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تجميات التمقي الفمسفي لمنص لمنص الشعري :منهاج البمغاء لحازم القرطاجي نموذجا.
 ذ.أبوالقاسم السعيد.
الممخص :يتناكؿ ىذا المقاؿ،تحميؿ ظاىرة التمقي الفمسفي،عند حازـ القرطاجني،كىك مكض كع -
يبدك لي -أنو لـ يمنح العناية التي يستحقيا بالقدر الكافي،رغـ ما ألؼ مف دراسات عديدة حكؿ
تجربتو التي ركز أصحابيا عمى قضايا القصيدة أكثر مف تناكؿ البعد الفمسفي،بالنظر إلى
م ،إضافة إلى ما يزخر بو المتف
خصكصية الكتابة النقدية لديو ،المكسكمة بالبعد الفكرم كالفمسؼ
النقدم العربي مف إرىاصات أكلية حكؿ مظاىر التمقي لمنص األدبي،
اؿمتمقي كأحكاؿ تمقيو

خاصة عمى مستكل

قراءة كسماعا،بكاسطة مككنيف أساسييف التخييؿ كالمحاكاة

،كتعبيرعف

إسيامات النقاد العرب في مجاؿ نظرية التمقي.
تمهيد :
تعتبر نظرية التمقي مف أىـ الفتكحات النقدية الحديثة في مجاؿ تجديد تاريخ األدب العربي كامتداد تاريخي
لمعديد مف التصكرات النقدية كالبالغية القديمة حكؿ المعنى،منذ العصر اليكناني،ككثمرة مف التطكر النقدم
خالؿ مرحمة السبعينيات ،لمجمكعة مف المناىج النقدية الحديثة،خصكصا

مدرسة (ككنستانس)

األلمانية،التي يرجع إلييا الفضؿ في ظيكر نظرية التمقي بألمانيا الغربية عمى يد

رائدىا" ىانس ركبرت

ياكس" (  )H.R.JAUSSالذم اىتـ بالتاريخ النصي،في حيف ركز

(إيزر) عمى تأثير النص في

المتمقي،باعتباره المنتج الحقيقي لمنص ،بكاسطة مجمكعة مف العمميات التأكيمية كالتفسيرية كالتطبيقة التي
تسيـ في بناء معناه.
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كبالنظر إلى أىمية نظرية جمالية التمقي،في مقاربة النص األدبي،فقد أحدثت ثكرة في الدراسات األدبية
كيتجمى ذلؾ في إعالئيا ـ ف تغيير النمكذج في عمكـ األدب،كؾ أ ف محرؾ ذلؾ التغيير ىك التحكؿ في
االىتماـ الجذرم مف دراسة ثنائية (الكاتب/النص) إلى تحميؿ العالقة (النص -القارئ).
كاعتبا ار ليذه اإلمكانيات النقدية التي تتيحيا،في مجاؿ قراءة النص ،فقد كاف ليا،

تأثي ار قكيا كشديدا في

مجاؿ قراءة التراث النقدم العربي القديـ ،كذلؾ عبر استنطاؽ جكانيو الخفية كاستكناه بنياتو النصية
كالتعالقية كالتقبمية لما يزخر بو المتف النقدم العربي القديـ مف أشكاؿ مختمفة لممتمقي المبدع،كىذا ما أدل
بعدد كبير مف الباحثيف العرب المحدثيف بالرجكع إلى التراث النقدم العربي القديـ كدراستو كتحميميمو مف
منظكرات نقدية مختمفة "،كالبحث فيو عف آراء المفكريف العرب القدامى

حكؿ القارئ كمالبستو (المتمقي)

كالمقارنة أحيانا بيف ركاد التمقي في األدب الغربي كنظيره العربي القديـ ،مف خالؿ "ركاد النظرك ذكم
القامات العالية في فكرنا النقدم مف أمثاؿ بف قتيبة كالجاحظ كعبد القاىر الجرجاني.كىي مقارنة ال
تشير -بحاؿ مف األحكاؿ-إ لى قناعاتنا بأف النظريات الغربية الحديثة في مفيكـ التمقي قد كصمت إلى
مستكل األشباه كالنظائر" ،1تجنبا لمكقكع في اإلسقطات النقدية،بؿ باعتبارىا تجميات كارىاصات أكلية حكؿ
مظاىر التمقي في التراث النقدم العربي القديـ.كخير دليؿ عمى ذلؾ حضكرمفيكـ التمقي الفمسفي عند
النقاد الفالسفة العرب القدامى،ماكرد في كتاب حازـ القرطاجني "مف ألفظ كمصطمحات خاصة بأثر الكالـ
في نفس المتمقي "،2كاستفادتيـ مف مفاىيـ نظرية التمقي خصكصا مفيكـ (أفؽ التكقع ) ك(المتمقي)
كا(لمسافة الجمالية).
ؿقد فتحت ىذه النظرية آفاقا في مجاؿ القراءة الحداثية لمنصكص،بكاسطة مجمكعة مف المفاىيـ اإلجرائية
األساسية ،ك مكنت النقاد العرب المحدثيف،مف مقاربة المتف النقدم العربي القديـ الكبير بحماس كبير
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بيدؼ إعادة كتابة تاريخ النقد العربي القديـ،ك استجالء درره

المشرقة المتمثمة في اإلسيامات الجنينية

لمنقاد العرب القدامى في مجاؿ التمقي كالنص كالخطاب،نظ ار لطبيعة العالقة ا لجدلية ما بيف المتمقي
كالنص في التراث النقدم العربي ،القائمة عمى نكع مف التعاقد بيف أطراؼ التخاطب ،كالذم خصو النقاد
العرب باىتماـ خاص عبر مختمؼ العصكر،في ثنايا أحكاميـ عمى

