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 .البالغة(. وقد أكثر الدارسون احلديث عنها، والوقوف عندها، والثناء عليها، واإلفادة منها

وقد سلك عبدالقاهر غالًبا إىل معرفة احلسن واجلامل، سبيل معاين النحو، وقضايا نظم الكالم. وهذا معروف 

 .مشهور؛ ألَنَّ أهل العلامء عرضوا له وفّصلوا القول فيه

ولكن هناك أداة أخرى مهمة، استخدمها عبدالقاهر لبيان أسباب احلسن هذه األداة، مل يعرض هلا أهل 

يقفوا عندها، وهو معرفة عبدالقاهر بأرسار الطبيعة، وخربته الواسعة بأدق تفاصيلها. وهنا تيرس البالغة، ومل 

له أْن يكشف عن جانب من حسن الشعر عجيب، ال جتده عند غريه من أهل البالغة. وهذا البحث خمصص 

 مزايا فريدة يف الشعر.للنظر يف هذا اجلانب اجلديد، من خربة عبدالقاهر بأرسار الطبيعة، التي يكشف هبا عن 
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Abstract: Writers and language specialists are used to analyze and talk about a familiar way that Abd 

al-Qahir al-Jurjani used to approach poems, which depended on grammar rules, and Al Nahao ties. 

However, this essay aims to focus on a new hidden way that was used by Abd al-Qahir to analyze 

poetry, in which he depended on his own experience with nature sights and views. 

It might not be easy to deliver what I am promising, so I will try to describe and clarify the important 

points as much as possible. 
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 مقدمة 

كل َمْن يقرأعبدالقاهر اجلرجاين يف حتليله الشعر، 

ُيدرك ذائقته الندية يف كشفهأرسار البالغة،ويلحظ َمْن 

أقرَّ له هبذه املقدرة  يتتبعه، براعته يف إبرازأرسارالبيان.

 أهل الرتاث واملحدثون.

وظاهر أنَّ براعة عبدالقاهريف جتليته حماسن الشعر، 

تعتمد عىل أدوات اللغة وأصول النحو وقضاياه. وقد 

أجاد يف هذا الباب إجادة كبريةحتى نسب إليه،يف 

نظرية النظم، تلك النظرية التي تعتمد عالقات النحو 

 أساًسا هلا.

عبدالقاهر مطواًل، يف فلك تلك ولقد دار 

د  العالقات، واستعان هبايف تناوله النصوص، وجوَّ

العبارة يف الرتمجة عنها، حتى كاد هذا النهج، يف كشف 

أرسار البيان يستهلك جهده، ويستويل عىل طريقته يف 

 تلقي الشعر.

ولوضوح هذا النهج لديه، دار معه يف فلك 

ته من وظف، عالقات النحو من دار، ووظَّف أدوا

حتيليظن الظان، ممَن يقرأ ما كتب عن عبدالقاهر، أنَّه 

ليس هلذا الشيخ من سبيل،يف الكشف عن رس الفن 

غري سبيل النحو، وال مقاربة له للنص غري مقاربة 

عالقاته، أو يظن، أْن ليس للشيخ، من نافذة عىل 

قلوب الشعراء، إالَّ تراكيب اجلمل، وما يكتنفها من 

ري، وحذف وإثبات، وعطف واستئناف تقديم وتأخ

 وغري ذلك.

لكن يبدو يف هذا التضييق بعض اجلور،فكام أنَّ 

مزايا الشعراء متعددة، وحسنات الشعر متنوعة،فينبغي 

أْن تتعدد سبل الكشف عنها. ومن هنا فإنَّ سبيل 

عالقات النحو ونظرية النظم،ليست إالَّ إحدى 

حد السبل األدوات يف الكشف عن مزايا الشعر، وأ

 لتذوقه. وإنَّ من اخلطل أْن تطغى أداة عىل أخرى.

وذلك، ألنَّ كل طريقة تكشف عن مزايا حمددة يف 

جوانب من النص، وتبقى جوانب أخرى من املزايا، 

مكنونة خبيئة، ال تظهر إالَّ بوسائل جديدة، وال 

 تستعلن إالَّ بأدوات خمتلفة.

ليل الشعر، ومن هنا، فإنَّ اعتامد أداة واحدة، يف حت

حيجب عنا كثرًيا من أرساره، ويطوي عنا حلظات 

 غالية، من الفن النبيل وتدقيقات الشعراء.

وإذا كان من حقِّ عبدالقاهر علينا، َأْن نبني فضله 

يف نظرية النظم، ونكشف عن حسن استثامرهلعالقات 

النحو، فإنَّه ليس من الرب به، وال من الوفاء بحق 

ألدوات األخرى التي سخرها الشعراء،أنَّ نغفل ا

 الشيخ لكشف مزايا الشعر.

ومن جهة أخرى، فإنَّ نظرية النظم، قد كشف هبا 

عبدالقاهر عن مزايا كثرية، ُثمَّ أفاد من هنجه فيها من 

جاء بعده، ابتداًء من الزخمرشي وانتهاًء باملعارصين. 

فقد ُكثر رواد نظرية النظم، وتعاظم عدد املستفيدين 

تذهب هبجتها، وتبىل -لذلكحتى كادت  من فنوهنا،

 جدهتا.
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لذلك، إذا ظهر للناظر يف تراث عبدالقاهر، 

سبيآلخر،يكشف به أرسار الشعر ويتذوق به البيان؛ 

 وجب الكشف عنه، والتصدي لبيانه.

ويعلو صوت هذا الواجب، إذا عرفنا أنَّ السبيل 

الذي نريد الكشف عنه يف تراث عبدالقاهر، يقع يف ناحية 

 ريبة من جهده،ال يسهل التنبه له، وال الوقوف عليه.غ

وخالصة ما حلظناه من النهج اجلديد، أنَّ لدى الشيخ 

قدرة أخرى فذة، وجانًبا متميًزامن املعرفة يف فكره، 

يكشف به الشيخ يف النص، عن مزايا وجهات من 

احلسن، متتنع عىل البيان بطريق قضايا النحو ومسائله، أو 

 صوره.البيان وحدود 

فعبدالقاهر لديه معرفة فريدة بطبائع أشياء الكون، 

 وبرص نافذ يضبط به دقائق أحوال كثري من الكائنات.

وهو يتخذ من هذه املعرفة بطبائع أشياء الكون، أداة 

لكشف مزايا الشعر، وإظهار قدرات الشعراء. ويندر أْن 

نجد فيام نقرأه من كتب البالغة والنقد، من يتمتع بمثل 

املعرفة، كام يصعب أن نصادف من يستثمر مثل هذه  هذه

األداة الغريبة يف تذوق الشعر، تلك األداة التي جادت 

 بفوائد عديدة،خرجت عىل يد عبدالقاهر.

وكأَنَّ هذا الشيخ حيبُّ التفرد، يف مقارباته للشعر، 

ففي نظرية النظم كان متفرًدا، وهو كذلك يف هذا الباب 

 ة الفريدة.اجلديد، ومع هذه األدا

عن هذه األداة يف كالم -ربام وما أذهل الناس 

عبدالقاهر، أنَّ الشيخ مل ينظر هلا كام نظر للنظم، ومل يعد 

القول فيها ويبدئ كام فعل مع عالقات النحو. بل ترك 

الشيخ هذا النهج اجلديد أو هذه األداة الفريدة، تتجىل من 

 يتابع تذوقه له.خالل تطبيقاته عىل الشعر، ويتنبّه هلا من 

دراسة عرضت جلهد عبدالقاهر -فيام قرأناه-ومل نجد

يف هذا الباب،أوبّينت حّده. ومع ما حلظناه من األثر 

الطيب هلذه األداة، يف مقاربة النصوص، وأمهيتها يف 

التعرف عىل بعض مزايا الشعر، وإمكانية التثبت من 

قدرات جديدة يف التعبري، وضبط أساليب فريدة يف 

دراسة -فيام قرأناه-قي الشعر، مع كل ذلك، مل نجدمرا

عرضت جهد عبدالقاهر يف هذا الباب، تصفه وتبني 

 معامله، وتكشف آثاره البالغية احلميدة.

