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هذا ا بحثذياناوذذأهمااهذضا ب اذأنأا بحالنذذياه بو ينذيا بذأاناوأهنذذأاا ذ ا   ذذ اااااااا

 بحلغذذأواهاذذا  ا ء، ذذأوااهتذذيا  اذذا احذذأ اا ب اجذذأ كاااهاأ ذذريا بهذذ  ا و ذذأ ا

 بحثيامبيخلاح ما بكاذأ انوذأهما نذريا   نذيا باأ، نذيااه بابانذتا أبكاذأ ااااااااا

ه كأنذذذيابذذذأححيااوذذذضانوأهبذذذبا ب اذذذأنأا بحالنذذذياه بو ينذذذيااا  ذذذ ما بحثذذذيااااا

 باضباب انيا ف  اا بهبااهجحنبارياعوياحأ اااوضاعا باعليا كأنيا بهباا

ههنتااهالها ببا اعوأنا ضااوضانوأهبذباتاذنياا،ه  ااااهالا ضريااهاهمنيا بحينعا

 بهذذأعااه و ذذأا ةأهذذأراا ذذاها ا ف    ذذأاهات ذذأ  أاهأذذاهج أااه ذذ اا،ه  ااااااا

 بهأعااهابكا بأاذهان ذأابذثيا باحذأوااه ذ ،را بفكذاااه ا  ذيا بهذبا وااااااااا

ه إلملأاا وبذ  ا ءأذنأوااهتذ را  أ  ذيااوذضانوأهبذباتاذنيا إل ذي وااه ذأا ذ اا ااااااااااا

 ريا ءبفأظاه ملبأنياه بو ضا ذ ا خانذأ،ا ءبفذأظااه،هعذيا ملبذأنيااه وأاذحياااااااانا ض

 ب   ابلغاضاااه ءال  ااه أذ ا  اعليا بهأعااا انلازاا رياااهلالاضا  ا

الا ضرياهتانيا ب يقاه بكا ااهمأاملانغفلا أن ا ملال يااه أانابلقا ريا  ا

ملذو  ا ب بذفياب بذيااااتاأنأاهأباخننلااه بغم ضاه ب ض حا احبًأاااذبكا 
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هذلا ذذأاناذذاقاحبنذرياحذذأ اا ذذ اتاذأنأاحاذذ ان تذذتا ب ذأ،را بكذذانضاعلذذيان ذذ ،هأااااا

ا بيتنقاعويه.اا

اا و ذذذأ ا«احذذذأ ا»هن ذذذيلا بحثذذذياحقوا ب تذذذ لاعلذذذ ا بو انذذذأ ا بذذذأانوأهنذذذأاا

 بحلغأوااحنياجنياا اهوأكاا، بيااجا لا هرتهيااا ببملا بهبايااناوأهنذأاا

جذالا ذأانوأاذحريا ذ ا  ذالثأ ااههذاها ء، بذياهذيواااااااااا بكاأ ااهنا هان ظتابكل

 بف اذ نرياااياعأملا بهبا؛احنياناباضاملف   رياهالا ضريااه بباتيا نيا بهأعاا

هعأملريااهه اناكئا ن أاعل ان انذيا ةأهذأرااوذضاجأتذأ ا بهذأعااهح ي عأنذريااوذضاااااااا

ا.اواهأاعل ا ملال ي

ا ملو  اوا ب بفي.

  ا ا حلاا، وأا ببا يااهه ا انيااان  نمأنريااهضا بواأئ وانؤ،خاملاحليا،تن يا

اه   برياها    ريا بأا أو الأنيااا بيتياه با  نض.

نكهذذتاعذذ ا ذذي انذذسواا بذذي،لا بحالذذيا ببا ذذيا س،اذذا ااه ذذي ا الاذذافأ،را ذذ ااااا

 بفل ذذفيا بن نأننذذياااتاذذأنأنأا بحالنذذياه بو ينذذياا بذذاضابو انذذيا ةأهذذأراااااا

ا  اابأحح أ. ءبنليااا بي،لا بن نأنياامبف

نكهذذتا بكاذذأ اعذذ ا ذذي انذذيه ،احأبذذيا بهذذبااه بهذذبا وااا ذذرترا ن ذذا  ا بذذأاااا

أذ ين أا ءنذذيب اااا نذأااه باخلذذياعذذ اعاه ا ذأااهمذذأان  ذاا بكاذذأ ا ذذي ااااا

 الاذذافأ،را ذذ ا بذذي،لا بحالذذيا ببا ذذياتحلذذرياا  ذذ القذذلا لذذ ،را ذذلا ب اذذأنأاااااااااا

عيابأححريااا إلملأاا ب  ض ا بحالنياه بو ينيا بأااح اريااهمأانكهتاع ا ا 

 ق أ ياع اهاهو أ يااأ  نرياا  ااهلا ملهاقاه ملغذا ااهتذياا ذأ،ا ذ اهذق ا ذ ااااااا

ا ب اأنأا بو ينياهعاضانأاهاأأ،احبن أ.

ا-حذذذذأ اا- النذذذذيا-ن ينذذذذيا-تاذذذذأنأ- بكلمذذذذأ ا ملفاأحنذذذذيوا ا  بذذذذأ ا

ا ب اجأ ك.
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    This research deals with the most important rhetorical and 
critical issues that Abu Al-Hasan Hazem Al-Carthagini dealt with in 
his famous book "Minhaj Al-Bulagha and Siraj Al-Udaba ," The 
researcher started this research with an introduction to the book, 
dealt with the historical era, clarified the content of the book and 
its author's position. Then, in the research chapters, the researcher 
dealt with rhetorical and critical issues, and presented the issue of 
the concept and nature of poetry of Hazem. Then the researcher 
spoke about the status of poetry, its purposes, its importance, and 
how the Arabs paid attention to it. Then the researcher spoke 
about the issue of the poet’s tools, including simulation, and 
mentioned its concept, divisions, and conditions. The tools of the 
poet that the researcher mentioned are correctness of 
temperament, quality of thought, accompaniment of poets, 
familiarity with the epithets of things, and the power of memory. 
Then the researcher dealt with the issue of creativity, what the 
words, meanings and systems should be characterized by the 
choice of words, the splendor of the meanings, the relevance of the 
metre with the purpose, the style, and what the poet should 
adhere to in each of his purposes and the issue of truthfulness and 
lying. The researcher also did not neglect the recipient and his 
related issues such as imagination, ambiguity and clarity, by 
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following the descriptive method to monitor all issues addressed by 
Hazem in order to guide the reader to imagine it accurately.  This 
research aimed to: 
 Concentrating on the theories addressed by Hazem in “Minhaj Al-
Bulagha”, as we find that there are four parties involved in the 
poetic work covered by the book, and we see him employing terms 
for each party that suits it. these four are: Art itself, that is, the 
world of poetry; Where he addressed its concept and purposes, 
and the relationship between the poet and his world, he depended 
on the theory of simulation, then the energies of the poet and his 
creativity, and then its impact on the recipient. 
The methodology: the descriptive method. 
The most important results: It chronicles an accurate stage of our 
Arabic literature, and it is unique in its divisions, parts and chapters 
that were very accurate. 
It reveals the extent to which the Arabic rhetorical lesson was 
influenced by Aristotle, and the extent to which rhetorical and 
critical issues was benefited from the Greek philosophy so he 
presented the original simulation theory in the Greek lesson, in the 
sense of its owner. 
The book reveals the extent of the deterioration of the state of 
poetry and poets during the migrations that Al-Andalus witnessed 
in its transformation, and the abandonment of its Arabism. The 
book also showed the extent of benefiting from the Arabic 
rhetorical lesson before it. It presented most of the rhetorical and 
critical issues that preceded it, He also revealed the author's 
ingenuity in recognizing and understanding the culture of his time 
and the culture of his predecessors, from the people of the East 
and the West, and he benefited from many critical issues, 
presented them and referred to them. 
Keywords:  Reviews - Issues - Critical - Rhetorical - Hazem - Al-
Carthagini. 



 

 :مقدمة

هو ذخرية أدبية عالية القيمة، من خريري  ،للقرطاجني (منهاج البلغاء ورساج األدباء)كتاب 

 ذخائر تراثنا البالغي؛ إذ هو واحد من أبرز كتب الرتاث يف أدبنا العريب عامة، ويف الرتاث األندليس

ا يف ا قوي  تشكل منعطف   ،وما وصل إليه يف حقبة تارخيية مهمة ،خاصة، حيث يؤرخ للدرس البالغي

كام يف تاريخ األمة بأرسها، لكن الكتاب رغم تلك األمهية، مل حيظ باملكانة الالئقة به من قبل  ،األدب

 .الدارسني والباحثني قديام  

ث يف أواخر عرص الكاتب من تأخر منزلة ولعل من أسباب إغفال ذلك املؤَلف الكبري ما حد

حتى وصريل إ   ؛ا من الزمن يكاد يكون جمهول  الشعر، وهوان مكانة الشعراء، فبقي الكتاب ردح  

ن األدب كان قد أخري  يف التريدهور إا يف نسخة وحيدة؛ إذ أيدي الدارسني يف عصور تالية منقوص  

بالكتاب، وتناول حمتواه بالدرس واملناقشة، والهنيار بعد عرص الكاتب، مما انعكس عىل الهتامم 

 النتفاع به.  -يف الغالب األعم-فلم تتلوه نظريات يف بابه، ومل حيسن أحد آن اك 

وقد كان املربر ال ي ساقه صاحب الكتاب للخروج بكتابه ه ا، يف تلك احلقبة، بأن الوضع 

ت الطباع واختلت األفكار، فتلال ي وصل إليه حال الشعر والشعراء كان يدعو إ  ذلك، فقد اخ

وقلت العناية هب ه الصناعة، وفقدان اإلحساس العام بالشعر وقيمته، وضياع مكانة الشعراء، وظن 

 يا بأن كل كالم مقفبعض مدعي الشعر بأن اإلبداع يف ذاك املجال ل حيتاج أكثر من الطبع، معتقد  

األلسرينة مرين عريىل أضعاف مريا تريداخل وموزون شعر، والطباع قد داخلها من الختالل والفساد 

عتبار الكالم بالقوانني ا اللحن، فهي تستجيد الغث وتستغث اجليد من الكالم، ما مل تقمع بردها إ 

 فيعلم ب لك ما حيسن وما ل حيسن.البالغية، 

ه ا ما ارتآه صاحب الكتاب يف تلك احلقبة، فشمر عن ساعد اجلد، وهنض حياول تقويم ما 

 ،فله إبداع يف الشريعر ،ومترسه يف أكثر من منحى ،الطويل هوباع ،بقدراته البارعة ااعوج، متسلح  

وله علم ليس باهلني يف الدرس البالغي، فنهض من باب اإلصالح يعرض  ،وله إسهامات يف النحو

القضايا والنظريات البالغية والنقدية، يبرص وي كر، وسط بيئة تعتقد يف الشعر النقص والسفاهة، 

 ن مجاله وحكمته. غافلة ع

ا بني النقاد والبالغيني، ولكنها اهلمرية والرغبرية يف التطريوير والنهريوض وهو هب ا ليس بدع  

من أجل بعث جديد  ؛باألدب؛ حيث إن اإلحساس بالتطوير هو الباعث عىل شح  اهلمة، واحلامسة

 نته.يقيم للشعر ما اهنار منه، ويعيد له ما انتقص من مكا



 

يوحي بام ل يدع  ،جتاه الشعر والشعراء «القرطاجني حازم» الشيخ هه ا املوقف ال ي يبدي

ا إ  ما هو يريد أن يرقى ب لك الواقع ال ي يراه متدني   ،اا ثقافي   للشك بأن صاحبه يملك طموح  جمال  

 أسمى.

عن أسباب تلك النتكاسة اإلبداعية التي أصابت الشريعراء يف  «حازم»الشيخ وقد كشف 

منهريا  سرييادة  ،لشعر، فأشار إ  ضعف الشعراء ألسبابلهنا انتكاسة للشعراء ل ا أزمانه، مؤكد  

 وفساد أذواقهم. ،واستهانة الناس بأمر الشعر ،واختالل الطباع ،والعجمة ،اجلهل

فبالفعل قد هان أمر الشعر عىل الناس يف زمانه، بعد أن كان له شأنه ومكانته، وأصبح عند 

ابعض الشعراء  ومريا حلريا الطبرياع مرين  ،وكل ه ا بسبب العجمرية -ىل حد قولهع -وسفاهة نقص 

ومريا  –فالستعداد لتقبل الشعر معدوم باجلملة يف ه ا الزمان، بل كثري من أن ال العريامل  ،اختالل

 يعتقد أن الشعر نقص وسفاهة. –أكثرهم 

ضريد مريا اعتقريده هريؤلء  -من تعظيم صناعة الشعر واعتقادهم فيها -القدماء  شأن وكان

فغابت عرينهم  ؛انفة، وإنام هان الشعر عىل الناس ه ا اهلون لعجمة ألسنتهم واختالل طباعهمالزع

والنقص باحلقيقرية راجريع إلرييهم  ،فرصفوا النقص إ  الصنعة ؛أرسار الكالم وبدائعه املحركة مجلة

الناس فرأوا أخساء العامل قد حترفوا باعتفاء  ؛اوألن طرق الكالم اشتبهت عليهم أيض   ،وموجود فيهم

من غري  ،واسرتفاد سواسية السوق بكالم صوروه يف صورة الشعر من جهة الوزن والقافية خاصة

أن يكون فيه أمر من األمور التي هبا يتقوم الشعر. وكأن منزلة الكالم ال ي ليس فيريه إل الريوزن 

ملنسوجة من وما جرى جمراه من احللة ا ،خاصة من الشعر احلقيقي منزلة احلصري املنسوج من الربدي

 الوزن.كام مل يشرتك الكالمان إل يف  ،لم يشرتكا إل يف النسجف ،ال هب واحلرير

ومن الالفت لالنتباه أن خيرج من ه ا العرص ال ي وصل فيه الشعر هل ه الدرجة من النحطريا  

لقريي، رجل هب ا الوعي، وينهض ليواجه ذلك الواقع املتخلف عىل مستوى اإلبداع وك لك عىل مستوى الت

 نه مال إ  اإلمجال دون التفصيل.وأكثر من ذلك حني يطالعنا عىل صفحات كتابه بأ

وربام كانت آخر صلة بني كتاب أرسطو والنقد العريب متمثلة يف كتاب حريازم القرطرياجني 

حني سقط  ؛ينتمي إ  رشق األندلس، غري أنه غادر وطنهفالشيخ ؛ «منهاج البلغاء ورساج األدباء»

ره اجلديد كتب كتابريه جَ ه  وعاش يف ظل الدولة احلفصية، ويف مَ  ،أو قبيل ذلك ،الرومس بلده يف يد

 .«منهاج البلغاء»ه ا املسمى 



 

نراه رغم  ،هاجر وطنه، وغري بيئته التي نبت فيها ودرج ال يوه ا الناقد الغريب الضائع 

 ل نفسه بقضية اإلصالح.كل ه ا حيس بضياع الشعر، ويشغ

س حتأن  - الفاقد لوطنه «حازم» شخصية هب ا القدر، وذلك الوزن مثل عىل اومل يكن غريب  

بالضياع، وأن ينعكس إحساسه ه ا عىل حال الشعر والنقد يف عرصه؛ أما الشعر فإنه من  مائتي عام 

 يعاين خروجه عن م هب الفحول يف اإلحكام والنتقاء.

ده يوضح مقصده وهدفه من قد أفصح عام بداخله جتاه شعراء عرصه، فنج «حازم» وإن كان

يرمي إ   ذلك التقريع بأنه مل يقصد من تلك اللهجة املعاتبة تقريع الشعراء أو احلط من شأهنم بقدر ما

 اإلصالح قدر استطاعته.

ويضع يده عىل موطن اخللل فحسب، وإنام نراه يصف الريدواء يف  ،الداء «حازم»ومل يفصل 

من أجل إتقان  ؛ا برضورة التعلم، والدراسةمبرص   ،راءوغريهم من الشع ،مقارنة بني شعراء عرصه

وليدة املوهبة فحسب،  -عنده-الصنعة، فاألمر لديه ل يعود إ  السليقة وحدها، وليست الشاعرية 

 قرينة التدريب والتعلم. -ك لك-وإنام هي 

يوم، فاملوهبة وحدها ل تكفي، بل يضع يده عىل عيب من العيوب التي يبتىل هبا الشعراء ال

ري ،وقد صارت ديدهنم ا وهي التخيل عن مصاحبة غريهم من الشعراء، فمن الالفريت لالنتبرياه حق 

فقدان ه ا الرافد التعليمي من أبواب التعلم، والتخيل عن تعرياطي الشريعر عرين طريريا املالزمرية 

 ذلك سبيل الفحول من الشعراء.والدربة باملصاحبة واحلرص عىل روايته، وقد كان 

أن نجد  ،«حازم»والوقوف عىل النظريات التي تناوهلا ه ا  «املنهاج»كتاب ة قراءخالل من و

يوظف لكل طرف ما يناسبه  نراهو ،هناك أربعة أطراف مشرتكة يف العمل الشعري، يتناوهلا الكتاب

الفن ذاته، أي عامل الشعر؛ حيث يتعرض ملفهومه وأغراضه،   من مصطلحات، وه ه األربعة هي

ثم ثم طاقات الشاعر وإبداعاته،  عر وعامله، وهو يتكئ فيها عىل نظرية املحاكاة،والعالقة بني الشا

 أثرها عىل املتلقي.

ا-خايا بحثيو

 م ه ا البحث إ  قسين 

يتناول احلقبة التارخيية، والتعريف بالكتاب، وتقديم الكتاب، وتناول  مدخل حول الكتاب 

 مكانة صاحب الكتاب. 

اا



 

اها، بيا   موا

 .«حازم»مفهوم الشعر وطبيعته عند  ول الفصل األ -

ن بقيمته، والقدرة عامل الشاعر  والستعداد النابع من مكانة الشعر واإليام الفصل الثاين  -  

 عىل املحاكاة.

 .يتناول قضية النظم، واإلبداع الفصل الثالث-

 ؛ا بالغيةوما يتصل به من قضاي ،العنرص الرابع يف طرف اإلبداع ،املتلقي الفصل الرابع  -  

 كالتخييل ونظرية الغموض والوضوح يف الشعر.

