
 م2013 العذد الثاوً سثتمثز                              مجلة النيل األبيض للدراسات والبحوث
 

1 
 

 التداولية في منهاج حازم القرطاجني

 كمية النيؿ األبيض لمعمكـ كالتكنكلكجيا-  السكداف–آدـ محمد أبكالقاسـ / د 

 قسـ المغة العربية- برنامج التربية

0122403539 

adamgassim@hotmail.com 

 المستخمص    

منياج )في كتاب حاـز القرطاجني (التداكلية)     ىذه الدراسة تيدؼ إلى الكشؼ عف أبعاد 
يقصد بالمقاربة التداكلية تمؾ النظرية النقدية التي تدرس الظكاىر األدبية   ك(البمغاء كسراج األدباء

 عنصر المقصدية ، بغرض التحقؽ مفكالثقافية كالفنية كالجمالية في ضكء التداكليات المسانية
 حيث كقفت عمى إفادة حاـز مف اآلراء األدبية التي راكميا ،كالكظيفة في النصكص كالخطابات

سابقكه بغرض إقامة مشركع نقدم يستقرئ الشعر العربي كيبرز قيمتة كجدكاه، كبياف الطرائؽ التي 
تحقؽ نجاعة الخطاب الشعرم بيف المبدع كالمتمقي، كذلؾ مف خالؿ طائفة مف األبعاد التي 
تظير معالـ التداكلية في كتابو، كالبعد الفني، كالبعد المقامي، كبعد الممكات الشعرية، كالبعد 

التكاصمي في الخطاب الشعرم، كخمصت الدراسة إلى أف حازما قد تخطى مدارس النقد األسكبية 
كالجمالية كالشكمية، إلى تكظيؼ كؿ الكسائط التي تسيـ في تحقيؽ المنفعة مف الخطاب الشعرم، 

القرف - فضال عف أف الدراسة قد ظيرت معالـ التداكلية في منياجو عمى الرغـ مف قدـ عيده
حيث انتصر لمثقافة العربية اإلسالمية حيف حصر غاية  الشعر في التجاكب - السابع اليجرم

كما أبانت الدراسة أف النص الشعرم . معو كفؽ مقتضى الديف، كالعقؿ، كالمركءة، صالح النفس
كحده اليحقؽ الغاية المنشكدة منو، ما لـ يستصحبو استمزاـ تخاطبي، كىك الييئآت كالظالؿ 

كقد أكصت الدراسة بالحاجة الممحة إلى . كالمعينات التي تحيط بالخطاب الشعرم إنتااجا كتمقيا
استنطاؽ جديد النص الشعرم العربي، كالذم يكتنز بكثير مف المحاكر التي تصمح لدراسات 

الشعرم، كنظرية الحجاج العقمي، كالذرائعية التداكلية، إلى  (المحاكاة)قديمة متجددة، كالتخييؿ
 .غير ذلؾ مف المكجكد الذم لـ ييدرؾ بعد



 م2013 العذد الثاوً سثتمثز                              مجلة النيل األبيض للدراسات والبحوث
 

2 
 

 

Abstracts 

The aim of this study is to release the continuation aspects in Hazim's 

book ( Minhaj Albolagaa). 

 We mean by continuation the border that critical theory which 

studies literary, cultural and critical phenomena's in the light of 

certainty purpose of destination on contexts and letters, I stopped  at 

Hazim's  feedback around literary views of the previous 

accumulations on purpose of making a critical project reflects the 

flavor and benefits of Arabic poetry besides clarifying methods 

accomplish the success of poetry discourse between both creator and 

receiver within a group of dimensions showed the continuation 

marks in his book, fore  the technical and position marks besides 

continuation tautens in poetical discourse. The  study arrives at that 

Hazim's overstep the criticism arts and formalism school towards 

utilization of all mediums which contribute in the usefulness of the 

poetical discourse. In favor, of the study clarified/showed the 

continuation positions in his approach in spite of its oldness (7th 

century of the hegira), in which the triumph of Arabic Islamic culture 

when he restricted/ limiting the Mather  of poetry in dealing with it 

according to religious, mind and magnanimity. 

 So far the study illustrated explained that the poetical text 

wasn't enough  to meet what was meant alone unless it shared with a 

discourse necessity in the forms' shadows and supports surrounded 

with both production and receiving around the poetry discourse. The 

study concludes there is a bad need for getting out new  a new Arabic 

poetic which in rich with lots of accesses valid for renewable worthy 

studies as poetic initialization, intellectual continuation of ELhajaj's 

theory  and of  a yet unknown poetical in this repects. 

 

Key word :  Hazim  - Minhaj  
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 أىداؼ البحث 

ييدؼ البحث إلى ابراز منزلة النقد العربي كأصالتو في كثير مف قضايا النقد المعاصرة، في ظؿ 
تصدم الفكر النقدم الغربي لممفاىيـ المعاصرة، كالتبشير االعالمي بيا، كذلؾ مف خالؿ 

استعراض مشركع حاـز القرطاجني، الذم يحمؿ في طياتو أفكارا قديمة في زمانيا، لكنيا حديثة 
 .في سبقيا ألكانيا

 أسباب اختيار البحث

    كضع حد المفاىيـ التي تنعت نقاد العرب السابقيف بالتقميدية، كىك كصؼ قدحي ال زمني، 
مما يستبطف ضمنا تجاكز الزمف لممفاىيـ النقدية العربية، الشيئ الذم يجعميا في طي النسياف، 

فالمكركث األدبي العربي ما . لذا إف ىذا البحث يمفت االنتباه إلى اعادة النظر في تمؾ المفاىيـ
 .عادت اليكـ مادة أثرية ييطؿ عمييا مف كراء زجاج

 منيج البحث

    اعتمدت الدراسة عمى المنيج التحميمي االستقرائي في تتبع الظاىرة التي استبطنيا حاـز في 
، مف خالؿ رصد المحاكر األساسية لمكضكع الدراسة أحيانان، كتتبع تفاصيمو (المنياج)كتابو

 .كجزئياتو أحيانان أيخر، كمف ثـ مالحظة جذكر الظاىرة، كالكقكؼ عمى مدل تحققيا في المنياج

 المقدمة

الستنطاؽ ( منياج البمغاء كسراج األدباء)كتابو (ق684- 608)     ندب حاـز القرطاجني
الشعر العربي بالدراسة الشاممة، مف أجؿ تأسيس منيج نقدم يككف ىاديان لمبمغاء كسراجان منيران 

لألدباء، حيث كقؼ عمى مجيكدات عمماء العربية في القركف السابقة لو، كالجاحظ، كالجرجاني، 
كفالسقة االسالـ كابف سينا، كابف رشد، ك الفارابي، مشفكعا بالكافد مف الثقافة اليكنانية، ممثالن في 

ألرسطك، كلعؿ المتأمؿ في مشركعة ييدرؾ أنو أراد مف ميؤلىفو، أف يرد لمشعر  (التخييؿ)نظرية
العربي مكانتو كمنزلتو بيف عمكـ العربية، في ظؿ االعتقاد في عصره أف الشعر نقص كسفاىة، 
كمحض افتراء كتزييف الباطؿ، لذا ندب كتابو المنياج لمدفاع عف الشعر، كما كاف ينبغي لو أف 
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يبطؿ التيـ التي كصمت الشعر، إال بابراز قيمتو كجدكاه في الثقافة العربية، كىذا ىك الباب الذم 
كلعّؿ مف أىـّ اإلنجازات التي في النقد الحديث،  (النفعية)أك (التداكلية)كلج منو إلى ما يسمى ب