النص األدبي كعالقتو

بمتمقيو،كإحدل مظاىر اإلبداع الفني في الممارسة النقدية القديمة ،كالمتمثمة فيمااشتمؿ عميو النقد العربي
القديـ مف نظرات ثاقبة "كفكرحافؿ بنظرات دقيقة قابمة ألف تككف عماد رؤل الناقد الحديث " ،3كالتي تدؿ
عمى كعي النقاد العرب القدامى بأىمية المقاربة الجمالية لمنص األدبي،كذلؾ عبر إقامة تماثؿ ما بيف عالـ
النص األدبي كالعالـ الخارجي.
يعتبر مفيكـ التمقي مف المفاىيـ النقدية التي اىتـ العرب بيا،بصكرة كاضحة،في أغمب مدكنات التراث،ال
سيما في الدرس النقدم" إذ يمكف مبدأيا اإلنطالؽ مف فكرة مركزية في معالجة مثؿ ىذا المكضكع

،كىي

أف الكعي النقدم بعممية التمقي كصكره،كاف لو تجمياتو كحضكره في كتابات كنقاد كبالغيي العرب

عمى

الرغـ مف بساطة الطرح كغياب رؤية كاضحة بإمكانيا استيعاب فمسفة نظرية كجمالية

مكتممة

العناصركاألركاف"،4نتيجة خصكصية البيئة العربية،كغياب المؤثرات الفمسفية التي ساىمت في ظيكر
نظرية التمقي بالغرب" ،غير أف ىذا اليمنع مف اعتبار مكض كع التمقي مشكمة تكجد حيثما يكجد األدب
بحيث مف الصعب تصكر انصراؼ الدراسات العربية بخاصة النقدية عف مفيكـ ميـ مثؿ التمقي".5

ذ.أبوالقاسم السعٌد أستاذ بالمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن بجهة الرباط سال القنٌطرة.
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كيتميز مفيكـ التمقي أك جماليتو في تراثنا النقدم العربي القديـ،مقارنة مع حركات النقد األجنبي في أنو لـ
يرتبط لدل ركاده بنزعات فمسفية عامة عمى نحك ما كاف معركفا في فمسفة النقد اليكناني مثال،كىذا شيئ
طبيعي نتيجة اىتماـ العرب بالشعر"الذم كاف فنيـ األكحد،كعمميـ الذم لـ يكف ليـ عمـ أصح منو".6
غير أف اىتماـ النقاد العرب القد امى بالتمقي"،كاف مرتبطا بجممة أحكاميـ بقضايا النص،كليذا جاء مبثكتا
في تضاعيؼ األحكاـ،متعدد المفاىيـ،بتعدد الممكات،أك باختالؼ العكامؿ المؤثرة في تاريخ األدب كتقدير
النقاد،كمع تعدد المفاىيـ كاختالؼ الرؤل في استقباؿ النص كاف البحث عف المتعة الفنية مف أبرز منافذ
التكاصؿ مع المتمقي" ،7كفؽ تصكرات مختمفة ،حسب بيئة كؿ ناؽ د ،التي كانت تعج بمختمؼ التيارات
الكالمية خصكصا خالؿ القرنيف الرابع كالخامس اليجرييف،مع التركيز عمى أىمية القارئ.
كخير دليؿ عمى تجميات مفيكـ التمقي في التراث النقدم العربي القديـ،إسيامات النقاد البالغييف،عبر
نظرية التمكيف البالغي،التي تعكس إ حدل أىـ مظاىر تجميات التمقي،نتيجة نزكع عمكـ البالغة بأقساميا
الثالثة (البياف كالبديع كالمعاني )،نحك دراسة المعنى دراسة تتقصى كجكه تحصيمو ككجكه تمكينو في ذات
السامع(المتمقي)"،أم أف العرب اعتقدكا أف األساليب التي تدرسيا عمكـ البالغة الثالثة ىي كسائؿ مختمفة
غايتيا تمكيف المعنى،كعمى ذلؾ فإف قكانيف العمكـ البالغية الثالثة ىي قكانيف لمتمكيف ".8
كيعتبر الناقد المغربي حازـ القرطاجني مف بيف ىؤالء النقاد المجدديف،الذيف استطاعكا أف يبمكركا معالـ
نظرية نقدية متميزة،خالؿ القرف السابع عشر اليجرم بالمغرب،مستفيدا مف تجربتو النقدية المكسكمة بالبعد
الفكرم كالفمسفي كالبالغي إضافة إلى تجارب نقدية سابقة في المشرؽ كالمغرب المتمثمة في إنجازات
كبار النقاد العرب القدامى،مثؿ بف طباطبا العمكم كبف سينا كالفارابي كعبد القاىر الجرجاني كغيرىـ
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مف

