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  صامللخّ 
اءة املتجـــــــددة ســـــــتدعي القـــــــر تالبالغـــــــي العـــــــريب الـــــــرتاث النقـــــــدي و يف  تلفـــــــةأفکـــــــار نقديـــــــة خمو  آراء القرطـــــــاجينازم حلـــــــ

ــــــه الفضــــــل فــــــی  ،التأويــــــلو  ــــــة مل تکــــــن فــــــی ضــــــمن املإکمــــــا ل ــــــة حديث صــــــطلحات النقديــــــة بــــــداع مصــــــطلحات نقدي
 و... ةاجلعــــــداألرجــــــل، الــــــركن، الســــــبط و  ،اإلحالــــــة ري،التغيــــــ تســــــومي،ال ل،التحجيــــــ زع،املنــــــاإلعتــــــاب، منهــــــا  القدميــــــة

ت النقديـــــة اخلاصـــــة حلـــــازم ووقفنـــــا علـــــی داللـــــة حنـــــن بقراءتنـــــا املتجـــــّددة علـــــی النقـــــد احلـــــازمی، اســـــتخرجنا املصـــــطلحا
  عن زوايا خفية فی الرتاث النقدی.ووضَّحنا معناها للکشف » املنهاج«هذه الثروة املصطلحية فی 

أحــداث التــاريخ أو  لــیشــاعر إال شــارةإهــو  تعامــل الشــاعر مــع التــاريخ و یيــدّل علــ »اإلحالــة«مصــطلح إّن 
فـی » اسـتدعاء الشخصـية«أو » التنـاص«يطـابق مصـطلح و هـو  اضـيتقـرن احلاضـر بامل الـيت قائعه و معاجلة

مصـطلح مبـَدع و هـو  العـروض صـناعة یإلـ »األرجـل«مـن أدخـل مصـطلح ، إن حازم هـو أول النقد املعاصر
كن الفاصـل عـن السـا  عبـارةو هـو  حازم یأيضًا مصطلح عروضي لد »الركن«و، املقاطع الصوتية یيدّل عل

الســبط هـو الــذي و  »اجلعـدلسـبط و ا« إلــی ّسـم صـاحب املنهــاج األوزان الشـعريةيق ،ة يف القافيــنيبـني املتحـرك
ه ثالثــة یتتــوال  مــن جــزء زَءين أو ثالثــةســواكن مــن جــ ربعــةأفيهــا  یعــد، الــوزن الــذي تتــوالاجلمتحركــات و  فيــ
 مصـطلح »التسومي«و »األسلوب« یاليوم مبعن ُيستعملهو املصطلح الذي فعند حازم  »املنزع« أماو ، واحد

عنـد صـاحب  »التحجيـل«مصـطلح  ، والكـالمحسن مطلـع  یعل ي للداللةناقد األندلسالمبتَكر استخدمه 
اهلـدف مـن کـّل مـن هـذه املصـطلحات هـو التـأثري  ...و »املقطـعحسـن «ملنهاج هو مـا يسـّميه البالغيـون بــ ا

ع دائرة الثقافة سّ و ألديب، إّن حازم القرطاجين بابتكاره هذه املصطلحات اجلديدة يف النقد ا. »املتلقی«علی 
  .ميالقد إثراء النقد العريب أسهم يفمة يّ بآرائه القالعقل العريب و  یرقّ العربية و 
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  ١٣٩٤ ءشتا، ٣٧العدد الـ   حمكمةفصلية آداا،  جملة اجلمعية االيرانية للغة العربية و

٤٤ 

  املقدمة .١
أحكـــام  النقـــد يف اجلاهليـــة کـــان يف شـــکل ، لكـــنالعصـــر اجلـــاهليمنـــذ هـــتمَّ العـــرُب بالنقـــد األديب ا

ــة مبنيـــة ــد  نفســـيةعلـــى االســـتنتاجات ال انطباعيـــة وذوقيـ ــد كمـــا جنـــد ذلـــك عنـ ونابغـــة  طرفـــة بـــن العبـ
 دورٌ  -خاصــًة أصــحاب احلوليــات- ،للشــعراءو  -ســوق املربــد خاصــةً - ،. لألســواق العربيــةالــذبياين

مـن املصـطلحات النقديـة الـيت وردت يف شـعر  كثـريٌ  لّ دُ يـو  نقديـةالنشيط احلركة اإلبداعيـة و يف ت هامٌّ 
قياس األخالقي أصبح املاإلسالمي  يف العصرشاط احلركة النقدية وازدهارها. ى نشعراء اجلاهلية عل

انطلقـت  يالـذ يان هـذا املعيـار هـو األسـاس النظـر کـو الديين معياَر التقيـيم النقـدي لآلثـار األدبيـة و 
، »بـن قتيبـةا«ظهـر نقـاد كبـريون كــ  ،العصـر العباسـي يفو  .هكذا تطوَّر النقدو ة منه األحکام النقدي

كــان و و...  »بــن طباطبــاا«، »قدامــة بــن جعفــر«، »املفضــل الضــيب«، »األصــمعي«، »اجلمحــي«
لبالغـــي، املـــنهج ا یعتمـــدوا علـــالكـــن كثـــٌري مـــنهم لكـــٍل مـــنهم مـــنهٌج نقـــديٌّ خيتلـــف عـــن اآلخـــرين 

  توا إعجاز القرآن.لوا أن يثبمبحاوال�م النقدية حاوَ و 
يف التعامــل مــع ظــاهرة  فلســفياً  بــع منهجــاً ذي اتَّ حــازم القرطــاجين الَّــ مــع هأوَجــ وقــد بلــغ النقــدُ «

و  منهـاج البلغـاء«راضـها الدالليـة يف كتابـه الرائـع التخييل األديب واحملاكاة وربـط األوزان الشـعرية بأغ
ــديع يف جتنـــيس أ املنـــزع«السجلماســـي يف كتابـــه و  »األدبـــاءســـراج  ــديعالبـ ــاء ، وابـــن »ســـاليب البـ البنـ

كتـــاب  أمـــاو  )٣: ٢٠٠٦، يمحـــداو ( »الـــروض املريـــع يف صـــناعة البـــديع« املراكشـــي العـــددي يف كتابـــه
القـــول وأجـــزاءه،  قـــد تنـــاول حـــازم يف هـــذا الکتـــاب؛ يف النقـــد والبالغـــة فيعـــّد مصـــدرا هاّمـــاً املنهـــاج 

تتنـاول صـناعة  ثالثـة أقسـام ، وقـد وصـل إلينـا مـن الكتـابواألداء وطرقه، وأثر الكالم يف السامعني
واألسلوب، وكل قسم من هذه األقسام الثالثة  وتعمق يف حبث املعاين واملباين الشعر وطريقة نظمه

لف مــن فصــول وكــل بــاب أو مــنهج يتــأ »مــنهج«باســم ا ى أربعــة أبــواب يســمى كــل منهــمــوزع علــ
ــاثر فيــه كلمتــا و  »َمْعــرف«أو » َمْعلــم«عليهــا اســم  يطلــق حــازم  »تنــوير«و »إضــاءة«كــل فصــل تتن

قد مزج حازم يف كتابه بني قواعد  .التنوير بسطًا لفكرة جزئيةصد باإلضاءة بسطًا لفكرة فرعية و يقو 
  .والبالغة عند العرب، وقواعدمها عند اليونان النقد األديب

عــريب جين، أثــرى النقــد الإذا كــان اجلرجــاين أغــىن النقــد العــريب بنظريــة الــنظم، فــإن حــازم القرطــاو 
ــنص بفكــــرة التماســــك و  ــراض واألوزان، و لســــانيات الــ ـــي، أو التناســــب بــــني األغــ ـــاع النصـ ـــني اإليقـ بـ

حقا » األدباءو سراج  منهاج البلغاء«عرب عنها الشاعر، ويعترب مؤلفه الشعري واحلالة النفسية اليت ي



 کاووسی سبحان مهديان، هللا روح نيا، طاهري باقر علي رمحيت، مرمي  ...يف اجلديدة املصطلحات إبداع و القرطاجين حازم

٤٥ 

لعـريب القـدمي خاصـة لـرتاث النقـدي اسراجا ملن أراد دراسة النقد العريب عامة، ولسانيات النص يف ا
، اسـتعمال »األدبـاءو سـراج  منهـاج البلغـاء«إن أبرز ما يسرتعي انتباه قارئ  .)١: ٢٠١١(صديقي، 

مبـا أنَّ املصـطلح و  حازم القرطاجين ألفاظاً ومصطلحاٍت نقديـًة خاصـًة بـه، مل يسـتعملها أحـٌد قبلـه.
 ،مــن العلــوم فــرععلميــة هاّمــة يف كــّل  مــن دراســاتدراســة املصــطلحات فهــو مفتــاح فهــم الــنص، 

 دراسة املصطلحات مـن أوجـب الواجبـات وأسـبقها وآكـدها علـى كـل باحـث يف أي« حيث قيل:
عليهـــا تـــاريخ وال مقارنـــة، وال حكـــم عـــام وال  وال ينبغـــي أن يُقـــدَّمفـــن مـــن فنـــون الـــرتاث، ال يُقـــدَّم 

 .)٣: ١٤٣٠(بنلحســن،»  التقــومي الســليمموازنــة، أل²ــا اخلطــوة األوىل للفهــم الســليم الــذي عليــه يبــىن
النقديـــة عنـــد حـــازم القرطـــاجين مـــن أوجـــب الواجبـــات ألنَّ املصـــطلحات إذن دراســـة املصـــطلحات 

فهـم النظريــات  یدة نظرياتـه النقديـة يف املنهـاج وفهــم هـذه املصـطلحات يرشـدنا إلـاملبتكـرة هـي عمـ
  النقدية القيمة هلذا الناقد األندلسيِّ الكبري.

