
النظم نظرية
الشعر وقراءة

القاهر عبد عند
الجرجاني
 إعـــــداد

محمد توفيق محمود 
سعد

والنقد البلغاة أستاذ
العربية اللغة كلية في القسم ورئيس

الزأهر جامعة
الكوم شبين الشريف



الرحيم الرحمن الله بسم

محمد سيدنا على والسلما والصلةا العاملين رب لله الحمد

أجمعين وصحبه آله وعلى

العربية اللغة كلية مجلة نشرفي قد البحث هذا فإن بعد أما

العدد الكوما شبين – المنوفية – الشريف الزأهر جامعة

هـ1423 والعشرين الحالدي

لكل ،وأذنت العلم طلب يدي بين أضعه أن أحببت وقد

أن شريطة تًجاري غير نشًرتًا وينشره يطبعه أن مسلم

أو زأيادةا ودونما مصحف ول محرف غير الصل على يحافظ

أو قرآنية آية كتابة في خطأ من وقع ما إل تًغيير أو  نقص

نبيوي حديث

النافع العلم من يراه بما بحاشيته يعلق أن مسلم ولكل

ًقا ،ونحن أهله بين رحم العلم فإن ، العلم أهل بادب متخل

في والتناصح والتواد بالتراحم الناس أولى العلم طلب

التوفيق ولي والله   ومحبة رفق

ورئيس والنقد البلغة أستاذ سعد محمد تًوفيق محمود

شبين الشريف الزأهر جامعة  العربية اللغة كلية في القسم

الكوما

 النظرية في القول سياق                                    
ًا القاهر عبد الماما كان ما إذا ـابه مستفتح ـل كـت "دلـئ

مــن البيان علم ومنـزلة العلـم، فضل العجازأ" ببيان
أـصـله رـسـوخ ـمـن الرـغـم عـلـى وأـنـه الفـضـل، ـهـذا



ذـلـك لـقـي ـمـا الضيم من علم يلق لم فرعه، وبسوق
ًا دقائق العلم هذا في أّن أبان قد فإنه العلم، وأسرار
مـسـتقاها ولـطـائَف والفـكـر، الروية بها العلـم طريق
ـا، ُهدوا قد قوما بها ينفرد معاٍن وخصائَص العقُل، إليـه

الكلما. في المزية عرضت أن في السبب وأنها
ـهـو اـلـذي بالـشـعر العلم فضل يبين ذلك بعد من وهو

أـسـاس هو الذي بالنحو العلم وفضل التصوير، ميدان
أـنـه فيـقـرر البلـغـة، ـجـوهر بـيـان إلى يدلف ثّم البناء،

معـنـى ـفـي العـلـم أـهـل كلما في نظر العلم خدما منذ
ضربين: كلمهم فوجد والفصاحة، البلغة
َهَجالول: َن يدلك فهو والرمز، اليماء نهج أصحابه فيه  
ٍةا دللَة المعنى على وإلحة.  إشار

َهَجوالخر: َن عـلـى دلـلـة دون الـمـوطن بيان أهله فيه  
ًا نفسه؛ الشيء وـلـم((بنفـسـك:  إلـيـه السعي على حث

ـفـي العلـمـاء ـقـاله فيـمـا أنظر العلم، خدمت منذ أزأل
بـيـان وـفـي والبراعة، والبيان والبلغة الفصاحة معنى

فـأجد بها، المراد وتًفسير العبارات، هذه من المغزى
ـالرمز ذـلـك بـعـَض ـاء، ـفـي والـشـارةا واليـمـاء ـك خـف
ـب، الخبيء مكاِن على كالتنبيه وبعَضه ـِع ليطـل وموـض
الطرـيـق ـلـك يفـتـح وكما فيخرج، عنه، ليبحث الدفين

لتبـنـي القاـعـدةا ـلـك وتًوـضـع لتـسـلكه، المطلوب إلى
ـا ـم)1))( …عليـه ـن . فـه ـك مـشـير بـي ـى يبعـث ـة عـل إحاـل

ًا، التلميح أن دون الـشـيء مـكـان عـلـى وداٍل تًـصـريح
ًا لك يبينه ًا.  أو تًصريح تًلويح

ّين ثم أَشار من إشارات في النظر من انتهى قد أنه ب
ـأ و ـن وألحا، أوـم ـر وـم ـا النـظ ـى دّل فيـم ـان عـل المـك

انتهى شأن؛ ذي أمر إلى ذلك من وانتهى فيه، فبحث
الخـطـاب بلـغـة معنى شأن في عليه المعول أّن إلى
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ّيـتـه) أّن وفـصـاحته ًا (أدب ًا ههـنـا: نظـمـ ـ ًا وتًرتًيـب وتًأليـفـ
ًا، ًا صياغة ههنا وأن وتًركيب ًا وتًـصـوير ًا. ونـسـج وتًـحـبير
الكلما شأن في الثمانية الخصال هذه أن إلى وانتهى
الـصـناعات ـفـي أنـهـا إل الـصـناعات، شأن في سبيلها
الـصـناعات في قائمة مجازأ. فهي الكلما وفي حقيقة،
ـفـي ولكنـهـا الفعلـيـة، الحقيـقـة ـسـبيل عـلـى اليدوـيـة

ـفـإّن ذـلـك ـمـن وبرغـــم المـجـازأ، ـسـبيل عـلـى الكلما
الكلما في الثمانية السمات هذه بين المفاضلة معيار

.)2(الصناعات في عيارها هو هو
ـبـدأت أنـهـا تـًـرى الثمانية هذه في نظرت ما إذا وأنت

عـلـى نـسـقها ـقـد الماما وأن بالتحبير، وانتهت بالنظم
"دلئـــل كتـابه مـن مـوطن أي فـي منـه يـقـع لم نحو

رأـيـت نسقها في نظرت إذا وأنت غيره، العجازأ" ول
ًا؛ النغمي تًوقيعها في (تـًـأليف وتًرتًـيـب)، (نـظـم تًوازأـنـ

وتًـحـبير). وـهـذا (نـسـج وتًـصـوير)، وتًركـيـب)،(ـصـياغة
ًا فـيـه تـًـرى النـسـق ـهـذه مـنـازأل إـلـى يـشـير تًـصـاعد

بلغـتـه: النـظـم، فمـبـدأ الخطاب، بلغة من السمـات
ومنتهاها: التحبير.

ـكـل قـسـمان، الكلما لبلـغـة الثمانـيـة الـسـمات وهذه
ضربان: قسم وكل سمات، أربع قسم

واـلــترتًيب، البـنــاء: النـظــم  ـســماتالول:     القـســم
ـأليف ـالول والـت ـتركيب. ـف ـاني واـل درـجـة يمثلن والـث

ـة الكلما عناصر بين الجوار ـــغ: (علـق ـة)، البلي ظاهرـي
ـالث ـع والـث عناـصـر بـيـن الـحـوار درـجـة يمثلن والراـب

 ـسـماتالـثـاني:      القسمباطنية) البليغ: (علقة الكلما
والتحــبير. والنســج والتصــوير، التصــوير: الصــياغة

ــالول ــاني ـف ــة يمثلن والـث ــناعة الســـبك درـج (ـص
درـجـة يمثلن والراـبـع والـثـالث المعـــادن) والرـسـم،

النسيج) والنقش. (صناعة الحبك
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ومنتهاه: "تًركيب". والتصــوير مبدؤه: "نظم"، البنـاء
ومنتهــاه: "تًحــبير". فالتناســق مبــدؤه: "صــياغة"،

ـان ظــاهر التصــاعدي ـي للعـي ـع ـف ـذ جـم ـذه وتًنفـي ـه
الفرـيـد، الموـضـع ذـلـك ـفـي النـحـو هذا على السمات

كتـبـه. وـهـذه ـمـن موطن أي في مثله يتكرر لم الذي
ـة الـسـمات ـة الثمانـي ـا جامـع ـاما يـعـرف لـم بلـغـة بتـم
سيأتًي. كما بلغته، عمود به ولما الخطاب،

ْذ وهو ـي العلماء مقالة في قائم هذا أّن إلى يشير إ ـف
يكـون أن حـقـه وـكـان وجوهرـهـا، البلـغـة معـنـى بيان

ًا، ـ ـمـا خلف عـلـى وـجـده ـقـد ـبـأنه يـصـرحا ـفـإنه كافـي
إـلـى عظيـمـة حوجاء حاجة في كثير يزال فما حسب،
وتًبيين. تًفصيل

كــاف غير الفصاحة تًفسير في الجمال أّن يؤكد وهو
فـشـأن الن، بـهـا العـلـم ـفـي مغن وغير معرفتها، في

أن يكفيك ل أنه فكما كلها، الصناعات شأن الفصاحة
ـال ـك: النســج يـق ـو ـل ـب ـه ـزل تًرتًـي ـى للـغ ـه عـل وـج

ـض إلى بعضها البرسيم لطاقات وضّم مخصوص، بـع
حقيـقـة عـلـى يوقـفـك ل ذـلـك ـفـإّن شتى، طرق على

الكلما نظــم شأن في كمثله فالمر وطريقته، النسج
.)3(وبلغته
المنـهـج ـضـرورةا الـقـاهر عـبـد الـمـاما ـقـرر ـثـّم وـمـن

أـكـثر ـمـن فـهـو بالبلـغـة، العـلـم ـشـأن ـفـي التحليـلـي
ل فالبلـغـة والتحلـيـل، التفـصـيل إـلـى اقتـضـاء العلوما
ًا لـهـا تًنصب أن(( يكفي ًا تًـصـفها وأن ـمـا، قياـسـ وـصـف

ً فيها وتًقول مجملً، معرفتـهـا تًكون ل بل مرسلً، قول
الـيـد وتًـضـع وتًحـّصـل، الـقـول تًفـّصـل ـحـتى شيء في

وتًـعـدها الكـلـم، نظم في تًعرض التي الخصائص على
ًا وتًسميها واحدةا، واحدةا ًا، شيئ ـون شيئ ـك وتًـك معرفـت
َنِع معرفة ـط كل علم يعلم الذي الحاذق، الّص ـن خـي ـم
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القـطـع ـمـن قطـعـة وـكـل الديباج، في الذي البرسيم
ّطع، الباب في المنجورةا الـُجـّر ـمـن آـُجـّرةا وـكـل المق

.))البديع البناء في الذي
العـلـة، تًـشـفي ل أنك واعلم((آخر:  موطن في ويقول

ّد تًتـجـاوزأ ـحـتى اليقـيـن، ثلـــج إلى تًنتهي ول العـلـم ـَحـ
ً بالشيء ـك ل وحتى مفصلً، به العلم إلى مجمل يقنـع

وـحـتى مـكـانه، ـفـي والتغلغـــل زأواـيـاه ـفـي النـظـر إل
ـى منبعه، عرف حتى الماء تًتبع نكم تًكون ـفـي وانتـه

أن إـلـى فـيـه يصنـــع اـلـذي الـعـود ـجـوهر ـعـن البـحـث
.))فـيـه ـهـو اـلـذي الشجر عروق ومجرى منبته، يعرف

ـق ًا مقـتـض التفـصـيل ذـلـك وتًحقـي ً ـصـبر عـلـى جميل
ّتأمل، ًا ال ًا وإدمان نبيل المطمح فإن التدبر، على حميد

جميل. والمستشرف
ْذ وـهـو النـظـر ـفـي التحليـلـي المنـهـج فريـضـة ـقـرر إ

ــي ّي، البلـغ ــد ــرر والنـق ــه يـق ــل فريـضــة مـع التأوـي
ـة للســمات الموضــوعي ـع ول للخطــاب، البيانـي يقـن
اـلــتي الذاتًـيــة النطباعـيــة والتوجيـهــات ـبــالتعليلت

ـد ل ـن تًتوـل ـة ـم ـات موضــوعية رؤـي فصــاحة لمقوـم
ـلـك: أـنـه أبيـنـه أن أردت ما وجملة((الخطاب. يقول: 

أن ـمـن تًـسـتجيده ولـفـظ تًستحـسـنه، كلما لـكـل لـبـد
معقوـلـة، وعـلـة معلوـمـة جهة ذلك لستحسانك يكون
وعـلـى ـسـبيل، ذـلـك ـعـن العـبـارةا إـلـى لـنـا يكون وأن

.)))دليل ذلك من ادعيناه ما صحة
ـوعي التأويل فريضة تًقريره في وهو ـة الموـض والباـن
الوـفـاء عـلـى بالـقـادر واحد كل ما أنه يعلم العلل عن

كليـــة النـظـر ـيـترك أن إلى يدعـو ل وهذا ذلك، بتماما
ـم إذا لـيـس أنه واعلم((بالتماما:  الوفاء لعدما تًمـكـن ـل

تًـعـرف وأن الكل، في النظـر تًرك وجب الكل معرفة
قّل، وإن فيه، ذلك معرفة يمكنك فيما والسبب العلة



ًا فتجعله ّد أن مـن أحـرى تًعـرف، لـم فيما شاهد تًُسـ
ـاب ـة ـب الفهـــم ـعـن وتًأخذهـــا نفـسـك عـلـى المعرـف

))والهوينـا الكسل وتًعودها والتفهم

ــ المـاما عنـد ــ تًصـاحبها والتذوق التأويل موضوعية
مـواطن إلـى تًهـدي إباـنـة ثمارـهـا عـن للبانة قابليتها
وأسبابه. الجمال

مقالــة إلى ناقدةا بعين ناظر القاهر عبد بالماما كأني
الجرجاني القاضي ومقالة "الموازأنة"، "المدي" في

النـفـس، ـفـي الكلما مواقع شأن "الوساطة" في في
ـن وأن ـال الحســن ـم ـن ـم ـة تًمـك ـن الباـن أســبابه ـع

ـول ـالمه. يـق ـدي:  ومـع ـرى أل((الـم ـه تـً ّـن ـد أ ـون ـق يـك
ـسـائر فيهـمـا موـجـود عـيـب، كل من سليمين فرسان

أـحـدهما ويـكـون والنجاـبـة، والـجـودةا العـتـق علـمـات
ّ يعلـمـه ل بـفـرق الـخـر ـمـن أفـضـل الـخـبرةا أـهـل إل

ـفـي البارعـتـان الجاريـتـان وـكـذلك الطويـلـة، والدرـبـة
ـكـل ـمـن الـسـليمتان الوصف في المتقاربتان الجمال
ـحـتى الرقـيـق، ـبـأمر الـعـالم بينهـمـا يـفـرق ـقـد عيب،
ً الثـمـن ـفـي بينهما يجعل ًا، فـضـل ـلـه قـيـل ـفـإذا ـكـبير

علـى الجاريـة هـذه أنـت فضـلت أيـن وللنخاس: من
عـلـى الـفـرس ـهـذا أـنـت فـضـلت أـيـن وـمـن أختهـــا؟
بينهـمـا، الـفـرق تًوـضـح عـبـارةا عـلـى يقدر لم صاحبه؟

وـطـول دربـتـه وـكـثرةا بطبـعـه واـحـد ـكـل يعرفه وإنما
ـان يتقارب قد الشعر ملبسته. فكذلك ـدان البيـت الجـي

أجود أيهما الشعر لصناعة العلم أهل فيعلم النادران،
ًا معناهما كان إن كان إن معناه في أجود وأيهما واحد

ًا معناه .))مختلف
ـصـورتًان تًـكـون ـقـد أـنـه إـلـى القاـضـي يذهب وكمثله

والـخـرى الكمال، أوصاف إحداهما استوفت حسيتان
أحظــى وهــي المحاســن انتظــاما فــي دونهــا مــن



قايـسـت وإن تًعـلـم ل ـثـم(( ـبـالنفس، وأعلق بالحلوةا،
ًا المزـيـة لـهـذه وفـكـرت ونظرت واعتبرت ولـمـا ـسـبب
ـه خصــت ًا ـب ـذلك … مقتضــي ـد الكلما ـك ـه ... تًـج مـن
ّذب ... قد الوثيق المحكم ـم التهذيب كل ُه ـد ... ـث تًـج
.))نبوةا عنه لفؤادك

البـيـان ـفـي الحـسـن مـعـالم أّن عـنـدي أبـيـن هو الذي
ًا يبلغ ما درجات: منها على قادرةا اللسنة تًكاد ل شأن

فـهـو ـشـرفه، وـسـمو ـقـدره لعـلـو سببه؛ عن الفصاحا
اليضــاحا على قدرةا اللسان يجد ول القلب يتبينه مما
ـمـادون أـمـا والجـمـال، الحـسـن ـمـن الدرجة تًلك عن
ـبيين التعليل على مستعصية غير فإنها ذلك ًا. والـت ـ مـع

ـت ـا إذا وأـن ـــاب كـشـفت ـم ـثير أسبـ درجـــات ـمـن ـك
يطاق ل وسموها لشرفها درجة منه وبقيت الحسـن،
ـفـي النطباعي التذوق من ذلك فليس عنها، الفصاحا

شيء.
ـهـذا، ـسـلطان تًـحـت يـقـع نفســـه القاهر عبد والماما

ًا يعلل ل فهو ًا العـلـة، عن يبين ول أحيان يحيلـنـا وأحياـنـ
أيدينا أو يده يضع أن غير من أنفسنا في نجد ما على
ـو لمن ظاهر وهذا وأسبابـه، الحسـن معـالم على يتـل

"الدلئل" و"السرار". كتابيه
الوـقـوف ـفـي منهجه بنى القاهر عبد الماما أن المهم
(أدبيـتـه/ وفصاحتــــه الخـطـاب بلـغـة تًماما به ما على

التحلـيـل عـلـى البلـغـة، تًـلـك عـمـود به وما شعريته)،
ـى والتفصــيل، ـذوق وعـل ـل الـت الموضــوعي، والتأوـي
عـلـى الـقـائم غـيـر اـلـذاتًي النطـبـاع ـمـن والتحاـشـي

موضوعية. معرفة
الخـطـاب بلـغـة ـسـمات نـسـق قد الماما كان ما وإذا

معـنـى ـفـي العلـمـاء مقاـلـة ـفـي رآـهـا كـمـا وفصاحته،
ًا والفصـاحة البلغة ًا نسـق محقـق هـو مـا بيـن جامـعـ



َده، تًماَمها الخطاب لبلغة الوقـوف يرتًـض ولم وعمو
ـد ـان عـن ـا المجـمـل، الخـفـي البـي التفـصـيل إـلـى ودـع

ـبيين ًا؛ المرـيـن ـفـي والـت ـ ـإنه مـع ـدأ ـقـد ـف بتفـصـيل ـب
إلــى الطريــق وتًــبيين الخطــاب، بلغــة مقومــات
تًحقيقها.
وفصاحته:     الخطاب     بلغة     مقومات

ـول ـاما:  يـق ـن((الـم ـوما وـم ـه المعـل ـى ل أـن ـذه معـن لـه
] وـســائر …والفـصــاحة البلـغــة [معـنــى العـبــارات

ـا ـا يـجـري ـم ـا مجراـه ـرد مـم ـه يـف ـالنعت اللـفـظ فـي ـب
ـفة، ـه وينـسـب والـص ـل فـي ـة الفـض ـه والمزـي دون إلـي

وتًمامـهـا، الدلـلـة بحسن الكلما وصف غيُر ،)4(المعنى
أبهى هي صورةا في تًبرِجها ثم ،)5(ِدللًة كانت له فيما

ّق وأعجب، وآنق وأزأين ـهـوى عـلـى تًـسـتولي بأن وأح
وأوـلـى القـلـوب، ميل من الوفر الحظ وتًنال النفس،

ْغم وتًطيل الحامد، لسان تًطلق بأن .)6))(الحاسد َر
ـلـه ـهـي الخـطـاب، بلـغـة لتـمـاما ثلثا خـصـال فـهـذه

أي: بالدلـلـة، متعلـقـة تـًـرى كـمـا وهي كلية، مقومات
المـقـاما ـفـي متعلقة وليست معناه، على الكلما دللة
حـيـث ـمـن وبالمـعـاني ـهـي، حـيـث من باللفاظ الول
هي.

الخطاب بلغة تًماما لخصال البيان ذلك الماما أتًبع ثم
جـهــة ول((بـقــوله:  تًحقيقـهــا إـلــى الطرـيــق ببـيــان

ـمـن المعـنـى تـًـأتًَي أن غـيـر الخـصـال ـهـذه لستعمال
اـلـذي اللـفـظ ـلـه وتًختاَر لتأديته، أصح هي التي الجهة

ـبـأن وأـحـرى ـلـه، وأتـًـم عـنـه، وأكـشـف ـبـه، أخص هو
ً يكسبه .)7))(مزية فيه ويظهر نبل

4() (   )    : للصياغة  الولية المواد ّور المص غير المعنى بالمعنى .يريد
ماجدةا:          ()5 دللة ذات اللفاظ كانت له ما في وتًمامها .أي
43الدلئل:  ()6 .
السابق  ()7 .الموضع



ــن جـــامع فـــالطريق ــدال، الكلما عنصـــري بـي (اـل
البلـيـغ ـيـأتًيه طريق له فالمدلول/ المعنى والمدلول)؛

يـشـير الـمـاما وـكـأّن أبوابـهـا}، من البيوت {وأتًوا منه
لطراـئـق والتبـصـر الرواـيـة بكثرةا البليغ ثقافة أن إلى

ـداع ـفـي الئـمـة ـانيهم، إـلـى الـب عـلـى والوـقـوف مـع
ـو مراداتًـهـم إـلـى ـمـذاهبهم ـع ـه إـلـى الملـحـب المهـي
وتًوـصـيله، تًصـويره ـيـراد اـلـذي المعنى، إلى الوصول

الئـمـة ـمـن المطرـفـة الـمـذاهب تًـلـك ـسـلوك وـلـول
تًواـصـل والمتلـقـي الدـيـب بـيـن تًحقق لما المبدعين،

علـى الدـيـب بملفوظ يستدل أن المتلقي أمكن ولما
مكنونه.

أـسـس عـلـى اختـيـاره يـتـم أن ـبـد ل واـلـدال/ اللـفـظ
خمسة:
لفظ هنالك فليس بمعناه، أخّص يكون أن

فالبـيـان أـخـص، ـبـه هو آخر لفظ مقاما يقوما
ـي ـرف ل الدـب ـترادف، يـع ـل اـل ـرف ول ـب يـع

التواطؤ.
ـون وأن ـظ يـك ـن أكشــف اللـف ـاه، ـع معـن

ـمـال معـنـاه خبـيـات ـمـن يـسـتبقي ل بحـيـث
تًبلغه. أن للشعة يمكن

يحيط بحيث للمعنى أتًم اللفظ يكون وأن
ـائقه بـكـل ـائقه دـق ـده، وـشـوارده ورـق وأواـب

ه يتمـم اللفــظ غيـر إلى الديب يحتاج فل ب
اخـتـار، اـلـذي اللـفـظ ـفـي عـجـز من معنــاه

اليفاء على بالقدير لفظ كل فليس ثم ومن
المراد. المعنى بحق

ـأن أحــرى اللفــظ يكــون وأن يكســب ـب
ـى ً المعـن ـون ل نبل ـه يـك ـم إذا ـل ـن ـل ـو يـك ـه

بـعـض ـفـي فـكـأن عليه، والدال عنه، المعبر



ـس ما للمعاني الزائد العطاء من اللفاظ لـي
موقعها. أو صيغتها أو بجرسها إما لبعضها،

ـفـي ُيظـهـر ـبـأن أـحـرى اللـفـظ يكون وأن
بغيره. تًظهر ل خبيئة مزية المعنى

مزـيـة) متـجـاوب فـيـه (يظهر الخامس الساس وكأن
الراـبـع: والـسـاس ـلـه)، (وأكشف الثاني الساس مع

(وأتـًـم الـثـالث الـسـاس مع نبلً) متجاوب يكسبه (أن
.)8(له)

ـا ـذف وهـن ّي يـق ـاط العنصــرين الســؤال: أ ـة مـن بلـغ
ًا ـكـان ـمـا وـهـذا معـنـاه؟ أما لفظه الخطاب؟ مطروـحـ

أيهـمـا إـلـى والمعـنـى اللـفـظ بقـضـية النقاد بعض عند
                  الف تًكون
والمعنى:     اللفظ     قضية
الفـضـيلة مـنـاط وأيهـمـا والمعـنـى اللـفـظ قـضـية تًـعـد

القـضـايا أـكـثر ـمـن الدـبـي البداع في بينهما والعلقة
ًا ًا العرـبـي نقدنا في حضور ًا، ـقـديم يلـتـق وـلـم وـحـديث
على فيها واحد نحو على والمحدثون القدمون النقاد
حولها. الحوار احتداما من الرغم

هذه تًربة في ألقيت التي الولى الكلمة على والعثور
ًا المعمرةا الشجرةا تًلك وأنبتت القضية أـمـره، عـسـير
فيـهـا، الوـلـى الكلـمـة صـاحب أحدد أن بملكي فليس
سابقة. عصور في لنقاد مقالت تًجد ولكنك
ـفـي التدوين عصر أوائل في وأسفرت ظهرت ولعلها
ـبـن العـتـابي: كلـثـوما تًرى حيث الهجري الثاني القرن
ـذهب208(ت:  عـمـرو جـسـم اللـفـظ أن إـلـى هـــ) ـي
بـإخوان يعـرف عـمـن ـهـذا مثل وجاء المعنى، وروحه
زأمــان نعــرف ) ول3/109( رســائلهم فــي الصــفا

علينا              ()8 به جاد ما راجع تًحقيقها إلى والطريق المقومات بتلك الوعي من لمزيد
القاهر     "     عبد كتابي إلى مدخل كتابه في موسى أبو ."شيخي



ـمـن جماـعـة العـتـابي عن جاء بما أخذ ظهورهم. وقد
ـارتًه، ورددوا النقــاد، ـى عـب ـراه مــا نحــو عـل ـد ـن عـن

ـن "الصــناعتين"، فــي العســكري فــي رشــيق واـب
"العمدةا".

القضـية: أبـي هـذه أعلما مـن علـم إلـى جئنا ما وإذا
 هـ) وكان255- 159( الجاحظ بحر بن عمرو عثمان
ّي نجـد فإننـا آرائـه، بعـض عنـه ونقـل العتـابي، عصر
ًا يروي الجاحظ المـسـجد، في الجمعة يوما رآه مشهد

ـا رأى ـرو أـب ـة الشــيباني عـم ـد الراوـي ـمع ـق ـول ـس ـق
الشاعر:

فإنمــا               البلــى مــوت المــوت تًحســبّن ال
 الرجـال سؤال الموت
ّد               ذا ولكّن موت كلهــما          ذاك من أش
حال كل على

ـو ـــ اـسـتجادتًهما من وبلغ عمرو، أبو فاستجادهما وـه
ً كلف أْن ـ الراوية ًا أحـضـر ـحـتى رجل ودواةا قرطاـسـ

فكتبهما.
ًا الجاحظ يقول ّلق أـثـار وـمـا عـمـرو أبي صنيع على مع
أّن أزأـعـم وأـنـا((والـتـذكر:  الحـفـظ ـفـي ورغبته عنايته

ًا يـقـول ل البـيـتين هذين صاحب ًا، ـشـعر أن وـلـول أـبـد
(الغيـب/ الفتـك/ العيـب) بعـض الحكومـة فـي أدخل

ًا الشعر يقول ل ابنه أن لزعمت .)9))(أبد
أبـنـاء أّن إـلـّي خـيـل وربـمـا((يـقـول:  آـخـر موطن وفي

ًا يـسـتطيعون ل الشعراء أولئك ًا يقوـلـوا أن أـبـد ـشـعر
ًا؛ .)10))(الباء أولئك من أعراقهم كان لما جيد

ـم ـول:  ذـهـب ـث ـيخ وذـهـب((يـق ـو الـش ـرو (أي: أـب عـم
ـفـي (أي: اـلـتي المـعـاني استحـسـان الشيباني) إـلـى

3/130الحيوان:  ()9 .
10()  : والتبيين  4/24البيان .



ـل) ـهـذا من (أي: التي البيتين). والمعاني هذين القبـي
ـة ـق ـفـي مطروـح ـا الطرـي ـي العجـمـي يعرفـه والعرـب
اـلـوزأن إقاـمـة ـفـي الـشـأن وإنـمـا والـبـدوي، والقروي

ـع وـصـحة المخرج وسهولة اللفظ وتًخير وـكـثرةا الطـب
من وضرب صياغة الشعر وإنما السبك، وجودةا الماء

.))التصوير من وجنس النسج
ّ يـجـب اـلـذي ـــ بـسـياقه المـشـهد ـهـذا كلما يفـهـم أل

ًا الجاحظ عثـمـان أـبـا أن إـلـى يـهـدي ـــ عـنـه مقـصـوم
ـهـذين استحـسـانه عـمـرو أبي على أنكر إنما الجاحظ
ـتين ـا، البـي ـا لمعناهـم ـان وإن ومعناهـم منـطـق ـفـي ـك
ًا الفضل ـبـالمعنى ـهـو ليس لكنه منقوض، غير صحيح

ـقـائم معـنـى ـهـو الشعر، في إل واجده غير أنت الذي
الشعر بفن خصوصية له ليس الشعر، غير في حاضر
ـمـا إذا ـفـإنه أجـلـه، ـمـن ويقيد الشعر هذا يحفظ حتى
اـلـذي المعـنـى ذـلـك منك يضيع فلن الشعر منك ضاع
ـفـي مـطـروحا معـنـى إـنـه أجـلـه، من الشعر مقيد أنت

عنترةا: قول مثل في واجده أنت ما بخلف الطريق،
ـذباب وخل ًا         ببـــارحا فلـيـس بـهـا، اـل كفـعـل ـغـرد

ّنم الشـارب المتر
ًا عـلـى المـكـب ـقـدحا        بذراعه ذراعـــه يحك هزج
الجذما الزناد
معـنـى فـهـو غـيـره، ـفـي تًـجـده ـلـم تًقيده لم إن فإنك

ل ـبـل الـشـعر، ـفـن غير في تًجده ل هذا بمثل مختص
عنترةا. قاله الذي هذا في إل تًجده
الطرـيـق" في مطروحة المعاني "إنما الجاحظ فقول

ّ يحـســن "المـعــاني" عـلــى "اللما" ـفــي تًحـمــل أل
يقولـهـا ل فـهـذه المـعـاني، كاـفـة فتـشـمل الـسـتغراق

عـلـى ـجـاء ـقـد أـنـه ولسيما الجاحظ، بله علم، طالب
ـايته ـيـؤذن ـمـا لـسـانه ـالمعنى بعـن أعـنـي الـشـعري، ـب



تـًـراه الـشـعر، ـمـن إل آـخـذه غـيـر أـنـت اـلـذي المعنى
ًا يكون ل المتكلم إّن((يقول:  اللفــظ يعطي حتى بليغ

ويـضـع المعـنـى، ـمـن اللـفـظ ويحـقـق البيان، في حقه
.))مواضعها جميعها
المـعــاني أن إـلــى ـيــذهب ـمــن العـلــم أـهــل وـمــن

ـة المعاني هي المطروحة العاـمـة، الـغـراض أو الكلـي
غـيـر الخاـصـة المـعـاني أنـهـا إـلـى ـيـذهب ـمـن ومنـهـم

المصورةا.
ـد ونجــد اســتدلل نقضــه معــرض فــي القــاهر عـب

البلـغـة بـصـفات اللـفـظ العـلـم أهل بوصف اللفظيين
كلما حملـوا نفوسـهم فـي هذا أقروا … ولما((يقول: 
"اللفـظ" إلـى الفضـيلة فيه نسبوا ما كل في العلماء

اـلـتي الوـصـاف ـفـي ينـظـروا أن وأـبـوا ـظـاهره، على
قـولهم: "اللفـظ" مثـل إلـى الفضيلَة نسبتهم أتًبعوها
موـضـعه" … ـبـه ـنـاٍب ول قـلـق، غـيـر متمـكـن "لـفـظ

ـوا ـم فيعلـم ـم أنـه ـوا ـل ـظ يوجـب ـا للـف ـوه ـم ـن أوجـب ـم
وأـجــراس اللـســان نـطــق يعـنــون وـهــم الفـضــيلة،
أن بينـهـم فيـمـا كالمواـضـعة جعـلـوا ولـكـن الـحـروف،

تًـحـدثا اـلـتي الـصـورةا يرـيـدون وهم "اللفظ"، يقولوا
ـذي ويعنون فيه، حدثت التي والخاصَة المعنى، في اـل

ـاه ـث الجــاحظ عـن ـى الشــيخ قــال: "وذهــب حـي إـل
وســط مطروحــة والمعــاني المعــاني، استحســان
ــق، ــا الطرـي ــي يعرفـه والحـضــري والعجـمــي العرـب
ّي، التصــوير". من وضرب صياغة الشعر وإنما والبدو

ّنفه الـحـديث يأـخـذ ـقـالوا: "إـنـه إذا يعـنـونه وـمـا فيـشـ
َعـبـاءةا جوهرةا، فيرده َخَرزَأةا المعنى ويأخذ ويقّرطه، و
ً ويأـخـذه ديباـجـة، فيجعـلـه ًا" فـيـرده ـعـاطل .)11))(حالـيـ

مصـور، غـيـر ـهـو المطروحا المعنى أن على دال فهذا

11()  : العجازأ  482دلئل .