النقاد العرب القدامى ،ناىيؾ عف تمثمو لمفكر اليكناني عند كؿ مف أفالطكف ك

أرسطك ،مما جعؿ مف

تجربتو النقدية مكسكمة بالبعد الفكرم كالفمسفي،ك تحكال في مسار النقد العربي القديـ ،لما تكصؿ إليو مف
تصكر كمي لمنص،متجاك از أحكاـ الجممة في الخطاب النقدم العربي القديـ،المقتصرة عمى المستكل
النحكم كالتركيبي ،إلى مستكل النص باعتباره كحدة كمية كمنسجمة عمى مستكل اإلتساؽ المعنكم كالمفظي
مشكال "حالة فريدة لـ تتكرر ينبغي اإلشارة إلييا كالتنكيو بيا كىي التي نجدىا عند بالغي مغربي
متأخر،ىك"حازـ القرطاجني"في تحميمو ألجزاء القصيدة .9 "...كاىتمامو الكبير بالقارئ في تفسير العمؿ
األدبي.
فما ىي مظاىر التمقي عند حازـ القرطاجني ،كما ىي أبعاده الفمسفية ؟
اىتمت النظرية النقدية العربية القديمة اىتماما بالغا إلى أثر الشعر عمى المتمقي سامعا كقارئا"،كبمغت ىذه
العناية حدا يدفعنا إلى القكؿ أف النقد العربي كضع المتمقي في منزلة ميمة مف منازؿ األدب.كقصده
بخطابو النقدم قصدا،كحث الشعراء عمى أف يككف شعرىـ متكجيا إليو ،فيك المكئؿ الذم يقؼ األدب
عنده كىك الغاية مف كؿ قصيد كانشاد.فالنصكص األدبية ليست مف إنتاج األديب كالشاعر فقط بؿ ىي
أيضا مف إنتاج المتمقي.10 "...لقد ترسخت ىذه الفكرة حكؿ المتمقي،بربط الشعر بالتأثير النفسي منذ
البدايات النقدية العربية،كلعؿ محاكلة بف قتيبة ( 276ق) في تعميؿ بناء القصيدة العربية التي أقاميا عمى
العالقة بيف مكضكعات القصيدة كتأثيرىا في الجميكر أكالسامع"المقصكد"تمثؿ صكرة جمية في التركيز
عمى المتمقي السامع أكثر مف المبدع كعممية إبداعو.ككقؼ بف طباطبا العمكم( 322ق)عند تأثير الشعر
عمى السامع،في العديد مف اإلستشيادات النصية في كتابو (عيار الشعر)،بؿ رأل أف مف الكاجب عمى
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"صانع الشعر أف يصنعو صنعة متقنة لطيفة مقبكلة حسنة مجتمبة لمحبة السامع لو كالناظر إليو
بعناية،مستدعية لعشؽ المتأمؿ في محاسنو".11
كلـ يند عف ىذه القاعدة المتعمقة بأىمية المتمقي خالؿ العصكر األدبية الال حقة معظـ النقاد العرب
خصكصا الناقد عبد القاىر الجرجاني الذم شكؿ منعطفا في تاريخ نظريات النقد عند العرب خالؿ القرف
الخامس ،بـ ا قدمو مف إنجاز في مجاؿ تمقي النص كقراءتو عمى مستكل بناء نمكذج نقدم تأكلي ،غير
أف تجربة حازـ النقدية ال تقؿ أىمية عنو خالؿ القرف السابع اليجرم،باعتباره مف النماذج النقدية التي
تثير األسئمة ،بقدر ما تجيب ع ف قضايا نقدية خصكصا في مجاؿ النص كالتمقي "،إذ يعتبر مف النقاد
العرب القالئؿ الذيف أدرككا أىمية بناء النص كتداخؿ مستكياتو كتأثيره عمى المتمقي،كلذلؾ ظؿ بمثابة
خطاب مفتكح بالنسبة لمدراسات النقدية الحديثة في العديد مف الجامعات كالمحافؿ األدبية كالنقدية،باعتباره
مف كبار النقاد العرب القدامى ،الذيف اشتيركا بالفكر النقدم الفمسفي ،بؿ مف أنضج الذىنيات النقدية التي
عرفيا العرب إلى حدكد القرف الثامف اليجرم ،التي ظمت خالدة ،إلى يكمنا الحالي،لما اتسـ بو كتابو مف
حيث سعة أفؽ كابتو كسداد نظرتو كحسف تذكقو كتفيمو لمقضايا التقنية التي تميز بيا أسمكبو كتأثره
بتيارات فكرية مف خارج ميداف النقد الصرؼ"  ،12مما يصعب عمى الباحث اإللماـ بجميع نظرية اإلبداع
كالنقد عند حازـ القرطاجني ،بالرغـ مف الدراسات العديدة التي أنجزت حكؿ فكره لنقدم ،كىذا ما تتبو إليو
الدكتكر سعد مصمكح الذم استنتج أف

لحازـ ذاتية متفردة بيف عمماء البالغة كالنقد العربي ،فقد خمص

إلى أنو مع ذلؾ "ىذه الشخصية ما زالت بالرغـ مف المحاكالت المخمصة التي بذلت كتبذؿ لـ تنؿ ما
تستحقو مف عناية أك لـ تكضع في حؽ مكضعيا بيف أعالـ الفكر العظاـ" ،13كال أدؿ عمى ذلؾ ما اشتمؿ
عميو كتابو مف غ ازرة في المصطمح النقدم ،عمى مستكل بناء النص الشعرم أك عمى مستكل تمقيو ،بحيث
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يعد كتابو مف أىـ المصادر النقدية القديمة الغنية بالتجميات النصية خصكصا مفيكـ التمقي الذم يعد مف
المفاىيـ النصية النقدية المركزية بالنسبة لممنيج التحميمي عند حازـ القرطاجني،بالنظر إلى أىميتو في نقد
الشعر كالحكـ عمى النصكص بالجكدة كالرداءة كالتي سخر ليا كؿ جيكده في المنياج بكاسطة مفيكـ
التخييؿ كأثره ،في المتمقي.
ما ىي أشكاؿ التمقي ،التي انطمؽ منيا في مقاربتو لمنص الشعرم؟
ؼ
إف المتأمؿ في مضاميف كتاب منياج البمغاء كسراج األدباء ،يالحظ أىمية مكضكع التمقي ،باعتباره
المكضع الجكىرم،الذم حضي باىتماـ بالغ مف طرؼ حازـ القرطاجني،كذلؾ عبر إثارتو لم سألة التخييل
والمحاكاة ،المتمثمة في تأثير الشعر في النفكس ،كما ينتج عف ذلؾ مف تفاعؿ بيف النص كالمتمقي
الضمني أك الصريح ،عمما أف ذكر مصطمح التخييؿ ال يذكر إال كبجانبو مصطمح المحاكاة لما تتطمبو
العممية اإلبداعية مف ترابط كتكامؿ بيف المصطمحيف ،باعتبارىما مف أىـ المفاىيـ النقدية ذات الحمكلة
الفمسفية ،بالنسبة لمتيار النقدم الفمسفي سكاء عند اليكناف أك العرب ،نتيجة تأثر حازـ القرطاجني،بسابقيو
مف النقاد حكؿ نظرية التخييؿ كالمحاكاة خصكصا الناقد ابف سينا.
كانطالقا مف ىذه اإلعتبارات الفمسفية ،يمكف القكؿ أف نظرية التمقي عند حازـ بمثابة األساس
المنيجي لتحميؿ النص