الوقـوف  حيـاولاملصطلحات النقدية املبتكرة عنـد حـازم القرطـاجين و قال يرصد األلفاظ و هذا امل
خفيـة  زوايـاصطلحية يف املنهاج للکشـف عـن الثروة املبعد تريُّثه عند احلقل املعجمي و داللتها  یعل
  حتی حيصل علی أجوبة هذه األسئلة: و غامضة يف الرتاث النقدي العريبأ

 ؟فی النقد احلازمی ما املصطلحات املبدعة -

للنقد األديب  املعجم املصطلحايتعلی أّی معنی تدّل املصطلحات احلازمية التی أدخلها فی  -
  العريب؟
  

  الدراسات السابقة .٢

ــازم ا ــن عنا لقرطـــاجينظفـــر حـ ــل بيـــ قلريغـــ  حبـــظٍّ نية البـــاحثيـــمـ  یاقتصـــرت علـــ ،ةيـــد أن هـــذه العنايـ
آرائــه اة حــازم و يــدة حــول حيــعدة. هنــاک دراســات يــقدان آرائــه النيــبوترمجتــه و مقصــورته املشــهورة 

ســنة ُنشــرت و  يل املوســيــکتبهــا خل  الــيت» وحــدة القصــيدة يف نقــد القرطــاجين«مقالــة منهــا  ةيــالنقد
 يبـاقر طـاهر  يعللـ  ومقالةاحتاد الکتاب العرب،  تمن منشورا »الرتاث العريب«جملة  يفم ١٩٨٨

ـــن ـــهو  ايـ ـــرت يفزمالئـ ــ« ، ُنشـ ـــوم اإلنســ ـــة الدوليانجملــــة العلـ ـــللجمهور  ةيـ ـــالميـ ــرانية اإلية اإلسـ ــ ـــنة  »ةي سـ
، »مقصـورة حـازم القرطـاجين ة يفيألسـطور اة و يـخيات التار ياسـتدعاء الشخصـ«عنوا²ـا هـ.ق ١٤٣٣

جملـة املطبوعـة يف  للمنصـف الَوهـاييب» يف نظرية الشعر عند حازم القرطاجين مقاربة املمتع املفيد«و



  ١٣٩٤ ءشتا، ٣٧العدد الـ   حمكمةفصلية آداا،  جملة اجلمعية االيرانية للغة العربية و

٤٦ 

حملمد بنلحسن » صطلح التلقي لدى حازم القرطاجين أمنوذجام« ومقالة ،٥٣العريب العدد  الرتاث
التداوليــة لبالغـــة حــازم مــن خـــالل األبعــاد « مقالـــةو  ،٢٠٠٧ ســنةاملطبوعــة يف جملــة ديـــوان العــرب 

الـــيت » عـــامل الفكـــر«لــة فـــی جم نشـــرت الغــرايف یملصـــطفلباحـــث ال» األدبــاءو ســـراج  منهــاج البلغـــاء
عثـر عبـد الـرمحن بـدوي علـى منهـاج  .واآلداب بالكويـت نـونتصدر عن اÅلس األعلى للثقافـة والف

حـازم القرطـاجين ونظريـات أرسـطو يف البالغـة «عنوانُـه ، فـأخرج كتيبـا أيضاالبلغاء حلازم القرطاجين 
مصــادر التفكــري النقــدي «، ذهــب منصــور عبــد الــرمحن يف أطروحتــه م١٩٨٠يف ســنة و  ،»والشــعر

غاء فطن ألول وهلة إىل تأثره الواضح لنظره على منهاج الب وقعأن إىل أنه منذ  »البالغي عند حازم
ظرية احملاكاة حازم القرطاجين ون«، ذهب سعد مصلوح يف حبثه يف السنة نفسهاو ، بالفكرة اليونانية

تطبيقهــا علــى البالغــة  يفرســطو وســعى أإىل أن حازمــا قــد أفــاد مــن نظريــات » والتخييــل يف الشــعر
ظريـات نحتليـل دراسـة و ب هتمَّـتقـد ا ،هـذه البحـوث العلميـة لکـن کـلُّ  ...، والعربية والشـعر العـريب

مـا حــول املصـطلحات النقديــة أ ،وفلســفة اليونـانيني بـآراءره تــأثّ  یعلـ زترکَّـلبالغيــة و احـازم النقديـة و 
ســاعد ت األ²ــ کبــريةٌ   هلــذه الدراســة أمهيــةٌ ، فمــا وجــدنا حبثــاً يـُـذَکر؛ إذن عنــد حــازم القرطــاجين املبَدَعــة

و  املصــطلحات املبدعــة يف جمــال الــرتاث النقــدي العــريب أمــامضــيء الســبيل لــه تحــث النقــدي و ابال
  .وضح معناهات

 

  و حياته حازم القرطاجين .٣

- ٦٨٤( احلســن حــازم بــن حممــد بــن حســن بــن حممــد بــن خلــف بــن حــازم األنصــاري القرطــاجينبو أ
عـين جلنـوب الشـرقي لألنـدلس، و وسـط يف االبحـر املت یالواقعـة علـ »القرطاجنة»، ولد يف هـ.ق) ٦٠٨

مدينــة  یالعلــوم يف بلدتــه، مث رحــل منهــا إلــاآلداب و  یشــبَّ فأخــذ يتلقــفحفــظ القــرآن، و  ،هأبــوه برتبيتــ
ــية» ـــ ــ »مرســ ـــ ــــافر إلــ ــيوخها، مث ســـ ــ ــــن شـــ ـــذ عـــ ـــبيلية» یليأخــــ ــارك و  »إشــــ ـــ ــتاذه شــ ـــ ـــات درس أســ يف حلقــــ
 .)٢٤٩: د.ت (ضــيف، »ابــن رشــد»الفلســفة فأوصــاه بقــراءة كتــب  یكانــت فيــه نزعــة إلــ، و »الشــلوبني»
ّنقــاد التــأثر األمثــل لل لثّــ، الــذي ماألديــب األندلســي الوحيــداقــد والبالغــي و نّ ال ّين يُعــدُّ حــازم القرطــاج«

 و »قدامــة«مــن آراء  وافيــة الّشــاملة، وقــد أفــاد الّرجــلقديّــة النّ باملدرســة األرســطية، بطروحاتــه ال العــرب
 بأســالفه النقــاد قــورن إذا فريــد طــرازه نــإ .)١٦٧: ٢٠٠٩حمجــويب، ( »...»ابــن ســينا«و »اجلرجــاين«
، »األدبــاءو ســراج  منهــاج البلغــاء«طبــع باســم  »ســراج البلغــاء«مــن أهــم كتبــه  )٢٠: ٢٠٠٧بنلحســن،(
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٤٧ 

مســائل تقــدم �ــا علــى معاصــريه  يعــد هــذا الكتــاب مــن الكتــب البالغيــة النقديــة اهلامــة يف تراثنــا، وفيــه
  .)١: ١٩٨٨ ،یاملوس(

تـاريخ نظريـة الشـعر علـى تـاريخ البالغـة العربيـة بصـفة عامـة، و  فارقـة يف عالمـة الكتـابيشـكل 
اإلســهام النقــدي والبالغــي حلــازم إىل الــوعي العميــق الــذي تكــون لديــه  وترجــع أمهيــة ،حنــو أخــص

القول يف البالغة العربية بطريقة جديدة وخمتلفـة، مـن أجـل التأسـيس لنظـر بالغـي  بضرورة استئناف
إىل كتـــاب حـــازم، وعـــرض  »حممــد رضـــوان الدايـــة«تعـــرض الـــدكتور  )١: ٢٠١١، الغـــرايف( غريمــألوف

و  تـاب عـريب متكامـل يف النقـد األديبملختلف موضوعاته يف إجياز شديد، واعتربه يف النهاية أول ك
يعتربه قمة من قمم النقد األديب يف  »حممد شكري عياد«الدكتور و يتجاوز به مرحلة أعلى منه هو 

جهد حازم  ويعترب الدارس ملنهاج لثمار النقد العريب قبلهوه الدارس �ضم صاحب االلغة العربية، ون
آخر اجلهود النقدية اليت رفعت النقد العريب إىل مسـتوى اللقـاء املثمـر بـني التيـارين العـريب  ،يف النقد

  .)١١-١٢: ٢٠٠١(أديوان، واليوناين يف النقد 
  

  يزمالنقد احلا يف املصطلحات املبتَکرةدراسة  .٤

مـــن أهـــم املوضـــوعات الثقافيـــة والقوميـــة الـــيت تتصـــل حباضـــر األمـــم ومبســـتقبلها  »املصـــطلح«إن موضـــوع 
كيمـا تـتمكن أيـة  املنشود، عن طريق وحدة قومية تقوم على قاعدة من التقدم الثقايف والتطور احلضاري،

 .)٤٦: ٢٠٠٤، مــوالی خــامتبو (عليــه قــديرة أمــة مــن اســتعادة دورهــا التــارخيي واإلنســاين الــيت هــي بــه جــديرة و 
ذاتـه عامـل تواصـٍل بــني  أن املصـطلح یعلـ ُجتمـعُ ، لکـن کلُّهـا »املصـطلح«هنـاک تعـاريف عديـدة لکلمـة 
املصـطلح هـو عقـد اتفـاق بـني الكاتـب والقـارئ وشـفرة «قيل إنَّ  .املتلقياملتكلم واملخاطب وبني املبدع و 

لعـل فوضـى املصـطلح هـو الـداء وض أو لـبس، و بينهمـا ال يكتنفـه غمـقامـة اتصـال إمشرتكة يتمكنان من 
  ).٤: ١٤٣٠(بنلحسن، » العضال الذي يتهدد دراسة األدب

ــارات، إ ــّد وفـــري يف ربـــط احلضـ م بعضـــها بـــبعض كمـــا ســـاهم واألمـــّن املصـــطلح يســـاهم حبـ
لفنــون، كمــا حــدث يف صــدر اإلســالم اصــطلحا�م يف اســتيعاب العلــوم و األســالف القــدماء مب

علم املصطلح جزء من التنمية اللغوية، ومهمة علم املصطلح و الث اهلجري يف ²اية القرن الثو 
يف هذا السياق إجياد الوسائل األساسية للوصول باللغات الوطنية الكربى على مستوى التعبري 

 كان وإن القرطاجين إن حازما .)٤٠ و ٩٨ ،بوخامت موالی( الكامل عن حضارة العصر وعلومه



  ١٣٩٤ ءشتا، ٣٧العدد الـ   حمكمةفصلية آداا،  جملة اجلمعية االيرانية للغة العربية و

٤٨ 

 داخل مشروعه وتلقيه الشعر أوضاع حتسني يف كثريا أسعفته ليتا أرسطو مبصطلحات أغرم قد

 صـميم مـن املنبثقـة وأمهيتهـا املصـطلحات تلـك حلمولـة يستسـلم مل ذلـك مـع فإنـه التصنيفي،

 مصطلح كل أن يتناسون القرطاجين، حازم على احلكم يف يسارعون الذين إن أولئك .زما²ا

 والزمـان للمحـيط املعرفيـة وتوجهاتـه لقاتـهمنط يف خاضـع حسن األمراين الدكتور رأي سبح

 قطعـا حامـل فهـو مث ومـن ،مـا) حضارية إنتاج (حلظة أنه أي أنتجه، الذي اإلنساين واملكان

آراء القرطـاجين متأصـلة جـدًا فهـي  .)٢٦: ٢٠٠٧(بنلحسـن،  وجوهرهـا احلضـارة تلـك ملكونـات
اقـد هلـذا الـرتاث ال يف مجـع منبثقة من تراث نقدي عريب هائل، ولعصور عديدة يظهر وفاء الن

يتــيح التفاعــل معهــا مــا و هــو  املــادة النقديــة وتقــدميها جــاهزة بــل يف اســتغالهلا برباعــة وذكــاء
  .)٥: ٢٠١١(حممد ابراهيم قزع،  تفاعًال نصياً 