الـشـعري والتـصـوير الـصـياغة من يتولد ل معنى فكل
الشعر. غير في تًجده الطريق في مطروحا معنى هو

ـه ـهـي، حيث من بالمعاني يستهين ل الجاحظ ل ولكـن
ًا ليس لمعنى الشعر يستحسن أن يرى ـه، خاص أي: ـب

ّنه غيره، في يكون أن يمكن معنى عــن الشعر يجّل إ
ـفـإذا غـيـره، ـبـه يقوما بما العناية في غيره يشارك أن
ًا رأيت ما ذـلـك ورأـيـت لمعـنـى، إل ُيستحـسـن ل شعر

ـى ـر فــي يكــون المعـن ـذلك قيمــة فل الشــعر غـي ـل
معـنـاه أـجـل ـمـن لـشـعر الستحـسـان. فالستحـسـان

الستحـسـان ـهـو ـفـذلك رِحـمـه، ـمـن إل يتولد ل الذي
عنه. صدر وبمن به يعتد الذي

ًا نستحـسـن أن عليـنـا ـيـأبى الـجـاحظ أن القضية ـشـيئ
ـشـيء ـكـل استحسان فمناط به، خاص هو ليس لمر
ًا، بـه ـكـان مـا إنمـا غيـره، فـيـه ـشـاركه مـا أـمـا خاصـ

ُتْحِسَن وإن الستحسان، في قبح فذلك أجله من واس
نفـسـه ـفـي هو الشيء ذلك في استحسنته الذي كان

ًا. حسن
ـه المعنى يهمل بأنه الجاحظ يصم أن لحد أيمكن وأـن
فيـنـا ـيـؤذن اـلـذي وـهـو ،)12(اللفظيـيـن مدرـسـة زأعـيـم

ًا المعنى كان إذا((بقوله:  ًا، واللـفـظ شريف وـكـان بليـغـ
ًا الطـبـع، ـصـحيح ًا الـسـتكراه، ـمـن بعـيـد ـعـن ومنّزـهـ

ًا الختلل، صنيع القلوب في صنع التكليف، عن مصون
.)13))(الكريمة التربة في الغيث

ـشـرف الستحـسـان رواـفـد ـمـن جعل وقد تًسمعه أل
ـه المعنى بلوغ به يعني المعنى وشرف المعنى، ذروتـً

الذي أو السفل الدرك في هو مما ليس أي بابه، في
ـه المعاني، من معنى وكل التماما، طرف على ـا مـن ـم

ـهـو ـمـا ومـنـه ـطـامع، كل من ُينال ل عزيز شريف هو
ص    ()12 انظر الصل  8؟؟؟؟؟ من .
13()  : والتبيين  1/83البيان .



جنـسـه، ـفـي منـزلة علو هو هنا قريب. فالشرف داٍن
ـشـرف وـهـو المـعـاني، ـمـن ـمـا جنس من لنه وليس

وع، جنـس شـرف ل منــزلة أّن يحسـبون فالـذين ون
ا يريدون الشريفة بالمعاني يقولون حين النقاد ا به م
أـهـل ـمـن والمكاـنـة الحـسـب ذوي مـعـاني ـمـن ـكـان

ًا. المـعـاني حـسـبانهم يـكـن ـلـم الـعـالي، البـيـان مـصـيب
ـة، الدانية المعاني قابل ما هي الشريفة ـي القريـب وـه

اـلـتي الجمهورـيـة الـشـعر: المـعـاني مـعـاني ـبـاب في
عقـولهم. بهـا وتًعيث والدهماء، العامة أنامل تًلمسها
ـسـبق الـلـذين عـنـترةا بـيـتي ـفـي تًـجـده اـلـذي المعنى

وبـعـده منزلـتـه، لعـلـو ـشـريف؛ جد معنى هو إيرادهما
ًا وعقولهم العامة أنامل عن ًا. إبداع وفقه

تًماما: أبي مقالة ـ شئت إن ـ هذا في واستمع
ٌق يليها وحــادي َعِجٌل سائ ــــَك ــــُت إلـي ْـث َع أبـكــــاَر َب

ـــــــــــــــــــــــاني المعـ
َي للجـمــــــاجم ـهــــــواد

ــــــــــــــــــــــوادي واله
َبى ـعـن جوائَر ـا َـن الـقـوما ُذ

ــــــــــــــــــــــــــرى حـي
ِء من والّسنــاد فيها القوا َد ــدا ــر ـش ــــَة الـْس سالم

ـــــــــــــــــــــــواحي ّـن ال
َـنـْت إذا َلُس َحَر َتـْسـ ـفـي ف

ــــــــــــــــــــــــــاد القيـ
ُلها ّل ٍر قْرُن بذكرَك يذ ْكــــ ِف

ــي ــــوافي نظـــم وـف الق
ِعَمـــــــــــــــــــــــــاد وال

ْدحُا الـهـاجس ـفـي لـهـا الـقـ
ــــــــــــــــــــــــى ّـل المع

الهيثم: بن محمد الحسين أبي بمدحة يشدو واسمعه
ــان وإن ــي ـك ًا ـل ــ طوـع

ـــــــد ولســــــــت بجاـه
الـشـعر أبلغ حتى سأجهد

ـــــــــــــــــــــــــأوه ـش
غـيـر أنـنـي ـفـاعلم عدوك

حاـمــــــــــــــــــــــــــد
ْدك لم أنا فإن عنــي يحم

ًا صــــــــــــــــــــــــاغر
ـمـن الـفـاق ـفـي وتًنـقـاد

قائـــــــــــد غيـــــــــــر
غـيـر ـمـن تًنساق بسياحة

ـســـــــــــــــــــــــــائق
ـــا ـــي موـضـــحات لـه ـف

الجلـمـــــــــــــد رؤوس
اللـيــالي تًخطوـهــا جلق
ــــــــــــــــــــدت وإْن ـب



ّدت ًا ور قلـوب مـن عزوب
ـشــــــــــــــــــــــــوارد

ـســـــلت ـشـــــردت إذا
ـشـــــــانئ ـســـــــخيمة

ـارب ـا أـق رـجـال ـمـن دنـي
أباـعــــــــــــــــــــــــــد

ـعـدو ـمـن ـصـديقا أفادت
وغــــــــــــــــــــــادرت

ًا أفق كل إلى ـد ـر واـف غـي
وافـــــــــــــــــــــــــــد

تًـرى تًـزال إن مـا مجنبة
لـهـــــــــــــــــــــــــــــا

ــن ـعــن إل فتـصــدر يمـي
وشــــــــــــــــــــــــاهد

ْذن تـًــرد لـمــا ومحلـقــة أ
ـســـــــــــــــــــــــــامع

ـعـن ـــ يبـعـد ـ يشرف الذي الشريف المعنى هو ذلك
قائلً: شئت إن العامة. واسمعه أيدي تًلمسه أْن

مـثـل المجد نـــار قدحا في
زأـنـــــــــــــــــــــــــــادي

الـشــعر مـخــبرات ـســل
ـــــي ـــــت ـهـــــل عـن بـل

ــبقت َقها ـس ــواب ــــه ـس إلي
ــــــــــــــــــــــــــادي جيـ

إل منطـــق حلبــة أبق لم
وـقــــــــــــــــــــــــــــد

ـى ـن أبـق ـواق ـم ـي الـط ـف
ـــــــــــــــــــــــــاد الجيــ

جـــودك أعناق في أبقين
ًا ــــــــــــــــــــــــوهر ـج

يكــون بأن جدير وصنعته شعره "حبيب" عن وحديث
أـبـدع ـمـن ظـنـي في فهو ناقدةا، تًحليلية دراسة مناط

ـع ـن وأمـت ـم ـم ـن تًكـل ـعره ـع ـن ـش ـنعته. وأـظ أن وـص
النـقـاد مقاـلـة عـلـى الوـقـوف من أولى عليه الوقوف

وحدها. شعره في
فتلمـيـذه بـذلك، عـنـي اـلـذي وـحـده "ـحـبيب" لـيـس و

البحتري: يقول بذلك، "الوليد" معني
حـلـي مـقـدار مـا يـدر ولم
ـــــــــــــــــــــدي ول عـق

يـر لـم الدهر هذا أيذهُب
موضــــــــــــــــــــــعي

ـــع ـات يبي ـــارما ثميـن المك
ـــــــــــــــــــــــــد والحم

تًاجـــر وهـــو مثـلـي ويكد
ـســـــــــــــــــــــــــؤدد

وأتًعـبـن قبـلـي ـَمـن تًعلقن
بعـــــــــــدي َمـــــــــــن

بـرد جــامع شـعر سوائر
الـعـــــــــــــــــــــــــــل

ـي داود تًقدير لحكـامها ـف
الســــــــــــــــــــــــــرد

ـــدر ـــــا يـق ـــــانع فيه ص
ـــــــــــــــــــــــل متعـم

المـقـدما الراـفـد ـهـو الذي الشريف المعنى أن المهم
ـى ذلك هو الجاحظ، عند البديع للشعر ـد المعـن المتوـل



عـقـول وـعـن العاـمـة أـيـدي ـعـن البعيدةا الصياغة من
الدهماء.

رـحـم ـمـن إل يـكـون ل الشريف المعنى هذا كان ولما
الشــأن وإنما((يقول:  الجاحظ نرى الشعرية الصياغة

المـخـرج، وـسـهولة اللفـظ، وتًخـيـر الـوزأن، إقامة في
فإنما السبك، وجودةا الطبع، صحة وفي الماء، وكثرةا

ـن وضــرب صــياغة الشــعر ـس النســج ـم ـن وجـن ـم
.))التصوير

اـلـوزأن" استحـسـانه: "إقاـمـة للـشـعر يحـقـق ما جعل
المعـنــى إل ذـلــك عـبــارةا وـهــل اللـفــظ"، و"تًخـيــر

لـشـريف اللـفـاظ يقول: شريف الذي وسياقه؟. وهو
تًـلـك وليـسـت المـعـاني، لـسـخيف وـسـخيفها المعاني

النـســب ذوي مـعــاني أنـهــا ـمــن ـشــريفة المـعــاني
ـم نـسـب ل َمْن معاني السخيفة وأن الشريف، ول لـه

ٍد من تًقال ل فهذه حسب، حجا. ذي أح
ـاظ تًكون أن إلى المخرج" إشارةا "سهولة وفي اللـف

ًا. النفس من منتزعة ول متكلفة غير سلسة انتزاع
يـكـون بحـيـث الشعر نضارةا إلى الماء" تًشير و"كثرةا

ًا ًا دائم ًا، غض ّي فيـظـل العـهـد ـطـول عـلـى ـيـذبل ل طر
ًا، منه الشعر عبق بقوله: شعره يصف فبشار فواح

ـمـا إذا بـقـول           بيـنـه لءمت الروض كنور وشعر
 أسهل الشعر أحزن
يـصـف وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الـنـبي لـسـيدنا ونـجـد
الـقـرآن عـنـه الـلـه رـضـى مـسـعود بن الله عبد قراءةا
ونـضـارتًها الحـيـاةا عـنـوان فالـمـاء طرـيـة، غـّضـة بأنـهـا

وتًجددها.
ـقـوةا إـلـى الـشـاعر ـشـأن ـفـي الطبع" تًـشـير و"صحة

ّية ًا عطاؤه يظل حتى الشاعر ـ ـو ل فتـي يخـمـد، ول يخـب
ـه يـشـعر ل بما وشعوره وذوقه حّسه من يأتًيه وهذا ـب



فــي غيرها المبدع شأن في الطبع فصحة غيره، كثير
ّية ـقـوةا المـبـدع شأن في هي المتلقي، شأن الـشـاعر
وإسـقاط. وفـي تًكلف دون حوله فيما البصيرةا ونفاذ
الدـبـي الـحـس وـقـوةا الـتـذوق ـصـحة المتلـقـي ـشـأن

الدبية. مكوناتًه علقات وفي النص جوهر في ونفاذه
وإحـكـاما النـظـم متاـنـة إـلـى الـسـبك" تًـشـير و"ـجـودةا

الـجـودةا وهـذه النـص، أدبيـة مكوـنـات بيـن العلقـات
واتًســاعه العطــاء "الجــود": كــثرةا معنــى حاملــة

يرـجـى بـمـا الـجـود مقومات ملك ما فالجيد وامتداده،
ـواو و "ـفـالجيم النفس، به وسمحت منه، ـدال" اـل واـل
ـاء، وكثرةا بالشيء التسمح على دال أصل ـا العـط كـم

ـول ـن يـق ـارس اـب ـي ـف ـم ـف ـاييس "معـج ـة"، مـق اللـغ
بحـيـث الـشـيء إنـهـاء ـفـي التـنـاهي هو الذي والسبك

ًا كله يصير ًا شيئ فـجـود مكوـنـاتًه، بـيـن تًفاصل ل واحد
مـنـه: المعـنـى المتوـلـد ـبـالمعنى يـكـون إنـمـا الـسـبك

والـجـواد الـجـود كلـمـة اـسـتخداما ـكـثر الشعري. ولمـا
تـًـدرك تًعد ولم معناها، نبل عن القلوب غفلت والجيد

بأفضــل النفس سماحا هو الذي الجود من الجادةا أّن
الخـيـل ـسـميت ومـنـه واـسـتمرار، ـكـثرةا ـفـي العطايـا

ًا. جياد
العتداد قصر الجاحظ تًعليل وجه لك يتبين سبق مما
إـلـى أـشـرت اـلـذي الـسـت الخـصـال بهذه الشعر في

وـضـرب ـصـياغة الـشـعر إنما((قائلً:  معناه، من شيء
.))التصوير من وجنس النسج من

ـذه ـياغة وـه ـج الـص ـوير والنـس ـة ليـسـت والتـص عقيـم
المعـنـى ـهـو ونتاجـهـا اـلـودود، الوـلـود ـهـي بل الرحم،

ـفـأنت الطرـيـق، ـفـي مـطـروحا غـيـره اـلـذي الـشـعري
ـده ـر ـفـي تًـج ـا الـشـعر، غـي ـى أـم ـد المعـن ـمـن المتوـل



ل اـلـذي المعـنـى ـفـذلك والتـصـوير والنـسـج الـصـياغة
الحصان.  الممنعة الشعر خزائن في إل تًجده
أي ـ صناعة هي إنما والتصوير والنسج الصياغة فهذه

الفارـقـة الـفـن خصوصية الشعر أي: في ـ علم ل فن
والعـقـل، الفكـر عمـل نتـاج هـو "العلم" الذي عن له

"الـفـن" أـمـا المـجـردةا، المعاني في إل يعمل ل الذي
ـرةا إشراق هو وقوامه وجوهره روحه الذي ـن الفـك ـم
الحـسـاس ـــ القـلـب عـمـل نـتـاج فـهـو الصورةا، خلل

العقلـيـة المـعـاني ُتًطـلـب أن الـضـللة ـ. فمن والطبع
ـكـان فـعـل فمن "الفن"، هو الذي الشعر من والحكم
ـفـي الـفـن: ـضـلل ـمـن العـلـم حـقـائق ـطـالب كمـثـل
ًا إليـهـا، المرـجـوع والمثاـبـة المسلوك، المنهج اكتـسـاب
ِلبة ّط ًا الـضـللة والحاـجـة. وـمـن لل تًستحـسـن أن أيـضـ
ًا ـارف وحكم عقلية معاٍن من فيه لما شعر ـت ومـع أـن

الرئيسة. مظانها في واجدها
غـيـر إـنـه المعنى، من الجاحظ موقف حقيقة هي تًلك

ـيـأبى ولكـنـه ـصـانعه، ول طالبه يحقر ول به، مستهين
ـر من الشيء يطلب أن عليك َتًجـعـل وأْن مـعـدنه، غـي
ًا لشيء الفضيلة مناط بـل مختـص، بـه لـيـس هو أمر
وأعلى. أولى غيره من قيامه
ًا وهو اللـسـاني" ـلـذاتًه، "الملـفـوظ شأن يعلي ل أيض
ـاب ـفـي الفني والتصوير والنسج بالصياغة يعنى بل ـب

ـو الشعري، المعنى معدن هي هذه لن "الشعر"؛ وـه
المعـنـى أي وتًقيـيـد، تًخـصـيص نـعـت ـــ الـشـعري أي ـ

ـذي ـدن ل اـل ـه مـع ـياغة إل ـل ـج الـص ـوير والنـس والتـص
الشعري.
ًا يكن لم الجاحظ ـالمعنى اللفظ لعلقة متعرض ـمـن ـب

"الـصـياغة اللـفـظ لعلـقـة متـعـرض ولكـنـه هما، حيث
الـقـول خاـصـة". أـّمـا "الـشـعري الـشـعرية" ـبـالمعنى



أظن فل الوضـع، طور في بالمعــاني اللفاظ بعلقـة
ًا أن بتفاضل. ول بتفاصل يقول وتًعقل معرفة ذا أحد
عـلـى الـجـاحظ تًعقـيـب ـفـي فنـظـرت ـعـدت أـنـك ولو

ـتين ـصـاحب عـمـرو أـبـو بتقيـيـدهما عـنـي الـلـذين البـي
ّـنـه لرأيت الشيباني البـيـتين ـهـذين ـصـاحب أن يؤـكـد أ
الـشـعر ـجـوهر ـمـن ـلـه ولـيـس الطبع، صحة مسلوب
ـيب، ـان وإن نـص ـه ـك ـن ـل ـوهر ـم ـم ـج ـة العـل والحكـم
مـعـان ـصـاحب نـصـيب. ـهـو المـجـرد العـقـل ومنـطـق

الـشـعر ِحـَمـى ـخـارَج الطرـيـق، ـفـي مطروـحـة عقلية
الولـيـدةا الـشـعرية المـعـاني ـمـن مـعـدما فقـيـر المنيع،
ًا يقول لن فإنه َثّم ومن الفن، صنعة ًا، ـشـعر وـلـن أـبـد
ًا، أبناءه يورثا ًا. يورثا ل الشيء ففاقد شعر أحد

وـهـي الـجـاحظ، عثـمـان أـبـي موـقـف حقيقة هي تًلك
إحـسـان إلـيـه ذـهـب ـمـا إـلـى ذاـهـب غير أني لك تًبين

أراده ما كل((تًعالى:  الله أعّزه يقول هذا، في عباس
": تًأكـيـد …الـشـأن "إنـمـا الـقـول ـهـذا ـمـن الـجـاحظ

يقـع إنمـا الشعر في المعول وأّن الشكل، في نظرية
ـوزأن إقاـمـة عـلـى ـذا … اـل ـز وبـه ّـلـل للـشـكل التحـي ق

ـطـال اـلـتي ـقـولته وقال المحتوى، قيمة من الجاحظ
.)14))(مطروحة" تًردادها: "والمعاني

ـــ زأعـمـه ـفـي ـــ الـجـاحظ اتًجاه عباس إحسان ويعلل
منها: بأسباب الشكل إلى

ـدما ـة ـع ـي النظــاما أســتاذه متابـع ـول ـف الـق
وـمـن ـبـالنظم، الـقـول إلى عامد وأنه بـ"الصرفة"،

مـسـتوى إـلـى البـيـان برـفـع حقـيـق النظم بأن آمن
ًا يعد لم العجازأ، تًقديم نظرية يتبنى أن على قادر
اللفظ. على المعنى

14()  : الدبي   النقد 98تًاريخ .



حمـلـة ـبـوادر يـشـهد ـكـان الـجـاحظ عـصـر أّن
المعــاني في السرقة لتبيان النقاد بها يقوما عنيفة

ـقـد الـجـاحظ يـكـون أن نـسـتبعد ول الـشـعراء، بين
ّد حاول يشــغل بأل مرتًين: مرةا التيار هذا على الر
معاـصـروه، فـعـل كـمـا الـسـرقات بموـضـوع نفسه
ـاني لن للشكل؛ الفضلية أّن يقرر بأن ومرةا المـع
ًا. الناس بين مشترك قدر جميع

ـطـبيعته: ـكـان ـفـي ـقـائم سبب ً خـصـب رجل
عليــه يثقــل ول الموضــوع، يعيبــه ول القريحــة،
أّن يـحـس ـكـان ـفـإنه وـلـذا ـلـونه؛ كان أيا المحتوى
الدـيـب عـلـى ومـا مكان، كـل في موجـود المعنى

.)15(متفردةا صياغة ويصوغه يتنـاوله أن إل
أّن لك يتبين القول فيه وبسطت بينته الذي ضوء في

ول الشعرية، غير المعاني عن يتحدثا عباس إحسان
اـلـذي الشعري المعنى من الجاحظ موقف عن يتكلم

الشعري. والتصوير والنسج الصياغة من مستولد هو
ًا الجاحظ كان وإذا ًا ناقد المعـنـى بـهـذا إل يعـتـد ل أدبي

والنـسـج الـصـياغة رحم في إل تًجده ل الذي الشعري
المـعـاني مـن مـوقفه ينقد فكيف الشعري، والتصوير

بغـيـر الدبي الناقد علقة ما الطريق؟ في المطروحة
الـجـاحظ ـكـان مـنـه؟. وإذا يتولد وما الشعري المعنى

والتـصـوير والنـسـج الـصـياغة ـفـي الـشـأن جـعـل ـقـد
ـى رحمها في الحاملة هي لنها فذلك الشعري، المعـن
بالجوهر. عناية من بالمعدن عناية هي الشعري،

قيـمـة ـمـن قـلـل الـجـاحظ إن عـبـاس إحـسـان فـقـول
ـهـو اـلـذي الـشـعر محـتـوى لن دقـيـق، غـيـر المحتوى

اتًـهـاما أـحـد يـسـتطيع وـلـن الشعري، المعنى هو شعر
"البـيـان ـفـي المـقـالت عـشـرات لن ـبـذلك، الجاحظ
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بالـضـللة، المتـهـم وـجـه في صارخة والتبيين" وغيرها
عنترةا. بيتي في مقالته مقدمتها وفي

الـقـرآن ـبـأن الجاحظ قول بأن عباس إحسان وتًعليل
ًا بنظمه معجز الكريم بالـصـرفة، النـظـاما  لمقالة دفع

ـدر ل العجازأ المحقق هو النظم بأن يقل من وأن يقـت
غـيـر تًعليل هو إنما المعنى، تًقديم إلى يذهب أن على

والنـسـج الـصـياغة عـمـود ـهـو اـلـذي النظم لن دقيق؛
القرآني، المعنى منه يتولد الذي هو البياني والتصوير

ـن ـد يســتطيع وـل ـول أن أـح ـى إّن يـق ـي المعـن القرآـن
أيقولـهـا للنـظـم، الـشـأن وإن الطرـيـق ـفـي مـطـروحا

ـوهره في حال النظمي بالعجازأ القول ؟ عاقل أن ـج
رـحـم ـمـن مـسـتولدةا ـهـي إذ معـجـزةا، الـقـرآن معاني

ّد ـلـم وـجـل عّز الله إن قيل النظم. وإذا الثقلـيـن يتـحـ
ـود": {بعـشـر سورةا في قال لنه القرآن؛ بمعاني "ـه

سـور أنهـا علـى العلـم وأهـل مفتريـات}، مثله سور
ـهـو اـلـذي والـهـدى الـحـق مـعـدن ـمـن معانيـهـا ليست
الشـعر معــاني معــدن من بل القرآن، معاني معدن

واد. كل في والهياما التخيل على القائمة
الكرـيـم هذا: الـقـرآن في غائم هو ما َثّم فإّن قيل، إذا
التـحـدي ـفـي الـتـدرج مراـحـل ـمـن المرحـلـة هذه في

هنا والمماثلة التحدي، من المعنى في المماثلة أخرج
ـه حق معاني تًكون أن هو معين أمر في وهدى. ولكـن
ّي ـمـن عقـيـم نظمـهـا ـسـور إنـهـا يقل لم وإل معـنـى، أ

ًا أرأـيـت النظم؟ يكون فماذا ًا بياـنـ الخلء ـهـو منظوـمـ
ّي من ّلني المعاني أجناس من جنس أ ُد ّ ؟!  ـه! إل علـي
الـسـمادير تًـلـك تـًـرى وهل الثمالى، سمادير يكون أن

ًا؟. نظم
كنـظـم نظم ذات سور بعشر يأتًوا بأن تًحدى فالقرآن
رحـم فـي الـذي المعـاني جنس يكن لم وإن القرآن،



ـهـو اـلـذي والـهـدى، الحق معدن من به المأتًي النظم
ـدن ـاني مـع ـتي المـع ـي اـل ـم ـف ـم رـح ـي. النـظ القرآـن
يمـنـع للـقـرآن النظـمـي بالعـجـازأ الـقـول ـبـأّن فالقول
مــردود قول اللفظ على المعنى تًقديم من به القائل

ـصـلى النبي خل عليه ويرد منه يؤخذ وكل قائله، على
وسلم. عليه الله
اللفظ مقدما الجاحظ بأن القول وآخر: أّن شيء، هذا

ًا المعنى أو المعنى، على ّي ـي هو اللفظ، على كان أ ـف
ًا يقدما لم حقيق. الجاحظ غير نفسه شيء، على شيئ

ـا تًولد وما الشعرية الصياغة يقدما هو مـعـان ـمـن منـه
غير العقلية المعاني على الشعر نقد باب في شعرية

إذن فـهـو الـصـياغة، ـمـن تًتولد لم أي: التي الشعرية،
ًا يقدما لم آـخـر ـشـيء عـلـى الـشـعر مكونات من شيئ

فنـيـة الـشـعر: ـصـياغة مكونات يقدما مكوناتًه. هو من
ًا ومعنى ًا ـشـعري ـمـن لـيـس ـشـيء عـلـى منـهـا متوـلـد

ـل جنسه، ول رحمه من وليس الشعر، مكونات ـو ـب ـه
وجنسه. العقل رحم من

عـبـاس إحـسـان كلما ـمـن الوـلـى العلة في ما وببيان
مجانبة من عنده والثالثة الثانية العلة في ما لك يتبين

ـشـكل بـيـن المفاـضـلة أّن عـلـى بنـيـا لنهـمـا الصواب؛
واء ن خ جنـس مـن ليـس معنـى وبيـن معنـى، أي م

النــاس بين مشترك قدر هي التي . فالمعاني الشعر
ًا، الناـقـد الـجـاحظ ـشـأن وـمـا بالشعر؟ شأنها ما جميع

بها؟ أدبي ناقد وكل
الدـبـي النـقـد شأن ما مكان كل في الموجود المعنى

عـنـه البـحـث أنفـسـهم عـلـى يحملون أهله بال وما به
سلمه. طويل صعب، والشعر الشعر؟ في

ـهـو قـبـل ـمـن بينـتـه وـمـا دقـيـق، غـيـر تـًـرى كما المر
ّذن الجاحظ، موقف في القائم بالـحـج الناس في المؤ



ًا معنى أردنا ما إذا الشعر، إلى ّ يكون ل شعري ـمـن إل
مــن وأحرما نفسه، فوق حمل فمن وإل الشعر، رحم

ًا حـصـى يبتـغـي الـشـعر، حرما إلى ميقاتًه ـمـن وحـجـر
ـي والحجر الحصى فإّن "منى" الشعر، بطحاء ـل ـف ـك
"منى" القصيد. بطحاء على بالمقصور وليس مكان،

-----------------------
عـنـد النـقـدي الخطاب في المر شأن ذلك كان ما إذا

ّواد ـمـن راـئـد وـهـو الـجـاحظ، ـفـإني العرـبـي، النـقـد ر
ًا متجاوزأ خلل عاـشـتها القـضـية، تًـلـك حـيـاةا ـمـن حقب

ـحـتى الهـجـري الـثـالث الـقـرن ـمـن الـثـاني المنتـصـف
الحقـبـة تًلك بتجاوزأ الهجري، الخامس القرن منتصف

تًـلـك ـمـن ـمـوقفه عـلـى لتـقـف القاهر عبد الماما إلى
القضية.

