد�من�إ�اض�النفس�إ
�أو�الهرب�منه" �١(ال¤�Vء �الوزن�). �جديد�مثل�تعريف�الشعر�من�جهة Vjالقرطاج� �به �جاء قد���يكون�فيما

والقافية�واPع��jو_سلوب�واللفظ�والنظم،�لكن�جديده�إحاطته�ذلك�بالتخييل�ف[�شعر�موجود�بدونه،�وهو�
وليس�من�باب�الجديد�لذاته��وقافية.�يعم�اPضمون�كاPع��jصدقا�وكذبا�والشكل�أسلوبا�ولفظا�ونظما�ووزنا

�للتخيل�واPحيط�باPكونات�_خرى،� �كان�رصده�علميا�دقيقا أن�يعمل�التخييل��ي�مستويات�تقسيمه�وإنما
�التفاوت،�فثمة�رتبة� التخاييل�الضرورية�×ي�تخاييل�اPعاني�من�«ودليله�وجود�تخييل$ن�عdى�مستوي$ن���ما

_كيدة�واPستحبة�تخاييل�اللفظ��ي�نفسه�وتخاييل�_سلوب�وتخاييل�«ل�،�ثم�رتبة�التخايي)٢(»جهة�_لفاظ
  )٣(»_وزان�والنظم؛�وآكد�ذلك�تخييل�_سلوب

،�حيث�بدأ�باPع��jوهو�الجوهر�الذي�أكده��ي�العملية�الشعرية�مع�بواعثه�ومقاصده،�وهو�تقسيم�مستوياتي
�ثم�يتبعها�ثم�يعرف�من�ناحية�أخرى�اPباني�الدالة�عليه�وتلك�الرت �الكينونة�الشعرية، بة�_وvى�_وجب��ي

  ولك½�ا�أكيدة�الوجود.�،وقد�أطلق�عل¸�ا�اPستحبة�_كيدة�ف¬���VترÐى�إvى�الضرورية�،التخاييل�الشكيلة
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  التخييل�والشعــر��
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��������       –�Vjأنحاء/�مستويات�التخاييل�الشعرية�عند�القرطاج -  

�Vjالقرطاج� �رسخ �لذلك �الشعرية، �الرسالة ��ي �العملية �بحقيقة �يربط �لم �إن �كب$��فائدة �للتخييل وليس
واصdي�ب$ن�الشاعر�اPخياvي�والسامع�/�اPتلقي�وتبادلهما�الصورة�من�النظم�إvى�القراءة�والتصور،�اPخطط�الت

Pا�ي[قيه�اPنظوم�له�من�حاجة�مستجابة��ي�التخييل،�وهذا�يؤكد�أن�التخييل�مستويان�عند�حازم�تخييل�
  .الشاعر�ثم�تخييل�اPشعور�له

�ي�منظومة�القصيدة�ع[مة��ت§�اصظ�والكلم�والحروف�و×ي�ومسألة�التناظر�ب$ن�الفصول�والعبارات�و_لفا
�من�بعض،�و×ي�هندسة� �فكأن�مكونات�البيان�مسلول�بعضها �_فقي، عdى�قراءة�حازم�للمستوى�باتجاهها
الوضع�ال�VWتوفق�ب$ن�مختلف�اPكونات�ومؤتلفها؛�ف¬�Vمختلفة��ي�زمني±�ا�وما�تختص�به�من�ع[مات�تجعلها�
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 اPعاني

  _سلوب            
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  اللفظ�����لوزن����النظم

القافية�����      
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  مستوى�التخييل�الضروري 

  مستوى�التخييل� كد�واPستحب
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�كم �أ�ا�مؤتلفة�بفاعل�التوحد�الرباطي�الذي�يحشرها�سوية��ي�الخطاب.مستقلة�عن�غ$�ها.. و×ي�نظرات��ا
�التقسيم� �بفعل �هو�اPستوى �الذي �"الح$¡" �يبتكر�مفهوم �أن �عdى Vjالقرطاج� �حملت �متجددة مستوياتية