كل ذلك، يدفع إىل النهوض هبذه املهمة، للوقوف 

عىل حقيقة ما قاله الشيخ، يف صياغة هذه األداة اجلديدة، 

 لتذوق.واستكناه ما أثمرت عنه يف باب ا

وممَّا يدفع إىل إمضاء العزم، يف العناية بام قاله الشيخ يف 

هذا الباب أكثر، كلمة قّيمة، للشيخ حممد الطاهر بن 

عاشور، يرى فيها أنَّ معرفة أرسار الطبيعة، باٌب عزيز من 

م: 1997أبواب معرفة إعجاز القرآن )طاهر بن عاشور، 

ومل تكْن  (،وكلمة الشيخ الطاهر كانت موجزة جًدا،45

عىل صلة بام قاله عبدالقاهر، فالشيخ -كام يبدو-بحال

إليه يف هذا الباب.  الطاهر مل يذكر عبدالقاهر، ومل يرش

وأحسب َأنَّ ما سطره عبدالقاهر، مل يكْن عىل ذكر من 

الشيخ الطاهر بن عاشور، عندما قال كلمته املوجزة 

تلك، إالَّ أنَّ الشيخ الطاهر اهتدى بلطافة حسه، 



 51                         (هـ1438م/2017جامعة امللك سعود، الرياض )،  2ع، 29مجملة اآلداب، 

ورهافة مشاعره يف فهم كالم اهلل، اهتدى إىل ما اهتدى 

 إليه الشيخ عبد القاهر.

ز من  واعتداد الشيخ الطاهر هبذه األداة، ٌيعزِّ

مكانتها،ويوثق من عزيمتنا بأنَّ هذه األداة جديرة بَأْن 

تربز، لتعرف حدودها وتدرس أحواهلا،ثم لتكون عدة 

ية الفن جانًبا مل لقراء الشعر ومتلقيه، ولريوا  هبامن حل

 يرونه. يكونوا

 

 التمهيد

ال بد من كلمة موجزة لبيان أمر مهم ُيبنى عليه فهم 

 ما يف صلب هذا البحث.

الفرق  يرى أهل النقد، أو عىل األقل كثري منهم، أنَّ

ما بني الفن واحلقيقة، هو أنَّ الفن يكمن يف إضفاء 

ذات الشاعر عىل ما يصفه من الوقائع،أْي: فيتلك 

لحظة التي متتزج فيها الوقائع ومظاهر الطبيعة ال

بأنفاس الشاعر، فتبدو يف لغته خمتلفة عامَّ نراها يف 

الواقع، تبدو كذلك، ألنَّ عليها سمت الشاعر، وفيها 

رؤيته اخلاصة وموقفه الشخيص )إحسان عباس، 

 (.21م: 1996

وهنا خيتلف الشاعر عن الذي يصف احلقائق 

ة هذا األخري،تتضح يف مقدار وينقل األخبار، فمصداقي

إبعاد ذاته وإقصاء رؤيته الشخصية عامَّ ينقله، فهو ملزم 

بوصف احلقيقة كام هي، ال يزيد عليها وال ينقص 

 منها.

ل فيها الشاعر  ومن هنا، يمكن عّد اللحظة التي يعدِّ

الواقع أو يفارقه ولو قلياًل، هي حلظة الفن، ثم هو 

رج من باب الشعر إذا بالضد من ذلك،يفارق الفن وخي

ذا من  طابق الواقع، ووصف الظاهرة كام هي؛ ألهنَّ

 شأن العلامء وليس من صنعة الشعراء.

 هذا هو االعتقاد السائد، وهو اعتقاد صحيح،

مع تغيري بسيط، خالصته أنَّ يف  -كام أرى-لكن

حوادث الطبيعة وقائع خاصة وحلظات نادرة تشتبك 

 ليس من السهل فيها اخلطوط وترتكب األحداث،

مالحظتها، وال ضبط دقائقها. فهي رسيعة احلدوث، 

الحييط هبا  ومتشابكة التفصيالت، تكاد تسنح للبرص،

 إالَّ األعني اليقظة.

كل ذلك جيتمع، فيجعل من ضبط تلك احلوادث 

اخلاصة،بتامم دقائقها وكامل صفاهتا،جيعل من ضبطها 

كام هي يف بالكلامت أمًرا يف غاية املشقة،واملجيء هبا 

 مشهد الطبيعة حتدي كبرًيا.

والعني التي تضبط كل تلك العالقات واخلطوط، 

يف تلك املشاهد، هي عني الشاعروالفنان يستطيع 

بواسطة األحجار واأللوان واللغة والصوت أْن يرشح 

(، واللغة التي 43م: 2010ما النراه )ا.س.رابوبرت، 

 حترضها هي صنعة الفن.

نَّ الصور التي نعرض هلا، وصلة هذا ببحثنا، أ

تنتمي كلها إىل هذا الباب الذي ذكرناه،حيث تلوح 

أحداث متميزة ونادرة،وحتاول أعني الشعراء أْن تكون 
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حساسة، ولغتهم أْن تكون مرهفة، لتقّيد تلك املشاهد 

 عىل الصفة التي ذكرناها.

حترض أمهية األداة اجلديدة -وفقط هنا-وهنا

الكشف عن  القاهر، يفبد واملعرفة املتميزة لدى ع

معهودة جانب جديد، من جتليات الفن، وقدرات غري 

 الشعراء. لدى

ولو ملْ تكن له هذه املعرفة، ملا تنبَّه هلذا اجلانب من 

قدرات الشعراء، ولصعب عليه الكشف عن وجه 

حقيقي من أوجه املتعةالفنية، ولغاب عنا، سبب وجيه 

 من أسباب الرسور والبهجة بالشعر.

رى عبد القاهر هنا ُيْظِهر لك من أرسار حوادث وت

الطبيعة ما تعجز عنه كثري من عيون املراقبني، وكأنَّ له إىل 

جانب عينه املتميزة التي أدرك هبا أرسار اللغة عينًا أخرى 

 يضبط هبا دقائق كثري من حوادث الكون املشاهد.

وكأنَّه هبذه املعرفة اخلاصة، والعني الدقيقة 

َيرُقب ريشة الشعراء، ويتتبع رسومهم التي املالحظة، 

يرسموهنا بكلامهتم، فيصف الشيخ منها ما يعني 

القارئ لتصور املشهد حًياوكاماًل. فإْن كانمن الصعب 

عىل املتلقي إدراك دقائق التصاوير من لغة الشاعر، فإنَّه 

 يبلغ ذلك بمعونة عبد القاهر.

رىض بكل ولتميز الشيخ يف هذه املعرفة، فإنَّه ال ي

صورة ترسم، فهوال يقبل املشهد الناقص ممَّن يرسم 

بالكلامت، حتى ولو كان النقص نمنمة صغرية، 

فالشيخ عندها  يشري إىل موضع النقص ويبني غفلة 

الشاعر. حتى إنَّه يعقد املقارنات بني الشعراء الذين 

بفضل معرفته  -يرسمون مشهًداواحًدا، ويبنّي 

األدق الذي يرسم املشهد الشاعر  -بحوادث الطبيعة

كام هو حذو اخلط باخلط يف الطبيعة، كام يبنّي موضع 

النقص والغفلة لدى اآلخرين، ثم حيكم ملن طابق 

 الواقع بتفاصيله كلها باألستاذية والسبق يف الفن.