حاكؿ حاـز القياـ بيا، كجعمت لمنيجو تمّيزنا بيف مناىج البالغييف كالنّقاد اآلخريف االىتماـ 
بالنّص في بنيتو العاّمة، كتكامؿ الجانب النّصي كالخارجي المرجعي في بناء النص الشعرم، 

 مف النقد، فحاكؿ أف يجيب ان كبياف الكظيفة الشعرية، كقد تمّيز منيج حاـز البالغي بككنو قريب
عف أكثر المشكالت الميّمة التي عرضت لمنقد األدبي عمى مّر الزماف، مف خالؿ منيج شمكلي 

الشاعر، كالعممية الشعرية، كالشعر، كىك منيج قريب مف : تناكؿ فيو أركاف الخطاب الثالثة
    المنيج التداكلي الذم تحاكؿ أف تستند إليو بعض الدراسات المغكية الحديثة

مفهوم التداولية في النقد الحديث 

  تتميز الدراسات المسانية عمكما بالتجدد، السيما النماذج المتأخرة منيا، كالتى حظيت    
باىتماـ كاسع مف الباحثيف في الدراسات اإلنسانية عامة كالدراسات البالغية خاصة، كمف ضمف 

.  (التداكلية)دراسة األثر الناتج مف المغة المنطكقة، ما يعرؼ ب
الذرائعية، كالبراغماتية، : بعدة كممات بالمغة العربية، مثؿ ((pragmatique    ييترجـ مصطمح

كالكظيفية، كالنفعية، ك التداكلية، كلكف أفضميا، التداكلية، ألنو يحيؿ عمى التفاعؿ، كالحكار 
كالتكاصؿ، كالتداكؿ بيف منجز الخطاب الشعرم كمتمقيو، أمَّا مفيكـ التداكلية، فيدؿ عمى مدرسة 

كيمياـ )ك (جكف ديكم )فمسفية ظيرت في الكاليات المتحدة األمريكية في القرف التاسع عشر مع
كبالتالي، فكؿ األفكار . المذيف يرياف بأف الحقيقة تكمف في طابعيا المنفعي كالمصمحي (جيمس

كالحقائؽ التي ال تحقؽ مصمحة أك منفعة لإلنساف، كال تفيد المرء في حياتو اليكمية كالعممية، 
كمف  .فالحقيقي ىك المفيد كالنافع كالصالح. فيي حقائؽ زائفة، كغير نافعة، كال مجدية إطالقا

حيث تتحدد عنده  (كستفأ ) الفيمسكؼ االنجميزم، الفضؿ في ظيكر التداكليةاألعالـ الذيف ليـ
جزء مف دراسة التعامؿ المغكم مف حيث ىك جزء مف التعامؿ "الذرائعية عمى انيا 

فيك ىنا ينتقؿ مف المستكل المغكم كالنحكم كالنفسي لمغة، إلى المستكل [3]"االجتماعي
. االجتماعي كدائرة التاثير كالتاثر،مف خالؿ استعماؿ المغة لتحقيؽ التكاصؿ

اتجاه ييتـ بالتعامؿ :     مف ىنا يمكننا أف نرجع أصؿ التداكلية إلى اتجاىيف مختمفيف
كاتجاه فمسفي منطقي تعكد خذكره إلى  ،(أكستف)االجتماعي، كيختص باستعماؿ المغة بزعامة 
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ـ، ككلياـ جيمس الذم سماىا بالذرائعية 1905الذم أطمؽ عمييا اسـ البراغماتية عاـ  (بيرس)
. ـ1978عاـ 

حيث تتالقى فيو عمى ) بالدراسات المغكية خاصة  ييتـاالتجاه التداكليؼ        أمَّا في األدب،
كغيرىا  عمـ المغة،كالبالغة ،كالمنطؽ،كعمـ االجتماع،،ىمياأكجو معيف جممة مياديف مف المعرفة 

بعدىا كفي مراحؿ متطكرة تجاكزت التداكلية  ك [8](مف العمكـ الميتمة بالجزء الداللي مف المغة
 .، أك التداكليةطمقت عمييا فيما بعد الذرائعية األدبيةألى ميداف االدب ؼإلتنتقؿ  حدكد المغة،

يقصد بالمقاربة التداكلية تمؾ النظرية النقدية التي تدرس الظكاىر األدبية كالثقافية كالفنية 
 . كالجمالية في ضكء التداكليات المسانية

كيعني ىذا أف المقاربة التداكلية تدرس النص أك الخطاب األدبي في عالقتو بالسياؽ     
آخر، تركز المقاربة التداكلية عمى  كبتعبير. التكاصمي، كاالىتماـ بالسياؽ التكاصمي كالتمفظي

كبيذا، تككف التداكليات قد تجاكزت سؤاؿ . عنصر المقصدية كالكظيفة في النصكص كالخطابات
كما تعنى المقاربة . البنية، كسؤاؿ الداللة، لتيتـ بسؤاؿ الكظيفة كالرسالة كالسياؽ التكاصمي

البعد التداكلي "التداكلية بفيـ العالقات المكجكدة بيف المتكمـ كالمتمقي ضمف سياؽ معيف؛ ألف 
ينبني عمى سمطة المعرفة كاالعتقاد، كتسمى ىذه المقاربة كذلؾ بالمقاربة التكاصمية، أكالمقاربة 
... الكظيفية، أكالمقاربة الذرائعية، أكالمقاربة المنطقية، أك المقاربة البراجماتية، أكالمقاربة الحجاجية

 .[3]"كىمـ جرا

ذا كانت المقاربة التداكلية قد عرفت انتشاران في الغرب، فإف ىذه المقاربة مازالت في        كا 
بداياتيا األكلى في العالـ العربي، عمى الرغـ مف كجكد آثارىا في تراثنا العربي القديـ في البالغة 
كالفمسفة، كلـ يتـ استدماجيا بعد في حقمنا الثقافي العربي الحديث كالمعاصر لمقاربة النصكص 

 .  كالخطابات األدبية كاإلبداعية، ماعدا بعض االستثناءات القميمة
 نخمص ،(أكستف، كبيرس، ككلياـ جيمس) آراء منظرم التداكلية الشعرية، السيما لىإ    كبالنظر 

 فيي اذان الخطاب ،نحصر في القيمة النفعية مف كراء السياقات الشعريةم أف مفيكـ التداكليةلى إ
ك ىي النظرية النقدية التى ، أالشعرم الذم يرتكز عمى عنصر المقصدية الكظيفية في النصكص

دراسة النص ك ،تدرس الظكاىر األدبية كالثقافية كالفنية كالجمالية في ضكء التداكليات المسانية
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خر،االىتماـ بفيـ آكبتعبير ، االدبي في عالقتة بالسياؽ التكاصمي كالتركيز عمى افعاؿ الكالـ
ف أالعالقات المكجكدة بيف المتكمـ كالمتمقي بالرىاف عمي سمطة المعرفة كاالعتقاد، كالجدير بالذكر 