الشعرم كفؽ شبكة مف المفاىيـ

المستمدة أساسا مف عالمي الفمسفة

كالبالغة،كالمتمثمة في تماسؾ النص الشكمي كالمعنكم،

كاإلقرار بأىمية القارئ في إدراؾ معنى النص

كاإلنتقاؿ مف منطؽ نحك الجممة إلى منطؽ نحك النص

بأدكات منيجية،كفؽ استراتيجية نصية كاضحة

المعالـ،انطالقا مف اؿمؤثرات التخييمية التالية :
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أ -أثر التخييل عمى المتمقي :
إف المتتبع لكتاب المنياج ،كجكد مكاضيع كثيرة ترتبط بالتخييؿ،حيث بدؿ حازـ القرطاجني جيدا
كبي ار مف أجؿ إبراز األثر الذم يتركو التخييؿ في نفس المتمقي ،كالذم خصو صاحبو بمنيج كامؿ ،كىك
المنيج الثالث مف قسـ المعاني ،كجعمو في اإلبانة عما تقكـ بو صنعتا الشعر كالخطابة مف التخييؿ
كاإلقناع،معتب ار أف صناعة الشعر تقكـ عمى التخييؿ إلى جانب الكزف كالقافية ،كذلؾ عبر تحديد األنحاء
األربعة التي يقع فييا التخييؿ ك "ىي التخييؿ مف جية المعفل ،كالتخييؿ مف جية األسمكب كالتخييؿ مف
جية المفظ ثـ التخييؿ مف جية النظـ كالكزف.14
كلما كاف التخييؿ لو األثر الكبير في نفكس المستمعيف،فإف لكقكعو في النفس المتمقية طرقا ترفع مف شأف
فعاليتو في النفس المتمقية  .كقد أبرز حازـ ذلؾ في قكلو":كطرؽ كقكع التخييؿ في النفس إما أف تككف بأف
يتصكر في الذىف شيء مف طريؽ الفكر كخطكات الباؿ ،أك بأف تشاىد شيئا فتذكر بو شيئا،أك بأف
يحاكي ليا الشيء بتصكير نحتي أك خطي أك ما يجرم مجرل ذلؾ ،أك يحاكى ليا صكتو أك فعمو أك
ىيئتو عما يشبو ذلؾ مف صكت أك فعؿ أك ىيئة،أك بأف يحاكي ليا معنى بقكؿ يخيمو ليا ،أك بأف يكضع
ليا عالمة مف الخط تدؿ عمى القكؿ المخيؿ ،أك بأف نفيـ ذلؾ باإلشارة".15
بعد ذلؾ انتقؿ حازـ إلى تحديد طرؽ كقكع التخييؿ في النفس ،كىي أنماط كثيرة ترجع إلى اختالؼ كقكعيا
في النفس ،كمنيا التخييؿ عف طريؽ المشاىدة كمنيا التخييؿ عف طريؽ المحاكاة مف خالؿ الخط كالحركة
كالقكؿ كاإلشارة ،عمما أف أحسنيا "ىي أف يعمد الشاعر إلى المناسبة بيف المعاني كالغرض الذم ينظـ
فيو الشاعر شعره ،كيمثؿ لذلؾ بتخييؿ األمكر السارة في التياني كاألمكر المفجعة في المراثي" ،16كلعؿ
أبرز مظاىر تأثير التخييؿ حينما يكظؼ الشاعر في شعره أنحاء مف التعجيب ،مما يتسبب لممتمقي في
 -14دازو انقرطاجنٍ  :ينهاج انثهغاء وسراج األدتاء .ص .89
 -15دازو انقرطاجنٍ  :انًصذر نفسه ،ص .90-89
 -16دازو انقرطاجنٍ  :انًصذر نفسه ،ص .90
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التأثر،كيحدث العجب لديو ،كيذىب حازـ إلى أف التعجيب "يككف باستبداع ما يثيره الشاعر مف لطائؼ
الكالـ التي يقؿ التيدم إلى مثميا فكركدىا مستند كمستطرؼ".17
كىكذا نستنتج أف حازـ القرطاجني أكلى عنصر التخييؿ أىمية كبرل،

حيف قرنو بالتعجيب كىي التي

تتحقؽ مف خالليا فعالية الشع ر،كتتحقؽ غايتو المتمثمة في اإلرتقاء بحركية النفس .كقد كصمت فكرة
التخييؿ قمتيا عند حازـ القرطاجني بالرغـ مف اختالؼ الدارسيف حكليا نظ ار لتناكليا مف طرؼ العديد مف
الدارسيف العرب المعاصريف الميتميف بدراسة التراث النقدم خصكصا كتاب منيج البمغاء كسراج األدباء
منيـ مصطفى "الجكزك" في كتابو "نظريات الشعر عند العرب" ،كشكرم عياد في كتابو "أرسطك طاليس
في الشعر" ،كدراسة (محمد بمحسف)،في كتابو "التمقي لدل حازـ القرطاجني" الذم اىتـ بطبيعة التمقي عند
النقاد العرب مع التركيز عمى تمظيرات التمقي عند حاز ـ ك ( سعد مصمكح) في كتابة "حازـ القرطاجني
نظرية التخييؿ كالمحاكاة في الشعر"،كىي مف أبرز الدراسات التي خصيا صاحبيا بكامميا لقضية التمقي.
إف فكرة التخييؿ انتشرت بكثرة بيف النقاد كالشعراء كؿ يفسرىا بطريقتو كانطالقا مف ثقافتو كلعؿ ىذه الفكرة
تبدك تحريفا كتغريبا لفكرة المنظكر المسرحي المنقكلة إلى ميداف الشعر عامة ،بدأ القكؿ بيا عمى ما نممؾ
مف نصكص في كتابات الفارابي ،كلعمو استقاىا مف مصدريف :مصدر لغكم قرآني ،يتضمف التخييؿ فيو
معنى اإليياـ بالسحر كالكىـ عامة كمصدر يكناني كصؿ إليو عف طريؽ النقؿ كاالختصار ،كقد اكتفى
الفارابي باإلشارة إلى أثر التخييؿ النفسي دكف تعريفو ،في حيف أف عبد القاىر الجرجاني اضطرب في فيـ
التخييؿ أيما اضطراب لككنو تجاذبتو جيات متناقضة فيك "كالمي يقدس العقؿ كالحقيقة كيحتقر التخييؿ
كبالغي يحار بيف إدخاؿ الفنكف البيانية حيز التخييؿ كبيف إخراجيا منو

