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لعل التساؤل أالثري اTي يزامح ختوم املعرفة قصد 
الربوز عىل ساحة الفكر النقدي احلدايث اليوم هو، 
ملاذا العودة ٕاىل الرتاث يف هذه الفرتة Tgات؟ كيف 

و طبيعي جّدا ٔان . نقرٔا هذا الرتاث؟ و ملاذا نقرؤه؟
تطرح هذه القضية يف سـياقات خمتلفة و متباينة 
تن| عن غاية يتغياها الباحث يف الرتاث، وعن 

وتأسيسا عىل هذا . كيفيات القراءة اليت يسرتشد هبا
الطرح، تبحث هذه احملارضة يف آليات القراءة 
احلداثية للرتاث العريب عند ٔاحد ٔاقطاب احلداثة 

وحتاول اسـتكناه املقاربة النقدية اليت النقدية العربية، 
يتوسل هيا جابر عصفور يف معلية القراءة، ٕاضافة 
ٕاىل تتبعها مفاصل العملية النقدية خاصة عىل 

جلديد اTي ا املسـتوى املصطلحي وإالجرايئ، وما
  .ٔاتت به هذه القراءة حداثيا وتراثيا

  
  

 

: Résumé 
     L’une des préoccupations 

omniprésentes chez les critiques 

contemporains est la suivante : pourquoi 

ce retour au Patrimoine durant cette 

période précisément ? Comment lisons-

nous ce Patrimoine ? pourquoi le lisons-

nous ?. 

Il est évident que ce thème a été abordé 

selon différents angles de vue permettant 

d’appréhender  l’intention du chercheur  

face à ce patrimoine, et ses méthodes de 

lecture. Cette étude s’intéresse  aux 

mécanismes de lecture contemporaine du 

patrimoine arabe.  

Elle essaie d’approfondir l’approche 

critique menée par Djâbir Açfour dans 

l’opération de la lecture. Rajoutant à cela 

sa présence dans les différentes étapes  de 

l’exercice critique sur le plan 

terminologique et procédural, et quelles 

sont les nouveautés apportées par cette 

lecture au patrimoine et la 

contemporanéité.                                                                                                      
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تشلكت القناعة النقدية جلابر عصفور يف رضورة أالخذ من االٓخر الغريب، نتيجة املّد 
التوسعي اTي عرفته البنيوية يف النصف أالخري من القرن العرشين، وٕان شئنا ا;قة ٕاىل 

 قراءة الرتاث أي عندما ٔالف عصفور كتابه النقدي املهم يف 1977فتنته هبا حوايل سـنة 
ٕاّن ٕاثراء الرتاث النقدي هبذا املعىن يؤدي ٕاىل : " يكتب قائال" مفهوم الشعر"الشعري 

ٕاثراء حياتنا النقدية نفسها، كام يؤدي ٕاىل ٕاضفاء أالصا¥ عىل اجلدية يف هذه احلياة، ويف 
ايض ذ® يمكن احملك وراء لك حركة صوب املايض، ومثة فرق gلتأكيد بني من يعود ٕاىل امل

ليثبت وضعا متخلفا يف احلارض، ومن يعود ٕاىل املايض ليؤصل وضعا جديدا قد يطّور 
   1."احلارض نفسه

ه، ٕاىل مدى فاعلية القراءة املتوافرة يف الراهن، ئترجع ٕاشاكلية إالفادة من الرتاث ٔاو ٕاقصا
اته الرتاثية، ٔاي ٕاذا اكن القارئ يريد ٔان يلوذ gملايض ليثبت ٔامرا ما يف احلارض ؤاعوزته آلي

فٕانه ال حما¥ سيتجه رٔاسا ٕاىل هذه املنجزات املعرفية الهائB اليت متور هبا الساحة النقدية 
املعارصة، والعكس هو الصحيح، ٔالن مبدٔا الوسطية يف واقع احلال ال يقدم حال جوهر¹ 

ٕاعادة لهذه املعضB، ٕامنا ميارس ٔاحصاب هذا التوجه معلية متويه ثقايف عىل املقروء قصد 
  .صياغة ا;عوى ٕاىل القطيعة املعرفية مع الرتاث، ٔاو Àرهتان ٕاىل منجزات االٓخر الغريب

غري ٔان ما يؤسس جلدوى القراءة الفاعB للرتاث هو Àنطالق منه مكطية أساسـية قصد  
مفن Åة حترص هذه القراءة عىل جعل : " بلوغ ٔاقايص احلداثة الغربية كام يكتب اجلابري

ارصا لنفسه عىل صعيد إالشاكلية واحملتوى املعريف واملضمون إاليديولوÇ، ومن املقروء مع
هنا معناه gلنسـبة حمليطه اخلاص، ومن Åة ٔاخرى حتاول هذه القراءة ٔان جتعل املقروء 
معارصا لنا، ولكن فقط عىل صعيد الفهم واملعقولية، ومن هنا معناه gلنسـبة لنا حنن، ٕان 

قروء من طرف القارئ معناه نقل املقروء ٕاىل جمال اهËم القارئ، ٕاضفاء املعقولية عىل امل
اليشء اTي قد يسمح بتوظيفه من طرف هذا أالخري يف ٕاغناء ذاته، ٔاو حىت يف ٕاعادة 

  2."بناءها، وجعل املقروء معارصا لنفسه معناه فصÒ عنّا، وجعÒ معارصا معناه وصÒ بنا
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لعالقة الطردية gلرتاث، ويه العالقة اليت ترتاوح ما يؤّسس Ó اجلابري يف هذا النص هو ا
بني االتصال وÀنفصال، بني احلضور والغياب، فال ناكد حنصل عىل عالقة ٔاحادية به، ٕاال 
واجنّرت عهنا عالقة ٔاخرى يف تعدد سـياقات أالخذ منه ٔاو Àبتعاد عنه، ٔالن الرتاث هناك 

اسـتحضارÛ ٕا¹ه يكون من gب التعظمي ٔاو يف نقطة ما، غري ٔاننا نفكر فيه كام نفكر به، و 
التبجيل والتقديس، ال من gب التحّجر وامجلود، ٕامنا من gب التجاوز وÀسـمترارية، وهو 

هذا الفهم جيرÛ :" أالمر نفسه اTي يثبته جابر عصفور عندما يربز عالقتنا gلرتاث فيقول
ء ٕاىل عالقة اتصال وانفصال يف آن، ٕاىل املشلكة الثانية، حيث تتحول عالقة القارئ gملقرو

وٕاذا اكن القارئ ينمتي ٕاىل عرصه واملقروء ينمتي ٕاىل عرصه املقابل، فٕان العالقة بيهنام عالقة 
انفصال ال حما¥، لكن هذا Àنفصال رسعان ما يتحول ٕاىل اتصال عىل مسـتوى البعد 

لبناء القميي لعامل القارئ، القميي اTي ينطقه النص املقروء، واTي يتجاوب ٔاو يتنافر مع ا
ولكن املشلكة ليست عىل هذا النحو من البساطة الظاهرة، فالنص املقروء هو بعض ثقافة 
القارئ، بعض خمزونه الثقايف اTي تعلمه واTي صار جانبا من عامل وعيه املعارص، ومن هنا 

عبد القاهر اTي فٕان القارئ املعارص عندما يقرٔا عبد القاهر اجلرجاين مثال، فٕانه يقرٔا 
يعيش يف القرن اخلامس للهجرة وعبد القاهر اTي ينام حتت جæة وعيه يف القرن اخلامس 

ٔاي نص عبد " هنا"وعبد القاهر اTي " هناك"عرش للهجرة، فèٔنه يقرأ عبد القاهر اTي 
Òي يقع داخTي يقع خارجه، ونص عبد القاهر اT3."القاهر ا  

جابر عصفور ٕاثباته هبذه املراوحة يف ٕابراز العالقات القامئة بيننا  مثة واقع معريف موجود يريد
وبني الرتاث، ٕاْذ ال ختلو عالقتنا به من هذه احلركة ا;ؤوب اليت تومس مبيسم الرتاث 
واملعارصة، غري ٔان ذ® ال يعين بأي حال من أالحوال النكوص ٕاىل املايض وÀعتاكف 

مسـتجداته املعرفية والفكرية، وحماو¥ فهم لك ما  عليه، دون حماو¥ مسايرة احلارض بلك
يتعلق هبذا الوافد، سواء تعلق أالمر مبناجه البحث ٔام مبقوالت الفلسفة والفكر ٔاو بآليات 
وٕاجراءات املناجه النقدية الغربية، وما حتمÒ من جّدة يف جانب وتوليف يف جانب آخر، 