 .خامتة هبا خالصة البحث ونتائجه -

 ر واملراجع .املصاد- 



 

 مدخل: حول الكتاب

 احلقبة التارخيية: 
كان من الالزم عرض تلك احلقبة التارخيية التي شهدهتا األندلس، ملا هلا من أمهيرية يف بيريان 

 بيئة التي عاش فيها صاحب الكتاب.الاملناخ ال ي ظهر فيه الكتاب، و

كانريت األنريدلس تشريهد حتريولت  ،في بداية القرن السابع اهلجري الثالث عرش امليالديف

مصريية يف جنوب شبه جزيرة أيبرييا، وقد قويت آن اك شوكة املسيحية للتخلص من احلكم العريب 

ة عىل ما تبقى من األندلس. وإذا اإلسالمي يف اجلزيرة وإخراجه إ  األبد، من أجل استعادة السيطر

ه ا اإلحساس  ،كانت األندلس قد أعدت عىل قاعدة التفاضل بني طوائف السكان، والتاميز بينهم

هو ال ي أعد لكي يرسي بني سكاهنا وخاصة املسيحيني التعصب » -كام يشري د. شوقي ضيف -

 .(1)«الديني الشديد تعصبا مل ُيعرف يف أي إقليم إسالمي آخر

 بمحو آثار العرب يف األندلس، والقضاء عىل كل ما هو إسالمي تعصب ذاته كان كفيال  وال

ا فيها، وقىض عىل آخر معاقل املوحدين بعد انقسامهم وضعفهم، وقد سادت الفتن واملؤامرات داخلي  

دن، سبانيا فردناند الثالث لالستيالء عىل كثري من القواعد واملإوقد سنحت الفرصة مللك  ،اوخارجي  

 م.1366هري/666وباخلصوص عىل قرطبة سنة 

ا اسمها؛  إذ ساد إسبانيا املسيحية »وبالفعل سقطت األندلس وتغريت معاملها، بل تغري أيض 

حاولت فيه الكنيسة وحماكم التفتيش حمو كل أثر حلضارة العرب واإلسالم  الدينيجو من التعصب 

 يأ ،ألمر بطرد مئات اآللف من املوريسريكينيالتي كان هلا الفضل يف هنضة ه ه البالد، وانتهى ا

منهم يف البالد عىل التنرص، واستمرت  ياملتمسكني بإسالمهم من الشعب األندليس وإرغام من بق

وخالهلا جتاهلريت  ه ه احلقبة املظلمة من تاريخ إسبانيا خالل القرنني السابع عرش والثامن عرش،

 .(3)« طمس معاملهوعملت عىل ،السلطات احلاكمة املايض األندليس

ورغم ه ه التحولت السياسية اخلطرية إل أن األدب كان رغريم مريا أشرييع عرين تريدهوره 

حتمل الراية وتواصل املسريرية يف شريتى صرينوف  ،مل خيل من أسامء لمعة وأعالم بارزة ،وانتكاسته

وة الزدهار ومن ثم كان إمجاع الدارسني عىل أن مرحلة القرن الثامن مثلت ذر»املعرفة وألواهنا، 

  .(6)«الفكري واألديب

                                                 

 (. 141، ص )6( ينظر  فصول يف الشعر ونقده، د. شوقي ضيف، دار املعارف،  1)

 (.113-11( ينظر  جملة جممع اللغة العربية، األعداد )3)

ة للطباعة ( ينظر  الشعر األندليس يف القرن التاسع اهلجري، موضوعاته وخصائصه، قاسم احلسيني، الدار العاملي6)



 

تسببت يف هجرة كثري من األرس العلمية األدبية، وقد  -يف هناية املطاف-غري أن األحداث 

كانت إقامة هؤلء العلامء ترتكز يف املغرب أو مّراكش، ويف املرشق كانت سوريا ومرص واحلجرياز 

وإفراغها من حمتواها يف األندلس يف تلك ا هلم، وقد أسهمت اهلجرة يف إفقار احلياة الفكرية، موطن  

 الدوحة السامية للحياة الثقافية.كفرع من فروع  ،احلقبة، مما أدى إ  تردي حالة األدب

فلام وصلوا إ  العريدوة  ،حلوا منهاأن يرمجاعة من أعالم األندلس ووسط ه ه اهلجرة َهمَّ 

نحوي الناظم الناثر أبو احلسن حازم بن حممد الشيخ ال  منهم ،أقاموا هبا ومل ي هبوا إ  بالد املرشق

  أمري املؤمنني املستنرص باهلل صاحب تونس ادح  اوهو القائل م ،القرطاجني

 أمريريرين بريريريارق أورى بجريريرينح الريريريدجى سريريريقطا
 

 تريريري كرت مريريرين حريريريل األجريريريارع فالسريريريقطا
 

 وبريريريريان ولكريريريرين مل يريريريريبن عنريريريريك ذكريريريريره
 

 (1)وشريريريط ولكريريرين طيفريريريه عنريريريك مريريريا شريريريطا

 

 التعريف بالكتاب: 
يعد من أهم كتب الرتاث العريب عامرية،  ،حلازم القرطاجني ،«اج البلغاء ورساج األدباءمنه»كتاب 

عىل يريد ا ا علمي  ا حتقيق  حمقق   م1666، حتى ظهر يف سنة وقد ظل يف طي النسيان جمهول   ،واألندليس خاصة

، م1664يف يونيريو  (الدكتوراهالعاملية )به درجة  نالحيث  ؛لدكتور حممد احلبيب بن اخلوجة، حمقا املنهاجا

وقد اتسم موقفه بالتنويه بالشخصية  ،(1696-1611)حتت إرشاف املسترشق الفرنيس رجييس بالشري 

ملم بالرتاث العريب، حميط بش رات من النقد اليوناين، ممريا جعريل عملريه  كناقد ،ا بحازممشيد   ،وبالكتاب

كريان مرين  «املنهرياج» كترياب أنه قبل ظهريور النقدي آية يف النظر النقدي السديد، وقد قرر يف مقدمة حتقيقه

 الصعب التوصل إ  تقدير تأثريات أرسطو عىل نقد الشعر عند العرب.

جعلنا نفتقد ذكره وإسهامه يف مؤلفات املحدثني القائمني بالنهضة  ،وإمهال الكتاب كل ه ه احلقبة

مل يعثر للكتاب إل عىل خمطوطة جة املحقا د. حممد احلبيب بن اخلوومن اجلدير بال كر أن األدبية والنقدية، 

يف دار الكتريب الرشريقية؛  -بعريون اهلل  –وقد تم نرش الكترياب يف املكتبة الصادقية بتونس، وحيدة وجدها 

وصار لألنريدلس ذكرير يف هري ا البرياب كريان  ،وبظهور الكتاب سد نرشه ثغرة واسعة يف الرتاث األندليس

تلك النسخة قريد سريقط منهريا قسريمها نرشه، وهي أن لكن هناك صعوبة واجهت الكتاب قبل  ا...مطموس  

 .، مع بداية القسم الثاين، كام فقد من القسم الرابع من آخر الكتاب ءيء يسرياألول كامال  

 
                                                                                                                                  

 (. 23م، ص)1616، 1والنرش، بريوت، لبنان،  

( ينظر  نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب، أمحد بن حممد املقري التلمساين، حتقيا  د. إحسان عباس، دار 1)

 (.3/214هري )1611صادر بريوت، سنة 



 

 تقديم الكتاب:
 الكتاب أربعة أقسام يعد و

 األلفاظ. األول القسم 

 .الثاين  املعاينالقسم 

 .الثالث  املباينالقسم 

 .الرابع  األسلوبالقسم 

 وفيام ييل إشارات إ  األقسام، وما تناولت من قضايا.

استنتج الباحثون مما نقله الزركيش وغريه من القسم األول وقد  ،والقسم األول هو املفقود

 األلفاظ.أي   ،أنه كان يتناول القول ،املفقود

ل املنهج ا يف طريقة تبويبه؛ حيث يبدأ بالقسم يليه املنهج، وبداخا خاص  والكتاب يتخ  هنج  

يطلا عليهريا  ،ويناوب بينها ،يكون املعلم أو املعرف، ويف املعلم إشارات تتميز هبا فقرات الكتاب

وهي مالحظات بالغية جيمعها يف  ،«مآامل»وأحلا ببعض املناهج أو املعارف أو املعامل  إضاءة وتنوير،

 فصول ختامية يعنون هلا ب لك. 

بريل  ؛ف بالغي يف تناوله لنظريريات النقريد والبالغريةكمصن مل يكن «املنهاج»واحلا يقال أن 

ا عن موضوعات سابقيه مما أشريار إليريه البالغيريون، وتناولريه النقرياد، أمثريال اخلطريايب كثري  اختلف 

ا عن تلك املؤلفات النقدية يف طريقة تناوله، جاء متميز   «القرطاجني»كتاب فواجلرجاين وغريمها، 

ملنهجية يف الرتتيب والتنظيم التي انتهجها الكتاب، وسار عليها وأول ما يلفت النتباه تلك الطريقة ا

والتي تكاد تكون حمكمة شديدة اإلحكام يف فتيتها، فأقسام ثالثة يتناوهلا الكتاب تأيت  «القرطاجني»

ا يف عدد األبواب، ويف املناهج التي حتوي العديد من الفصول، كريام تريأيت النظريريات أو متفقة متام  

، كام نراه خيرج عن «مآم»يف هناية األبواب، ويصنفها املؤلف بعنوان  -الغالب يف-غية القواعد البال

أو  «امطلب ري»فيخالف مجهور البالغيني يف تسريمية الفصريول؛ فهريي ليسريت  ،اويعزف منفرد   ،النص

وهو مصطلح خاص به،  «املعلم أو املعرف»كام هو املعتاد لدى أهل البالغة، بل يسميها  «امقصد  »

وه ه اإلشارات عريىل  «تنوير –إضاءة »لمح عىل طول صفحات الكتاب إشارات بألفاظ ك لك ن

منحدرة بالتناوب بينها، ممريا  ،رأس الفقرات املتشعبة من الفصول تأيت بمثابة التمييز بني الفقرات

 يشري إ  اجتاه صاحب الكتاب واجتاهه املنطقي يف التناول.

ا بقدر مريا ا وتبيان  لتكسب الكتاب وضوح   ؛التناولومل تكن طريقة الكتاب املنطقية ه ه يف 

ا بالكتاب نحو الغموض دافع   ،وسعيه يف نحت املصطلحات اخلاصة به ،كانت طريقة القرطاجني

ا، ومصطلحاته الفلسفية، وتقسيامته ا، فأسهمت لغة الكتاب املستعصية أحيان  إ  درجة التعقيد أحيان  



 

الغية عىل غري املعهود يف كتب البالغرية، وقلرية الشريواهد وتوظيفه بعض املصطلحات الب ،املنطقية

 يف ذلك الجتاه الغامض. - واألمثال يف القواعد املتناولة

ا بثقافة صاحبه الواسعة، حيث الشواهد املتنوعة من القريرآن ا ناطق  ب جاء متميز  الكن الكت

االبالغية. ا يف تناول القضاياومل يكن جمرد حرص أو رسد بقدر ما كان تعمق   ،والشعر

ا بو   ا ملبأنيواا ب  ضا بقأني

وه ا القسم يتكون من أربعة مناهج، يتناول فيها ماهيات املعاين، وطرقها وكيفيتها، مع الرتكيز عىل ما 

 يقوم عليه الشعر، ثم بيان أحوال املعاين ومدى مطابقتها ملقتىض احلال، وبيان ه ه املناهج، كام ييل 

ويقصد إ  اإلبانة عن ماهيات املعاين وأنحاء وجودها ، ة أبوابيتضمن أربع  ملو  ا ءهمو

من  ،وما تعترب به أحواهلا يف مجيع ذلك ،وجهات الترصف فيها ،والتعريف برضوب هيئاهتا ،ومواقعها

  مالئمريرية للنفريريوس أو منريريافرة هلريريا، بغريريرض بيريريان مريريا ترتكريريز عليريريه الصريريناعتانكوهنريريا حيريريث 

، وهو البديع وعلم البيان علم مرجعها وأذواق أساليب من فيهام إليه حيتاج وما والشعرية، اخلطابية

البالغرية  ؛يف ميريداين درس للمعاين عظيم األمهية ملعرفة الصناعة الشعرية، وبه تظهر أصالة حريازم

وأشريار إ   ،والشعر، ولكن ه ا املنهج مل يصلنا منه إل فقرتان. عّرض فيهام بأهل الشعر يف عرصه

 .(1)«الكثري من املثالب

ا ملو  ا بقأنيو

ومريا  ،وكيفيات التئامها وبناء بعضها عريىل بعريض ،اإلبانة عن طرق اجتالب املعاينويشمل 

 مالئمة للنفوس أو منافرة هلا.  كوهنامن حيث  ،تعترب به أحواهلا يف مجيع ذلك

، تناول فيها أغراض الشعر، وصنفها إ  أجناس وأنواع حتريت جعله اثني عرش فصال  وقد  

جناس. وقد قسم أغراض الشعر وفا ما يصفه الشاعر إ  ثالثة أقسام  ما يصف الدواعي ه ه األ

 ،«وصريف أحريوال املتحريركني هلريا»، ووصف الشعراء «وصف أحوال األمور املحركة إ  القول»

ا ووصف األمرين اوصف أحوال املحركات و» مع  كني مع   .(3)«املحرَّ

ويقارن بني  ،بحيث يضع املعنى الواحد يف حيزينوهو يقارن بني املعاين بوضعها إزاء بعضها؛ 

ا والنتيجة  التامثل، واملناسبة، واملطابقة )املقابلة(، ،الفوائد التي تكون له يف كليهام  .(6)املخالفة وأخري 

                                                 

 (.6( ينظر  املنهاج، ص)1)

 (.16( ينظر  املنهاج، ص)3)

 (.12( ينظر  املنهاج، ص)6)



 

فكل  ،الصور احلاصلة يف األذهان عن األشياء املوجودة يف األعيان»وقد عّرف املعاين بأهنا 

فإذا عرب  ،فإنه إذا أدرك حصلت له صورة يف ال هن تطابا ملا أدرك منه ،ءيء له وجود خارج ال هن

عن تلك الصورة ال هنية احلاصلة عن اإلدراك أقام اللفظ املعرب به هيئة تلك الصورة ال هنية يف أفهام 

 .(1)«السامعني

يف حديثه عرين  «أرسطو» الكبري بام ذكرهمن خالل حديثه عن أغراض الشعر تأثره ويتضح 

 يف تناوله اإلشارة اللغوية.  «دي سوسري»حاكاة، وما ذكره امل

ا ملو  ا بقأبيوا

ا يشري كام كركيزتني يتقوم هبام الشعر، ؛يتناول التخييل واإلقناع بريام  إ  أحوال املعرياين أيض 

 .يتالءم مع النفوس أو يتنافر معها

 الشعر، كام يشري إ  يتناول فيها الستدللت وأنواعها يف ؛وه ا الباب حيوي ثامنية فصول

ي بلغ قمته يف ا الفرق بينه وبني شعر اإلغريا ال خصائص الشعر العريب وإ  موضوعاته، موضح  

 املأساة وامللهاة.

من شأنه أن حيبب عىل  يالشعر كالم موزون مقف»لتعريف الشعر، بقوله   «حازم»ويعرض 

بام  ،لتحمل ب لك عىل طلبه أو اهلرب منه ،ويكره إليها ما قصد تكرهيه ،النفس ما قصد حتبيبه إليها

أو قوة  ،ة تأليف الكالمئوحماكاة مستقلة بنفسها أو متصورة بحسن هي ،يتضمن من حسن ختييل له

فإن الستغراب  ؛وكل ذلك يتأكد بام يقرتن به من إغراب ،وع ذلكمأو بمج ،صدقه أو قوة شهرته

  .(3)«قوي انفعاهلا وتأثرها والتعجب حركة للنفس إذا اقرتنت بحركتها اخليالية

 ويبعث عىل التعجيب لدى املتلقي.ا فهو يثري إغراب   ،فنراه يربط بني املفهوم القديم ونظرته للشعر

وخمتلقة كاذبة، ثم فصريل كريل  ،حاصلة واقعة  وقد تناول هنا أغراض الشعر، وقسمها إ 

 بقسميها  حتسينية وتقبيحية. واحد من النوعني إ  ما يتفرع إليه من صور، وحتدث عن املحاكاة

وعرض لقضية الصدق والك ب، وأشار إ  مهمة التخييل بغض النظرير عرين الصريدق أو 

 الك ب، فصنعة الشاعر هي جودة التأليف وحسن املحاكاة. 

ا ملو  ا با  عوا

تالئم النفوس أو تنفرها، وهري ا  كوهناأشار إ  أحوال املعاين يف مواضع الكالم، من حيث 

يفصل فيها أصول النظريات البالغية وطرق تطبيا القواعريد  ،ألف من ثالثة عرش فصال  الباب يت

                                                 

 (.11( ينظر  املنهاج، ص)1)

 (.91املنهاج، ص) ينظر  (3)



 

 الراجعة إليها يف صوغ الكالم عىل نحو ما تقتضيه وجوه تأدية املعاين.

ومع خامتة املنهج الرابع تناول قضية وضوح املعاين ومدى ارتباطها ببعضها، وتنوع استعامهلا، 

 دي منها واملبتكر اجلديد.التقليوقد ميز بني املتداول 

  منها ،وجوه وقد أشار إ  قضية الغموض يف املعاين، ورد أسباب الغموض إ 

غموض املعاين ذاهتا، أو غموض األلفاظ والعبارات، أو بناء املعنى عىل مقدمة مل يتنبريه  -1
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 .إ  أنحاء من الحتاملت

 فصل القول يف كل واحدة منها، مع التمثيل هلا والستشهاد عليها.قد و

  املباين  القسم الثالث

وما ختضع له من قوانني وأحكام بالغية، وما  ،ويتكون من أربعة مناهج يتناول فيها األوزان

  ، وبياهنا عىل النحو التايليقوم به فن النظم

ا ملو  ا ءهمو

تتوقف عليه  وما إليها، حتدث فيه عن قواعد الصياغة النظمية، وأهم املآخ  التي هي مداخل

 مالئمة للنفوس أو منافرة هلا. اأحوال الصنعة، من حيث كوهن

 .وه ا املنهج به مخسة فصول  يرشح فيها معنى الطبع وامللكة الشعرية، ويردها إ  الفطرة واملوهبة

  لشعراء إ  ثالثة  شعراء عىل احلقيقة، وغري شعراء عىل احلقيقة، وطائفة وسط بينهام.وقد صنف ا

وك لك قسم األوزان إ  طويلة وقصرية ومتوسطة، وما يناسب كل نوع منهريا، فالطويلرية 

حتتاج إ  احلشو، والقصرية حتتاج إ  الختصار واحل ف، وتقع املساواة يف املتوسطة، ثريم وزعهريا 

 منها  الفخمة الرصينة ملقاصد اجلد كالفخر، ومنها ما يليا باحلنان والرقة كالغزل. توزيعا آخر

او ملو  ا بقأني

وما معارضات وما يوافقه من أوزان و ،وهو حيوي سبعة فصول، يعرض فيها لقوانني الشعر

 ،سيةفالبيت يلزمه أجزاء تساعية أو سباعية أو مخا ،يناسبه من قواف، ويتناول مقومات ه ا الوزن

أنريام  األوزان يف  -كري لك  –كام يفرق فيه بني األوزان البسرييطة واألوزان املركبرية، وقريد فصريل 



 

التناسب، وأشار فيه إ  مباين الكالم والقوايف، والوزن املالئم لكريل غريرض منهريا، ويف كريل مريرة 

   يتحدث عن مدى مالءمتها للنفوس، أو منافرهتا هلا.