رة-  باملصــطلحات الغــين حــازم نقــد إذن  خصـــبة كانيــةإم يتــيح - خاصـــًة املصــطلحات املبَتَكــ
 جمتمعـة للمصـطلحات تشـغيله طريقـة يف فتتمثـل حـازم عنـد البتكـارا مهمـة أمـا:«قيل لدراستها،
 بـــل منفـــردا، كمصـــطلح لينصـــب ال الوظيفيـــة حيويتـــه املصـــطلح عطـــاءإ يف تكمـــن أي متناغمـــة،
ــكل ــطلحات مــــن منظومتــــه أو جمموعتــــه مــــع ليشــ ــات املصــ  »النقديــــة نظريتــــه نتــــاجإ يف فاعلــــة آليــ

ـــرتاث النقـــد ).٤: ١٤٣٠ بنلحســـن،( ــّک أّن ال ــات مـــن اآلراء و  الکثـــري يحيـــو  العـــريب يال شـ النظريـ
ـــة و  ــر بعــــض املصـــطلحات الــــيت مل املصـــطلحات العديــــدة لکـــن النقدي ــد ابتکـ حـــازم القرطــــاجين قـ

تناول فهذه الدراسة ست ».املصطلحات احلازمية«يستخدمها النقاد قبله، حيث ميکن تسميتها بـ 
بـني بينهـا و ول املقارنـة حيـا، و م من اسـتعماهلاکشف عما يعين حاز من هذه املصطلحات لل عدداً 

  ما يرادفها من املصطلحات النقدية املتداولة يف األوساط النقدية قبل حازم. هذه املصطلحات و 
  

  اإلحالة. ٤-١
رمبا ترجم هـذا املصـطلح ، و »Reference«اإلحالة هو ما يعرف يف اللغة اإلجنليزية ضمن مصطلح 

مشـکلة اصـطالحية  للغوية احملضة، بيد أنه قد يسبب، وال ضري يف ذلک من الناحية ا»اإلشارة«بـ 
مـن هنـا لـيت هـي أداة مـن أدوات اإلحالـة، و منهجية اللتباسـه مبـا يعـرف يف العربيـة بأمسـاء اإلشـارة او 

ليسـت کـل عـاّم خبـاص، إذ کـل إشـارة إحالـة و  اإلشارة عالقـةالقول بأن العالقة بني اإلحالة و ميکن 
قصــد يمــن مصــطلحات حــازم، مبتَکــر مصــطلح  »اإلحالــة« .)١٢٨: ١٤٢٩(الفجــال، إحالــة إشــارة 
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٤٩ 

ه يـل إليـ، أو حتيخ أو معاجلة وقائعه معاجلة تقرن احلاضـر باملاضـيأحداث التار  یبه إشارة الشاعر إل
 ).٢٢١: ١٩٦٤، القرطـاجنی(» لة تـذکرة، أو إحالـة حماکـاة، أو مفاضـلة، أو إضـراب، أو إضـافةإحا«
قـوم تعامـل ية يـمن هذه الزاو و  ،ةية الشعر اجلمهور يمرتبطة بغا يفه ،غض النظر عن أنواع اإلحالةبو 

ر احلاضـ يحـاکيخ، فيأحداث التـار  مقاصد کالمه و نيناسب الشاعر بيأن  یخ عليالشاعر مع التار 
ومالحظـات الشــعراء «قـول حـازم ي. ميث بالقـدياحلـد یعلـ ستشـهديه، أو يـل بـه عليـحيأو  يباملاضـ

اربــة لزمــان قامل املعــايناملتقدمــة و   تلــک املعــايننيمناســبتهم بــهم و شــعار أ األخبــار... يفص و ياألقاصــو 
للشـاعر أن ب جيو صناعة الشعر.  سن يفحيشعارهم مما أها يبنون علي ها، اليتيالکائنة فوجودهم، و 

علقـه ينـه، و يبنـه و يناسـب بي يالـذ یمعنـاه مـن املعنـ وضـح يفأهـو  يذلـک املشـهور، الـذعتمد مـن ي
ذکــره مــن القصــص  یتســبب إلــمــا  یســمي ذلــک. و ري أو املثــل أو غــريتنظــه، أو اليق التشــبيــعــن طر 

» املــأثور یل بــاملعهود علــيــحيالــة، ألن الشــاعر حاملتقدمــة املــأثورة، بــذکر قصــة أو حــال معهــودة اإل
الشــرح  یاإلحالــة احملضــة مــن وجهــة نظــر حــازم، هــي اإلجيــاز الــذي حيتــاج إلــو  .)٦٨: املصــدر نفســه(
ــدرکها املتلقــــو  ــيح ليــ ـــا الشــــاعر إالالتوضــ ـــادي؛ إذ اليــــذکر فيهـ ــهرة ي العـ ـــاف املتناهيــــة يف الشــ  األوصـ

ــذه اآلخــــرون عــــين النقــــاد و  ).٣: ٢٠٠٧(عبــــود، القــــبح واحلســــن، واألصــــاف املتناهيــــة يف الشــــهرة و  �ــ
التنـاص کآلـة مـؤثرة لغنـاء الشـعر وتوليـد الصـور البديعـة وإبـراز مـا يف الشـعر الظاهرة ضمن مصـطلح 

ميــزة أساســية انية وصــلته بــالرتاث التــارخيي، وعــدوه مقــدرة فنيــة للشــاعر و نفســهــواجس مــن أفکــار و 
األسـطوري يف األدب. ميته باسـتدعاء الـرتاث التـارخيي و ميکن أيضا تس ).٢: ١٣٨٩ي، (مريزايـلشعره 

مبـا  اريخفتوظيف الرتاث التارخيي يف العمل األديب يسبب عن توليد العالقة األدبية بالرتاث. ألن التـ
الشخصــية اإلنســانية، حيــث جيعــل الفــرد ألحــداث والتطــورات يعــد مــن مکونــات اهلويــة و فيــه مــن ا

يفتخر مباضيه أو يتحسر عليه. أضف إليه أن قابلية التکـرار لألحـداث التارخييـة جتعلهـا حيـة فاعلـة 
 خ مرتبطـة باحلاضـريالتـار  لـیؤّکـد أن العـودة إيد حازم �ذا کله أن ير ي ).٢: نفسـه املصدر(يف اإلنسان 

 تم الـربط املـؤثر يفيـ یوقائع احلاضر، حتو  ي قصص املاضنيلمح بضرورة املشا�ة بيمن مث أصال، و 
ق يمـا هـو لصـ یعلـ ياملشـهور، أ یضرورة أن تکون اإلحالة علـ یضا إليلمح أي، کما يذهن املتلق

  .)٢٢١-٢٢٢: ١٩٩٢، عصفور(  مفارق لشعورهارياجلماعة، غ يبوع
مـن خـالل شـروح شـعرية أرسـطو مـن  مبـا عرفـه ىل اسـتغالل التـاريخيبدو حازم متأثرا يف دعوته إ

يذكرون فيها انتقال أمور الزمان وتصاريفه، تی لشعر موجود بكثرة يف أشعارهم الأن هذا النوع من ا



  ١٣٩٤ ءشتا، ٣٧العدد الـ   حمكمةفصلية آداا،  جملة اجلمعية االيرانية للغة العربية و

٥٠ 

ظ أن بعـض الشــعراء العـرب قــد الحــوتـؤول إليــه، كمـا  وتنقـل الـدول ومــا جتـري عليــه أحـوال النــاس
لذلك بابن دراج القسطلي الـذي اهـتم بالتـاريخ وتقلبـات الـدول.  وميثلعنوا �ذا النوع من الشعر، 

الشــعراء إىل تأمــل التــاريخ واختيــار القصــص املشــهورة املناســبة لألغــراض الــيت  ومــن هنــا دعــا حــازم
 ومالحظـات الشـعراء األقاصـيص واألخبـار املتطرفـة يف أشـعارهم: إليهـا كالمهـم، يقـول يوجهـون

فيهــا، الــيت يبنــون   املتقدمــة، واملعــاين املقاربــة لزمــان وجــودهم والكائنــةبــني تلــك املعــاين ومناســبتهم
يشــرتط حـــازم يف  .)١١١-١١٦ :١٩٦٤، القرطــاجنی(ارهم، ممــا حيســن يف صــناعة الشــعر عليهــا أشــع

، كما يلح علـى وليست مفارقة له اإلحالة التارخيية أن تكون مشهورة، أي لصيقة بالوعي اجلماعي
 يـتمكن املتلقـي مـن الـربط املـؤثر بـني الـواقعني صص املاضي ووقائع احلاضـر حـىتاملشا�ة بني ق أمبد

ــرايف ــادو  .)٢٧: ٢٠١١، (الغــ ــة عمــــا يعنيــــه النقــ ــطلح اإلحالــــة احلازميــ ــدامی مــــن  هــــذا مــــا مييّــــز مصــ القــ
  ....مصطلحات کاالقتباس والتضمني و

  
  األرجل .٤-٢

إلــی صــناعة » رِجــل«أدخــل لفظــة القرطــاجين هــو أول ناقــد مــن بــني نقــاد الشــعر الــذي  إن حــازم
 مـن ينيتبـدو خمالفـة حـازم للعروضـ .)١١٤ :١٩٦٤، القرطـاجنی(نا يع إبن سيائتساًء منه بصن العروض

خر منقول عن بعضها اآلزة، بعضها خاص به، و يممصطلحات مت یوهلا إحلاحه علأعدة جوانب: 
کتابـات   قـد ورد جممـالً يفة، و ياملقـاطع الصـوت ی إلـريشـي يالـذ» األرجـل«الفالسفة، مثـل مصـطلح 

ثالثـــة أنـــواع مـــن  يحتـــو يرد مفصـــال فيـــإال أنـــه عنـــد حـــازم  )١٦٨-١٦٩ :١٩٧٣، ارســـطو(نا يابـــن ســـ
ة). فمتضــاع مفروقــة و الثــة أنــواع مــن األوتــاد (جمموعــة وثة)، و يــمتوال لــة ويثق فــة وياألســباب (خف

صـــول العـــروض أاعـــد عـــن تبي طالقهـــا بـــل إن حازمـــاإ یهـــا عـــدم تقبـــل حـــازم لفکـــرة الـــدائرة علـــيثانو 
ســرح أو نامل ع مــثال مرتبطــا بــدائرةيکــون الســر يرفض أن يــا، و اســتقالهلز الــدوائر و يؤکــد متــاي، فيلــياخلل
تقبل ما مل ي، بل ينيزعم العروض عتداد بکل ما قبلته العرب يفثالثها رفض حازم االفرعا عنها. و مت
صــفه يثبــت للعــرب، و ينــه مل أرغــم ستحســنه حــازم ي يالــذ يتيد مثــل وزن الــدبيــنقــل عنهــا مــن اجلدي