، مربزا خطرها عىل اTات يقول جابر عصفور عن ٕاشاكلية Àسـتعارة من االٓخر
واحلق ٔان أالثر السليب لهذه Àسـتعارات املعرفية قرين غياب الوعي النقدي : " املسـتعرية
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، وليس منطق )اTي يقوم عىل الرتمجة والتلخيص والنقل ( هبا، وتقبلها مبنطق Àسـهتالك 
ن اسـتدالل عىل إالسهام يف ٕاعادة إالنتاج، ٔاعين التسلمي إالتباعي بسالمة Àسـتعارة دو 

مسـتواها اTايت املقرتن : حصهتا واختبار لتناسـهبا، ٔاو حفص ٕالماكÛهتا عىل مسـتويني
بسـياقها التارخيي ونسقها املعريف اTي ٔانتجت مضن عالقاته، ومسـتواها أالدايئ الوظيفي 
حني يسـتخد�ا القارئ يف سـياق þرخيي مغاير، ٔاو نسق معريف ينطوي عىل ٕاشاكليات 

 - لٔالسف ما يبدو الفتا ٕاىل االٓن أن وعي اTات القارئة هبذه Àسـتعارات يعجز مغايرة، و 
وإالضافة املنتجة ٕاىل عنارصها، وذ® حبمك املرحB ... عن التأمل احملايد لها  -غالبا 

  4."احلضارية اليت يعيشها وعالقات التبعية اليت حنياها
تعارة، عىل رضورة الوعي بلك تهنض قراءة جابر عصفور ٕاىل هذا الشق من أالخذ وÀسـ 

اخللفيات الفكرية واملرجعيات الفلسفية واملعرفية، اليت انطلقت مهنا هذه أالفاكر، قصد 
ٕاعادة بلورهتا وما يتوافق مع الرصيد الفكري واحلضاري ل�ات الناقB، وٕاال حتّول أالمر ٕاىل 

نطوي معلية النقل عىل اسـهتالك واتّباع دون وعي مبزالق هذه العملية، ويف الوقت نفسه ت 
اسـتالب داخيل يلغي اTات من املشاركة يف العملية املعرفية من ٔاساسها، وينسف ما قد 
يتبادر ٕاىل أالذهان عىل ٔانه معلية متحيص وتدقيق ؤاهنا تدخل يف gب أالخذ، اTي 
ينضوي حتت مبدٔا التأثري والتأثر، غري ٔان معلية Àسـتعارة دون وعي بلك ت
 السـياقات 
املعرفية، والرشائط الفكرية اليت ٔانتجت مثل هذا النوع من أالفاكر يه اليت متارس عىل 

  .اTات نوعًا من التدجني، اTي ال خيلو من اسـتالب واغرتاب داخل ٕاطارها احلضاري
غري ٔاّن عصفور ال ياكد يطمنئ ٕاىل توجه نقدي فريد، ٔاو حىت عىل رٔاي واحد، ٔالن تشـّيعه 

د يوما بعد يوم، خالل مسريته النقدية يف املراحل أالوىل من معره للمهنج البنيوي يزدا
النقدي، فالرجل جيعل من اتباع النقد أالوريب رشطا من رشوط املعرفة النقدية احلداثية، 
والناقد العريب احلدايث من منظوره ميارس نوعا من التعويض النفيس ملعرفة ذاته من خالل 

عودهتم للرتاث لالسـتلهام املبارش منه ؤ�هنم اكئنات االٓخر، وينعى عىل النقاد العرب 
وليس ذ® لكه من قبيل تصاعد التقليد، ٔاو مراوغته حفسب : " gثولوجية، يكتب قائال

ومن بعده ( يف غيبة حفص دقيق ودرس مقارن ملقوالت التشابه والتضاد بني دي سوسري 
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وضع مؤس يّذكر املرء  -عن ذ® فضال  -وعبد القاهر، وٕامنا هو ) النقد الفرنيس البنيوي 
بأولئك اTين مل يقّدروا روائيا مثل جنيب حمفوظ ٕاال بعد ٔان قّدر عىل ٔايدي الفرجنة يف 

عن عرض من  -يف الهناية -الغرب وبعد ٔان حصل عىل ٔاكرب جوائزمه، وهو وضع يكشف 
ىل عالقة نفيس تتحول معه عالقة الناقد العريب املعارص برتاثه النقدي إ " تعويض"ٔاعراض 

تضاد عاطفي، هو انعاكس لعالقته gلنقد أالوريب اTي ال مي
 هذا الناقد سوى ٔان يتبعه 
 -عاجزا  -سوى ٔان حيمل  -ما مل يطّور ٔادوات ٕانتاج معرفته النقدية والرتاثية -وال يسـتطيع 

  g".5السـتقالل عنه
عالقات التأثري ال يضري عصفور ٔان ينترص ويتشـّيع لطروحات النقد الغريب، من منظور 

والتأثر بني االٓداب واملناجه، غري ٔان ما يؤخذ عليه هو ارهتانه لكيا لت
 املشاريع احلداثية، 
اليت غّذت يف وقت الحق مقوالت Àسترشاق، وجعلت من اTات الرشقية برمهتا 
والعربية عىل وجه اخلصوص، حقال خصبا ;راسـهتا وجتارهبا، ٕاال ٔان ما حيسب g Óعتباره 

Û مناËقدا حداثيا، هو وقوفه عند نقاط الفصل بني ما ندعيه و ما نقوم به، فٕاعادة اه
مبنجزاتنا الرتاثية ال يمت يف واقع احلال ٕاال ٕاذا ّمت اسـتحضارها من قبل االٓخر الغريب، وٕاال 
بقيت هذه االٓ�ر يف طي النسـيان، ٕاىل أن يمت اسـتحضارها مبوجب منعكس رشطي، ٔالن 

ذكرها ٔاو اكتشفها، فنجيب حمفوظ مل يكن ذا قمية معرفية كربى قبل حصوÓ االٓخر الغريب ت
عىل ٔاغىل جائزة ٔادبية، وهو أالمر نفسه اTي حييل ٕاليه عبد الفتاح كيليطو يف ربطه بني 
منجزات املثقف العريب واالٓخر الغريب وكيفية Àسرتشاد، اليت هيتدي ٕالهيا العريب جراء 

  .6اهËم املثقف الغريب به
. تنطوي اللغة النقدية جلابر عصفور عىل كثري من املسلامت وكثري من املفارقات يف آن معا

ذ® ٔان الناقد يعرتف رصاحة gستيالء الرتاث عىل وعينا النقدي، كام اسـتوىل الشـيخ 
عىل السـندgد ٕاثر خدعة عاطفية مكّنته منه، لكنه يضع القارئ يف صلب إالشاكلية أو 

عىل ٔاساس ٔان الرتاث منا وحنن منه وليس موجودا هناك يف التارخي لكنه املعضB، كام ٔاحلّ 
خيادعنا عن ٔانفسـنا، ٔاو " يسّريÛ مبشـيئته القدسـية، غري ٔانه ال يلبث ٔان يقرر أن الرتاث 

خنادع ٔانفسـنا عنه، نقبل عليه بأوهام رسعان ما جتعلنا عبيدا Ó، ٔاو جتعل منه حضورا 
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قل خطوÛ، ويقودÛ ٕاىل حيث يشاء يف ٔاحد ٔازمانه، بدل يقبض بأطرافه عىل رقابنا، فيعر 
   7."ٔان نقوده حنن ٕاىل ما نشاء من ٔازماننا

تعترب هذه القصة اليت مثّل هبا جابر عصفور منوذجا حيا السـتحاكم الرتاث فينا، وقدرته 
من أالحيان حيث يغدو من الصعب الفاكك من ربقته وتسلّطه، ويصبح  علينا يف كثريٍ 

ه مسّريا لنا ومصادرا حلر¹تنا، لكن ما يروم الرجل التنبيه ٕاليه يف هناية القصة هو واحلا¥ هذ
حتذيرÛ من التعامل مع الرتاث كام تعامل السـندgد مع الشـيخ حي% رىم به بعيدا وختلص 
منه، ويه رمزية عالية من قبل الناقد تدل عىل عدم التسلمي هبذا الرتاث ورميه يف طي 

ن احلل أن نسري gلرتاث ٕاىل زماننا ال ٕاىل زمانه، حني نستمثر مقوالته، النسـيان، بل يكو
  .ونفيد مهنا يف مقاربتنا ملنجزات االٓخر الغريب

انطالقا من هذا يتضح جليا ٔان موقفنا من الرتاث ال ينبغي ٔان يسري حنو متجيده والتقوقع 
الواعي به وبلك حول منجزاته وÀعزتاز به فقط؛ بل جيب ٔان يكون هذا املوقف موقف 

زمخه املعريف وٕارثه الفلسفي الفكري، ليك ال يكون سببا يف تأخرÛ، بل يسهم هو بدوره 
ٕان هذا ما جيعلنا نسـتحرض الرتاث gٕجيابية . يف دفعنا ٕاىل أالمام حنو بناء املسـتقبل املرشق