 كجماليات النص لتيتـ بسؤاؿ ،التداكلية بيذا الفيـ قفزت بالنص الشعرم كتجاكزت سؤاؿ البنية
  البحث فيفنى عمماؤىا مدادىـ فيأ كبالتالي تخطت عدة مدارس نقدية ،الكظيفة كالرسالة

ف الدرسات التداكلية لـ تخرج مف أكمع  الشكميات، إلى تعزيز المقصد كالمنفع مف كراء الكالـ،
، التركيب،الداللة ،الكظيفة:دائرة السياؽ المغكم ، لكنيا كظفت المغة الشعرية في مككناتيا الثالثة 

إلى - فإف كانت المغة تمتـز بالمظير الخطابي ك المظير التكاصمي، فالمقاربة التداكلية لمغة تمتـز
.   المظير االجتماعي كتحقيؽ النفعية كالمقصدية مف راء الخطاب الشعرم-جانب ذلؾ

 ترسيخ مفيكـ الكفاءة كمستكل االستجابة لمخطاب إلىفَّ التداكلية تجنح أ   مما يجدر ذكره 
ف أ "كىي المنتيىى كالغاية مف استعماؿ المغة، اذ يعتبرىا الفيمسكؼ االميركي غريس الشعرم،

كالمتكمـ يراعي  ف يككنكا متعاكنيف بينيـ لتسييؿ الفعؿ، أاطراؼ العممية التكاصمية يفترض
كيسخر في ذلؾ كؿ ما قد يعيف  كثقافيان، كاجتماعيان، كنفسيان، ،ان لغكم المخاطب في كؿ ما يبدع ،

 [6]"في التبميغ 

مف اىتماـ البحث التداكلي بالسياقات المتعددة التي تحيط بعممية التخاطب، رغـ  عمى اؿ   
،مع استصحاب الكسائط النفسية كالمقامية (القصيدة)مركرا بالناقؿ (الشاعر)ابتداءان مف المرسؿ 

 عكؿلظركؼ الخطاب الشعرم، انتياءان بالمتمقي،لكنو اليكتفي باألثر الذم يحدثو فيو، بقدرما ت
لألكزاف، كالقكافي،  الشاعر  عمى المقصدية، ألنيا البكصمة التي تحدد طبيعة اختيارالتداكلية

لذا  كااللفاظ المالئمة، كالتراكيب، كالنظـ الشعرم، كتجعميا تنضاـ كتتضافر نحك مقصد كاحد،
ألف المقصد، ىك  ك الرثاء،أ ،ك الفخرأ ،ك الذـأ ،نجد البحر الكاحد ينظـ فيو الشاعر المدح

، لذا إف الباحث قد رصد مف خالؿ ىذه الكرقة بعضان نسيج القصيدة بأكمميا المكجو المتحكـ في
، التعدك أف تنحصر في الممكات الشعرية، كتقانة الخطاب، الجانب : مف معالـ التداكلية عند حاـز

النفسي لممتمقي، الجانب االجتماعي التكاصمي لمخطاب، إلى غير ذلؾ مف األبعاد التي يتـ 
لحاـز القرطاجني، كىذا ما  (المنياج)استعراضيا بعد، بغرض الكقكؼ عمى مدل تحققيا في 

 .تتناكلو ىذه الدراسة فيما يمي

 :- الممكات الشعرية بعد- 1
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 فيك أيضان ينظر لمنص الشعرم مف ، إفَّ نظرة حاـز لمكظيفة ال تخرج عف ىذا التصكر
قناعو  كىك ما ،زاكية نجاعتو في تحقيؽ مقاصد منجزه، ك مدل قدرتو عمى التأثير في المتمقي كا 

 لذا ألفيناه يستعيف ،جعمو يكلي عناية خاصة لما يمكف لمكالـ أف يمارسو مف سمطة عمى متمقيو
ف اقتضى ذلؾ الذىاب بعيدان إلى تممس جذكر النص بكؿ ما ينجز نجاعة الخطاب الشعرم ، كا 

 . قبؿ مرحمة انتاجو، كىي الممكات الفطرية كالقدرات المكتسية في استصدار القصيدة

كذلؾ عندما بحث في أثر الذاكرة في إنتاج الشاعر ، فقد استند عمى اإلرث النقدم العربي     
لكؿ طكر منو دكره الفاعؿ في ،  جاعالن ذلؾ أطكاران ،بال شؾ، لكنو أحسف إعادة إخراجياقيمو 

ك ( بالقكل الشاعرة)إنتاج الشعر، أم أنيا عممية مركبة منتظمة تفضي في النياية إلى ما يسمييا 
ال يكتمؿ لشاعر قكؿ عمى : "مائزة ، يقكؿ حاـز قكة صانعة، كقكة قكة حافظة، ك: يقسميا إلى

. [4] "الكجو المختار ، إال بأف تككف لو قكة حافظة ك قكة مائزة ك قكة صانعة

 كالقكة ،ذلؾ إف الذاكرة ىي إحدل أدكات الشاعر الصانع، كأىـ مصادره في التصكر العاـ    
 كالقكة الصانعة التي تتكلى ،المائزة التي يميز بيا اإلنساف ما يالئـ المكضع كالنظـ كاألسمكب

. جمع ما تمتئـ مف كميات الصناعة في الشعر 

       إف ىذه الطريقة الحازمية في بياف دكر الذاكرة في إنتاج الشعر يتسؽ مع طريقتو التعميمية 
.  ك ىك يرجك أف يحتذييا أصحاب القريض ك النقاد عمى حد سكاء،التي درج عمييا

 إذ يرل أف الشاعر الحاذؽ ىك القادر عمى إعادة تشكيؿ ،كطريقتو تفصح عف نفسيا       
الحذؽ عمى نحك يبيِّف فيو ىيئات القكؿ كالصكر المختزنة ك المتزاحمة في ذاكرتو بنكع التصرؼ 

إيراد الكالـ عمى نحك مف الحذؽ عمى جية قمب أك نقؿ إلى مكاف أحؽ مف المكاف "المختمفة 
 [5].الذم ىك فيو أك يزيد فيو فائدة فيتممو

 يفصح فيو طريقة الشاعر في إعادة ،كيعضد ىذه النظرية بمثاؿ أكثر تكضيحان كتفسيران       
 كحسف استخداـ األدكات ،إنتاج المعمكمات كحسف إخراجيا نصا متكامال بنحك مف التصرؼ

المغكية كالييئات الصياغية كالتي تميز شاعران عف غيره، متحدثان عف خياالت الشعراء في النسيب 
 كيضعيا في المكاف المناسب ،ك ذكر األطالؿ، بأف يتخير الشاعر الصكر المتزاحمة في الذاكرة

كاف المنتظـ الخياالت كالناظـ الذم ": ليا كي يحفظ الصكرة مف التناقض كاالضطراب يقكؿ 
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 فإذا أراد أم حجر شاء عمى أم مقدار ،تككف عنده أنماط الجكاىر مجزأة محفكظة المكاضع عنده
شاء، عمد إلى المكضع الذم يعمـ أنو فيو فأخذه منو كنظـ كذلؾ مف كانت خياالتو منتظمة ، 