واجلزء  .)٢٢٩-٢٤٣ :١٩٦٤،القرطاجنی(» وضعه متناسبفانه مستطرف و بأس بالعمل به ال«بقوله 
 یه لــديــاملصــطلح عل یاملقــاطع الصــوتية هلــا عنــده نفــس املعنــ ياألرجــل هــعنــده يتــأّلف مــن أرجــل و 

قيــل مثــل لَــَک، ســبب ف مثــل قَــد، ســبب ثيــســتة أضــرب: ســبب خف یالعربيــة علــ يف يهــاليونــان و 



 کاووسی سبحان مهديان، هللا روح نيا، طاهري باقر علي رمحيت، مرمي  ...يف اجلديدة املصطلحات إبداع و القرطاجين حازم

٥١ 

متواٍل مثل قال، وتد جمموع مثل لَقد، وتد مفروق مثل ِمنُه، وتد متضـاعف مثـل َمقـال؛ فمـن هـذا 
الغــرض مدلولــه و  ف أرســطو لــه فــال خلــط بعــد ذلــک يفيــالرجــل وبــه يــتّم تعر  یتضــح معنــيالتفصــيل 

ـــه منــــه  ــدر نفســــه(املعتـــّد ب ــازم القرطـــاجين او  .)١٠٣: املصـ ــح مــــا يريـــد حــ لتعبــــري عنـــه ضــــمن �ـــذا يتضـ
   ».األرجل«مصطلح 

  
  التحجيل .٤-٣

بعــد کمــا جيــب التــأّلق يف املطلــع، جتــب الرباعــة يف املقطــع؛ إذ هــو األثــر البــاقي يف نفــوس املســتمعني 
ــ  هـــذا مـــا يســـميهاإلمتـــام، وآخـــر مـــا يـــرتدد صـــداه يف قلـــو�م، وبـــه تـــتم الفائـــدة. و  حســـن «البالغيـــون بــ

. فــإن اشــتمل یالم عـذب اللفــظ، حسـن الســبک، صــحيح املعنـأن جيعـل آخــر الکــو هــو  ،»االنتهـاء
حب هـــذا هـــو مـــا يســـّميه صـــاو  ).٥٢: ١٩٩٠(حمفـــوظ، اعـــة املقطـــع بر  یمـــا يشـــعر باالنتهـــاء يســـمّ  یعلـــ

 یالتحجيل قـرين تصـدير الفصـول باملعـاين اجلزئيـة مث إردافهـا باملعـاين الکليـة علـو » التحجيل«املنهاج بـ 
يف هــذا التفســـري عــم منــه و أالشــيء مبــا هــو  یص أو اســـتدالل علــاأمــر خــ یجهــة متثــل بــأمر عــام علــ

خاصـة عنـدما يقــول سلســل مـن زاويـة اإلقنـاع للمتلقــي و للتحجيـل مـا يؤکـد البعــد املنطقـي يف وحـدة الت
 یمقتضــ یانقيــاد إلــهــذه الصــفة تعجيــب للــنفس و  یکثــريا مــا يقــع بوضــع معــاين الفصــول علــ«حــازم 

اإلئتســـاء �ـــا للســـامع أو عـــدمها حيـــث يقصـــد لوقـــوع اإلقتـــداء و ين الکليـــة مظنـــة الکـــالم، لکـــون املعـــا
حــازم عــن مصــطلح يقــول  .)٢٩٥: ١٩٦٤،القرطــاجنی(» التــأنيس بوجودمهــا أو التنفــري مــن فقــدان ذلــک

ات املعـاين الـيت اتضـحت شـياالسـتداللية و إذا ذيلت أواخر الفصول باألبيـات احلکميـة و و «التحجيل: 
وقعت زادت الفصول بذلک �اء وحسنا و  ـ هلا ذلک مبنزلة التحجيلفکان ـ  أعقا�ا ی�ذه الصفة عل

ــع  ـــن موقـــ ـــوس أحســ ــن النفــ ــدر (مــ ـــی و  ).٣٠٠: نفســــهاملصـــ ــذه هــ ــمّ هـــ ــنعة البديعيـــــة املســـ ـــذهب  اةالصـــ باملــ
صـحة دعـواه حجـة قاطعـة مسـلمة عنـد املخاطـب، بـأن تکـون  یأن يورد املـتکلم علـو هو  الکالمي،
 یهــذا النــوع باملــذهب الکالمــي ألنــه جــاء علــ یيســموب. و بعــد تســليمها مســتلزمة للمطلــ املقــدمات

(التفتـازاين، عبارة عن إثبات أصول الـدين بـالرباهني العقليـة القاطعـة و هو  طريقة علم الکالم والتوحيد،
  ).: ذيل املذهب الکالمی١٣٧٨

لکـــن املهـــم عنـــد حـــازم أال ن اللـــذان يســـميها حـــازم بالتســومي والتحجيـــل، قــد يتـــداخل الطريقـــا
أساس منطقي، جيعل مـن الوحـدة تشـکيال  یتتابعها علاطراد الفصول و أن يستمر التناسب و  لّ خيت



  ١٣٩٤ ءشتا، ٣٧العدد الـ   حمكمةفصلية آداا،  جملة اجلمعية االيرانية للغة العربية و

٥٢ 

العالقــات الداخليـة املتجاوبــة األبعـاد. قــد  یعقليـاً صـارماً، ال جمــال فيـه للتهــومي أو التـداخل أو حتـ
ابع التتــطــراد، و يســمح التشــکيل العقلــي للوحــدة بقــدر مــن التنــوع، لکنــه التنــوع الــذي اليفــارق اال

فـــإذا   )٣٧٣: ١٩٩٢، (عصـــفوراملنطقـــي  یاملســـتو  یتسلســـل يف إطـــار موحـــد علـــ یالـــذي يفضـــي إلـــ
مبقصده، فإن التحجيل ينهض  ؤتنبّ الالداللة على غرض الشاعر و  كانت وظيفة التسومي تكمن يف

تعزيـز معـىن الفصـل باسـتدالالت عقليـة، وهـذا التحديـد لرتتيـب الفصـول  بوظيفـة مغـايرة تتمثـل يف
غــي أن ختضــع لــه القصــيدة لتكــون بالغــي مســتلهم للتسلســل املنطقــي الــذي ينب ن تفكــرينــابع مــ

  .)٣٠: ٢٠١١(الغرايف،  مؤثرة ة وحناج
رمبــا يف األمســاع، و  ی؛ إذ يرونــه آخــر مــا يبقــیالنقــاد يعنــون بــآخر القصــيدة عنايــة کــرب الشــعراء و 
البــديع  یي کالمهـم بـاملعنالبلغـاء يعنـون بـأن ينتهـن سـائر الکـالم يف غالـب األحـوال و حفـظ مـن دو 

بيـــت يف القصـــيدة أجـــود بيـــت فيهـــا، لـــذا قيـــل إنـــه ينبغـــي أن يکـــون آخـــر واللفـــظ احلســـن الرشـــيق و 
فإذن ال عجب يف عناية حازم  .)٣١٢: ١٩٩٤ بدوي،(الذي قصد إليه يف نظمها  یأدخل يف املعنو 
االنتهـاء يف الکـالم يف استخدامه مصـطلحا مبتکـرا للداللـة علـی حسـن قرطاجين بأواخر الکالم و ال

هــذا مــا جيعــل اً للتسلســل املنطقــي يف القصــيدة و الشــعري. فهــو يشــرتط يف التحجيــل أن يکــون ُمعينــ
التحجيل أعم مـن حسـن املقطـع أو حسـن االنتهـاء أو املـذهب الکالمـي. فـإذن ميکـن اعتبـار هـذا 

  املصطلح أيضا ضمن املصطلحات احلازمية املبتکرة.
  

  التسومي .٤-٤

 �ذه املناسبة حيدثنال مرحلة من مراحل تأليف القصيد و ام اليت ينبغي اعتمادها يف کهناک األحک
ألغــراض األصــلية يف رؤوس اعتمــاد او هــو  ي يأخــذ بــه احلــذاق مــن الشــعراءذعــن التســومي الــ حــازم

: ١٩٦٤، لقرطــاجنی(ا ...الشــاعر فيــه یإعالمــا مبغــز مقاصــد الــنظم و  یوجوههــا أعالمــا علــالفصــول و 
سهل املأخذ ال تعقيد يف ل النقاد من املطالع ما کان بيناً واضحاً ال غموض فيه، يق .)٣٠١و ١٠٧

شـــرطوا جلود�ـــا لـــک أن يکــون أســـلوبه فخمـــاً جـــزًال و ال ينـــايف ذو  .ال صـــعوبة يف فهـــم معنـــاهترکيبــه و 
أال يرتفـع شـطرها األول طرها الثـاين، و تناسب قسميها حبيـث ال يکـون شـطرها األول أجنبيـاً مـن شـ

 (بـدوي،ينـزل شـطرها الثـاين عـن تلـک املنزلـة السـامية منزلة سامية من حيث املعاين والصياغة، و  یإل
٢٩٧: ١٩٩٤(.  
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٥٣ 

أن التسـومي هـو اختـاذ  یمبعنـ حسـن مطـالع الکـالم یالتسومي مصـطلح اسـتخدمه حـازم للداللـة علـ
اد ضــرب مــن ضــروب الزينــة وحيصــل باعتمــ یيطلــق يف فــن الشــعر علــالشــيء، و  یســيمي للداللــة علــ

 یإعالمـا مبغـز موضـوعا�ا وأغراضـها و  یوجوههـا أعالمـا علـإشارات حمرّکـة ومـؤثرة يف رؤوس الفصـول و 
، »براعـة االسـتهالل«يف البالغـة هـذا هـو مـا نسـميه و  ).٢٩٦ - ٢٩٥ :١٩٦٤القرطاجنی، (الشاعر فيها 

(مکتــيب، جتــه ديباتــدأ الکــالم مبــا يناســب املقصــود واملضــمون، وهــي تقــع يف بدايــة الکــالم و هــي أن يبو 
ــ). ٥٦: ٢٠٠١ مقصــود الــنص األديب، وهــي إبــداع جيــذب اإلنتبــاه،  یهــذه الظــاهرة نــوع مــن اإلملــاح إل

 ).٢: ٢٠٠٩(البيــدق،  یصــحة معنــقــي ســامعا أو قارئــا، مــع حســن ســبک وعذوبــة لفــظ، و يأســر املتلو 
ــال، يف عــــامل االقتصــــاد اليــــوم، تصــــرف الکثــــري مــــن املبــــالغ علــــ یفعلــــ ــبيل املثــ التســــويقية  اجلوانــــب یســ

ــاريع الصـــناعية يف حماولـــة  ــة. و للمشـ ـــواع جلـــذب الزبـــائن للســـلعة املعروضـ ــن أن براعـــة االســـتهالل نـــوع مـ
عليــه  ااء ليقبلــو �ــاء کلماتــه، أن جيــذب إليــه القــرّ الکــالم، القــادر برشــاقة عباراتــه ودقــة صــنعته، و تســويق 