س ال سلبية، نسـتحرض الرتاث الفّعال، اTي نتخطى به ظلامت املايض ٕاىل احلارض، ولي
العكس مثلام ذهب ٕاىل ذ® يوسف اخلال حني وصف احلا¥ الراهنة للعرب ويه مبثابة 
العيش يف املايض بأجساد يف احلارض ٔاو ٔ�ن جنعل ٔاعيننا يف قفاÛ دون ٔان نفيد من هذا 

ميكن :"... الرتاث يف يشء، علام ٔان معليات إالفادة من الرتاث تمت كام يكتب عصفور قائال
ونقاربه مقاربة ... ٔان خنرس وجودÛ، ونتقبÒ بعضا من وعينا التارخيي ٔان نفيد منه دون 

العقل النقدي اTي يبدٔا من ٔاسـئلته هو دون ٔان يسـتعري ٔاسـئB غريه، واTي جياوز نفسه 
  8."بنفسه عندما يسقط وعيه الضدي عىل مكنوÛته ذاهتا

املساء¥، ال ليشء ٕاال يدفع عصفور بقارئ الرتاث ٕاىل تبوء ماكنة مرموقة يف فضاء النقد و 
من ٔاجل جماوزة هذا الرتاث ونزع عباءات القداسة عنه، قصد فهمه ومتثÒّ والوعي بلك 
تساؤالته وٕاشاكالته، ويف الوقت ذاته حماو¥ صياغة ٔاسـئلته هو ال ٔان نسـتعري من االٓخر 

ذا ٔاسـئلته اليت تكّون يف احملّصB الهنائية ذاته وخصوصيته، وانطالقا من ذ® نفحص ه
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 Bات املمثTاليت ٔاجاب عهنا من مصمي ا Bقصد احلمك عليه، مادامت أالسـئ Òالرتاث وحنل
Ó، وهنا تربز خصوصية تراث لك ٔامة من دافع احلرص عىل بلوغ املرايم املرجوة، ويربز 

  .معها الوعي اTي تتبدى فيه اTات ٕاىل موضوع فتغدو ذاþ وموضوعا يف آن معا
  بديالبديالبديالبديال    القراءة التأويليةالقراءة التأويليةالقراءة التأويليةالقراءة التأويلية. 2222

من رشوط جناح مساء¥ الرتاث، هو الوعي به ٔاوال مث بأجزائه املكّونة لبنيته العامة، واليت 
جتعل من فعل املساء¥ والنقد معلية ذات طابع علمي ال تقدييس للك ما هو ترايث، أالمر 
اTي ينأى gلناقد ٔاو الباحث عن السقوط يف مطّب إالسقاط االٓيل الصمني الٓليات املناجه 
عىل هذا الرتاث، ٕاذا ما رمنا ٔان نتطلع برتاثنا ٕاىل ما وصل الغرب ٕاليه، عىل ٔاساس من 
مساء¥ فّعا¥ جعلت من ترا2ا حافزا ومعطى من معطيات التقدم، وليس سببا يف  
التخلف والتحجر، يقول املفكر محمد ٔاركون حول رضورة ٕاعادة آليات قراءة الرتاث قصد 

قلنا ونكرر القول gٕعادة كتابة þرخينا الثقايف " حتفاء والتبجيل ضامن نتاجئ تكون مقينة gال
بصورة عقالنية وبروح نقدية، ٔالنه من خالل ممارسة العقالنية النقدية يف تراثنا نكتسب 

   9."عقالنية سـتكون يه الرتبة الصاحلة الغنية اخلصبة
عن نزع قداسة هذا ال شك ٔان هذه النظرة العقلية ملعاجلة قضا¹ الرتاث يه املسؤو¥ 

الرتاث وتبجيÒ عند املفكرين اجلابري و ٔاركون ال�ين يتجهان توÅا عقليا يف مساء¥ 
الرتاث، ورضورة الوقوف منه موقف الناقد ال املسّمل بلك منجزاته، أالمر اTي يتحول مع 

;g ونية مرور الوقت ٕاىل مفاخرة به، جتعل من الناقد يسقط يف ّخف إالجعاب، لكن بشعوره
والّضعة يف الوقت نفسه، عندما يرى ٕاجنازات الغرب ٔالنه بلغ ٔاسـباب الريق والتقدم، ال 
ليشء ٕاال ٔالنه قام مبساء¥ تراثه دون ٔان يتحجر فيه، ٔاو يقف عند عتباته، بل جتاوزه 
 Òلعكس عند جعg عندما ٔايقن ٔانه ال ميكن الركون فقط مبا ;ى الرتاث من منجزات، بل

  .دم والريقمطية ٕاىل التق
لقد وقف جابر عصفور املوقف نفسه من الرتاث حي% حاول مقاربته مقاربة عقلية، متحزيا 

من القضا¹  كثريٍ ممثB يف املعزت¥ وموقفهم يف  يف ذ® ٕاىل التيارات العقلية يف الرتاث
د إالشاكلية، دون ٔان حيبس نفسه عىل ذكر احملاسن واحملامد بل يف الكثري من أالحيان يعد
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اجلوانب السالبة، اليت ومست ٔاعامهلم قصد اسـتخالص ا;روس والعرب من هذه أالخطاء، 
Óعزتايل قوÀ مواقفه من نقائص التيار Bاملعزت¥ هذا حول : " ومن مج 
عىل ٔان مس

نظرة جامدة عقمي، ٔالنك ٕاذا اسـتعدت لك اجلوانب  -دون ٔان يعوا  -نظرهتم ٕاىل ا<از 
ازي ؤارجعته ٕاىل عالقات حمضة تؤدي معاين جمردة، فٕانك ختنق احلسـية من التعبري ا<

   10."القدرات الرثية للمجاز، وتقيض عىل لك ما ميكن ٔان يثريه يف خميB املتلقي
ترتكز نظرة جابر عصفور للرتاث يف زاوية ٔان للك ٔامة ترا2ا ؤان ال ٔافضلية ٔالمة عن ٔامة 

2ا ٔافضل تراث ؤانقاه، ٔالن مسة أالفضلية ٔاخرى، وحىت لو حاولت هذه أالمة ٕاثبات ٔان ترا
ٕامنا يتجسد وجودها من مبدٔا النفع العام وفاعليته لٕالنسانية لكها، وهو أالمر اTي حاول 

ِِ    عصفور جاهدا تبيانه، من خالل تأويل آي القرآن الكرمي ﴿ DDاساساساِسِ DDلنلنلنلن ِِ ْت لْت لْت لْت لِِ ََ ْخرْخرْخرْخرِِِِجججَجَ FF FFا ا ا ا ٍٍ ةةةٍةٍ DD DDمممم FF FFا ا ا ا ََ ريْريْريْْريََ ََ ْننْْنْنمتُمتُمتُُمتْ خْ خْ خْ َخَ ُُ ﴾ ككككُُ
 تؤكد ما بدٔاته وتشرتط مفعولية االٓية ؤاصالهتا مبا جاء دون ٔان يتناىس خامتة االٓية اليت. االٓية

خامتة لها، وبعد هذا لكه ال جيد عصفور ٔاي فرق بني نقادÛ القداىم ونقادÛ احملدثني، يف 
نظرهتم التقديسـية املتعالية للرتاث العريب، ٕاذ يصدح لك Ûقد بأن أالفضلية لرتاثنا القدمي 

وال فرق بني Ûقد سلفي : " ...لوعي هبام مبلغهام، يقول�ام بلغت درجة املعرفة والفكر وا
قدمي لٔالدب ٔاو Ûقد تنويري حديث يف هذه النظرة، فابن املعزت الناقد الشاعر القدمي عىل 
سبيل املثال، يضين نفسه يف كتابه البديع، ليثبت أن املذهب اجلديد اTي ٔاىت به احملدثون 

مل يسـبقوا ٕاليه، بل كُرث يف ٔاشعارمه فعرف يف " مٔايب متا"و" ٔايب نواس"و" بشار"من ٔامثال 
زماهنم حفسب، وطه حسني الناقد احلديث والتنويري اجلليل مكثال مقابل، مل ينج من ٔارس 
هذه النظرة، فظل يفتش يف حمفوظه القدمي عام يرّوض به غرابة لك مسموع جديد، هكذا 

ث، فرّدمه ٕاىل تراثه اTي ينفي ومذههبم يف العب" سارتر"و " اكيم"و" اكفاك"تناول حداثة 
" ٔايب العالء"عىل وجه اخلصوص ٕاىل شاعره أالثري " اكفاك"، ورد "العبث"حىت ٔاجعمية 

املتشامئ " اكفاك"يذهب يف تشاؤمه املذهب نفسه اTي يذهبه " ٔاg العالء"موقنا ٔان 
  11."أالوريب احلديث