ا ملو  ا بقأبيو

ل يف صنعة الشعر، ومراحل التأليف، ويبني ما يستحسن يف التعبري، مع القو «حازم»يفصل 

إمريا للبريدء وإمريا  ،فيتنرياول األرشف منهريا ،كلبنة يف بناء كيل، ثم العنايرية برياملعنى ؛العناية بالكلمة

 ... وهك ا.للختام

األحكام التي ينبغي التكاء عليها يف كل مرحلة من مراحل  ،فنراه يعرض يف أربعة فصول

األول استجادة مادهتا وانتقاء جوهرهريا،  يف القصيد، وجعل أربعة قوانني للفصول وترتيبها تأل

والثاين ترتيبها حسب اعتناء النفس وغرض الكالم. والثالث ترتب ما يقع فيها من أبيات، وبنّي أن 

لوقع من الشعراء من يبدأ باملعنى األرشف ومنهم من خيتم به. املهم أن يصاغ الرأس بمعنى حسن ا

القانون الرابع فيام ، وبه يف الفصل اكون لئق  ييف النفوس، وأن يكون له علقة بام قبله وأن يردف بام 

جيب أن يقدم ويؤخر من الفصول وأرضب اتصاهلا ببعضها، ثم يعود إ  تصنيف الشعراء من حيث 

املكتفريي، ومرينهم لغ، ومنهم املبا  ما تضمنته فصوهلم من أوصاف اجلهات فهم يف ذلك ثالثة، منهم

 املخل.

ا ملو  ا با  عوا

ويتكون من مخسة فصول، تناول فيها إحكام مباين القصيدة، وكيفية حتسني األداء، وأشار إ  

منها ما كان  ؛وبعضها للمولدين ،ا بأشعار القدامىبراعة الستهالل واإلبداع يف املطالع، مستشهد  

 من اختياره هو ومنها ما كان لغريه. 

 رابع واألخير: القسم ال
من حيث  ؛وما تنقسم إليه من جد وهزل ،وأساليبها عرض يف ه ا الباب للطرق الشعريةت 

فنون األغراض، واختالفات أنحاء التخاطب، بحسب إيقرياع احليريل الشريعرية، وعريرف بمآخري  

عىل ، وه ا القسم حيتوي املوزون رب به أحوال الكالم املخيل املقفيوما تعت ،الشعراء يف مجيع ذلك

 أربعة مناهج، هي 

ا ملو  ا ءهمو

ون األغريراض، ومريا نزل ومن حيث فاهلد واجلمن حيث  ؛اإلبانة عن طرق الشعرويشمل 

 بام يتالءم مع النفوس، أو يتنافر معها.تعترب به أحواهلا يف كل ذلك 



 

 ، وبحث اخلصائص؛ اهلزل واجلدتتناول تقسيم الشعر إ  نوعني أربعة فصول،عىل وي توحي

، وتعرض ملا يليا بكل منهام من األغراض واملباين، وقريد ركريز نظرياتريه عريىل أصريول رية هلامالشع

 وقواعد فنية بالغية، ورجع إ  األخ  بمقالت احلكامء املتقدمني أمثال سقرا .

ا ملو  ا بقأنيو

 وما تقصده ه ه األغراض. ،فنون وأغراض كوهنامن حيث  ؛تناول طرق الشعر

ورضوب  ،تتناول ألوان الشعر بمختلف أغراضه وموضوعاته ،ويشتمل عىل مخسة فصول

اإلمداد الشعري باإلشارة إ  واقع الشاعر وجتاربه الشخصريية، وإ  القريوة املخيلرية. وعريىل هري ا 

 ؛بجامعة منهم نبغوا يف الصناعة وبلغوا منازل السمو واإلبداع ااألساس يشيد بشعراء العربية منوه  

 مي وابن خفاجة األندليس.كالرشيف الريض ومهيار الديل

املدح والرثاء والنسيب والفخرير )وأشار إ  طائفة من األغراض املعروفة يف الشعر مثل  

 والتهاين والستعطاف واهلجاء( وما يمتاز به كل وجه من أوجه الترصف لبلوغ الغاية املنشودة.

او ملو  ا بقأبي

 جيب أن تعترب به أحواهلا. األساليب الشعرية وأنحاء العتامدات فيها وماويشمل 

عىل ثالثة فصول أصلية عن األساليب الشعرية بأنواعهريا وخصائصريها ه ا املنهج يشتمل و

وهو من أجل ذلريك حيريث عريىل  ،ووجوه استعامهلا بحسب األغراض املختصة هبا واملنسجمة معها

 التزام الطريقة املتخرية واخلضوع ألحكامها.

ا ملو  ا با  عوا

ذلك وغريه   الشعراء يفنيوطرق املفاضلة ب ،وأنحائها ،ن املنازع الشعريةاإلبانة عويشمل 

 ما يعترب به أحوال الكالم وأحوال القائلني يف مجيع ذلك.، ومن أنحاء التصاريف يف ه ه الصناعة

 ،م اهب الشعراء ومآخ هم يف نظمهم الفصل األول والثاين يبينانيتألف من أربعة فصول، 

قضريية الفصل الرابع يتنرياول و ،قضية نقد الشعر، وصعوبة وظيفة الناقدل يتناووالفصل الثالث 

والفصل الرابع يتناول املتلقي من حيث التخييل  املفاضلة بني الشعراء، وصعوبات ورشو  ذلك

  .والوضوح والغموض لديه

 صاحب الكتاب: 

 - 1311 هريري614 - 611) ،يالقرطاجنحازم بن حممد بن حسن بن حازم هو أبو احلسن 

وأخ   ،له شعر، من أهل قرطاجنة رشقي األندلس، تعلم هبا وبمرسية ،أديب من العلامء م(1312

ومنهريا إ  تريونس، ، ثم هاجر إ  مراكش ،وتتلم  أليب عيل الشلوبني ،عن علامء غرناطة وإشبيلية

 صغري وهو صاحب املقصورة التي مطلعها  ،وله ديوان شعر ،وتويف هبا ،فاشتهر وُعّمر



 

 قريريريريد هجريريريريت يريريريريا يريريريريوم النريريريريوى هلل مريريريريا

 

 عريريريريىل فريريريريؤادي مريريريرين تبريريريرياريح اجلريريريريوى

 
 رشحها الرشيف الغرناطي يف كتاب سامه )رفع احلجب املنشورة عىل حماسن املقصورة(.

ا يف القوايف، وقصرييدة يف  وقد صنف يف البالغة ه ا الكتاب ال ي بني أيدينا، وصنف كتاب 

ا يف املسألة الزنبورية.النحو عىل روي امليم، ذكر منها ابن هشام يف املغني   أبيات 

بفريتح  -القرطرياجني »قال الشمني يف حاشيته عىل املغنريى   «ش رات ال هب»وقد جاء يف 

نسبة من قرطاجنة األندلس ل من  -القاف وراء ساكنة وطاء مهملة فألف فجيم مفتوحة فنون فياء 

فريقية إح هبا املنصور صاحب وامتد ،نزل تونس ،ريان من األدب ،اا بليغ  كان إمام   ،قرطاجنة تونس

 .(1)«بن األمري أيب زكريا حييى بن عبد الواحد بن أيب حفصاأبا عبد اهلل حممد 

أبو احلسن القرطاجني، من سواحل كورة تدمري، رشق كانت مدينة قرطاجنة مسقط رأس و

دأها بحفريظ ، ونشأ نشأة دينية بهاا ملكانة أبيه فيعيش الرغد والرفاهية، نظر  هبا األندلس، وعرف 

فوجهه إ  العربية، ومعرفة قواعدها، ثريم  ؛القرآن كأقرانه هناك، وتلقن تعليمه األول عىل يد أبيه

ليأخري  العلريم عرين  ؛القريبة من قرطاجة ،توجه نحو العلوم الرشعية واللغوية، وتردد عىل مرسية

ا مريالكي املري هب فكان فقيه   ،اكتملت عنارص ثقافتهوب لك  ،الطرسوين والعرويض  مثل ،علامئها

 ا.ا للحديث، راوية لألخبار واألدب، شاعر  كعامة علامء األندلس، حافظ   ،ابرصي        ا كوالده، نحوي  

واتصل  ،ا من اإلجازات واألسانيدوارحتل إ  غرناطة وإشبيلية لطلب العلم، حتى مجع كثري  

بمريراكش  «حريازم»وقد مكث  أيب عيل الشلوبني. آخر األمر بشيخه اجلليل عمدة احلديث والعربية

بعض الوقت، واتصل بالسلطان املوحدي الرشيد أيب حممد عبد الواحد بن املأمون، ثم ارحتريل إ  

وأنشده  - أيب زكرياء األول -ا، فقصد قرص املأمون احلفيص وعرف طريا السلطان مادح   ،«تونس»

وظل بتونس يف ظل احلفصيني  وطلب من األمري محايته واسترصخه، ،قصيدة طويلة أعلن فيها بيعته

يف الثالث والعرشين مرين  ،هري 614إ  أن تويف ليلة السبت يف الرابع والعرشين من رمضان، سنة 

 م.1312نوفمرب 

                                                 

( ينظر  ش رات ال هب يف أخبار من ذهب، لعبد احلي بن العامد احلنبيل، حتقيا  عبد القادر األرناءو ، وحممود 1)

(، مرص 3)واألعالم، للزركيل،   (،2/611هري )1416األرناءو ، دار ابن كثري، دمشا، الطبعة األو ، 

(3/126.) 



 

ابي ا ب ي أوواااري كأن

د برين خلريف برين حريازم األنصرياري حممريد بن حسن برين حممالسيوطي  حازم بن  عنهقال 

قال أبو حيان  كان أوحد زمانه يف الرينظم  واألدبشيخ البالغة  ،أبو احلسن ،ي النحوينالقرطاج

وروى عنريه أبريو  ،والنثر والنحو واللغة والعروض وعلم البيان. روى عن مجاعة يقاربون األلف

 ،فقريال  حريرب البلغرياء وبحرير األدبرياء ذو اختيريارات فائقرية ،وذكريره يف رحلتريه ،ديحيان وابن رش

ول أحكم من معاقد علم  ،من علم اللسان ما مجعممن لقيناه مجع  ال نعلم أحد   ،واخرتاقات رائقة

ا يف أمري   ،فهو بحرها الع ب واملتفرد بحمل راياهتا ،وأما البالغة ،البيان ما أحكم من منقول ومبتدع

جيمع إ   ،هائقار فهو محاد روايتها أو ،وأما حفظ لغات العرب وأشعارها وأخبارها ،الرشق والغرب

 .(1)والدراية أغلب عليه من الرواية ،ويرضب بسهم يف العقليات ،طوبراعة اخل ،ذلك جودة التصنيف

بعض املؤرخني  وهو خامتة شعراء األندلس الفحول، مع تقدمه يف معرفة لسان عنه قال و

 .(3)العرب وأخبارها

ا ب اجأ كااا بي، اأ ا  ينقيوا كأني

وله فيهريا شريأو لرييس  ،ا  باع فيها «حازم»ل تكاد ختلو دراسة يف البالغة والنقد إل ونرى لري 

بالقليل، وإنام هو يدلو بدلوه، ويعتز بوجهته ورأيه، كعامل له قدره، وناقد له وزنه، وحلقة وصل قوية 

وشاهد حي ماثل  ،بني الدرس البالغي العريب واليوناين، ثم هو عنوان للدرس البالغي يف األندلس

أشريار إليهريا وأشرياد هبريا  هري ه املكانرية، كبني أيدي الدارسني عىل تقدم ذلك الدرس البالغي هنريا

 ما ييل  املحدثون من أهل البالغة والنقد، ن كر منها عىل سبيل املثال ل احلرص

حازم القرطاجني أول النقاد املغاربة الري ين لقحريوا الريدرس أن  «أجمد الطرابليس»د.  ىري

ري ي يسريتحقان التقريدير ا يرينم عرين فهريم ووعريالبالغي باملعطى اليونرياين يف النقريد والبالغرية تلقيح 

 .(6)واإلعجاب

                                                 

( ينظر  بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة، جلالل الدين عبد الرمحن السيوطي، حتقيا  حممد أبو الفضل 1)

 (.1/461)إبراهيم، املكتبة العرصية، صيدا، لبنان 

 ( 366( ينظر  أزهار الرياض يف أخبار القايض عياض، للمقري، ص )3)

ساليب البديع، للسلجاميس، حتقيا  عالل املغازي، مكتبرية املعريارف، ( ينظر  مقدمة املنزع البديع يف جتنيس أ6)

 (.13الربا ، ص )



 

 يعد القرطاجنيأن  ايف الجتاه ذاته مؤكد   «البديع املنزع»كتاب حمقا  ويميض عالل الغازي

رائد الجتاه اليوناين يف النقد املغريب، ويعتربه صاحب الفضل يف إدخال نظريات أرسطو البالغية يف 

  .(1) مضامر النقد املغريب

دون أن  ، ارتباطه بالنظرة اليونانية يف تصوراته بشكل أو بريآخرد. إحسان عباس إ يشري و

 .(3)خيضع لتلك النظرة بح افريها

 .(6)«وهي ميزة جعلته ينفرد عمن جاء قبله من النقاد»قائال   كام ينوه بشمولية النقد عنده، 

إ  كتاب حازم، وعرض ملختلريف موضريوعاته يف إجيرياز  وقد أشاد د. حممد رضوان الداية

 .(4)وهو يتجاوز به مرحلة أعىل منه ،د، وعده أول كتاب عريب متكامل يف النقد األديبشدي

قمة من قمم النقد األديب يف اللغة  بل هو يعده بكتاب املنهاج، ويشيد د. حممد شكري عياد

ا يف ظهر ذلك واضح  ويثامر النقد العريب قبله، نه أويت أل ؛العربية، ونوه الدارس هبضم صاحب املنهاج

وبينريه يف قريوة بيريان  ،وبسريط وجريوه اخلريالف بينهريا ،ويف مناقشتها ورشحهريا ،راء األسالفآلمتثله 

 .(2)واقتدار

ا كان يف منهاجريه بريالغ التريأثري بحكمرية اليونريان وي هب الدكتور بدوي طبانة إ  أن حازم  

الثقافرية بوضوح التأثري اليوناين يف  «املنهاج»وفلسفتهم ومنطقهم، بحيث عكس ه ا األثر النقدي 

 .(6) العربية أكثر من كتابات غري حازم من املشارقة واملغاربة ممن عرفوا األدب وأصلوا قواعده

د. جابر عصفور بتكامل املفهوم النقدي عنريد حريازم، ويعتريربه الرتكيريب ملختلريف  ويشيد

، ول املحاولت النقدية السابقة، يف إطار نظرة شمولية تستوعب سائر املعطيات النقدية املوروثة

                                                 

 (. 63( ينظر  السابا، ص)1)

 (.69مالمح يونانية يف األدب العريب، د. إحسان عباس، ص )( 3)

 (.266م، ص )1616إحسان عباس، دار الثقافة، بريوت، ، د. ( تاريخ النقد األديب عند العرب6)

 (.246)، صم3،1611النقد األديب يف األندلس، د. حممد رضوان الداية، مؤسسة الرسالة، بريوت،  ( تاريخ 4)

( كتاب أرسطو طاليس يف الشعر، حتقيا وترمجة د. شكري حممد عياد، اهليئة املرصية العامة للكتاب، القاهرة، 2)

 (.346م، ص )1666

 (.341م، ص )1696رصية، الطبعة السادسة، ( البيان العريب، د. بدوي طبانة، مكتبة األنجلو امل6)



 

ساعية إ  جتاوز سلبياهتا يف سريبيل خلريا مفهريوم نقريدي متكامريل، يتسريم  ،عىل إجيابياهتاإل تبقي 

 .(1)أو األدوات اإلجرائية يف الوقت نفسه ،بالتامسك القوي، والثراء والتنوع عىل مستوى املفاهيم

اآوأ،ها ء، نيوا

يلفت انتباهه مدى اتساع آفاقه  ،وإسهاماته يف تاريخ أدبنا العريب «يالقرطاجن»املتتبع ملسرية 

اشريتهر بأنريه  حيريث ا فيهريا،  بارز  وتنوع معرفته، وكثرة إسهاماته، وهو يف كل واحدة منها يعد علام  

اإلمام يف النحو والعروض والبيان وله رساج األدباء يف فنه ل نظري له وله فيه اعرتاضريات عريىل »

وكل نكتة يريد إيرادها  ،وعبد القاهر والرماينوطريقه فيه خمالف لطريا السكاكي  ،أرباب البيان

وشريعره يف غايرية  ،وكترياب يف علريم القريوايف ،يقول يف أوهلا إضاءة وتنوير، ولريه ألفيرية يف النحريو

 .(3)«...العلو

ا فحسب، وإنام له آثار متنوعة، منها ما هو إبريداع شريعري، وصاحب الكتاب مل يكن بالغي  

نب البالغي أشهر اجلوانب لديه، وهو هب ا يواكب أعريالم ويبقى اجلا ،ومنها ما هو تصنيف نحوي

عرصه وعلامء وقته، ال ين وصفوا بريأهنم علريامء موسريوعيون، حيريث يمترياز ذلريك العرصري بعريدم 

يف » ،التخصص، حيث كانت ه ه سمة عامة متيز القرن الثامن اهلجري وال ي يليريه يف األنريدلس

ا ا )كاتب ريا أديب ريأكرب نموذج ل لك، كان طبيب  كوهنام يمتازان بظاهرة عدم التخصص، وابن اخلطيب 

 .(6)«..ا.ا وسياسي  ا متصوف  ا( فقيه  وشاعر  

ثالثة أقسام، جانب اإلبداع األديب من أشريعار، واجلانريب  «القرطاجني»من هنا تنقسم اآلثار التي خلفها 

 ؛تارخيه الطويل القرطاجنيالنحوي، ثم اجلانب البالغي النقدي ال ي عرف به واشتهر، فعرف النقد العريب عىل 

 ربام تفوق شهرته يف البالغة شهرته يف املجالني اآلخرين.  ، ال يكواحد من أشهر البالغيني

 ،البالغرية( –النحريو  –من هنا يمكن تقسيم آثاره األدبية إ  جوانب ثالثة خمتلفة  )الشعر 

 ونجملها فيام ييل 

 
                                                 

-139)، صم1662( مفهوم الشعر، د. جابر عصفور، اهليئة املرصية العامة للكتاب، الطبعة اخلامسة، القاهرة، 1)

136.) 