،ألنيا استعممت في القرآف

كالحديث كمنطقي يرل التخييؿ شيئا كالسفسطة ،لكف نزعة الفناف فيو تنتيي بو إلى تمجيد التخييؿ

 --17دازو انقرطاجنٍ  :انًصذر نفسه ،ص .90
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كتفضيؿ اإليياـ فيو عمى البياف في غيره ،كالى نسبة السحر إليو ،صحيح أنو يضع التخييمي بإزاء العقمي
لكنو كاف مرة يستخدـ ىذا التناقض لذـق كتارة لمدحو .
كيجمع معظـ الدارسيف عمى أف حازـ القرطاجني مف أدؽ الذيف عرفكا التخييؿ  ،فيك قد عمؽ المكضكع
ككسعو كجعمو عربيا صافيا إال مما يعتبر اقتباسا مفيدا

ك صير اآلراء السابقة جميعيا في كحدة نظرية

جديدة كلعؿ الجديد في نظرية القرطاجني "،ىك ذاؾ التطكير األساسي الذم قاـ بو ،حيث قرف التخييؿ
إلى العقؿ كالمنطؽ كالذكاء ،في حيف قرنو السابقكف إلى اإلمىاـ كالتمكيو أك مخالفة العقؿ كالحقيقة.كينبغي
أف نمحظ أف األىـ الذيف تناكلكا مكضكع المحاكاة كالتخييؿ كانكا إما نقمة أك ممخصيف لكتاب أرسطك في
الشعر ".18
فالقرطاجني جاء بعد فترة ،ليعمؽ المكضكع كيكسعو كيجعؿ عربيا صافيا إال ما يعتبر اقتباسا
مفيدا،كقد أخذ عف الفارابي كابف سينا ،أم أرسطك بطرقي غير مباشرة،كأخذ كذلؾ عف الجرحاني ،مطك ار
آراء ىؤالء جميعا في كحدة نظرية جديدة كتعريفو لمتخييؿ أكضح تعريؼ رأيناه.
ك يرل "شكرم عياد "" ،أف فكرة التخييؿ كميا تعكد إلى المصدر اليكناني مف كجية نظر الفالسفة ،فإنو
عندما يكلي كجية شطر البالغييف كبالخصكص حازـ القرطاجني يذىب إلى القكؿ بأف الفكرة التخييؿ
كالمحاكاة مطبقة أكسع تطبيؽ عنده ،كيرل أيضا أف القرطاجني قد فاؽ أرسطك تكسعا في تطبيؽ ىذه
الفكرة عمى الشعر "،19غير أف تعريؼ شكرم عياد،لـ يتضمف إشارة لمتعريؼ بيف التخييؿ كالمحاكاة بالرغـ
أىمية ىذه الدراسة تكمف في إشارة صاحبيا إلى أف القرطاجني أحسف مف فيـ التخييؿ ككظفو في الشعر
حيث يقكؿ ":كىذا التعبير (أم مفيكـ القرطاجني لمتخييؿ) يشير إلى فيـ جيد لنظرية التخييؿ عند ابف

 -18يصطفً انجىزو :نظرَاخ انشعر عنذ انعرب ،ص .144
 -19شكرٌ عُاد :كتاب أرسطى طانُس ،ص .257
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سينا"،20في حيف يرل سعد مصمكح ،أف ما تكصؿ إليو حازـ لـ يكف نقال عف النقاد السابقيف فيما يتعمؽ
بالتخييؿ منتص ار لمبدأ التأصيؿ النظرم ،نافيا أف يككف حازـ قد أخذ فكرة التخييؿ عف أرسطك في كتابو
فف الشعر ،كحينما يؤكد أف التخييؿ"إنما ىك ابتكار إسالمي مف طرؼ ابف سينا أخذه مف مبحث
أرسطك في النفس كاجتياده الشخصي في ىذا المجاؿ".21
كميما قيؿ عف مدل أصالة حازـ القرطاجني ،حكؿ فكرة التخييؿ ،فإنو ال يمكف إنكار مجيكد حازـ
القرطاجني ،في بمكرة تصكر نقدم متطكر،ينبني عمى تأثير النص عمى نفسية المتمقي ،باعتبارىا كإحدل
مظاىر تجمي مفيكـ التمقي،ذلؾ أف "دراسة دقيقة لممصطمح الخاص بأثر الكالـ في النفس تساعد ال
محالة عمى فيـ المظير الجمالي مف المتقبؿ،

نذكر عمى سبيؿ المثاؿ ..مصطمحات مف قبؿ السركر

كالطربة كالبيجة كاألريحة كاإلستظراؼ كاإلرتياح

كالمسرة كالتعجب كالركعة كالشغؼ كالركح ك اإليناس

كالبيجة.22"...كىذا دليؿ عمى اىتماـ حازـ بالمتمقي ،باعتباره المبدع الحقيقي لمنص األدبي لما يشعر بو
خالؿ عممية القراءة مف ارتياح كلذة فنية.
ب -فعالية المحاكاة وتأثيرها في المتمقي :
إذا كانت فكرة التخييؿ ،مف أسس النظرية النقدية ،عند حازـ القرطاجني ،كمظير مف تجميات
التمقي ،فإف فكرة المحاكاة ،تعتبر الركيزة األساسية الثانية ،في ىذه النظرية ،رغـ ما اصطبغت بو مف
تقسيمات منطقية كتفريعات حزئية ،أحاليا إلى عممية حسابية منطقية مما يصعب عمى الباحث استقصاء
مختمؼ جكانبيا كعالئقيا الداخمية ،باعتبارىا امتداد لنظرية المحاكاة عند أرسطك كمختصريو ،كنقصد
الفارابي كابف سينا كابف رشد كصكال إلى المعمـ األكؿ.