ة جابر عصفور ٕاىل مبدٔا املقارنة لقد آثرÛ ٔان نورد هذا Àقتباس عىل طوÓ، لنوّحض ٔان نظر 
بني االٓ�ر واالٓداب اكنت غائبة عن وعيه، كيف ال والرجل حياول جاهدا ٔان يثبت ٔامرا 
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مغايرا ملا يتضمنه سـياق البحث وتداخل أالنساق املعرفية بني Àختصاصات، سواء يف 
Û القداىم ٔالمه القراءة ٔاو النقد ذ® ٔان هذه النظرة ٕامنا تمن عن قصور يف حماو¥ فهم نقاد
العالء واكفاك     القضا¹ النقدية وإالبداعية آنذاك، فضال عن ٔان مفاضB طه حسني بني ٔايب

ٕامنا نبعت من نزوع مقارين بني االٓداب العاملية، عىل اعتبار ٔان طه حسني من بني النقاد 
  .العرب احملدثني اTين حنوا هذا املنحى يف بدا¹ت نشأة أالدب املقارن

اليت يتغياها عصفور ٕامنا تؤسس لمنط معريف مغاير ملا دٔاب عليه الفكر العريب فالقراءة 
احلديث واملعارص، حيث اختذ من علوم االٓخر وتراثه منوذجا حيتذيه، و يف الوقت ذاته 
ضارg بعرض احلائط الرتاث gعتباره سببا يف ختلف اTات العربية، غري ٔانه يدعو ٕاىل 

ل�ات العربية من متايز وخصوصية، أالمر اTي جيعلها Àنفتاح املرشوط حبقائق ما 
مسـتقB نسبيا عن هذا االٓخر، وال متّحي فيه وال تذوب يف منجزاته، وهو يف الوقت عينه 
يدعو ٕاىل تكرار هذه العملية، اليت قفز هبا السلف الرتايث مع احلضارات ا<ايÓ B كحضارة 

Tات الرتاثية من هذه املنجزات وزادت يف اليوÛن والفرس وغريها، عندما ٔافادت هذه ا
ٔالن العقل ٕاذ ينظر يف أالصل ويقرٔا النص ٕامنا يتأمل تراثه وþرخيه، " معلية تطويرها، 

ومغايرته لنفسه، ٕامنا يعين يف الوقت نفسه ٕاعادة اكتشاف لٔالصل وٕاعادة بناء ل�ات، 
   12."فالتجديد هو حقا ٕاعادة بناء

ملفكرين و النقاد العرب احملدثني، تفعيلها وفق رشوط هذه إالشاكلية اليت دٔاب جل ا
الهنضة املعرفية اليت تنشدها أالمة العربية يف اكفة ا<االت وأالصعدة، أالمر اTي حدا بعيل 
حرب مثال ٔان ينظر ٕاىل العالقة القامئة بني اTات القارئة وترا2ا نظرة نسبية وتمكيلية يف 

ائزة بني هذه اTات وموضوعها وغدا املوضوع هو آن معا، خاصة ٕاذا زالت احلدود امل
اTات، والتحا�ام هو من يصنع هذا النسق التصاعدي للفكر وا<اوزة وÀسـمترار، يكتب 

ٕاذا اكنت املعرفة تفرض ا<اوزة واملغايرة، مغايرة اTات Tاهتا، فال :" ... حرب قائال    عيل
من موضوعه، ٔاي من ذاته ووعيه،  حميص ملن ينظر يف الرتاث من ٔان يقف عىل مسافة

وهذه املسافة متلؤها زمانية الاكئن إالنساين، مبا يعنيه ذ® من Àنشقاق وا<اوزة والقلق 
  13."واملغايرة
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تتأكد فاعلية القراءة الهادفة للرتاث من منطلق أالمهية الكربى اليت يمتتع هبا هذا أالخري عىل 
ي تراث سواء أاكن فلسفيا ٔاو نقد¹ ٔاو دينيا، ساحة الفكر املعارص وgعتبار الرتاث أ 

فتتجاوز اTات موضوعها وخترج من رشنقهتا لتجعل من املوضوع ذاþ ومن اTات موضوعا، 
يف قراءة جتعل هذا الهرم الفكري واملعريف مبثابة احلّزي القابل للقراءة واملساء¥، وٕاعادة 

با¹ه، ٔالن الرتاث من موجودات اTات التأويل يف منطوقاته ومسلّامته قصد كنه ٔارساره وخ 
ال ميكن للثقافة ٔان " ومن الراكئز أالساسـية اليت متنح اTات مهنا وجودها وفاعليهتا ٕاذ 

تتجدد ما مل يقف العقل عىل مسافة من نفسه، وما مل حيصل Ó وعي مغاير بذاته، فريتّد 
جع ٕاىل نفسه بعد صريورته عىل تراثه وþرخيه من خالل راهنيته، بلك رشوطها ؤابعادها وير 

   14."ومغايرته
ينترص عيل حرب لهذا النوع من القراءة  التأويلية للرتاث ، اليت تلغي الفوارق بني اTات 
واملوضوع وتنفي الËيز عىل ٔاساس ٕايديولوÇ ٔاو مذهيب ٔاو انËء عقدي ٔاو ديين، ذ® ٔان 

ة لٔالفاكر والنصوص وللعلامء تستبعد التصنيفات الشائعة واملألوف" القراءة التأويلية 
واملؤلفني، ٕاىل عقيل ونقيل، ؤاصيل ودخيل، ؤاصا¥ وحداثة، ومثايل ومادي، وذايت 
وموضوعي، وعلمي وغري علمي، ورجعي وتقديم، ليس ٔالن هذه الثنائيات ال حقيقة لها وال 

بل  تعرب البتة عن واقع الفكر، بل ٔالن هذه القراءة تتحدى ت
 التصنيفات ٕاذ تتأملها
  15."تتأّولها وتعيد بذ® تعريف املصطلحات واملفاهمي

اكنت قدمية أم حديثة، وال يألو Åدا يف أ من القضا¹ النقدية سواء  اكثريً يعاجل جابر عصفور 
وضع يده عىل مواضع ا;اء واخللل يف املنظومة الفكرية ٔاو املعرفية العربية، خاصة عندما 

عض القضا¹ الهامة عىل الساحة النقدية، ففي قضية يكون بصدد تبيان موقفه النقدي من ب
الشلك واملضمون عىل سبيل المتثيل، يويل الناقد عناية gلغة هبذه القضية، دون ٔان يسري 
عىل وترية النقد العريب القدمي؛ ٔالن هذه القضية من ٔا�ات القضا¹ يف النقد العريب القدمي، 

لية، ومل يتعسف يف القيام بذ®، ٕامنا رٔاى ومل يفاضل جابر عصفور بني طريف هذه إالشاك
:" معلية الفصل بيهنام عدمية اجلدوى يف ٔاجبد¹ت النقد العريب املعارص، يقول جابر عصفور

فليس مثة يشء ميكن ٔان يسمى شR ٕاال من قبيل التعسف ٔايضا، فال يشء Ó وجود ...
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ف ال وجود Ó خارÅا بأي متعني غري القصيدة نفسها gعتبارها موازاة رمزية تفصح عن موق
حال، واملوقف اTي تقدمه القصيدة هو رضب من إالدراك امجلايل للواقع يمتزي متزيا نوعيا 

  16."عن ٔاي ٕادراك آخر، وٕاال ملا اكن للفن خاصية النوعية
ٔاما فS خيص اخللفيات املعرفية والفلسفية لناقد الشعر حسب جابر عصفور، فيدرÅا مضن 

ني التنظري الفلسفي واملنحى النقدي اللغوي، واTي ال يتأىت لناقد الشعر حمتية املواءمة ب
ومن املنطق ٔاال تربز صفة عمل الشعر : " ٔان يترصف من دوهنام يف نقده للقصيدة، يقول

ٔان حتتاج حماو¥  - ٔايضا –عىل هذا النحو ٕاال يف مرحB فكرية Ûجضة، ومن املنطقي 
تتجاوز الثقافة اللغوية، وٕان اسـتعانت هبا ;رس تأسيس عمل الشعر ٕاىل ثقافة فلسفية 

من طريقة الفلسفة يف صياغة املفاهمي _ يف هذا التجاوز _ أالداة، فتفيد احملاو¥ 
والتصورات، ويف صياغة الرتابط املنطقي بني املفاهمي والتصورات، كام تفيد من معطيات 

ة جمال الشعر، اTي درسه الفلسفة، فS يتصل gٕجنازها يف نظرية الفن بعامة، وخباص
وإالفادة من الفلسفة يف ... الفالسفة مضن ٔاقسام املنطق والسـياسة والنفس وأالخالق