  :يقول حازم ).نفسهاملصدر (ذوا�م بأحاسيسهم ومشاعرهم، وأعماقهم و 
رر رأيت أن أّمسي ذلـک کأ²ا بذلک ذوات غ  یشهرة حتکان لفواتح الفصول بذلک �اء و 

ســتعمال ذلــک يف اقــد کثــر يتميــز �ــا و  یجتعــل لــه ســيمالشــيء و  یأن يعلّــم علــو هــو  بالتســومي
هذا الفـن مـن الصـناعة رکـن عظـيم مـن أرکـان الصـنعة  و )٢٩٧: ١٩٦٤،قرطاجنیال(ر الغر الوجوه و 

لــذلک کــان هــذا  .)٣٠٠: نفســهاملصــدر (فــاق طبعــه اّدتــه و مإليــه إال مــن قويــت  النظميــة ال يســمو
اإلســتداللية أعقــاب الفصــول باألبيــات احلکميــة و فإنــا مسّينــا حتليــة  ،اللقــب الئقــا مبــا وضــع عليــه

صــنعة عجــزه حنــوا مــن اقــرتان الغــّرة بالتحجيــل يف يکــون اقــرتان صــنعة رأس الفصــل و بالتحجيــل ل
  .)٢٩٧ :نفسهاملصدر (الفرس 
ابـو الطيـب  ،رهَکـالنحـو الـذي ذَ  یطراد يف تسـومي رؤوس الفصـول علـممن کان حيسن حبسن االو 

  و قوله:ذلک حناملتنيب و 
  بُ أغلَ  وقُ الشَّ و  وقَ الشَّ  فيکَ  بُ أغالِ 

  بُ أعجَ  صلُ الوَ و  جرِ ن ذا اهلَ مِ  بُ أعجَ و 
  )٣٨٩: ١٣٨٢(املتنيب، 

أدخلها يف املعجم ة اليت ابتکرها حازم القرطاجين و فالتسومي �ذا املعنی من املصطلحات النقدي
  للنقد األديب العريب. املصطلحايت



  ١٣٩٤ ءشتا، ٣٧العدد الـ   حمكمةفصلية آداا،  جملة اجلمعية االيرانية للغة العربية و

٥٤ 

  التغيري .٤-٥

 یالعلــة مصــطلح يســتعريه حــازم مــن علــم املوســيقالزحــاف و  یباعتبــاره مصــطلحًا داًال علــ» التغيــري«
هــو  و نيمصــطلح العروضــي التغيــري يف مصــطلح حــازم، هــو اخلــنب يف ).٦٨(مصــطفی، د.ت:  أساســاً 

يف  )--U-(» مســتفعلن«مبعنــی حــذف احلــرف الثــاين الســاکن مــن التفعيلــة. فحينمــا يلحــق اخلــنب 
، وعندما )U-U-( »مفاعلن« اÅتث، يغريها إلیحبر البسيط واخلفيف والرجز والسريع واملنسرح و 

يقال و  و...، )UU-(» فعلن«املديد، يغريها إلی يف حبر البسيط و  )-U-(» فاعلن«يدخل علی 
يشــري املصــطلح يف علــم املوســيقی  ).١١٥: ١٩٩٠(منــاع، حــاف خمبونــة تفعيلــة الــيت يلحقهــا هــذا الز لل

ذلـــک و  الـــذي يقصــده حـــازم إلــی نقصـــان الزمــان أو زيادتـــه، علــی حنـــو ال خيتلـــف کثــرياً عـــن املعنــی
مـن التغيـريات الــيت تلحـق اإليقـاع: أن يـنقص زمـان أو يـزاد زمـان، مــثًال و «واضـح يف قـول ابـن سـينا 

وجه يوهم  يکون الوزن علی مستفعلن فريد إلی مفاعلن فينقص زمان السني، فرمبا وافق الطبع علی
» يکـــون الـــوزن معـــداً للرزانـــةعمال املخالســـة، و رمبـــا مل يوافـــق حيـــث ال حيســـن اســـتخمالســـة وخفـــة، و 

 اإلشـــارة إلـــی مـــا ميکـــن أن يـــرتبط بـــه التغيـــري مـــن خصـــائص بعينهـــا، تعـــينو  ).٩٤: ١٩٥٦ســـينا،  (ابـــن
مــن لتلــوين الــوزن تلوينــا مييــز تشــکيال عــن غــريه الرتابــة و  إمکــان توظيــف التغيــري مجاليــاً للقضــاء علــی

کــد ابـــن ســـينا أن احلـــذف إذا مل خيــل بأبعـــاد الزمـــان يلـــون ؤ لـــذلک يالتشــکيالت يف الـــوزن الواحـــد. 
يـز �ـا لطبـع يتمقـرب يف ارشـاقة و  يقاع کثري احلرکات اخلفيفـة إلـیإيقاع فينقلنا من الغنج مثال يف اإل

األساس يتقبل حازم مبدأ الزحاف والعلة يف الوزن وال يقنع مبا علی هذا آخر داخل اإليقاع نفسه. 
اللثــغ يف اجلاريــة و  اخلليــل کــان يستحســن الزحــاف إذا قــل، أو أن الزحــاف مثــل احلــول«قيــل مــن أن 

 صـفة حـازم عنـد فـالتغيري )٦٨: ١، ج١٩٨٠مجحـی، (» القليل منه، فإذا أکثـر هجـن ومسـج یيشته

 الصياغات أكمل من عمله اعتبار لذلك كنومي والداللية والرتكيبية الصوتية الصور بني مشرتكة

ء أکثـر مبعنـی أن التغيـري يف مصـطلح حـازم شـي ،)٢٧: ١٩٩٨العمـري، ( »االنزيـاح« لنظريـة القدميـة
 .من اخلنب لدی العروضيني ويشتمل علی معنی أوسع منه

  
  الرکن .٤-٦

هــو لديــه  يالــذ »الــرکن«ة خاصــة مثــل ي بألفــاظ اصــطالحينيقــد متيــز عــن ســائر العروضــ اّن حازمــإ
ــ ــاکن الفاصـــل بـ ــزاء البري غ يفو القافيـــة   املتحرکـــات يفنيعبـــارة عـــن السـ ــا مـــن أجـ ــهـ ، القرطـــاجنی(ت يـ
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٥٥ 

ـــة الشــــعرية يفإ²ــــا  )١٠٥: ١٩٦٤ ـــع األبنيـ ــوا اطّــــراد  ،وضـ ــات يفاجعلــ ـــة  حلرکــ ـــتقامة جريـ األوزان واسـ
ــ ــتواءها، و اســــتواء الکــــالم �ــــا و اللســــان عليهــ ــوت واســــتقامتها واســ جعلــــوا ا مبنزلــــة امتــــداد أقطــــار البيــ
 ،مــا جنــدهم بنــوا عليــه أشــطار البيــوت یفأقصــ .)٢٥٤:نفســهاملصــدر (دة مبنزلــة األرکــان ر الســواکن مطّــ

الکامــل وحــده ألن بنــاء  ذلــک يفذلــک إثنــا عشــر رکنــا، و  یســتة أرکــان فيکــون Åمــوع البيــت علــ
 صـري بوقـوع احلــذذ يفيأحـد عشــر رکنـا ّمث  ی إلـريقطعونـه فيصـيفـاعلن ثـالث مــرّات مث شـطره مـن مت
کثـرة   يليه يف تسعة باإلضمار یإلأرکان مع السالمة من اإلضمار و  عشرة یالضروب إلاألعاريض و 

ذلــک املربعــة  ه يفيــيلعشــرة و  اً ع أرکانــه إذيــکــل شــطر منــه مخســة أرکــان فجم  ألن يف األرکــان الــوافر
ة أرکــان يــکــل جــزء منهــا رکنــا فکــل واحــد منهــا مثان  املتقــارب، فــإن يفط و يالبســل و يــکالطو   األشــطار

فيتضــح ممــا مــّر أن  .)٢٥٦: املصــدر نفســه(عشــر  إثــين یالبســيط بالزحــاف إلــل و يــتصــري أرکــان الطو و 
يف النقـد احلـازمي مل يکـن معروفـا �ـذا املعنـی لـدی العروضـيني قبـل حـازم. فـإذن » الـرکن«مصطلح 

  لعروض.ازمية املبتکرة يف حقل النقد واعتباره من املصطلحات احلميکن ا
  

  اجلعدة و السبط .٤-٧
ــعر خــالف الســبط، جــاء يف لســان العــرب البــن منظــور ذيــل کلمــة اجلعــدة:  و هــو  اجلعــد مــن الشَّ

ــعر ذات جتاعيــد  عتقــد بــأن أوزان الشــعر منهـــا يإن حــازم  ).: ذيــل کلمــة اجلعــدة١٩٨٠،(ابــن منظــورالشَّ
 لســباطة يفاو  اجلعــودة الســباطة و نيمنهــا متوســطات بــد و يمنهــا شــد و نيمنهــا لــمنهــا جعــد و ســبط و 
نـــة التقطـــع يقر  يفهـــ عکســـها اجلعـــودة یعلـــنـــة اإلسرتســـال والتـــدفق والســـهولة واالســـتواء، و يالـــوزن قر 

الحــظ أن ه ثالثــة متحرکـات (يـف یتتــوال يهــو الـذـ  عنـد حــازمـ  الکـزازة. الــوزن السـبطوالتقـبض و 
ـــغر الفاصــــلة  ــل يتفع يف يالصـ ـــوافر و » متفـــــاعلن«لـــــة الکامــ ــاعلنت«الـ ــــوايل» مفـــ ــن ت ـــة  تتکــــون مـــ ثالثــ

 یعلاسرتســاال.و  نح الــوزن لدونــة وتــدفقاميــهــذا النحــو  یاملتحرکــات علــ تــوايلحرکــات وســاکن) و مت
مــن جــزء  أو ثالثــة نيربعــة ســواکن مــن جــزئأهــا يف یث تتــواليــالعکــس مــن ذلــک األوزان اجلعــدة، ح

ــينو « ــيال هــــا أيبتوال أعــ ــون بــ ــة ســــاکن منهــــا و نيکــ ــر إال حرکــ ــاجنی(» آخــ ــوايلو  )٢٦٠ :١٩٦٤،القرطــ  تــ
قــرن يلــذلک التــدفق واإلسرتسـال. و  يلغــي بالتـايلالــوزن، و  فــارق التقطـع أو التقــبض يفيالسـواکن ال 

: ١٩٩٢عصـــفور، ( عـــن اجلعـــودة نيدتيـــ بعريمهـــا صـــفتان غـــحـــازم کثـــرة الســـواکن بـــالتوعر والکـــزازة، و 
طـاجين يف اجلعودة لـألوزان الشـعرية يعـّد مـن إبـداعات حـازم القر السباطة و  فاستعمال .)٣١٣-٣١٤