-20سعذ يصهىح :دازو انقرطاجنٍ ونظرَح انًذاكاج وانتخُُم فٍ انشعر ص .180
-21سعذ يصهىح :دازو انقرطاجنٍ ونظرَح انتخُُم وانًذاكاج فٍ انشعر  ،ص .129
-22شكرٌ انًثذىث' :جًانُح األنفح اننصر ويتقثهه فٍ انتراث اننقذٌ ،ص .40
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كقد قسـ المحاكاة عدة تقسيمات كؿ تقسيـ باعتبار خاص.
أ  -فقسميا بما يشبو ما اسماه البالغيكف اعتبار طرفي التشبيو،

"متأث ار في ذلؾ بتقسيـ ابف رشد

لإلستدالالت ذات المحاكاة الجيدة ".23فيك يرل أف المحاكاة "قد يحاكى بيا مكجكد بمكجكد أك بمفركض
الكجكد ،مف جنسو أك مف غير جنسو ...ككميا قرب الشيء مما يحاكى بو كاف أكضح شبيا ككمما اقترنت
الغرابة كالتعجيب بالتخييؿ كاف أبدع".24
إف ىذا التقسيـ يدؿ عمى أف حازما لـ يخرج عف المفيكـ العربي لممحاكاة كجعميا مرادفا لمتشبيو أم
أنو لـ يخرج عف الدائرة البالغية في ىذا الشأف إال بزيادة التقسيمات.
كىك يمزـ ما "قاؿ بو ابف سينا عف الغرابة كالتعجيب".25
ب -كقسـ المحاكاة باعتبار القصد أم الغاية فقارب في ذلؾ كالـ البالغييف عمى أغراض التشبيو
فأنكاع المحاكاة عنده ىي:
 -1محاكاة تحسيف.
 -2محاكاة تقبيح.
ج -كيقسـ المحاكاة باعتبار الكجكد كالفرض ،فيذكر بتقسيمات المنطقييف لألسماء فيك يقسـ
المحاكاة ،إلى:
 -1محاكاة كجكد.
 -2محاكاة فرض.
كيقسـ كال مف ىاتيف أربعة أقساـ.
 -1محاكاة مطمقة.
 -2محاكاة شرط.
 -23دازو انقرطاجنٍ  :ينهاج انثهغاء ،وسراج األدتاء ،ص .114
 -24دازو انقرطاجنٍ  :ينهاج انثهغاء وسراج األدتاء ،ص  14و ص.96
 -25دازو انقرطاجنٍ  :انًصذر نفسه ص  14و ص .96
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 -3محاكاة إضافة.
 -4محاكاة تقدير كفرض.
د -كيقسـ محاكاة الكجكد لممكجكد ،فمزج بيف تقسيـ النحكييف لمبدؿ كتقسيـ البالغييف لمتشبيو مف
حيث طرفيو ،كاذا أمامنا:
" -1محاكاة كمي بكمي.
 -2محاكاة جزئي بجزئي.
26

-4محاكاة محسكس بمحسكس..الخ".

نستنتج مف خالؿ ىذه التقسيمات،أف نظرية الشعر عند حازـ القرطاجني ،تقكـ عمى إحدل الركائز
األساسية ،كىي الكظيفة النفسية التي ال تتحقؽ إال بالتخييؿ،عف طريؽ المحاكاة ،التي ال يتأتى ليا إحداث
التأثير في نفس المتمقي إال مف خالؿ تضافر جممة مف الشركط يجمعيا حازـ في قكلو " :كليست المحاكاة
في كؿ مكضع تبمغ الغاية القصكل مف ىز النفكس كتحريكيا ،بؿ تؤثر فييا بحسب ما تككف عميو درجة
اإلبداع فييا ،كبحسب ما تككف عميو الييئة النطقية المقترنة بيا كبقدر ما تجد النفكس مستعدة لقبكؿ
المحاكاة كالتأثر ليا".27
إف القارئ ليذا اإلستشياد ،يستنتج أىمية ،تمقي النص عند حازـ القرطاجني ،باعتبارىا مف أسمى
عممية القراءة ،كالتماىي مع النص ،حسب الغاية مف الشعر منذ بداية نظمو إلى أف يصؿ إلى سمع
المتمقي ،كلف تحصؿ ىذه الغاية إال إذا ،تكفرت شركط ثالثة حسب المحاكاة في النفكس ،كقد جعؿ أكليا
متعمؽ بدرجة اإلبداع في المحاكاة كال تتحقؽ أيضا إال بحسف التأليؼ في القكؿ المحاكيف أم باألمكر التي
تتعمؽ بالمفظ أك المعنى أك النظـ أك األسمكب ،أما الشرط الثالث فعقده حازـ لممتمقي كمدل استعداده لمتأثر
بالمحاكاة ،كىي بمثابة أركاف أساسية لمعممة اإلبداعية.
-26دازو انقرطاجنٍ  :ينهج انثهغاء وسراج األدتاء  ،ص .93-92
 -27دازو انقرطاجنٍ  :انى صذر نفسه ،ص .121
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كيتميز تصكر ( حازـ القرطاجني ) لمسألة التمقي عف طريؽ الربط ما بيف تكفر