مشولها تعّمل Ûقد الشعر رضورة ارتباط مفهومه عن الشعر مبفاهمي ٔاخرى متاكمB عن 
ليس من شك يف ٔان جابر عصفور يضع يده عىل مفصل هام من مفاصل العملية  17."احلياة

ويه املزاوجة بني املنحى الفلسفي وÀجتاه اللغوي، " عمل الشعر"قدية يف جمال صناعة الن
  .وهام ثنائيتان ال غىن عهنام ٔالي Ûقد فS يرى عصفور

مت، لعل التساؤل أالثري اTي يزامح غريه من التساؤالت، قصد الربوز عىل  تأسيسا عىل ما
ملاذا العودة ٕاىل الرتاث يف هذه الفرتة  ساحة الفكر النقدي العريب احلدايث اليوم هو،
وطبيعي جّدا ٔان تطرح هذه القضية يف . Tgات؟ كيف نقرٔا هذا الرتاث؟ وملاذا نقرؤه؟

سـياقات خمتلفة ومتباينة تن| عن غاية يتغياها الباحث يف الرتاث وعن كيفيات القراءة اليت 
تح جماالت التساؤل وحتاول فك يسرتشد هبا، والعودة ٕاىل الرتاث من هذا املنظور  ٕامنا تف 

مغاليق النصوص الرتاثية اليت ما تلبث ٔان حترض يف هذه اللحظات الزمنية العصيبة، وٕاال 
ملاذا نسرتجع الرتاث وهو ال يعّرب عن مهومنا وآمالنا وآالمنا احلارضة، ٔالنه اهنزم ومىض هو 

Òؤاه.  
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ملايض ليثبّت ٔاو يؤكد وضعا بني من يعود ٕاىل ا" القضية وما تريم ٕاليه ٔان هناك فرقا 
متخلفا يف احلارض، وبني من يعود ٕاىل املايض ليؤّصل وضعا جديدا قد يطّور احلارض 

، لنعرف ٔاصÒ "نقتÒ علام"وتأصيل اجلديد يعين ٔان . نفسه، وينفي بعض ما فيه من ختلّف
ي يصبح اTي جاء منه، ؤاصولنا اليت ميكن ٔان تتقبÒ وتدمعه، ومبثل ذ® يؤصل اجلديد، أ 

Ó ٔاصل، ويتحول ٕاىل قوة مؤثرة لك التأثري، بعد ٔان وجدت ٔاصال ترضب جبذورها الفتية 
  .18"فيه

ٕان معلية العودة ٕاىل الرتاث تكتيس ٔامهية gلغة عىل الصعيد املعريف والثقايف، ذ® ٔان 
الرتاث معني ال ينضب، وgلرجوع ٕاليه ٕامنا نؤسس خلطاب نقدي جديد حياول إالجابة عن 

ؤالت املهمة اليت نطرYا عليه، قصد ٕاعادة كتابته من جديد، وما دمنا نؤكد عىل التسا
احلضور الرتايث فينا ويف خطاgتنا، فٕان Àنشغال به والعودة ٕاليه متثل يف الهناية جزء من 

  .À19نشغال مبرشوعنا وتأصيال للهويتنا الثقافية
ومنقّبا عن ٔامه احملطات املعرفية عصفور صوب املسـتودع الرتايث مسائال ٕا¹ه      اجته جابر

وعالمات الطريق البارزة اليت من شأهنا ٔان ترشد الباحث يف ثنا¹ه، وقد ٔافرد لهذا الزمخ 
الفكري مسافة شاسعة من دراساته النقدية، مربزا ٔامهية العودة ٕاىل الرتاث يف اللحظة 

ك Àمنحاء واTوgن الراهنة من ٔاجل احملافظة عىل اخلصوصية الفردية وعدم الوقوع يف رش 
فالرتاث عنده مبثابة احلصن املنيع اTي يذود عن اTات وعن هويهتا ومينع من . يف االٓخر

ٕاذ يلوذ  قافال ٕاىل الرتاث  -ٔاي الناقد -تّرسب االٓخر يف هذه اTات حمال نفسه حملّها، وهو 
سبيال  ال يروم يف الوقت نفسه Àنغالق والتحجر عىل منجزاته، بل يروم Àنفتاح

وgالٓخر ويف  -ٔاي الرتاث  -للمشاركة يف صنع احلضارة إالنسانية، رشيطة أن يمت الوعي به 
منذ سـنوات : "عصفور يف قوÓ    الوقت نفسه تتجىل أالمهية الكربى لقراءة الرتاث عند جابر

 طويB، ؤاÛ منشغل بعملية قراءة الرتاث النقدي، بوصفها معلية ملحة لها ٔامهيهتا يف ذاهتا،
وبقدر ما كنت . وبوصفها معلية صغرى مرتبطة بعملية كربى يه قراءة الرتاث بوجه عام

ٔادرك ٔان إالحلاح عىل قراءة الرتاث هو الوجه االٓخر من إالحلاح عىل قراءة الواقع، أو 
اث، ذ® ٔالننا عندما نقرٔا احلارض، كنت ٔازداد اقتناعا ٔانه ال توجد قراءة بريئة، ٔاوحمايدة للرت 



 السابع عرش  العدد                                                          جمB لكية االٓداب و اللغات

 
 

 2015جــــوان                               79                              - بسكرة-جامعة محمد خيرض

الرتاث ننطلق من مواقف فكرية حمددة، ال سبيل ٕاىل جتاهلها، ونفتش يف الرتاث عن 
عنارص للقمية املوجبة ٔاو السالبة، gملعىن اTي يتحدد ٕاطاره املرجعي gملواقف الفكرية اليت 

  .20"ننطلق مهنا
من الضغط عىل اTات القارئة وتأسيسا عىل هذا القول يتضح جليا ٔان الرتاث ميارس نوعا 

قصد مساءلته وبعثه، ٔالن احلارض بلك ٕاشاكالته هو من فرض هذه العودة، دون ٔان 
ينسلخ القارئ للرتاث من توÅه اTي يصدر عنه وعن مبادئه اليت ينترص لها ويؤمن هبا، 

هبا وانطالقا من هذا تشّلك معلية العودة ٕاىل الرتاث حبثا عن معامل للطريق قد تسرتشد 
اTات يف املسـتقبل، وجتد يف هذا الرتاث حال للعديد من ٕاشاكلياهتا ومشRهتا اليت 
طفت عىل سطح الفكر واملعرفة، ولعل من مجB ا;وافع اليت تمكن وراء العودة ٕاىل الرتاث 

به، Àحنطاط احلضاري اTي عاشه إالنسان العريب عىل امتداد زمن طويل،  وÀحËء
ة احلضارية اليت جتسدت يف الغياب التام للمامرسة املعرفية ٔاو التقنية، ٕاضافة ٕاىل الصدم

اليت ميكن لٕالنسان العريب ٔان يقّد�ا، فضال عن تساؤل إالنسان العريب، ومراجعة واقعه 
وطبيعة املرحB اليت يعيشها، فهناك فارق واحض ٔاصبح يفرض نفسه، وهو التقدم املذهل 

  .للعرب، ملعاÛهتم من سـيطرة العقل اخلرايفللغرب يف مقابل التأخر الفاحض 
        ::::نظرية الشعر من املاهية ٕاىل املهمةنظرية الشعر من املاهية ٕاىل املهمةنظرية الشعر من املاهية ٕاىل املهمةنظرية الشعر من املاهية ٕاىل املهمة. . . . 3333

عصفور مرشوعه النقدي يف قراءة الرتاث،     انطالقا من هذه العلل وا;وافع ٔاسس جابر
مثريا العديد من القضا¹ الهامة عىل الصعيد املعريف والفلسفي، فعندما يثري قضية العالقة 

غة ونشأة ما يسمى gلنقد احملدث، يذهب ٕاىل ٔان النقد ال ينفصل عن بني النقد والبال
البالغة وال تنفصم عراهام، حلاجة أالول لالٓخر ؤالن احلدود املعرفية بيهنام اكنت غري واحضة 
املعامل، فال ياكد يذكر ٔاحدهام ٕاال ويّذكر gالٓخر، ٔاما النشأة الفعلية اليت ٔاسست النقد 

صفور ٕاىل الرتكيبة الفكرية اليت صاحبت Àختالط القويم وما العريب احملدث فريجعها ع
وبقدر ما اكن هذا الوجه إالبداعي :"... تبعه من جدل وخصومة بني القدمي واحملدث، فيقول

قرين الوجه الفكري يف رؤية متّحدة، تسعى ٕاىل التحول عن عامل قدمي وابتداع عامل þرخيي 
ت املتعددة لهذه الرؤية، عىل حنو جعل ٔاهل العقل جديد، اكنت الصB وثيقة بني املسـتو¹
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يف الفكر سـندا لطرائق احملدثني يف إالبداع، gلقدر اTي جتاوبت به دوال إالبداع ودوال 
الفكر لتنطق دال¥ املنظور إالجËعي املتحول اTي حيتوي الفكر وإالبداع معا، بل عىل 