ا�ساق�عملية�اPقارنة�ب$ن�اPعاني��ي�التأليف�البياني�تحت�رؤية�التناظر�والتقابل
ّ
Pي�ثنائيات��والتوزيع،�وذلك��

مستوياتية�تتصف�بخاصية�التوزيع�_فقي�اPتناظر�والتوليد�العمودي�Pستويات�التماثل�واPناسبة�واPطابقة�
  /اPقابلة�واPخالفة�وتشافع�الحقيقة�واPجاز،�وهذه�أنواع�حاصلة�عن�اق§�ان�اPعاني�وتناظرها.

يمكنك�معه�أن�تكون��وتناظر�بي½�ا�فانظر�مأخذااء�بعض�فإذا�أردت�أن�تقارن�ب$ن�اPعاني�وتجعل�بعضها�بإز « 
اPع��jالواحد�وتوقعه��ي�ح$¡ين،�فيكون�له��ي�كل¸�ا�فائدة،�فتناظر�ب$ن�موقع�اPع���jي�هذا�الح$¡�وموقعه��ي�

ذا�من�اق§�ان�يصلح�فيه�اق§�ان�اPع��jبما�يناسبه�فيكون�ه�كون�من�اق§�ان�التماثل،�أو�مأخذاالح$¡� خر�في
�مطابقة�أو�و�مأخذااPناسبة،�أ يصلح�فيه��مقابلة،�أو�مأخذا�يصلح�فيه�اق§�ان�اPع��jبمضاده�فيكون�هذا

يصلح�فيه�اق§�ان�ال¤�Vء�بما�يش�éه�ويستعار��ضاده�فيكون�هذا�مخالفة،�أو�مأخذااق§�ان�ال¤�Vء�بما�يناسب�م
�واPجاز �الحقيقة �تشافع �من �هذا �ل�خر�فيكون �أحدهما �ه)١(»اسم Vjالقرطاج� �جعل �لقد �اPخطط�، ذا

�النفوس�ثم�تركي�éا� �من �بالذهن�ومواقعها �وع[ق±�ا �اPعاني�الشعرية �مناقشة ��ي �مؤسسة �قاعدة Vالتقسيم
  .)٢(وتضاعفها�ثم�استثار«�ا�واستنباطها�وانتظامها�ثم�اPناسبة�واPقارنة�واPطابقة�واPقابلة

من�غ$��ذلك�من�القضايا�النقدية�ال�VWوكث$�ة�×ي�اPستويات�ال�VWتنبعث�من�فاعلية�التفاوت�ب$ن�اPعاني�أو�
�)،٣(أقرها�حازم��ي�م½�اجه�كالقوى�الفكرية�و¯هتداءات�الخاطرية�ال�VWتتفاوت�ف¸�ا�أفكار�الشعراء�و×ي�عشر

وف¸�ا�تدقيق�بارز�يدل�عdى�فقه�القرطاجP�Vjكامن�التفوق��ي�نظم�الناظم�ح��Wإن�صنف�أهل�النظم�ث[ث�
�الحقيقة�با �الشعراء��ي �وأصحاب�اPرتبة�مراتب: �الحقيقة، �وأهل�اPرتبة�السفdى�غ$��شعراء��ي Pرتبة�العليا،

  الوسطى�شعراء�بالنسبة�إvى�اPرتبة�الثالثة�وليسوا�كذلك�بالنسبة�إvى�شعراء�الحقيقة...

  اPصادر�و�اPراجع

  م.�١٩٦٤،�لبنان- ب$�وت�دار�الثقافة،�حازم�القرطاجVj،�الديوان،�تحقيق��الدكتور�عثمان�الكعاك، .١

٢. Vj̄س[مي،��البلغاءم½�اج��،حازم�القرطاج وسراج�_دباء،�وتحقيق�محمد�الحبيب�ابن�الخوجة،�دار�الغرب�
  .٣/١٩٨٦ب$�وت،�لبنان،�ط:
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