الـسـياق ـفـي القـضـية تًـلـك مـعـترك الـقـاهر عـبـد ولج
َـثـّم عـصـره، ـفـي المعرـفـي طلب ـفـي يتـنـادى ـمـن و

الـشـاطئ وعـلـى لفظه، في الخطاب بلغة بأن العلم
بلـغـة أن عـنـده العـلـم طلب ـفـي يتنادى من الغربي

مثـلـه عـلـى لزأـمـة فريـضـة معناه. فكان في الخطاب
ّ ّي وعقله ذوقه يبيع أل الموعظــة تًكون وأن منهما، ل

ـه، بين )) قائمة …إمعة أحدكم يكن النبوية: ((ل عينـي
يـقـول: ـسـمعنا ـحـاله ولسان فؤاده، في مغروسة بل

وأطعنا.
بلـغـة مرجع القضية: أيهما معترك الماما ولج هنا من

ـان في ألج أن قبل وأدبيته؟. ومن الخطاب ـنيع تًبـي ـص
شيء:  يتبين أن أحب المعترك ذلك في الماما
إن تًـقـول اـلـتي الطائفة أّن حاسب يحسب أن أيمكن
ًة الخطاب فضيلة مناط و بلغ ه ه ا لفظ اه م )16(تًتلق

تًتلقاه:   ()16 الذي .أي



ـهـذا ـفـي قيـمـة القـلـوب تًتلقاه لما وليس الذان، منه
الميدان؟
ًا وأيمكن اـلـتي الطائـفـة أن حاـسـب يحـسـب أن أيـضـ
ـًة الخـطـاب فـضـيلة مـنـاط إن تًـقـول ـاه ـهـو بلـغ معـن

ـرى لملفوظه وليس القلوب، منه تًتلقاه ما الذان وـق
 هذا؟ في قيمة

ـمـن وطلـبـه العـلـم أـهـل طبـقـة ـفـي يكون أن أيمكن
 يقولها؟ أن يمكن

أن ول بـقـوله، يعـتـد لن أـهـل أـنـه أـظـن فل يـكـن، إن
بالً! مثله لقول يلقى

إذن؟ المر ما
الخـطـاب: ـصـياغته بلـغـة مـنـاط يـقـول ـمـن أّن المر

التي هي هذه أن يريد إنما (لفظه)، وتًصويره ونسجه
َلبُة هو الذي الشعري، المعنى رحمها من يؤخذ كل ِط
ِدن ـهـو اللـفـظ ـكـان الشعر. فلما في باحث ذـلـك مـعـ

اـلـذي اللـفـظ ذـلـك ـفـي البيان بلغة إن قيل المعنى،
فيه الذي المعدن إلى ينظرون فهم المعنى، ذلك فيه

فــي المعدن وما بالجوهر، العناية كانت وإْن الجوهر،
قدر. بذي جوهر من خواء نفسه
أي الـشـعري، الخطاب: معناه بلغة مناط يقول ومن
ـه ـو أـن ـة ـه َلـب ّط ـى ال ـة ومنتـه البصــر، ومطمــح الغاـي

المـعـدن، ل الوـصـف مـنـاط يـكـون بأن أحق فالجوهر
ـان وإن ـى ـك ـوهر المعـن ـن الـج ـد ـل ـي إل يوـج ـك ـف ذـل

ِدن ًا. فل المع القمين هو الجوهر كان وإن تًفاصل، أبد
بالوصف.

ًا، ليس الخلف معـنـى يـكـون ـلـن أـنـه ولسيما جوهري
والتـصـوير والنسيج الصياغة خلل من إل ألبتة شعري

ًء وتًـصـوير ونسج صياغة يكون الشعري. ول ـمـن ـخـوا
لنـهـا اللـفـظ/ الـصـياغة وصف الشعري. فمن المعنى



ًا ويلزما ـ المعدن فكأنه ـ الجوهر وصف ينفك ل لزوم
ّنه يرى بطرـيـق المعـنـى/ الوـصـف إثـبـات قبـيـل ـمـن أ

المعنــى وصــف المحليــة. ومــن وعلقتــه المجــازأ
ّنه الشعري ًا ويلزـمـه ـ الجوهر ل ًا أيـضـ ينـفـك ل لزوـمـ

ِدن وصف ـأنه ـــ فيه إل الجوهر يكون ل الذي المع فـك
بالبلغـة المعنـى/ الوصـف إثبـات قبيـل مـن أنه يرى

ـياغة ـق للـص ـازأ بطرـي ـه المـج ـة/ اللزأما، وعلقـت الحالـي
محل والصياغة لها، ولزأما الصياغة في حال فالمعنى
وملزومه. المعنى

ول المعـنـى أو ـسـواه، ول اللـفـظ يـقـول أن أراد ومن
ًا سواه، إْن ـفـذلك الـخـر، العنـصـر ـعـن النـظـر قاطـعـ

أـكـثر منـهـم يؤخذ الذين العلم أهل من أخاله فل كان،
مـمـا أـكـثر عليـهـم ـيـرد اـلـذين من بل عليهم، يرد مما

وإل الـشـعر، بنـقـد العلم أهل من كان إْن منهم، يؤخذ
هذا. في منه يؤخذ ول عليه يرد ممن فهو
عـبـد الـمـاما موـقـف تًبـيـان في ألج أبنته الذي بعد من

آراء ـمـن ـجـاء القضية. وما تًلك في الجرجاني القاهر
ًا يصنف أن يمكن الماما حقيقة تًبين ثلثة: آراء صفوف

الفـضـل ينـسـب أـنـه عـلـى ظاهرها يدل وآراء موقفه،
الفـضـل ينـسـب أنـه على ظاهرها يدل وآراء لللفاظ،
للمعاني.



تًأليفه: من يخرج وما تًأليفه في الخطاب بلغة     
ـا إذا ـان ـم ـو ـك ـظ" ـه ـا "اللـف ـذفه ـم ـان يـق ـن اللـس ـم

ًا الموـضـوعة المنظوـمـة الصوات ـهـو ـمـا عـلـى رـمـز
ـائم ـو ومــا بالصــدور، ـق ـائم ـه ـن ـق ـون بـي مــن العـي

إفراده حال في اللفظ فهذا الشهودية، المحسوسات
ـل إزأاءه، وضع بما علم شأن إل به للبليغ شأن ل وجـع

ًا ً عليه، رمز ًا ودليل ـد هذا إليه. يقرر متعين ـاهر عـب الـق
ً ههنا أّن اعلم((بقوله:  ـفـي فـيـه الناس تًرى أنت أصل
أّن وهـو آخـر، مـن وينكر جانب من يعرف من صورةا

تًوـضـع ـلـم اللـغـة، أوـضـاع ـهـي التي المفردةا اللفاظ
بعـضـها يـضـم لن ولـكـن أنفـسـها، في معانيها لتعرف

عـلـم فواـئـد. وـهـذا بينهـمـا فيـمـا فيـعـرف بـعـض، إـلـى
.)17))(عظيم وأصل شريف،

ـي لها قيمة ل اللغوي وجودها في فاللفاظ ـها ـف نفـس
ول فـضـيلة، مـنـاط تًـكـون ل ـثـم وـمـن ـهـي، حيث من

دال لـفـظ فـكـل استهجان، أو لستحسان قابلة تًكون
الذي ومقامه فيه، يحسن الذي مقامه له معنى، على
ـأن البيان عالم في اللفظ وشأن فيه، يقبح ـرء ـش الـم
ـي ـالم ـف ـان، ـع ـه النـس ـي قيمـت ـياقه ـف ـاتًه ـس وعلـق

ـوانين على بإخوانه، الجتماعية وأـصـولها الـشـريعة ـق
الرسوما وتًحفظ عنها، تًزيغ فل نهجت، التي ومناهجها

ـة بشيء تًخّل فل رسمت التي ـلمية منها. فالـم الـس
الـشـريعة، ـهـو وبلغتـهـا جمالـهـا وعـمـود الـنـص، ـهـي

وأجســامنا، صورنا إلى ينظر ل مفرداتًها. والله ونحن
ـن ـى ولـك ـا إـل ـا أعمالـن ـة، وعلقاتًـن ـذنا الجتماعـي وأـخ

اـلـتي النص)، (نظم الشريعة ومناهج ورسوما بقوانين
كـمـا المعامـلـة فاـلـدين اـلـوحي/ النـحـو، مـعـاني ـهـي

ـة، الموعظــة تًقضــي ـا النبوـي ـق أو تًعادلـه ـا تًنبـث منـه
17()  : ص  العجازأ 634ف 539دلئل .



عنصر كل العلقة. فبلغة الجرجانية: البلغة النظرية
إقاـمـة ـفـي بجيراـنـه علقـتـه ـفـي البـيـان عناـصـر ـمـن

بإخوانه علقته في المسلم بلغة/ جمال مثلما النص،
المسلمة/ النص. المة إقامة في

ـال أساس من وجماله العربية لسان بيان أساس جـم
تـًـأليف ـفـي الخـطـاب وعزـهـا. بلـغـة المـسـلمة المة

ـص وبلغة التأليف، ذلك يثمره وما عناصره المة/ الـن
ـقـانون عـلـى ومـعـاملتهم أبنائـهـا علـقـات ـفـي وعّزها

النـحـو ومـعـاني اـلـوحي/ النـظـم، ومـعـاني ـشـريعتها،
التشريعي. 

عبـد المـاما يمـّل ل ولذا الخطاب بلغة أساس ذلك 
لنـه عـنـه، اللسـان وتًصـريف ذـلـك تًردـيـد من القاهر
ـقـد((العـجـازأ":  "دلئل مفتتح في عظيم. يقول أصل
يـكـون ـحـتى معانيـهـا، عـلـى مغلـقـة اللـفـاظ أّن عـلـم

ـة الغراض وأّن يفتحها، الذي هو العراب ـا، كامـن فيـه
اـلـذي المعـيـار وأـنـه لـهـا، المـسـتخرج هو يكـون حتى

، علـيـه يـعـرض ـحـتى ورجحانــه كلما نقصـان يتبين ل
يرجع حتى سقم من صحيح يعرف ل الذي والمقياس

ـغـالط ـمـن وإل حـّسـه، ينـكـر من إل ذلك ينكر ل إليه،
بـيـن العلـئـق ـعـن . فالعراب)18))(نفسه الحقائق في

ـار وـهـو الفـضـيلة مـنـاط ـهـو الخـطـاب عناـصـر المعـي
الفضل. به يتبين الذي والمقياس

ـأليف دخولها قبل الكلمات أن ويقرر ـور  ل)19(الـت يتـص
ـمـا عـلـى الدلـلـة ـفـي تًفاـضـل كلـمـتين بـيـن يكون أن

ًا:  ـلـه تًعينت وما بإزأائه كلمة كل وضعت ـحـتى((وـضـع
ـمـن ـلـه وـضـعت اـلـذي معناـهـا عـلـى أدل ـهـذه تًكون

ُيتـصـور وـحـتى … ـبـه موـسـومة هي ما على صاحبتها
ـهـذا يـكـون أن واـحـد، لـشـيء يوـضـعان السمين في

ص:  ()18 ف 28الدلئل ،23 .
ص    ()19 الصل انظر 16؟؟؟ .



ًا وأبين عنه، نبأ أحسَن ... الخر من صورتًه عن كشف
المفردتـًـان الكلمـتـان تًتفاـضـل أن وـهـم في يقع وهل
الـتـأليف ـمـن فـيـه تًقـعـان مكان إلى ينظر أن غير من

مـسـتعملة، مألوـفـة ـهـذه تًكون أن من بأكثر والنظم،
أـخـف ـهـذه ـحـروف تًكون أن أو وحشية، غريبة وتًلك

تًـجـد وـهـل أبعد؟ اللسان يكد ومما أحسن، وامتزاجها
ًا مكانـهـا يعتبر وهو إل فصيحة اللفظة يقول: هذه أحد
جاراتًـهـا لمـعـاني معناـهـا ملءـمـة وحـسـن النظم، من

.)20))(لخواتًها؟ مؤانستها وفضل
ّين ومن((البلغة":  "أسرار مفتح في ويقول الجلّي الب

ـمـا إـلـى عنـهـا والتباـعـد الفـضـيلة، هذه في التباين أن
ـا ـن ينافيـه ـة ـم ـس الرذيـل ـرد لـي ـف؟ بمـج ـظ. كـي اللـف

ـاظ ـد ل واللـف ـف حــتى تًفـي ًا ضــربا تًؤـل ـــاص ـن خ ـم
ٍه إلى بها ويعمد التأليـف، ٍه دون وج ـتركيب مـن وج اـل
.)21))( …والترتًيب
الكـلـم، بـيـن اللـفـة علـئـق إقاـمـة ـهـو الذي فالتأليف

ـي ـق وـه ـا لـيـس علـئ ـوات مناطـه ـم، أـص ـذه الكـل فـه
ّية علقات هي بل تًآلف، ل تًشاكل ّوان بـيـن روحانـيـة ُج
ـم، ـق الكـل ـي أي: علـئ ـاني ـف ـا، مـع ـاني ل نحوـه المـع

)) الـحـديث. …مجـنـدةا جـنـود لـهـا: ((الرواحا الوضعية
ـه الفضيلة؛ مناط هو الكلم معاني بين التأليف هذا لـن
المعـنـى ل البـيـاني، المعـنـى يـكـون الـتـأليف ـهـذا ـمـن

ـهـو البـيـاني والمعـنـى للمـفـردات، الوضعي الفرادي
المرغوبة. والبغية المنشودةا الضالة

إلى ليس والمزية الفضيلة مرجع أن يؤكد القاهر عبد
مـن عليـه دّل مـا ـفـي ول وصـوتًه، شـكله في اللفظ
ًا، متعـيـن معـنـى الملـفـوظ ذـلـك دلـلـة ـفـي ول وـضـع

لـيـس ذـلـك فـكـل القـلـبي، المعنى ذلك على اللساني
ص:  ()20 ف 44الدلئل ،35 .
ص:  ()21 2،ف4الدلئل .



ًا فيه ًا، ول مـصـنع فـيـه، دـخـل للمتكـلـم ولـيـس اختـيـار
ًا فيه ليس ما وكل ًا مصنع ـه تًجد ل واختيار فـضـيلة فـي

الـمـر ـفـي تـًـرى ـحـتى فـضـيلة ل((تًفاضلً. يـقـول:  ول
ًا، ـد تًكون وحتى سبيلً، التخير إلى تًجد وحتى مصنع ـق

ًا استدركت ًا ـصـواٍب َدَرُك فلـيـس … صواب فيـمـا درـكـ
الوـصـوُل ويـصـعَب موـضـعه، َيـْشـُرَف ـحـتى فيه، نحن
ًا خطأ َتًْرُك يكون ل وكذلك إليه، ـاج حتى تًرك ـفـي يحـت

وـقـوةا روـيـة، وفـضـل نـظـر، لـطـف إـلـى مـنـه التحفظ
أن عـلـى كـلـه ذـلـك . دّل)22))( …تًيـقـظ وـشـدةا ذـهـن،
عناـصـره، تـًـأليف هو إنما وأدبيته الخطاب بلغة مناط

ـد ـأليف ذـلـك ـمـن ليتوـل ـاني، معـنـى الـت الغاـيـة ـهـو بـي
والبغية.

إلــى الخطاب بلغة يرجع ل الماما أّن استبان ما وإذا
حـيـث ـمـن المـعـاني إـلـى ول ـهـي، حـيـث من اللفاظ

وـمـا عناـصـره وعلـقـات الكلما تـًـأليف إلى وإنما هي،
ـقـد كلـمـه، ـفـي متـنـاثرةا مـقـالت َثّم منها. فإّن يتولد

إـلـى الخـطـاب بلـغـة يرـجـع أـنـه ظاهرـهـا من ُيحسب
يقع ل الحسبان وحده. وذلك المعنى أو وحده، اللفظ

وـمـن بعـضـه، وتًرك الكلما بعض أخذ إذا إل المرء فيه
حـيـن الـمـاما أن اليقـيـن عـلـم َعلَم الماما بكلما أحاط
ً الجاحظ تًعليق عن يقول عمرو أبي موقف على مثل

َلـمـك((البـيـتين:  ـمـن الـشـيباني ْع الـشـعر فـضـل أّن فأ
ـهـذا يفـهـم أل ينبـغـي ـفـإنه ،)23))( …بمعـنـاه ل بلفـظـه

ًا ـم أن … وجــب((قــوله:  عــن مقطوعــ ًا نعـل قطعــ
ـفـي الفـصـاحة جعـلـوا ـقـد ـكـانوا وإن أنـهـم وـضـرورةا

يجعلوـهـا لم فإنهم اللفظ، صفة من الستعمال ظاهر
ًا ونـطـق ـصـدى ـهـو حـيـث وـمـن نفـسـه، ـفـي له وصف

ـان، ـم لـس ـا ولكنـه ـارةا جعلوـه ـن عـب ـة ـع ـا مزـي أفادـه

ص:  ()22 ف 98الدلئل ،86 .
ص:  ()23 ف 256الدلئل ،258 .



ًا ـكـان إذا لنه المعنى؛ في المتكلم عـبـارةا أنـهـا اتًفاـقـ
اللـفـظ ـفـي أـفـاد ـنـره وـلـم المتكلم، أفادها مزية عن

ًا، ـفـي أفادها مزية عن عبارةا تًكون أن إل يبق لم شيئ
"الفـصـاحة" للـفـظ نوجب ل أنا المر المعنى. وجملة

ولكـنـا فـيـه، ـهـي اـلـذي الكلما ـمـن مرفوعة مقطوعة
ًا بغيرها موصولة لها نوجبها ـمـا بمعـنـى معناـهـا ومعلق

.)24))( …يليها
ـفـي الكلما بلغة بأن القائلين شأن  في)25(قوله وعن

وـضـعوا الـصـورةا، شأن جهلوا لما أنهم وذلك((لفظه: 
ًا، لنفسهم لـيـس فقالوا: إـنـه قاعدةا على وبنوا أساس

َوَجَب كذلك كان إذا وإنه ثالث، ول واللفظ المعنى إل
ـثـم للـخـر، تًـكـون ل فـضـيلة الكلمـيـن لحد كان إذا ـ

أن ـــ صاحبه من الغرَض هو أحدهما من الغرض كان
ل وأن خاـصـة، اللـفـظ إـلـى الفضيلة تًلك مرجع يكون

ذـلـك، إن حـيـث ـمـن المعـنـى إـلـى مرـجـع لـهـا يـكـون
ـوا، ـؤدي زأعـم ـى ـي ـاقض، إـل ـون وأن التـن ـا يـك معناهـم
ًا ـاير ـر متـغ ـاير وغـي ـا متـغ ًا. ولـم ـ ـروا مـع ـذا أـق ـي ـه ـف
فـيـه نـسـبوا ـمـا ـكـل في العلماء كلما حملوا نفوسهم
َبوا ظاهره، "اللفظ" على إلى الفضيلة ينظــروا أْن وأ

إـلـى الفـضـيلة نـسـبتهم أتًبعوـهـا اـلـتي الوـصـاف ـفـي
أنـهـم فيعلـمـوا "، …متمكن "لفظ قولهم مثل اللفظ،

يعـنـون وهـم الفضـيلة من أوجبوه ما للفظ يوجبوا لم
ـوا ولكــن الحــروف، وأجــراس اللســان نطــق جعـل

ـعة ـا كالمواـض ـم فيـم ـوا أن بينـه ـم يقوـل ـظ" وـه "اللـف
والخاـصـة المعـنـى، ـفـي تًـحـدثا التي الصورةا يريدون

حـيـث الـجـاحظ عـنـاه اـلـذي ويعـنـون فيه، حدثت التي
المعــاني، استحســان إلــى الشــيخ قــال: "وذهــب

ص:  ()24 ف 402الدلئل ،474-475 .
25()       : علم  الماما بكلما أحاط وَمن الكلما ًا       …سياق مقطوع هذا ُيفهم أل ينبغي ّنه فإ

قوله  ...   وعن قوله ... عن



الـشـعر وإنـمـا … الطرـيـق وسط مطروحة والمعاني
ـقـالوا: إذا يعـنـونه وـمـا التـصـوير"، من وضرب صياغة

ّنفه الحديث يأخذ "إنه ُيقّرـطـه، فيـشـ المعـنـى ويأـخـذ و
ـذه ديباجة، فيجعله وعباءةا جوهرةا، فيرده خرزأةا ويأـخ
ً ًا" فيرده عاطل .)26))(حالي

إلـيـه تًرـجـع اـلـذي اللـفـظ أن على بينة دللة دال فهذا
ـون ل صورةا وهي المعنى، صورةا هو إنما الفضيلة تًـك

معــاني أساسها ولكن وأشكالها، اللفاظ أصوات من
ـا، بين القائمة الروحية والعلقات اللفاظ هذه معانيـه

والتـصـوير. والنـسـج الـصـياغة علـيـه يطـلـق ـمـا وـهـي
والنـسـج الـصـياغة ـهـو عـنـده البلـيـغ الفـصـيح ـفـاللفظ

والتصوير.
ـمـن الن فرغـنـا ـقـد((ـقـوله:  عـنـه ـجـاء ـمـا إذا وكذلك
المـعـاني حـيـز ـمـن وأنـهـا المزـيـة، جـنـس على الكلما

ـل بأذنك، تًسمع حيث لك ليست وأنها اللفاظ، دون ـب
اـلـداء أن واعـلـم((. وـقـوله: )27))( …بقلـبـك تًنظر حيث

ّي، َـلـُط ـهـذا في أمره أعيى والذي الدو َغ ـَمـن الـبـاب: 
.)28))( …باللفظ الحتفــال وأقّل بمعناه، الشعر قدما

ـد الشــيخ ولكــن التعــارض، ظــاهره فهــذا ً يرـي أول
المـصـور، الفـضـيلة: المعـنـى مـنـاط هو الذي بالمعنى

المعنى وهو والتصوير، والنسج الصياغة نتاج هو الذي
ًا يـسـمع الطرـيـق. وـهـذا ـفـي المطروحا غير ـفـي قوـيـ

ً ههنا … إّن((الماما:  قول أن يعـلـم أن وـهـو … أـصـل
كالخــاتًم الحلــي، أشــكال ســبيل المعــاني ســبيل

الـشـكال ـهـذه ـشـأن ـمـن أن فكما والسوار والشنف
ً منها الواحد يكون أن ًا غفل ـصـانعه يعـمـل ـلـم ـسـاذج
ًا فيه الخــاتًم، اسم عليه يقع بما أتًى أْن من أكثر شيئ

ص:  ()26 ف 482الدلئل ،561 .
ص:  ()27 ف 64الدلئل ،56 .
ص:  ()28 ف 251الدلئل ،291 .



ًا، كان إْن ًا، ـكـان إْن والـشـنف، خاتًـمـ يـكـون وأْن ـشـنف
ًا ًا مصنوع ـسـبيل فـيـه. ـكـذلك الـصـانع أـغـرب قد بديع

ـاني ـرى أْن المـع ـا الواـحـد تـً ً منـه ًا غفل ًا ـسـاذج ـ عامـي
ًا وقـد نفسـه تًـراه ثـم كلهـم، الناس كلما في موجود

ـفـي الـصـور وإـحـداثا البلـغـة بشأن البصير إليه عمد
ـحـتى الـحـاذق، الـصـنع يـصـنع ـمـا فيه فيصنع المعاني،

ـدق الـصـنعة ـفـي يـغـرب ـدع العـمـل ـفـي وـي ـفـي ويـب
.)29))(الصياغة

إلـيـه تًرـجـع الذي المعنى أّن في كاف الماما من فهذا
الـصـياغة ـمـن المـسـتولد المصور المعنى هو الفضيلة
المـصـور غـيـر الوـلـي المعنى وأن والتصوير، والنسج

ذلك فيه. ويؤكد تًفاضل ل الطريق في مطروحا معنى
المتـحـد المعـنـى بـيـن للموازأـنـة عـقـده اـلـذي الفـصـل
ـظ ـدد، واللـف ـده المتـع ًا تًـج ـّرر ـي التفاضــل أن مـق ـف
ـاني في وليس الصياغة، وفي المصورةا المعاني المـع
ـة ـر الولـي ـورةا غـي ـراض المـص ـة، والـغ ـي ول الكلـي ـف
فني. ونسج صياغة فيها تًحدثا لم التي اللفاظ

الـشـعر ـمـن جمـلـة أكـتـب أن أردت قد((الماما:  يقول
معـنـى ـفـي ـقـال ـقـد فـيـه الشـــاعرين تًرى أنت الذي
قسمين: ينقسم غرض] وهو [أي واحد
ـبـالمعنى أتـًـى ـقـد فيه الشاعرين أحد تًرى أنت قسم
ً ًا، غفل تـًـروق صورةا في أخرجه قد الخر وتًرى ساذج

وتًعجب.
في صنع قد الشاعرين من واحد كل تًرى أنت وقسم
ّور.  المعنى وص
أـحـد ـفـي المعـنـى يـكـون اـلـذي الول بالقـسـم وأـبـدأ

ًا الخر وفي غفل البيتين ًا، مصور ذـلـك ويكون مصنوع

ص:  ()29 ف 422الدلئل ،497 .



ًا لّن إـّمـا ِدي لن وإـمـا متـقـدما، ـعـن قـّصـر مـتـأخر ُـهـ
. )30))( …المتقدما إليه يهتد لم لشيء متأخر
ْكُر((يقول:  القسم لهذا البيات ذكر بعد ومن أنت ما ِذ
ًا ـصـنعة البـيـتين ـمـن واـحـد كل في فيه تًرى وتًـصـوير

ًا وـيـورد ،)31))(الجمـلـة عـلـى وأستاذية لـهـذا ـعـدةا أبياتـًـ
وآخــر للنابغة بيت بين الموازأنة في يأتًي القسم.  ثم

ًا فيحـكـي ـنـواس، لـبـي ـقـائلً: المرزأـبـاني، ـعـن ـخـبر
ـوراق عـمـرو قال: حدثني المرزأباني، وحكى ـقـال: اـل
أولها: التي قصيدتًه ينشد نواس أبا رأيت
َتاُب "أيها ْن ِره" عن الُم ُف ُع

قوله: إلى بلغ فلما فحسدتًه،
ّيى ْبع ثقًة             غدوتًه الطيُر تًتأ جزره من بالّش
ًا للنابغة تًركت له: ما فقلت مــا يقول: "إذا حيث شيئ

ـكـان فلـئـن فـقـال: اـسـكت، البـيـتين، ـبـالجيش"، ـغـدا
التًباع. أسأت فما سبق،
الكلما وـهـذا((قائلً:  الخبر هذا على القاهر عبد ويعلق

مـن ُينقـل المعـنـى أن ـفـي بيـن دلـيـل نواس أبي من
ـصـنع ـقـد يكون ل كان لو لنه ذلك صورةا، إلى صورةا

ًا، بالمعنى التًباع" محالً؛ أسأت قوله: "فما لكان شيئ
ـّم اللـفـظ، في يتبعه لم حال كل على لنه الـمـر إّن ـث

ـصـورتًه ـعـن المعـنـى نقل قد أنه في نظر لمن ظاهر
أـخـرى، ـصـورةا إـلـى النابـغـة ـشـعر في عليها هو التي

معنيين: هاهنا أّن وذلك
غــزا إذا الممدوحا بأن الطير علم وهو أحدهما: أصل،

ًا الغالب.  هو وكان له، الظفر كان عدو
عليـهـا تًتـسـع أن ـفـي الطـيـر طـمـع وهو والخر: فرع،

القتلى. لحوما من المطاعم

ص:  ()30 ف 489الدلئل ،570 .
ص:  ()31 ف 500الدلئل ،572 .



ًا، ـفـذكره … الـصـل إـلـى النابـغـة عـمـد وـقـد ـصـريح
ـى … الفرع في واعتمد وجهه، عن وكشف ـة عـل دلـل

إـلـى الطرـيـق [أي القصة نواس أبو وعكس الفحوى،
ًا، … الـفـرع المعنى] ـفـذكر تـًـرى: كـمـا فـقـال ـصـريح

ّول جزره"، من بالشبع "ثقة عـلـى … الـصـل ـفـي وع
يـكـون الظفر أن علمها على الفحوى الفحوى. ودللة

تًثق ل وهي جزره"، قال: "من أن في هي للممدوحا،
أن تًعـلـم ـحـتى المـمـدوحا، ـجـزر من يكون شبعها بأن

ـفـي ـهـذا ـمـن أظـهـر ـشـيء له. أفيكون يكون الظفر
.)32))(صورةا؟ إلى صورةا عن النقل
المعاني صور فيه تًباينت ما إيراد من فراغه بعد ومن

نفـسـه، ـعـن الغفلة نفى من نظر الن فانظر((يقول: 
ًا تًرى فإنك البـيـتين ـمـن واحد كل في للمعنى أّن ِعيان
ـفـي وـصـفته صورتًه غير وصفة صورةا ذلك جميع من

ـقـالوا: "إن حـيـث يريدوا لم العلماء وأن الخر، البيت
يعقل الذي ذاك": أّن في المعنى هو هذا في المعنى

المعـنـى وأن ذاك، ـمـن يعـقـل الذي يخالف ل هذا من
اـلـتي وـصـفته هيئته على الثاني البيت في عليك عائد
ول فـصـل ول فرق ل وأن الول، البيت في عليها كان

ـتين حكم وأن الوجوه، من بوجه تًباين ً البـي ـم مثل حـك
ٍد، لـشـيء اللـغـة ـفـي وضعا قد السمين ـكـالليث واـحـ
يـقـوله ـمـا حـسـب عـلـى ذـلـك ـقـالوا ولـكـن والـسـد،

ـس يجمعهمــا الشــيئين فــي العقلء ـّم واحــد، جـن ـث
والـخـاتًم، كالـخـاتًم وـصـفات ومزاـيـا بخواص يفترقان
أـصـناف وسائر والسوار، والسوار والّشنف، والشنف

بينهـمـا يـكـون ـثـم واـحـد، جـنـس يجمعـهـا اـلـتي الحلّي
.)33))( …والعمل الصنعة في الشديد الختلف

ص:  ()32 ف 502الدلئل ،573 .
ص:  ()33 ف 507الدلئل ،575 .



قـيـاس و تًمثـيـل ـهـو "الصورةا" إنـمـا قولنا أّن واعلم((
رأيـنـا فلما بأبصارنا، نراه الذي على بعقولنا نعلمه لما

الـصـورةا، جـهـة ـمـن تًـكـون الجناس آحاد بين البينونة
ـان ّين فـك ـب ـن إنســان تـً ـرس إنســان، ـم ـرس وـف وـف

ـصـورةا ـفـي تًـكـون ل هذا صورةا في تًكون بخصوصية
تـًـبين فـكـان المصنوعات، في المر كان وكذلك ذاك،
بين وجدنا ثم بذلك، سوار من وسوار خاتًم، من خاتًم

ـفـي بينوـنـة الـخـر ـفـي وبيـنـه البيتين أحد في المعنى
ًا، عقولنا ّبرنا وفرق البينوـنـة وتًـلـك الـفـرق ذـلـك عن ع

ذـلـك ـفـي صورتًه غير صورةا هذا في للمعنى قلنا بأن
…)((34(.

الخـطـاب بلـغـة مـنـاط أّن ـفـي ـبـاهرةا دللة دال فهذا
والنسـج الـصـياغة مـن المـسـتولد المصـور معناه في

ًا جلء المر والتصوير. ويزداد ومعلوما((بقول:  وتًأطيد
سبيَل وأن والصياغة، التصوير سبيُل الكلما سبيَل أّن

يـقـع اـلـذي الـشـيء ـسـبيُل عـنـه يـعـبر اـلـذي المعـنـى
ُغ والذهب كالفضة فيه، والصوغ التصوير ـا ـا ُيـص منهـم

ً أّن فكما سوار، أو خاتًم النـظـر أردت أـنـت إذا مـحـال
ـر أن ورداءتًه العمل جودةا وفي الخاتًم صوغ في تًنـظ
وقع الذي الذهب أو الصورةا لتلك الحاملة الفضة إلى
أردت إذا محــال الصنعة. كذلك وتًلك العمل ذلك فيه
تًنظر أن الكلما، في والمزية الفضل مكان تًعرف أن
ًا فضلنا لو أنا وكما معناه، مجرد في خاتًم، على خاتًم
يكـن ـلـم أنـفـس، فـّصـه أو أـجـود، هذا فضة تًكون بأن

ً فضــلنا إذا ينبغي خاتًم. كذلك هو حيث من له تًفضيل
ًا ً يكون ل أن معناه، أجل من بيت على بيت لـه تًفـضـيل
.)35))(فاعرفه قاطع، وكلما. وهذا شعر هو حيث من

ص:  ()34 ف 508الدلئل ،577 .
ص:  ()35 ف 254الدلئل ،297 .