 

 تفاصيل مشاهد

 الطبيعة بني النظرة احلمقاء والنظرة الذكية

، ومغرم ببيان عبدالقاهر َكِلف كثرًيا بإظهار التميز

فضل السابق وإظهار موضع سبقه. فالفصل بني 

املستويات ديدنه، ومتييز القدرات عن بعضها موضع 

عنايته، ومن املواضع التي بنّي فيها ذلك، إدراك اجلملة 

ا نعلم أنَّ اجلملة  "وإدراك التفاصيل، بيان ذلك  أنَّ

أسبق إىل النفوس من التفصيل، ولكنَّك جتد الرؤية 

ال تصل بالبدهية إىل التفصيل ولكنَّك ترى  نفسها

بالنظر األول الوصف عىل اجلملة ثمَّ ترى التفصيل 

عند إعادة النظر؛ ولذلك قالوا: النظرة األوىل محقاء، 

وقالوا: مل ينعم النظر ومل يستقِص التأمل، وهكذا 

احلكم يف السمع وغريه من احلواس، فإنَّك تتبني من 

عليك حتى تسمعه مرة ثانية  تفاصيل الصوت بأْن يعاد

. )عبدالقاهر اجلرجاين، "ما مل تتبينه بالسامع األول

 (.160م: 1991
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فالنظرة املحمودة هي التي تدرك تفاصيل األشياء، 

وتضبط دقائقه، ألنَّه عندها يمكن التعرف إىل كنه 

ا النظرة التي تدرك الصفات العامة لليشء  اليشء، أمَّ

ة محقاء، وهي كذلك، وخطوطه العريضة، فهي نظر

ا نظرة أوىل ووحيدة، وكأنَّ صاحبها الصرب معه  ألهنَّ

وال أناة له ملزيد من التأمل، لذلك تكون نظرته كليلة 

وضعيفة،وال قدرة هلا عىل التثبت والضبط،بخالف 

النظرة األخرى،التي فيها )ننعم النظر ونستقيص 

ڇ          چ  ڇ    چ : تعاىلالتأمل(. وهنا يأنس القلب بقوله 

أمر ،  (1) چڇ            ڇ  ڍ    ڍ             ڌ  ڌ    ڎ  ڎ  

                                                
عادة ما يؤصل عبدالقاهر بالقرآن الكريم القوانني البالغية  ( 1)

التي يستنبطها، ويوثق األصول التي يستخرجها، ما وجد 

صل الكبري واملهم، الذي يرى إىل ذلك سبياًل، من ذلك األ

فيه أن أوثق طريق يتلقى فيه اإلنسان العلم هو طريق 

األحاسيس ورائدها البرص، وجد عبدالقاهر الدعم لذلك 

ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  چ   من قوله تعاىل:

ڀ    ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  

ڄ    ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ         ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ

( ويبدو أنَّ 260 ،البقرة)  چڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ   

الشيخ فاته هنا ويف هذا املقام، مقام إدراك التفاصيل 

چ  ڇ    ڇ          چ   باستقصاء النظر، فاته تقوية رأيه بقوله تعاىل:

هذه ، 4امللك : چڇ            ڇ  ڍ    ڍ             ڌ  ڌ    ڎ  ڎ  

ا تؤكد وتوثق ما ذهب إليه عبدالقاهراآلية التي نرى أ     هنَّ

من أنَّ النظرة الثانية واالستقصاء فيها هو الذي تكشف 

هبا األرسار ويقف هبا املرء عىل احلقائق والدقائق، وربَّام 

= يؤكد وجهة نظرنا يف وجاهة هذه اآلية هنا، كلمة ذكرها

برجع البرص إىل السامء مرتني، إْذ يمكن غلط يف األول 

(،  20414م: 2015) أبو حيان،  "فيستدرك بالثانية 

وكأنَّ إعادة النظر واستقصاءه هو طريق التثبت وسبيل 

لباب، فضاًل عن املعرفة الدقيقة، كام يستذكر يف هذا ا

 اآلية، قول أيب متام:

 ريكام   ـــــيا صاحبّي َتَقّصيا نظ

ور    تريا وجوه األرض كيف َتصَّ

فإعادة النظر واستقصاؤه هو سبيل الرؤية 

 2م: ج1983الصحيحة والتصور الواضح.)أبو متام، 

 (. 194ص

وربَّام لن نجدعبدالقاهر ُيويص بيشء يف كتابيه، كام 

لتفكر وإعادة النظر وإنعامه وإمعانه، ُيويص بالتأمل وا

وذلك لظنِّه أنَّ هذا هو طريق البرص احلقيقي بكنه 

األشياء، وأنَّه هو فرق ما بني الفرد العامي الساذج، 

الذي يكتفي بالنظرة األوىل العجىل، وبني املثقف أو 

املتميز الذي من شأنه التدقيق وإعادة النظر، ال بْل إنَّ 

ى بني املتميزين أنفسهم، ويكشف هذا النهج يفرق حت

بإدراك التفصيل يقع "فضل أحدهم عىل اآلخر، ألنَّه 

. )عبدالقاهر اجلرجاين، "التفاضل بني راء وراء

 (.160م: 1991

                                            
الزخمرشي وهو يفرس قوله تعاىل )كرتني( من اآلية  =

، حيث يرى أنَّ النظرة األوىل محقاء. )الزخمرشي، نفسها

(، وهو املصطلح نفسه الذي رأيناه 4/1269: 2003

 عند عبدالقاهر. 
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فليس أصحاب النظرات احلمقاء وحدهم قد 

تفوهتم التفاصيل، بل إنَّ يف مشاهد الطبيعة تدق 

حيث يعجز أحداًثا فيها التفاصيل وتتداخل اخلطوط، ب

حتى بعض َمْن يتدبر ويمعن النظر عن إدراكها 

وضبطها بدقة، وعندها يقع التفاضل بني أصحاب 

 النظرات الذكية أنفسهم.

وقد وقف عبدالقاهر أمام ثالثة شعراء يصفون 

حدًثا واحًدا، فوجد بينهم فرًقا واضًحا يف إدراك 

التفصيالت يف احلدث. أوهلم وأوفقهم كان بشار بن 

 ث يقول:برد حي

ثاَر النقِع فوق رؤوسنا  كـأّن م 

 ياَفنا ليٌل هتاوى كواكب هـــوأس

 ويف مثل هذا املشهد يقول املتنبي:

 عجاجٍةأسنَُّته يف جانبيها 
ِ
يزوُر األعادي يف سامء

 ثم قول كلثوم بن عمرو: الكواكُب 

سهم ها من فوِق أرؤ   تبنى سنابك 

 قًفا كواكب ه البيض  املباتي  ــــس

 (.174م: 1991اهر اجلرجاين، )عبدالق

يوازن عبدالقاهر بني األبيات الثالثة، واضًعا 

نصب عينيه قضية التدبر واستقصاء النظر، التي هبا 

التفصيل يف األبيات "تضبط التفصيالت كلها، فـ 

الثالثة كأنَّه يشء واحد، ألنَّ كل واحد منهم يشبه 

 أنَّك ملعان السيوف يف الغبار بالكواكب يف الليل، إالَّ 

جتد لبيت بشار من الفضل ومن كرم املوقع ولطف 

التأثري يف النفس، ما ال يقل مقداره، وال يمكن إنكاره، 

وذلك ألنَّه راعى ما مل يراعه غريه، وهو أنَّه جعل 

الكواكب هتاوى فأتمَّ الشبه، وعربَّ عن هيئة السيوف 

وقد سلت من األغامد وهي تعلو وترسب، وجتيء 

يقترص عىل أْن يريك ملعاهنا يف أثناء وتذهب، ومل 

العجاجة كام فعل اآلخران، وكان هلذه الزيادة التي 

زادها حظ من الدقة جتعلها يف حكم تفصيل بعد 

 (.175م: 1991. )عبدالقاهر اجلرجاين، "تفصيل 

كام بنّي -بيت بشار إًذاأفضل، والفضل فيه

يرجع إىل نظرهتاملستقصية التي قيدت  -عبدالقاهر

ورة بتفصيالهتا، وإىل ريشته التي أحاطت باملشهد الص

 واستكملت دقائقه.