( البلغة يف تراجم أئمة النحو واللغة، للفريوزآبادي،، حتقيا  حممد املرصي، مجعية إحياء الرتاث اإلسريالمي، 3)

 (.1/13(، )1هري،   )1419الكويت، 

( الشعر األندليس يف القرن التاسع اهلجري، موضوعاته وخصائصه  قاسم احلسيني، الدار العامليرية للطباعرية 6)

 (.23م، ص )1616( 1والنرش، بريوت، لبنان،   )



 

 ثاره الشعرية: آاجلانب األول: 
وقريد انطلقريت ، وتتقلب أغراضه بني صوفية ووصفية وهزلية وجدّيرية «محاز»يتنوع شعر 

مدائحه من  شبابه إ  األمري املوحدي الرشيد، ثم إ  عدد من األمريراء احلفصرييني، ولريه منظومرية 

ا عىل بعض النامذج من ه ه األغراض يف املدح طويلة، تربو عىل األلف بيت  ، ولنعرج هنا رسيع 

   فمن اجتاهه الصويف قوله -

 سريريريبحان مريريرين سريريريبحته الشريريريهب والفلريريريك

 

 والشريريريمس والبريريريدر واإلصريريريباح واحللريريريك

 
وهي  ،«أزهار الرياض»املقري يف  اأوردهن كر له قصيدة وصفية ومن اجتاهه الوصفي،  -

 مطلعها   ،ايف اثنني وثالثني بيت  

ج  َأِدِر امُلدامريريريريريريريرية فالنسريريريريريريريرييم مريريريريريريريريؤرَّ

 

ُج   (1)والريريريريروض مرقريريريريوم الريريريريربود مريريريريدبَّ

 
 نجد يف النسيب قوله  ،زيلومن اجتاهه اهل -

 سريريريريلطان حسريريريرين عليريريريريه للصريريريريبا علريريريريم

 

 إذا رأتريريريريريه جيريريريريريوش الصريريريريريرب تنهريريريريريزم

 
ة يف مطلع قصرييدوهاك  ومنها املدائح، ،املراثي  منها ؛فهي عىل رضبني ،وأما أشعاره اجلدية

  يقول فيها – كرم اهلل وجهه -رثاء اإلمام احلسني بن عيل 

 ل تبريريريريريريريك حزنريريريريريريريا ليريريريريريريريوم بريريريريريريريني

 

 وذكريريريريريريريريريرير ريريريريريريريريريريريم بريريريريريريريريريريرامتني

 
ا، وقد أغريرم فيهريا تسعني بيت  التسعة والوأكثر شعره يف املديح، ومنه منظومته الطويلة ذات 

 يقول يف مطلعها  ، ثم جعل وجهته فيها مدح النبي «امرئ القيس»بالتضمني، فضمنها معلقة 

 لعينريريريريك قريريريريل إن زرت أفضريريريريل مرسريريريريل

 

 قفريريريا نبريريريك مريريرين ذكريريريرى حبيريريريب ومنريريريزل

 
ملا اشتملت عليه ه ه القصيدة من خصائص، املنظومة املتضمنة؛ ومل ينفرد أحد من قبل بمثل تلك 

 . بعد جيلكانت يف عرصه أشهر ما علم من نظمه، وتلقفها الناس بالرواية طبقة عن طبقة وجيال  

ومن أطول مدائح حازم وأجودها وأشهرها قصيدته املقصورة، التي حتتوي عىل ستة وألف 

والغرض  ،ورة ابن دريد. وكان داعي نظم ه ه القصيدةبيت، ذكر يف مقدمتها أنه عارض هبا مقص

ها هو مدح املستنرص باهلل احلفيص عىل جتديده احلنايا وإيصاله املرياء مرين زغريوان إ  تريونس، ثريم من

وبريدأ حريازم مقصريورته  ،وتطهري بالد األندلس مرينهم ،لغزو النصارىبه استرصاخه والستنجاد 

 طلعها مة، وا عىل التقاليد العربيبمقدمة غزلية جري  

                                                 

 (.364( وثا من كتاب أزهار الرياض، ص )1)



 

 هلل مريريريريا قريريريريد هجريريريريت يريريريريا يريريريريوم النريريريريوى

 

 عريريريريىل فريريريريؤادي مريريريرين تبريريريرياريح اهلريريريريوى

 
ملا حتويريه مرين ثريروة لغويرية  ؛وقد نالت من الهتامم الكثري، فهي جديرة بالدرس والتحليل

  ، منهابالرشح والتحليل وقد تناوهلا الرشاح والدارسون وجوانب تارخيية، تدل عىل سعة اطالعه،

رفع احلجب املستورة عرين حماسرين »املسمى   يغرناطالف احلسني القايض رشح أيب القاسم الرشي

 .(1)، وإن عاب بعضهم عليه أنه رصف املدح فيها ألهل الدنيا«املقصورة

 اجلانب الثاني: اآلثار النحوية: 
 من مشاهري النحاة، وله مؤلفان  ،يعترب حازم، كام أورد ذلك السيوطي واملقري

ب لبن عصفور أسامها أوهلام  رسالة يف الرد عىل ، وهري ا «شد الزناد عىل جحفلة احلامر» كتاب املقرِّ

 ىل م هب حازم واجتاهه النحوي.ا بالتعرف عاملؤلف مفقود بكامله، وقد كان وجوده جدير  

ري بدوقصيدته النحوية، وحتتوي عىل تسعة عرش ومائتي بيت، وي والثاين  ا أراد هبريا أن حازم 

 طلعها موضع متن يف علوم العربية، و

 احلمريريريريريد هلل ُمعريريريريرييل قريريريريريدر مريريريريرين علريريريريريام

 

 وجاعريريريل العقريريريل يف سريريريبل اهلريريريدى علريريريام

 
وابتدأها حازم ب كر مدينة تونس، ومدح املستنرص، ثم حتول إ  موضوعه األصيل، فتحدث عن 

 ،قطع احلديث بعد اإلشارة إ  اخلالف الواقع بني زعيم البرصة سيبويهاناملباحث النحوية العديدة، إ  أن 

 الكوفة الكسائي حول املسألة الزنبورية، وعقب عىل ه ه املناظرة بقوله وزعيم 

 والغريريريبن يف العلريريريم أشريريريجى حمنريريرية علمريريريت

 

ا عريريريريامل  هضريريريريام  وأبريريريريرح النريريريرياس شريريريريجو 

 
 والنقدية:الثالث: اآلثار البالغية  اجلانب

ا قيام  يف النقد والبالغة، ويبدو أنه –بال شك  –وقد ترك لنا أبو احلسن  أو  خّلف ثالثرية تراث 

  بياهنا كام ييل أربعة مؤلفات يف فنون البالغة والشعر

ا عليه، وه ا الكتاب وأن لبن رشيد رشح   ،ا لكتاب يف التجنيسفنجد عند السيوطي ذكر   -

 مفقود حتى اآلن.

ح باسريمه، وُيَظريّن أن أكثريره مفقريود. أشريار  - وله كتاب يف العروض وعلم القوايف مل يرصِّ

ا آخر سامه حازم كتاب القوايف، ل اخلوجة إ  أنه وجد مع نص املنهاج كتاب  الدكتور حممد احلبيب بن 

وجيوز أن يكون املقدار املوجود هو املتن ال ي عّقب  ،يعدو ثالث ورقات صنفت لألمري املستنرص

                                                 

 (.366)( ينظر  أزهار الرياض يف أخبار القايض عياض للمقري، ص 1)



 

عليه ابن رشيد بالرشح، ثم فقد بقية الكتاب. وينسب املقري للرحالة ابن رشيد رشحا عىل كتاب 

 .«وصف القوادم باخلوايف يف رشح كتاب القوايف»م سامه القوايف حلاز

 ومن ه ا النوع من اآلثار كتابه املنهاج.

وبناء عىل ما سبا، نكون قد أملحنا ملكانة أيب احلسن القرطاجني العلميرية، وآثرياره البالغيرية 

 .والنقدية والنحوية الباقية، التي متتلئ بالعلم الوافر، والفكر الراشد، والنظر الثاقب



 

 مفهوم الشعر
 :«حازم»طبيعة الشعر عند 

ونظرته إ  عريامل الشريعر،  ،ا جيمع بني النهج القديم يف ه ا املجاليعرف حازم الشعر تعريف  

 فيضفي عليه صبغة بالغية، يقول  

ويكره إليها ما  ،من شأنه أن حيبب عىل النفس ما قصد حتبيبه إليها مقفيالشعر كالم موزون 

وحماكاة مستقلة  ،بام يتضمن من حسن ختييل له ،لتحمل ب لك عىل طلبه أو اهلرب منه ،رهيهقصد تك

وكل  ،وع ذلكمأو بمج ،أو قوة صدقه أو قوة شهرته ،ة تأليف الكالمئبنفسها أو متصورة بحسن هي

فإن الستغراب والتعجب حركة للنفس إذا اقرتنت بحركتهريا  ،ذلك يتأكد بام يقرتن به من إغراب

 .(1)يالية قوي انفعاهلا وتأثرهااخل

يمكن وصفها بأهنا نظرة سباقة، فحني يتناول  ،بأهنا نظرة شمولية عامة «حازم»وتتميز نظرة 

نراه يتدرج بالكلمة من التخصيص  «بناء لغة الشعر»مفهوم الشعر وطبيعته يف مؤلفه  «جون كوين»

ري ا هبا نحو التعميم؛ حيث يشري إ  أهنا كانت تعني يفمتجه   ا هريو ا أدبي ريالعرصري الكالسرييكي جنس 

فصريارت كلمرية  ،القصيدة، وقد اتسع معناها عىل أثر التطور ال ي يبدو أنه واكريب الرومانتيكيرية

أصبحت يقول   «جون كوين»بتعبري  -ثم ، الشعر تعني التأثر اجلاميل اخلاص ال ي حتدثه القصيدة

ويمكن أن يثري ه ا اللون من املشاعر، شعر تطلا عىل كل موضوع يعالج بطريقة فنية راقية  كلمة

 .(3)إلخ -...شعر املوسيقى، وشعر الرسم- يف الفنون أطلا أول  

 (هري 614 - 611)  من أعالم البالغة يف القرن السابع اهلجريومن العجيب أن نجد علام  

 راسرية،الد موضريع املفهريوم هري ا ليضع املتفرد البني السبا ه ا كل ويسبا املفهوم ه ا بوعيه يبلغ

اوله طبيعة الشعر وتعريفريه تن يف القرطاجني يتفرد حيث ه ا؛ ومؤلفه لدراسته منطلقا منه وجيعل

قدم تعريفا عاما  بلا فحسب، عن النقاد والبالغيني العرب بأن تعريفه للشعر مل يكن عروضيا لغوي  

كحد لإلبداع  حاكاةللتخييل أو املمن خالل تناوله ينم عن وعي بالفنون التي متت إ  الشعر بصلة، 

اع بعامرية كفرين التصريوير أو الفني، ويتميز ذلك املفهوم لديه بأنه يمكن أن ينسحب إ  عامل اإلبريد

 أو غريمها من الفنون اإلبداعية. املوسيقى

                                                 

 (.91( املنهاج، ص )1)

 (.19م، ص )1666(، 6( بناء لغة الشعر  جون كوين، ترمجة د. أمحد درويش، دار املعارف،   )3)



 

أن األدب  ،املنظرون من أهل الصناعة يف العرص احلريديث هوذلك التصور هو عينه ما أعلن

 نسية، وأدركه إبان تلك املرحلة احلديثة من األدب العاملي. والنقد قد بلغه عقب ظهور الروما

وليس من باب الغلو القول بأن حازما كان سابقا رجال زمانه، يمتلك من الرؤية، وصدق 

التي تناوهلا شاهدة عىل ذلك، فنراه يتناول الريدرس مؤلفاته، بام فيها من القضايا احلدس الكثري، و

حيريت يريأيت ذلريك  ؛البالغية املعارصة يف الغرب، وأكثر من ذلريك ام تشري إليه الدراساتالبالغي ب

ا لجتاهات حريازم وآرائريه البالغيرية، حريني جيعريل الدرس البالغي الغريب يف تقدمه وهنضته موافق  

من البالغة علم اللسان الكيل ال ي تندرج حتته علوم اللسان اجلزئية، ويأيت التصور البالغي  «حازم»

 الغة ضمن علم اللسان، أليس ذلك دليال  عىل أنه سابا عرصه.مباحث الب احلديث فيجعل

وأصل هلا يف الرتاث، وأشار  ،«حازم»املفهوم الشعري لدى  لقد تناول د. حممد عبد املطلب

يف الرتاث النقدي العريب يف صريورتني  املصريدر الصريناعي، وصرييغة  إ  أن الشعرية جاءت إمجال  

كاد ينعدم إل عند حازم القرطاجني، ال ي أفاد من اتصرياله النسب، وأن تردده بالصورة األو  ي

أما إذا تناولنريا املصريطلح يف صريورته  الشعرية يف كتابه فن الشعر.من خالل مفهوم بفكر أرسطو، 

، «املعرياين الشريعرية»الثانية فهو يرتدد بكثرة يف املؤلفات القديمة النقدية والبالغية، وذلك كقوهلم 

 .(1)لخإ «... األبيات الشعرية»و

مفهوم الشعر واحلديث عن طبيعته، نجد جمموعة من املصطلحات  «القرطاجني»حني يتناول 

أو املخيلة، وه ه املصطلحات قريد  ،والقوة املتخيلة ،والتخييل ،والتخيل ،املحاكاة  منها ،تطالعنا

قبيريل، لكرين يعدها من قبيل الرتادف، فينوع بينها من ه ا ال و للوهلة األو  وكأن القرطاجنيتبد

يوظف استخدامه لتلك املصطلحات بعناية بالغة تنم عن وعي  «القرطاجني»بيشء من التأمل، نجد 

 ا.ا مقصود  بمرادها، فهو يعي متاما ما يصنع، فيكون استخدامه هلا استخدام  

يوظف لكل طرف ما  «حازم»فهناك أربعة أطراف مشرتكة يف العمل الشعري، حني يتناوهلا 

لحات، وهي الفن ذاته، والعالقة بني الشاعر وعامله، وطاقات الشاعر وإبداعاته، يناسبه من مصط

واملتلقي، فحني يكون بصدد احلديث عن الفن عامة فنراه ل يميز بني تلريك املصريطلحات، أمريا يف 

معرض حديثه عن عالقة الشاعر بعامله، فإنه يميل إ  اسريتخدام مصريطلح املحاكرياة، ويف تنرياول 

التخيريل »، وتريأيت املصريطلحات الثالثرية «التخيريل»إبداعاته فيميل إ  مصطلح طاقات الشاعر و

العمريل »أل وهو  ،ترد كلها يف حديثه عن الطرف الثالث يف العملية اإلبداعية «واملخيلة واملتخيلة

                                                 

 م.1661( ينظر  قضايا احلداثة عند عبد القاهر اجلرجاين، د. حممد عبد املطلب، 1)



 

عىل أساس أن ذلك العمل الفني اإلبريداعي هريو ثمريرة تلريك القريوة  نفسه، «الشعري أو اإلبداعي

 .(1)اإلبداعية

فإنه  ،أو املستقبل ل لك العمل الفني «املتلقي»عن الطرف الرابع وهو  «القرطاجني» يتحدث وحني

تظهرير يف  «القرطرياجني»وتلك الستخدامات تنم عن ثقافة لريدى  «التخييل»يميل إ  استخدام مصطلح 

رؤيته التي توظيفه لتلك املصطلحات؛ حيث يستخدم التخييل مع املتلقي من باب أن الشاعر حياول أن ينقل 

 فيتمكن املتلقي من متثل العامل كام يراه الشاعر املبدع. ؛يراها إ  املتلقي

وكتابه فوق ما حيتمريل، فلريم يكرين الرجريل ليتنرياول  «القرطاجني»ولن نستطيع أن نحمل 

الشعرية كمنهج من مناهج النقد، بمفهومه يف نظريات األدب والنقد اليوم، وإنام تناولريه بوصريفه 

وبوصفه واحدا من مكونات النص األديب، وإن كان ه ا الفهم ل يغض من إبداعه، أو  ظاهرة فنية،

 جهده البالغي والنقدي عىل اإلطالق.

ا بالتخييل واملحاكاة، حتى ا شديد  ا يلفت النتباه أن مفهوم الشعر عند حازم ارتبط ارتباط  ومم

ملعترب يف حقيقة الشعر إنريام هريو إذ ا»يقول  يث ح ؛عد التخييل واملحاكاة من أهم مقومات الشعر

 .(3)«التخييل واملحاكاة يف أي معنى اتفا ذلك

ا كأنيا بهباو

إهنم كانوا »أن يبني مكانة الشعر عند العرب نقل كالم ابن سينا القائل فيه   «حازم» ملا أراد

ه ا عىل »  ثم علا عليه حازم قائال   «فينقادون حلكمه ويصدقون بكهانته ،ينزلون الشاعر منزلة النبي

 ،أن العرب انتهت من إحكام الصنعة اجلديرة بالتأثري يف النفوس إ  ما مل تنته إليه أمرية مرين األمريم

لضطرارهم إ  التأنا يف تأسيس مباين كالمهم وإحكام صنعته بسكناهم البيد البسريابس يف غريري 

فاخت وا  ،يمون به معايشهمفكانوا أخلا أمة بأن يكثر تنازعهم فيام يق ،إيالة تربطهم وسياسة تضبطهم

ا للريوعظ  ونثرير  واخت وا الكريالم املحكريم نظريام   ،واخت وا اخليل للعز واملنعة ،اإلبل لرتياد اخلصب

 .(6)«واحلض عىل املصالح

االا ضا بهباوا

ل خيلو ه ا اجلانب من تأثري أرسطو، حني يقسم الشعر عىل مبدأ النظرية األخالقيرية، مرين 

حريني ميريز بريني الرتاجيريديا  «أرسريطو»أ املحاكاة، وهو ذاتريه مريا صرينعه حسن وقبيح، بناء عىل مبد
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 .والكوميديا عىل أساس النظرية األخالقية

واحلا أن أرسريطو مجريع بريني »تمني بدراسة األدب العرب قائال   أحد املهوقد عرب عن ذلك 

لنظريرة األخالقيرية؛ ا تغلب عليه االفنون عىل مبدأ املحاكاة، ثم ميز بني الرتاجيديا والكوميديا متييز  

فالرتاجيديا عنده تصوير لألخبار وللجوانب السامية من اإلنسان؛ أما الكوميديا فتصوير لألدنياء، 

 .(1)«ا يثري السخرية من ترصفاهتم القبيحةتصوير  

نظرته إ  الشعراء وجعل ه ا التصنيف ميزانا لقبول الشاعر، وقد نقل  «أرسطو»وقد وضح 

يقبل شاعر حيكي كل جنس، بل نطرده وندفع مالحته وطيبه، ونقبل عىل ول »عنه قوله   «حازم»

 .(3)«شاعرنا ال ي يسلك مسلك اجلد فقط

واضعا نصب عينيه مبدأ األخالق،  «جد وهزل»نظرته إ  طريقة الشعر  «حازم»وقد جعل 

ويل فأما طريقة اجلد فهي م هب يف الكالم تصدر األقا»يقول  ، حني «أرسطو»وقد وضح فيه أثر 

 فيه عن مروءة وعقل بنزاع اهلمة واهلوى إ  ذلك.