الـمـر يخـلـص أن إل الـقـاطع البـيـان هذا بعد يبق فلم
الفـضـيلة، مـنـاط ليست هي حيث من اللفاظ أن في

ـكـانت إذا إليـهـا تًـسـند حـيـن الفـضـيلة مناط هي وإنما
ًا صياغة ًا. مـن ونسج المعـنـى يـخـرج رحمهـا وتًـصـوير

ليســت هي حيث من المعاني وأن الشعري/ البياني،
معـنـى تًـكـون حـيـن مناطـهـا ـهـي ـبـل فـضـيلة، مـنـاط

ًا ًا مـصـور والتـصـوير والنـسـج الـصـياغة ـمـن مـسـتولد
ـا ما بمقدار إل تًستحسن ل فالمعاني الفني، ـمـن فيـه

عقلـيـة ومعرـفـة خلـقـي وأدب حكـمـة أنها تًصوير. أما
ل لفظ استحسان يقال. وكذلك ل فذلك نادرةا، غريبة
ـى، تًصوير في أثر من له كان بما إل يكون ـا المعـن وـم
ًا كان ًا أو عاجز الفـضـل ـمـن ـلـه فليس هذا في ضعيف

ّكــد نصــيب. وقــد وهــو: أن الصــل، هــذا المــاما أ
أـثـر ـمـن له ما أجل من يكون إنما اللفاظ استحسان

ًا المعنى، تًصوير في ـمـن جانـسـه ـمـا به يفوق تًصوير
وبين البلغة" ذلك، "أسرار مفتتح في وقّرر المعاني،

الجـنـاس فيه اللفاظ استحسان في العلى المثل أّن
ًا وبين والسجع، ًا بيان ا ذلـك أن شـافي ارعه وم لـن َض

المعـنـى. تًـصـوير ـفـي أثر من له بما إل الفضيلة يحوزأ
ـى ذـهـب قد يخفى. بل ل ظاهر هذا في وكلمه أن إـل

والمقاـصـد المـعـاني بـعـض في والسجع الجناس تًرك
ًا يوقع فيكـون عليـه، الوحشة وإدخال بالمعنى، عقوق
ل حيـن بـه التًيـان تًكلـف كمثـل حينـذاك الـترك قبح

.)36(المعنى يقتضيه
ًا الماما كان وإذا ـفـي إل تًـكـون ل الفـضـيلة أن مـقـّرر

المســتولد الصياغة في إل تًكون ول المصور، المعنى
اللـفـظ يـجـرد أـنـه ذـلـك معنى فهل المعنى، ذلك منها
"مرآةا" كمثــل كلمة فتكون الصياغة، عنصر هو الذي

36()  : ص:   البلغة أسرار ف 14انظر ،12 .



تًـلـك، ُحـْسـن موضع في هذه "سجنجل" تًحسن كلمة
 والصياغة؟ والتركيب الخاص التأليف تًحقق حتى
اللـفـاظ ـمـن الـقـاهر عـبـد الـمـاما موـقـف ـحـال واقع

ـمـن ـمـوطن ـفـي ـسـافر وـصـريح جـلـي، بين المفردةا
منه. آخر في دفين وخفي الدلئل،

ّـنـا واعـلـم((الـمـاما:  يـقـول مذاـقـة تًـكـون أن ـنـأبى ل أ
ً اللسان على يثقل مما وسلمتها الحروف فيما داخل

العـجـازأ، أـمـر يؤـكـد مـمـا تًـكـون وأن الفـضـيلة يوجب
ّـيـل ننـكـره اـلـذي وإنـمـا ُنف أن إلـيـه ـيـذهب ـمـن رأي و

ـه ـان [أي يجعـل ًا البـي ـي] معـجـز ـه القرآـن ـمـذاق [أي ـب
ـه وسلمتها] وحده، الحروف والعـمـدةا الـصـل ويجعـل

…)((37(.
ّي جـلـي الـمـاما قاله الذي وهذا ذو فـيـه يتوـقـف ل ـقـو

ه أسـبق موضـع فـي يقـرر حجا. وهـو ّن أن(( يمنـع ل أ
ـون ـروف تًلؤما يـك ًا الـح ـ ـن وجـه ـوه ـم الفضــيلة، وـج
ً عـلـى وكلما كلما بـيـن ـبـه يفاضل ما عداد في وداخل

ـة ـه)38))(الجمـل ـع . ولكـن ـه أن يمـن فــي العمــدةا نجعـل
فـدل غيـره، علـى تًعـرج ول العبـارتًين بين المفاضلة

ـمـن المـفـرد اللـفـظ لختـيـار أن عـلـى بيـنـة دلـلـة هذا
ولكنـهـا الفـضـيلة، ـفـي منـــزلة وجرـسـه ـصـوتًه حـيـث
وجرثومتها. الفضيلة عمود هي ليست
ـفـي ـهـذا قـبـل ـمـن ـلـه مقاـلـة إلى عدت ما إذا وأنت
حـسـن ـهـي اـلـتي الخـطـاب، بلـغـة تًماما خصال تًبيان

ـة ـا الكلما دلـل ـم وتًمامـه ـا ـث ـة ـصـورةا ـفـي تًبرجـه بهـي
الخـصـال ـهـذه تًحقـيـق طرـيـق يجـعـل رأيـتـه معجـبـة،

ـالمعنى أـخـص هو الذي اللفظ اختيار من منه جانب ـب
ً يكـسـبه بأن وأحرى له وأتًم عنه وأكشف ويظـهـر نبل

ص:  ()37 ف 522الدلئل ،609 .
ص:  ()38 ف 59الدلئل ،50        : فصاحة.   في التفاضل يقع له الذي الوجه في بفصل ِظْره نا

ص  "    200الكلما، ج   "     الجبار، عبد للقاضي والتوحيد العدل أبواب في المغنى كتاب من
16     : سنة  ط الخولي، أمين ت بمصر 1380، هـ، .



ـه ـن فـي ـة. وـم ّـي ـة العناصــر مز ـظ المحقـق ـذه للـف ـه
ومعناه وجرسه صوتًه إلى يرجع ما الخمس السمات

ـعي ـن، الوـض ـول المتعـي ـك فـل ـروق تًـل ـتي الـف ـن اـل بـي
ـكـان "ـقـاما" و"وـقـف" لـمـا وبـيـن "جـلـس" و"قـعـد"،

 …وأكشف بالمعنى أخص اللفظ
ومعـنـاه اللـفـظ: جرـسـه ـفـي القائـمـة العناـصـر وهذه

تًحقــق ول وحدها تًعمل ل وصورتًه، المتعين الوضعي
علـئـق ـمـن لـهـا بـمـا ـبـل بمفردـهـا الخـمـس السمات

والـفـروق الوـجـوه أن اللفاظ. فكـمـا بقية بين التآلف
المزية ليست نحوه معاني من الكلما في تًكون التي

الطلق، عـلـى هي حيث ومن أنفسها، في لها بواجبة
يوـضـع اـلـتي والـغـراض المعاني بسبب تًعرض ولكن
ـا ـم الكلما لـه ـع بحســب ـث ـن بعضــها موـق ـض، ـم بـع

ـفـي كمثـلـه الـمـر يـكـون بعض، مع بعضها واستعمال
الموضوع ومعناه صوتًه حيث من المفرد اللفظ شأن

عـلـى ـهـو حـيـث ـمـن له بواجبة مزيته ليست المتعين
ـفـي والـفـروق والوـجـوه ـمـوقعه بـسـبب بل الطلق،

الوـجـوه مزاـيـا إلـيـه تًرـجـع ما إلى بالضافة العلقات،
النظمية. والفروق

اللفاظ: بشأن مستويان لدينا يكون ثم ومن
:ـار  ـفـيالول قـبـل ـمـن اللـفـاظ اختـي

لـهـا يـكـون ـمـا في يقع الختيار التأليف. هذا
ـى متعينة ومعنوية صوتًية سمات من (المعـن

ـــن الفــــرادي) كــــالفرق "الخــــوف" بـي
و"أعـطـى" و"جلس" و"قـعـد"، و"الخشية"،

بحـسـب إل مزيـتـه تًـكـون ل و"آتًى" … وهذا
والعلقات. الموقع

:والـفـروق الوـجـوه اختـيـار  ـفـيوالخر
العلـئـق ـهـي التي النحو معاني في النظمية



ـهـذا الـتـأليف، ـحـال ـفـي اللفاظ معاني بين
علـقـات، ـمـن لـهـا يكون ما في يقع الختيار

والـغـرض المعـنـى بحسب إل مزية تًكون ول
موـقـع بحـسـب ـثـم الكلما، ـلـه يوـضـع اـلـذي

بعـــض، مـــن والفـــروق الوجـــوه بعـــض
بعض. مع بعضها واستعمال

للمزية: مرجعان أو معياران فههنا
قـبـل المـفـرد اختـيـار ـفـي لمزية مرجع

ـقـوله فـفـي والعلـقـة، الموـقـع ـهـو التأليف،
عبــاده مــن اللــه يخشــى تًعــالى: {إنمــا

"يـخـاف" "يخـشـى" عـلـى اختـيـار العلماء}،
بعناصــر وعلقــاتًه الفعــل موقــع مرجعــه
الجملة.

نظـمـى وـجـه اختـيـار ـفـي لمزية مرجع
يوـضـع اـلـذي الـغـرض هو التأليف سياق في
الـلـه إـلـى قوله: {وتًوـبـوا ففي … الكلما له

ًا ّيه جميع اختيار النور]، المؤمنون} [سورةا أ
ًا" عـلـى اللـه إلى "تًوبوا "تًوبـوا ـقـوله جميـعـ

ًا"، تًوبة الله إلى ـداء على وتًقديمه نصوح الـن
ـلـه نـصـب اـلـذي والـسـياق الغرض مرجعه ـ

واـسـتعماله الـنـداء ـمـن المر وموقع الكلما،
ــه ــك مثلً، النـهــي دون مـع ـحــق ـفــي وذـل

ّـيـه" دون ـمـع واستعماله "المؤمنين"، "ـيـا "أ
آمنوا". "الذين "المؤمنين" دون ومع أيها"،

إلـى المزيـة مرجـع مـن الـمـاما موـقـف يتـضـح هكـذا
مقومات بيانه اتًضح معانيه. مثلما أما الخطاب ألفاظ
عمود بيانه أمامنا ليبقى أدبيته، و الخطاب بلغة تًماما
النظم. في وكمالها وإتًمامها الخطاب هذا بلغة



الخطاب: النظم بلغة عمود                    
بلـغـة تًـمـاما مقوـمـات ببـيـان اكتـفـى ـقـد ـكـان ـمـا إذا

مـوطن ـفـي تًحقيقـهـا إـلـى والطريق الثلثة، الخطاب
عـلـى الـمـر ـفـإن ،)39(العجازأ" "دلئل كتابه من واحد

الخـطـاب، بلـغـة عـمـود وتـًـبيين تًفـصـيل بشأن خلفه
عـنـه البـيـان وتًصريف تًكرير إلى عمد قد واجده فإنك
يحـسـب ـقـد مـمـا "اـلـدلئل"، ـمـن عديدةا مواطن في

ًا الـمـر ـفـي أّن حاسب الكـتـاب تـًـأليف ـفـي اـضـطراب
بقـيـة ـعـن مـغـن ـمـوطن ـفـي عنه كلمه وأن ونسقه،

الخرى. المواطن سائر في كلمه
البيان منهج من فإّن ـ الّريُث به أْجمُل هذا في والمر

ـي ـه القرآـن ـثر أـن ـاني التـصـريف ـمـن يـك للـشـيء البـي
ـس ـن الرئـي ـر ـم ـلما، أـم ـذكره الـس ًا وـي ـرف ـي مـص ـف
ـفـي تـًـراه ما كمثل الكريم القرآن من عديدةا مواطن

ـبـل عـنـه، البـيـان تًـصـريف عظـيـم "التوحيد" هو شأن
ًا تًراه تًكاد ًا ـ حاضر ًا تًصريح آـيـات أغلب في ـ وتًلويح

وـمـا البيانـيـة، الفراـسـة أهل ذلك يدرك الحكيم الذكر
اـلـدين عـمـود فـهـو التوحـيـد، ـشـأن عظيم من إل ذاك

ـفـي ـكـان وإن ـشـيء لي قيـمـة ل وبغـيـره وأساـسـه،
جليلً. نفسه
ـقـد الخـطـاب بلـغـة ـفـي البناء مناهج أو النظم كذلك
عبد الماما يقول كما شأنه تًعظيم على العلماء أطبق
ّتوا القاهر قــواما دونه،ول تًماما ل الذي بأنه الحكم(( فب

الــذي والعمود المدار، عليه الذي القطب وأنه به، إل
ـعـن يـكـف ل الـمـاما نـجـد ثّم . ومن)40( ))الستقلل به

ومـجـالتًه مفـهـومه ـعـن البـيـان وتًـصـريف ـبـه التذكير
الخطاب. بلغة عمود في وأهميته

39()  : ص:  الدلئل ف 43انظر ،35 .
ص:  ()40 ف 80الدلئل ،74 .



ـفـي الحروف النظم: نظم من ضربين بين يفرق وهو
الحـروف الكلما. نظـم فـي الكلمـات ونظـم الكلمة،

النـطـق، ـفـي الـحـروف تًـوالي مـن ضرب الكلمة في
بمعـنـى علـقـة ـلـه النـطـق ـفـي الـتـوالي ذـلـك ولـيـس
. فواـضـع مباـشـرةا دللة نطقها عليه دل الذي الكلمة

"ـضـرب" اـلـدال مـكـان ـقـال ـلـو ـــ الماما عند ـ اللغة
َله ـلـه فاـعـل من واقع معين حدثا على "رـبـض"، ـقـو

ـي الحروف تًرتًيب من الصورةا هذه وجعله النـطـق ـف
ـفـي ـكـان "ـضـرب" لـمـا علـيـه دلت ما عين على دالة
وـضـع أّن إـلـى ـيـذهب فساد. وكأنه إلى يؤدي ما ذلك

من عليه تًدل ما إزأاء عليها هي التي بصيغتها اللفاظ
ًا ليس المعاني ًا وضع ًا موضوعي حروف بعلقة مرتًبط

فالكلـمـة اعتـبـاطي، عرـفـي وـضـع فهو بمعناه، اللفظ
علقة. بينهما وليس المرموزأ، على دال رمز

ّد إلى يرمي به وكأني ـبـن عثـمـان الفـتـح أبي على الر
المـعـاني، لتـعـاقب اللـفـاظ تًـعـاقب إلى الذاهب جني
ـروف أصوات تًرتًيب بين علقة هنالك وأن ـة ـح الكلـم

ّـثـل علـيـه، تـًـدل ـمـا أـحـداثا وتًرتًـيـب بالفـعـل لـهـذا وم
ـة "الباء"، بحرف البدء "بحث" وعلقة بـحـرف والتثنـي

ـاء"، ـاء "الـح ـترتًيب بـحـرف والنتـه ـاء" ـب أـحـداثا "الـث
هناـلـك أن ـيـرى ـفـاعله. فـهـو وحرـكـة نفـسـه، الفـعـل
ًا وتًرتًـيـب الكلـمـة، ـحـروف أـصـوات تًرتًيب بين تًوافق

لـيـس النـحـو ـهـذا عـلـى الوـضـع وأّن الفـعـل، أـحـداثا
ًا. اعتباطي

ـشـاكر فـهـر: محـمـود أـبـا نـجـد إننا فحسب، هذا ليس
ما1940 "المقتـطـف" ـسـنة مجـلـة في مقالت يكتب
من الحروف: سّر أصوات معاني عنوان: "علم تًحت

ـرار ـة أـس ـو العربـي ـل أن تًرـج ـى نـص ـه إـل ـي حقيقـت ـف
ـه المقالت هذه مفتتح في العربية". يقرر السليقة أـن

الـحـروف بدلـلـة العربـيـة ألـفـاظ تًفـسـير(( إـلـى يرمي



الـسـليقة أـصـحاب طبيـعـة في ثابتة أصلية معان على
اللسـان ـهـذا بيـان عنـهـم تًلقينا الذين الولى، العربية
مـعـاني ـمـن ـمـراده ـلـه يفـسـر . وـهـو))المبين العربي
ـصـوت يحتمله أن يستطيع ما((بأنه:  الحروف أصوات
النفـسـية المـعـاني ـمـن ـــ نفـسـه الـحـرف ل ـ الحرف

مخرـجـه ـمـن اـنـدفاعه موجة بها تًنبض أن يمكن التي
ــن ــق ـم ــاةا أو الحـل ــك أو اللـه أو الشـــفتين أو الحـن

نـعـت مقوـمـات ـمـن ـهـذه بـكـل يتصل وما الخياشيم،
أو ـــ النفـسـية المـعـاني وليـسـت المنـطـوق، الـحـرف

أن يـسـتطيع ـمـا ـكـل ـهـي ـــ الحـسـاس أو العواـطـف
يحتـمـل أن يـسـتطيع ـهـو ـبـل الـحـرف، ـصـوت يحتمله

ًا ًا أيض ـا وـمـا الطبيعة عن معبرةا عقلية صور ـمـن فيـه
أو حركاتًـهـا أو أـحـداثها ـمـن ـبـذلك يتـصـل وما المادةا،
.)41))( …ذلك غير أو أصواتًها
أـصـوات مـعـاني ـفـي النـظـر امـتـداد أن ـهـذا ومعـنـى

عـلـى يعـيـن الكـلـم ـفـي بمواقعـهـا وربطـهـا الـحـروف
للكلـمـة والعقلـيـة النفـسـية المعاني بجماع الحساس

ـحـرف تًـقـديم الـحـروف. وأن تًـلـك ـمـن تًشكلت التي
المـعـاني عناصر من عنصر تًقديم يتبعه موضوعه عن

ما نحو على المتقدما، الصوت لذلك والعقلية النفسية
(عـلـم/ عـمـل) مثلً. الفعل في وتًأخير تًقديم من نراه
الحـروف أصـوات مواقـع أن إـلـى يـهـدي ما هذا وفي
ـة النفـسـية المـعـاني عناصر مواقع إلى هادية والعقلـي

ن يؤخـذ ما الكلمة. ذلك معنى لجماع علمـاء شـيخ م
والسكينة. الرحمة عليه فهر عصرنا: أبي في العربية

والـمـدلول اـلـدال بـيـن علـقـة يرى فل القاهر عبد أما
ْذ الكلـمـة، ـحـروف نظم في ـقـد عـنـده الكلـمـات إّن إ

منهـج إلـى نـاظرةا حكمة ما لغير معانيها إزأاء وضعت
علـقـة هناـلـك ـبـأن الـقـول لن الكلـمـة، ـحـروف نظم
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الكلـمـة تًـلـك ومعـنـى الكلمة حروف نظم بين معنوية
ّدي معـنـى يـعـرف أن الـسـامع بمـلـك يـكـون أن إلى يؤ

سـمع لـه يـسـبق ـلـم وإن حروفها، في بالنظر الكلمة
والواـقـع علـيـه، ـسـابق ـمـن الوـضـعي بمعناـهـا وعـلـم
ـسـبق إذا إل الكلـمـة معـنـى يعرف ل المرء بأن ناطق

ًا لـهـا تًعليـمـه ـفـي الكلـمـة تًـجـد وـلـذلك ودلـلـة، نطـقـ
ـان ـد اللـس ـة الواـح ـدل (العربـي ـى مثلً) تـً ـى عـل المعـن
عـنـد يـعـرف كـمـا وضده المعنى على تًدل بل وغيره،
قلـيـل، غـيـر العربـيـة ـفـي وـهـو بالتـضـاد، اللـغـة علماء

ُق يفـصـل َد، الكلما وقراـئـُن الـسـيا ـمـن ويعيـنـه الـمـرا
المتضادين. المعنيين

ـفـي غـصـة الوـضـع باعتباطـيـة الـقـول في يبقى ولكن
ـي تًوقيف اللغة إن قلنا إذا سيما ول الحلق، ـلها ـف أـص
ـذكر (اصطلحية)، مواضعة وليس الول، ـم فاـل الحكـي

ـه أن ـفـي ـصـريح ـّز الـل ـّل ـع ـو وـج ـذي ـه ـم اـل آدما عـل
أو اللـفـاظ جلـلـه جل الحق وْضع كلها. وهل السماء
ـهـو معانيـهـا إزأاء ـــ الكريم القرآن ذكر كما ـ السماء

ـا أيمـكـن حكمة؟ ورائه من ليس اعتباطي وضع أن لـن
يقول؟! أن أحد من نرتًضي أن أو نقول،

عـنـد ـــ الـمـر فإن الكلما دائرةا في الكلمات نظم أما
ـفـي الـحـروف نـظـم علـيـه ـمـا خلف عـلـى ـــ الـمـاما

تـًـولي كلـمـات، ـمـن كلـمـك نـظـم ـفـي الكلـمـة. أـنـت
ـي الكلمــة الكلمــة ـك ـف ـك نطـق ًا وأداـئ ـ ـار مقتفـي آـث
ً المعاني، تًرتًيبها حذو على لسانك في تًرتًيبها وجاعل

.)42(جنانك في
ًا تًابع نظم هو ًا آخر نظم إليه المرجوع هو عليه، سابق

المتكـلـم، نـفـس في المعاني نظم هو فيه، والمنظور
الماما. عند بالعتبار الجدير هو فذلك
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ـذا ـا وـه ـّل ل ـم ـاما يـم ـد الـم ـاهر عـب ـن الـق ـراره ـم تًـك
يـكـون ـحـتى عديدةا، مواطن في عنه البيان وتًصريف

تًنتـهـي ل اـلـتي والمناقدةا، بالتأمل العناية موطن ذلك
وتًقريره به التسليم إلى إل والموضوعية النصاف مع

ًا واتًخاذه ًا. ولذا ركن ّـكـد تًالية فقرةا في تًسمعه ركين يؤ
ـفـي ألفاظها تًوالت أن الكلم بنظم الغرض ليس(( أنه

عـلـى معانيـهـا وتًلقت دللتًها تًناسقت أن بل النطق،
.)43))(العقل اقتضاه الذي الوجه

الفـكـر موـضـوع ـهـو فيـمـا مـجـاله العقـلـي والقتـضـاء
المتكـلـم أّن إـلـى ـبـالغت وإن تًذهب ل وأنت والتأمل،

أصوات هي حيث من اللفاظ في فكره مكنوزأ منفق
مـنـاط غـيـره؛ عـلـى الـمـر ـبـل اللـسـنة، ـبـه تًشقشق

نفس في القائمة المعاني هو التأمل وموضوع الفكر
واـلـترتًيب النـظـم مـنـاط ـهـو الفـكـر ومـنـاط المتكلم،
روحي بناء أصله في الكلما فبناء والتركيب، والتأليف
ًا بناء وليس ُجوانّي، ًا حسي ّي منفصلً. بّران
أّن(( ليتـقـرر عـنـه بيانه ويصرف القاهر عبد هذا ويكرر

مراتـًـب وتًتفاـضـل البلـغـاء، يتواـصـفه الذي النظم هذا
ـة ـه ـمـن البلـغ ـنعة أجـل ـتعان ـص ـا يـس ـالفكر عليـه ل ـب

بــالفكرةا عليهــا يســتعان ممــا كــانت محالــة. وإذا
ـر في ينظر أن فينبغي بالروية، ويستخرج ـاذا الفـك بـم

وـجـدتًه ـشـيء ـفـأي باللـفـاظ؟ أما أبالمـعـاني تًلـبـس؟
فهو واللفاظ، المعاني بين من فكرك به تًلبس الذي
ونظـمـك ـصـياغتك فيه وتًقع صنعتك، فيه تًحدثا الذي

.)44))( …وتًصويره
مـنـاط ـهـو الـصـنعة مناط أّن إلى ذاهب تًرى كما فهو

جنـسـه ـمـن ـكـان فيـمـا إل ذلك وليس والتأمل، الفكر
اللفاظ. ل المعاني وهو والرواحا، بالقلوب يدرك مما
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ثـمـرةا ـهـو لـيـس اللـفـاظ ـفـي تًرتًـيـب ـمـن تـًـراه وـمـا
ضــرورةا الول بسبب يقع شيء ولكنه(( فيها، التفكير

العـقـل]، في وتًرتًيبها المعاني في التفكير بسبب [أي
ـاني، أوعية كانت إذا اللفاظ إن حيث من ـا للمـع فإنـه

لمعنى وجب مواقعها. فإذا في المعاني تًتبع محالة ل
ً يكون أن ْفظ وجب النفس في أول ّل ّدال ِل ـه ال أن علـي

ً مثله يكون أن يقتـضـي . فاـلـذي)45))(النـطـق ـفـي أول
معـنـى ـهـو إنـمـا هـنـاك وتًـلـك هـنـا الكلـمـة ـهـذه تًكون
يـعـرف أن يتـصـور ل(( ـثـّم وـمـن فـيـه، والغرض الكلما
ًا للفظ تًتوخى أن ول معناه، تًعرف أن غير من موضع

ًا ألفاٌظ هي حيث من اللفاظ في ًا. تًرتًيب ونظم
الفـكـر وتًعـمـل المـعـاني ـفـي اـلـترتًيب تًـتـوخى وأـنـك
بـهـا وتًـقـوت اللـفـاظ أتًبعتـهـا ذـلـك ـلـك تًّم فإذا هناك،
آثارها.
ـلـم نفـسـك، ـفـي المعاني تًرتًيب من فرغت إذا وأنك
ًا تًستأنف أن إلى تًحتج ـبـل اللـفـاظ، تًرتًـيـب في فكر

ـة للمعاني خدما أنها بحكم لك تًترتًب تًجدها ـا وتًابـع لـه
النـفـس ـفـي المـعـاني بمواـقـع العلم وأن بها، ولحقة

.)46))(النطق في عليها الدالة اللفاظ بمواقع علم
والـتركيب والتـأليف والـترتًيب النظـم أّن هذا ومعنى

ـا ـاكل وـم ـك ـش ـا ذـل ـو مـم ـود ـه ـة عـم ـاب بلـغ الخـط
الخـطـاب بلـغـة فمناط معان، نظم هو إنما وفصاحته

ومركـبـة مرتًـبـة ألـفـاظه وـمـا ألـفـاظه، ولـيـس معانيه
انعكاس صورةا إل وتًركيبها المعاني تًرتًيب هدي على

وتًركيبها. المعاني نظم من النفس في ما
ًا الماما كان وإذا تًرتًـيـب ـمـن فرـغـت ما إذا أنك مؤكد

ًا تًـسـتأنف أن إـلـى تًحـتـج ـلـم نفسك في معانيك فـكـر
ـي ـب ـف ـإن … ألفاظــك تًرتًـي ـا ـف ـرف ـم ـح يـع بالتنقـي
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ًا "عبيد مدرسة شعراء عند والتحكيك ـديم ـعر" ـق الـش
ًا اللـفـاظ، ـفـي ل المـعـاني ـفـي تًنقـيـح ـهـو إنما وحديث

ل المعـنـى إـلـى ـمـرده أـخـرى موـضـع كلمة واستبدال
ـلـه علقة ل صوتًي تًوقيع من الستبدال يحدثه ما إلى

ـالمعنى، ً يوـقـع ل الفـحـل الـشـاعر وإّن ـب ـدول ـفـي ـع
ـبـاعثه ـكـان إذا إل كلـمـة باـسـتبدال الـصـوتًي التوقـيـع
ًا ًا ل معنوي ًا. صوتًي مجرد

به يشهد الذي ولكن الماما، إليه يذهب ما مؤدى ذلك
ـفـإن عـمـومه، عـلـى ـبـذلك يـسـلم ل الـبـداعي الواقع
ًا ًا واـسـتبدالها الكلم تًرتًيب من ضرب ًا ذاتـًـ ـقـد وموقـعـ
ـفـي يـحـدثا ل وتًـنـاغ تًـنـاغم تًحقـيـق إـلـى مرده يكون

دغلً. المعنى
ـفـي المتكـلـم أن الـقـاهر عـبـد كلما ـظـاهر آخر، وأمر
ً يلـقـي ل وتًرتًيبـهـا مـعـانيه وإـعـداد التفكـيـر ـحـال ـبـال

ًا يـحـدثا وأـنـه لللفاظ، ًا فـكـر ـمـن نفـسـه ـفـي مـجـرد
ّكر فكل الواقع، به يشهد ل أمر وهذا اللفاظ، ـو مف ـه

وألـفـاظ؛ بلـغـة نفـسـه ـفـي متكـلـم ـهـو باللـغـة، مفكر
ـه قد تًجده المفكرين بعض يستغرق حين ولذلك غلبـت

نفـسـه، يكـلـم إـنـه فيقال لسانه، على فجرت اللفاظ
ـصـوت عل وإْن يفـكـر ـمـن كل كمثل يفكر أنه والحق

تًفكيره.
ـه القاهر: مؤدى عبد نهج على يترتًب ثالث وأمر كلـم

ًا يـكـون أن لـبـد مبدع كل أن ًا واعـيـ ًا مـسـيطر قاـصـد
ًا ّين أو قـصـيد ـفـي الـشـعرية مـعـانيه ـفـي دقيقة كل مع
متـطـابق المـعـاني من بطنه في قائم هو ما وأن نثير،

وأـنـه بـيـانه، ـمـن يؤـخـذ ـمـا  ينـقـص ول يزـيـد ل مـعـه،
وـجـد علـيـم ـجـد بـهـا وـهـو إل واردةا ول شاردةا ليست

ـد، ـذةا وأن قاـص ـد جهاـب ـون ل النـق ـا إل يقوـل ـه ـم علـم
ـمـن النقاد يستخرجه ما وكل وقصده، ووعاه الشاعر



ـه، ووعاه الشاعر قصده ما بعض هو إنما النص وعلـم
ـل نصه، رحم في بما الناس أعلم هو الشاعر وأّن وـك

فـقـه ـفـي بـكـثير دوـنـه وِمْن الشاعر، على عالة النقاد
تًأويله. و الشعر

ً أـخـاله ول ـــ الـمـاما ـصـححه إن وهذا ـيـدفعه ـــ ـفـاعل
ًا فإن الواقع، ًا يعون يكادون ل الشعراء من كثير كثير

ـم أبدعوا، فيما الشعور ورقائق الفكر دقائق من وأنـه
ـلـن الـشـعر في هم مثلما النقد في أئمة يكونوا لم ما

ّنص فقه في يبلغوا النـقـد. جهاـبـذةا يبلغـه ما وتًأويله ال
من شعره بمعاني أوعى المتنبي الطيب أبا أن أيظن