وملَّا وجد عبدالقاهر، أنَّ هذا أحد أسباب احلسن 

يف الشعر، وعالمة من عالمات مجاله وطرافته، أدرك 

أنَّسبيل الربهان عليه أو طريق الكشف عنه، هو إحاطة 

الناقد بكل هذه التفصيالت،وعلمه بدقائقالتفاصيل يف 

 مشاهد احلياة.

ولوال خربة عبدالقاهر هبذه الدقائق ومعرفته هلا، 

لبقي فضل بشار مطوًيا، ولظلَّ ُحسن بيته خافًيا، 

نا  وعندها يسهل التسوية بني األبيات الثالثة، ألنَّ

 نجهُل طريق الفرق بينها، وسبب التفاوت فيها.

وعندما يعدم الناقد مثل هذه املعرفة، َيُسدُّ أمامنا 

ذا الباب يف تذوق الشعر، وُتغلق دوننا، أحد مثل ه

سبل الطرب واملتعة بكثري من إبداعات الشعراء، كام 
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نخرس فصاًل مهاًم من فصول التحليل املمتع والدقيق 

 للشعر.

ويف احلقإنَّ قدًرا وافًرا من إحسان عبدالقاهر، يف 

حتليل الشعر، وسرب أغوار حتليقات الشعراء والكشف 

ع إىل معرفته الدقيقة بأحداث عن فضائلهم، يرج

 الطبيعة وحوادثها.

وعد بالنظر قلياًلإىل األبيات الثالثة املتقدمة، فلو 

كانت معرفة الشيخ بمشهد املعركة وما فيها، تقترص 

عىل اجلملة، وال تتجاوز اخلطوط الكبرية العامة، هل 

كان بإمكانه أْن يبسط التحليل كام بسطه، أو يفرس كالم 

تفسري الكريم الدقيق، الذي وجد فيه لكل بشار هذا ال

إشارة أو تلميحة يف بيته، تفصيله أو خطه يف املشهد 

 الطبيعي من املعركة.

وتأمَّل، فإنَّ مقاربة عبدالقاهر، يف تذوق بيت بشار 

وكشفه لرس تفوقه، ليست من باب معرفته بأرسار اللغة، 

ث يف بل هي مقاربة تعتمد كلًيا عىل معرفته بأرسار احلواد

وُيْفَهُم ممَّا سبق أنَّ عبدالقاهر يفضل الشاعر  الطبيعة.

املثقف اليقظ، الذي يدقق، ويتميز يف مالحظة أشياء ال 

ينتبه هلا غريه، والذي يعيد النظر ويستقيص التأمل، 

يفضل عبدالقاهر هذا النمط، العتقاده أنَّه هو طريق 

ا َمْن اإلضافة، وسبيل التجديد واالبتكار واإلبداع. أمَّ 

يكتفي يف نظره لألشياء، بنظرٍة واحدٍة، فهو ال يرى من 

املشاهد إالَّ اجلانب العام الذي يراه عامة الناس، وال يرى 

 إالَّ الوجه الساذج منها.

ة خصوصية، بل اخلصوصية  وليس يف ذلك أيِّ

وبإدراك  "تكُمن يف تأمل التفاصيل وإدراك الدقائق 

ااجلمل التفصيل يقع التفاضل بني راء  وراء، فأمَّ

فتستوي فيها األقدام... وإنِّك حني ال هيمك 

. "التفصيل، كمن يأخذ اليشء ُجزاًفا وَجرًفا

 (.160م: 1991)عبدالقاهر اجلرجاين، 

وهذا اجلزاف واجلرف من اليشء، هو الذي 

ه من املشرتك بني الناس، وهو  تستوي فيه األقدام، ألنَّ

شاعر اليقظ املثقف، القدر الذي ينبغي أْن يتجاوزه ال

 ثم يعلو فوق ذلك إىل دنيا التفصيل وعامل الدقائق.

والتفاصيل كثرية، والدقائق لطيفة، وبقدر ما 

تضبط منها األعني الذكية تعلو مراتبها، وُيعرَتف هلا 

بالتقدم، ويشار إليها بالسبق،وللشعراء يف ذلك 

 اهتم حماوالت عديدة،ولعبدالقاهر معها يف بيان تدقيق

 ر وصور.صو

: حركة النور والنار يف جرم الشمس الصورة األوىل

 واملرآة يف كف األشل

 وقف عبدالقاهر عند قول الشاعر:

 يف كفِّ األَشّل      والشمس  كاملرآةِ 

فبدا له التشبيه عىل درجة عالية من احلسن، وبدا 

الشاعر يف غاية الدقة، وهو يرسم هيئة احلركة يف 

 الفاحصة.الشمس، كام تبدو للعني 

عبدالقاهر لبيان دقة الشاعر وتوفيقه،  وكان طريق

إدراكه الدقيق حلقيقة ما جيري يف حاق قرص الشمس 
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من حركة الصهارة الذائبة املتوهجة، فالشاعر يف 

يعمد إىل أْن يرينا حقيقة ما جيري -كام يبدو-التشبيه 

من تلك التفاعالت واملوجان فيها، غري غافل عن إطار 

ئري، فعمد إىل تشبيه الشمس بمرآة الشمس الدا

تعكس الضوء، لكنَّها يف كف األشل، يقول 

أراد أْن يريك مع الشكل الذي هو  "عبدالقاهر: 

االستدارة، ومع اإلرشاق والتأللؤعىل اجلملة، احلركة 

التي تراها للشمس إذا أنعمَت التأمل، ثم ما حيصل يف 

ركة نورها من أجل تلك احلركة، وذلك أنَّ للشمس ح

متصلة دائمة يف غاية الرسعة، ولنورها بسبب تلك 

احلركة متّوج واضطراب عجب، وال يتحصل هذا 

الشبه إالَّ بَأْن تكون املرآة يف يد األشل؛ ألنَّ حركتها 

تدور وتتصل ويكون فيها رسعة وقلق شديد، حتى  

ترى املرآة ال تقر يف العني، وبدوام احلركة وشدة القلق 

املرآة ويقع االضطراب كأّنه يسحر  فيها، يتموج نور

الطرف، وتلك حال الشمس بعينها حني حتد النظر 

وتنفذ البرص، حتى تتبني احلركة العجيبة يف جرمها 

ه هيمُّ بأْن ينبسط حتى  وضوئها فإنَّك ترى شعاعها كأنَّ

يفيض من جوانبها، ثم يبدو له فريجع يف االنبساط 

من جوانب الدائرة الذي بدأه إىل انقباض كأنَّه جيمعه 

 (.180م: 1991. )عبدالقاهر اجلرجاين، "إىل الوسط

يرصح عبدالقاهر، بأنَّ الشاعر يريد أْن يرسم لنا ما 

جيري كام جيري، )فهو يريد أْن يريك مع الشكل الذي 

هو االستدارة احلركة التي تراها للشمس إذا أنعمَت 

صل يف نورها منأجل تلك الـتأمل، ُثمَّ ما حي

وهذا من املراقي الصعبة، والغايات العصية، ة(.احلرك

التي ال تلني لكل أحد، لكنَّها دانت هلذاالشاعر وذلْت 

له، فقيد الشبه كام هو يف حقيقة حصوله، حينام جعل 

الشمس يف كف األشل، وتلك حال الشمس بعينها، 

 حني حتدُّ النظر وتنفذ البرص.