وأما طريقة اهلزل فإهنا م هب يف الكالم تصدر األقاويل فيه عن جمون وسخف بنزاع اهلمة 

 .(6)«واهلوى إ  ذلك

فإذا كريان مقصريده »  قائال  ا عن اهلزل، ونراه يشري إ  رضورة أن ينأى الشاعر باملدح بعيد  

تمد من األلفاظ والنظم واملعاين واألسلوب ما يكون فيه هباء وتفخيم، وإذا الفخر كان الوجه أن يع

كان املقصد النسيب كان الوجه أن يعتمد منها ما يكون فيه رقة وع وبة من مجيع ذلك، وك لك سائر 

 .(4)«فإن طريقة البالغة فيها أن تفتتح بام يناسبها ويشبهها من القول ،املقاصد

الشعر الشائعة لدى الناس، فبعضهم ي هب إ  أهنا ستة أقسام، إ  أغراض  «حازم»أشار 

ألن التشبيه راجع إ  معنى  ؛مدح وهجاء ونسيب ورثاء ووصف وتشبيه، وبعضهم يقول بأهنا مخسة

 الوصف.

فقد تبني أن أمهات »وقد جعلها أربعة رئيسة، يقول   ،وينتهي إ  تقسيمه اخلاص بعد كل ذلك

هاجي وما تالتهاين وما معها والتعازي وما معها، واملدائح وما معها، وال الطرق الشعرية أربع، وهي
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معها، وأن كل ذلك راجع إ  ما الباعث عليه الرتياح، وإ  ما الباعث عليريه الكريرتاث وإ  مريا 

 .(1)«االباعث عليه الرتياح والكرتاث مع  

ا بحينعوا

يشري إ  أمهيرية البريديع،  «احازم  »رى إذا كان البديع يبحث يف وجوه حتسني الكالم، فإننا ن

وكيف أوله العرب عنايتهم حلاجتهم إ  حتسني الكالم، وتنميقه، وما شجع عىل ذلك اختصرياص 

 «حريازم»وتتميز العربية كلغة عن غريها من اللغريات، يقريول  ،اللسان العريب بخصائص ينفرد هبا

مها بأشياء ل توجد يف غريه مرين ولشدة حاجة العرب إ  حتسني كالمها اختص كال» منوها ب لك 

ومن ذلريك  ،ألن يف ذلك مناسبة زائدة ؛فمن ذلك متاثل املقاطع يف األسجاع والقوايف ؛ألسن األمم

ونياطتهم حرف الريرتنم بنهايريات  ،واعتقاب احلركات عىل أواخر أكثرها ،اختالف جماري األواخر

 .(3)«ا للكلم بجريان الصوت يف هناياهتاألن يف ذلك حتسين   ؛الصنف الكثري املواقع يف الكالم منها

وهل ا   ناقال  عن غريه ول لك نراه يشري إ  تفرد الشعر العريب واختصاصه بالقافية، فيقول

إن األلسن العجمية متى وجد فيها شعر مقفى فإنام يرومون أن حيتري وا فيريه حري و »قال أبو نرص  

 .(6)«ا يف أشعارهم القديمةوليس ذلك موجود   ،العرب
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 عالم الشاعر
 وفيه:

 :أدوات الشاعر( –احملاكاة )
تتمثل يف تأثر  «حازم»العالقة بني الشعر والعامل تكاد تتلخص يف نظرية املحاكاة، وهي لدى 

الشاعر بالبيئة املحيطة، وكل ما يقع من شئون حياتية عظيمها وحقريها، من شأهنا التأثري يف خيال 

 مكن للشاعر إدراكه بحسه أو عقله.وكل ما ي ،ته وجتاربهاملبدع، متمثلة يف خرب

ا ف  اا ةأهأروا

ويكاد يميز ، لعالقة بني الشاعر وعاملهلإ  استخدام ه ا املصطلح يف تناوله  «حازم»يميل 

ويصنفه وحيدد انتامءه وفقا هل ه النظرية، نظريرية املحاكرياة، فاملنهرياج  «حازم»ه ا املصطلح كتاب 

يتميز عن مقدمة ابن خلدون ألنه حلقة واضحة يف تراث نقدي ممتد؛ حلقة يمكن »  «كتاب حازم»

، ويتضح املقصود ب لك عندما نأخ  الثالث عرش امليالدي()تتبع أصوهلا من  القرن السابع للهجرة 

التريي سريادت  «نظرية املحاكرياة»إ   -يف هناية املطاف –يف احلسبان أن إنجاز حازم النقدي ينتمي 

 .(1)«نقدي يف العصور القديمة والوسيطةالفكر ال

 ويرجع شيوع نظرية املحاكاة آنئٍ  إ  سببني  

وافرتاض أن الشاعر كالرسام والنحات حياكي العامل  ،تداخل املعرفة اإلنسانية وقتئ ٍ  األول 

 ا إياها بالكلامت.مصور   ،أو العامل الداخيل )النفعالت( ،اخلارجي )املحسوسات(

اية بالسلوك البرشي وتقويم املعرفة والفكر واإلبداع عىل أسس أخالقية، فكان العن والثاين 

 .(3)املرجو من فن الشعر أن يقبح القبيح وجيمل اجلميل لتنفري املتلقي أو حتبيبه فيه

يربط بني التخييل وبني املحاكاة كرش  أسايس لكي  «احازم  »يف أن  «املحاكاة»وتكمن أمهية 

ا عىل ختييريل وموجريودة فيريه فام كان من األقاويل القياسية مبني  »يث يقول  ا، حيكون الكالم شعر  

 .(6)«افهو يعد قول شعري   ،املحاكاة

ال ي كان مغرما بنظرية املحاكاة، حتى  «أرسطو»بري  «حازم»وتظهر ه ه النظرية مدى تأثر 

 رتك بينها مجيعا.إنه مجع بني الفنون يف قيامها عىل مبدأ املحاكاة، فكانت القاسم املش  قيل
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كان الواجب يف املحاكاة أن يتبريع »وقد صنف املحاكاة ورتبها من األعىل إ  األدنى بقوله  

وهي أدنريى مراتريب  ،أو ل يبعد عن مساواته ،اليشء بام يفضله يف املعنى قصد متثيله به أو يساويه

 .(1)«املحاكاة

فأفضل الشعر »ة الشعر،  بقوله  ا جلودبل أكثر من ذلك حني جيعل من حسن املحاكاة معيار  

 .(3)«وقامت غرابته ،أو خفي ك به ،وقويت شهرته أو صدقه ،تهئما حسنت حماكاته وهي

اات أاا ةأهأرو

ا عىل بطريقة أقرب إ  التقسيم الفلسفي، متكئ   -حسب املحاكى به  -يصنف حازم املحاكاة 

  املحسوس واملعنوي، بالتبادل، يقول 

أو بمفريروض الوجريود مقريدره. وحماكرياة  ،ا بموجودن أن حياكي موجود  ل خيلو املحاكي م

املوجود باملوجود ل ختلو من أن تكون حماكاة ءيء بام هو من جنسه أو حماكاة ءيء بريام لرييس مرين 

أو مدرك بغري احلس بمثله يف  ،أو غري حمسوس بمحسوس ،جنسه. وحماكاة حمسوس بغري حمسوس

أو معترياد  ،أو مستغرب بمستغرب ،اإلدراك. وكل ذلك ل خيلو من أن يكون حماكاة معتاد بمعتاد

وكلام اقرتنريت  ،اوكلام قرب اليشء مما حياكى به كان أوضح شبه   ،أو مستغرب بمعتاد ،بمستغرب

  (.6)الغرابة والتعجيب بالتخييل كان أبدع. 

ا ا ب كره، مقرتن  كاة هو أن يقرتب اليشء مما حياكى به ويكون أوضح شبه  وأهم معيار للمحا

 س املتلقي من الغرابة والتعجيب.بام يؤثر يف نف

ويقسم املحاكاة حسب مقصودها إ  أقسام ثالثة  حماكاة حتسريني وتقبرييح وثالثرية حماكرياة 

 من القسمني األولني. د إ  التعجب والعتبار، وهي أدنىتقص ،مطابقة

ا للمحاكاة بغض النظر عن رضوهبا وتقسيامهتا، فاألهم واألساس أن معيار   «حازم»ضع وي

ويعرف ويشتهر به املوضوع املحاكى، ثم يرتب  ،يعمل الشاعر فكره وخياله إلدراك أهم ما يتميز به

    «حازم»أولوية املحاكاة يقول 

تناهية يف الشهرة واحلسن فالواجب أن تؤخ  أوصافه امل ،وإذا حوكي اليشء مجلة أو تفصيال»

ويف الشهرة والقبح إن قصد التقبيح. ويبدأ )يف احلسن( بام ظهريور احلسرين فيريه  ،إن قصد التحسني

والنفس باللتفات إليه  ،ويبدأ يف ال م بام ظهور القبح فيه أوضح ،أوضح وما النفس بتقديمه أعنى
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ويكون بمنزلة املصور ال ي يصور أول  ،وينتقل من اليشء إ  ما يليه يف املزية من ذلك ،أعنى اأيض  

 .(1)«ثم ينتقل إ  األدق فاألدق ،ما جل من رسوم ختطيط اليشء

وما هو جدير بالهتامم هنا تقسيم املحاكاة من حيث التقليد والبتكريار، فالتشريبيه املبتكرير 

اد، وهو ما يشري ا يف النفوس من التقليدي املعتاد، من باب أن النفس أنست باملعتاجلديد أشد تأثري  

ومن جهة ما تكون  ،من جهة ما تكون مرتددة عىل ألسن الشعراء قديام هبا العهد»بقوله   «حازم»إليه 

 .(3)«طارئة مبتدعة مل يتقدم هبا

اأاهطا ةأهأروا

ا للمحاكاة كي تؤثر يف النفس، فاحلرص عىل ترتيب الكالم وفا ما هو رشوط   «حازم»يضع 

ا كان تقديم الصور عىل أهنا جمرد أجزاء منفصلة، فهي صور جزئية وليسريت عليه يف الواقع، إل إذ

وكري لك سريائر  ،ا للعنريافال يوضع النحرير يف صريور احليريوان إل تالي ري»  ، عرب عن ذلك بقولهكلية

كام  ،فالنفس تنكر ل لك املحاكاة القولية إذا مل يوال بني أجزاء الصور علة مثل ما وقع فيها ،األعضاء

كاة املصنوعة باليد إذا كانت ك لك. فإن وقعت حماكاة عىل ه ا النحو من فساد الرتتيب تنكر املحا

فالواجب أن يعتقد فيها أهنا صور جزئية إذا كان كل جزء منها قد خيل عىل حدته عىل ما جيب فيه ل 

 .(6)«فيجب هل ا أن تعترب املحاكاة تفاريا ،صورة كلية ألن املجموع ليس له نظام املجموع

عىل إظهار اجلانب ال ايت لدى الشاعر، فيبني دور الشاعر املبدع يف املحاكاة؛ حيث  «حازم»رص وحي

يعطيه حرية تعديل الواقع أو جتميله أو إكامل ما يمكن أن يكون هب ا الواقع من نقص، متفقا يف تلك النظرة 

ان فجعل مجيع أعضائه عىل إنا ل نلوم مصورا إن صور صورة إنس»مستعينا بكالمه، يقول   «أفالطون»مع 

إنه ليس يمكن أن يكون إنسان عىل ه ه الصورة، وذلك أن املثال ينبغي أن يكريون   غاية احلسن، فنقول له

 .(4)«كامال، وأما سائر األشياء التي هو هلا مثال فحسنها بقدر مشاركتها ل لك املثال

وهريو  ،خدمرية هدفريهوإعريامل عقلريه وحواسريه يف  ،وهو ب لك يفسح املجال ل اتية الشاعر

 ا يف النفس.من تزيني أو تقبيح الواقع املحاكى كي يرتك أثر   ؛الوصول بالنص إ  غرضه

                                                 

 (.111( املنهاج، ص )1)

 (.66( املنهاج، ص )3)

 (.114( املنهاج، ص )6)

 (.116( املنهاج، ص )4)



 

 من تتمة ضوابط الشعر وأدواته الالزمة للشاعر عند حازم   

ا بحا، لكي يستقيم للشاعر طريقه، ويمتلك أدواته، ويصري ما يقوله شعر   ؛املراد هبا مقومات الشعروهي 

صحة الطبع، وجودة الفكر، ومالزمة الشعراء، وإزاحة املعاين املتعلقة   ، وترتيب للكالم، فال بد له منل جمرد نظم

. وغريها، ويمكن باملهن املختلفة، وإيثار ما تتعلا به النفوس، والبعد عن إدراك ال هن والسعي إ  إدراك احلس..

 بياهنا بيشء من اإلجياز عىل النحو التايل 

اوبثيا باحأو

كي ينطلا نحو  ؛واملقوم األول للشاعر ،صد هبا املوهبة الفطرية التي تعد الركيزة األو يق

ا، واملتكئ عىل طباعريه وحريدها يف عامل الشعر، وهي وحدها ل تكفي ألن جتعل من صاحبها شاعر  

رأيه  «حازم»صناعة الشعر هو واهم؛ ألن الطباع وحدها لدى حازم ل تكفي هل ه الصناعة، ويعلل 

 ،األلسنة من اللحن عىل ن الطباع قد تداخلها من الختالل والفساد أضعاف ما تداخلإ»ا بقوله  ه 

 ،فهي تستجيد الغث وتستغث اجليد من الكالم ما مل تقمع بردها إ  اعتبار الكالم بالقوانني البالغية

 .(1)«فيعلم ب لك ما حيسن وما ل حيسن

ا  ،را بفكاو

املوهبة يف طريقها القويم، فإن ذلك وحده ل يكفي، فالطباع واستقامت  ،فإذا صحت الطباع

كانت يف حاجة إ  التقويم واإلصالح من أجل تصحيح املعاين والعبارات، فريإذا صريحت املعرياين 

فإهنا يف حاجة إ  فكر جيد، يلفت النتباه، وجيري ب  ،واستقامت عىل درب الشاعرية ،والعبارات

وصحة الطبع وجودة الفكر مها ركيزتان  ،وق لالستامع واستحساناملتلقي، بام يثري يف النفس من ش

إذ مل تكن العرب تستغني بصريحة »قول رمحه اهلل  ي؛ يف حاجة إ  الدربة والنقد واملامرسة والتبصري

 ،طباعها وجودة أفكارها عن تسديد طباعها وتقويمها باعتبار معاين الكالم بالقوانني املصححة هلا

دارسه يف أنديتها ويستدرك به بعضهم عىل بعض وتبصري بعضهم بعضا يف ذلك. وجعلها ذلك علام تت

لو تتبعه متتبع مريتمكن مرين الكتريب  ،وقد نقل الرواة من ذلك اليشء الكثري لكنه مفرق يف الكتب

 .(3)«الواقع فيها ذلك لستخرج منه علام كثريا موافقا للقوانني التي وضعها البلغاء يف ه ه الصناعة

                                                 

 (.36( املنهاج، ص )1)

 (.36( املنهاج، ص )3)



 

 ا الدربة، والتعلم؟ إهنا ل تكون إل بمالزمة الشعراء..وكيف تتحق

  ا  يا بهبا ووا

وعىل طريقة تلقي العلم الديني عن الشيوخ، وتناقله من جيريل إ  جيريل، بريأن جييريز العريامل 

إ  أن ذلك أمر رضوري للدربة عىل الشعر وإتقانه،  «حازم»تلمي ه، ويسمح له بأن حيدث عنه يشري 

ا منهم إل وقد لزم ا جميد  وأنت ل جتد شاعر  »  ، يقول رمحه اهلل بمالزمة الشعراءلن يتأتى ذلك إلو

واسريتفاد عنريه الدربرية يف أنحرياء التصرياريف  ،وتعلم منه قوانني الرينظم ،ا آخر املدة الطويلةشاعر  

وأخ ه هدبة عن  ،وأخ ه مجيل عن هدبة ابن خرشم ،البالغية. فقد كان كثري أخ  الشعر عن مجيل

 ،وأخ ه زهري عن أوس برين حجرير ،وكان احلطيئة قد أخ  علم الشعر عن زهري ،ن أيب خازمبرش ب

وك لك مجيع شعراء العرب املجيدين املشهورين. فإذا كان أهل ذلك الزمان قد احتاجوا إ  التعلم 

 .(1)«بل أية نسبة بني الفريقني يف ذلك؟! ،فام ظنك بأهل ه ا الزمان ،الطويل

 ونيوح  حيا ملبأنيا مل 

إ  رضورة البعد عن املألوف مما يعرفريه اجلمهريور، أي رضورة النريأي عرين الكريالم  «حازم»وينبه 

  ألهنا ل تصلح للشعر، يقول  ؛واملعاين املبت لة يف الشعر، وخص من ذلك املعاين التي تتعلا بأهل املهن

ين اوذلك نحو املع ؛واعلم أن من املعاين املعروفة عند اجلمهور ما ل حيسن إيراده يف الشعر»

فإن غالب عباراهتم ل حيسن أن تستعار ويعرب هبريا عرين معريان  ،املتعلقة بصنائع أهل املهن لضعتها

 .(3)«تشبهها ألهنا مزيلة لطالوة الكالم وحسن موقعه من النفس

ا جلودة املعاين يف الشعر، فيوجه الشعراء نحو ما هو أكثر من تأثر النفس معيار   «حازم»جيعل 

كاحلنني أو التأمل، وما تنج ب  ؛وما تتعلا له من املعاين التي فطرت عليها النفوس ،ا يف النفوستأثري  