  دليل علی دوره الفعال يف توليد املصطلحات اجلديدة املرتبطة �ذا احلقل.جمال النقد األديب و 



  ١٣٩٤ ءشتا، ٣٧العدد الـ   حمكمةفصلية آداا،  جملة اجلمعية االيرانية للغة العربية و

٥٦ 

  املتلقي .۸-۴
 إن .السـامعني مجهـور علـى الشـعر أثربـ کبـرياً  اهتماًمـا العـريب فی األدب النقدية اتالنظري اهتّمت

 يف تـأثري الشـعر يف البحـث علـى الشـديد تركيـزههـی  »املنهـاج« قـارئ جيـدها الـيت العناصـر أكثـر
 ،أو املتلقـي يف السـامع وتـأثريه جانب من ومكوناته الشعر بني تربط اليت العبارات إن بل النفوس،

 مـن كثـرية مـواطن يف ذلـك بعـد وتنبـث ،»معارفـه« و ،»معاملـه« و »همناهج« يف عناوين ترد فهي
 األسـاليب: ومرادفتهـا هلـا منـافًرا أو للنفـوس مالئًمـا يكـونهـو  حيـث مـن... نظمالـ فعبـارة .املنهاج
 فهرس انظر(نی عنوانات القرطاج يف ةرّ م عشرين حوايل تكررت س،النفو  من وحسن موقعها واملعاين

 الشـعرية نظريتـه يف املتلقـي حضـور على حموريـة أمر يؤشر وهو) ٤٦٧-٤٦٦: البلغـاء ملنهاج املوضوعات
 س.يف النفو  تأثريه أو بوظيفته الشعر تعريفه مننشأت اليت 

ال فـرق «و املتلقـي أو السـامع يف الشـعر تـأثري حـول النقديـة اآلراء عـدة مـن القرطـاجين حـازم وردأ لقـد
 اكمـا جّالهـ األرسـطية علـى التصـورات املبنية تلك أم اخلالص، العريب اإلطار من آلراءا تلك بني أن تکون

 إليهـا اسـتناًدا يؤسـس أن حمـاوال عليهـا فركز حازم استأثرت باهتمام األرسطية اآلراء لكن. سينا وابن الفارايب
 الشـعر، حـول مفهـوم تصـورات تقـدمي مـن مكنتـه متماسـكة نظريـة قواعـد فلسـفية علـى املبنيـة النقديـة نظريته

 .)٣٠٧: ١٩٨٥، مابراهي(» وتأثريه تشكيله كيفيات حتكم والقوانني اليت ووظيفته،
لتـذاذ ا« عـن يتحـدث لـذاو  والتخييـل احملاكـاة مصـطلحي بـني يـداخل املسـألة معاجلتـه هـذه يف هـو
 جهـة، مـن احملاكـاة والتخييـل عنصـري بـني الربط إىل يؤدي مما »يلبالتخ التذاذها« أو »ةباحملاكا النفوس
 عـن احلـديث يف اإلمعـان إىل القرطـاجين األمـر هـذا قـاد لقـد« .أُخـرى جهـة مـن علـی املتلقـی والتـأثري
 إىل »املنهـاج بداية يف فذهب الشعر، عليها يتأسس أن جيب اليت املتلقي التأثري على يف الفعالة العناصر

 يبسـطها أو و يناسـبها مما …للنفوس وانفعاالت تأثرياتث إحدا على وقدر�ا الشعرية بني املعاين الربط
 أو بوظيفتـه مشـروط الشـعر حـدّ  أنيعتقـد حـازم  .)١١ :١٩٦٤القرطـاجنی، ر.ک: ( »ويقبضـها ينافرهـا
 التخيـل خـالل مـن السـامع خميلـة يف للصور إنتاج عملية التخييل أن و خمّيالً ماً كال كونه حيث من بتأثريه

  التخييل. قّوةب یاملتلق أو السامع على تأثري عرب يتشكل التخييل أثر وأن صالنّ  يف
  

  ةة أو املزدوجيهياحملاکاة التشب .٤-٩

: ١٩٧٣(ارســطو، فس لآلخــرين أن احملاکــاة هــي تقليــد الــنيعتقــد أفالطــون وأرســطو أن الفــن حماکــاة و 
 فالطــون يفأيتوســع ، و )٣٢: ١٩٧٩، هــالل(األمـور اخلياليــة عيــة و أن الفـن حيــاکي األمــور الطبي، و )٤٨



 کاووسی سبحان مهديان، هللا روح نيا، طاهري باقر علي رمحيت، مرمي  ...يف اجلديدة املصطلحات إبداع و القرطاجين حازم

٥٧ 

الثابتـة بـني العالقـة  یعلـ ـ عنـد افالطـون ـتـدل احملاکـاة مظـاهره، و احملاکـاة لتشـمل حقـائق الوجـود و 
ت عديــدة فــی املنهــاج مصــطلح احملاکــاة صــفحا مــأل. )٣٣: نفســهاملصــدر ( شــيء موجــود ومنوذجــه

کلمـا کـان قريبـاً کـان ذلـک الشـیء  «وحتدث حازم عنها کثـرياً وناقشـها باسـتيعاب دقيـق فوجـده إن 
ة احملاکــاة قــد تکــون حماکــاو  ،أحســن، وأوضــح، وکلمــا اقرتنــت الغرابــة، والتعجــب کــان ذلــک أبــدع

هــذه الثالثــة رمبــا تکــون يف قــوة احملاکــاة التحســينية أو اکــاة تقبــيح، أو حماکــاة مطابقــة و حتســني، أو حم
 .)۹۲ :۱۹۶۴ (القرطاجنی، »التقبيحية

قســم قســمني، قســم خييــل الشــیء بأوصــافه و لــی إختيــل الشــیء قســم حــازم احملاکــاة مــن جهــة ي
املستغرب اة حسب تنوعها املألوف، و ات شیء آخر مماثل له يف الصفات واحملاکخييل الشیء بصف

اکـــاة معتـــاد مبعنـــاه، أو مســـتغرب حمة، أو حماکـــاة حالـــة مســـتغربة، و تنقســـم إلـــی حماکـــاة حالـــة معتـــاد
وحماکــاة األحــوال املســتغربة  )۹۵ :نفســهاملصــدر ( مبســتغرب أو معتــاد مبســتغرب، أو مســتغرب مبعتــادٍ 

 :املصدر نفسه( فعل شیء، أو التخلي عنه لیيقصد �ا إ²اض النفوس إلی االستغراب، أو محلها ع
 املباشـرة تضـعف ريالرسـم، فـإن احملاکـاة غـ الشـعر و نيإذا کانت احملاکاة املباشرة تؤکد الصـلة بـو  )۹۶

منــا إعــرض اللوحــة موضــوعها بشــکل مباشــر و حنــو مــا ت یهــذه الصــلة أل²ــا ال تعــرض موضــوعها علــ
هـا مـن انتقـال مسـتمر أو يه فن الرسم، ملـا فة ال تشبيمن هذه الزاو  يتعرضه من خالل وسائط، فه

ــوازاة املباشـــرة الـــيتيبـــدو �ـــا املوضـــوع دومـــاً خـــالل وســـائط، ال تبـــيالداللـــة،  حتـــول يف تســـمح  ح املـ
» ةيهياحملاکـاة التشـب«هـذا النـوع مـن احملاکـاة اسـم  یطلق حازم علـيالرسم. قد  الشعر و نيباملقارنة ب

نـا يلکـن علنهما مشـا�ة و يا باسم احملاکاة املزدوجة) تقوم بضيها حازم أيسمي (هلذا نيها طرفيألن ف
العـــام  یمنــا بــاملعنإه و يالتشــب یقصــرها علــي يالـــذ احلــريف يالبالغــ یه ال بــاملعنيأن نفهــم صــفة التشــب

مصــطلح ذن إ .)١١١: املصــدر نفســه( ل واإلســتعارة واÅــاز بعامــةيــالتمثإلرداف و اح دخــول يبــي يالــذ
نظرياتـه،  جللية لتأثّر حـازم بـآراء أرسـطو ومن املظاهر ا» احملاکاة املزدوجة« أو» احملاکاة التشبيهية«

ـ القسـم األخـري منـه  مستمّد من نظريـة أرسـطو، وـ  احملاکاةـ ن القسم األول من هذا املصطلح إذ إ
حصــيلة الفکــر احلــازمي النقــدي، فيحصــل مــن ترکيــب اجلــانبني مصــطلح  ـ التشــبيهية أو املزدوجــة

 حــديث ففــيال يف النقــد العــريب القــدَميني. و  ال جنــد هلــا مثــيال ال يف النقــد اليونــاين جديــد مبتکــر
 بقـدر�ا دائًمـا يربطهـا نـراه الشـعري التشـكيل يف األساسـي العنصـر وهـي احملاكـاة، القرطـاجين عـن

  .هّزهاو  حتريكها على وقادرة النفوس، من املوقع حسنة تكون على أن



  ١٣٩٤ ءشتا، ٣٧العدد الـ   حمكمةفصلية آداا،  جملة اجلمعية االيرانية للغة العربية و

٥٨ 

  املنزع .٤-١٠
يف النقـد العـريب » األسـلوب«مصـطلح  یعند حازم القرطاجين أقـرب مـايکون إلـ» املنزع«مصطلح 

القـدمي. فاألسـلوب منــذ القـدم يعــرف بأنـه هــو طريقـة التعبـري الــذي يسـلکها األديــب لتصـوير مــا يف 
اليــوم  یاليــزال هــذا هــو تعريــف األســلوب إلــا ســواه �ــذه العبــارات اللغويــة. و مــ ینفســه، أو لنقلــه إلــ

ــــايب،  ـــو  ).٤٤-٤٠ :٢٠٠٦(الشـ ــة علــ ــــتعمل للداللـــ ـــلوب يسـ ـــل إن األســ ــــيت  یقيــ ــة الـ ـــق املختلفـــ الطرائــ
مل يُعِـده إليـك قلــت هـذا أســلوبه أي ، فـإذا اســتعار منـك رجـٌل كتابــا و فعالـهأيسـلكها كـل انســان يف 

هــذه الكلمــة الــيت تعــين طريقــة  ،بــاحثون أن األســلوبال یيــر نــه اعتــاد أن يتصــرف هــذا التصــرف. إ
صـارت مصـطلحاً يعـين طريقـة اإلسـتعمال األديب و  لـی هـي الـيت حتولـت إعيش أو تصرف أو تفكري

آخرون أن املصطلح األديب جاء من استعمال آخر لكلمة  یير لكاتب وذاك الشاعر و الكتابه هلذا ا
  .)٣٠٦: ١٩٨٨(الطاهر،  یرفعة املعن یأسلوب مبعن