لذي وهذه الريشة الكريمة، بيد الشاعر املوفق، ا

عكس لنا كل ما يف حال الشمس، من شكل دائري 

ودقائق حركة تفور ومتور، هذه الريشة الكريمة والبيان 

الدقيق الرقيق، ما كان لنا أْن نعرَف حّدهوال أْن 

ه، لوال التفصيل الدقيق، املبني عىل املعرفة  نكشَفرسَّ

العميقة لعبد القاهر بحال الشمس، وما حيصل يف نورها 

كأنَّه هيم أْن يفيض،وما يكون فيه بعد ذلك  من بسط حتى

من قبض يعود به إىل املركز، ُثمَّ معرفته بكيفيات حركة يد 

األشل، وما فيها من القلق واالهتزاز، الذي يعكس من 

املرآة نوًرا يكاد يفيض ثم ينقبض، طباًقا كام حيُدث يف 

جرم الشمس، فلوال علم عبد القاهر هبذه الدقائق، ملا 

ا فضل التشبيه، وملا عرفنا براعة الشاعر، ومقدرته ظهر لن

يف حتقيق الشبه،متاًما كهيئة حصوله يف عني احلدث. وهو 

 هنا، أمُّ احلسن وسبب املزية، ورس اجلامل.

: مقدار البطء والرسعة يف حركة الصورة الثانية

 الرسو حني ترضهبا الرياح

فت ت برَسٍو كالِقياِن َتلحَّ فَّ  ح 

رَض احلرير  عَتدل                خ   عىل قواٍم م 
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ِيل هات   فكأهنا والريَح حني ُت 

  َبِغي التَّعانَق ثّم يمنع ها اخلجل

يتجه القصد إىل التشبيه يف البيت الثاين، وفيه كام 

يقول عبدالقاهر )تفصيل طريف فاتن( )عبدالقاهر 

(، وهذه الفتنة التي يف 210م: 1991اجلرجاين، 

مطابقته للواقع متاًما، )تبيينًا  التشبيه،هي من باب جميء

م: 1991)عبدالقاهر اجلرجاين،  للتشبيه كام هو(،

تن يف هذا التشبيه (،  لكن إدراك الوجه الفا210

ومعرفة جهة سحره، أمٌر ليس باهلني، ولعله خيفى عىل 

كثري من حمبي الشعر، ممَّن الهيتم بطبائع األشياء، وال 

يعرف ُكنه أحواهلا، فال يتنبه جلامل التشبيه، وال 

 إلحسان الشاعر يف اللمسة الظريفة الفاتنة.

ويستعني عبدالقاهر بتلك املعرفة اخلاصة، لييضء 

ا وجه إحسان الشاعر، يف إصابة تشبيهه، الواقع )كام لن

احلركتني "فمقصد الشاعر مبني عىل مراعاة  هو(،

حركة التهيؤ للدنو للعناق، وحركة الرجوع إىل أصل 

االفرتاق، وأدى ما يكون يف احلركة الثانية من رسعة 

زائدة تأدية حتسب معها السمع برًصا،تبيينًا للتشبيه كام 

(. 210م: 1991بدالقاهر اجلرجاين، )ع"هو وتصوًرا

فالشاعر يريد أْن يرينا حال أشجار الرسو، حيُث متيل 

إحداها عىل األخرى إذا هبت الريح، ُثمَّ ترتد وترجع 

إذا سكنت الريح، لكنَّ الشاعر اليريد هذا فحسب، 

بل يريد معه )تفصياًل ظريًفا فاتنًا(، وهو أنَّ رسعة 

ريح، ليس كرسعتها الشجرة باجتاه أختها بفعل ال

إليجهة استقامتها بعد هدوها، فالريُح وإن كانْت مُتيِّل 

الشجرة، إالَّ أنَّ يف الشجرة مقاومة جتعل امليل مع 

الريح إىل العناق بطيًئا،ولكن فور أْن تسكن الريح  

تدعو قوة االستقامة يف الشجرة، الشجرَة إىل االعتدال 

ق، وما الذي برسعة أكرب بكثري من حال الدنو للعنا

مراعًيا هذا التفصيل -يصور هذا املشهد بتاممه 

أكثر من حال العناق بني حمبني،حيث يدعومها -الدقيق

الرجاء واألمإلىل العناق، فيميل أحدمها إىل اآلخر،يف 

حركة،فيها من البطء ما فيها، وذلك ملا معها من احلياء 

ج يف اإلقدام عىل يشء حمرج وجديد، ُثمَّ يدركهام إزعا

اخلجل وربام اخلوف من أْن يرامها أحد، فريتدان 

حركة َمْن يدركه اخلجل "ويرجعان برسعة أكرب،ألنَّ 

فريتدع، أرسع أبًدا من حركته إذا هّم بالدنو، فإزعاج 

اخلوف والوجل أبًدا أقوى من إزعاج الرجاء 

 ."واألمل

فمدار احلسن واملزية، قائم عىل اقتناص تشبيه، 

ل يطابق فيه املشبه ب ه، املشبه بكل تفاصيله، وقد حتصَّ

للشاعر، حيث اقتنص من مشاهد األحداث اللحظة 

ْت له الصنعة وكمل به الفن ـــاملناسبة، فاكتمل

 الفاتن.

لكن كيف لنا أْن ندرك ذلك التوفيق من الشاعر، 

وكيف لنا التعرف عىل دقة صنعته ولطف فنه وغاية 

 رفته بدقائقكامل مع عبدالقاهر، بل حذقه، لوال معرفة

عبدالقاهر ُيدرك ميكانيكا  وكأنَّ  حال احلدثني،
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األجسام، لكنها ميكانيكا الطبيعة واملزارع واحلقول، 

 وليست ميكانيكا املعامل واملخابر.

: إسناد احلركة إىل أعناق املطي ال الصورة الثالثة

 املطي

 يقول الشاعر:

 أخذنا بأطراِف األحاديِث بينَنَا

 عناِق املطيِّ األباطح  وَساَلت بأَ       

وهنا أيضا ينّضد الشاعر ألفاظه، ليكون وزاهنا عىل 

وزان هيئة احلقيقة يف املشهد الطبيعي، حتى إنَّ الشاعر 

ليحذر من االبتعاد عن واقع احلدث ولو بقدر يسري، إْذ 

قد يتمثل له تركيبان من نظم الكالم متشاهبان جًدا، 

اقعي، ويتجنب فيختار األبرَّ بمحاكاة احلدث الو

اآلخر، ألنَّ هذا اآلخر يف ميزان هذا الفن إساءة 

 للصورة، وإهدار لبعض اللحظات من التمتع باجلامل.

وِمن هنا ترك الشاعر القول القريب املحتمل 

)وسالت باملطي(، وآثر قوله )وسالت بأعناق املطي(، 

ألنَّ الرسعة والبطء يظهران غالًبا يف أعناقها، ويبني "

من هوادهيا وصدورها، وسائر أجزائها تستند أمرمها 

إليها يف احلركة، وتتبعها يف الثقل واخلفة، وتعرب عن 

املرح والنشاط، إذا كانا يف أنفسها،بأفاعيل هلا خاصة 

يف العنق والرأس، وتدل عليهام بشامئل خمصوصة يف 

 (.22م: 1991.)عبدالقاهر اجلرجاين، "املقاديم

حداث، أحسن وهنا مشهد آخر من مشاهد األ

عبدالقاهر تأمله وضبط أدق أحواله،فأعانه ذلك عىل 

كشف براعة الشاعر يف رسم الصورة بتفاصيلها. 