 [4]"فإنو يقصد بمالحظة الخاطر منيا ما إلى شاء فال يعكزه 

 ك ما ،كاضح أنو يحتذم طريقة أرسطك في إبراز اإلبداع الشعرم ك حسف مكاضع الشعر     
ىك أحسف منيا في جيات أخرل بتمثيؿ ذلؾ بالجكاىر كالمؤلؤ ، كال أدؿ عمى ذلؾ مف طريقة ابف 

. سينا في نظراتو لممحاكاة األرسطية

 يحاكؿ حاـز فيما سبؽ أف يثبت أف المعاني كالصكر التي اختزنت في الذاكرة يجب أف 
عادتيا كما ىي، ك  يعبر عنيا الشاعر ك يحاكييا بصكرة شعرية أجمؿ، ك إال كاف اجتراران ليا كا 

ـ مقصده الشعرم، مف ئ قدرتو في تكظيؼ األداة المغكية كتطكيعيا لتالكىنا يتجمى دكر الشاعر 
ف ىذه الفترة أكالمرحمة بيف أخالؿ نص محكـ لو القدرة عمى التأثير في النفس البشرية، ك يبدك 

زة، بينما العممية ئ ما يعكؿ عمييا حاـز كثيران، ك يطمؽ عمييا حاـز القكة الما،الذاكرة كانتاج الشعر
 كىذه الممكات الشعرية المتساكقة ما ،عنيا بالقكة الشاعرة في مراحميا حتى النياية ما يعبر

كاضح أف فاعمية التخيؿ قد أصبحت مرتبطة كؿ االرتباط بالقدرة عمى " استيكت جابر عصفكر 
المتبايف في كإدراؾ التناسب بيف األشياء كبالتالي عمى اكتشاؼ عالقات جديدة تجمع المتفاكت 

. [2]"كحدة جديدة متجانسة ، ك ليست ىذه القدرة إال ما يسميو حاـز بالقكة الشاعرة

كاضح أف حازمان في محاكالتو لجعؿ النص الشعرم أثر نجاعة كفاعمية، فقد صب        
ص الشعرم قبؿ التمفط بو، كبذالؾ يسد كؿ الثغرات التي يمكف أف فاىتمامو عمى مراحؿ انتاج اؿ

 مف مرحمة الممكات ان تقمؿ مف قدرة النص عمى التكاصؿ، كجعؿ رسالة الشعر في تكامؿ تاـ ابتداء
 بمرحمة ميالد القصيدة، ككؿ ذلؾ ينصب في خانة دكر النص في اى الفطرية كاالستعداد، انتياء

 أحمد  يعتمد عمى المعنى، األسمكب أفكمف األسمكبييف العرب الذيف يتَّفقكف مع حاـز في ،النفع
الصكرة المفظية التي ىي أّكؿ ما ييمقى مف الكالـ ال يمكف : " لألسمكبالشايب؛ فقد قاؿ في تعريفو

ّنما يرجع الفضؿ في نظاميا المغكم الظاىر إلى نظاـ آخر معنكم انتظـ  أف تحيا مستقمة، كا 
كتأّلؼ في نفس الكاتب أك المتكمِّـ، فكاف بذلؾ أسمكبنا معنكينا، ثـّ تكّكف التأليؼ المفظّي عمى مثالو 

معافو : كصار ثكبو الذم لبسو أك جسمو إذا كاف المعنى ىك الركح، كمعنى ىذا أّف األسمكب
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مرتَّبةه قبؿ أف يككف ألفاظنا مينّسقة، كىك يتكّكف في العقؿ قبؿ أف يجرم بو المساف أك يجرم بو 
 ."القمـ

ّف صناعة أ ، الذم يرلحاـزاألستاذ أحمد الشايب مدل التطابؽ مع كالـ كيفيـ مف كالـ       
، الذم يككف في األسمكب، كىذا المبدأ يقكـ عمى عمميات عقمية (التخييؿ)الشعر تعتمد عمى 

كاعية مف جية الشاعر، فيك يختار الجيات كالمضاميف، كيختار األلفاظ كالعبارات كاألكزاف 
المناسبة ليا، كيختار األدكات الجمالية التي ترتقي بعممو مف مجرد إبالغ نفعي إلى رسالة فنية 
 .إبداعية تحّرؾ نفس الممقِّي بما فييا مف تعجيب كخركج عف األنماط المتعارؼ عمييا عند الّناس

البعد الفني في تحقيق التواصل - 2

إف مكضكع البالغة يكمف في تقنية األسمكب الشعرم لتحقيؽ نجاعة الخطاب ، كىذا 
. رىف قدرة الشاعر عمى تكظيؼ طرؽ مخصكصة تتيح لو تجاكز اإلبالغ إلي التأثير 

فالبحث عف الغايات كمرامي الخطاب  قضية اإلبالغ ال تنفؾ تراكد حاـز بشدة ،ك
في ككنو قد ارتمي في ـالشعرم عنده، ال تقؿ أىمية مف تقنية الخطاب نفسو ، كال مندكحة

ابف سينا كاف " أحضاف فالسفة اإلسالـ كابف سينا كابف رشد، الذيف يرىنكف النتائج بالمقدمات 
يحصر اىتمامو المنطقي في زاكية المحاكاة ، كىك بذلؾ يظير قيمة المحاكاة حيث يجعميا مدار 

 [7]" اىتماـ المناطقة  كىـ الميتمكف بالبحث عف النتائج اك القيمة كراء القكؿ

ترتكز الكظيفة البالغية عمى المقاصد لتحقيؽ اإلقناع ، كىك ما يميزىا عف الكظيفة 
الشعرية ،كىي ال تيتـ بالمغة كبنية مقصكدة لذاتيا ، مما يجعؿ الشكؿ المغكم يتحكؿ إلى حمية 

أك زينة تابعة لمكظيفة ، كىذا ما يبرر اختالؼ أساليب الخطاب ألنيا ترتيف إلى الغاية المنشكدة 
مف سياؽ الخطاب، مما يدؿ عمى أف الناظر إلى النص الشعرم مف زاكية  الكظيفة البالغية 

إنو ينقؿ الفعؿ مف حاؿ إلي حاؿ ، كىذه "يصدر عف إيماف عميؽ بقدرة النص عمى النجاعة ، 
 [9]"القدرة ال تككف ممكنة إال إذا كاف في المغة قكة خطابية خالقة تمنح القكؿ سمطانا طاغيا

       انطالقا مف اإليماف بسمطة النص كقدرتو عمي إنجاز الفعؿ، جنح حاـز إلي التفكير في 
المغة ذرائعيا كتداكليا ، كسعى إلي البحث عف السبؿ الكفيمة بحمؿ الخطاب الشعرم عمي كجو 

 كىذا ال يتأتى إال كتجعمو يستجيب لتكجييات المتكمـ ، كطريقة تكفؿ التأثير في نفس المتمقي ،
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 فإلى أم مدل تجمت ىذه الناحية في منياج بإخراج النص الشعرم مف حيز المألكؼ، إلى الفف
األكلى تتعمؽ تقنية البيت الشعرم، كالقضية الثانية تختص : ذلؾ يتجمى في قضيتيف؟ حاـز

. بجماؿ القصيدة

 المحاسن التأليفية:القضية األولى

استيؿ حاـز الطرؽ المثمى في تعريؼ مرامى الخطاب الشعرم جنبا إلى جنب مع الغاية 
التي ينجزىا الخطاب ، كىك في ذلؾ يعكؿ عمى جماليات الخطاب كأثره في حمؿ النفكس عمى 