ــَلب و » أســلوب«ة لکلمــ ــعنــد العــرب أصــل منــادي وکأ²ــا مــن السَّ شــجر طويــل ينبــت َلب السَّ
فقيـل للسـطر مـن النخيـل النخيـل،  یأطلقوهـا علـالشـجر املتناسـق،  یکما أطلقوها علـ.. و .متناسقا

أن اّتســع فاســتعملت اللفظــة يف  یمــا لبــث هــذا املعنــأســلوب... وقــالوا لکــل طريــق ممتــد أســلوب و 
ة الکتابــة، أو فهــو طريقــ .)٣١٣: املصــدر نفسـه(املـذهب ويــة فکــان األسـلوب يعــين الطريقــة و أمـور معن
بري به عـن املعـاين قصـد اإليضـاح والتـأثري، أو تأليفها للتعنشاء، أو طريقة اختيار األلفاظ و طريقة اإل

يــف األســلوب األديب مبعنــاه هــذا تعر  ).٣٦١ :١٣٣١ (اجلرجــاين،» الطريقــة فيــهالضــرب مــن الــنظم و «
ـــام ـــو  العــ ــد علــ ـــن يعتمـــ ــي فــ ـــل فهـــ ـــلوب اجلميــ ــياغة األســ ـــا صـــ ــــع و  یأمــ ــــغ  التمـــــرسالطبـ ــــالکالم البليـ بـ

واملنازع هي اهليئات «هذا حازم القرطاجين يعّرف املنازع الشعرية هکذا:  ).١٤٧: ١٩٧١(العسکري،
احلاصلة عن كيفيات مآخذ الشعراء يف أغراضهم وأحناء اعتمادا�م فيهـا، ومـا مييلـون بـالكالم حنـوه 

الـذي ، و س أو متتنـع مـن قبوهلـابلهـا الـنفذهبون به إليه، حىت حيصل بـذلك للكـالم صـورة تقيأبداً، و 
تقبله النفس من ذلك ما كانت املآخذ فيه لطيفة، واملقصـد فيـه مسـتطرفًا، وكـان للكـالم بـه حسـن 

يشـمل نذ القدم يتجاوز العنصر اللفظي و فاألسلوب م ).٨٨: ١٩٦٤القرطاجنی، (» موقع من النفس
ول ابــن خلــدون عــن األســلوب يف الفــن األديب الــذي يتخــذه األديــب وســيلة لإلقنــاع أو التــأثري. يقــ

 یال يرجع إلاکيب، أو القالب الذي يفرغ فيه و أ²ا عبارة عن املنوال الذي ينسج فيه الرت «مقدمته: 
مـن  یال باعتبـار إفادتـه کمـال املعنـالـذي هـو وظيفـة اإلعـراب، و ی الکالم باعتبار إفادتـه أصـل املعنـ



 کاووسی سبحان مهديان، هللا روح نيا، طاهري باقر علي رمحيت، مرمي  ...يف اجلديدة املصطلحات إبداع و القرطاجين حازم

٥٩ 

و هـو  ر الوزن کمـا اسـتعمله العـرب فيـهباعتبا الالرتکيب الذي هو وظيفة البالغة والبيان، و خواص 
صــورة  یإمنــا يرجــع إلــخارجــة عــن هــذه الصــناعة الشــعرية، و وظيفــة العــروض. فهــذه العلــوم الثالثــة 

تزعها الذهن من تلک الصورة ينترکيب خاص و  یذهنية للرتاکيب املنتظمة کلية باعتبار انطباقها عل
ن فنـــون .. فــإن لکــل فــن مــ.ال کالقالــب أو املنــواليصــّريها يف اخليــأعيــان الرتاکيــب وأشخاصــها، و 

.. وتنـــتظم الرتاکيـــب فيـــه باجلمـــل وغـــري .أحنـــاء خمتلفـــة یتوجـــد فيـــه علـــالکـــالم أســـاليب ختـــتص بـــه و 
مــا هــو شــأن  یموصــولة، علــاجلمــل، إنشــائية وخربيــة، امسيــة وفعليــة، متفقــة وغــري متفقــة، مفصــولة و 

يكون كل تغيري للبنية اليت يوجدها تفاعل  ).٥٣٦: ١٩٨٢(ابن خلدون، » الرتاکيب يف الکالم العريب
النحـــو مـــع معـــاين الكلـــم أو غـــرض الشـــاعر ذهابـــاً لفضـــل الكـــالم ومزيتـــه، ولـــيس هـــذا املوقـــف إال 
استغالًال لعبد القـاهر. مث يعمـد حـازم إىل رصـد هـذه املزيـة باسـتثمار فكـرة الوضـع والصـيغة، ولـيس 

يرتتــب علــى وظائفهــا، إذ يــرى أنــه قــد يــرد مــن  ذلــك إال تشخيصــاً للظــاهرة مــن خــالل وصــف مــا
حسن املأخذ ما ال يقدر أن يعرب عن الوجه الذي من أجله حسن وال يعرف كنهه، غري أنه يعرف 

من حيث أنك إذا حاولت تغيري العبـارة عـن وضـعها واإلثـالج إليهـا  .أنه مأخذ حسن يف العبارة..
الكـالم زائـًال بـزوال ذلـك الوضـع والـدخول وجـدت حسـن  ،من غري املهيع الذي منـه أثلـج واضـعها

ــه مـــن غـــري ذلـــك املـــدخل فنجـــد أن حـــازم  .)٢٥٦-٢٥٧: ٢٠٠١مجعـــي، ، و ٩٣: ١٩٩٢، عصـــفور( إليـ
ــلوب«جتـــاوز مفهـــوم » املنـــزع«باســـتعماله مصـــطلح  لـــدی القـــدماء الـــذي کـــان يرتکـــز علـــی » األسـ

ينظــر إلــی  –املنــزع–تکــرة کيفيــة ترکيــب أجزائــه. فهــو يف مصــطلحه املبن الکــالم و اجلانــب اللفظــي مــ
و غرضـه األصـلي مـن إنشـاد الشـعر الکالم مـن الوجهـة النحويـة إلـی جانـب فکـرة الشـاعر الرئيسـة أ

حــازم  إنّ هــذه الرؤيــة قريبــة جــدا مــن مفهــوم األســلوب يف الدراســات احلديثــة. فيمکننــا القــول إذن و 
  األسلوب.الطريق لتأسيس علم القرطاجين يعّد من أوائل النقاد الذين مّهدوا 

  
  النتيجة .٥

املصـطلح صـورة مكثفـة للعالقـة العضـوية القائمـة بـني العقـل واللغـة، ذلـك ألن املصـطلحات يعّد 
ويف كل علم من العلوم هي مبنزلة النواة املركزية اليت �ا يشيع اÅال املعريف، كما أن املصطلحات 

يف مسـتوى احلـوار احلضـاري بـني تسـاهم الـيت  التواصل بـني شـىت العلـوم البشـرية،هي أوىل قنوات 
ـــعوب ــــني الشـ ــايف ب ـــم والتواصــــل الثقــ ـــذّ  .األمـ ــي غـ ــازم القرطــــاجين األندلســ ــريب  یإّن حــ ـــد العــ النقـ
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التغيري، والرکن، والسباطة واجلعودة، و األرجل، اإلحالة، واإلحالة احملضة، و مبصطلحات جديدة ک
إنـــه قـــد أتـــی املتلقـــي، ، و التحجيـــلو ة، والتســـومي، احملاکـــاة التشـــبيهيواملنـــازع الشـــعرية، واإلعتـــاب، و 

الذی يرتبط بـأغراض الشـعر، و  ـ »اإلعتاب«کـ قبله   ما کانت شائعةلة الدوران مبصطلحات قلي
واحدة من املصطلحات اليت مل جندها يف ذکر أقسام األغراض الشعرية لدی النقاد اآلخرين، بل 

اسـتعمل و » التلقـی«و» الرجـل«و ـ املبتکـرة يف النقـد األديب العـريبهي من املصطلحات احلازميـة 
ــــا ــــتعماال خاصــ ــــطلحات اســ ــض املصــ ــ ــــ   بعــ ــــرکن«کـــ ـــري«و» الــ ــــة«و» التغيـــ ـــه و » اإلحالــ ـــذ لنفســـ اختـــ

ـــطلحات ج ــ ــ مصــ ـــ ــــا کـــ ــح معناهـــ ـــ ــدة أوضــ ـــ ــــومي«ديــ ــ ــــ«و» التسـ ــذه » لالتحجيـــ ــ ـــدد دالالت هـــ ـــ وحتـ
ــی اتســـعفاهياســـتقر ماملصـــطلحات و  ــول املعرفيـــة للمصــــطلحات.  تمهـــا حتــ ــه احلقـ ــني هــــذه إنّـ بـ
ة الـــی مصـــطلحاملصـــطلحات  ه بصـــورة خاّصـــ مـــن أهـــّم  ااحملاکـــاة، واملتلّقـــي) حبـــدٍّ اعتربمهـــ( یتوّجـــ

 مظهـر خـريحـازم تعـدُّ  تإّن طروحـانقـد العمـل األديب خاّصـة الشـعر. العناصـر األساسـّية فـی 

ـة رؤاهنَّ أ ذلـك قـد؛نّ الو  الفـنّ  يف األرسـطّية والفلسـفة العربيّـة الّثقافـة بني لّلتزاوج املثمر  يف الّنقدّي
فکـــره صـــيلة امتـــزاج ذوقـــه الفـــين العـــريب و يف إبداعـــه املصـــطلحات النقديـــة، تکـــون حاÅـــال و  هـــذا

آراء حـازم النقديـة خـُري دليـٍل إّن الشرق تأثريا بّينا. في أثّر فيها آراء فالسفة الغرب و املنطقي الذ
ئص الــيت هــذه اخلصــا األندلســي.رســطو يف التنظــري النقــدي العــريب و األثــر الواضــح لفلســفة أ یعلــ

املـدخل الـذي ال  ،ذلـك نعتـربيتميز �ا املصطلح احلازمي، جتعلنا نركز كثريا على ضـبطه جيـدا، و 
  غىن عنه من أجل الغوص يف أعماق اخلطاب النقدي وإدراك أسراره.