واآلن حاول أْن تنحي كالم عبد القاهر جانًبا يف قول 

الشاعر هذا ويف األمثلة السابقة، وأقرأ األشعار غفاًل 

من بيان الشيخ، يف كشف طبائع األشياء، ال شك أنَّ 

ا من شعورنا بجامل هذه األشعار سيزول، وقد كثريً 

الهيتدي كثرٌي منَّا إىل مواضع املزية فيها أصاًل، فنمر 

هبا،من غري أْن نشعر، بذلك اجلامل املكنوز والفن 

 املخبوء.

 :حركة الفصيل وحركة السفينةالصورة الرابعة

 يقول الشاعر:       

 فني  بجانَِبيه كام   ــَيِقص  الس

و ال بَ َين ز  َرع  ـاح  َخََل لــــرُّ  ه  ك 

ما هيتم به عبدالقاهر من األحداث، جماله رحب، 

وما يتأمله من الكون وشياته مداه واسع، سعة ما كان 

يتدبره من مظاهر اللغة، وهو يسّخر االثنني مًعا، لتفسري 

معادن اجلامل واحلديث عن أرسار الفن،وههنا مشهد 

ي إليه الشاعر، من خمتلف خربه الشيخ، وفطن إىل مايرم

وصف حركة السفينة واألمواج تتقاذفها، فال تعلو من 

جانب حتى هتبط من اجلانب اآلخر، وهكذا يف رسعة 

شديدة، بني االرتفاع من جهة واهلبوط من جهة أخرى، 

 حتى تكاد احلركتان تتداخالن.

أراد الشاعر أْن يضبَط هذا املشهد، ويرينا إياه عىل 

سفينة يف انحدارها وارتفاعها شبه ال"أوضح وجه، فـ

)عبدالقاهر اجلرجاين،  "بحركات الفصيل يف نزوه
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(. وهنا تأيت خربة عبدالقاهر، يف 183م: 1991

توظيف معرفته بدقائق احلوادث، لبيان مدى توفيق 

الشاعر يف حماكاة الواقع،وضبط معاقد املشهد، كام 

ني وذلك أنَّ الفصيل إذا نزا، وال سيام يف املاء، وح"هي

يعرتيه ما يعرتي املهر ونحوه من احليوانات التي هي يف 

النشء، كانت له حركات متفاوتة تصري هلا أعضاؤه يف 

جهات خمتلفة، ويكون هناك تسفل وتصعد عىل غري 

ترتيب، وبحيث تكاد تدخل إحدى احلركتني يف 

األخرى فال يتبينه الطرف مرتفًعا حتى يراه 

الرأس ومرة نحو منحًطامتسفاًل، وهيوي مرة نحو 

الذنب، وذلك أشبه يشء بحال السفينة وهيئة حركاهتا 

م: 1991.)عبدالقاهر اجلرجاين، "حني يتدافعها املوج

132.) 

هكذا، هبذه اخلربة الدقيقة بشؤون الوقائع، يرينا 

عبدالقاهر براعة الشاعر يف رسم الصورة املطابقة 

للواقع، ويرشح لنا تفاصيل هيئة حركة السفينة، 

سد ما حيصل فيها من تداخل مضطرب، يقابله ما وجي

يوقفنا عليه من تفاصيل حركات الفصيل، وتفاوت 

 هيئة أعضائه غري املرتبة، يف حال نزوه.

كل هذا الرشح وذلك البسط، ُيظِهر لنا به الشيخ 

دقة الصنعة لدى الشاعر، ويعيننا عىل إدراك موطن 

شؤون اجلامل يف هذا الفن النبيل،وكل ذلك ليس من 

اللغة وال من سبيلها،كام اعتدنا من عبدالقاهر، بل هو 

 من سبيل خربته بام حوله من شؤون عيونه.

وأظنُّ أنَّه ليس من العدل القول، إنَّه ليس لعبد 

القاهر كبري فضل، ألنَّ ما يبسطه الشيخ هو من مقاصد 

الشاعر، ومن مضامني معانيه.صحيح أنَّ هذا من 

املقاصد مطوية يف كالمه  مقاصد الشاعر، لكن هذه

كام قال  "يف الشعرخبء"وخمبوءة يف بيانه بقوة، و

م: 1998إبراهيم بن العباس )رشيف املرتىض، 

(، فمعاين الشعراء الدقيقة دوهنا حجب، وبياهنم 487

ال ينيلك جانبه بسهولة، وكشف ذلك وإخراجه حيتاج 

إىل صاحب خربة، مثل الشيخعبدالقاهر؛ألنَّه حيتاج إىل 

عرفة خاصة بطبائع األشياء، نتأمل هبا ظواهر احلياة، م

ونتوقف لنتثبت من حوادثها، لنرى مواقعها يف بيان 

الشعراء، وإدراك هذا الشأو ليس هبنّي، ألنَّه كام يقول 

ال يقع يف الوهم يف أول وهلة، بل ال بد فيه "الشيخ:

)عبدالقاهر  ."من أْن تتثبت وتتوقف وُترّوي 

 (.124: م1991اجلرجاين، 

 : بريق السنان وبريق اللهبالصورة اخلامسة

مرة أخرى، جيعل عبدالقاهر هذه األداة، طريًقا 

 واضحة يف الكشف عن قدرات الشعراء

 يقابل الشيخ قول الشاعر:

تاب ـِ ال َيب تغ ـــــ ي   ي غَيه  ـــ

 ِس امل ل تهب  ــََض َكالقبـــبأبي

 يقول اآلخر:

نّيا كأّن ِسن َدي   اَنه  ــَََجَعت  ر 

خانِ ـــنَا ََلٍب مل َيتَّصـــَس   ل  بِد 
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ثم جيعل الشيخ من معرفته العينية بدقائق ما 

يتحدث عنه الشاعران، سبًبا مقنًعالبيان الفرق بني 

البيتني، ثم يرشح سبب تفوق أحدمها عىل اآلخر 

فإنَّك ترى بينهام من التفاوت يف الفضل ما "فيقول: 

 املوضعني يشءواحد وهو تراه، مع أنَّ املشبه به يف

شعلة النار، وما ذلك إالَّ من جهة أنَّ الثاين قصد إىل 

 تفصيل لطيف، ومرَّ األول عىل حكم اجلمل.

ومعلوم أنَّ هذا التفصيل ال يقع يف الوهم يف أول 

وهلة، بل ال بدَّ فيه من أْن تتثبت وتتوقف وتروي 

وتنظر يف حال كل واحد من الفرع واألصل، حتى 

حينئٍذ يف نفسك أنَّ يف األصل شيًئا يقدح يف يقوم 

حقيقة الشبه، وهو الدخان الذي يعلو رأس الشعلة، 

ه إذا كان  وأنَّه ليس يف رأس السنان ما يشبه ذلك، وأنَّ

كذلك، كان التحقيق وما يؤدِّي اليشء كام هو، أْن 

تستثني الدخان وتنفي، وتقرص التشبيه عىل جمرد السنا، 

)عبدالقاهر "مقطوًعا عن الدخان وتصور السنان فيه

 (.164م: 1991اجلرجاين، 

ر بأنَّ الشيخ ليست لديه هذه املعرفة، أو أنَّه  وُقدِّ

يمتلكها لكنَّه مل يتنبه هلا يف حلظة تلقي هذا الشعر، هب 

أنَّ الشيخ كذلك، فال شك أنَّ إحسان الشاعر الثاين 

سيغيب عن املتلقي، وهذا الرقي يف اإلحساس الدقيق 

باألشياء، لدى بعض الشعراء سيبقى )من اخلبء(، 

الذي لن نطلع عليه، وسيفوتنا الطرب واإلحساس 

 باللذة، يف حلظة التجويد هذه.