إن الذمٍة والشخص  "التجاكب مع مقتضى الكالـ، كىك عنده معيار المفاضمة بيف شاعر كآخر

الذي صىرت علٍه صىرته ٌختلفان تاعتثارهما فً تحزٌل الىفىس ، فالذمٍة تحزمها تالتعجة مه 

حسه محاماتها وإتذاع الصىعة فً تقذٌزها على ما حنى تها ، والشخص الذي هى تمثاه له إن 

 [4]" مان مستحسىاً فإوه ٌحزك الىفىس تالصثاتة إلى حسىه وما ٌتعلق لها ته مه أرب

كالجنكح إلى ما يغريو بكؿ ما  إذف النفس البشرية دائما ما تستيكم الخركج عف المألكؼ
ىك جميؿ ، ال سميا إف ارتبط ذلؾ بالخطاب الشعرم الذم يحمؿ مف المحفزات الجماية التي 

كاف يعكؿ كثيرا عف المحاسف التأليفية  تفكؽ الفنكف الكالمية األخرل ، كيبدك أف حازما ىنا،
كجماليات الخطاب الشعرم ، كدكر الشاعر في التصرؼ فيو بنكع مف الحذؽ كاإلجادة الفنية ، 
كىذا ىك ميداف التفريؽ بيف المبدع المبتكر لألقاكيؿ الشعرية مف غيره، فاإلغراب ىنا نابع مف 

فتجذب بجماليا النفكس كتمفت االنظار،كىذا ينسحب  دقة تشكيؿ الدمية كحسف تنسيؽ األصباغ ،
 حيف ييتـ الشاعر بتقنية كجماؿ تنسيقو ، كىذه المقكلة تكشؼ قضية ميمة مف نصعمى اؿ

لكظيفة المغة بصفة – ضمف ىذه المنظكمة – قضايا البالغة العربية ، يتعمؽ ذلؾ بنظرة حاـز 
عامة ، ككظيفة المجازات كاألساليب عمى نحك أخص ، بيذا يؤكد حاـز أف انجذاب النفكس 

ألف الخياؿ يجكؿ في ، لمقكؿ المجازم أكثر مف انجذابيا إلى القكؿ الذم يجرم عمى الحقيقة
البحث في كراء المنطكؽ ك القكؿ الحقيقي يقتصر عمى الممفكظ، فالظالؿ التي تنشرىا اإليحاءات 

جاعة الخطاب فك المجازات تحمؿ المتمقي عمى االنخفاز لتممس المغزل المراد تبميغو ، ما يحقؽ 
 ك كذلؾ تمثيؿ أفانيف شجر الدَّكح بما ضـ "ال أدؿ عمى ذلؾ مما في قكلو  ك دكره التكاصمي ، ك

مف ثمر ك زىر في صفحات الماء الصفك ، ك مف أعجب األشياء ك أبيجيا منظران ، كنظير ذلؾ  
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 أف يقترف الشيئ الحقيقي في الكالـ بما يجعؿ مثاال لو مما ىك ،مف المحاكاة في حسف االقتراف
 [4]"شبيو بو عمى كجو المجاز أك تمثيمية أك استعارية

     ىذا كالـ ال غبار عميو،الف نجاعة الخطاب الشعرم تنبع مف قدرة الشاعر عمى تشكيؿ 
المغة عمى نحك ينجز لو غرضو مف دكف إىماؿ لمكعاء الناقؿ،كحسف تصرؼ الشاعر في حشد 
يجاز،كؿ حسب مقتضى  الصكر الشعرية،كتنكع الصياغات المغكية ،مف حذؼ كتقديـ كتأخير كا 

الحاؿ كمرامى المقصد المراد تبميغو،بذا فالمغة الشعرية عند حارـز الفرطاجني ليست اشكاال 
منغمقة عمى ذاتيا،كما انيا ليست زخارؼ كسياقات لجمب المتعة، فالنسؽ الذم ينشده حاـز مف 
المغة الشعرية اف تككف كسيمة كغاية في الكقت ذاتو،الف العبرة أف تككف المغة في اندياح متتناـ 
لتكسيع دائرة االفياـ عند المتمقي، كىذا مايمنحو رىاف السبؽ في التنبو لفكرة التداكلية في النقد 

كيفية التعبير عف الغرض المتكخى،كىي البكصمة التي تكجو " الحديث،كما يرل جميؿ حمداكم
 تمؾ العناصر، كتجعميا تنضاـ كتتضافر كتتجو إلى مقصد عاـ،فالمقصدية تحدد اختيار الكزف،

 [3]"كتركيبيا بطرؽ معينة لتؤدم المعنى العاـ المتكخى كاأللفاظ المالئمة،

      إف قدرة النص الشعرم عمى حشد المحاسف التأليفية تندرج ضمف المقاربات التداكلية في 
إرساء الخطاب الشعرم الناجز عند حاـز ، فالظالؿ التي تكتنؼ النص تكفؿ لو سرعة تجاكز 

: آذىف المتمقيف إلى قمكبيـ بال استئذاف ، ك يمثؿ لمخطاب الناجح بقكؿ أبي تماـ 

  [2]دمف طالما التقت أدمع اؿ  مزف عمييا كأدمع العشاؽ        

أف أصبح النص - ارتباط غاية النص باإلفادة ك حصكؿ النفع– لقد ترتب عف ىذا التصكر 
، كأف كانت نظرة حاـز ىنا تجنح إلى التأثير األدبي بشركطو الفنية كسيمة إبالغ بالدرجة األكلى

 كىك ما "النفسي في المتمقي، كىك عنو مرحمة ميمة مف مراحؿ اإلبالغ التي ينشدىا مف النص
يقتضي إلحاؽ جميع الكجكه البالغية ك األساليب المعدكلة عف الطرائؽ المألكفة في الشعر ، 

 [9] "بالكسائؿ الخادمة لممعنى النابعة لو

إف نجاعة الخطاب الشعرم كفؽ منظكر حاـز تأتي عمى شاكمة المعدكؿ مف التراكيب ك        
فحسف " ، كمداعبة كجدانو بما يحقؽ تاطمعاتوالصياغة التي تشي بالدافعية ك االنحياز لممتمقي

اقتراف أدمع العشاؽ ، كىي حقيقة بأدمع المزف كىي غير حقيقية ، يجرم مف حسف مكقعو مف 
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السمع ك النفس مجرل مكقع اقتراف الدكح الذم لو حقيقة بمثالو في العيف، فإف المسمكعات تجرم 
 [4]"مف السمع مجرل المتمكنات مف العيف

تكسع حاـز في المحاسف التأليفية حيف أدرؾ أف كظيفتيا الرئيسية ىي  تقانة الخطاب في     
 ، كىذا سر إلحاؽ البديع ك المجاز ك المقاطع ك القكافي  كمف ثـ إنجاز مضمكف الخطابالتأثير

ضمف التقانة التداكلية في االنجاز، كلو في ذلؾ تخريج حسف، إذ أف الترنـ في أكاخر أشعار 
 .العرب لو مكقع حسف عمى السمع ما يزيد قابمية التمذذ ك االستجابة ك الراحة النفسية