ق معايير

نصية،يستطيع القارئ أف يتبنى أفؽ تكقع معايير لمكاتب ،كيساىـ في التكاصؿ مع النص كتحقيؽ المتعة
الجمالية كالفنية،إضافة إلى تكفر المتمقي،عمى استعداديف اثنيف األكؿ ،بأف تككف لمنفس حاؿ كىكل قد
تييأت بيما ألف يحركيا قكؿ ما بحسب شدة مكافقتو لتمؾ الحاؿ كاليكل.
كمعنى ىذا الكالـ استجابة المتمقي لما يتمقاه،كفؽ اإلستعداد النفسي،أما اإلستعداد الثاني في نظر
حازـ ،فيك "أف تككف النفكس معتقدة في الشعر أنو حكـ كأنو غريـ يتقاضى النفكس الكريمة اإلجابة إلى
مقتضاه بما أسمبيا مف ىزة اإلرتياح لحسف المحاكاة ".28كىذا بمثابة مؤشر بارز عمى تجميات مفيكـ
المتمقي عند حازـ ،منذ كقت مبكر خصكصا ما يتعمؽ بالتفاعؿ بيف قطبيف العممية اإلبداعية ،القطب
الجمالي كالقطب الفني عبر إعطاء األىمية القصكل لممتمقي ذلؾ "أف حازما يجعؿ المتمقي نفسو منخرطا
في عممية تييئ كانتاج األجكاء المكلدة لميزة كالتحريؾ المرجكيف مف فعؿ اإلبداع"  ،29كىك يعكس إحدل
مظاىر تجمي المتمقي،عبر التصكر الفمسفي ،لمنص األدبي كاستمرار لرؤل النقاد الفالسفة ،مما انعكس
في شكؿ بناء

شبكة مف المفاىيـ ذات التقسيمات المنطقية كالتفرم عات مما جرل عميو الكثير مف

اإلنتقادات ،التي رأت في محاكلتو نقؿ مفيكـ المحاكاة مف البيئة الفمسفة إلى البيئة البيانية ،مجرد اجترار
كاخفاؽ ،إلى حد السخرية حيث يقكؿ مصطفى الجكزك ،معمقا عمى ذلؾ.
"كزبد ة القكؿ أف الجبؿ تمخض فكلد فأ ار ألف صاحبنا الذم طمح إلى كضع عمـ الشعر المطمؽ
كاستكماؿ نظرية أرسطك كتحقيؽ مرتجى ابف سينا لـ يخرج عف أفكار سابقيو إال في تقصي الحاالت
المختمفة لممحاكاة ،عف طريؽ المناطقة كالبالغييف،فابتدع تقسيمات كثيرة قميمة الغناء مرىقة ،كبدا بالغيا
أكثر منو صاحب نظرية شعرية ،كذلؾ إذ كاد يخمط معنى المحاكاة بمعنى التشبيو خمطا تاما.30 "...كىك
تصكر مبالغ فيو ،بالنظر إلى تحميالت حازـ القرطاجني مقارنة بتصكرات النقاد المشارفة،
 -28دازو انقرطاجنٍ  :انًنهاج :ص .122-121
 -29يذًذ تن نذسن :انتهقٍ نذي دازو انقرطاجنٍ .ط .2011ص.213
 -30يصطفً انجىزو  :نظرَاخ انشعر عنذ انعرب.ص .109
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حكؿ تمقي

النص الشعرم ،بحيث فالحظ استقصاء دقيؽ لمستكيات ق،كالكعي بالعالقة الجدلية ما بيف النص
كالمتمقي،كالقدرةعمى التحميؿ الـ ـ نيج،عبر إثراء معجـ التمقي ،بثركة لفظية كاصطالحية،مف أجؿ التأكيد
عمى التمقي كأىميتو في نقد الشعر،كدليؿ عمى أصالة التمقي التي سخر ليا معظـ جيكده في المنياج كىذا
ما جعؿ مف تصكره يتسـ بالبعد المنيجي المحكـ كالبعد الفمسفي العميؽ" ،فعممية التمقي في مفيكـ حازـ
كمنظركه ليست عشكائية تخضع لمصدفة ،سكاء مف جانب المتمقي،بؿ إنيا مخطط مضبكط كمحكـ
"تضبطو شركط محددة سمفا ،بحيث أف تستحضر مف لدف الشاعر كالمتمقي ،إف ىذا اإلستعداد بنكعية
يشكؿ ما يشبو العقد الضمني بيف القائؿ كالمقبكؿ لو،عقد يتضمف كجكد سامح يستقبؿ القكؿ الشعرم
حسب استعداد مماثمة أك متشابية ،مف حيث اإللتذاذ بالتخييؿ كمناسبتو لمطبيعة ،كتجاكبو مع حاجات
النفس الجمالية ككفؽ منطمقات تجعؿ القائؿ يرسؿ القكؿ الشعرم كىك يعرؼ أف ثمة مرسال إليو
يستقبمو".31كىذا يجسد لنا إحدل مظاىر اإلبداع ،مف خالؿ نمكذج التمقي الفمسفي لمنص الشعرم.
ج -التمقي عند حازم بين استراتيجية التمويه واإلحتيال:
تعتبر خاصية التمكيو مف المظاىر الالفتة ،أثناء البحث عف كيفيات التأثير في المتمقي كالسيطرة
عميو ،كىي عبارة عف سمسمة مف العناصر التي تتمحكر حكؿ استراتيجية التمكيو كاإلحتياؿ ،ألف الغرض
مف الشعر كالخطابة في رأم حازـ يتمثؿ في" ،إعماؿ الحيمة في إلقاء الكالـ مف النفكس بمحؿ القبكؿ
لتتأثر بمقتضاه"  .32كتعتبر خاصية الحيمة،عبارة عف استراتيجية ليا تقنياتيا الخاصة ،التي يستعمميا
الشاعر لبمكغ التأثير في المتمقي كيكضح حازـ القرطاجني،ذلؾ في "معرض" خاص بإيقاع الحيؿ الشعرية
حيث يرل أف "األقاكيؿ الشعرية أيضا تختمؼ مذاىبيا كانحاء االعتماد فييا بحسب الجية أك الجيات التي
يعقني الشاعر فييا بإيقاع الحبؿ التي ىي عمدة في إنياض النفكس لفعؿ شيء أك تركو أك التي ىي
أعكاف لمعمدة ،كتمؾ الجيات ىي:
-31فاطًح انىهُثٍ :نظرَح انًعنً عنذ دازو ،ص .236
 -32دازو انقرطاجنٍ  :ينهاج انثهغاء وسراج األدتاء،ص .346
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 ما يرجع إلى القكؿ نفسو. أك ما يرجع إلى القائؿ. أك ما يرجع إلى المقكؿ فيوأك ما يرجع إلى المقكؿ لو."كالحيمة فيما يرجع إلى القكؿ كالى المقكؿ فيو كىي محاكاتو كتخييمو بما يرجع إليو أك بما ىك مثاؿ
لما يرجع إليو ىما عمكدا ىذه الصناعة ،كمما يرجع إلى القائؿ كالمقكؿ لو كاألعكاف كالدعامات ليا.33 ...
كنالحظ مف ىذا االستشياد ،أنو مأخكذ عف ابف سينا الذم يتحدث في الخطابة عف أنكاع اإلقناع التي
يربطيا بالتحسينات المتعمقة بالقكؿ،كالقائؿ كالمقكؿ لو ،لكف القرطاجني ،يتبناىا كيطبقيا عمى الشعر
مضيفا إلييا عنص ار رابعا يتعمؽ بالمقكؿ فيو..المكضكع،غير أف الذم يعيننا ىما الحيؿ المتعمقة بالمتمقي
كالتي يقصد بيا الكيفية التي يمارس فيا التخييؿ تأثيره عمى المتمقي ،مف حيث إثارة انبساطو أك انقباضو
أك إنتاج حالة ميؿ إلى شيء أك نفكر عنو ،كىذا يقترب مف مفيكـ ياكس حكؿ أفؽ التكقع الناتج عف
طبيعة الجنس األدبي ،الذم ينتمي إليو النص ،كمدل تكفره عمى إمكانيات جمالية تساعد المتمقي عمى
تككيف أفؽ انتظار مغاير لمنتجيف عف طريقة مؿء بياضات النص كاستحضار المسافة الجمالية
خصكصا حينما يتعمؽ األمر بالنصكص التي تشكؿ انزياحا عف نمط الكتابة السائدة ،مما يكلد نكعا مف
اإلنفعاؿ لدل المتمقي أثناء استقبالو لمنص،حسب درجات اإلستجابة لمصكر الفنية كالمعجـ الشعرم بالنسبة
لمنص الشعرم.
كيكضح حازـ القرطاجني ذلؾ في الكيفية التي تتـ بيا اإلستجابة لمصكر المخيمة في الشعر مف
خالؿ مقارنتيا بالصكر التي تجسدىا الفنكف األخرل ،كالرسـ ،كالنحت ،كالنقش ،كذلؾ عف طريؽ التمكيو
عمى السامع كخ داعو ،كجعمو ينفعؿ دكف تنبو لمكذب أك الخداع يقكؿ:
 -33دازو انقرطاجنٍ :ينهاج انثهغاء وسراج األدتاء ،ص .346
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"كالتمكييات تككف بطي محؿ