وحتى تعرف فضل عبد القاهر ومتيزه، عن كثري من 

متذوقي الشعر، وتدرك براعة منهجه هذا، يف كشف 

بعض أرسار البيان، ُثمَّ لتقف عىل صعوبة ما يفعله 

خ، وأنَّ كشفه هلذا النوع اخلاص من رس البيان ال الشي

يتيرس إالَّ ملثله، وملن يعرف أرسار املشاهد 

احلياتيةكمعرفتهحتى تعرف ذلك، حاول أْن تقول شيًئا 

يشبه مايقوله الشيخ يف هذين البيتني،واجتهد أْن 

ختوض فيام خيوض فيه،عندها ستعرف فضل الرجل، 

أمهية الباب اجلديد وستعاين ما يكابده، وستحقق من 

 الذي يفتحه.

 يقول البعيث:

 أطافت بشعث كاألسنة هجد

 بخاشعة األضواءغرب صحوهنا

 ويقول أبو متام:

ٍب َكأط راِف األَِسنَّةِ  وا وَرك  س   َعرَّ

 ب هــِعىل ِمثلها والليل  داٍج غيَاه 

 (117م: 1964)أبو بكر الصويل، 

 و)ركب كأطراف األسنة(، )شعث كاألسنة(،

ل هذا التفصيل الذي أضافه أبو متام عىل تأمَّ 

 الصورة،وِقف عند االحتياط الذي أدخله عىل الكالم،

عندما شبه الركب، بأطراف األسنة وليس باألسنة 

كلها، كام فعل الشاعراألول،ثم حاول أْن تطبق قول 

الشاعرين عىل املشهد الطبيعي، وارصف عينًاإىل تشبيه 

  احلدث اجلاري،الشاعرين وأجِل العني األخرى يف
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وحاول أْن تعرف أقرب التشبيهني للواقع وأصدقهام 

حماكاة له، ثم تأمل لرتى أيَّ الشاعرين أقدر عىل حذف 

فضول الكالم، عىل طريقة )سنا هلب مل يتصل 

بدخان(، ولتجرب أْن تبسط القول يف ذلك، وحاول 

أْن تعلن الفرق بني الصورتني. حاول ذلك، وعون 

ائب عنك،ألنَّ البيتني ليسا من عبدالقاهر هنا غ

شواهده،ستجد أنَّ الكالم صعب جًدا، ألنَّه عندما 

نعدم اخلربة بتفاصيل وقائع الطبيعة، يصعب علينا بيان 

 وجه املزية، يف التفصيل الذي أضافه أبو متام.

: حركة يد العاجن وحركة رجل الصورة السادسة

 البغلة

فيه، حقيقة  يعقد أبو دالمة تشبيها، يريد أْن يظهر

 هيئة حركة رجيل بغلته ويدهيا فيقول:

نا هباَء َتع ِجن  إِذ َغَدو   أرى الشَّ

َليه  ا وََتبز  باليمنيِ ـــــــبِرج 

يقول عبدالقاهر مبينًا انطباق املشبه به عىل املشبه: 

شبه حركة رجليها حني ملْ تثبتهام عىل موضع تعتمد "

يدي  هبام عليه وهوتا ذاهبتني نحويدهيا،بحركة

ه ال يثبت اليد يف موضع، بل يزهلا إىل  العاجن، فإنَّ

قدام، وتزل من عند نفسها لرخاوة العجني، وشبَّه 

حركة يدهيا بحركة يد اخلابز، من حيث كان اخلابز يثني 

يده نحو بطنه، وحيدث فيها رضًبا من التقويس، كام 

جتد يف يد الدابة إذا اضطربت يف سريها، ومل تقفعىل 

ام، ولن تشد ضبط يدهي ا، ولن ترمي هبا إىل ٌقدَّ

اعتامدها، حتى تثُبت يف املوضع الذي تقع عليه فال 

م: 1991. )عبدالقاهر اجلرجاين، "تزول عنه وال تنثني

382 -383.) 

ل هذا البيت وقد ُروي لنا أصم خالًيا من إنارة  وتأمَّ

عبد القاهر، وغفاًل من تفسريه لدقائق حركة يدي 

كيف لنا أْن نعرف، أنَّ وجه الشبه  العاجن واخلابز،

قائم عىل يشء دقيق جًدا، وهو أنَّكال الطرفني ال تثبت 

ام يدفعاهنامإلياألمام،  منهام الرجلواليد يف موضع، وأهنَّ

وكيف لنا أْن نعرف )التقويسة( التي يف يد اخلابز وهو 

يثنيها إىل بطنه، وهذه التقويسة يف غاية األمهية، ألنَّه هبا 

امل التشبيه ومتام املطابقة، وكأنَّ هذا املشهد حيصلك

ُله لريينا منه تفصياًل  جيري أمام عبد القاهر، وهو يتأمَّ

بعد تفصيل، ويصور لنا كيف تكون هيئة كل حركة 

 وسكون.

يمكن ملن اليعرف دقائق املشهد، وال ينتبه 

لتفصيالته، أْن يدرك نوًعا من اإلدراك تشبيه الشاعر، 

ن التصور، وجه الشبه الذي جيمع بني ويتصور رضًبا م

حركة رجل البغلة ويد العاجن، وكذلك ما بني يد 

البغلة ويد اخلابز، لكنَّه إدراك عىل اجلملة، وتصور عام 

ال يقف عىل حقيقة إحسان الشاعر، ومدى دقته يف 

ا من أي وجه كان ذلك احلسن،ومن  رسم املشهد، أمَّ

صوير، فذلك يشء تلك الرباعة يف الت أيَّة جهة جاءْت 

ال حُيصل إالَّ بمثل معرفة عبد القاهر بأرسار احلوادث، 

 وبمثل شغفه يف تتبع ذلك وحماولة تفسريه وبيانه.
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 صورة عىل منهج عبد القاهر:الصورة السابعة:

 هيئة األحدب يف بيتي ابن الرومي، يقول:

ه  وَغاَب َقَذال ه   ع 
ت  َأخَادِ  َقُص 

ََتبٌِّص َأن  ي    َفعاَ ــــ صفَكأّنه  م 

ِفعت  َقفَ  ًة ـــــوكَأنَّام ص   اه  َمرَّ

عاـــوَأحسَّ ثانيًة َلا َفتَج    (1)مَّ

 .(316م: 1996)شوقي ضيف، 

عنوان هيئة األحدب أنَّ رقبته غائبة، ورأسه غائص 

يف كتفيه، وأعىل ظهره كأنَّه جزء من وسط رأسه، 

وحتى يرسم ابن الرومي هذه الصورة، ذكر تفصيلني 

ا البيت األول فهو مهمني ، وكالمها يف البيت الثاين، أمَّ

ذكر للمعنى عىل طريقة اإلمجال، ورسم للصورة يف 

 معاملها العامة.

ا يف بيان أثر التفصيلني وذكر القيدين فنقول:  أمَّ

صحيح أنَّ َمن يرتبص أو ينتظر أْن يصفع، قد يأخذ 

حذره، وحياول أْن يغيب عنقه بني كتفيه ليجنبها 

لكن يبقى يف روعه احتامل أنَّه قد ال يصفع  الصفع،

وهذا الشعور، يمنعه من املبالغة يف ردة الفعل، فيبقى 

إًذا قسم من رقبته ظاهًرا، وعندها ال تشبه من هذه 

 حاله، إالَّ رضًبا بعيًدا من الشبه حال األحدب.