 كأحكاـ تماسؾ ، نجاعة لمنص في الكحدة، فقد عد في سبيؿ بناء القصيدة ك فصكليا     إما
 ألف ،كحداتو النظمية، ك مشركعو النقدم يدرج النص الشعرم ضمف الحقؿ التكاصمي بشكؿ عاـ
كؿ نص شعرم يعني تكاصالن بيف منجزه ك متمقيو ، ك يتحقؽ ىذا التكاصؿ عبر كسيط ىك 

النفسية ك المعنكية )القصيدة ، إمعانا في خمؽ اإلحساس بتماسؾ أجزاء النص تجده يدرج األبعاد 
 في حزمة كاحدة، مما يخمؽ االنطباع األكؿ بكحدة النص الشعرم ، حياؿ ذلؾ يجب (كالجمالية

 ألف التفكؾ الذم التنبو أف الكحدة التي أرادىا حاـز لمنص ، ىي كحدة كثبات ال كحدة أبيات ،
انتاب القصيدة التقميدية اليخدـ المشركع الذم ندم حاـز نفسو لو، لذا استعاض كحدة الكثيات، 

 ك في معيتو احساس كاحد ، فالشاعر عنده يثب مف مكضكع إلى آخربدال مف كحدة األبيات،
 مما يجعمو بذلؾ مف أكثر  في حزمة كاحدة، كجماؿ الخطاب، كاإلثارة النفسية،يجمع بيف المعنى

 . ، ذلؾ اإلحساس الذل نستشفو مف الحزمة الجمالية التاليةنقاد العربية احساسا بكحدة النص

:- التسويم والتحجيل  : القضية الثانية 

 ، يأتي (التسكيـ ك التحجيؿ)مف المالمح الفنية في بناء القصيدة ما يطمؽ عمييا حاـز  
يد زالجماؿ الذم م، كذلؾ في إطار ما يؤمف بو حاـز مف الصمة الكثيقة بيف أسمكب بناء القصيدة

مف ثـ كسب كمف االنفعاؿ ك التفاعؿ مع النص ، تمؾ ضركرة جمالية الستجداد نشاط النفس، 
 خاصة إذا ارتبط بصياغة متميزة تظير قيمتيا كتككف إشارة إلى بداية ،تجاكبيا بيذا التنكيع

 باستفتاحات الفصكؿ بييئات  تحسف ليا مكاقعيا مف النفكس ك ل لذلؾ فقد اعتف،الفصؿ ك نيايتو
 باألقاكيؿ الدالة عمى ، كدعا إلى افتتاح القضيدةتكقظ نشاطيا لتمقى ما يتبعيا ك يتصؿ بيا

، فتصبح  بحسب ما يميؽ بغرض الكالـ، كالتعجب، أك التمني، أك الدعاء،االنفعاالت ك التأثيرات
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تمؾ البدايات االنفعالية عالمات بارزة الستيالؿ الفصؿ الكاحد في القصيدة، كىي عند حاـز 
كىذا المفتتح كغرة بيضاء تزيف الفصؿ، قبؿ أف يثب الشاعر إلى الفصؿ الذل يميو،  (سيما)

 يطمؽ عميو حاـز التسكيـ في إشارة كاضحة إلى أف الفصؿ عبارة عف ،الجمالي لبداية الفصؿ
كثبات نفسية ضابطيا جمالي فني ، الكاجب فيو أف يبدأ في بداية الفصؿ بالمعنى المناسب لما 

قبمو ، ك أف يككف ذلؾ المعنى ىك عمدة معاني الفصؿ ك الذم كاف لو نصاب الشرؼ كاف أبيى 
. لكركد الفصؿ عمى النفس

 لكف ليا إسياميا  في ك ،بيذا يعتبر حاـز الجماؿ في الكحدة ، ك ىي كحدة خاصة بالفصؿ    
الكحدة العامة لمقصيدة التقميدية، كىي كحدة كثبات ال كحدة أبيات، كعمى الشاعر أف يبدأ بأشرؼ 

تيمنا بسيما الفرس ، ألنو أظير أبيات الفصؿ  (التسكيـ)المعاني التخيمية ك قد أطمؽ عمييا حاـز 
ك أركعيا عمى النفس، ك أف يختـ باألبيات التي تحمؿ الحكمة ك الدالالت العقمية ، ك قد أطمؽ 

نسبة إلى حجكؿ الفرس البيضاء عمى قكائمو ، فتصبح القصيدة ذات معالـ  (التحجيؿ)عميو 
، معنكية، كاضحة ، كميارة الشاعر تكمف في إيجاده الربط بينيا كغيرىا مف أبيات بكثبات نفسية

 .جمالية

أغمب فيؾ الشكؽ )، التي مطمعياطبؽ حاـز ىذه الجزئية عمى أبيات مف قصيدة المتنبي
 الذم بدأ فصمو بالتعجب مف حاؿ غربتو عند حمكؿ العيد مقارنة بحاؿ بقية الناس (كالشكؽ أغمب

: ، يقكؿ 

حذاءم ك أبكي مف أحب ك أندب  يضاحؾ في ذا العيد كؿ حبيبو  

ك أيف مف المشتاؽ عنقاء مغرب   أحف إلى أىمي ك أىكل لقاءىـ  

فإنؾ أحمى مف فؤادم كأعذب   فإف لـ يكف إال أبك المسؾ أكىـ 

البيت األكؿ عمدة المعاني التخيمية لمفصؿ ، أبرزه الشاعر مصحكبان بالتعجب مف غربة النفس 
حياؿ العيد ، فصار بذلؾ محط أنظار المتمقي ك مفتاح شييتو ، ك يستمر إلى أف يختـ الفصؿ 

: بالحكمة ، فيصبح الفصؿ محككمان في بدايتو بالتسكيـ ك في نيايتو بالتحجيؿ ك يقكؿ 

كاف ينبت العز طيب   ك كؿ امرئ يكلي الجميؿ محبب ػػػػػػػػػػ ك كؿ ـ
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 دافعه  ا اهللػػػػػػػػػػػػ بؾ الحساد ـ  ك سيمر العكالي ك الحديد المذرب   يريد

 إلى الشيب منو عشت كالطفؿ أشيب    ك دكف الذم يبغكف ما لك تخمصكا 

 حيث خمكص األعداء إليو مستحيؿ استحالة شيب ،ك ال أركع عمى نفس الممدكح مف ىذا التذييؿ
فإذا ذيمت "كد الدعكة الحازمية إلى تذييؿ الفصؿ بالبيات الحكمية ك االستداللية ، تتأ بيذا ،الكلداف

أكاخر الفصكؿ باألبيات الحكمية كاالستداللية فكاف ذلؾ بمنزلة التحجيؿ زادت الفصكؿ بياءن ك 
 فمك سارت القصيدة عمى ىذا النحك ضمف الشاعر تجاكب ،نفكس أحسف مكقعاؿ كقعت في ،حسنان 

 [4]."المتمقي

 :-البعد التداولي التواصل - 3

 إف الكظيفة البالغية عند حاـز مرتبطة بمقاصد نفعية كاضحة ، لدرجة تسمح لنا بالقكؿ 
إف تفكيره البالغي قائـ عمى منفعة الخطاب ك نجاعتو ، ك تكمف الكظيفة عنده في فعؿ الكالـ 