أزأمان؟! من بعده من جاء وما زأمانه في النقاد كل
: "ابن الفتح أبي في الطيب أبي مقالة يصادمه وهذا
بالـشـيخ ومقالته: "عليكم مني"، بشعري أعرف جني

وـمـا أردت ـمـا بـقـول ـفـإنه فسلوه، جني، العور: ابن
أرده". لم
ًا أن نعلم نكاد ول يقـول بالشـعر العلـم أهـل من أحد
بـدقائقه وأبصـر شـعره بمعـاني أوعـى شاعر كل إن

والعصــور عصره في النقد جهابذةا كافة من ولطائفه
يحـلـل أن ـشـاعر بـكـل أولى لكان صّح له. ولو التالية
معانيه. على الغوص مؤونة الناس ليكفي شعره
المعـنـى ـفـي إل ـصـنعة ل ـبـأنه القول أن المر وجملة

انيه فـي الشـاعر صـنعة وأن الشـعري)، (المعنى مع
ـي بالصنعة هو له شأن ول شيء، كل هي ـاظه، ـف ألـف

(المعـنـى المـضـمون وأن مـعـانيه، إـلـى موكوـلـة فإنها
وأن (اللـفـاظ)، الشكل على قاهر الشعري) سلطان

ـشـكله المـصـطفي ـشـعري) ـهـو (معنى مضمون كل
ًا ًا (ألفاظه: إفراد ًا وتًركيـبـ ًا)، وتًـصـوير الـقـول وتًـحـبير

ً فـيـه ـفـإّن ـعـواهنه، عـلـى به يسلم ل ذلك بكل مـقـال
ًا. للمناقدةا متِسع



عـلـى الموـضـع ـهـذا إـلـى فـيـه القول أّجلت أمر وبقي
ـد باب في عنده النظم بأمر يتعلق ل أنه من جلله نـق
ًا الدب ًا، شعر في عنده النظم بأمر يتعلق ولكنه ونثر

القرآن: إعجازأ باب إنه الدب، نقد باب من أجل باب
ـفـي مـعـان نـظـم النـظـم جاـعـل الـقـاهر عـبـد الـمـاما
اللـفـاظ تًرتًـيـب وأن العـقـل، ـفـي لها وتًرتًيب النفس

بلـغـة عـمـود ـهـو اـلـذي ـفـالنظم الصنعة، مجال ليس
النفس. في القائمة المعاني ومناطه مجاله الخطاب

الـقـرآن بـيـان ـفـي النـظـم بـيـن ـهـذا في يفرق ل وهو
ـلـم وإن ونـحـن الدـبـي، الـبـداع ـفـي والنـظـم الكريم

كلما ـشـأن ـفـي النفـسـية بالمـعـاني ـبـالقول نعارـضـه
في معانيه يعد حيث نفسه من الواحد يراه لما البشر
ًا نفسه ًا، اللـغـة اـسـتخداما ـعـن ينفـصـل ل إـعـداد أيـضـ
مـجـردةا للمـعـاني وجود ول بالكلمات نفكر إنما فنحن

النفـسـي وجودها في سواء طور، أي في اللفاظ من
حـيـث اللسـاني، وجودـهـا ـفـي أو الـصـدر، داـخـل ـفـي

سـريان المركبـة اللفـاظ فـي سـارية الذان تًتلقاهـا
مـكـان فيـهـا لـهـا يـعـرف ل الجـسـد، أعضاء في الروحا

متعين.
نـظـم وأـنـه القرآـنـي، البـيـان نظم في بهذا القول أما
المـاما علـى ـمـردود فذلك أولً، النفسية المعاني في

ـد ـاهر عـب ًا الـق ـرف ل رد ـوادةا يـع ـول ول ـه ًا. الـق ـ تًريـث
نـسـلم ل وـجـل ـعـز الـحـق بيـان في النفسي بالمعنى

ًا، به لحد بغـيـر وجل عز الله على وقول فرية فهو أبد
اجتـهـاد ل ـهـذا وـسـنة. ومـثـل كـتـاب من سند ول علم

الـنـّص: الـقـرآن ـمـع فـيـه يتوـقـف مـمـا ـهـو ـبـل فـيـه،
والسنة.
تًـعـالى الـلـه كلما أن غـيـره، ل اـلـذي الـقـويم واـلـرأي
الـعـالمين، كلما كمثلـه لـيـس وصـوت بحـرف حقيقي



كلما ليس الله كلما بأن قاطعة الكريم القرآن وآيات
ًا، ل نفـسـي كلما أنه من الفرق بعض تًذهب كما نفسي
ول بـعـض ـلـه لـيـس بذاتًه، القائم المعنى وأنه لفظي،

وـمـا والـصـوات، الـحـروف جنس من ليس وأنه عدد،
كلما عـبـاراتًه سـميت إنمـا الـقـرآن تًلوةا مـن نسمعه

ـا مخلوقة، وهى عليه، لدللتها الله ـر النفـسـي أـم فغـي
 …مخلوق

نفـسـي كلـمـان: كلما هناك فليس قويم غير ذلك كل
ـقـديم منه الول وأّن تًعالى، لله بالنسبة لفظي وكلما

ـه كلما مخلوق. بل والخر مخلوق غير ـهـو واـحـد، الـل
يشــاء كما وصوت بحرف به يتكلم كماله، صفات من

ـمـن أـحـد كلما كمثـلـه لـيـس ـشـاء، وـمـتى شاء وكيف
ـالمين. وـهـو ـذي الـع ّـلـم اـل ـه يـقـول: {وك موـسـى الـل

ًا} [النساء]، أن على بينة دللة دال التأكيد فهذا تًكليم
ـه ـــ موسى سمعه وصوت، بحرف حقيقة تًكليمه علـي
"تًكليما" قرينة فالمصدر إياه، الحق بإسماع ـ السلما
وصوت، بحرف مسموع حقيقي كلما أنه على قاهرةا
ًا معنى وليس ًا نفسي بذاتًه. قائم

عـبـد عليـهـا بـنـى اـلـتي الكلما نـظـم حقيـقـة فأـسـاس
الـقـرآن نـظـم بـيـان ـفـي ـلـه تًـسـتقيم ل مذهبه القاهر
أن علـيـه وكان عنده، إعجازأه أساس هو الذي الكريم
وبـيـان الخلـئـق بـيـان ـفـي النـظـم حقيـقـة بـيـن يـفـرق
لهـذا أعـرض أل علـى الوحي. وكنـت بيان في النظم

ونظـمـه، الـقـرآن بلـغـة ـفـي الـقـول مـجـاله ـفـإن هنا،
حيث البشر، بيان في النظم في القول مجاله وليس
نـقـد ـفـي النـظـم نظرـيـة لمنـــزلة معـقـود هـنـا الـقـول

بـحـق وـفـاء البـيـان رغـبـت ولكني البداعية، النصوص
والمناظرةا. البحث آداب حق على له وإعلء العلم



القاهر:  عبد الماما عند النظم مفهوما
ـى ذهب قد القاهر عبد الماما كان ما إذا ـاط أن إـل مـن

ـو النظــم ـاط ـه ـر مـن ـل الفـك ـو والصــنعة، والتأـم وـه
ـفـي تًابـعـة إل هي ما اللفاظ وأن اللفاظ، ل المعاني
ذلــك وكان لمعانيها، وتًركيبها وتًأليفها وتًرتًيبها نظمها
ً الواقع النظم المنـسـوقة المكنوـنـة المـعـاني في أول

النـظـم ـهـذا بـيـان إـلـى يعمد الماما فإن الصدور، في
ـمـع فـضـل ل(( أنه على العلماء أجمع قد الذي وعياره
ـه، يستقم لم هو إذا للكلما قدر ول عدمه، ـو ـل ـغ وـل بـل

بـلـغ. الولية) ما ومواده أغراضه (أي معناه غرابة في
ّتهم ـبـه، إل ـقـواما ول دونه، تًماما ل الذي بأنه الحكم وب
ـبـه اـلـذي والعـمـود الـمـدار، علـيـه اـلـذي القطب وأنه

.)47))(الستقلل
ًا يجعله وهذا وحقيقـتـه جوهره بكشف ُيعنى بأن جدير

ّيته، المـصـور البيان ويصرف ويكرر هذا يردد وأن وهو
إـلـى الـقـاهر. عـمـد عـبـد الـمـاما من كان ما وذلك له،

إل النـظـم لـيـس(( ـبـأنه وتًقرـيـره النظم مفهوما تًحرير
النـحـو، عـلـم يقتـضـيه اـلـذي الوـضـع كلـمـك تًـضـع أن

اـلـتي مـنـاهجه وتًـعـرف وأـصـوله، قوانينه على وتًعمل
رـسـمت اـلـتي الرسوما وتًحفظ عنها، تًزيغ فل نهجت،

.)48))(منها بشيء تًخل فل لك،
ـمـواطن ـفـي المفـهـوما ذـلـك عن البيان يصرف وتًراه

فـي النـحـو معـاني تًـوخي ـهـو النـظـم((منـهـا:  عديـدةا
))مـحـال اللـفـاظ مـتـون في تًوخيها وأن الكلم، معاني

النحو معاني تًوخي عن عبارةا … النظم((وقوله:  ،)49(
.)50))(الكلم معاني في

ص:  ()47 ف 80الدلئل ،74 .
ص:  ()48 ف 81الدلئل ،75 .
ص:  ()49 ف 361الدلئل ،429 .
ص:  ()50 ف 362الدلئل ،430 .



أعجزـهـم اـلـذي الوـصـف يكون أن بطل فإذا((وقوله: 
أن إل يـبـق ـلـم ،)51(ـعـددناه مما شيء في القرآن من

ـون ـي يـك ـت وإذا … النـظـم ـف ـه ثـب ـي أـن ـم" ـف "النـظ
ّنا و"التأليف"، ًا لـيـس أن علمـنـا قد وك "النـظـم" ـشـيئ

ّنا الكلم، بين فيما وأحكامه النحو معاني تًوّخي غير وأ
ّدهر بقينا إن المفردةا للكلم نعلم حتى أفكارنا نجهد ال

ًا ًا ينظمها، سلك ويجـعـل ويؤلفهـا، شتاتًها يجمع وجامع
النـحـو مـعـاني تـًـوخي غـيـر بـعـض ـمـن بـسـبب بعـضـها

ـبـان فـقـد ـــ دوـنـه مـحـال كل ما طلبنا فيها، وأحكامه
أـنـه والزاـعـم النـظـم ـفـي القول المتعاطي أن وظهر
يعـيـده فيـمـا يـعـرض ل وـهـو فـيـه، المزـيـة بيان يحاول

ـديه ـوانين ويـب ـتي والـصـول للـق ـدمنا اـل ـا، ـق ول ذكرـه
ـمـن عمـيـاء نهجناـهـا: ـفـي اـلـتي المسالك إليه يسلك
ًا يكون ل كان إذا لنه ذلك … أمره غير "النظم" شيئ

ـكـان الكـلـم، ـيـبين فيـمـا وأحكامه النحو معاني تًوخي
ـة يطـلـب أنه زأاعم يزعم أن العجب أعجب من المزـي
ـامه النحو معاني في يطلبها ل ثّم "النظم"، في وأحـك

.)52))(الكلم بين فيما تًوخيها عن عبارةا النظم التي
ّيـنـا كـمـا ـ النظم((وقوله:  مـعـاني تـًـوخي ـهـو إنـمـا ـــ ب

بـقـوانينه والعـمـل ووـجـوهه، وفروـقـه وأحـكـامه النحو
فيتصــور ألفاظ معاني النحو معاني وليست وأصوله،

.)53))(تًفسير لها يكون أن
ًا ليـس أنـه ـفـي النـظـم وأمـر هـذا(( تًـوخي غيـر شـيئ

المـعـاني تًرتـًـب وأـنـك الكـلـم، بـيـن فيما النحو معاني
ً ـفـي اللـفـاظ تًرتًيبـهـا عـلـى تًحذو ثم نفسك، في أول

والمقاطع           ()51 والسكنات الحركات وتًرتًيب ومعانيها، المفردةا الكلم من عدده ما يريد
 :  . ص   ذلك وغير 462-459ف = 391-386والفواصل، .

ص:   ()52 ف 393-391الدلئل ،463 .
ص:   ()53 ف 452الدلئل ،533 .



المـعـاني ـمـن اللـفـاظ تًخلو أن فرضنا لو وأنا نطقك،
القوةا غاية في وتًرتًيب، نظم فيها يجب أن يتصور لم

.)54))(والظهور
كـنـت إن ـــ لكتابـنـا الـقـارئ أيـهـا بـك أظن ما((وقوله: 

ـقـد أنك إل ـ التدبر حق وتًدبرتًه النظر من حقه وفيته
ـت ًا، علـم ـ ـى علـم ـون أن أـب ـك يـك ـه للـش ـيب، فـي نـص

ًا ليـس أْن مـذهب، نحوك وللتوقف إل "النظـم" شـيئ
فيـمـا وفروـقـه ووـجـوهه وأحكامه النحو معاني تًوخي

معــاني ُرفع إذا أنه تًبينت قد وأنك الكلـم، معاني بين
فـي فيهـا ُتًـراد ل حـتى الكلم بين مما وأحكامه النحو
في ببعضها المنطوق الكلم خرجت تًفصيل، ول جملة

الـنـثر، ـمـن والفـصـل الـشـعر ـمـن البيت في بعض إثر
ـا وـضـعت التي مواضعها في لكونها يكون أن عن فيـه

كلـمـة ـفـي يقال أن يتصـور أن وعن ومقتٍض، موجب
وكائـنـة بـهـا، ومتعلـقـة لـهـا، بـصـاحبة مرتًبطة إنها منها

ـَت ـقـد لذلك، تًصورك ُحْسَن وأّن منها، بسبب ّـب ـه َث فـي
.)55))( …قدمك

ـإذا(( ـت ـف ـة ول لـشـك أْن الن ثـب ـي مرـي ـس أن ـف لـي
ًا ـا وأحكامه النحو معاني تًوخي غير "النظم" شيئ فيـم

دلـيـل ـطـالب أّن ذـلـك ـمـن ثـبـت الكـلـم، مـعـاني بـيـن
معــاني في يطلبه لم هو إذا القرآن نظم من العجازأ

ُنه أنه يعلم ولم وفروقه، ووجوهه وأحكامه النحو ْعد َم
َعانه، ّنه ومكانه، وموضعه وَم ـسـواها، له مستنبط ل وأ

ـمـن بالكاذب نفسه غاّر عداها فيما لطلبه وجه ل وأن
.)56))( …الطمع

مفـهـوما ـشـأن ـفـي البـيـان وـصـرف الـقـاهر عـبـد كرر
ويـتـبين وأهميـتـه، حقيقـتـه تًتـقـرر ـحـتى عـنـده، النظم

ص:   ()54 ف 454الدلئل ،538 .
ص:   ()55 ف 525الدلئل ،613 .
ص:   ()56 ف 526الدلئل ،614 .



ه وهـم فـي يختلط فل ومعانه، مناطه نظـم كمثـل أن
أـخـرى إـلـى كلـمـة ضم مجرد أو الكلمة، في الحروف

ـثر، المقابل النظم هو أو جاء، كيف النـظـم ـهـو أو للـن
بيـانه تًبـويب ـفـي القرآن بها اختص التي الطريقة أي

الـقـول: أجـنـاس ـمـن الـعـرب عـهـدت ـمـا غـيـر عـلـى
ـفــي يـعــرف وـمــا والخطـبــة، والرـســالة القـصــيدةا
عـلـى الدبـيـة، بالجـنـاس العـصـري النقدي المصطلح

أن هـ). ـمـن403 (ت الباقلني مثله إلى أشار ما نحو
الكلما نظــم من المعهود غير على نظمه جاء القرآن

ـد ـرب، عـن ـتي الـع ـي اـل ـاريض ـه ـثر الشــعر، أـع والـن
ـر المــوزأون ـثر المقفــى، غـي ـثر المســجع، والـن والـن
 …المرسل

ـبين ـحـتى وـّصـرف ـكـرر الـقـاهر فعـبـد وأن الـمـر، يـت
ـالغ أنه وأدرك كثير، عند الذي غير عنده النظم ـي ـب ـف

مــن الرغم على هذا في الناس حال يشكو فإنه هذا،
ـر ـول:  التكرـي ـد. يـق ـم((والتردـي ـه واعـل ـانت وإن أـن ـك
ْبدأنا أعدنا الذي في الصورةا ـه ـمـن فيه وأ معـنـى ل أـن
ـقـد الكـلـم، بـيـن فيـمـا النحو معاني تًوخي غير للنظم
أقصـى إلـى والنكشـاف والظهور الوضوحا في بلغت

ل لـمـا ـكـالتكليف علـيـه الزيادةا تًكون أن وإلى الغاية،
من ضرب كل تًتبع إلى تًتنازأع النفس فإن إليه، يحتاج

ـتراض عند نفَسه للمسلم يعرض أنه ُيرى الشبهة، اـع
.)57))(الشك
المـاما بيـان مواقـع تًتبـع فـي البسـط ذلـك بعد ومن

ـفـي النـظـر إـلـى حاـجـة ـبـي فإّن عنده، النظم حقيقة
لـيـس((أولً:  بقوله حّرره الذي النظم مفهوما تًفسيره

عـلـم يقتـضـيه اـلـذي الوـضـع كلمك تًضع أن إل النظم
ـود هو النظم أن الماما . يقّرر)58))( …النحو نـسـج عـم

ص:   ()57 ف 370الدلئل ،442 .
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ـردات ـة مـف ًا. فوـضـع اللـغ ـ ـذي الوـضـع الكلما كلـم اـل
ـمـن الكلـمـي النـسـيج إـخـراج ـهـو النحو علم يقتضيه

ًا اللغة مواد الوظيفي اليجاد ونحو نهج يقتضيه إخراج
السلف. عن الخلف يرثها التي للغة

والمقيم الكلمي النسيج لصورةا الواضع هو والمتكلم
فأنت كلمك"، لك: "تًضع يقول تًسمعه ولذلك لبنائه،

لم أجدادك. أنت وليس لكلمك، الواضع المتكلم أيها
عنـهـم ورـثـت أنت الكلمي، النسيج صوت عنهم تًرثا

ـاٍن أـصـوات ذات مـفـردات ـة ومـع تًتفاـضـل، ل إفرادـي
ًا مراقدها في مطروحة وهى ًا (المعاجم) متاـعـ مباـحـ
النماط عنهم ورثت وأنت العربية، بلسان ناطق لكل

ـمـن ـضـرب ـبـأي تًرتًـبـط ل اـلـتي المـجـردةا التركيبـيـة
ًا إن العربـيـة ـفـي اللـسـاني البـيـان ضروب وإن ـشـعر

ًا. تًـلـك يعـلـم اـلـتي لـلـتراكيب، التجريدـيـة النـمـاط نثر
مثلً، الفعلـيـة الجمـلـة لبنية الكلية الصول المتكلمون
ًا البنية، تًلك تًحتملها التي والمكانات ّي معانيـك كانت أ
اـلـتي الـقـول. وـهـي وـسـياقات ومقاـصـدك وأغراضك

في ونهجها العربية نحو أي النحو، علم بأصول تًعرف
فـضـيلة ول أـجـدادك ـعـن هذين تًرثا الكلما. أنت بناء
ـا، علمك بمقدار إل هذا في غيرك على لك ـدى بـه وـم

اـلـتي والمكاـنـات الـصـول بكاـفـة العـلـم ـهـذا إحاطة
ـتراكيب، التجريدية النماط تًلك تًحتملها ـهـذا وـكـل لـل

ول البلغاء، عداد في يدخلك لن المدى فيه بلغت وإن
يـكـون فـقـد إليـهـم، يستمع الذين المتكلمين عداد في

العربية، مفردات من لكثير الواعي المحيط هو المرء
عـلـم ـفـي للتراكيب التجريدية النماط لكل أو ولكثير

ثم تًركيب، كل يحتملها التي والمكانات العربية، نحو
ول إلـيـه، يـشـار ول ـيـبين، ل عـيـي ذـلـك ـمـن برغم هو

البيان. باب في إليه يستمع



ّنا واعلم((الماما:  يقول أـجـل ـمـن المزـيـة ـنـوجب لم أ
اللـغـة، إـلـى فنـسـتند والوـجـوه الـفـروق بأنفس العلم
ُيـصـنع أن ينبـغـي وـمـا بمواضعها، للعلم أوجبناها ولكنا

ـا، ـم الفـضـل فلـيـس فيـه ـأّن للعـل ـع، ـب ـواو" للجـم "اـل
ـب ـاء" للتعقـي ـر و"الـف ـراخ، بغـي ـه تـً ـّم" ـل بـشـرط و"ـث

يـتـأتًى لن ولـكـن و"إذا" لـكـذا، و"إْن" لكذا، التراخي،
ًا نظمت إذا لك التخير، تًحسن أن رسالة وألفت شعر

.)59))(موضعه ذلك من لكل تًعرف وأن
ًا المـفـردات ـفـي القائمة الموروثة فالمواضعة (ـصـوتً

أن ـبـد ل لـلـتراكيب التجريدـيـة النـمـاط ومعنى) وفي
بتـنـوع تًتـنـوع المتكـلـم، ـفـي ذاتًـيـة مواـضـعة تًـصـاحبها

وطـبـاعهم، وثقافاتًهم وأدواتًهم وإمكاناتًهم المتكلمين
تًنضبط لها مرجع ل طليقة حرةا ليست مواضعة وهي

الرعاـيـة بعـيـن ـنـاظرةا حرية ذات مواضعة هي بل به،
ً ـهـي النحو، علم بأصول يعرف ما هي موروثة، أصول

تًحتملها التي والمكانات للتراكيب التجريدية النماط
النماط. تًلك

ـة المواـضـعة ـهـذه كلـمـه المتكـلـم وـضـع ـهـي الذاتًـي
يقتـضـي النـحـو وعلم النحو، علم يقتضيه الذي الوضع
ً ـتراكيب تًجريدية لنماط كلية أصول ـات ذات لـل إمكاـن

هادـيـة مقامـيـة أو مثالـيـة بقراـئـن مـصـحوبة احتمالـيـة
ـم الســبيل، ســواء ـى المــراد لفـه ـرض والمعـن والـغ

تًطرق أن في السامع بحق وفاء الكلما، له المنصوب
ـؤتًى ل ـحـتى والغراض المعاني إلى السبل له ـمـن ـي

الناطق. إفهاما سوء
ـه أجدادك، وليس كلمك تًضع ـ المتكلم أيها ـ أنت لـن

ًا تًبـقـى لكـنـك أنت، كلمك كلـمـك وـضـعك ـفـي معنـيـ
عـلـم يقتـضـيه اـلـذي الوـضـع تًـضـعه ـبـأن رحمه، بصلة

ص:   ()59 ف 249الدلئل ،287 .



ـة وكان أسلفك، عن ورثته الذي النحو، ـك فريـض علـي
ورثت. ما استثمار

ـا إذا ـانت ـم ـردات ـك ًا المـف ًا أصــواتً ـاني وصــور ومـع
ـة ـا إفرادـي ـي إنـم ـة، مواضــعة ـه ـأتًى ل موروـث ـا يـت لـن
ًا ـــ وـكـانت منـهـا، النعتاق التجريدـيـة النـمـاط ـــ أيـضـ

لنـحـو تًجريدـيـة كلـيـة أصول هي إذ موروثة، للتراكيب
ول معـيـن بمعـنـى تًرتًـبـط ل الباـنـة، ومنـهـج ومـسـلك

إذ فيها للمتكلم دخل فل مقيد، سياق ول محدد غرض
كلما إـلـى اللـغـة مفردات يحيل ل ذلك وكل يرثها، هو

على نتمرد ل فنحن ذلك كان إذا ـ صاحبه إلى ينتسب
الكليــة الصول هي التي للتراكيب التجريدية اللفاظ

ـفـي اللـغـة، مـفـردات عـلـى نتمرد ل مثلما النحو لعلم
إفرادـيـة مـعـان ـمـن علـيـه تـًـدل وـمـا الصوتًية صورتًها

ّـبـد ل وـكـذلك إجمالـيـة، دللة ًا النـمـاط بـهـذه نتع تًعـبـد
ًا، ـمـا ـهـدي عـلـى كلمـنـا ونضع بها، نستهدي بل حرفي
أصولها. به تًقضي

ل خاـصـة مواـضـعة ـصـاحب ـهـو ـهـذا بوـضـعه المتكلم
داـئـم فـهـو نفسه، مع تًكرر ل بل غيره، مع تًتكرر تًكاد

المعرفـيـة رؤيـتـه مـن تًنبثق مواضعة وهي المواضعة،
وـمـن جـهـة، من الموروثة الولى المواضعة بخصائص

المنضــبط والتجــاوزأ المتــداد فــي الذاتًيــة ملكتــه
ـر المحســوب ـة خصوصــية المثـم ـن الباـن ـذات ـع اـل

القائلة.
ـقـوانينه عـلـى يـقـول: "وتًعـمـل الـمـاما نسمع ثّم ومن

ً المتكـلـم مواـضـعة يجـعـل فـهـو وأصوله"، عـلـى عمل
ولـيـس واـسـتثمار، وتًمكن اهتداء استعلء قوانين: أي

ـة "على" ذات الكلمة فهذه وثورةا، تًمرد استعلء دلـل
ـة ـدةا. وـفـي غنـي ـر ـمـوطن حمـي ـول: "والعـمـل آـخ يـق

"بقوانينه" "الباء" في فهذه ،)60(وأصوله" بقوانينه
60()   : ص:  الدلئل ف 452انظر ،533 .



ـة ـا والتمـكـن، المـصـاحبة عـلـى داـل إـلـى دـعـوةا ففيـه
معرـفـة تًمـكـن والـصـول، الـقـوانين تًـلـك من التمكن

ـج ـالك بالمناـه ـتي والمـس ـت اـل ـلكت، نهـج ـح وـس يمـن
إليهــا، تًمتد التي الماد استبصار على القتدار صاحبه

لحبها. على يحذو أن على والقتدار
والحدود الرسوما حافظ المواضعة هذه في والمتكلم

ّدت، رسمت التي يزـيـغ ول منـهـا، بـشـيء ُيخّل فل وُح
ـسـبيل قـطـع بـهـذه الخلل ـفـي ـفـإن يـخـرج، ول عنها

كلـمـه يجـعـل مـمـا الـسـامعين، وبـيـن بيـنـه التواـصـل
ًا ّداـلـة المعـالم ـهـي يثـمـر. فالرـسـوما ل عقيم عـلـى ال
ّدالة رموزأه تًركيب في المتكلم منهاج مكـنـون على ال

ذـلـك الـسـامع يحـلـل المعالم هذه ضوء وعلى صدره،
مـن مكـنـون ـهـو ـمـا إـلـى تًفكيكـهـا من لينفذ التركيب

تًركيــبي منهــج ذو فــالمتكلم والمقاصــد، المعــاني
ـم وإذا تًفكيـكـي، تًحليلي منهج ذو والسامع يتواـصـل ـل

ًا النـحـو اتًـحـاد ـفـي ًا، تًركيـبـ فـعـل يكـون فـلـن وتًفكيـكـ
ًا، إل المتكلم ًا. فعله من السامع يجني ولن عقيم ـشـيئ

بين عليه متفق نهج هنالك يكون أن لبد كان ثّم ومن
ًا المتكلم ّكب ًا، والسامع مر ّكك ـم يكن لم فإذا مف ـك ـل ـي
ـا أنه وجل عّز الحق يبين ألبتة. ولذا تًواصل أرـسـل ـم
ً ـلنا لهم: {وما ليبين قومه بلسان إل رسول ـمـن أرـس
قـوله فـانظر لهـم}، ليـبين قـومه بلسـان إل رسـول

خصوـصـية عـلـى دلـلـة تًحـمـل كلـمـة "بلـسـان" وـهـي
ـكـان لـمـا وـلـذلك اللـغـة، ـمـن أـخـص فاللـسـان الداء،
ًا لـيـس وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى محـمـد ـسـيدنا خاـصـ

ًا لسانه يكن لم بقريش قرـيـش، لـسـان ـفـي محصور
بلـسـانها. الـعـرب قباـئـل ـمـن قبيـلـة كل يكلم كان بل

ا: السـماء تًعـالى اللـه علمـه السـلما عليه فآدما كله
ّلم الـلـه ـصـلى محمد وسيدنا كلها}، السماء آدما {وع

كلـهـا، الـعـرب ألـسـنة تًـعـالى الـلـه علـمـه وـسـلم عليه



ّلمك الله قول في داخل هذا ولعل ـلـم ما تًعالى: {وع
ًا}. عليك الله فضل وكان تًعلم تًكن عظيم

الـسـتكانة إلى المتكلم هنا داع غير القاهر عبد الماما
الـمـوروثا، اللـغـوي البناء نحو مواضعات سلطان إلى

عـلـى الـشـيطان بـسـلطان أـشـبه ـهـو الـسـلطان فهذا
ـم ـه يـسـتكين النـسـان: وـه ـاما إلـي ـاس ـمـن الطـغ الـن

ًء ـتهوا ـا اـس ـتخذالً: {وـم ـان واـس ـي ـك ـم ـل ـن عليـك ـم
لي}. فاستجبتم دعوتًكم أن إل سلطان

ـقـوانين عـلـى ـهـو يعـمـل أن إلى المتكلم يدعو الماما
ـشـيء: مقاييـسـه، ـكـل وـقـوانين وأـصـوله، النحو علم

ـمـا وغاـيـات وأـحـوال بطبيـعـة مرـهـون مقـيـاس وـكـل
أنـهـاج ذات نفـسـها ـفـي المقايـسـة يجعل مما يقاس،

نفسها في وأحواله. والمقايسة يقاس ما مع متجاوبة
ًا تًتناسخ. ول تًتشابه والمثلة مثال على تًقدير

يعـنـى ل الكلما بـنـاء نـحـو عـلـم أـصـول عـلـى والعـمـل
ًا أصل لكل فإّن إليها، الخلد ًا فروـعـ ًا وأغـصـان وأفناـنـ
فلعـلـم منـهـا، ـهـي ـبـل هي ليست ولكنها منه، منبثقة
فريضــة بالصــول والعمــل وفــروع، أصــول النحــو

للمتكـلـم يتحـقـق ـثـّم وـمـن قرـبـة، الـفـروع واـسـتثمار
المقاـمـــات مقتـضـــيات مواكـبـــة عـلـــى القـتـــدار

ـه تًحيــط الــتي والمســافات وأغراضــه وبمعــانيه ـب
ومقاصده.