صاغ فيه " حمدث"بيهنام، فتو; نقد ٔاديب حنو التقى فيه الفكر وإالبداع يف مسـتوى يتوسط 
ٔاهل العقل أالصول اجلديدة ٕالبداع ٔاقراهنم من احملدثني، مدافعني عهنا ومّربرين حركهتا يف 

  21."الوقت نفسه
من خالل هذا Àقتباس ٕاىل عدم حتمسه  ملا ٔاصبح     ترجع هذه النربة املتحفظة لعصفور

Ó لنقد أالديب احملدث ، جفاءت تسميتهg لتنكري بدل التعريف به، غري ٔان ما هو يعرفg 
مؤكد من املعرفة النقدية بني الفريقني القدمي واحملدث هو معلية التقنني والتقعيد العلمي، 
اليت مارسها بعض النقاد، اليشء اTي قد يرض gلعملية النقدية من ٔاساسها، ؤاسهم يف 

املتلكمني، وما ٔاوجده ٔاحصاب تأجيج Ûر اخلالف بني ٔانصار الفريقني ٔانصار العقل من 
إالبداع يف ت
 الفرتة، ؤاثناء حتسسه مفاصل البالغة العربية القدمية، ؤاوليات تعريف عمل 

    بن    عند التعريف القاعدي للشعر كام ذهب ٕاىل ذ® قدامة    الشعر فهيا، يقف عصفور
منطق  جعفر مع يشء من Àقتدار املعريف فيه، وذ® التعريف اTي مل خيالطه يشء من

    القرطاجين وابن    ٔارسطو ٔاو فلسفة اليوÛن كام اكن احلال مع غريه ممن ٔاىت بعده، كحازم
 Óون، يعرف قدامة الشعر بقوæمث يأيت تفصيل " قول موزون مقفى يدل عىل معىن:" خ

دال عىل ٔاصل الRم اTي هو مبزن¥ اجلنس ) قول(فقولنا :" ذ® وبيانه عىل النحو التايل 
يفصÒ مما ليس مبوزون، ٕاذ اكن من القول موزون وغري موزون، ) موزون(نا للشعر وقول 

فصل بني ما Ó من الRم املوزون قواف وبني ما ال قوايف Ó وال مقاطع ) مقفى(وقولنا 
، يفصل ما جرى من القول عىل قافية ووزن مع دال¥ عىل معىن مما )يدل عىل معىن(وقولنا 

  .22" معىنجرى عىل ذ® من غري دال¥ عىل
مثّة معايري حتّمكت يف ٕابراز هذا التعريف ودافعت عن ّرس وجوده، ٔاولها السـياق التارخيي 
اTي تّزنل فيه هذا التعريف رمغ قصوره وهتافته يف العديد من املنا^، ٕاذ ال يشفع املنظور 

ة يف التارخيي لهذا التعريف بأن يقبل كتعريف جامع مانع للشعر، سار عىل الرقعة البالغي
ٔانه ال ينطوي :"... عصفور من    القرون أالوىل، ٕاال ٔاّن مأىت القصور يندرج يف رٔاي جابر
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 -ّمعا ليس كذ®، ٔاو " الشعر احلق"عىل ٔاّي حتديد للقمية، وال ميزي ما ميكن ٔان نسميه 
  .23"، ال ميزي الشعر عن جمّرد النظم الوزين- بعبارة ٔاخرى

عصفور رمبا gلفائدة     منـزع القمية اليت يربطها جابرتأيت مربرات القصور يف هذا التعريف من 
من قول الشعر سواء يف شلكه ٔاو مضمونه، وعىل ذ® أالساس يسـتطيع الناقد ٔان ميزي 
بني الشعر احلق وgيق أالجناس املنظومة، اليت يه يف حّل من الشاعرية يضيف عصفور 

وليك يمت حتديد :" ملطلوبة قائالنقده لتعريف قدامة شارحا مقصوده من القمية املرغوبة ٔاو ا
القمية ٔاو المتيزي بني الشعر والنظم ينبغي البحث عن اخلصائص املمزية اليت ٕاذا تعاورت 

صارت املادة يف غاية اجلودة،  - ويه القول املوزون املقفى ا;ال عىل معىن-املادة املعّرفة 
ة، ٔاو تندرج بني هذين فتصبح شعرا حبق، ٔاو يف غاية الرداءة، فتصبح جمرد نظم بال قمي

اجلودة املطلقة والرداءة  - الطرفني، فتتحدد قميهتا تبعا ملوقعها من هذين النقيضني 
  .24"املطلقة

هناك حلقة أخرى من احللقات املهمة يف التعريف بعمل الشعر يف البالغة العربية، ويه 
ه ٕاال ما جتاوز حلقة موصو¥ gٕالرث البالغي لقدامة يف تعريفه للشعر، دون ٔان خيرج عن

قدامة من ٕاعطاء أالمهية الكربى لعامل الطبع والصنعة يف العملية ، ، ، ، طباطبا    فيه ابن
aم منظوم gن عن املنثور  -ٔاسعدك هللا -الشعر" طباطبا     إالبداعية للشعر، يقول ابن

اTي يسـتعمÒ الناس يف خماطباهتم مبا خّص به من النظم اTي ٕان عدل به عن Åته ّجمته 
سامع وفسد عىل اTوق، ونظمه معلوم حمدود، مفن ّحص طبعه وذوقه مل حيتج ٕاىل االٔ 

Àسـتعانة عىل نظم الشعر gلعروض اليت يه مزياته، ومن اضطرب عليه اTوق مل يسـتغن 
عن تصحيحه وتقوميه مبعرفة العروض واحلذق هبا حىت تصري معرفته املسـتفادة اكلطبع اTي 

  .25"ال تلكّف معه
    بن    حول هذا التعريف ٔانه يدور يف ف
 التعريف إالطار اTي ٔاسسه قدامة مما نالحظه

طباطبا حول ٕاشاكلية الطبع والصنعة والتلكف الواحض من قبل     جعفر، ٕاال ما ٔاضافه ابن
بعض الشعراء، وهو تعريف ال ينأى بنفسه عن الوظيفة امجلالية اليت يرو�ا لك شاعر 

ز هذا التعريف ومن خالÓ الكتاب باكمÒ، غري مبدع، ٔالن السـياق التارخيي اTي ٔافر 
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عصفور معلّقا حول كتاب عيار     كتابه، يكتب جابر    السـياق التارخيي اTي ٔالّف فيه قدامة
ٕاّن الكتاب ليس كتاg يف ما نسّميه gلنقد التطبيقي، اTي يرتكز حول النقد :" الشعر قائال

 النظائر، وٕامنا هو كتاب يف النقد املوضعي معمتدا عىل املوازنة، ٔاو قياس أالشـباه عىل
  26".النظري، اTي يعىن بتحديد ٔاصول الفن، وتوضيح قواعده، وgلتايل حتديد معيار للقمية

تلتمئ ا;ائرة بأقطاهبا الثالثة من رواد البالغة العربية يف تأسيسهم لعمل الشعر، يقوم حبرص 
القطب أالخري من هذه أالقطاب  أالقوال الشعرية إالبداعية وخيرج مهنا ما يند عهنا، ٕان

جعل لنفسه حزيا مضن العقول الكبرية اليت زامحته وتأثّر هبا يف الوقت نفسه، ما حدى به 
ٕاىل كشف وٕابراز نواة نظرية التخييل يف الرتاث البالغي والنقدي عند العرب، متأثرا 

    تأثريات ابن اجلرجاين حول حتديده ملاهية النظم ويف الشق االٓخر    القاهر    بتعريفات عبد
دفع حازما ٕاىل تبيان ذ® هو السـياق التارخيي اTي عاشـته  خæون يف التخييل، ٕاال ٔان ما

أالمة يف ت
 احلقبة، وتردي إالبداع وتقهقره يف موضوعاته كام يف ٔاشاكÓ، وازدراء الناس 
من  بل كثري:"... لٕالبداع ولك حقول املعرفة يف ت
 احلقبة يقول حازم واصفا ت
 احلال

يعتقد ٔان الشعر نقص وسفاهة، واكن القدماء من تعظمي صناعة  -وما ٔاكرثمه -ٔانذال العامل
الشعر واعتقادمه فيه، عندما اعتقد هؤالء الزعانفة عىل حال قد نّبه علهيا ٔابو عيل ابن سينا 

اكن الشاعر يف القدمي ينـزل منـز¥ النيب، فيعتقد قوÓ، ويصدق حمكه، ويؤمن : فقال
ه، فانظر ٕاىل تفاوت ما بني احلالني، حال اكن ينـزل فهيا منـز¥ ٔارشف العامل ؤافضلهم، بكهانت