إلى –  اىتماـ حاـز  جاء كمف ىنا،في متمقيو إذ تنبع قيمتو مف ارتباطو بغرض ك سعيو لغاية
ك قد أسيمت النفعية التي . بالفعؿ الذم يحققو القكؿ في متمقيو– جانب المغة الشعرية كبنية 

 كلعؿ أبرز تمؾ ،ينظر بيا حاـز إلى النص الشعرم في تحديد خصائصو الفنية ك بنيتو المغكية
ضركرة المالئمة بيف صياغة النص الشعرم ك مكضكعو ك : الخصائص التي نص عمييا حاـز 

إنما يككف الكضع المؤثر كضع الشيء : " متمقيو ، كالكظيفة التي يتقصد تحقيقيا ، يقكؿ 
 كاألغراض مف جية ما يككف ، كالمعاني، األلفاظ،المكضع الالئؽ بو ، ك ذلؾ يككف بالتكافؽ

 [4]"ؾبعضيا في مكضعو مف الكالـ متعمقا ك مقترنا بما يجانسو ك يناسبو ك بالئمو مف ذؿ

 إف الكظيفة البالغية ال يمكف إدراكيا إال مف خالؿ االىتماـ بمختمؼ العناصر المككنة 
انطالقا مف نظرتو لمنص الشعرم مف منظكر – لعممية التكاصؿ األدبي ، ك ىك ما دفع حازمان 

عمى االىتماـ باألطراؼ الثالثة المؤسسة لمتكاصؿ األدبي ممثمة في المبدع ، المتمقي – تكاصمي 
ك ينيط حاـز بكؿ كاحد مف ىذه العناصر كظيفة خاصة ، حيث يحمؿ المبدع مسؤكلية . ك النص

الدربة في أنحاء التصاريؼ – إلى جانب الطبع – مآؿ نصو مف حيث النجاعة مما يتطمب منو 
البالغية ، أما المتمقي فتكمف كظيفتو في االستجابة لممقاصد التي ضمنيا المبدع نصو ، في 

حيف يقكـ النص بكظيفة ترتكز عمى الخطاب مف حيث الجكدة كالحسف، كال أدؿ عمى ذلؾ مما 
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 باف النص األدبي يرتكز في مجمكعو عمى الكظائؼ، أىميا الكظيفة (ركماف جاكبسكف)ساقو 
 :كقد تحدث في مقاربتو التكاصمية الكظيفية عف ستة عناصر في عممية التكاصؿ"التكاصمية، 

كالمرجع  كالرسالة ككظيفتيا جمالية، المرسؿ إليو ككظيفتو تأثيرية، المرسؿ ككظيفتو انفعالية،
. [9]"كالقناة ككظيفتيا حفاظية، كالمغة ككظيفتيا كصفية تأكيمية كتفسيرية ككظيفتو مرجعية،

      إف نظرة حاـز لمنص الشعرم مف زاكية كظيفتو تدفع الدارس لمتساؤؿ عف العكامؿ التي 
أدت إلى  طغياف الكظيفة عمى تفكيره، غير أنو ما يمبث أف يقرر أف العكامؿ التي أدت إلى ذلؾ 

لشعر في عصره، حيث ظف الخكاص دكف العكاـ أف الشعر نقص ؿمتعددة أىميا، النظرة الدكنية 
ف ميداف الشعر كالنقد خال مف أىمو،"كسفاىة،  كصاؿ كجاؿ في مضماره قكـ لـ يكف ليـ عمـ  كا 

– كقتئذ – ، فما المخرج [4]"بالشعر ال مف جية مزاكلتو، ال مف جية الطرؽ المكصمة إلى معرفتو
، مف عزكؼ المتمقيف عف الشعر، ناىيؾ عف تذكقو كالتأثثر بو، كىنا  في ظؿ ىذا الكضع المتأـز
تبرز كظيفة الناقد في الرد لمشعر منزلتو في التراث العربي االسالمي، حيث نظر حاـز لمشعر 

مف زاكية نجاعتو كقيمتو اإليجابية، أم األثر الفعمي في المتمقي، كىذه النزعة إلى النفع ىي التي 
كجيت النقد العربي إلى ضبط المعايير الفنية كاألدائية، لتضمف لمنص الشعرم أكبر قدر مف 

. الفعالية

 :- تواصلالبعد النفسي في تحقيق ال- 4

لما كانت التداكلية تدرس النفس أك الخطاب األدبي في عالقتو بالسياؽ التكاصمي ، فإف  
حاـز لـ يخرج مف درسو النقدم كالبالغة عف ىذه المنظكمة ، فقد كجو مردكد الشعر إلى النفس 
البشرية ، ك كظؼ في سبيؿ الكصكؿ إلى كسب تجاكبيا كثيران مف المعينات مف تقنية الخطاب 

الشعرم ك تجكيد المحاسف التأليفية ك إبراز القيمة الجمالية لمنص ، في محاكلة منو إلشباع 
النفس البشرية التي ال تشبع فنيان بأم حاؿ مف األحكاؿ، لذا فإف الشعر يظؿ في تكسالت مستمرة 
إلشباع النفس ك أّنى لو ذلؾ ، ك ىذا كفيؿ أف يجعؿ النفس في ليفة لتقبؿ رسالة الشعر ، مف 
ىنا جنح حاـز إلى العناية بالخطاب الشعرم ك تكظيفو بقدر ما يتحقؽ بو تمبية الرغبات النفسية 

بف سينا ك إبف رشد، فيعّرؼ الشعر ك في الدل المتمقي، ك ىك ال يكاد يفارؽ أراء فالسفة اإلسالـ 
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، بيف مآالت الشعر كأغراضو ك استجابة النفس لتمؾ األغراض ،  الكالـ المخيؿ " معيتو التالـز
ىك الكالـ الذم تذعف لو النفس، فتنبسط عف أمكر ، ك تنقبض عف أمكر مف غير ركية ك فكر 

. [4]"ك اختيار ، ك بالجممة تنفعؿ لو انفعاالن نفسيان غير فكرم

 فإذا كانت نجاعة الخطاب كالمقصدية في النقد التداكلي الحديث تتممس الظركؼ 
 فإف االستعداد النفسي لممتمقي لتقبؿ حالة الشعر مرىكف بحشد دكاعي االستجابة ،المناسبة لمتبميغ

أك النفكر ، كمدل قدرة الشاعر عمى رسـ الخطاب الشعرم كفؽ مقتضى حاؿ المتمقي، فالنص 
الشعرم عند حاـز يظؿ حيز في المألكؼ ما لـ يشفعيا الشاعر بمحاكاة ك إبداع تكسر في نفس 

، مع أف النفس اليمكف اشباعيا جماليا بأية حاؿ مف األحكاؿ، كلكف الشاعر المتمقي حاجز الرتابة
، كىك قدرة الشاعر عمى إعادة تشكيؿ المشيد أك المكقؼ المألكؼ في صكرة جديدة، (بالمحاكاة)

مف دكف اجترار ذلؾ المشيد، مما يجعؿ النص في تكسالت مستمرة الدراؾ أبعاد النفس، كىذه 
ضمف اآلليات التي اعتمدىا حاـز لخمؽ التكاصؿ بيف الخطاب الشعرم كالمتمقي، مما يجعمو رائدا 