عـلـى العـمـل أن آـخـر ـمـوطن ـفـي ـيـبين القاهر وعبد
النـحـو مـعـاني تـًـوخي ـهـو وأـصـوله النحو علم قوانين

ـهـي ليـسـت النـحـو ومـعـاني ،)61(الكـلـم مـعـاني بين فيما
ًا الـعـراب علمات ًا للفاـعـل رفـعـ ًا للمفـعـول ونـصـب وـجـر
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أحد. بين للمفاضلة فيه مجال ل فذلك إليه، للمضاف
مثلً. العتاهية أبا يفضل ل هذا في القيس فامرؤ
بـيـن تًـقـوما اـلـتي الروحـيـة العلقات هي النحو معاني

وامـتــداد ـصــورها اختلف عـلــى الكلـمــات، مـعــاني
ـدأ ســياقاتًها، ـن ـب ـي ـم ـة ركـن ـه "المســند الجمـل إلـي
والـنـص. والمعـقـد الفـقـرةا بـسـياق وانتهاء والمسند"،

ـور التي الوجوه هي الروحية العلقات وهذه ـا يتـص بـه
بكل الكلمات معاني بين التأليفية والضروب المعنى،

وهذه التعالق، على دللة (تًأليف) من كلمة تًحمله ما
ـق تًتناهى، ل تًركيبية أنماط ذات العلقات ـا يطـل عليـه

النحوية. والفروق الوجوه القاهر عبد
الكلمات، معاني بين الروحية العلقات تًوخي فالنظم

ـراد ل الكلمــات ومعــاني ـة المعــاني بهــا ـي الفرادـي
في الكلمة معنى بل فحسب، الكلمة إزأاء الموضوعة

الول: المعـنـى راـفـدين، (الكلما) من البياني وجودها
ـمـن التركيبـيـة والـخـر: الوظيـفـة الوضعي، المعجمي

ـا: "زأـيـد غير أو مفعول أو فاعل هي حيث ذـلـك. قولـن
اـلـتي العلـقـة ـهـو فـيـه النحوي المعنى منطلق" مثلً،

ـشـخص عـلـى عـلـم ـهـو حيـث "زأـيـد" مـن معنـى بين
عنه الخبار مراد هو حيث ومن للسامع معلوما متعين

معـنـى وبين إليه، وإسناده بالنطلق المتكلم قبل من
متعـيـن ـحـدثا عـلـى اـسـم ـهـو حـيـث "منطـلـق" ـمـن

ًا للسامع معلوما ـمـراد ـهـو حـيـث وـمـن مواضعة، أيض
ًا زأيد عن به الخبار ًا إليه ومسند منه. لوقوعه وتًقرير
ومعنى "زأيد"، معنى بين الروحية العلقات هذه تًتنوع

ًا عـلـى تًـنـوع ولكـنـه يحـصـر، يـكـاد ل "منطـلـق" تًنوـعـ
ـفـرق أو وـجـه أي عنـهـا تًـخـرج ل كلية وقوانين أصول

العلقـة لهـذه يـذكر القـاهر عبـد تًجد تًركيبي. ولذلك
ـق"، وجوه: "زأيد "زأيد" و"النطلق" ثمانية بين منطـل



ـد"، و"ينطـلـق ينطـلـق"، و"زأـيـد ـد"، و"منطـلـق زأـي زأـي
ـد ـق"، و"زأـي ـق المنطـل ـد"، و"المنطـل ـد زأـي هــو و"زأـي

النـمـاط ـهـذه منطـلـق". ـكـل ـهـو و"زأـيـد المنطـلـق"،
ـقـائم أـصـل ـمـن والفروق) منبثـقـة (الوجوه التركيبية

ًا فيها ـمـن النطلق ـهـو فـعـل وـقـوع إثـبـات ـهـو جميع
ـد. ويبـقـى ـهـو متعـيـن ـشـخص ونـمـط وـجـه لـكـل زأـي
ما على زأائد معنى على الدللة في خصوصية تًركيبي

التركيبية. النماط هذه جميع في قائم هو
ـهـو التركـيـبي النمط بتنوع المتنوع الزائد المعنى هذا

إثـبـات ـهـو اـلـذي الول المعـنـى أـمـا المفاضلة، مناط
زأيد، هو متعين، شخص من النطلق، هو فعل، وقوع
ـبي نـمـط ثمرةا لنه أحد بين فيه تًفاضل ل فذلك تًركـي

ـهـذه ـمـن ـصـورةا ـفـي كلـمـه يضع موروثا. والمتكلم
المـجـرد التركـيـبي الـصـل وـفـق عـلـى الثمانية الصور

ـياق في إليه المسند إلى المسند (إسناد الموروثا ـس
الثبات).
وـجـوه ـفـي إـيـراده للمتكلم يمكن معنى زأيد فانطلق
الـصـحة حـيـث ـمـن ـسـواء وجميعـهـا عديدةا، تًصويرية

التجريــدي بــالنمط الخــذ حيــث ومــن العرابيــة،
بـيـن الثـبـات حيز في السناد دعامته الذي الموروثا،

ـد الماما يقرر ثّم ومسند. ومن إليه شيئين: مسند عـب
نمط أي على عبارتًه يقيم ل البليغ المتكلم أن القاهر

وـهـي وفروـقـه، ـبـاب كل وجوه في ينظر بل تًجريدي
ـهـذه ـمـن لكل يعرف أن في تًصويرية. وبلغته وجوه

ينبـغـي حـيـث كلـمـه ـفـي به ويجيء موضوعه الوجوه
له.

سياق في زأيد إلى النطلق إسناد في ليست فبلغته
أن ـفـي بلغـتـه ـبـل النـحـاء، من نحو أي على الثبات
الـسـناد ذـلـك لنـمـط المـتـاحا التركـيـبي اـلـوجه يتوخى



ـيـبين اـلـذي المـقـاما يقتـضـيه وـمـا إليه، ُيرمى ما وفق
فيه.

ًا منطـلـق"، يـقـول: "زأـيـد أن ـفـي بلغـتـه تًـكـون فحيـنـ
ًا يـقـول: أن البلـيـغ ـبـل بلـيـغ، غير هنا قوله يكون وحين
ـد ـق"، "زأـي ـد ينطـل ـو و"زأـي ـد ـه ـق" … فلـب أن المنطـل
لـمـا وـجـه ـكـل ملءـمـة ومدى كّل، بين الفروق يعرف
 …لحبه على كلمه يسوق وما إليه يرمي

عـلـى والـفـروق الوـجـوه يقـصـر ل القاهر عبد والماما
ـو بل الجملة، دائرةا في لشيء المعنى إثبات وجوه ـه

المـعـاني: ـحـروف نـحـو ـمـن شيء أدق شاملة يجعلها
ـثـم المعـنـى ـفـي تًـشـترك اـلـتي الـحـروف ـفـي ينظر((

المعـنـى، ذـلـك ـفـي بخصوـصـية منـهـا واحد لكل يتفرد
ً فيضع بها . ويمتد)62))( …معناه خاص في ذلك من كل

وفـصـل، وـصـل من بينها يكون وما الجمل علئق إلى
ـمـا إـلـى ليمـتـد النحوـيـة الجمل بعلقات يبدأ باب وهو
ٍو هو ـبـالفقر يـعـرف مـمـا النحوـيـة الجمل عشرات حا

البلغييــن عند يعرف ما نحو من والفصول، والمعاقد
القصة. على القصة بعطف

ويتـصـرف((يـقـول:  إذ الماما، ذكر مما كثير ذلك وغير
الكلما فــي والتأخير، والتقديم والتنكير، التعريف في
والظهار، والضمار والتكرار الحذف وفي (كذا)، كله

الصــحة على ويستعمله مكانه، ذلك من بكل فيصيب
كـلـه" الكلما . ـقـوله: "ـفـي)63))(ـلـه ينبـغـي ـمـا وعـلـى
ًا والتنكـيـر التعريـف ـكـان فإذا المدى، فسيحة مرهوـنـ
بالكلـمـة، يـبـدأ والـتـأخير التـقـديم ـفـإن الكلمة، بدائرةا
ّد وـلـو الـنـص، ـمـن والمعـقـد الفـصـل يـشـمل لكـنـه ـُمـ

ـي والتأخير التقديم لسلوب النقدي الدرس ـص ـف الـن
ًا الكلما معاقد مواقع إلى الدبي ًا تًقديم ـان وتًأخير لـك

ص:   ()62 ف 82الدلئل ،75 .
ص:  ()63 ف 82الدلئل ،75 .



ًا، ًا ولكان حميد ًا. ومـثـل النـظـم قـضـية من منبثق أيـضـ
ـحـروف ـمـن حرف بحذف يبدأ كان "الحذف" إن هذا

"ـكـان" مـضـارع ـنـون ـحـذف ـفـي ـنـراه كـمـا المـبـاني
ـهـو معـنـى إـلـى ـبـه يرـمـى مـمـا حذف فهو المجزوما،

إـلـى يمتد فإنه للصورةا، الكلي المعنى بناء في عنصر
النص. وـهـذا بناء في ومعاقد فصول حذف في النظر
ًا تًراه ًا واـضـح البـيـان ـفـي الـحـذف أـسـلوب ـفـي ـجـد

لـكـانت ذـكـرت ـلـو كثيرةا أحداثا تًطوى حيث القرآني
ًا، ـا جرت لحداثا حذف من تًراه ما نحو ومن معقد ـم

حاـجـة.." كل منى من قضينا الشاعر: "ولما قول بين
ـطـوى فـقـد بينـنـا"، الـحـاديث بأطراف وقوله: "أخذنا

ًا الـشـاعر وأـمـاكن ممـتـدةا أزأـمـان ـفـي وقـعـت أـحـداث
نفـسـه تـًـذهب وأن تًـصـورها المتلقي على متفاسحة،

أـهـل يـقـول كـمـا مذهب، كل وتًخيلها استحضارها في
هذا. مثل في العلم

ـا الـصـواب مكانه"، ذلك من بكل وقوله: "فيصيب هـن
ويـضـعه موضعه التصويري بالنمط المتكلم يصيب أن
بـحـال عليـمـا ـكـان إذا إل له يتحقق ل وذلك حقه، في
ـمـن ـبـه يلـيـق وـمـا علـيـه، ـيـدل تًصويري: ما نمط كل

والمقاصد. والغراض والمقامات السياقات
بلـغـة ـفـي النـظـم أهمية يقرر الماما أن المر وجملة

ًا بواـجـد فلـسـت((ـقـوله:  ـفـي ويجملـهـا الخطاب ـشـيئ
ًا كان إن صوابه يرجع خـطـأ ـكـان إن وخـطـؤه ،)64(صواب
مـعـاني ـمـن معـنـى وـهـو إل الـسـم، هذا يدخل النظم إلى

مفعول؛            ()64 ونصُب فاعل ُع رف حيث من إعراب صواب هنا الصواب ـ ((ليس كما  لنا
الماما  ّد             يقول فنعت العراب، وزأيغ اللحن من والتحّرزأ اللسان، تًقويم ذكر في لسنا ـ

           . إليها   يوصل ودقائق اللطيفة، َكر ِف بال تًدرك أمور في نحن وإنما الصواب هذا بمثل
ويصعَب              موضعه، يشُرف حتى فيه نحن فيما دركا صواب َدَرك فليس الفهم، بثاقب
              . ُلطف  إلى منه التحفظ في يحتاج حتى ًا تًرك خطأ تًرك يكون ل وكذلك إليه الوصول
         . به،       ُتًعنى وأن تًراعيه أن ينبغي باب وهذا تًيقظ وشدةا ذهن، وقوةا ّية، رو وفضل ،ٍ نظر
شكله،               شكل كل إلى فضممت تًصنع، كيف ْيَت َدَر وكلما كلما بين وازأنت إذا حتى

نظمه                في منه هي مما لفظه، في منه الصنعة ما وميزت له، نظير هو بما  ))وقابلته
)86ف 98ص( .



عومل أو حقه، في ووضع موضعه به أصيب قد النحو
واســتعمل موضعه، عن فأزأيل المعاملة، هذه بخلف

ًا تًرى فل له، ينبغي ما غير في بصــحة وصف قد كلم
ـت إل فيه وفضل بمزية وصف أو فساده، أو نظم وأـن
المزـيـة وتًـلـك الفـسـاد وذـلـك الـصـحة تًلك مرجع تًجد

ووـجـدتًه وأحـكـامه، النـحـو مـعـاني إـلـى الفضل وذلك
ـوابه من بباب ويتصل أصوله، من أصل في يدخل ))أـب

)65(.

ص:   ()65 ف 82الدلئل ،76 .



النظم: مستويات                             
الخـطـاب بلـغـة تًحقـيـق ـفـي النـظـم شأن كان ما إذا

ـه ـه وأدبيـت ـن أـن ـوما ـل ـه إل تًـق ـــن علـي ـه م ـا أـن عمودـه
ّقق هو الذي فإن ،)66(وقطبهــا ذلك أن الماما عند مح

ـغ، الكلما ـفـي ـسـواء درجة على ليس النظم فل البلـي
ـبـل حـقـه، بكاـمـل الوفاء في الدباء بين تًفاوت يكون
بعضــها يفضل درجات على هو شيء، كل شأن شأنه
ًا، والمر خلقه، في وجل عز الله سنة من فذلك بعض
الخلق. بيان في النظم شأن في كمثله

ـلـم واضعه أن من الدنيا الدرجة في هو ما النظم من
ل انتظـم، حـتى وروية فكر إلى(( يحتج سـبيله تًـرى ب
لل إـلـى عـمـد ـمـن ـسـبيل بـعـض إـلـى بعضه ضم في

يمنعـهـا أن ـمـن أـكـثر يبتـغـي ل ـسـلك، ـفـي فخرطـهـا
يريــد ل بعض، على بعضها أشياء نضد وكمن التفرق،

ـة منه له تًجيء أن ذلك نضده في ـبـل ـصـورةا، أو هيـئ
إذا وذلــك العين، رأي في مجموعة تًكون أن إل ليس
ًا فيه تًصنع أن تًحتاج ل معنى معناك كان ـر شيئ أن غـي

ًا تًعطف اللـه الجاحظ: "جنبـك كقول مثله، على لفظ
وبـيـن بيـنـك وجـعـل الحـيـرةا، ـمـن وعـصـمك الـشـبهة،
ـة ًا، المعرـف ـب ـن نـس ًا، الـصـدق وبـي ـبب ـب ـس ّـب ـك وح إلـي
ّـيـن التثـبـت، حلوةا وأذاـقـك النـصـاف، عيـنـك ـفـي وزأ
ـبـرد ـصـدرك وأودع الـحـق، ـعـّز قلبك وأشعر التقوى،
ـن، ـرد اليقـي ـك وـط ـأس، ذّل عـن ـك الـي ـا وعّرـف ـي ـم ـف
.)67))(القـلـة" ـمـن الجـهـل ـفـي وـمـا الذلة، من الباطل

إذا فـضـل ـبـه يـجـب ـلـم وـشـبهه، ـهـذا ـمـن ـكـان فما((

66()   : ص:  الدلئل ف 80انظر ،74 .
ص:   ()67 ف 96الدلئل ،85 .



نظمــه دون ألفــاظه، بمتــون أو بمعنــاه إل وجــب،
.)68))(وتًأليفه

عـلـى لتـقـف الـجـاحظ، كلما ـفـي نـظـرت ما إذا وأنت
علـيـه، الـمـاما حـكـم وـقـدر بنفسك، النظم ذلك درجة

ًا ظاهره يعطي الذي الحكم ذلك ومناط ـد لكلما تًجرـي
ـكـل نـظـم ـفـي ونـظـرت البلغة، سمات من الجاحظ

تًقـبـل أل ـبـك ـيـؤدي التبـصـر ـفـإن حيالـهـا، على جملة
نـظـم ـفـإن وتـًـأليف، نـظـم فيه ليس الماما: أن مقالة
المنـــزلة، ـنـازأل غـيـر نـظـم حيالـهـا عـلـى جمـلـة ـكـل

في ببعض بعضها وعلئق ومواقعها المفردات فاختيار
ـبـه يـسـتهان ل عاٍل هو إنما حيالها على جملة كل بناء

ًا، المعرـفـة وبـيـن بيـنـك قوله: "وهل انظر وبـيـن نـسـب
ًا الصدق دـنـو عـلـى ـيـدل ـمـا ـهـذا ـفـي " أتـًـرى …سبب
)69(والبلغة؟ النظم باب في منزلته

ذالـة غيـر حيالهـا، علـى جملـة كـل الجـاحظ كلمـات
ـمـا الـقـاهر عـبـد قال فكيف النظم، باب في المنـزلة

ـسـمعته، فـقـد حكـمـه هذا؟. أما حكمه وجه وما قال؟
ل ـهـذا أن إـلـى فـيـه ذاهب فإنه الحكم ذلك وجه وأما
فـيـه لـيـس وأـنـه شيء، إلى شيء ضّم يكون أن يعدو
ثلثة عنده والمزية الفضل تًحقيق وروية. ومناط فكر

أشياء:
وفـكـر واجتهاد واعتمال مصنع هنالك يكون : أنأولهـا

ّية. ورو
البدائل. بين تًخير هنالك يكون : أنوثانيها

وـهـذا الفـكـر بـهـذا اـسـتدركت ـقـد يـكـون : أنوثالثـهـا
ًا الختيار ـرزأ اللسان، تًقويم بابة من ليس صواب والتـح

أن ـشـأنه فيـمـا ـصـواب ـبـل العراب، وزأيغ اللحن من
َكر يدرك ِف الفهم. بثاقب إليها ويوصل اللطيفة، بال

ص:   ()68 ف 98الدلئل ،85 .
69()  : ص        البلغة أسرار في الجاحظ كلما في بمقاله 9قارنه .



كـل وجـدت الجـاحظ كلما فـي نظـرت مـا إذا وأنـت
ـر درجة على نظمها، في حيالها على جملة ـة، غـي نازأـل
العالـيـة الجمـلـة ـهـذه بـيـن فيـمـا نـظـرت ـمـا إذا ولكن

مـصـنع هناـلـك لـيـس أنـه ألفـيـت نفـسـها، ـفـي النـظـم
لـمـا ـصـواب اـسـتدراك ول اختيار ول روية ول فكر ول

ببـعـض. بعـضـها الجـمـل بعلئق يتعلق فيما ودق لطف
ًا موقعهـا، غيـر في جملة كل تًقيم أن تًستطيع تًقـديم
ًا، ـشـيء، الكلي المعنى صورةا في يحدثا ولن وتًأخير
بعلـقـة أشبه ونظمها، بعضها مع الجمل علقة فكانت
وروـيـة فـكـر على تًقوما ل الجملة، في الكلمة حروف
صواب. واستدراك واختيار
مـيـدانه لـيـس الـقـاهر عـبـد عـنـه يتحدثا الذي فالنظم
زأيــد"، منطلق" و"ينطلق "زأيد نحو في النظم ميدان
اء فـي الكلمـات نظـم متجـاوزأ هنـا النظم الجملـة بن

اء فـي الجمـل نظـم إلـى الواحـدةا، ذلـك الفقـرةا، بن
الكلـمـة. ذـلـك بمنـــزلة الجملة فيه تًكون الذي النظم

نـظـم ـبـأنه الـجـاحظ كلما مـثـل عـلـى الحكم مناط هو
دلـلـة داـلـة فرـيـدةا الـمـاما ـمـن وتًـلـك المنـــزلة، نازأل

الجملـة نطـاق فـي يكـون حين النظم أن على باهرةا
الجمـلـة عناـصـر بـيـن الروحـيـة العلـئـق إلى فيه ينظر

فـيـه ينـظـر الفقرةا نطاق في يكون وحين (الكلمات)،
في المفردات بين العلئق ل الجمل، بين العلئق إلى

الجملة. 
نـسـيجها خـيـوط نمد أن يمكن الماما من فريدةا وتًلك
إـلـى فننـظـر نـطـاقه، ـفـي الـنـص فـقـرات نـظـم إـلـى

إـلـى ل الـنـص، نـطـاق ـفـي والمعاـقـد الفـقـر علـقـات
علـقـات إـلـى ول الفـقـرةا، بـيـان ـفـي الجـمـل علقات

الجملة. نطاق في الكلمات



ًا ـيـرى كـمـا الماما بأن القول يمكن هذا على وتًأسيس
ًا لـيـس الكلـمـة بـنـاء ـفـي الحروف نظم أن ـفـي نظـمـ

نـظـم أن ـيـرى الجمـلـة، بناء في الكلمات نظم صحبة
ًا ليس الجملة بناء في الكلمات نـظـم صحبة في نظم

نازأل هو الخير وهذا والمعقد، الفقرةا بناء في الجمل
ّـنـص. ذـلـك بناء في والمعاقد الفقر نظم صحبة في ال
ًا يتأـسـس ما ًا قياـسـ ّد المعرـفـي النـسـيج لخـيـوط وـمـ

فيه. النظر السابق الجاحظ نظم في الماما لموقف
ًا ـهـذا ويزـيـد ًا و تًوكـيـد المـسـتوى ـفـي النـظـر تًأطـيـد
الـمـاما: يـقـول الـقـاهر، عـبـد عـنـد النـظـر ـمـن العالي

ويغـمـض النـظـر يدق أن في أصل هو مما أنه واعلم((
تًتـحـد أن عرـفـت، اـلـتي المـعـاني تًوخي في المسلك

ـاط ويشتد بعض، في بعضها ويدخل الكلما أجزاء ارتًـب
تًـضـعها أن إـلـى الجملة في تًحتاج وأن بأول، منها ثاٍن
ًا النفس في ًا، وضع ال فيهـا حالـك يكون وأن واحد ح

بيـسـاره يـضـع ـمـا ـحـال ـفـي ههـنـا بيميـنـه يضع الباني
وراـبـع ـثـالث مـكـان يبـصـر ـمـا ـحـال وفي هناك. نعم،

عـلـى يجـيـء أن شأنه لما الولين. وليس بعد يضعهما
ّد الوـصـف هذا ـفـإنه ـبـه، يحـيـط وـقـانون يحـصـره، ـحـ

.)70))(مختلفة وأنحاء شتى وجوه على يجيء
أنه ويبين النظم، هذا فوق مناٍط في ينظر تًراه فأنت
ويـشـتد بـعـض، في بعضها ويدخل الكلما، أجزاء اتًحاد

وفاق نظمه عل ما حال ذلك … بأول منها ثان ارتًباط
ل ـهـذا ومـثـل أـجـزاء، وارتًـبـاط وتـًـداخل : اتًحاد حبكه

ل الجملة، أجزاء في ينحصر علئـق فـي غـالب هـو ب
يـشـترط وأـنـه الكلما"، قوله: "أـجـزاء الجمل. فانظر

هذه معاني بين الروحية العلئق ومناطه اتًحادها، فيه
اـلـتراكب لـيـس بـعـض، ـفـي بعـضـها ودـخـول الجـمـل،

وذـلـك مـعـان، تًناسل وهو التناسل، هو بل والتعاظل،
ص:   ()70 ف 93الدلئل ،83 .



ًا، أـخـاه ـجـزء ـكـل ـشـد عـلـى اـلـدال الـشـتداد ارتًباـطـ
كمــا مناسبة، لدنى ولو التعلق، مجرد يعني ل فالشد

تًعـلـق ولسيما ببعضها، المفردات تًعلق مثل في نراه
ـمـن بعاـمـل الرـبـط قبـيـل ـمـن فذلك بناسق، العطف

ًا. والفرق وليس المتعلقين، خارج الرـبـط بـيـن ارتًباط
أخرى، من والعتلق الرتًباط وبين جهة، من والتعلق

ـخـارجي، بناـسـق يـكـون والتعـلـق الولين: الرـبـط أن
داخـلـي ـبـأمر يـكـون والعتلق الخرين: الرتًباط وأن
ا مثـل في الول المترابطين: تًرى ذات من يعـرف م
الـخـر وتـًـرى الكمالين"، بين بـ"التوسط البلغين عند
ِهه"، بـــ"كـمـال يعرف ما مثل في ْب أو التًـصـال" و"ـِشـ

الغاية". إلى "التًصال
ـا يؤكد القاهر عبد الماما أن هذا في والمهم ـؤمن ـم ـي

تًـعـددت وإن الكلما يجـعـل الـعـالي النـظـم أن ـمـن به
مثـلـه: بـهـذا المتكـلـم وأن واحدةا، لفظة كأنه أجزاؤه،

َثل(( ًا يأخذ من َم فـيـذيب الفـضـة أو اـلـذهب ـمـن قطع
.)71))(واحدةا قطعة تًصير حتى بعض في بعضها
ذي الكلما أـجـزاء ـشـأن ـفـي الجاحظ قالها قبله ومن

مواتًـيـة، ورطـبـة لينة، سهلة … تًراها((العالي:  النظم
ـكـأن ـحـتى اللـسـان، عـلـى خفيـفـة النـظـاما، سلـسـلة

بأسرها الكلمة كأن وحتى واحدةا، كلمة بأسره البيت
ـــرف ـــد ـح ـــان)72))(واـح ـــبيين .(البـي -ط/1/89 والـت

السندوبي).
وعـيـاره: التلـحـم عـمـود في المرزأوفي يقول وبمثلها

ـكـالبيت مـنـه القـصـيدةا تًـكـون أن يوـشـك … ـفـذلك((
. )) …كالكلمة والبيت
ثمار من يجعل أنه نجد الجاحظ كلما في ننظر وحين

كـمـا اللـسـان عـلـى الكلما يـجـري أن الـجـزاء تًلـحـم
ص:   ()71 ف 413-412الدلئل ،487 : ص.   كذلك ف 414وانظر ،488 .
72()  : والتبيين  /1/89البيان السندوبي  ط ، .



في الحسية العلئق أن على دال وهذا الدهان، يجري
العلئق من منبثقة أدائها في اللفاظ الكلما: علقات

ًا وإفراغـهـا المـعـاني تًـعـالق وأن فـيـه، الروحية إفراـغـ
ًا يـجـري كـمـا اللـسـان على اللفاظ جريان يثمر واحد

ًا الدهان. وهذا ـن المرزأوقي عند تًجده أيض يجـعـل حـي
أـجـزاء الـشـعر: "التحـاما عمـود مـن الخـامس البـاب
ـوزأن"، لذيذ من تًخير على والتئامها النظم ـل اـل ويجـع

واللسان". "الطبع ذلك عيار
علـئـق أن ـمـن الـقـاهر عبد إليه يذهب ما معدن وهذا

ونظمـهـا، المـعـاني علـئـق من منبثق ونظمها اللفاظ
شكله. معدن القول مضامين أي: أن

========================
==========

نراه ما القاهر عبد عند النظم مستويات تًفاوت ومن
مــن عليك يهجم ما فمنه ومجاله، ظهوره تًفاوت في
ـدى قطرات تًتسلسل ما ومنه يلقاك، ما أول ـن الـن ـم

قـطـرةا ـبـآخر إل الحـسـن قارورةا تًمتلئ فل مجموعه،
الكلما ـمـن أن واعـلـم((الـمـاما:  جملة. يقول آخر من
من كالجزاء والحسَن، نظمه في المزية تًرى أنت ما

ْبغ ـفـي تًكثر حتى بعض إلى بعضها وينضم تًتلحق الّص
ِبر ل لذلك فأنت العين، ْك له تًقضي ول صاحبه، شأن ُتً

َعة والستاذية بالحذق ّذْرع وَس ـة، وـشـدةا ال ّـن ـحـتى الُم
ـمـا أبـيـات. وذـلـك ـعـدةا عـلـى وتًأتًي القطعة تًستوفي

أبـيـات ـمـن أنـشـدتًك ـمـا طبـقـة ـفـي الـشـعر من كان
ـضـرائب أبـيـات: "بلوـنـا إـلـى يشير وهو ،)73))(البحتري

نرى".  قد من
القـصـيدةا عناـصـر مجـمـوع ـمـن الحـسـن واـسـتجماع

الـعـالي النـظـم استحـضـار ـصـحبة ـفـي ـظـاهره يوحي

ص:   ()73 ف 88الدلئل ،81 .



ـفـي فيوـضـع الـصـنع، فيه ويدق الوضع في يتحد الذي
ًا النفس ًا. ولـكـن وضع إـلـى يرـمـي الـقـاهر عـبـد واحد
ليـسـت نفـسـها ـفـي الكلما أـجـزاء أن وهو آخر، شيء
يـكـون بحـيـث النـظـم، إحكاما من العليا المدرجة على

ة بنـاء في ما ا علـى الجمل ن حياله هـو مـا النظـم م
ًا، يزداد الذي العلّي بالجمـل تًآخيهـا من يكون بما علو

فـيـه الجملـة ـحـال فيـكـون الفقرةا، نطاق في الخرى
ـم أفرد فإذا قومه، مع باجتماعه يشرف من حال عنـه
منه. كثير من عري أو قبل، من عليه كان مما عري

الخالق هو غيره مع اجتماعه كان من أن في ريب ول
ذـلـك ولـيـس العـلـى، هو يكون ل أصله، أو فضله كل

ًا بيان ولسيما العلّي، البيان شأن وسنة. الوحي: كتاب
ـم سياقها عن القرآنية الجملة أفردت إذا إنك ـد ـل تًفـق
ـل يكفيك ما فيها واجد ولكنك وإعجازأها، بلغتها كل ـب

ـسـياقها، ـفـي ـشـقائقها إـلـى ُجمـعـت ـمـا ـفـإذا يغنيك،
ـطـور إـلـى والغـنـاء الكفاـيـة ـطـور ـمـن ـبـك انتقـلـت
ّد وكلما والبلس، الدهاش العـجـازأ تًكاثر السياق امت

الثــاني المســتوى هــو والبلس. وهــذا والدهــاش
ـه((الماما:  فيه يقول الذي النظم، من العلى ـا ومـن ـم

مـنـه ويأتًـيـك دفـعـة منه عليك يهُجم الحسن تًرى أنت
الواـحـد اـلـبيت ـمـن تًـعـرف حتى ضربة، العين يمل ما

الـحـذق، ـمـن وموـضـعه الفـضـل، ـمـن الرـجـل مـكـان
ّنة بفضل له وتًشهد إْن َتًعلـم، وحـتى الباع، وطول الُم

ـه فحل، شاعر قيل من أنه القائَل، َتًعلم لم ـرج وأـن ـخ
َناٍع، يد تًحت من فـيـه وـضـعت أنـشـدتًه إذا ما وذلك َص
ـكـذلك ـكـان !! وـمـا ـهـذا فقلت: هذا، شيء على اليد
الـعـالي والنـمـط الفاخر، والكلما الشاعر، الشعر فهو

ُـبـّزل، الفحول شعر في إل تًجده ل والذي الشريف، ال
َهمون الذين المطبوعين ثم ْل ًا القول ُي .)74))(إلهام

ص:   ()74 ف 88الدلئل ،81 .