الكذب مف القياس عف السامع ،أك باغترار إياه ببناء القياس عمى مقدمات تكىـ أنيا صادقة ال الشتباىو
بما يككف صدقا ،أك بترتيبو عمى كضع يكىـ أنو صحيح إلشتباىو بالصحيح أك بكجكد األمريف معا في
القياس أعنى أف يقع الخمؿ مف جيتي المادة كالترتيب معا،أك بإلياء السامح عف تفقد مكاف الكذب ،كاذ
كاف إلى حيز الكضكح أقرب منو إلى حيز الكضكح أقرب منو إلى حيز الخفاء بضركب مف اإليداعات
كالتعجيبات تشغؿ النفس عف مالحظة محؿ الكذب الخمؿ الكاقع في القياس".34
يعكس لنا ىذا النص الياـ مستكيات التمقي الفمسفي لدل حازـ ،كذلؾ عبر اإلقرار بفعالية النص الشعرم
استنادا إلى أسس سيككلكجية كفمسفية ،سبقو إلى ترسيخيا الفارابي كابف سينا كتتعمؽ بكيفية جعؿ المتمقي
يذعف لمتخييؿ ،كىي عبارة عف "عممية إيياـ تقكـ عمى مخادعة المتمقي كتحاكؿ أف تحرؾ قكاه غير
العاقمة ،كتثيرىا بحيث تجعميا تسير أك تجدر قكاه العاقمة ،كتغمبيا عمى أمرىا ،كمف ىنا يذعف المتمقي
لمخيالتو".35
خالصة :
نستنج مف خالؿ تناكلنا لمكضكع التمقي الفمسفي لمنص الشعرم،مدل أىمية تصكرات حازـ
القرطاجني لمعممية اإلبداعية،خصكصا ما يتعمؽ بالمتمقي،باعتباره مفتاح القراءة المكضكعية لمنص
الشعرم،ػالمرتكزة عمى عناصر أساسية كالتخييؿ كالمحاكاة،المستمدة مف التصكرات األرسطية،كما جالىا
الفاربي كابف سينا .لكف اآلراء األرسطية استأثرت باىتماـ حازـ أكثر،فركزعمييا،محاكال أف يؤسس استنادا
إلى نظريتو النقدية المبنية عمى قكاعد فمسفية متماسكة،مالمح فمسفية لنظرية التمقي عند النقاد العرب
القدامى مف منظكر فمسفي،باعتباره العنصر المركزم الذم يستكقؼ قارئ (كتاب منياج البمغاء كسراج
األدباء)،كما ينتج عف ذلؾ مف تأثير في المتمقي،كما تدؿ عمى ذلؾ،عدة مفاىيـ نقدية،ذات حمكلة نفسية
-34زَاد صانخ انسعثٍ :انًتهقٍ عنذ دازو انقرطاجنٍ  .- ،يجهح انجايعح اإلساليُح انًجهذ انتاسع انعذد األول  ،2001ص .363-339
 -35يذًذ تهذسن :انتهقٍ ين خالل ينهاج انثهغاء ،يرجع ساتق .ص .39
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كفمسفية،إلى جانب مجيكدات البالغييف العرب حكؿ التمكيف ،مما يدؿ عمى أحد مظاىر األصكؿ
المعرفية لنظرية التمقي ذات اإلمتدادات المتنكعة كالتي تعكد إلى الفالسفة اليكنانييف كعمى رأسيـ ارسطك .
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