ليست المحاكاة في كؿ مكضع تبمغ الغاية القصكل مف ىز "أصيال مف ركاد التداكلية الحديثة، 
النفكس ك تحريكيا ، بؿ تؤثر فييا بحسب ما تككف عميو درجة اإلبداع ك بحسب ما تككف عميو 

كاضح أف .[4]اليية النطقية المقترنة بيا، بقدر ما تجد النفكس مستعدة لممحاكاة ك التأثر بيا
حازما قد استثمر النفس البشرية مستفيدا مف قدرتيا اليائمة في استيعاب ابعاد الشعر عمى 

 ك النفس كما ىك ،ع اعجاب النفس البشريةاالخطاب الشعرم عنده مكجو النتزاختالؼ ضركبو، ك
 ك ىي أدعى لمسأـ ك الممؿ مما ىك مألكؼ ، لذلؾ يشير ،معمكـ أبعاد ال تدرؾ بسيكلة ك يسر

حاـز إلى أف انجذاب النفس لمقكؿ المجازم أكثر مف انجذابيا إلى القكؿ المألكؼ الذم يجرم 
. عمى الحقيقة

أدرؾ حاـز كىك يحاكؿ أف يرد لمشعر منزلتو الرفيعة أف يستعيف بكؿ الكساط ك األبعاد التي 
 كىك الباب الذم ادخمو فيما يطمؽ عميو في النقد الحديث ،تمكنو مف انجاز ىذا المشركع

 ك قد ،ك ىك االستعانة بكؿ معينات الخطاب بغرض تحقيؽ المقصد منو (االستمزاـ التخاطبي)
أدرؾ أف كسب تجاكب النفس يعد أيسر الطرؽ ليذا الغرض، ك قد رسخ عنده اعتقاد أف الشعر 

 ك ىك يرد أسباب تكلد الشعر إلى قدرتو عمى ،مف أقدر الفنكف قدرة عمى تحريؾ النفس البشرية
 لذا إف ادخاؿ حاـز النفس ضمف المنظكمة التداكلية التكاصمية لمخطاب ،تحريؾ النفس بالمحاكاة
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 ك طبيعة الخطاب المصاحب لكؿ ،الشعرم، يحيؿ إلى إقراره فكرة المرسؿ ك المرسؿ إليو
التغيرات السياقية التي يعتمد مرسؿ الخطاب، كؿ ذلؾ حسب ضركرات الحالة النفسية ك المقاـ 

الذم يحقؽ النجاعة ك المقصد ، بال شؾ إف اعتماد حاـز عمى البعد النفسي يعد جزءان مف تجاكز 
المستكل المغكم لمخطاب إلى المستكل التحفيزم ك ىك يطمؽ عميو في التداكليات الحديثة باإلحالة 

 كىي مجمكع العكامؿ غير المغكية في السياؽ التداكلي ، لذا فقد بدا لحاـز أف قبكؿ ،المقامية
النفس لمقتضى الخطاب الشعرم يسيـ في إندياح رسالة الشعر في سيكلة ك يسر، ك قيمة درسو 

النقدم ك البالغي تكمف في تكظيؼ الظالؿ النفسية لتحقيؽ المنفعة المتحصمة،بيد أف المنافع 
 في انتصار كاضح لمثقافة العربية ، إلى القيـ العميا،التي اعتمدىا حاـز تتعدل المنافع الدنيا

األشياء التي ينبغي أف "االسالمية، حيث حصر الغاية التي يحققيا الشعر في الفضائؿ األربعة 
الديف ، العقؿ ، المركءات ك صالح : يتناكليا المحاكاة الشعرية بالتحسيف أك تقبيح أضدادىا 

عمى ىذا األساس اعتمد حاـز الفضائؿ األربع لتحقيؽ الغاية مف الشعر ، ك ذلؾ ، [4]"النفس
 بذا يككف ،باعتماد ما ينبغي تحسينو أك تقبيحو كفؽ الفضائؿ آنفة الذكر،ك تقبيح أضدادىا

 أك ،المجاؿ مفتكحان لمشاعر إشباع الصفات الحميدة في حالة المدح لبمكغ أقصى درجات التحسيف
. إشباعيا في حالة اليجاء إذا أراد التقبيح ، ذلؾ أدعى لتحفيز نفس المتمقي إلى غايات الشعر

 تعكد جذكرىا إلى الجاحظ ، يمكف الخمكص إلى أف عممية التكاصؿ الشعرم قديمةمف ىنا 
ني، كغيرىـ كما يرل جميؿ حمداكم، الىتماميـ باألثر الناتج مباشرة عف الرسالة اجك حاـز القرط

ك الشركط التي تجعؿ الخطاب ناجعان، ك في ىذا مالمح التداكلية الحديثة، في حيف أف حاـز قد 
، كشفع ذلؾ بتزييف النص تقانة الخطاب الناجز، كالتأثير في المتمقي، كركز عمى البعد الغائي

. ، فإنيا أيضا تعد جكىر النظرية التداكليةكجماؿ الخطاب
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 الخاتمة

  النتائج

 :خمصت الدراسة إلى النتائج التالية

إف حازما قد تخطى مدارس النقد األسكبية كالجمالية كالشكمية، إلى تكظيؼ كؿ الكسائط -  1
تسيـ في التمفظية، كالفنية، كالنفسية، كاالجتماعية، كمقاـ التخاطب، إذ جعميا تنضاـ كتتآذر ؿ

.  مف الخطاب الشعرمقصدتحقيؽ الـ

- القرف السابع اليجرم - قظيرت معالـ التداكلية في منياج حاـز عمى الرغـ مف قدـ عيد-  2
حيث انتصر لمثقافة العربية اإلسالمية، حيف حصر الغاية مف الشعر في التجاكب معو كفؽ 

. مقتضى الديف، كالعقؿ، كالمركءة، صالح النفس

إف النص الشعرم كحده اليحقؽ الغاية المنشكدة منو، ما لـ يستصحبو استمزاـ تخاطبي،  - 3
. كىك الييئآت كالظالؿ كالمعينات التي تحيط بالخطاب الشعرم إنتاجا كتمقيا

حاـز في مشركعو أما، البداية الحقيقية النص الشعرم (التمفظ)التداكلية الحديثة قد حددت  –  4
، كقسميا إلى ثالث مراحؿ، كىي القكل قد حدد الممكات الشعرية مرحمة لبداية القصيدةؼ ،النقدم

الحافظة، كالقكل المائزة، كالقكل الصانعة، كاليكتمؿ النص إال باستصحاب الشاعر كؿ ىذه 
    المراحؿ في عممية االبداع الشعرم
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التكصيات 

كقد أكصت الدراسة بالحاجة الممحة إلى استنطاؽ جديد النص الشعرم العربي، كالكاضح  -  1 
الشعرم،  (المحاكاة)أنو يكتنز بكثير مف المحاكر التي تصمح لدراسات قديمة متجددة، كالتخييؿ

. كنظرية الحجاج العقمي، كالذرائعية التداكلية، إلى غير ذلؾ مف المكجكد الذم لـ يدرؾ بعد

ضركرة إذابة الجفكة بيف المكركث األدبي العربي، كالنقاد المحدثيف، كىي جفكة ال مبرر -  2 
 . ليا، فاألكلى االلتفات إلى مناجـ التراث الشعرم العربي، كاستخالص الدر الكامف فيو
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