وأن الـشـعر، ـفـي ـكـثير غـيـر ذـلـك أّن الـمـاما ويـقـرر
ًا يستوجب عليه العثور ًا:  تًنقيـبـ تًحـتـاج إـنـك ـثـّم((وبحـثـ

ًا تًفلي أن بل قصائد، عدةا تًستقري أن إلى ـن ديوان ـم
العجلى . والنظرةا))أبيات عدةا منه تًجتمع حتى الشعر

فـيـه ـكـان لـمـا إعلء فـيـه أـنـه تًحسب الماما كلما في
ًا الشعر ـهـذا وأن بنفـسـه، أبـيـاتًه ـمـن بـيـت ـكـل قائـمـ

أـجـزاء اتًـحـاد ـمـن إليه دعا ما مع يتناقض بل يتعارض
ـه الكلما ًا وإفراـغ ـ ًا، إفراـغ ـد ـون واـح ـن فيـك ـاد ـم اتًـح
.)75(واحدةا لفظة كأنها ألفاظه صارت أْن معانيه
الجـهـة ـمـن غـفـل ـصـاحبه أن من آت الحسبان وذلك
إليـهـا ينـظـر اـلـتي والجـهـة هنا، الماما إليها ينظر التي

الـنـص مـعـاني علـئـق إـلـى ينظر هنالك هنالك، الماما
الكلما. وهنا بناء في ارتًباطها وشدةا واتًحادها وتًآخيها

مــن نفسها في الكلما أجزاء عليه تًكون ما إلى ينظر
أن الـعـالي الكلما ـمـن يطـلـب فهو والشرف، الحسن

ًا أجزائه من جزء كل في يكون في الحسن ذروةا بالغ
الـضـرب ذـلـك عـلـى وهو جزء كل أضيف فإذا مجاله،

ـضـرب التآخي ذلك من كان شقائقه إلى الشرف من
ًا الكلما فكان الشرف، ضروب من أسمى آخر ـ جامـع

ًا ً شرف على شرف ـيـدعو ل فـضـل. لكـنـه على وفضل
وـجـوده ـشـرف نفـسـه ـفـي مـلـك ـمـا إعلء إـلـى ألبتة

ًا، ًا وـجـوده ـشـرف إـلـى وافتـقـر فريد ًا، نظيـمـ منـضـود
ـه نفسه حال في أنه التقي المسلم وشأن ،إن وعزلـت
ًا بـهـا، ـلـه ُقضي مـثـل ـفـي ـهـو مـمـن ُـيـدانى ل ـشـريف

ًا كان فإن عزلته، شـرف ذا كـان قـومه فـي منسـوج
وجه لنا يصور هذا فيه. ولعل روافده لتكاثر متضاعف

القـصـيدةا ـفـي بـيـت كل يكون أن النقاد بعض تًفضيل
ًا يجعـلـه ـمـال الحـسـن مقوـمـات ـمـن نفـسـه في مالك
ًا ومجتمعه. قومه عن أفرد ما إذا منه عاري

ص:   ()75 ف 414الدلئل ،488 .



ًا القـاهر عبد الماما اصطفاه فيما تًنظر وحين نموذجـ
تـًـرى ل واـلـذي العـظـم، والـبـاب العالي النمط لذلك

كـمـا فـيـه، كعظـمـه ـشـيء ـفـي يعظم المزية سلطان
ًا لـنـا يـقـدما تـًـراه فإنك ،)76(يقول أـسـلوب ـمـن أنماـطـ

والجمــع والتقســيم المركــب والتشــبيه المزاوجــة
والمقابلة.

تـًـزاوج ـبـأْن مفهومـهـا ـعـن كشف التي المزاوجة في
ًا، والـجـزاء الـشـرط ـفـي معنيـيـن بـيـن ًا ـيـذكر مـعـ بيـتـ

أولها: خاقان بن الفتح بها يمدحا قصيدةا من للبحتري
ْفر طلل بدا أو برق لحا متى    مستهٌل جرى         َقـ
نـْزُر ول بـطئ ل

ــول ــى يـق ــا: عـل ــا فيـه ــا أنـه ــــا ـم لمواصــــل عنده
ِبر عنهــا ول ِوصاٌل، صبُر لمصط

الهـوى بـَي فلـّج النـاهي نهى ما إذا            
الهْجُر بها فلّج الواشي إلى أصاخت

ـل أي والجزاء، الشرط في معنيين بين زأاوج فقد جـع
ـن ـا معنيـي ـا الـشـرط، ـفـي وقـع ـاهي"، "نـهـي وهـم الـن

ّتـًـب الواـشـي"، إـلـى و"إصاختها معـنـى: ـكـل عـلـى ور
الهجر ولجاج الناهي، نهي عند به الهوى لجاج اللجاج؛

ّتـًـب إـلـى إصاختها عند بها بالـفـاء اللـجـاج الواـشـي. تًر
كـمـا الـعـادةا وـمـن متـقـابلين، ـشـرطين عـلـى كّل في

ـا كل على يترتًب ما يختلف أن العلم أهل يقول ّنهـم ل
ـا الشرط في راعى الشاعر ولكن يختلفان، ـاه ـم راـع

عـلـى عطـفـه ـمـا الـشـرط على وعطف الجواب، في
ـداخل الكلما، أـجـزاء اتًـحـاد يحـقـق مـمـا الـجـواب، وتـً

ـإذا ببـعـض، بعـضـها ارتًباط وشدةا وتًناسلها، معانيه، ـف
ـلـم الـخـر عـلـى رتًـبـت ـمـا غـيـر أـحـدهما عـلـى رتًـبـت
التزاوج. ذلك يتحقق

76()   : ص:  الدلئل ف 95انظر ،84 .



ًا: البحتري قول المزاوجة هذه ومن أيض
ًا احــتربت إذا تًــذكرت         دماؤهــا ففاضــت يومــ

دموعها ففاضت القربى
ّتًــب ًا ر مختلفيــن: الحــتراب أمريــن علــى فيضــان

ـذكر، ـزاوج والـت ـن ـف ـا ـشـرط بـي ـان وـم ًا ـك ـ ـه، جواـب ـل
ًا وجعلهما اختلفهمــا: اختلف على واحد لشيء معدن
ًا احتربت قال: "إذا أنه الشرط. ولو عن الجواب يوـمـ

ـا" ففاضت القربى تًذكرت أرحامها، فتقطعت دموعـه
ًا تًرتـًـب ـلـم لنـهـا المزاوجة؛ من يكن لم عـلـى فيـضـان

.)77(وجزائه شرط
ّده ـمـا تًأـمـل ما وإذا ـهـذا ـمـن الـقـاهر عـبـد الـمـاما ـعـ

مـفـردات، ل جـمـل بـيـن العلـئـق رأيت العالي، النمط
أساـسـها ولـيـس التناـسـل، أساـسـها العلـئـق ورأـيـت
يعرف ما بين يفرق ل هذا في والتجاور. وهو التقارن

ـهـو ـمـا الـعـالي النـظـم فـمـن وغيرها، البديع بأساليب
ـهـذا وـكـل … ومزاوـجـة مقابلة وحسن تًقسيم حسن

عـنـد العـتـداد ولـكـن المحـّسـنات، من المتأخرين عند
الكلما. أجزاء تًرابط بشدةا الماما
فيـنـا ـيـؤذن الـجـاحظ عثـمـان أبا نرى الماما قبل ومن

ـسـهل الجزاء، متلحم رأيته ما الشعر وأجود((بقوله: 
ًا أفرغ أنه بذلك فتعلم المخارج، ًا، إفراغ ـبك واحد وـس

ًا ًا، سبك يـجـري كـمـا اللـسـان عـلـى يـجـري فـهـو واـحـد
.)78))(الدهان
مقاـلـة ـفـي النـظـر تًدقيق عن هنا بالمستغني ولست

الـشـعر" ـفـي "عمود في المرزأوقي ومقالة الجاحظ،

77()  :         : موسى    أبي لشيخي القاهر، عبد كتابي إلى مدخل راجع الفقه من -309لمزيد
317.
78()  : والتبيين  / 1/89البيان السندوبي  ط ، .



ـفـي رـشـيق اـبـن ـقـاله وـمـا وعـيـاره، الـخـامس الباب
النقاد.  أسفار به فاضت مما ذلك وغير ،)79("العمدةا"

ّدّرةا، اـلـبيت يستحـسـن رـشـيق اـبـن اـلـبيت ولـيـس اـلـ
ًا قيمته يفقد الذي العضو ً وـحـده بأخذه تًمام مفـصـول

ـمـن خاـصـتين: الوـلـى ذو عـنـده جـسـده. اـلـبيت ـعـن
والخرى بديع، عقد في منضودةا الثمينة بالدرةا شبهه

الجسد. أعضاء بقية مع المتلحم بالعضو شبهه من
ـه في البيت افتقار استحسن إنما أنه ذلك ويؤيد قيمـت

ًا؛ الـشـعر يـكـون حـيـن ـشـقائقه بقـيـة إلى لن قصـصـي
يتحـقـق ل بـنـاء بـعـض، عـلـى بعضه بناء القصص شأن

يـقـول: فـهـو نـسـقها، ـخـارج نفـسـها في قيمة لجزائه
تًأمــل ،))السرد جهة من هنالك أجود اللفظ بناء فإن((

ماجد. قول السرد" فإنه جهة قوله: "من
تًـكـون حـيـن يحسن العربي شعر في البيت أن ويؤكد

ـقـومه ـفـي يـكـون حـيـن تًتـسـامى قيمة، نفسه في له
ـا وـشـقائقه، ـاله ـم ـر الـشـاعر ـق ـن عـم ـأ ـب لبـعـض لـج

ـال: قال: "وبم منك"، أشعر الشعراء: "أنا ذلك؟" فـق
واـبـن اـلـبيت تًـقـول ولـنـك وأـخـاه، البيت أقول "لني
وتًقول … وأخاه البيت قوله: "أقول . فانظر)80(عمه"
علـئـق ـمـن البـيـات ـجـرد قد عمه" أتًراه وابن البيت

الذي التآخي حد بها يبلغ أن على حريص إنه النسب؟
مباـشـرةا: دونـهـا ـمـا يرتـًـض وـلـم التناـسـب، أعلى هو

ًا الخ انـظـر: أتـًـرى عمه. ثم وابن البيت قيمـتـه فاـقـد
علئـقـه؟. ـمـن فـضـله ـكـل مـسـتجمع وأنه نفسه، في

اـلـبيت يـكـون أن رـشـيق؛ اـبـن استحـسـنها اـلـتي تًـلـك
ـه كان شقائقه مع تًآخى فإذا قيمة، ذا نفسه ـدحا ـل الـق

والشرف. الفضل في المعلى

79()  : العمدةا:  النظم  1/257انظر باب ، .
80()  : قتيبة    لبن والشعراء سنة   1/90الشعر ط ما1966، .



إّن((ـقــائلً:  الـصــبع أـبــي اـبــن ـبــذلك ـّصــرحا وـقــد
قــاما أفرد إذا بيت كل يكون أن ذلك من المستحسن

ِـفـه وإن بلفـظـه، معـنـاه واـسـتقل بنفسه، مـجـاوره رد
أنهما السامع يعتقد بحيث الواحد، البيت بمنـزلة صار

وتًقـّسـم كمالهـمـا، ونـقـص حـسـنهما، تًـجـّزأ انفصل إذا
كـمـال ـفـي حالهـمـا ـبـل ـكـذلك، ليـسـا وهـمـا معناهما،
كحالهما والختراق النفراد مع المعنى وتًماما الحسن

.)81))(والجتماع اللتئاما مع
ـقـوله: "ـبـل خاتًـمـة ـفـي ـقـال الصبع أبي ابن أّن ولو

ـع المعنى وتًماما الحسن كمال في حالهما ـراد ـم النـف
لن والجتـمـاع"؛ اللتـئـاما مع ويتكاثر يسمو والفتراق

ً والجتماع للتآخي فضــل وهو بغيرهما، يكون ل فضل
فضل. فوقه من ليس
ـة دافع الصبع أبي ابن قاله الذي وهذا ـة" مقاـل "طباـن
ـفـي متمثـلـة العرب النقاد عند القصيدةا وحدةا أن من

يعـنـي ل نفـسـه ـفـي اـلـبيت ففـضـل ،)82(الواحد البيت
ـمـع وتًلحـمـه تًـآخيه فـضـل عـن بـه عنـدهم الستغناء
ّدةا شقائقه البـيـات ـكـأن ولحقه، بسابقه ارتًباطه وش

ًا أفرـغـت كلها ًا، إفراـغـ ـمـن القـصـيدةا وـصـارت واـحـد
كالكلمــة بل الواحد، كالبيت والتصاقها التحامها شدةا

الواحدةا.
ـمـن ـكـثير ـمـن ُيـفـرغ أن يـتـأتًى ل متـسـق ـبـاب ذـلـك

العجالة. تًلك مثل في قضاياه
من الناس ومن(("النظم":  باب في رشيق ابن يقول

ًا الشــعر يستحســن ـ ـى بعضــه مبنـي ـض، عـل ـا بـع وأـن
ًا بـيـت ـكـل يكون أن أستحسن يحـتـاج ل بنفـسـه قائـمـ

فـهـو ذـلـك ـسـوى وـمـا بـعـده، ـمـا إلى ول قبله ما إلى
الحكايات مثل معروفة، مواضع في إل تًقصير، عندي

81()  : التحبير  /     425تًحرير سنة  ط شرف، حفني ت هـ1383، .
82()  : الدبي     النقد في المعاصرةا سنة  389التيارات ما1963، .



هنالــك أجود اللفظ على اللفظ بناء فإن شاكلها؛ وما
.)83))(السرد جهة من
اـبـن مقاـلـة العرـبـي بالنقد العلم أهل بعض عاب وقد

ـــ رـشـيق اـبـن أي ـــ يستحـسـن ل(( أـنـه ـمـن رـشـيق،
إل الفكــار، اطراد في وتًلقيها البيات، في التماسَك

قصصــي، عنصــر ذي موضــوع فــي ذلــك كــان إذا
ـمـن وشخـصـياتًه، أـحـداثه باعتـبـار القصصي فالعنصر

بعـضـه الـشـعر ويبـنـى فـيـه، الفـكـار تًتضامّا أن المكن
ـا أما ذلك، على تًعين القصة طبيعة لن بعض؛ على ـم
ارتًـبـاط يستحـسـن ل فـهـو قصـصـي، عنصر فيه ليس
ًا بـيـت ـكـل يكون أن يفضل هو بل ببعض، بعضه قائـمـ

.)84))(بعده ما إلى ول قبله ما إلى يحتاج ل بنفسه
ـة "أبو أستاذنا فهم كذلك رـشـيق، اـبـن كريشة" مقاـل
غرـيـب، استحـسـان وـهـو((ـقـائلً:  اـسـتغربه ـثـم وـمـن

ٍذ أدري ل ـفـي بعـضـها ـمـع البـيـات تًتجـمـع كـيـف حينـئـ
ـفـي البـيـات تًوـجـد أـسـاس أي وعلى واحدةا، قصيدةا
والحاـلـة الوـلـى كان أما أخرى؟ في تًوجد ول قصيدةا

قائـمـة قـصـيدةا بيت كل ويجعل البيات، تًفرد أن هذه
ًا ونجعلـه برأسها، ن نوعـ هـذا علـى بنـاء القصـيدةا م

أـسـتاذنا إلـيـه ذـهـب الذي وهذا ،)85))( …الستحسان؟
نظر. فيه

عليـه يـوافقهم لـم أناس إليه ذهب الذي الستحسان
ًا الـشـعر فـيـه يـكـون اـلـذي ذـلـك هو رشيق، ابن مبنـيـ

حـيـن لبعـضـه يـكـون ل بحيث بعض، على حسنه بعض
تًـجـدك ـبـل ويغـنـي، يكـفـي ـمـا الحـسـن من إليه ينظر
ـا الحسن من شيء يدك في وليس الوفاض، خالي ـم

غـيـر الـمـدققين عـنـد كـلـه. وـهـذا الشعر من يفرغ لم

1/261العمدةا:  ()83 .
.433)أصول النقد الدبي، للدكتور طه أبو كريشة: (84
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جـزء ـكـل يكـون أن والجـدى العـلـى بل مستحسن،
رحـمـه، ـمـن عطاء وذا نفسه، في فضل ذا الكلما من

تًعتـصـم حـيـن ويتـكـاثر ينـمـو والعـطـاء الفـضـل وذـلـك
بـعـض عـنـد تـًـراه مـا وـهـذا وتًـتـآخى، ببعـضـها الـجـزاء

النابـغـة؟" تًـقـدما الراوـيـة: "ـبـم لحـمـاد النـقـدةا. قـيـل
ـبـل ل، ـشـعره، ـمـن الواـحـد ـبـالبيت فقال: "باكتفائك

قوله: مثل بيت، بربع بل ل، بيت، بنصف
وراء ولـيـس            ريـبـة لنفـسـك أتـًـرك فـلـم حلفُت

 مـذهب للمرء الله
الرـجـال وـقـوله: أي ـصـاحبه، ـعـن يغنـيـك نـصـف ـكـل

أستاذنا نقل غيره" وقد عن يغنيك بيت ربع المهذب؟
.)86(سابق موضع في هذا

اـلـبيت ـمـن رـبـع ـكـل يـكـون أن إـلـى ـيـدعو ل فحـمـاد
ً ً مستقل ـمـزق فـهـذه اـلـبيت، أرـبـاع بقية عن مفصول

الـشـعر. ـهـو لحـسـن معرـفـة أدـنـى به من به يقول ل
ـدر" ـفـي كحـبـات البيت أجزاء تًكون أن إلى يدعو "اـل
ان بـدن مـن وكالعضـو جهـة، من النضيد العقد النس

ِرد إذا أخرى. هو جهة من نفســه، في قيمة له كان أف
وـهـو ـشـقائقه، ـمـع نـسـقه من تًأتًيه قيمة إليها ُتًضاف

السـارية الجاريـة الـروحا فيه تًجرى نفسه الوقت في
الجزاء/ العضاء. بقية في

86()  : السابق  419المرجع .



الدبي: النص نقد في النظم نظرية أهمية              
ًا ـال مقومات من بيانه مضى الذي على تًأسيس وخـص

تًحقـيـق إـلـى والطرـيـق وأدبيـتـه، الخـطـاب بلغة تًماما
وبـيـان البلـغـة، تًـلـك عـمـود وبيان ،)87(المقومات تًلك

التركيبـيـــة أنـمـــاطه وتًـعـــدد ومفـهـــومه، ـجـــوهره
ًا والتصويرية، تًبـيـان ـثـم ،)88(غاـيـة إـلـى ينتـهـي ل تًعدد

تًـلـك ـمـن نـمـط لي الدبـيـة والفـضـيلة المزـيـة مرجع
ثلثـة، عناصـر ذو هـو إنمـا المرجـع هذا وأن النماط،

والتـصـويري التركـيـبي النـمـط علـقـة الول: يتـضـمن
الكلما، ـلـه يوـضـع اـلـذي والغرض بالمعنى والتحبيري

البيــان علقة الترتًيب: يتضمن على والثالث، والثاني
ـق في ببعض بعضهما وعلقة والمعنى)، (اللفظ تًحقـي

وتًـفـاوت تًـعـدد تًبيان وعلى ،)89(وأدبيته الخطاب بلغة
.)90(الفضيلة مدارج في النظم مستويات

ًا ـإّن تًبيانه مضى الذي ذلك كل على تًأسيس النـظـم ـف
ـارةا أو الدبي، النص نقد في أهميته لتتبين ـرى بعـب أـخ
أـكـدت للـنـص. وحـيـن الدـبـي النـقـد في أهميته تًتبين

أن يمـكـن النص أن إلى أشير الدبي بأنه النقد وصف
النـقـد منـهـج ومنـهـا النـقـد، مناـهـج من صنوف تًتناوله
به ما وتًأويل تًحليل إلى يعمد الذي المنهج أي الدبي،

ًا، ومـسـتوياتًه عناـصـره كاـفـة في كله النص يكون أدبـ
لدبـيـة والتأوـيـل التحلـيـل ذـلـك بحق الوفاء تًم ما فإذا

أو الجـمـال ـمـن منـــزله وـصـف إلى البلوغ كان النص
ـــزلة وصف إلى البلوغ القبح. وذلك ـة المن أرى مرحـل

بتقريرـهـا؛ العناـيـة من أولى إليها يسلم بما العناية أن
ّـلـل ـمـن لن ّول وفـّسـر ح الطرـيـق ـلـك فـتـح فـقـد وأ

87()  : الدلئل:  ف 43انظر ،35 .
88()  : ص:  الدلئل ص 75ف 81انظر 80ف 87، .
89()  : ص:  الدلئل ص 301ف 259انظر 497ف 422، .
90()  : ص:  الدلئل ص 83ف 93انظر ص 85ف  96، 81ف 88، .



ّبد الوـصـف عـلـى بنفـسـك تًقف أن إلى المطّرق المع
القـبـح، أو الجـمـال ـمـن الـنـص ذـلـك لمنـزلة الحقيقي

ـل، وتًحليل تًبيين أساسه في الدبي فالنقد ـا وتًأوـي وـم
ً التقدير ًا جمال والتحلـيـل الـتـبيين ذـلـك لزأما إل وقبـحـ

ـفـي وـصـفي عـمـل ـهـو إنـمـا الدـبـي فالنقد والتأويل،
بعده. فيما معياري الول، المقاما

ـان الخطاب، بلغة عمود النظم كان ولما ـد وـك أي نـق
الـمــاما ـفــإن العـمــود، ـبــذلك يعـنــى أن لـبــد ـنــص

ًا النص نقده يقيم القاهر عبد ًا، نقد بـه مـا نقد أي أدبي
ًا الخـطـاب يكون أـكـدهما أساـسـين أمرـيـن عـلـى أدـبـ
القاهر: عبد الماما
مكوـنـات لـكـل الستقـصـائي التحليـلـي  المنهجالول:

.)91(الدبي الخطاب وعناصر
ذلك عن والبانة والتعليل، التحليل  موضوعيةوالخر:
.)92(مبين عربي بلسان

طوـيـل، مدـيـد فهو ثّم ومن مسهب، النقد هذا ومثل((
ــتطيع إذ ــم أن يـس ــات يهـت ــة بالعلـق ــن المتداخـل بـي

العلـقـات، تًـلـك ـصـنوف أدق إـلـى ويتـطـرق المعاني،
وباليـحـاءات المبـنـى، ـفـي العناـصـر بأصغر ُيعنى وأن

ـة، ـالظلل الجانبـي ـا أن دون تًـمـّر ـقـد اـلـتي وـب يلحظـه
ظلل وهي المعرفة، تًماما المنقود بالثر عارف قارئ

.)93))(بارع لبيق تًمرس ذو إل يلمحها ل
ًا والتعليل الستقصائي التحليل دعامتي على وتًأسيس

عـنـد النـقـد لـهـذا الرئـيـس المـجـال ـفـإن الموضوعي،
الكـلـم، مـعـاني بـيـن الروحـيـة العلـئـق ـهـو إنما الماما
بـيـن الحـسـية العلـئـق ـــ عـنـده ضرورةا ـ تًتبعها والتي

91()  : ص:  الدلئل 29ف 37انظر .
92()  : ص:  الدلئل 33ف 41انظر .
يوسف            ()93 محمد تًرجمة دينشس، ديفيد والتطبيق، النظرية بين الدبي النقد مناهج
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الدبيـة القيـم أن ويقـرر ـيـبين . وهـذا)94(الكلم ألفاظ
ـق ـل مرتًبطــة الحســية للعلـئ ـة ـب ـن منبثـق ـم ـم القـي
الكلما. لمعاني الروحية

الروحيــة العلئق يوفي أن ينبغي للنص الدبي فالنقد
بـيـن الحـسـية والعلـئـق والكلـيـة، الجزئـيـة معانيه بين

المنطـلـق يـكـون أن ـشـريطة حقهما، وأنغامه ألفاظه
العلـئـق ـهـو لللـفـاظ الحـسـية العلئق منه تًنقد الذي

ًا ـــ مرـهـون ذلك الكلما. وكل لمعاني الروحية ـــ أيـضـ
ـبـالمعنى العلـقـات ـمـن الـضـربين ـهـذين علـئـق بنقد

.)95(الكلما له المنصوب والغرض الكلي،
للـنـص الدـبـي النـقـد ـفـي النظم استثمار كان هنا من

ًا ـل إخضــاع مقتضــي ـانب عنصــر ـك ـن وـج عناصــر ـم
ـل والتأويل للتحليل الدبي النص بناء وجوانب وللتعلـي

والغرض الكلي، بالمعنى كله ذلك وربط الموضوعي،
الكلما. له المنصوب العاما
ـفـي الـقـاهر لعـبـد النقدي المشروع معالم تًبيان ذلك

ـاد تًرى كما وهو له، النظري التصوري طوره ـغ يـك يبـل
ـد من لتبقى عناصرها، المكتملة النظرية حد ـك بـع ذـل

ـة ـة الممارـس ـة المعرفـي ـدةا والذوقـي ـك المسترـش بتـل
ـة قسري إخضاع هنالك يكون أن دون النظرية، لحرـك

ـة ـة الممارـس ـة الذوقـي ـي والتحليلـي ـد ـف ـي النـق العمـل
النـقـد قبـيـل ـمـن الممارـسـة تًـكـون أن بمعنى للنص،

التطـبيقي النقـد قبيـل مـن وليـس العملي، التحليلي
ـمـرآةا ـفـي النـظـري التـصـور ـصـورةا برؤـيـة المهـمـوما

إلى سعيهم من العلم أهل بعض عند نراه كما النص،
قائـمـة ارتًـضـاها التي النقدية أو البلغية النظرية رؤية
درسه. إلى عمد الذي النص صفحة في

94()  : ص:  السرار 19، 17، 12، 11، 7، 6، 5، 4، 3ف 5انظر .
95()  : ص:  الدلئل 80ف 87انظر .



الـنـص واـقـع برؤـيـة مهـمـوما العمـلـي التحليلي والنقد
ًا ـكـان سواء عليه، هو ما على معرفـيـة نظرـيـة مقارـبـ

ًا. فالتـصـور أو ـمـا وذوقية النـقـد ـفـي النـظـري مفارـقـ
بـهـا ينـظـر ووـسـيلة أداةا يـكـون أن يـعـدو ل التحليـلـي

ًا وليس الواقع، النّص. واقع به يحاكم معيار
ّنا ما وإذا التـصـور منح قد القاهر عبد الماما رأينا قد ك

ًا النظري نتابع حين فإننا حسابه، ووفاه حقه من كثير
يحـسـن ـفـإنه للنـصـوص التحليلية التذوقية الممارسة

جانبيين: من صنيعه إلى ننظر أن بنا
رؤـيـة ـفـي النـظـري التصور ذلك استثمار  مبلغالول:
ـة مـسـتوياتًه في وتًحليله للنص الدبي الواقع التركيبـي
ًا تًفاـسـحها، اختلف عـلـى الجزئـيـة الـصـورةا ـمـن ـبـدء

الكلـيـة الـصـورةا إـلـى النحوـيـة، الجمـلـة ـفـي الماثـلـة
ًا تًحوي قد التي البيانية الجملة في الماثلة ـمـن عدـيـد
والمرتًبطة لسانية، بنواسق المرتًبطة النحوية الجمل
هي. داخلها من منبثقة روحية بعلئق

الممارـسـة إلـيـه امـتـدت اـلـذي المـجـال  مدىوالخر:
ـفـي النـظـري التـصـور المستثمرةا التذوقية، التحليلية

للـنـص النـسـيجية المـسـاحة عـلـى الدبي الواقع رؤية
الدبي.

نـقـديتين ممارـسـتين ـقـراءةا ـــ الـلـه بإذن ـ وسأتًناول
شعريتين: لصورتًين القاهر لعبد

ـى: اســتخدما ـاما الوـل ـد الـم ـاهر عـب ـا الـق ـج فيـه منـه
ُيطـلـب، الـخـبيء مـكـان عـلـى التـنـبيه ـفـي الـقـدمين ل

ُيخرج عنه ليبحث الدفين وموضع .)96(ف

96()  : ص:  الدلئل ص 27ف 34انظر 78ف 84-86، .



ـدفين ذلك طلب بنفسه هو والخر: مارس ـأخرج اـل ـف
.)97(بعضه

ـه امتدت الذي المجال مدى تًبيان إلى جئنا ما وإذا إلـي
ـمـن بلغـنـا اـلـذي ـفـإّن التحليلـيـة، التذوقـيـة الممارسة

أّن عـلـى ـيـدل ـمـا فـيـه لـيـس القاهر عبد الماما تًراثا
ًا أدـبـي، نّص إلى عمد قد الماما ًا، أو ـشـعر ً ـنـثر ـكـامل

والتحليل. بالتذوق فتناوله
غفلة أو عجز عن ذلك منه كان قد الماما أّن أظن ول
النـقـد ـفـي الجزـئـي المـسـتوى ـمـن التدرج أهمية عن

الكـلـي النـسـيج يبـلـغ اـلـذي العـلـى، المـسـتوى إـلـى
أمرين: من وذلك للنّص،

"مـسـتويات مبـحـث ـفـي قـبـل إلـيـه أـشـرت الول: ما
مـجـال ـفـي الـقـائم النظم وجعله الماما"، عند النظم

بـيـن الـقـائم النـظـم ـصـحبة ـفـي نـظـم كل الجملة بناء
ســمعته ما نحو على الفقرةا، بناء في الجمل علقات

ـي ـده ـف ـات نـق ـك كلـم ـاحظ: "جنـب ـه الـج ـبهة الـل الـش
…")98(.

ً أيدينا بين : أن والخر باب غير آخر باب في منه قول
بلـغـة ـبـاب وـهـو الـبـداعي، الدـبـي الـنـّص بلـغـة نقد

منـــزلة الماما وعي يؤكد ما فيه يقرر القرآني، البيان
إلــى الجزئية الصورةا من المتصاعد والتأويل التحليل
… أعجزتًـهـم((الـمـاما:  يـقـول النصية، الكلية الصورةا

في صادفوها وخصائص نظمه، في لهم ظهرت مزايا
آـيــه مـبــادئ ـمــن راعتـهــم وـبــدائع لفـظــه، ـســياق

مـضـرب وفي ومواقعها، ألفاظها ومجاري ومقاطعها،
وتًـنـبيه، عـظـة كل وصورةا خبر، كل ومساق مثل، كل

ـذكير، وإعلما ـب، وتًرغـيـب وتـً حـجـة ـكـل وـمـع وتًرهـي
ـأملوه أنـهـم وتًبيان. وبهرهم وصفة وبرهان، ـسـورةا تـً

97()  : ص:  السرار : 19ف 23-21انظر ص  والدلئل 70، 67ف 74-76، .
98()  : ص:  السرار 102ف 110-180انظر .