وعرف ابن الرومي ذلك وأدرك أنَّ الصورة ال 

وذكر تفصيل بعد تكمل، إالَّ برسم خطوط أخرى، 

                                                
البيتان ليسا يف ديوان ابن الرومي، لكن شوقي ضيف  (1)

د هذه النسبة.  نسبهام إليه، ومل نجد يف املصادر ما يؤكِّ

تفصيل كام يقول عبدالقاهر، عرف ابن الرومي 

هذافأردف البيت األول بآخر يعضده وحيرتز فيه ممَّا 

ا التفصيل األول ففي قوله:  ذكرناه يف البيت األول. أمَّ

)وكأنَّام صفعت قفاه مرة(، هذا التفصيل جيعله عىل 

ا يقني باألمل، وعلم بمقدار اإلهانة، فيعطيه هذا دافعً 

ليبالغ يف إخفاء رقبته. ويعضد هذا التفصيل 

اآلخر،حيث يضيف فيه ابن الرومي خامتة خطوط 

الصورة، وذلك يف قوله: )وأحس ثانية هلا(، ويف هذا 

مزيد يقني بأنَّ الثانية آتية، ويغمر املهدداإلحساس، بأنَّ 

للفائتة أخًتا تالية أوشكت عىل الوصول. وتأمل قوله: 

ب أنيقول: )أخرى(، ألنَّ قوله )ثانية( )ثانية(و ملاذاجتن

لفظ دال عىل الرتتيب، ومن معاين الرتتيب أنَّ الثاين 

قريب من األول ومالصق له، وهذا كله يعطي 

إحساًسابأنَّ الصفعة األوىل ال تنتهي حتى ترتتب عليها 

الثانية وتعقبها مبارشة. وجميء الصفعة الثانية، يف حال 

كبرًيا وقوًيا يف النفس، حضور مذاق األوىل حضوًرا 

يؤدِّي إىل املزيد من التجمع وبذل جهد إضايف إلخفاء 

الرقبة وتقصري األخادع،وهذا كله يدفعه إىل أْن ُيلقي 

بكتفيه باجتاه رأسه، فال يبقى له أثر لرقبة ُتصفع، وتلك 

 متاًما هي هيئة األحدب.

 

 اخلاُتة

 وبعد،فإذا ملسنا ضعف البحث البالغي حينًا،أوفقر

تعليقات النقاد عىل الشعر حينًا آخر، أوانرصافهم عن 
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العناية بشعر عرص من العصور حينا، فهذا ليس ألنَّ 

م فاهتم  الشعراء أخطأت مواقع البيان، وليس ألهنَّ

إصابة معادن املعاين، فقد ال تكون املشكلة يف الشعر، 

وقدال يكون الفقر عند أصحاب البيان، بل ربام كان 

هل البالغة ورواد التذوق، خيطئوَن أحياًنا السبب أنَّ أ

أسباب استخراج مزايا الشعر، وال يتسلحون باملعرفة 

 الكافية،للتعرف عىل كل أرسار البيان.

ومعهؤالء نجد الكالم املكرور يف كتب البالغة 

والنقد، ويضيق عىل أمثاهلم جمال مقاربة النصوص، 

م ينظرون  فقر أدواهتم ربام ل فيتبع بعضهم بعًضا، ألهنَّ

إىل النص من جهات حمددة، ويرقبون منه  املعرفية 

مواضع خاصة، حيسبون اجلامل مقصوًرا عليها. فإذا 

عدموا اجلامل يف تلك املواضع، وافتقدوا احلسن فيها 

رثوا حال الفن، واهتموا الشعراء يف مواهبهم، ونسبوا 

الفضل إىل املتقدمني. يف حني أنَّ الشعر نفسه قد يكون 

غنًيا، موفور احلسن، لكنَّ املشكلة يف الناظرين 

فيه،تكمن يف قلة معارفهم وفقر أدواهتم، وضيق 

عطنهم، فإذا توافر فيهم َمْن يمتلك معرفة أوسع 

انفسح أمامه جمال القول، وظهرت له مواطن جديدة، 

 يستكشف منها أسباب اجلامل.

وفيام عرضناه من كالم عبدالقاهر دليل عىل ذلك، 

َف نفسه بمعرفة أرسار  -كام بدا بّينًا-الشيخ فإنَّ  قد َثقَّ

كثري من مظاهر الطبيعة واألحداث اجلارية، فأثمر 

ذلك طريًقا بديعة ملعرفة أرسار من الفن مل هيتد إليها 

غريه، وسبياًل للنظر إىل جهات من احلسن مل يقف 

 عندها سواه.

وبمثل هذه املعرفة تتجدد البالغة، وتغزر ساحات 

د، وال نعود نسمع معاًدا من القول مكروًرا،لكن النق

 هذه املرة ليس يف الشعر، بل يف البالغة والنقد.

وأهم من ذلك، لو توافر عدد من النقاد وأهل 

البالغة بعد عبدالقاهر، وأخذوا أنفسهم، بمثل 

معرفته، ونظروا إىل الشعر من هذه اجلهة اجلديدة، 

الباب، جمااًل من  لربام صار ما وقف عنده الشيخ يف هذا

الفن واضًحا، يتبارى فيه الشعراء، وميداًنا متعارًفا، 

يتسابقون فيه ويتدافعون، وإذن النفسحت أمامهم 

أبواب جديدة من القول، وجماالت واسعة من الفن، 

ولربام وجدوا معها مندوحة، عن تكرار القول يف 

األغراض املعروفة والفنون املرتادة، التي سببت السأم 

 ى متذوق الشعر، وأورثت امللل عند القارئ.لد

ثم إنَّ إعامل عبدالقاهر ملنهجه هذا، يكشف لنا 

شيًئا مهاًم للغاية،وهو أنَّ معظم شواهده الشعرية يف 

هذا الباب الذي عرضنا له،ليست من الشعر اجلاهيل 

واألموي،بل هي من الشعر املتأخر أو )املوّلد إْن 

النقاد التقليديون عىل شئت(، ذلك الشعر الذي اعتاد 

 اإلزراء به حينًا،وجتاهل ما فيه من اإلبداع حينًا،

واإلشارة إليه بالرسقة إْن كان فيه سبق إىل معنى مبتكر 

حينًا آخر، وكان النقاد يرون هذا الرأي يف الشعر 

م كانوا ينظرون من الشعر باًبا من الفن، هو  املولد، ألهنَّ
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وا يتخرّيون من الشعر وافر يف الشعر اجلاهيل،حيث كان

)الكالم اجلزل والقول الفصل(، ويستجيدون منه 

)املثل السائر والبيت الشارد و...(؛ ومن هنا اختذوا 

م مل  -يف الغالب-من الشعر اجلديد موقًفا سلبًيا،ألهنَّ

 جيدوا فيه شيًئا حمدًدا،كانوا يبحثون عنه.

 وههنا يقيم الشيخ عبدالقاهر املعادلة،ويفتح منفًذا،

قد يكون فيه بعض اإلنصاف للشعر املولد، وربام 

يتخلص به من بعض املظلومية التي وقعت عليه، فهذه 

ساحة فيها حياد، إذ ليس فيها فضل لقدم وال جتد 

فيهامكانة خاصة لعمود الشعر وال للمعاين املأثورة 

واملتوارثة،فهنا اليشفع للشاعر غري حذقه، ونفاذ 

 بصريته ودقة بارصته.

اجلملة إذا كان عبدالقاهر يفتح هبذا باًبا وعىل 

ه يفتح  للنقاد أبواًبا،  جديًدا للشعراء يتبارون فيه،فإنَّ

يتوجب عليهم فيها تثقيف أنفسهم بمعارف شتى، 

 زيادة عىل إتقاهنم شؤون اللغة.

 شكر وتقدير:

يشكر الباحث مركز بحوث كلية اآلداب بجامعة 
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