  .27"وحال صار ينـزل فهيا منـز¥ ٔاخس العامل ؤانقصهم
ال جند داعيا لتفريع وتبسـيط هذا التعريف املسهب حول ماكنة الشاعر ودوره يف أالمم 

ملعرفة وظيفة الشعر عنده كام اقتبسها بقدر ما نوّد التأسيس عىل هذا التعريف  28*السالفة
من الفلسفة إالغريقية، بقرهنا بني اجلانب اخللقي للشعر متجسدا يف حدي القضية من 
فضيB ورذيB، واليت يهنض الشعر gٕبرازها، ٕاما حمببا فهيا ٔاو داعيا ٕاىل الزهد هبا ، يقول 

حما¥ عليه كام ٔاثر يف غريه  حازم يف تعريفه للشعر واTي نتلمس فيه دور قدامة وتأثريه ال
الشعر aم موزون مقفى من شأنه ٔان حيبب ٕاىل :" من الالحقني عليه،  يقول حازم

النفس ما قصد حتبيبه ٕالهيا، ويكره ٕاليه ما قصد تكرهيه لتحمل بذ® عىل طلبه ٔاو الهرب 
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آليف منه، مبا يتضمن من حسن ختييل Ó وحمااكة مسـتقB بنفسها ٔاو مقصورة حبسن هيئة ت
  .29"الRم،ٔاو قوة صدقه ٔاو قوة شهرته ٔاو مبجموع ذ®

يتضح التأثري العقيل لقدامة جليا من خالل هذا التعريف، ٕاال أن اجلديد فيه هو احتاكمه 
ملبدٔا املفاضB أالخالقية اليت يهنض الشعر gٕبرازها ٔاو التنفري مهنا، وهو مبدٔا ما فh يرخسه 

ل اليت ميارسها يف حقل عمل الشعر والبالغة اليت يروم حازم فS سـيأيت من معلية التأصي
التأسيس لها، غري ٔان هناك فروقا جوهرية وجلية بني طروحات حازم لتعريف الشعر 

    وما اكن قد ٔارىس دعامئه قدامة. و�مته ومعضB اللفظ واملعىن يف الرتاث النقدي والبالغي
عصفور     يف ت
 احلقبة، يقول جابر طباطبا نظرا للتأثري الفلسفي اجليل عىل الرجل    وابن

هناك تباعد زمين يصل ٕاىل حوايل :" مربزا فاعلية التأثري إالنعاكيس اليت طرٔات عىل حازم
وقد اكن هذا التباعد يف جانب . ثالثة قرون يفصل ما بني حازم وبني ابن طباطبا وقدامة

بقاه يف احملاو¥، ؤاعين حازم، ٔالنه ٔاþح À Óطالع عىل ما مل يّطلع عليه سلفاه ال�ان سـ 
ٕاجنازات الفالسفة والنقاد التطبيقيني اTين قدموا ٕاجنازمه منذ النصف الثاين من القرن 
. الرابع، كام ٔاþح À Óّطالع عىل ٕاجنازات النقاد النظريني اTين كتبوا بعد قدامة بن جعفر

يف أالجزاء اليت  -ومن املؤكد ٔان حازما القرطاجين اكن يعرف قدامة جيدا، فقد ذكره 
. ، غري مرة ذكرا ينطوي عىل ٕاجالل وتقدير- " مهناج البلغاء ورساج أالدgء"وصلت من 

 -وهذا هو املهم -حصيح ٔان حازما خيتط لنفسه مهنجا يف التأليف غري مهنج قدامة، ولكنه 
ا اليت سعى ٕالهي" عمل الشعر"يتابع قدامة يف حماو¥ تأصيل مفهوم للشعر غري مفارق لفكرة 

  .30"قدامة يف القرن الرابع
عصفور وراء التأثري الكبري اTي ميارسه السـياق التارخيي يف كشف النظر¹ت     ينقاد جابر

ازدهار الكشوف العلمية  - ٔاي السـياق التارخيي -ويف ٔافولها يف الوقت نفسه، ويُرجع ٕاليه 
التارخيية اليت نشأ  اليت تمتزي هبا حقبة عىل ٔاخرى ؤامة عىل ٔاخرى، فهو يرى مثال ٔان احلقبة

، ؤان املرحB اليت جاء فهيا حازم أي 31"تعاين فوىض أالحاكم النقدية"اكنت     هبا قدامة
تعاين من فوىض القمي واضطراهبا املصاحب لسقوط احلضارة واهنيار " القرن السابع اكنت 

  . 32"امجلاعة، ويه معاÛة مرتبطة بوضع ٔاكرث تعقيدا من الوضع اTي عاÛه قدامة
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: عصفور مربزا ٔامهية السـياق التارخيي اTي اجنر عنه ذ® الوضع قائال    رتسل جابريس
لقد اكن قدامة يؤلف كتابه يف فرتة ازدهار مل تكن قامئة يف عرص حازم عىل مسـتو¹ت "

وgلتايل اكنت مشلكة قدامة يف نقد الشعر، يه حتديد عمل يضبط خطى Àزدهار، . عدة
ٔاما حازم فاكن عليه ٔان يواجه . بتة يف لك شعر ٔاصيلويكشف عن عنارص القمية الثا

إالحساس العام هبوان الشعر وقB جدواه، يف جممتع يهنار لك ما فيه من ٔاصا¥، ويذبل فيه 
ٔان ينفي صفة الشعر عن كثري من  -ٔايضا –لك غّض من ٕاجناز املايض، واكن عىل حازم 

وضع الشعر يعين تصحيح  منظومات عرصه، يف حا¥ من الوعي، ٔادرك معها ٔان تصحيح
  .33"وضع ا<متع يف جانب من جوانبه

ترتبط وظيفة الشعر عند حازم  مبدى قدرة الشعر عىل جتاوز الواقع املهني اTي يرزح 
حتته ا<متع العريب ويف الوقت ذاته يربز من خالل هذا النص ٔان حازما اسـتطاع ٔان يصوغ 

وقت، ليشلك مفهوما متاكمال لعمل البالغة اجلهود العقلية والنقلية املوجودة يف ذ® ال
والشعر يف عرص ٔاىب عن لك ٕابداع ونأى عن لك اجهتاد، لقد اسـتطاع العقل العريب ممثال 
يف جمهودات حازم ٔان يتجاوز ما هو موجود عىل مسـتوى الرتكيبة العقلية املنحطة، وما 

قل ٔان ينجز من تبعها من احنطاط عىل مسـتوى الواقع السـيايس وÀجËعي، عىل االٔ 
  .منظوره اخلاص حماو¥ ملّ شـتات نظرية الشعر يكون جوهرها التخييل وماهيهتا احملااكة

عصفور عن معلية التأثري اليت مارسها العقل اليوÛين عىل العقل العريب يف     مل يتغاض جابر
مراحل التأسيس، ومل يتجاهل كذ®، مبدٔا أالخذ من االٓخر يف شلك تفاعل وليس يف 

نفعال، ٕامنا تمت معلية االٔخذ بوعي اكمل بفحوى هذا الوافد، وحياول ٔان ميارس نوعا شلك ا
: " من التأرخي لفعل التأصيل النظري للشعر يف الثقافة العربية إالسالمية يكتب قائال

الشك ٔان التأصيل النظري للشعر اكن يكتسب معقا مسـمترا gٕالفادة من Àطراد 
التوفيق بني ٔافاكر اليوÛن عن الشعر وطبيعة الشعر العريب، املتواصل يف حماو¥ الفالسفة 

حماوالت الكندي والفارايب وابن سينا برسالته الضائعة  -يف هذا ا<ال -ولقد طّور ابن الهيمث 
وواصل ابن رشد هذه احملاو¥ حىت وصل " ممزتجة من اليوÛين والعريب"عن صناعة الشعر 

ٔالرسطو، ٔاو يف رشحه " اخلطابة"و" الشعر"كتايب  هبا ٕاىل خامتهتا الطبيعية يف رشحه
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ولقد قدمت هذه احملاو¥ املتواصB للفالسفة مادة خصبة، ٔافاد مهنا " مجهورية ٔافالطون"
حازم القرطاجين يف القرن السابع، واسـتغلها يف متابعة التأصيل النظري ملفهوم الشعر، 

  34."ال يف الرتاث النقديفأعانته عىل الوصول ٕاىل مفهوم متاكمل، ال جند Ó مثي
يتتبع عصفور معلية احملااكة الشعرية تتبعا جادا ويضع مجB من املعايري والرشوط لنجاح 
معلية احملااكة يف الشعر، غري ٔان اTي لفت انتباهه  ٔاكرث من غريه، ما اكن يصطلح عليه يف 