كالطريف املستغرب، مع ع وبة اللفظ ورقة املعنى،  ؛كالربوق، وما تتشوق إ  سمعه ؛إ  وصفه

هريم ءيء ومن قرص عن تف»، يقول يف ذلك  ول يضع هنا رش  املعرفة أو الفهم عند اجلمهور حائال  

 -وإن كان ل يعرفه مجيع اجلمهور  -كام أن اللفظ املستع ب  ،من ذلك مل يعوزه وجدان من يفهمه إياه

ما يتصل به من سريائر  ،ملن ل يفهمه ،ألنه مع استع ابه قد يفرس معناه ؛مستحسن إيراده يف الشعر

                                                 

 (.39( املنهاج، ص )1)

 (.31( املنهاج، ص )3)



 

كونه مما يعرفه خاصة اجلمهور ل ؛وجدان مفرسه االعبارة. وإن مل يكن يف الكالم ما يفرسه مل يعوز أيض  

 .(1)«واإلتيان بام يعرف أحسن ،أو كثري منهم

 ح،، كا باه وا

املعاين التي ل يدركها اجلمهور؛  ،يف مقابل املعاين التي يألفها اجلمهور ويعرفها «حازم»يقصد 

ل جتد صدى يف أي ل ختضع إلدراكه العقيل لبعده عنها مثل املعاين العلمية، فإن تلك املعاين العلمية 

وليس األمر يف ما ». يقول  .ول تؤثر فيه مثل املعاين العريقة يف الشعر األصيلة فيه. نفس اجلمهور،

مع أن أحدهم إذا أمكن  ،فإن أكثر اجلمهور ل يمكن تعريفهم إياها ؛ذكرته كاألمر يف املسائل العلمية

لكون تلريك  ،رنا أهنا العريقة يف طريقة الشعرتعريفه إياها مل جيد هلا يف نفسه ما جيد للمعاين التي ذك

 .(3)«ال هن ليس احلسن والقبح والغرابة واضحا فيها وضوحه يف ما يتعلا باحلس  املعاين املتعلقة 

ال ي يأيت باملعاين العلمية بأنه مدٍع للشعر، وبأنه قد أتى بنقيض ما جيب  «حازم»وقد وصف 

وإنام يورد املعاين العلميرية يف كالمريه مرين يريريد »يقول  يف الشعر من معان وجدانية رقيقة مؤثرة، 

ا إل عند فلم يثبت له أنه قال شعر   ،وقد بينا أنه فعل نقيض ما جيب يف الشعر ،التمويه بأنه شاعر عامل

فليس يبعد عىل الناظم  ،للشاعر بأن يودع شعره معاين منه اوأما العلم فال يثبت أيض   ،من ل علم له

وبريني  ،ويناسب بينها ،أن يعلقها ببعض معاين شعره ،وإن قلت ،مسائل من علم إذا كان قد تصور

 .(6)«بعض مقاصد نظمه

 ح،، كا   و

درك بال هن ل ت التيدور عليها مقاصد الشعر، وتيصف املعاين التي تدرك باحلس بأهنا ما 

ني عىل التريأثر يرد ذكرها بحكم التبعية ملقاصد احلس، واحلس مب هوتدور عليها مقاصد الشعر، و

النفيس، والنفس والنفعال والتأثر كلها من دواعي الشعر، إذ الغرض من الشريعر عنريده حتريريك 

من قبيل األشهر باألخفى،  -يقصد ال هن واحلس –ا، والتمثيل والتنظري فيهام ا وتعلق  النفوس، تأثر  

                                                 

 (.36( املنهاج، ص )1)

 (.36( املنهاج، ص )3)

 (.61، 61( املنهاج، ص )6)



 

يقصد بسطها نحو ءيء أو  حيث ؛إذ املقصود هبام حماكاة اليشء بام النفوس له أشد انفعال  »يقول  

 .(1)«قبضها عنه

البرص وحدها من بني املدركات احلسية، لكنه كان عىل  باحلديث عن حاسة «حازم»ومل يكتف 

ملا هلا من وظيفة أساسية يف  وعي وإدراك بشمولية اإلدراك وسعته، فأدرك أمهية احلواس األخرى،

أو عىل اللمريس، أو عريىل حاسرية الشريم أو إدراك الصورة، فلربام كانت الصورة متكئة عىل السمع 

كفرين  ؛ا منهال وق، وتنهض ه ه الصورة بمهمة أقرب إ  روح الشعر، بمعنى أن تكون أكثر قرب  

وما ناسب ذلك  ،يعرض حلواس أخرى حني ي كر العناق واللثم «احازم  »يميل إ  التخيل، فنرى 

 ،ملبرَصات، ونسيم الطيب والريروضمن امللموسات، وي كر املاء واخلرضة وما جيري جمراها من ا

 ،ونحو ذلك من املشمومات، وذكر اخلمر ونحوها من املطعومات، وذكر الغناء والزمر والعريزف

 .(3)وه ه تدخل يف األحوال السارة ،ونحو ذلك من املسموعات

ومفهومه ال ي تناول به طبيعة الصورة يعد أكثر ثراء،  «حازم»من هنا فإن عما النظرة لدى 

 وشمولية من نظرة داريس البالغة املحدثني، حيث يويل جل هؤلء عنايتهم بالصريورة فهام  وأعما 

ت. عند معرض حديثه بالنقل عن  «جابر عصفور»د. ل لك املتكئة عىل اجلانب البرصي، كام يشري 

إننا ل نستطيع أن نتخيل صورة ليست برصية »  أديسونثم ي كر قول ، اهيوم، أو أديسون أو غريمه

 .(6)«أساسهايف 

ا إلملأاا وب  ا ءأنأووا

 بثقافرية وهو ما يطلا عليه اليوم كثرة الطالع، وسعة الثقافة، بحيث يكون الشرياعر ملريام  

ا للعالقريات بريني األشريياء ومريا ا مريدرك  عرصه، ومعرفة الوجهة التي ينظم فيها شعره ويكون واعي  

احتاج الشاعر أن تكون له معرفة  »  قائال  عن ذلك  «حازم»كام يعرب هبا، يالئمها، فيكون عىل معرفة 

وملعرفرية جمرياري أمريور الريدنيا وأنحرياء  ،بنعوت األشياء التي من شأن الشعر أن يتعرض لوصفها

                                                 

 (.61( املنهاج، ص )1)

 (.629( املنهاج، ص )3)

 (.611( الصورة الفنية، د. جابر عصفور، ص )6)



 

الواقعة من أشياء  وأن تكون له قوة مالحظة ملا يناسب األشياء والقضايا ،ترصف األزمنة واألحوال

 .(1)«وقضايا متقدمة تشبه التي يف احلال ،أخر تشبهها

  ب  را  أ  يوا

كام  -يقصد هبا ملكة احلفظ التي تكون خيالت الفكر هبا منتظمة؛ بحيث يمتلك القوة املائزة 

مما ل يالئم  ،التي هبا يميز اإلنسان ما يالئم املوضع والنظم واألسلوب والغرض - «حازم»يسميها 

 وما يصح مما ل يصح.  ،ذلك

فإهنا متده باخليال الالئا، وتعينه عىل تكوين الصورة  ،الشاعروه ه القوة احلافظة إذا امتلكها 

أفضل وأكمل بأهنا توصف ، فاملالئمة يف الغرض املالئم، فتحرض الصورة مرتبة منمقة يف موضعها

وهب ه القوة احلافظة يستطيع املبدع أن جيتيل احلقائا، وينقي ويرقي ما  ،الصور ل يسد غريها فراغها

 طر معتكرة وتصورات مضطربة.اشتبه عليه من خوا

                                                 

 (.43( املنهاج، ص )1)



 

 اإلبداع )طاقات الشاعر وإمكاناته(
 األسلوب(  -الستعداد  -مناسبة الوزن للغرض الشعري  - روعة املعنى - )اختيار اللفظ

يف نواحي اإلبداع ومسبباته جامعة، حني حيدد بدقة سامت كريل  «حازم»تكاد تكون كلامت 

ول خيلو »  «حازم»يه مثل ه ا التكامل من ظهور طاقة اإلبداع، يقول جانب، وما يمكن أن يؤدي إل

ولطف  ،واستواء نسج ،ا إ  ما يقع يف األلفاظ من حسن مادةاإلبداع يف املبادي من أن يكون راجع  

وما جرى جمرى ذلك مما يستحسن يف األلفرياظ، أو إ  مريا  ،وإجياز عبارة ،وتشاكل اقرتان ،انتقال

وما جريرى  ،وتطبيا مفصل بالنسبة إ  الغرض ،ونفاسة مفهوم ، من حسن حماكاةيرجع إ  املعاين

 ،وإبداع صيغة ووضع ،جمرى ذلك مما يستحسن يف املعاين، أو إ  ما يرجع إ  النظم من إحكام بنية

ولطيف منحريى  ،وما ناسب ذلك مما حيسن يف النظم، أو إ  ما يرجع إ  األسلوب من حسن منزع

 .(1)«ى جمرى ذلك مما يستحسن يف األساليبوما جر ،وم هب

ويمكن إلقاء الضوء  فنراه قد حدد ما جيب أن تتسم به األلفاظ واملعاين والنظم واألسلوب.

ا عىل ه ه السامت، كام ييل   رسيع 

  خانأ،ا ءبفأظوا

أنه جيب أن ينأى الشاعر عن احلوءي والفاحش من األلفاظ، وعن اسريتخدام  «حازم»يقر 

وصون الكالم من مجيع ما يكون فيه إذ كان بأمر الريريب »فيقول  غري ما هو شائع فيه، اللفظ يف 

 .ولو بعرف عامي أو استعامل ألهل اهلزل ،التعرض إ  األشياء التي يفهم منها ذلك ،والرفث

 (ومما يندرج يف ه ه اجلملة قول املتنبي يف أم سيف الدولة  )الوافر

 رواق العريريريريريريريريز فوقريريريريريريريريك مسريريريريريريريريبطر

 

 ابنريريريريريريك يف كريريريريريريريامل وملريريريريريريك عريريريريريريرييل

 
 ؛ولسيام بعد أن استعملها ابرين حجرياج ،قبيحة «فوقك»بعد قوله للمرأة  «مسبطر»فلفظة 

 .وعرف ذلك من قوله ،حيث استعملها

 (ونحو منه قول مروان بن أيب حفصة يف زبيدة بنت جعفر  )البسيط

 هيزهريريريريريا كريريريريريل عريريريريريرق مريريريريرين أرومتهريريريريريا

 

 يريريريريريزداد طيب ريريريريريا إذا األعريريريريريراق مل تطريريريريريب

 
 قبيحة بالنظر عىل ما هو متعارف عند العامة. «هيزها»عد قوله ب «عرق»فلفظة 

                                                 

 (.616( املنهاج، ص )1)



 

وقد كان بعض الشيوخ ال ين أخ ت عنهم ه ه الصناعة يويص باجتناب األلفاظ التي يفهم 

 .(1)«منها عىل حدهتا أو مع ما يكتنفها معنى قبيح ولو بالعرف العامي

ككثري من ألفاظ الشريطار  ،ومن ذلك شيوع استعامل العبارات الساقطة واأللفاظ اخلسيسة

والصبيان عىل الوجه ال ي تقبل به الطريقة ذلك، وربام  ،والنساء ،والعوام ،وأهل املهن ،املتامجنني

 .(3)أوردوا ذلك عىل سبيل احلكاية

 ،هعيا ملبو وا

ويصل إ  مراده منه، فال خيالف البيت مريراد  ،يقصد به أن حيقا الشاعر غرضه من املعنى

ا للمدح، يقول حازم   عىل ذلك، كأن هيجو فيخرج الكالم مناسب  وقد ساق دليال   صاحبه ومقصوده،

 فأورد يف العبارة عنها ما هو أليا باملدح قول الفرزدق  )الطويل( ،فمن املعاين التي قصد فيها ال م»

 بريريريريريأي رشريريريريرياء يريريريريريا جريريريريريرير ومريريريريرياتح

 

 تريريريريدليت مريريريرين هامريريريريات تلريريريريك القامقريريريريم

 
 .(6)«فقال له جرير  جعلتني أتد  عىل قومك

  وأاحيا ب   ابلغاضوا

كلها تعد مرحلة متأخرة، بل هي ختام املراحل التريي يتتبعهريا  ،الوزن والروي اختيار القافية

والتعريرض »ا بعض ه ه املراحل بقوله  مرتب   «حازم»وهو خيطو نحو القصيدة، كام يشري  ،الشاعر

إذا قصريد الرويرية أن حيرضري فحقيا عليريه  ،وامليل مع اخلاطر كيف مال ،للبواعث عىل قول الشعر

مقصده يف خياله وذهنه واملعاين التي هي عمدة له بالنسبة إ  غرضه ومقصده ويتخيلها تتبعا بالفكر 

ا من ا ألن يصري طرف  يف عبارات بدد، ثم يلحظ ما وقع يف مجيع تلك العبارات أو أكثرها طرفا أم مهيئ  

 ؛ثم يضع الريوزن والريروي بحسريبها ،ء قافية واحدةن تقع يف بناالصاحلة أل ،الكلم املتامثلة املقاطع

 .(4)«لتكون قوافيه متمكنة تابعة للمعاين ل متبوعة هلا

ال متبوعة.  –عىل حد قوله  –كي تكون مالئمة للغرض جيب أن تكون تابعة  ؛فالوزن والروي والقافية

ا الاابي ،وا

، ويقينه بجدوى عمله، وبأنريه يبدأ الستعداد لدى الشاعر من إيامنه القوي بقيمة ما يقدم 

فإن ذلك ينتقل إ  املتلقي، وما  ،يؤدي مهمة ما، وإذا آمن الشاعر بقضيته، وأيقن بمهمته وجدواها
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وأما الستعداد »  «حازم»كام يعرب  «نقص وسفاهة»ضاعت هيبة الشعر ومكانته باعتقاد بعضهم أنه 

فإنه معدوم باجلملة يف ه ا  ،يام يقولهال ي يكون بأن يعتقد فضل قول الشاعر وصدعه باحلكمة ف

من  ،يعتقد أن الشعر نقص وسفاهة. وكان القدماء -وما أكثرهم -بل كثري من أن ال العامل  ،الزمان

عىل حال قد نبه عليها أبو عيل  ،تعظيم صناعة الشعر واعتقادهم فيها ضد ما اعتقده هؤلء الزعانفة

ويريؤمن  ،فيعتقد قوله ويصريدق حكمريه ،نزل منزلة النبيفقال  كان الشاعر يف القديم ي ،ابن سينا

 .(1)«بكهانته

فأول الستعداد إيامن الشاعر بمهمته، وثقته بمكانة الشعر، من هنا يريأيت السريتعداد عريىل 

بحسريب شريدة  ؛قد هتيأت هبام ألن حيركها قول ما ،استعداد بأن تكون للنفس حال وهوى نوعني 

 ال املتنبي  )اخلفيف(كام ق ،موافقته لتلك احلال واهلوى

 وإنريريريريريريريام تنفريريريريريريريع املقالريريريريريريرية يف املريريريريريريرير

 

 إذا وافقريريريريريريريت هريريريريريريريوى يف الفريريريريريريريؤاد ،ء

 
وأنريه غريريم يتقريا   ،والستعداد الثاين هو أن تكون النفوس معتقدة يف الشعر أنه حكريم

 .(3)النفوس الكريمة اإلجابة إ  مقتضاه بام أسلبها من هزة 

اومأانليااهياه  ا أ ا الاابي ،هوأكامجليا  ا ء  ،اه

  مل نئأ وا

 ما يطلا عليه اليوم مصادر اإلهلام أو التجربة الشعرية بمفهوم البالغة احلديثة. 

الباعثة عىل النظم، ويشري حازم إ  تلك البيئة بأهنا حتصل  ،وهي البيئة املحيطة امللهمة للشعر

 من جهتني  

ممتعة  ،أنيقة املناظر ،املطاعم طيبة ،حسنة الوضع ،النشء يف بقعة معتدلة اهلواء اجلهة األو  

 ة.من كل ما لألغراض اإلنسانية به علق

 املقيمني لألوزان. ،املستعملني لألناشيد ،الرتعرع بني الفصحاء األلسنة اجلهة الثانية 

 .والثاين يمثل الدربة عىل القول والتمرس فيه ،فاألول يوجه طبع الناشئ إ  اإلبداع

تي قدمها إ  البحرتي، وقد ساقها حازم كدللرية عريىل رضورة وهنا ن كر نصيحة أيب متام ال

قال أبو عبادة الوليد برين عبيريد »والبيئة املناسبة الباعثة عىل حسن القول، يقول   ،هتيئة اجلو املالئم

ومل أكن أقف عىل تسهيل مأخ ه  ،وكنت أرجع فيه إ  طبع ،البحرتي  كنت يف حداثتي أروم الشعر

فكان أول مريا  ،واتكلت يف تعريفه عليه ،وانقطعت فيه إليه ،دت أبا متامووجوه اقتضابه حتى قص
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صريفر مرين الغمريوم، واعلريم أن العريادة يف  ،قال يل  يا أبا عبادة ختري األوقات وأنت قليل اهلمريوم

األوقات أن يقصد اإلنسان لتأليف ءيء أو حفظه يف وقت السحر، وذلك أن النفس قريد أخري ت 

وأكثر  ،اا واملعنى رشيق  فإن أردت النسيب فاجعل اللفظ رقيق   ؛النومحظها من الراحة وقسطها من 

فيه من بنات الصبابة وتوجع الكآبة وقلا األشواق ولوعة الفراق. وإذا أخ ت يف مدح سرييد ذي 

 ،وتقاص املعاين واح ر املجهول منها ،فأشهر مناقبه وأظهر مناسبه وأبن معامله ورشف مقامه ؛أياد

باأللفاظ الزرية، وكن كأنك خيا  يقطع الثياب عىل مقادير األجسام. وإذا  وإياك أن تشني شعرك

واجعريل شريهوتك لقريول الشريعر  ،عارضك الضجر فأرح نفسك ول تعمل إل وأنت فارغ القلريب

فإن الشهوة نعم املعني. ومجلة احلال أن تعترب شعرك بام سلف مرين شريعر  ،ال ريعة إ  حسن نظمه

 .(1)«وما تركوه فاجتنبه ترشد إن شاء اهلل ،ء فاقصدهفام استحسنه العلام ،املاضني

ا بح  عيوا

وكان كثري من األطراب إنريام يعريرتي أهريل  وكانت البواعث تنقسم إ  أطراب وإ  آمال،