  
  املصادر

  .قاهرةال ،١ العدد ،٦ اÅلد ،»فصولال « جملة ،»القرطاجين حازم عند الشعر طبيعة« )،١٩٨٥( نوال إبراهيم،

  ، دار الکتب اللبناين، بريوت.املقدمة )،۱۹۸۲( ابن خلدون، عبد الرمحن املغريب

، حتقيق: زکريا جوامع علم املوسيقی (قسم الرياضيات من کتاب الشفاء))، ۱۹۵۶( حسني بن سينا بن عبداäابن سينا، 
 .يوسف، املطبعة االمريية: القاهرة

 ، بريوت.١ياء الرتاث العريب، ط، دار إحلسان العرب )،١٩٨٠( ابن منظور

جملة ثقافية  ،»نقدو  فکر«، جملة »اخلطاب البالغي عند حازم القرطاجين:املشكل والغاية«، )٢٠٠١( أديوان، حممد
  .٤١العدد  ،فکرية

http://www.aljabriabed.net/n41_05adiwan.htm  
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 وت.، ترمجة عبدالرمحن بدوي، دار الثقافة، بري فن الشعر م)،١٩٧٣( ارسطو

  .، حتقيق: حممد ابوالفضل ابراهيم، مصرديوان )،۱۹۶۹( القيسامرؤ 

  .لبنان، رق، الدار البيضاء املغرب، بريوت، د.ط، افريقيا الشاخلطاباللغة و  )،٢٠٠١( أوکان، عمر

 .القاهرة ،التوزيع، دار ²ضة مصر للطباعة والنشر و د العربأسس النقد األديب عن، )١٩٩٤( بدوي، أمحد

(جملة  املنهل، جملة »ين)الوعي املصطلحي يف النقد العريب (مصطلح التلقي لدي حازم القرطاج«، )ق١٤٣٠( حممدبنلحسن، 
 .الثقافة)لآلداب والعلوم و 

 http://www.al-manhalmagazine.com/1430/617/pages/p0032.htm 

  .شبکة األقالم الثقافية، »)التلقي أمنوذجا(حازم القرطاجين واألثر األرسطي يف النقد العريب «، )م٢٠٠٧( بنلحسن، حممد
http://www.aqlaam.net/index.php?act=news&sec=3&id=1171575955  

، موقع احتاد الكّتاب »وي اإلشكالية واألصول واالمتداديامصطلحات النقد العريب السيم«، )٢٠٠٣( مت موالي، عليبوخا
 www.awu-dam.org          العرب على شبكة االنرتنت

 www.ruowaa.com        »براعة االستهالل«، )م٢٠٠٩( البيدق، فريد

 ».هجرت«حسن عرفان، قم: نشر  :، شرحه بالفارسيةخمتصر املعاين)، ١٣٧٨( الدين مسعود بن عمرسعد التفتازاين،

  ، القاهرة.٢، املنار، طدالئل اإلعجاز، )ق١٣٣١( القاهراجلرجاين، عبد

  ، مطبعة املدنی: القاهرة.طبقات فحول الشعراء)، ١٩٨٠( مجحی، حممد بن سالم

، ، من منشورات احتاد الکتاب العربالبالغي عند العرب يف التفکري النقدي و عنیامل اللفظ و، )م٢٠٠١( مجعي، األخضر
  www.awu-dam.org               .دمشق

  .العريب املسلوب اتيمنتد ،مناهجه و العريب النقد ،)م٢٠٠٦( مجيل، يمحداو 
http://www.almsloob.com/vb/t2371.html   

 ، مکتبة النهضة املصرية، القاهرة.األسلوب، )م٢٠٠٦( الشايب، أمحد

  .، حازم القرطاجين منوذجا، منتدي املغرس، طنجة األدبيةلسانيات النص يف الرتاث النقدي العريب، )٢٠١١( صديقي، عبدالوهاب
http://www.maghress.com/aladabia/6324 

 .القاهرة: داراملعارف، تاريخ األدب العريب)، د.ت( ضيف، شوقي

  النشر، الطبعة الثانية، بريوت.، املؤسسة العربية للدراسات و ديبمقدمة يف النقد األ)، ١٩٨٨( الطاهر، علي جواد

األسطورية استدعاء الشخصيات التارخيية و «، )۱۴۳۳( اä مهديان طرقبه روح مرمي رمحيت ترکاشوند و نيا، علی باقر، و طاهري
 .۱۹، العدد العلوم اإلنسانية الدولية للجمهورية اإلسالمية اإليرانيةجملة ، »فی مقصورة حازم القرطاجين
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  .٤٣١، جملة املوقف األديب، العدد »اإلحالة يف شعر أبومتام«، )م٢٠٠٧( عبود، مجال

  .بريوت العريب، الثقايف املركز ،العرب عند البالغي و النقدي رتاثال يف الفنية الصورة، )١٩٩٢(جابر، عصفور،

  .، الطبعة األولیاإلمتدادات) الغة العربية (األصول والب، )م١٩٩٨( العمري، حممد

  ، دار العودة، بريوت.النقد األديب احلديث، )م١٩٧٩( غنيمی هالل، حممد

، حبث منشور مبجلة عامل األدباءو سراج  م من خالل منهاج البلغاءغة حاز األبعاد التداولية لبال، )٢٠١١( الغرايف، مصطفى
  .٤٠اآلداب بالكويت، اÅلد و  الفنونÅلس األعلى للثقافة و الفكر اليت تصدر عن ا

http://elgharrafi.elaphblog.com/posts.aspx?U=5711&A=95465  

، رسالة الدکتوراه، جامعة أثرها يف متاسک النص يف القصص القرآيناإلحالة و ، )هـ.ق ١٤٢٩( الفجال، أنس بن حممود
  دمشق.

  .حتقيق: حممد احلبيب اخلوجه. تونستقدمي و  ،األدباءو سراج  منهاج البلغاء، )۱۹۶۴( القرطاجنی، حازم

: علريضا منوچهريان، اجلزء ترمجه إلی الفارسية، وان املتنبیدي)، ۱۳۸۲( امحد بن حسني بن حسن بن عبدالصمدمتنبی، 
  .مهدان االول، الناشر: نور العلم:

 احلاج جامعةـ  الشعبية الدميقراطية اجلزائرية اجلمهورية، القضايا النقدية عند فالسفة األندلس )،٢٠٠٩( حمجويب، حممد التجاين
وآدا�ا،  العربيّة الّلغة يف املاجستري شهادة لنيل وآدا�ا، مذّكرة العربية اللغة قسم باتنة ـ اإلنسانية والعلوم اآلداب كلية خلضر

  .بإشراف الدکتور کمال عّجايل

  ، دار االعتصام، القاهرة.إعداد اخلطيبفن اخلطابة و ، )م١٩٩٠( حمفوظ، علي

 .موسوعة الدهشة، قرطاجين أمنوذجاالغموض عند النقاد العرب القدماء حازم ال، )٢٠١١( حممد ابراهيم قزع، هدي
http://www.dahsha.com/entries/15  

  .، مطبعة النعمان، النجف األشرفاإليقاع يف الشعر العريب)، د.ت( مصطفي، مجال الدين

  ، دار البشائر اإلسالمية.اخلطيبخصائص اخلطبة و ، )م٢٠٠١( مکتيب، نذير حممد

  ، دار الفکر العريب، بريوت.قوايفالو  العروض الشايف يف، )م١٩٩٠( مناع، هاشم صاحل

الكتاب  جملة فصلية تصدر عن احتاد- الرتاث العريب، جملة »وحدة القصيدة يف نقد القرطاجين«، )م١٩٨٨ (،لي، خلياملوس
 http://awu-dam.org/trath/30/turath30-005.htm       ٣٠دمشق العدد ، العرب
استدعاء الشخصيات الساسانية يف شعر «، )١٣٨٩( ترکاشوند مرمي رمحيتفر و  ييعقوب حممد، فرامرز، و يمريزاي

  .١٧، العدد العلوم اإلنسانيةلة ، جم»البحرتي
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  عروض و نقد ادبي ةسازي حازم قرطاجني در حوز اصطالح
  4سبحان كاووسي، 3اهللا مهديان روح، 2نيا باقر طاهري علي ،1مريم رحمتي

  روه زبان و ادبيات عربي دانشگاه رازي. استاديار گ1

  ان و ادبيات عربي دانشگاه تهران. استاد گروه زب2

  ن و ادبيات عربي دانشگاه لرستان. استاديار گروه زبا3

 بي دانشگاه بوعلي سينادانشجوي دكتري زبان و ادبيات عر. 4

  چكيده

بالغي عربي دارد كه در  هاي گوناگوني پيرامون ميراث نقدي و ايده ها و حازم قرطاجني، ديدگاه

هدف بازخواني . اين مقاله با طلبد را مي ي جديدتفسير توضيح و نقد جديد، خوانشي دوباره و

اصطالحات  ساختنوي در است.  نوشته شده و ارائة تفسيري تازه از آنها قرطاجنيهاي  نوآوري

 طالحاتي ماننداصآنها  ةل، دستي دارد كه از جمد نداشتهكه در نقد ادبي قديم وجو نقدي جديد

. است »اإلعتاب، المنزع، التحجيل، التسويم، التغيير، اإلحالة، األرجل، الركن، السبط والجعده و...«

شاعر  ةاشار در حقيقت همان دهد و ارتباط شاعر با گذشته را نشان مي ة، نحو»اإلحالة« اصطالح

د شو ذشته ميگ ي است كه باعث پيوند ميان حال وخيوقايع تاربررسي  به حوادث تاريخي و

اولين  ،. حازم قرطاجنينام دارد »صياتخاستدعاء الش«يا  »تناص« ،عربياصر عكه در نقد م

همان مقاطع  ،منظور از آنكه را وارد علم عروض نمود  »األرجل«كسي است كه اصطالح 

عبارت از حرف ساكني است كه در  نيز اصطالحي عروضي و »الركن«اصطالح  .صوتي است

 السبط و ةبه دو دستنيز هاي شعري را  وزن وييرد. گ قافيه بين دو حرف متحرك قرار مي

 ،»جعد« هم بيايند وپي وزني است كه در آن سه متحرك در  ،»سبط«است:  قسيم نمودهتالجعد 

يك جزء در  يا سه حرف ساكن در در آن چهار حرف ساكن در دو جزء ونيز وزني است كه 

ت كه امروزه اس »اسلوب«همان اصطالح  ،حازمنزد  »منزع«صطالح اپي هم بيايند. همچنين 

 به معناي حسن نيز اصطالح جديدي است كه ناقد اندلسي آن را »تسويم« .كاربرد فراواني دارد

 .است ا به معناي حسن مقطع به كار بردهر »تحجيل«گونه كه  همان ،تاس مطلع سخن آورده

با وي  و استتأثير در خواننده افزايش ن اصطالحات، بردن ايكار كلي هدف حازم از به طور به

 باعث ترقي و رهنگي زبان عربي را گسترش داده وف ةداير ،نقد ادبي ةسازي در زمين اصطالح



  ١٣٩٤ ءشتا، ٣٧العدد الـ   حمكمةفصلية آداا،  جملة اجلمعية االيرانية للغة العربية و

٦٤ 

در اين حوزه، كمك فراواني به ارزشمند خود  يآرا ةارائبا  است و هشدتعالي ذهن عربي 

  است.  ديم عربي نمودهسازي نقد ق غني

  

  .عروضي و سازي نقدي اصطالح ؛سراج األدباء منهاج البلغاء و ؛حازم قرطاجني ؛نقد ادبي :ها واژهكليد