غة يف احملااكة يه gعتبارها ٔاساس إالبداع وحيث ٕان الل"الرتاث النقدي مبحااكة املشاهبة 
ٔاداة التخييل، املبارش وغري املبارش، فٕان إالبداع يعمتد g;رجة أالوىل عىل Àسـتخدام 
اخلاص للغة حمرفة ٔاو حمّورة ٔاي اسـتخدا�ا عىل ا<از حىت تبتعد عن مبارشة ا;ال¥ 

  g".35ملواضعة ٔاو عىل احلقيقة
ٔاما احملااكة التشبهيية فتجعلنا :" ...Óذكرت ٔان عصفور يسـتعرض مفهومه حملااكة املشاهبة بقو

نتعرف املوضوع من خالل غريه، ٔاو تدل عليه بلفظ غريه، ٔاي ٕاهنا ال تعرضه يف عز¥ 
واكتفاء ذاتيني، وٕامنا تعرضه بواسطة سلسB من إالشارات ٕاىل موضوع آخر ممتزي عن ذ® 

احملااكة التشبهيية تقوم  ومعىن ذ® ٔان. املوضوع، ولكنه ميكن ٔان يرتبط به بنحو من أالحناء
هذه العالقات يسمهيا . عىل رضب ممتزي من العالقات ا<ازية، تربط بني طرفني ٔاو ٔاكرث

: ، ويراه خاصية ٔاساسـية يف احملااكة التشبهيية ما دامت تقرن اليشء بغريه"Àقرتان"حازم 
Rم ما جيعل ونظري ذ® من احملااكة يف حسن Àقرتان ٔان يقرن gليشء احلقيقي يف ال"

  36".مثاال Ó مما هو شبيه عىل Åة من ا<از متثيلية ٔاو اسـتعارية
عصفور من خالل تتبعه للمسار النقدي الرتايث خاصة عند     تتسع الرؤية النقدية عند جابر

حازم القرطاجين، اTي ميثل gلنسـبة ملسار النقد العريب القدمي اكËل املفهوم من خالل 
يت جعلت من القضا¹ الفلسفية ٔامعدة ٔاقميت علهيا رصوح النقد العريب، طروحاته النقدية ال

ويقف عصفور عند هذه املنجزات موقف املشدوه هبا يف خضم احلركة النقدية الفكرية اليت 
حىت ٔامام ٔاكرث القامات احلديثة عرصنة،     متور هبا الساحة العربية آنذاك، ويقر بعرصية حازم

ال يعين هذا ٔان الشاعر عليه ٔان مير :"..وان الشاعر واملتلقييقول يف مفهوم الشعر حتت عن
ٕان القدرة التخيلية متكن الشاعر من ٕاعادة تشكيل جتاربه اليت . بلك جتربة يعاجلها يف ٕابداعه
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مّر هبا بشلك ٔاو بآخر، حبيث خيلق مهنا جتارب جديدة، قد ال يكون عاÛها واقعيا، وٕان 
ٔاوىل قوى الطبع يه القوة عىل التشبيه فS ال جيري عىل  عاÛها ختيليا، ومن هنا جيعل حازم

ومن املهم ٔان نفهم . السجية وال يصدر عن قرحية مبا جيري عىل السجية ويصدر عن قرحية
gملعىن الشامل اTي يقرهنا بقدرة الشاعر عىل جتاوز ذاته، يف فعل " القوة عىل التشبيه"

درة التخيل عىل خلق جتارب مسـتقB، ال ، ال يفارق ق"التقمص"و" التعاطف"من ٔافعال 
   37."تتطابق حرفيا مع حياة الشاعر املتعينة

قد ٔاوىل العناية البالغة مللكة التخييل،     من خالل هذا النص، ٔان حازما    ما يرومه عصفور
يف صنع عوامل جديدة من قبل الشاعر، وليس رشطا ٔان يكون ٕابداعه صورة معكوسة 

ن حيسن التخيل يف ما يروم الوصول ٕاليه، وجيانس بني ذ® حلياته ٔاو جتاربه، بل يكفي أ 
وبني القوة اليت يمتتع هبا الشاعر عىل مسـتوى التشبيه gعتباره آلية من آليات صناعة 
الصورة الشعرية ٕان مل يكن ٔامهها؛ فلهذه امللكة القدرة عىل التشبيه، ويه من ينقل الشاعر 

اليشء اTي ميكّنه من . يت تعلو سامء الصورةمن املعىن البسـيط ٕاىل املعاين السامقة ال
خلق وٕابداع عوامل جديدة عىل مسـتوى ختييÒ حىت  ولو مل جتد ما مياثلها عىل صعيد 

  .التجربة الشخصية للشاعر
يضع املقاييس العلمية ملهمة  ،،،،عند خاصية التخييل واحملااكة عند حازم    بعدما يقف عصفور

ة النقدية الرتاثية برمهتا، يقف عند حدود التعريفات الشعر وبعد ٔان يسـتجيل ماكمن العملي
الهامة اليت عايهنا تراثيا خاصة ما تعلق مهنا بتعريفات حازم ا;قيقة واملضبوطة، ففي ٕاحدى 

القصد هبا اسـتجالب املنافع ... أالقاويل الشعرية:" تعريفاته لوظيفة الشعر يكتب قائال
راد من ذ® وقبضها ّمعا يراد، مبا خييل لها فيه واسـتدفاع املضار، ببسطها النفوس ٕاىل ما ي

عصفور     ٕان هذا التعريف هو املفتتح للفصل الثالث من كتاب جابر 38."من خري ٔاو رش
، يكتب شارحا "أالساس أالخاليق ملهمة الشعر: "، واTي يقع حتت عنوان"مفهوم الشعر"

ابتعادها عن جتسـيدها، بل تعريف حازم يف لغة تاكد تبّوء لنفسها ماكنة ومنـز¥ وسطا يف 
والنافع يف الفن البد ٔان : " ٕاىل ما يطمح ٕاليه من معليات التجاوز امجلايل والفين، يقول

يكون Ûفعا يف احلياة، ٔالنه ال ميكن ٔان يتعارض النافع يف الفن مع النافع يف احلياة، مادامت 
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النافع . ٕالنسانية يف احلياةغاية الفن تعني عىل حتقيق غاية احلياة من زاوية تاكمل اجلوانب ا
يف احلياة شبيه gلنافع يف الفن، aهام ٔاشـبه بوÅـي العمB ليشء واحد متصل بغاية 

  .  39"إالنسان وسعيه وراء الكامل
ٕان ربط الناقد لوظيفة الشعر gلنفع والرضر، قضية حتتاج ٕاىل ٕاعادة نظر، خاصة ٕاذا علمنا  

بلك مظاهرها املادية واملعنوية، ٔالن الغاية املرجوة من ٔان الفن هو التعبري امجليل عن احلياة 
إالبداع الشعري ;ى الشاعر يه الفن ٔاوال مث التعبري عام جتيش به نفسه من عواطف 
وانفعاالت �نيا، وٕاذا سلّمنا جدال ٔان غاية إالبداع الشعري يه جلب النفع ودرء الرضر، 

ضيقة ال تتسع ملا هو منوط بتشكيلها  حمكنا عىل الكثري من هذه املدوÛت بغاية ٔاحادية
فنيا، ٔاضف ٕاىل ذ® السعي احلثيث للمبدع خاصة، وإالنسان عىل وجه العموم ٕاىل بلوغ 
درجات الكامل، كام ٔاثبت عصفور، والكامل كام نعمل درجة ٔاعىل من امجلال وحىت اجلالل، 

واص امجلال فالشاعر يبتغي الكامل حىت ولو عىل مسـتوى الفن ٕاذ الكامل خاصية من خ
  .املطلق
            :خامتةخامتةخامتةخامتة
رمبا حيسن بنا الوقوف بيشء من أالÛة عند ٔامه احملطات املعرفية اليت صاغت العملية     

القرائية برمهتا عند جابر عصفور، ولعل ما رامه الرجل هو الوقوف بشلك حيادي مما يقرؤه 
تسائل عن من تراث اTات العربية، ٕاذ يقف عصفور من هذا الزمخ املعريف موقف امل 

فاعلية القراءة احلداثية لهذا الرتاث التليد، فهو ينبش يف طبقات املسكوت عنه من 
معليات القراءة قصد بلوغ ت
 املرايم اليت يتغياها، gعتباره قارئا ذكيا لهذا الرتاث بلك 
تشعباته وتفريعاته، النقدية والشعرية وا;ينية، وقد اتسمت معليات القراءة هذه gجلدة 

 - القراءة –الرصامة اليت بؤاهتا ٕا¹ها آليات القراءة احلداثية، ٔاضف ٕاىل ذ® ٔاهنا تتصف و 
  . gلعمق يف طرح ت
  التساؤالت وإالشاكالت املعرفية اليت رصدهتا
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