 واآلمال إنام تعلا بخدام الدول النافعة. ،الرحل باحلنني إ  ما عهدوه ومن فارقوه

ا عىل القول، يقول م وأشار إ  أمهيتها يف رضورة النظم، وبراعة ا ومعلق  تلك الثوابت  تحدث 

ول يف األلفاظ من مل  ،فقلام برع يف املعاين من مل تنشئه بقعة فاضلة»  وغريها مما ييل املهيئات والبواعث

ول يف جودة النظم من مل حيمله عىل مصابرة اخلواطر يف إعامل الروية الثقة بام  ،ينشأ بني أمة فصيحة

ول يف رقة أسلوب النسيب من مل تشط به عرين أحبابريه رحلرية ول شرياهد  ،الدولة يرجوه من تلقاء

ا.(3)«موقف فرقة

ا ءال  و

 «اخلطابة»ا يف ذلك ما جاء يف كتاب ا لدراسة األسلوب، متابع  ا خاص  منهج   «حازم»قد أورد 

د حازم وج»، يقول د. حممد عبد املطلب  «حازم»واضحا يف مفهوم  «أرسطو»ألرسطو، فكان أثر 

ومفهومها للنظم يأتيه من قبل عبد القاهر، فسار يف  ،«أرسطو»ا لألسلوب يأتيه من قبل أمامه مفهوم  

بحسبانه وحدة متكاملة شاملة  ،ا بنظرة أرسطو إ  العمل األديبا أحيان  حتديد مفهومه اخلاص متأثر  

ن موضريوع إ  موضريوع يف ا انتقريال الشرياعر مريا، مالحظ  ا كانت أم شعر  للقطعة األدبية كلها، نثر  

 .(6)«ا أخرى بالنظما أحيان  القصيدة الواحدة يف تسلسل فكري ومتأثر  
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فهو يتحدث عرين األسريلوب  ،وما جيب أن يكون عليه ،طبيعة الكالم «حازم»حني يتناول 

وليس حيمد يف »  الواجب اتباعه من جانب الشاعر ليلقى الستحسان، وحيوز اإلعجاب، فيقول

لكن  ،ول من القرص بحيث يوجد فيه انبتار ،ن يكون من اخلفة بحيث يوجد فيه طيشأ االكالم أيض  

وقسط من الكامل ل يبلغ به إ   ،املحمود من ذلك ما له حظ من الرصانة ل تبلغ به إ  الستثقال

وهو شبه  ،فإن الكالم املتقطع األجزاء املنبرت الرتاكيب غري مل وذ ول مستحىل ،اإلسآم واإلضجار

والكالم املتناهي يف الطول يشبه استقصاء اجلرع املؤدي إ   ،الرشفات املتقطعة التي ل تروي غليال  

ولكرين خريري األمريور  ،ول راحرية مريع التطويريل املمريل ،فال شفاء مريع التقطيريع املخريل ،الغصص

 وهزل. طرق الشعر إ  جد بني األسلوب بطبيعة اجلنس األديب، مقسام   «حازم»وقد ربط 

وقد حدد لكل غرض يف الشعر ما جيب أن يلتزمه، والوجهة التي يصح وحيسن عليها لفظه 

 ،حلريو املعرياين ،حسن السبك ،فيحتاج أن يكون مستع ب األلفاظ ،وأما النسيب»ومعناه، يقول  

 ول ا خمال  ا ل قصري   غري متوعر، وينبغي أن يكون مقدار التغزل قبل املدح قصد  سهال   ،لطيف املنازع

ََ ا للتبرياريح، وأن مثريري   ،مبكي املعرياين ،فيجب أن يكون شاجي األقاويل ،وأما الرثاء، ا ممال  طويل 

ول  ،ن يستفتح فيريه بالدللرية عريىل املقصريدأيكون بألفاظ مألوفة سهلة يف وزن متناسب مل وذ، و

 .(3)«ألنه مناقض لغرض الرثاء ؛يصدر بنسيب

حلو املعنى، والرثاء يميل إ  اللفظ املألوف والريوزن املقبريول، فالغزل يميل إ  رقة اللفظ وقربه، 

 ؛ ألنه ينايف ويناقض غرضه.ويصدر املدح بالنسيب يف غري إطالة، ول يصدر الرثاء بنسيب

فإن تناوله ألمهية اللفظ وتصنيفه لطرق النظم، وما جيريب أن  ،ويف عناية حازم باألسلوب

لوب، وقد أشار إ  رضورة التنويع يف األسلوب بالبتعاد يعد من باب العناية باألس -يكون عليه 

النسج عىل منوال واحد، أو انتهاج طريقة واحدة معتادة كام نوه عىل أن املتبعة، التقليدية عن الطريقة 

باملستوى اللغوي، حيث يظهر ضعف ذلك يؤدي ذلك إ  ضعف األسلوب وضعف الشعر ويتدنى 

فالشاعر املبدع عليه تنمية لغته، واحلرص عىل  ،لغوي، من هناالشاعر املعجمي، ويظهر قصوره ال

ا إ  أن اتباع الطريقة ذاهتا يف التعبري، وتركيب اجلمل الصعود هبا ل السري عىل وترية واحدة، مشري  

أن يقصد تنويع » عند حديثه عن أسلوب الشاعر  «حازم»والعبارات ي هب برونا الشعر، يقول 

والبعد به عن  ،ويف ما دلت عليه بالوضع يف مجيع ذلك ،ات الواقعة يف عباراتهالكالم من جهة الرتتيب

فيكون  ،من التكرار اوأن يؤخ  الكالم من كل مأخ  حتى يكون كل مستجد بعيد   ،التواطؤ والتشابه

                                                 

 (.62( املنهاج، ص )1)

 (.623املنهاج، ص ) (3)



 

أخف عىل النفس وأوقع منها بمحل القبول. ويقتدر عىل ه ا بمعرفة كيفيات تصاريف العبارات 

وبقريوة  ،والبصريرية برضريوب تركيباهتريا وشريتى مآخري ها ،وترتيب ما دلت عليه ،ات ترتيبهئاوهي

وللحيل التي  ،ت ما دلت عليهئاهتا وهيئامالحظات اخلواطر لرضوب تلك العبارات وأصناف هي

أو إبدال لفظة مكان  ،أو حشو ،ت املختارة ملسلك الوزن باختصارئاتنتظم هبا تلك العبارات عىل اهلي

وبرسعة التنبه للموضع الري ي تطابقريه العبريارة مرين الريوزن يف ترتيريب  ،أو تأخريأو تقديم  ،لفظة

ويصلها بام قبلها بزيادة أو نقص أو إبريدال أو غريري  ،فيطبعها يف ذلك املوضع ،احلركات والسكنات

 .(1)«ذلك

تلك النظرة الثاقبة العميقة من ناقد قديم تدل عىل وعي بالغ بأسس ه ه الصناعة، واإلملام 

ها وطرقها، نظرة بالغي جمرب وناقد خبري، حني سبا عرصه يف أكثرير مرين منحريى، فتريأيت بمسالك

من أجل فن  ؛، والوصف عينهاا ذاهتيالدراسات األسلوبية احلديثة مؤكدة ه ه النظرة، متبعة الطر

رفيع متجدد، وأسلوب راق مثري، ينقل لنا د. عبد الوهاب املسدي وجهة النظر احلديثة التي نراها 

مع تواترها،  اعكسي   االطاقة التأثريية خلاصية أسلوبية تتناسب تناسب  »ه ه بقوله   «حازم»رؤية  تتبع

معنى ذلك أن التكريرار يفقريدها  ؛فكلام تكررت نفس اخلاصية يف نص ضعفت مقوماهتا األسلوبية

 .(3)«اشحنتها التأثريية تدرجيي  
اااا ا با أ لواا

 وان البديع. كلون من أل ؛املقابلة «حازم»يتناول 

 وجهات التقابل أربعة 

 ،خمالفة لنسبة ذلك اليشريء إليريه ،وهي أن تكون نسبة ءيء إ  ءيء آخر ،جهة اإلضافة -1

 واملو  إ  عبده. ،واألب إ  ابنه ،الضعف للعرشة بالقياس عىل نصفها  مثل

 كاألبيض واألسود. ؛وجهة التضاد -3

 كاألعمى والبصري. ؛وجهة الغنية والعدم -6

زيد ليس بجالس. فاجلمع بني متقابلني من  ،زيد جالس  نحو ،وجهة السلب واإلجياب -4

 .(6)ه ه األربعة من جهة واحدة تناقض

ا
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ا باخنلوا

والتي يمتلكها الشاعر، وهو عمل  ،اخليال والبتكار فيه يعد األداة األكثر فعالية يف الشعر

ال هو صاحب الفضل يف صياغة لغة شعرية ملموس حمسوس من املتلقي، يتلقفه ويستمتع به، فاخلي

 تتميز عن اللغة العادية، وتتجاوزها إ  صور وتشبيهات ودللت.

 ؛ حيث يقول سولنأخ  مثال  عىل كثرة اخليال والبتكار فيه، يف معلقة امرىء القي

ريريريريا الليريريريريُل الطويريريريريُل َأل اِنَجلريريريريريريي  َأل َأهيه

 

 بُِصريريريريبٍح َومريريريريا اإِلصريريريريباُح ِمنريريريريَك بَِأمَثريريريريلِ 

 
 َفيريريريا َلريريريَك ِمريريرين َليريريريٍل َكريريريَأنَّ ُنجوَمريريريريريريريريهُ 

 

ت بَِي ُبريريريريريريلِ   بُِكريريريريلِّ ُمغريريريرياِر الَفتريريريريِل ُشريريريريدَّ

 
فمن املؤكد أن الصورة ليست عىل سبيل احلقيقة، وإنام الستعارة يف نداء الليل واألمر املوجه 

يف  «ي بل»النجوم وكأهنا قد ربطت بحبال قد وضعت فوق جبل ثم تشبيه  ،«أل انجيل»  إليه بقوله

فاخليال والصورة اخليالية هي مقوم من مقومات ، كل ذلك عىل سبيل اخليال ل احلقيقة ،البيت الثاين

توجهه عاطفة الشاعر ووجدانه. ومن الثابت أن ذلك  ،ال ي يتكئ يف املقام األول عىل اخليال ،الشعر

أشار  وقد ،«حازم»وه ا فهم  ما يميز الشعر عن فنون النثر، واخليال املمتزج بالعاطفة والوجدان ه

وكريان الشريعر  ، عىل صناعتي الشعر واخلطابريةملا كان علم البالغة مشتمال  »بقوله  إليه يف منهاجه 

 .(1)«ويفرتقان بصوريت التخييل واإلقناع ،املعاين واخلطابة يشرتكان يف مادة

 يكريون  يتضمن خيال   يف كثري من أصوات النقاد العرب يرى أن الكالم حنيوالنقد العريب متمثال  

أو يتضمن املعنى عىل حقيقتريه، يقريول ابرين رشرييا   ،ا من الكالم ال ي يظهر الواقعا وأعما تأثري  أشد أثر  

يف القلوب واألسامع، وما عدا احلقريائا مرين  اواملجاز يف كثري من الكالم أبلغ من احلقيقة، وأحسن موقع  »

؛ لحتامله وجوه التأويل، فصار التشبيه والستعارة وغريمها فهو جماز احمض   ثم مل يكن حمال   ،مجيع األلفاظ

بعينه؛ وذلك أن يسمى  اباب   -أعني اسم املجاز  -من حماسن الكالم داخلة حتت املجاز، إل أهنم خصوا به 

 أو كان منه سبب، كام قال جرير بن عطية  ،اليشء باسم ما قاربه

 إذا سريريريريريقط السريريريريريريامء بريريريريريأرض قريريريريريريوم

 

 ضريريريريريريريريابارعينريريريريريريريرياه وإن كريريريريريريريريانوا غ

 
أراد املطر لقربه من السامء، وجيوز أن تريد بالسامء السحاب؛ ألن كل ما أظلك فهو سريامء، 

واملطر ل يرعى، ولكن أراد النبريت  ،«رعيناه»  يريد سقو  املطر ال ي فيه، وقال «طَ قَ َس »  وقال

 .(3)«ال ي يكون عنه؛ فه ا كله جماز

                                                 

 (.16( املنهاج، ص )1)

 (.1/191م )1619( العمدة يف حماسن الشعر وآدابه، لبن رشيا  القريواين، مطبعة السعادة، 3)



 

 ،أن تتمثل للسامع مع لفظ الشاعر املخيل»هو  -يف أبسط حتديداته عنده  -وعنرص اخليال 

أو أسلوبه ونظامه، وتقوم يف خياله صورة أو صور ينفعل لتخيلها وتصّورها، أو تصّور  ،أو معانيه

 .(1)«من غري روية إ  جهة النبسا  أو النقباض ءيء آخر هبا انفعال  

يتناول طاقات الشاعر حني  «التخيل»يميل إ  استخدام مصطلح  «احازم  »وقد أرشنا إ  أن 

؛ حني ها كافةنيف تناول العمل نفسه، وهو ل يميز بي «التخيل واملخيلة واملتخيلة»اإلبداعية، ثم يأيت 

 .عامة يتحدث عن الفن

وتكشف عن  ،تنبع من وجدان الشاعر ،من املؤكد أن الصورة التخيلية أو الصور البالغية

ألشياء كام ترتئيها ذاته، وكام يتخيلها باطنه، بغض النظر طبيعته النفسية يف التصوير، فالشاعر يشبه ا

 عن طبيعتها يف الواقع، وكنهها يف عامل احلقيقة، فالشاعر حني يقول  

 وإذا النريريريريريريريريريوُر َنريريريريريريريريريِ ير  َطريريريريريريريريريالِع  

 

ريريريريريريريُر مطريريريريريريريل َكريريريريريريرياحلَِريا  (3)وإَذا الَفج 

 
اء منهم، فهو أو حتى الشعر ،ول عند غريه من البرش ،فالفجر ل يطل هب ا الوصف يف احلقيقة

فهو ل يرى الفجرير هبري ه  ،ل يبدو هب ه الصورة إل يف خيال ه ا الشاعر فحسب، وأكثر من ذلك

الصورة النفسية عىل إطالقه يف كل إطاللة، بل قد ل يراه هب ه الصورة مطلقا إل يف ه ا املوقريف، 

مل ل وه ه الصورة بام حتفالصورة هنا وليدة موقف بعينه يف حلظة نفسية بعينها، وينتقل ه ا التخي

 من عاطفة ووجدان إ  املتلقي.

يميز بني الشعراء  «احازم  »حتى نرى  ؛ويبلغ اخليال مكانة بارزة يف عامل الشاعر املبدع وأدواته

عرش  جعلهاويفصل القول يف ه ه القوى، في «القوى الفكرية»بناء عىل القوى التخيلية، أو ما يسميه 

ول يصدر عن قرحية بام جيري عىل السجية  ،التشبيه فيام ل جيري عىل السجيةالقوة عىل »أوهلا    قوى

 .(6)«ويصدر عن قرحية

القوة عىل تصور كليات الشعر واملقاصريد الواقعرية فيهريا واملعرياين الواقعرية يف تلريك »  ومنها

يطلا عليه حتى يصل إ  ما  ؛ونالحظ أهنا تتفا يف قدرة العقل عىل التحليا باخليال املبدع ،«املقاصد

يف هنايرية عمليرية  «حريازم»التي تفرق بني حسن الكالم وقبيحه، وه ه القوة جعلهريا  «القوة املائزة»

ا وتريأيت تتوجي ري ،اإلبداع، وكأهنا مرحلة متأخرة من مراحل النظم، فهريي تقريرتب أكثرير مرين الريوعي

 لعمليات التصور والتخيل.

                                                 

 (.16( املنهاج، ص )1)

 ( البيت للشاعر إبراهيم ناجي.3)

 (.311ص ) ( املنهاج،6)



 

حسب  «مراتب»ثالثة أصناف، أو  الشعراء وفقا للقدرة التخيلية ه ه، فهم «حازم»ويصنف 

اقرتاهبم من ه ه القوى التي حددها، فمن كان قسطه منها كامال فهو من الطبقة األو ، ومن كان 

ومن كانت أقساطه مما حصل له من ه ه القوى »منها متوسطا أو من أكثرها فهو من الطبقة الثانية، 

 الثالثة.فهو من  -عىل حد قوله- «مع قلتها غري عامة يف مجيعها

اتانيا ب يقاه بكا وا

وذهب إ   ،بينهام «أرسطو»ا لدى القدماء، فقد ربط الربط بني اخليال والك ب كان واضح  

أن الك ب درجة من درجات اخليال تتسم باملبالغة بعض اليشء، أو تتعدى وظيفة استعادة الصور )

وظائف اخليال التي نص عليهريا  الغائبة إ  وظيفة الرتكيب واجلمع بني الصور املختلفة، وهي أهم

ومل يكن النقاد العرب بغافلني عن ه ه القضية، إذ أعلوا من شأن الشعر إذا ارتبط ، رشاح أرسطو

، وقد كان قدامة حيفز الشعراء عليه، ويراه «أمجل الشعر أك به»  بالك ب، ومقولتهم يف ه ا معروفة

ا مرين ل ل يطبريا إل عريىل مريا كريان كاذب ريد أن اخليريايمن دلئل التمكن والقتدار، ويرى ابن رشري

والبالغيني العريرب قريد تريرك أثريره  ،ا بالنقدا بأرسطو ومرور  املحسوسات، وه ا الرتاث كله بدء  

 .(1)(ويف تناوله لقضية الصدق والك ب يف الشعر ،«حازم»بوضوح يف 

بالصريدق أو يقريرتن لبريد أن فريإن الكريالم  ،من باب التكاء عىل اخليال والتصور يف عامل الشريعرو

عىل ختييل األشياء التي يعرب عنها باألقاويل وبإقامة  واعتامد الصناعة الشعرية»بالك ب، يقول حازم  

ألن اليشء قد خييل  ،وكان التخييل ل ينايف اليقني كام نافاه الظن ،صورها يف ال هن بحسن املحاكاة

 .(3)«وقد خييل عىل غري ما هو عليه ،عىل ما هو عليه

وإن كان ك لك عنريد رأي  ،ا يف الشعر يقاس به عند حازملصدق والك ب معيار  ول يعد ا

بعض النقاد، فالشعر يف األصل كالم خميل، وهو يف خياله ه ا ل حيكم عليه بالصدق أو الك ب، 

ا وليس يعد شعر   ،الرأي الصحيح يف الشعر أن مقدماته تكون صادقة وتكون كاذبة»  يقول حازم

 .(6)«خميل  بل من حيث هو كالم ،من حيث هو ك ب ول ،من حيث هو صدق

وينبه إ  معيار اجلودة واحلسن يف الشعر من ه ا الطريا بأن الك ب ل يرض الشعر اجليد ما 

ومل يكرين  ،ة واملحاكرياةئريفإن حسنت اهلي»ا عن الوضوح، يقول  وكان ك به بعيد   ،حسنت حماكاته

وحركاها إ  اعريتامد  ،ه أو تعتقده من الك با النفس عام تستشعرخادع   ،الك ب شديد الوضوح

                                                 

ا نقدي ا، صفوت عبد اهلل اخلطيب، جملة فصول مج 1)  (.66م، ص )1619سبتمرب  –أبريل  4، 6ع  9( اخليال مصطلح 

 (.63( املنهاج، ص )3)

 (.66( املنهاج، ص )6)



 

فه ا أدنى مراتب الشعر إذا مل يعتد بام ذكرناه  ،اليشء بفعل أو اعتقاد أو التخيل عنه حتريك مغالطة

 .(1)«أول  

فإذا مدحوا ذكروا  ،ليس ءيء إل وله وجهان وطريقان»قوله   ،عن اجلاحظ «حازم»وينقل 

 .(3)«قبحهاموإذا ذموا ذكروا أ ،أحسن الوجهني

وأنا أذكر األنحاء التي يرتامى إليها صدق الشعر أو ك به بام يقتضيه أصل »ثم يعلا بقوله  

وهي ثامنية أنحاء  حتسني حسرين ل  ،الصناعة ويوجبه. وهو ال ي يعتمده املطبوعون من الشعراء

وحتسريني ، ري لهفه ا جيب أن تكون األقاويل فيه صادقة وك لك تقبيح القبيح ال ي ل نظ ،نظري له

واقترص عىل الوقوف عند  ،الصدق إذا اقتصد يف أوصافه اا ما يقع يف ه ا أيض  وكثري   ،حسن له نظري

إن اقتصد يف حماكاته بغريه واقترص به عىل املشاهبة دون الغاية التي يطمريح  اوك لك أيض   ،حدودها

 .(6)«...فيها عن حماكاة اليشء باليشء إ  قول هو هو

ن إ»بقولريه   ،التقسيم بقول عام يلخص رأيه يف قضريية الصريدق يف الشريعر وخيرج من ه ا

ومواطن ل يصلح فيها إل استعامل  ،الشعر له مواطن ل يصلح فيها إل استعامل األقاويل الصادقة

واسريتعامل الصريادقة أكثرير  ،ومواطن يصلح فيها اسريتعامل الصريادقة والكاذبرية ،األقاويل الكاذبة

ومواطن  ،والكاذبة واستعامل الكاذبة أكثر وأحسن ،يها استعامل الصادقةومواطن حيسن ف ،وأحسن

 .(4)«تستعمل فيها كلتامها من غري ترجح

من تصنيف املعاين إ   املعاين األول واملعاين الثواين، ما يوضح رأيه يف  «حازم»ثم إن ما صنعه 

قصود خلف املعنى الظاهر قضية الك ب، إذ يدل ه ا التقسيم دللة قاطعة عىل أن تواري بعض امل

فقريد يتغريزل  ،يدل عىل أن لكل جانب من النوعني دللت، وتبقى األغراض خلف املعاين الثواين

ثم يكون الغريرض  ،ويظهر احلب واجلوى وتباريح الشوق ملحبوبه، ولوم الالئمني ،االشاعر صادق  

لزيريارة أرض  يكريون ،والتشريوق فريرتاه يف مريدح النبريي  ،احلقيقي وجوهر الغزل فيه فهم دينريي

 .(2)...احلجاز

                                                 

 (.93( املنهاج، ص )1)

يريل، لبنريان، بريريوت، احليوان، أليب عثامن عمرو بن بحر اجلاحظ، حتقيا  عبد السالم حممد هريارون، دار اجل (3)

 (.2/192م )1666 -هري 1416

 (.94( املنهاج، ص )6)

 (.12( املنهاج، ص )4)

(  ينظر  الشعر األندليس يف القرن التاسع اهلجري، موضوعاته وخصائصه  قاسم احلسيني، الدار العاملية للطباعة 2)



 

من املؤكد أن الصدق ل يقصد به مطابقة الواقع، أو خمالفته، بقدر ما هو الصدق الفني، أو 

نعني بالصدق يف األدب أن يصدق األديريب يف التعبريري عرين »بقوله  د. حممد النوهيي  عنه كام عرب

ا  حرفي ريولسنا نعني به أن يكون نقريال  ، وإعالن عقيدته التي اعتقدها، عاطفته التي أحس هبا فعال  

ألننا نريد من األدب أن يكريون  ؛للواقع اخلارجي يف كل ح افريه، فنحن نطلب الصدق يف األدب

 .(1)«ا حلقيقة عاطفة اإلنسانا أمين  تصوير  

                                                                                                                                  

 (.161(، ص )1والنرش، بريوت، لبنان،   )

 (.661م، ص )1666اخلانجي، مد النوهيي، مكتبة ( ثقافة الناقد األديب، د. حم1)



 

 املتلقي

 ض(:الوضوح والغمو –التخييل )
د ختلو نظرية من نظريات كتابريه مرين أمهية كبرية ملتلقي الشعر، فال تكا «حازم»يويل 

مالئمرية  امرين حيريث كوهنريأثرها عىل املتلقي، فكل نظرية يتناوهلا يظهر فيها ذلريك اجلانريب؛ 

 هلا.أو منافرة للنفوس 

ومل تكن مراعاة حال املخاطب يف الدرس البالغي بعيدة عن عناية البالغيني، وكيف تكون 

وذلريك  األصل يراعي املخاطب، بل يتوقف عليه، يفوتعريف البالغة  ،البالغة بعيدة عن املتلقي

ومريا مقتىضري احلريال إل حريال  ،«البالغة مطابقة الكالم ملقتىضري احلريال»  شهورةاملعبارة اليف وارد 

املخاطب والتواصل معه، فالبالغة يف أصلها بلوغ الفكرة وتوصيلها إ  املتلقي، وهب ا املعيار يعد 

 .ةا عن البالغا أو بعيد  املبدع بليغ  

 «التخييل»من هنا يتناول ه ا الفصل ما يمت بصلة إ  املتلقي، وأول ه ه النظريات نظرية 

 .«األثر املصاحب هل ا الفعل بعد تشكله»بوصفه 

  باخننلوا

 –التخييل يعد مهزة وصل بني الشاعر واملتلقي، فهو عالقة تربط بني الطرفني، وهي عالقة 

 .(1)«حتقا وظائف معرفية وأخالقيةتقوم عىل أبعاد نفسية، و» -كام وصفت

بخاصة و ،يوطن نفسه من  اللحظة األو  عند تلقيه الشعر -اا كان أو سامع  قارئ   -واملتلقي 

وإنريام يسريتمتع هبريا يف عاملهريا  ،ا خيالية فال يقيسها عىل الواقعبأنه يتلقى صور   ،مطلع القصيدةعند 

بام كانت الصورة احلقيقة ل تثري يف املتلقي فضول اجلديد، ويف ثوهبا ال ي ارتدته عىل يد الشاعر، ور

 الستامع، ول تبعث فيه نشوة الرتقب التي تبعثها القصيدة بام فيها من ختييل.

يف أطراف عملية اإلبداع، فمن املؤكد أن  -وإن كان ترتيبه الرابع  - ا مهام  واملتلقي يعد طرف  

طفه إل وهو عىل ثقة بأن هناك عىل الطرف اآلخر املبدع مل يفصح عن وجدانه، ومل يبح بمكنون عوا

من هنا فرياملتلقي هريو الري ي يمرينح القصرييدة  هل ا التصوير وذاك اخليال، - بكرس الباء-مستقبل 

الشعرية وجودها وحتققها؛ وبدون أن تصطدم ه ه القصيدة بأُذن املتلقي، وبدون أن يتأثر وينفعل 

ل تكتسب قيمة، من هنا يأيت دور اخليال والتخييل عند تبقى ه ه القصيدة جمرد حروف مكتوبة  ،هبا

 املتلقي كعالمة عىل فاعلية التصال بني طريف العملية اإلبداعية.

                                                 

 (.11، ص )1612، سنة 1ع  6نوال اإلبراهيم. جملة فصول م« مقال»( طبيعة الشعر عند حازم القرطاجني  1)



 

فاخليال هو وسيلة التصال بني املبدع وقارئه، » ويف احلديث عن اخليال يقول أحد الباحثني 

 .(1)«لها والنفعال هباإ  متث اميتة ل جتد طريق   اولول التخيل لظلت القصيدة صور  

أن تتمثل للسامع مع لفريظ الشرياعر املخيريل أو معانيريه أو » التخييل بقوله  «حازم»وحيدد 

أسلوبه ونظامه، وتقوم يف خياله صورة أو صور ينفعل لتخيلها وتصّورها، أو تصّور ءيء آخر هبا 

 .(3)«من غري روية إ  جهة النبسا  أو النقباض انفعال  

ازم عىل اجلانب النفيس، والنفعال بالصورة اخليالية التي أبريدعها الشرياعر، وهك ا يركز ح

فعملية التخييل تلقى استجابة من الطرف املتلقي، وهي استجابة نفسية، تقوم عىل مغايرة الواقع 

ولكنه يقبلها  ،لكن قبوله هلا ل يعد غفلة منه ؛وهو أشبه باملخدوع ،والبتعاد عنه، ويتقبلها املتلقي

إن   إن مل يكن ه ا اخلداع هو أساس استجابته وسبب إقباله، ول نبالغ إذا قلنا ،ا هب ا اخلداعتمتع  مس

وهو يتابع متثيلية معروضة، فاملشاهد يعي  ،املتلقي أمام الصور املخيلة من الشاعر هو يشبه املشاهد

تابع كلامته وحركاته عىل ره ويلكنه ينسى أو يتناسى حقيقة املمثل ويعايشه دو ؛ا ختيلي  أنه يتابع عمال  

 بالعمل ويتأثر به. –كام ينفعل املتلقي  –آخر، وينفعل املشاهد  أنه شخص

بني التخيل والتخييل، فالتخيهل يعني من حيث املتلقي ومدى التأثري فيه وهنا يكمن الفرق 

هرة والكامنة فيها، عنده القوة اإلدراكية الفاعلة لعملية املزج بني األشياء، وإدراك العالقات الظا

أي أنه يرتبط باجلانب اإلبداعي بالدرجة األو ، يف حني يرتبط التخييل باجلانب التأثريي، وحتريك 

 النفس ملقتىض الكالم، ومحلها عىل طلب اليشء أو اهلرب منه.

وترامريي الكريالم إ   ،وأكثر من ذلك حني يتوقف حسن التخييل عىل مدى أثره يف الرينفس

وحيسن موقع التخييل »  «حازم»يقول  ى قوة التأثري هي معيار األفضلية يف التخييل،التعجيب، فتبق

 .(6)«فيقوى ب لك تأثر النفس ملقتىض الكالم ،أن يرتامى بالكالم عىل أنحاء من التعجيب ،من النفس

إن التخيل هو فعل املحاكرياة يف »وقد فرق د. جابر عصفور، بني التخييل والتخيل بقوله  

 .(4)«التخييل هو األثر املصاحب هل ا الفعل بعد تشكلهتشكله، و

ا

                                                 

، 4، 6ع 9( اخليال مصطلحا نقديا بني حازم القرطاجني والفالسفة، صفوت عبد اهلل اخلطيب، جملة فصريول م1)

 (.63م، ص )1619

 (.16نهاج، ص )( امل3)

 (.61( املنهاج، ص )6)

 (.162( مفهوم الشعر، د. جابر عصفور، ص )4)



 

  بغم ضاه ب ض حوا

الغموض قضية قديمة، مل خيل منها الشعر العريب، بل هي إحدى مميزاته التي يتميز هبا عن النثر ال ي 

خياطب العقل، ويعمد إ  الوضوح، وليس املريراد بريالغموض النغريالق، ول التعقيريد؛ بحيريث تصريبح 

، د إشارات أو رموز ل تفرس، وإنام املراد بالغموض هو جمرد خفاء يمنح العمل متعة ومجريال  القصيدة جمر

 مثلام يمنح جمرى النهر املتعرج، وصور الطبيعة التلقائية للنفس متعة الرؤية، ومجال املنظر.

مل خيريل الشريعر العريريب القريديم مرين » بقولريه  يبني أحد الدارسني مدى متثل الغموض قديام  

الطبيعة   ة، منهايدض، ولكن ه ا الغموض كان قليال أمام نسبة الوضوح فيه، ألسباب عدالغمو

 .(1)«...املعرفية، والوظيفة الجتامعية، وعمود الشعر، ونموذج اخلطابة، وجوهر الرؤية والتجربة

أو  ،إ  املعنى أو اللفظ أو العبارة أو ترتيب اجلمل افريده ،أسباب الغموض «حازم»ويبني 

يرجع إليها أو إ  ومجلة األمر أن اشتكال املعاين وغموضها من جهة ما  »  هقولب ،يكون خارج ذلكما 

أو مواد العبارة أو إ  ما يكون عليريه إجراؤمهريا مرين  ،عباراهتا يكون ألمور راجعة إ  مواد املعنى

 .(3)«ارجة عنهامأو أشياء خ ،وضع وترتيب أو إ  مقاديرها ترتب من ذلك أو إ  أشياء مضمنة فيهام

ا، ومريا مريرده إ  ا أو مشرتك  ا أو غريب  فسببه أن يكون اللفظ حوشي   ،فام كان مرده إ  اللفظ

املعنى فهو حيتاج إ  تأمل وفهم، وهب ا فالشاعر منه براء، وأما ما كان مرده إخالل ببعض أركريان 

شاعر ملوم فيه، وعليه أن املعنى بأن ي هل الشاعر عن بعض أركان املعنى، أو يضطره الوزن، فال

فليسقط ذلك املعنى، فإن  ؛يستويف املعني يف بيت آخر أو يف بيتني، فإن تع ر عليه الستقصاء باجلملة

 نقصه نقص يف حقه.

يميل إ  الوضوح من أجل أن تكتمل الدائرة ويصل الشعر إ  مبتغاه،  «احازم  »من هنا فإن 

 لوضوح البعيد عن التعقيد أو النغالق.فينفعل به املتلقي ولن يتأتى ذلك إل با

                                                 

 (.12م، ص )1619، أبريل وسبتمرب 4، 6ع  9احلداثة  إبراهيم رماين، فصول مج  –الغموض  –( الشعر 1)

 (.192( املنهاج، ص )3)



 

 اخلامتة

يؤرخ ملرحلة دقيقة من مراحل أدبنا العريب، وهو فريد يف تقسيامته وفصوله  «املنهاج»كتاب 

وأبوابه التي جاءت غاية يف الدقة والتقسيم، وهو يكشف عن مدى تأثر الدرس البالغريي العريريب 

ة يف قضايانا البالغية والنقديرية، فعريرض لنظريرية بأرسطو، ومدى الستفادة من الفلسفة اليوناني

املحاكاة األصيلة يف الدرس اليوناين، بمفهوم صاحبها، كام يكشف الكتاب عن مدى تدهور حالرية 

الشعر والشعراء يف فرتة اهلجرات التي شهدهتا األندلس يف حتوهلا، والتخيل عن عروبتها، كام يظهر 

ي العريب قبله، فهو يمثل بلورة جلريل القضريايا البالغيرية الكتاب مدى الستفادة من الدرس البالغ

والنقدية التي سبقته، كام يكشف عن براعة صاحبه يف اإلملام الواضح بثقافة عرصه وثقافة سابقيه، 

 من أهل املرشق واملغرب، وقد أفاد من كثري من القضايا النقدية وعرض هلا وأشار إليها.

كترياب، ومكانتريه مرين الريدرس البالغريي القريديم، وقد تناول البحث يف املريدخل أمهيرية ال

نظرياته، وهو يملك نظرة تطورية متبلورة ملا لوإسهاماته إلثراء الدرس البالغي احلديث وتأصيل 

سبقه من نظريات، ثم صاحب الكتاب ومكانته لدى نخبة من الدارسني واملشتغلني باحلقل البالغي 

يف الشعر والنحو والبالغة، ثريم عريرض ملحتريوى  «حازم القرطاجني»ا، ثم إسهامات  وحديث  قديام  

ومريا يتضريمنه مرين تعقيريد؛  ،وكان سبب ذلك العرض ما يكتنف الكتاب مرين غمريوض ،الكتاب

فيصعب تلقف فكرته من قراءة أو اثنتني، خاصة مع الطريقة الفلسفية التي اتبعها الكتاب يف عرض 

التي يتسم هبا يف عريرض قضرياياه، ثريم نظرياته النقدية والبالغية، ومجوع التقسيامت والتفريعات 

أمكن من خالهلريا تنرياول  ،حث، فكانت أربعة فصول تتناول أربعة جوانببالنتقال إ  فصول ال

حمتوى الكتاب من وجهتها، فالقارئ املتمعن للكتاب يراه من ه ه الزوايا األربعة، فاألو  تتناول 

قته بالفنون األخرى، ثم يأيت الفصل الثاين هل ا الفن وعال «حازم»طبيعة الشعر ومفهومه، ومدى فهم 

وهي املبدع ذاته وقدراته وأدواته والبيئة املالئمة الباعثة عىل قول  ،ليمثل الزاوية الثانية من التناول

وما تتضمنه من نظرية اخليال والتخيل التي متيز  ،وهي عملية اإلبداع ذاهتا ،الشعر، ثم زاوية ثالثة

ن، ثم الزاوية الرابعة التي تلتقط الطرف الرابع من عملية اإلبداع وهريو الشعر عن غريه من الفنو

 املتلقي هل ا الشعر واملتواصل معه، وما يمت له بصلة من قضايا التخييل والغموض والوضوح.



 

وهب ا يمكن أن يمثل ه ا البحث لبنة يف طريا الكشف عن قيمة ه ا الكتاب والقضايا التي 

 ا أو معارضة.اقشها وأبدى فيها الرأي تأييد  تناوهلا والنظريات التي ن

 ،ول ندعي أن ه ا البحث هو كل ءيء يف الكتاب أو عرين الكترياب، لكنريه جمريرد تعريريف

 ،وعرض لقضايا الكتاب البارزة البالغية منها والنقدية، لواحد من أهم الكتب الرتاثية قيمة ومكانة

بالقضايا اجلديرة بالدرس والبحث  ب ميلءحرجة من تاريخ أمتنا، والكتاقد كتبه صاحبه يف حقبة 

 ؛تربز ما يف الكترياب مرين كنريوز ،وزاوية خمتلفة ،رحلة جديدةوهي يف حاجة لنتظار والتمحيص 

 خاصة أن الكتاب مهزة وصل بني الفكر العريب والغريب واملغريب يف آن واحد.
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