ًا سورةا، ُعـْشـر ًا و ـفـي يـجـدوا فـلـم آيـة، وآـيـة ، ُعـْشـر
أو ـشـأنها، ينـكـر ولفـظـة مكانها، بها ينبو كلمة الجميع

وأخـلـق، أحرى أو أشبه، أو هناك أصلح غيرها أن يرى
ًا وـجـدوا ـبـل الجمـهـور، وأعـجـز العـقـول، بـهـر اتًـسـاق

ًا ًا ونظام ًا والتئام ًا وإتًقان دع لـم وإحكامـ نفـس فـي ي
طـمـع، موـضـع الـسـماء بـيـافوخه ـحـّك وـلـو منهم بليغ
ّدعي أن عن اللسن خرست حتى ـول، تً ـذيت وتًـق وـخ

.)99))(تًصول أن تًملك فلم القروما
فـيـه آية"، وآية … سورةا سورةا قوله: "تًأملوه فانظر
مـسـتوى عـنـد يـقـف ل والتحليل التأمل أن على دللة

ـي ـن، جزـئ ـل معـي ـة شــامل هــو ـب المســتويات كاـف
قيـمـة إـلـى ذاـهـب أـنـه عـلـى دلـلـة التركيبـيـة. وفـيـه

النـظـري اليقـيـن ذـلـك ـيـدعم لم وإن النصي، التحليل
ـمـا إل كاـمـل، لنص تًحليلية بممارسة ذلك بأهمية منه
نـظـم ـفـي الـخـبيء ـمـوطن إـلـى إـشـارةا من منه كان

بين روحية علئق من عليه قامت وما الفاتًحة، سورةا
.)100(كلمها معاني

التذوقـيـة الممارـسـة ـمـن الـمـاما تًراثا خلو كان فهل
لـعـل الـجـل؟ ـقـرب مرجعه كامل نّص لبناء التحليلية
ًا القاهر عبد الماما استفراغ ووقـتـه جـهـده ـمـن ـكـثير

ّدي في ذو ونقـضـها ونـقـدها المـخـالفين لمقالت التص
والـتـذوق للتحلـيـل يحـقـق ما إلى افتقاره في بليغ أثر

ـدةا غير الثار من واحد حقه. وهذا للنص الكلي الحمـي
المـخـالفين، مـقـولت بنـقـض والئـمـة الرواد لشتغال

النـظـري التصور بناء إقامة بحق التاما الوفاء قبل من
الممارسة بحق التاما الوفاء ثم كاملة، إقامة للمذهب

ـة ـة التذوقـي ـة التحليلـي ـاء مـسـتويات لكاـف ـي البـن الدـب

ص:  ()99 31ف 39الدلئل .
100()  : ص:  الدلئل 534ف 452انظر .



ًا للنص، اللـسـانية عناـصـره ـمـن عنصر أصغر من بدء
كله. مدى: النص وأبسطها أعلها إلى والروحية،

ـو ـد أن ـل ـاهر عـب ـتغال تًجاـهـل الـق ـد الـش ونـقـض بنـق
ـن، مقــالت ـى وانصــرف الخرـي ـه تًشــييد إـل نظريـت
ًا ًا، تًصوير ًا نظري ّبر ًا وتـًـد مستويـــات كاـفـة ـفـي عملـيـ
فــي صرفه شيء والجهد العمر من بقي فإن النظم،

ـفـإن يـبـق لم فإن المخالفين، لمقالت والنقض النقد
ّدى فيما أو قـلـب ـلـه ـكـان لـمـن والغنية الكفاية حقه أ
ـعـوار خلـلـه ـمـن يبـصـر أْن ـشـهيد، وهو السمع ألقى

ومعاباتًها. المخالفين مقالت
الـنـص نـقـد ـبـاب غـيـر ـفـي الماـجـد علماءنا أّن المهم

إلــى أسرع كانوا القرآني البيان فقه باب في الدبي،
ـذ ـدى النـظـري بالتـصـور الـخ ـاما ـل ـد الـم ـاهر، عـب الـق

فاستثمرت ودراستهم، عنايتهم مجال في واستثماره
ـة ـّص نظــم نظرـي ـي الـن ـة ـف النظــم مســتويات كاـف

ـترتًيب ـأليف واـل ـتركيب والـت الـقـرآن ـفـي النـصـي واـل
ـم، ـاء عـلـى وتًحليلـهـم تـًـدبرهم يقتـصـر وـلـم الكرـي بـن

َء ذـلـك تًجاوزأ بل النحوية، الجملة البيانـيـة الجمـلـة بـنـا
ـل ذات ـة الجـم ـدةا، النحوـي ـى العدـي ـاء إـل ـد بـن المعاـق

ـاء المـشـكل ـة، الـنـص/ الـسـورةا بـن ـد ـبـل القرآنـي امـت
الـقـائم الكرـيـم، للـقـرآن البـيـاني السياق بناء ليشمل

مـسـتوياتًه ـفـي التفـصـيل ـثـم الحـكـاما أـسـاس عـلـى
ـدةا، ـتي العدـي ـا اـل ـاما أعلـه ـان أحـك ـاني بـي ـدي مـع الـه

ـسـائر ـفـي وتًفـصـيله الكـتـاب، أما ـسـورةا في القرآني
ً كـلـه، الكرـيـم القرآن سور عناـصـره تًتناـسـل تًفـصـيل
الما. السورةا رحم من

ًا بيانا تًجد ل وأنت بـنـاؤه عولج قد بشري غير أو بشري
ـا كمثل والتركيبي، التحليلي المنهاج هذا على أـنـت ـم

ـي مبصــره ـاء صــنيع ـف ـرآن علـم ـم الـق ـانه الكرـي ببـي



ـم، ـم الحكـي ـدون ل وـه ـي يعتـم ـك ـف ـى ذـل ـر عـل النـظ
بـل ببعـضـها، السور وعلقات السوري للبناء الشكلي

قبلـهـا، مـا بخـواتًم السـور فواتًح بعلئق العناية تًجاوزأ
ـان وإْن ـك ـك ـد نفـسـه ـفـي ذـل ـم، ـج ـائف وذا كرـي لـط

إـلـى ذـلـك تًـجـاوزأوا ـــ تًجليتـهـا مجال هنا ليس إشارية
والغــراض المقاصــد بيــن الروحيــة العلئــق فقــه

ـعـن ـبـه يكـشـفون بـمـا الـسـور، بـيـن الكلية والمعاني
وجهين:
والـغـراض المقاـصـد لتـلـك البـيـاني  التـصـريفالول:

الكلما. لها المنصوب
ّداخلي والنـمـو المقاـصـد،  تًـصـاعدوالخر: للمعـنـى اـلـ
ـاب"، "أما ـسـورةا في جرثومته المكنونة القرآني الكـت

ـل ـي والمفـّص ـائر ـف ـرآن ـس ً الـق ـيل ًا تًفـص ـاعدي ل تًـص
ًا. تًراكمي

ـذا ـل الستـشـراف ـه ـد النبـي ـتثمار الماـج ـة لـس نظرـي
علمائـنـا ـمـن القرآـنـي البـيـان بلـغـة فـقـه ـفـي النظم

البلـغـة علـمـاء مـن الـقـدمين عند له نجد ل الجاويد،
الـنـّص دراـسـة ـفـي وامتداده حركته يضارع ما والنقد

ًا الدبي، ًا، شعر ً ونثر ـشـعر دـيـوان دراـسـة ـعـن فضل
ـل من يكون أن اختاروا بما عنايتهم أّن شاعر. ولو أـه

وـقـدر ـهـدي عـلـى ـكـانت الدـبـي البداع من به العلم
لـو ــ الكريـم الـقـرآن بيـان علـمـاء من أقرانهم عناية
أقرانهم خطا هدى على بمنهاجهم وساروا فعلوا أنهم
الدـبـي النـقـد ثـمـار لكانت الكريم، القرآن علماء من

الن. عليه هي مما منـزلة وأسمى عطاء أوفر عندنا
ـن ـت وـم ـر اللـف ـثير للنـظ ـب والـم ـتثمار أّن للعـج اـس
بلـغـة فـقـه ـبـاب ـفـي بـهـا والسترشاد النظم، نظرية

ـرآن ـم الـق ـي الكرـي ـغر ـف ـوره أـص ـة ـص ـى التركيبـي إـل
ـياق ـا: "الـس ـي أعظمـه ـد القرآـن ـه" ـق ـغ كـل ـه بـل ذروتـً



ـي وشــرفه ـرن ـف ـي الهجــري التاســع الـق عصــر ـف
في النحطاط بعصر الموسوما العصر ذلك المماليك،

واـلــتراكم الموـســوعات، وبعـصــر الدـبــي، الـبــداع
الفكــري، والعقــم الثقــافي، والتناســخ المعرفــي،

كتاـبـات ـبـه تًـمـوج مما ذلك وغير بالزخرف، والفتتان
ـاد ـدثين النـق ـن المـح ـذا وســم ـم بميســم العصــر ـه

ـن ـف. ـم ـب التخـل ـاد أن العجـي ـم الدب نـق ـوا ـل ينتفـع
ـاج ـم بمنـه ـي أقرانـه ـرهم ـف ـن عـص ـاء ـم ـان علـم البـي
البـقـاعي اـلـدين برهان عند نراه ما نحو على القرآني

هـ) مثلً.855 (ت
ًا كان حرـكـة مع يتجاوب أن حينذاك الدبي بالنقد حري

ـان وإن حتى الكريم، للقرآن البياني التدبر ـالب ـك الـغ
ًا، ليس ما العصر ذلك أدباء إبداع نتاج على فإّن حميد
يمـكـن عدـيـدةا وـقـرون عـصـور نـتـاج أـيـديهم بـيـن من

لشعره. الماجدةا التحليلية التذوقية الممارسة
ًا أن لو ماذا القرآـنـي التناـسـب بنظرـيـة استهدى ناقد
الجرجانية، النظم نظرية أساس على قائمة هي التي

عـلـى الـخـوالي العـصـور ـمـن قـصـائده تًحلـيـل وعاـلـج
ذـلـك ـفـي النقدـيـة الحركة لكانت كان ذلك لو هديها؟
عصرنا نقدةا به يتشادق ما على تًتساما لم إن العصر،

ـا العاجم، موائد فتات من استجدوه بما هذا ـان لـم ـك
القل. على منـزلة دونه من
ـهـذا عـصـرنا في الدبي النقد واقع في نظرت ما وإذا

ً ـ ـتي العجمية المذاهب تًلك متجاهل ـا نـبـش اـل نقادـن
ًا تًرى فإنك ـ منها لنقتات فأخرجوها قبورها ـمـن ـشـيئ
ًا لـسـانا بعربيتهم المستمسكين الناقدين عناية وفـكـر

ًا ــذوق ــداء بالسترشـــاد وتـً ــة والهـت النظـــم بنظرـي
تًذوقـيـة ـقـراءةا الدـبـي الـنـص ـقـراءةا ـفـي الجرجانـيـة

تًحليلية.



ً ذـلـك تـًـرى ـشـاكر محـمـود فـهـر أـبـي ـصـنيع ـفـي مثل
ًا": تًأبط أخت "ابن لقصيدةا شر

ً سلع دون الذي بالشعب إّن ُيطّل ما دمه لقتيل
ـكـان فـقـد مخـيـف"، ونـمـط ـصـعب "نـمـط كـتـابه في

ًا التحليل في صنيعه ًا اـسـتثمار نظرـيـة لـصـول مجـيـد
الشــعري النســيج تًحليــل فــي الجرجــاني النظــم

كلها. للقصيدةا
ًا وتًراه كتـابه فـي موسـى أبـي شـيخنا صنيع في أيض

ـة، طبعته في القديم"، الدب في "قراءةا فإـنـك الثانـي
ـقـائم والـتـذوق التحلـيـل ـفـي الـشـيخ منـهـج أّن مبصر
فيـمـا المتمثـلـة الجرجانـيـة، النظم نظرية أصول على

ـه أن ـسـبق ـة المقوـمـات ـمـن بيـن بلـغـة لتـمـاما الثلـث
الشــعري المعنــى أن وفــي ،)101(الدبــي الخطــاب
ـتي الـشـعرية، الصياغة رحم من جرثومته ـا اـل عمودـه
بـيـن الروحـيـة العلـقـات تـًـوخي عـلـى الـقـائم النـظـم،
وـفـروق وـجـوه ذات العلقات هذه وأن الكلم، معاني

ل ونهايـة عـنـدها، تًقـف غاـيـة لها ليس كثيرةا، وأنماط
ـد ـا تًـج ـادةا لـه ـدها، زأـي ـك فضــائل وأن بـع ـوه تًـل الوـج

ثلـثـة: المـعـاني رواـفـد ـمـن تًأتًيها إنما بلغًة والنماط
ـوه تًلك وموقع الكلما، لها يوضع التي والغراض الوـج

وأن بـعـض، مـع بعضـها واـسـتعمال بـعـض مـن بعضها
الجمـلـة نـسـيج في تًنحصر ل النظمي النسيج مساحة
نـظـم نـسـيج إـلـى ممـتـد ذـلـك بل البيانية، ول النحوية

كله. النص
ًا أساـسـه، على قراءتًه الشيخ يقيم ما ذلك مستـصـحب

تًـمـاما مقوـمـات تًحقيق طريق تًعيين في الماما مقالة
جـهـة ول((فيـهـا:  يـقـول اـلـتي الدـبـي، الخـطـاب بلغة

ـمـن المعـنـى تـًـأتًي أن غـيـُر الخـصـال ـهـذه لستعمال

101()  : ص:  الدلئل 35ف 43انظر .



اـلـذي اللـفـظ له وتًختـار لتأديته، أصح هي التي الجهة
ـبـأن وأـحـرى ـلـه، وأتـًـم عـنـه، وأكـشـف ـبـه، أخّص هو

ـصـنيع . وـقـارئ)102))(مزـيـة فيـــه ويظهـر نبلً، ُيكسبـه
ـفـي الكـتـاب: "ـقـراءةا ـهـذا ـفـي موـسـى أـبـي ـشـيخنا
ـبيق إلى يسع لم أنه القديم" يدرك الدب ـة تًـط نظرـي
الـشـعري، الـنـص تًحلـيـل إـلـى ـبـل الجرجانـيـة، النظم

ًا أن يـشـأ ـلـم وـلـذلك النظرـيـة، تًـلـك بأـصـول مستهدي
النظرـيـة، تًـلـك بجزئـيـات وتًحليـلـه تـًـذوقه حركة يكبل
استنـسـاخية ـقـراءةا للـنـص قراءتـًـه تًكون أن يشأ ولم

ُعه فيكــون فيهــا، الجرجانيــة النظــم لنظريــة صــني
تًـكـون أن يـشـأ وـلـم النظرـيـة، تًـلـك بلسان المتحدثَا

الجرجانية، النظم لنظرية تًأويلية قراءةا للنص قراءتًه
أو نقص وجه أنه يحسب قد ما تًأويل إلى تًسعى التي

ـم ل فهو للنص، النقدي النظر وجوه لبعض إغفال يقـي
ًا حاله ن ثغـر على جندي الجرجانيـة، النظريـة ثغـور م

الدـبـي النّص لواقع التحليلية القراءةا إلى يعمد ولكنه
ًا، ّبلً، ل مسترشــد الجرجانيــة. النظريــة بأصــول مك

ً واقـرأ تًـابع ثـّم والثانـيـة، الوـلـى كتـابه مـقـدمتي أول
اـلـذي مـصـداق تًـجـد التحليلـيـة ممارـسـته في القراءةا
أجـلـى التحليلـيـة ممارـسـته ـفـي تًـجـده بل لك، ذكرت
مقدمتيه. في تًجده مما وأبهر
النظرـيـة ـقـراءةا ـمـن إلـيـه يرـمـي ـمـا يجـعـل ـمـا وهذا

ـشـعر ـفـي العرـبـي البلـغـي للفـكـر ممثـلـة الجرجانية
ًا النظرية تًلك فيرى العربية، الـبـداع نـسـيج ـفـي واقع

وتـًـذوقه، الـشـعر تًحلـيـل عـنـده فالـسـاس الـشـعري،
الـشـرحا. ـكـان نـهـج ـبـأي نفـسـها النظرية شرحا وليس

المـطـرق الـسـبيل ـهـو الدبي للنص والتذوق التحليل
النظرـيـة، تًـلـك ولـطـائف دـقـائق ـمـن كثير كشف إلى

ولـيـس الـقـدمين، ـمـن منها جاءنا ما على البناء وإلى
ص:  ()102 35ف 43الدلئل .



الـنـّص بتحلـيـل إل جوانبـهـا اـسـتكمال إـلـى ـسـبيل من
ـا. وهناـلـك بأـصـولها مسترـشـدين الـشـعري، ومنهجـه
النظرـيـة تًـلـك أـصـول ـمـن انطلـقـت نقدية ممارسات

عـنـد ـنـراه ـمـا نـحـو عـلـى الـشـعري، النص قراءةا في
مجـلـة ـفـي ينـشـره ـكـان فيـمـا ـبـدوي عـبـده اـلـدكتور

ـراه وما كتبه، بعض في نشره وفيما "الشعر"، ـفـي ـن
ـر معلـقـة قراءةا من زأايد عبده للدكتور محاولتين زأهـي
ـم، لـحـافظ غمر ميت حريق وقصيدةا وغيرـهـم إبراهـي

ّكد ممارسات وكلها قليل، غير النظم نظرية أهمية تًؤ
الدبي. النّص نقد في



نظرية ضوء في النص القاهر عبد نقد صور من        
  النظم
ـفـي الـقـاهر عـبـد الـمـاما "اـلـدلئل" يـجـد يـقـرأ اـلـذي

بـيـان ـفـي ـسـلفه ـمـن العلـمـاء لـصـنيع يعرض مفتتحه
بـيـان وـفـي والبراعة، والبيان والبلغة الفصاحة معنى

ـو المراد وتًفسير العبارات، هذه من المغزى ـا. وـه بـه
ـهـذه مـقـالتهم لن ـهـذا؛ ـفـي مـقـالتهم في ينظر إنما

ـة ـا مقاـل ـو فيـم ـدير ـه ـأن الـج ـون ِـب ـاط يـك ـر مـن النـظ
الماـجـد والتلقـي التأوليـة التحليليـة التأملية والقراءةا

العالي.  الدبي البيان في
ـشـعريته أو أدبيـتـه إل أدـبـي إبداع أي في نقرأ ل نحن

ـتي والبلغــة أســلفنا: "الفصــاحة عليهــا يطلــق اـل
الكلمات فهذه ذلك"، شاكل ما وكل والبيان والبراعة
كـمـا وـشـعريته، الـنـص أدبية هي هي العربية السلفية

بهـمـا، الـنـاس أـغـرما وـقـد الـيـوما، اللسنة على يجري
ًا إـمـا السلفية، الكلمات تًلك عن وأعرضوا منـهـم ظـنـ

مـن المـحـدثين ألسـنة تًتقاذفها التي هي ليست أنهما
ـا ماجدتًان، الجديدتًين وأن وشعريته، النص أدبية وكـم
واـسـتمجد ـنـار، ـشـجر ـكـل العربي: "في المثل يقول

ـذا كأنهما منهما أي: استكثر والقفار"، المرخ ـن أـخ ـم
عـنـد ـجـديرتًين كانـتـا ـثـّم وـمـن حـسـبهما، ـهـو ما النار

تًـلـك من اللسان على وجريانهما فيهما بالرغبة أولئك
ًا وإـمـا التلـيـدةا، السلفية الكلمات ـيـأتًي أن ـمـن خوـفـ

"البلـغـة الـسـلفية بالكلـمـات الناطق فيه يؤخذ زأمان
بتهمة والشعرية الدبية عن والراغب "، …والفصاحة

بأنـهـا الـطـواغيت، ستـصـنعها واـلـتي اللغوي، الرهاب
الحيـطـة ـمـن فـكـان السياـسـي، الرـهـاب رـحـم ـمـن

التهلـكـة}، إـلـى بأـيـديكم تًلقوا {ول حذركم}، {خذوا
تًـلــك ـعــن يرـغــب فـطــن)) أْن كـيــس و((الـمــؤمن



ـة/ الطرـيـة الغـضـة هذه إلى التليدةا السلفيات "الدبـي
الشعرية".

كلمتان = (وهما وتًلقي قراءةا كل كانت لما إنه قلت
قرآـنـي أدع أن ـلـي يـكـون وـمـا أعجميتان، ل قرآنيتان

وفـصـاحته، البيان بلغة في هي شيء) = إنما مخافة
ـعـن فـصـاحته إل الـعـالي الكلما أـمـر من يعنينا ل وأنه

وـجـوده ـمـن بالـقـارئ تًرتًـقـي اـلـتي الدمـيـة، المعاني
الدمـيــة حقيقـتــه إـلــى ـبــالتراب اللـئــط النـســاني

ـى المستشــرفة ـق إـل ـدس، الـف ـث الـق ـرب حـي الـق
الكلمــة نتلقى ول نقرأ ل المسلمين والرضوان. نحن

ًا الـشـاعرةا، ًا، أو قـصـيد ـثير إـسـلمنا ـمـن متجردـيـن ـن
ـمـزاج ـــ عـنـدي ـــ هما عنهما، متشاغلين أو وعروبتنا،

ًا، الفعل كان وإل حركة، كل بل قراءةا، كل ـبـل عقيـمـ
ًا ليته أليم. لئيم فعل إنه وكفى، عقيم

وبراعتـه وفصـاحته بلغتـه ـهـي النـص ـقـراءةا فمناط
لحقيـقـة الـسـلف بـيـان فـمـا (أدبيته/ ـشـعريته)، وبيانه

المناط؟ هذا
ذـلـك بـيـانهم ـكـان ـسـلفنا أن الـقـاهر عبد الماما يؤكد
ضربين: على

خفاء. في والشارةا واليماء ضـرب: كالرمز
وموضع ليطلب، الخبيء مكان على وضرب: كالتنبيه

الطرـيـق ـلـك يفـتـح وكـمـا فيخرج، عنه ليبحث الدفين
لتبـنـي القاـعـدةا ـلـك وتًوـضـع لتـسـلكه، المطلوب إلى

.)103(عليها
"اـلـدفين". وـهـو ـقـوله: "الـخـبيء"، في بصيرتًك حدد
يـقـول: الكـتـاب، ـمـن آـخـر ـمـوطن في هذا مثل يردد

عنـهـا والخـبـار صفتها في والبلغاء العلماء قاله الذي((
ْطــف من حالهم، مثل في هو من إل يفهمها ل رموزأ ُل
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ـكـأن ـحـتى الـشـارات، تًلك لفهم مهيأ هو ومن الطبع
ـك ـاع تًـل ـة الطـب ـح وتًـلـك اللطيـف ـقـد والذـهـان القراـئ

ُله ـمـا على بينها فيما تًواضعت الترجـمـة، ـسـبيُل ـسـبي
لـيـس ـمـن يعرفـهـا ول تًـعـدوهم، فل قوما عليها يتواطأ
.)104))(منهم
ـفـي تـًـرى ل أـنـك واعـلـم((يـقـول:  ـثـالث موـضـع وفي
ًا الدنيا ًا فيه المر جرى قد علم ًا بديئ ـمـا عـلـى وأخـيـر
ِدئ والبـيـان". أـمـا الفـصـاحة "علم في عليه جرى الـبـ
ًا تًرى ل أنك فهو ـأملت وإذا إل العلوما أنواع من نوع تـً
ّلموا الذين الولين كلما فيــه العبارةا وجدت الناس، ع
ـثر ـح، ـمـن أغـلـب والتـصـريَح الـشـارةا، ـمـن أـك التلوـي

ّد الفصاحة "علم في والمر إذا هذا. فإنك من " بالض
ًا أوكـلـه جـلـه وـجـدت فـيـه العلماء قاله ما قرأت رـمـز
ًا، ًا، وكناية ووحي وـجـه ـمـن الغرض إلى وإيماء وتًعريض

ُطن ل وـمـن النـظـر، وأدق الفـكـر غلـغـل ـمـن إل له يف
الغامض، على معها يقوى ألمعية إلى طبعه من يرجع

ً ـكـأن حـتى الخـفـي، إلـى بهـا ويصل ًا َبـْسـل أن حرامـ
وباديـة لهـا، نقـاب ل الوجـه ـسـافرةا معـانيهم تًتجلى

بـهـا الفـصـاحا ـكـأن وـحـتى دونـهـا، حـجـاب ل الـصـفحة
غيـر والتعرـيـض الكناـيـة سبيل على إل وذكرها حراما،

ّنا فهو الخير سائغ. وأما ـن رُضوا قد العقلء نر لم أ ـم
ًا يحفـظـوا أْن العـلـوما ـمـن ـشـيء ـفـي أنفـسـهم كلـمـ

ّلم ويتدارسوه، للولين ًا، بعُضهم به ويك غـيـر ـمـن بعض
ـصـحيح، ـغـرض على منه ويقفوا معنى، له يعرفوا أْن

إل وتًفـسـير، ـلـه بـيـان عنه، ُيسألوا إْن عندهم، ويكوَن
ـم ـك "عـل ّـن ـاحة" فإ ـرى الفـص ـات تـً ـن طبـق ـاس ـم الـن

ًا بينهم فيما يتداولون ـمـن وعـبـارات، للـقـدماء ألفاـظـ
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إْن يـسـتطيعوا، أو أـصـلً، معـنـى لـهـا يعرـفـوا أْن غـيـر
ًا لها يذكروا أن عنها، ُيسألوا .)105))(يصّح تًفسير

ذـلـك ـكـان إذا إل أـمـر ـفـي الـمـاما ـمـن تًرديد يكون ل
نـهـج وـهـو النـظـم ـشـأن ـفـي ـفـاعله جليلً. تًراه المر
الكريم. القرآن بنحو عريق نسب ذو إباني

عـلـى تًـلـك مـقـالته في عازأف القاهر عبد أن يظن قد
َع المعابة أو الشكوى أوتًار الـسـلف. ـمـن الئـمـة ـصـني
والمعاـبـة، التـشـكي غـيـر عـلـى القاهر عبد صنيع أرى
ًا أراه ـان بسبيل هم ما جوهر بيان إلى رامي ـه، البـي عـن
من الضرب ذلك إل به يليق ول هذا، بغير يأنس ل إنه

والـسـفار، واليـضـاحا الفـصـاحا يـئـده مـمـا فهو البيان،
كرـمـه والبصائر. فـمـن البصار به تًحيط ل جليل فكل

ـمـن إل له يفطن "ل أن فحقه الطريق، في يطرحا لم
إـلـى طبـعـة من يرجع ومن النظر، وأدق الفكر، غلغل

إـلـى بـهـا ويـصـل الـغـامض عـلـى معـهـا يـقـوى ألمعـيـة
ـالي البيان بلغة الماما. جوهر يقول كما الخفي"، الـع

وقراءتـًـه تًلقـيـه مـنـاط ـهـي (أدبيـتـه/ ـشـعريته) اـلـتي
والغرـبـاء، اـلـدهماء عـلـى حرـمـة ذات وتـًـدبره وتًأمله
أن حــراما بْسل هي المسلمة، النسيبة الحرةا كحرمة
حـجـاب ل الـصـفحة وبادية لها، نقاب ل سافرةا تًتجلى
ـا، ـه تًـسـفر أن ـشـاء فـمـن دونـه أهلً، لتـلـك فليـكـن ـل
ًا، لـهـا وليعقد ًا ـصـداقا لـهـا وليـقـدما عـقـد عـلـى ـشـاهد
ـفـي الـجـواب. فالـسـلف لحسن وأهليته طلبته، صدق

ـاط هو ما بحق عليمة وفراسة لقانية ذوو صنيعهم مـن
أن أراد فـمـن الـعـالي، البـيـان ـمـن والتلـقـي الـقـراءةا

أـبـواب ـطـرق ـبـه له يؤذن ما فليملك أهلها من يكون
له. ُأذن الطرق داوما الفردوس. ومن

وـلـذلك هـنـا، العلـمـاء ـصـنعة معـيـب غـيـر الـقـاهر عبد
"اـلـدلئل". ـسـيما ول كـتـابيه، ـفـي منه فكانت اتًخذها
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ًا يعـمـد النـصـوص بـعـض ـقـراءةا ـفـي تًجده إـلـى أحياـنـ
ًا واـلـوحي، الرـمـز ـ الـخـبيء مـكـان عـلـى ينـبـه وأحياـن
ـه لتبحث الدفين مكان وعلى بنفسك، أنت لتطلبه عـن

المطـلـوب إـلـى الطرـيـق لك ويفتح بنفسك، وتًخرجه
غيرك. بقدما ل بقدمك فيه لتضرب

أن يـحـب ل فـهـو أـمـره، عـلـى الغالب هو الخير وهذا
والـتـدبر. ـكـأنه التأـمـل ـفـي عـنـك ينوب وأن لك، يقرأ
ًا ـهـذا ـفـي ـيـرى وغـمـط جـهـة، مـن الـنـص عـلـى حيـفـ

كـثير يخـادنه أن النـّص أخرى. حـق من الخر القارئ
ـادنته عن القراء إغناء إلى سعي فكل القراء، من مـخ

ـمـن ـقـراءةا/ مخادـنـة فـكـل الـنـص، ذـلـك عـلـى حـيـف
ًا تًستثمر القارئ النص. في المكتنـز العطاء من ضرب

ًا تًجعله للنص جده ما قراءةا فكل ـدثا على قدير التـح
فيه. اكتنـزت التي بالنعمة

يطـعـم، ما ذوق بنفسه يمارس أن الخر القارئ وحق
أن قبـلـه. إكراـمـه ـمـن النواـجـذ لكـتـه ـمـا يقرى أن ل

ظـهـرك، عـلـى تًحمـلـه أن ل ليسلك، الطريق له تًفتح
الحكمة. تًقول كما له، تًصطاد أن ل الصيد تًعلمه أن

ـفـي ليطـلـب الخبيء مكان على التنبيه هذا مثل تًرى
ّي مدحة مع الماما قراءةا ن "الفتـَح البحتر خاقـان"، ب
بقوله: فيها يتغنى التي

َا إن فـمــا ْيـنــ ْـتــٍح َرأ َف ل
َيبا ـــــــــــــــــــــر ـَض

ْونا َل ْد ـَمـْن َضَرائب َب َـقـ
ـــــــــــــــــــــــَرى َـن

ًا ت ًا عزم ًا وشيك ورأي
صــــــــــــــــــــــليبا

ـدت الـمـرء ـهـو ـه أـب ـل
الحادـثــــــــــــــــــــا

ًا ًا مرجى، سماح وبأس
ـــــــــــــــــــــــا مهيب

ّقـــل ُلقـــي فـــي تًن ُخ
ـســـــــــــــــــــــؤدد

جئـتـــه إن ـكـــالبحر و
مـســـــــــــــــــــتثيبا

جئـتــه إن فكالـســيف
ًا صــــــــــــــــــــارخ

يهـيـئ أن قـبـل من الصورةا هذه قاموس الماما يلج ل
فيه يبعث أن قبل ومن عنها، التشاغل لترك المتلقي



وتًبحر بنفسك لتقف مكنونها. يثيرك إلى الستشراف
وتًغوص.
له وتًشاهدوا بالحسن، تًواصفوه ما إلى اعمد((يقول: 

ًا النـظـم أـجـل ـمـن ـكـذلك جعلوه ثم بالفضل خصوـصـ
 …الـشـعر غير أو الشعر له يستحسن مما غيره دون

ْله .))وتًأّم
هو يرى ما إلى تًعمد يجعلك ل نفسه، من ينصفك هو
إنـمـا بالفـضـل، ـلـه ـهـو يـشـهد وما بالحسن، يصفه ما

ـأنه في ذلك القدمين من كان ما إلى تًعمد شأنه. وـك
والفاضــلة، بالحسنة ليست هذه بأن تًكافحه يدعك ل

قـلـوب، ولمـسـته عـقـول، ـبـه احتكت ما أماما يجعلك
نبلً. وسمت فضلً، فزكت وأرواحا، أذواق وخبرتًه

مـا إـلـى عمـدت ما إذا فيه مقيم أنت ما لك يصف ثم
ـر ـك ذـك ـك. يرـي ـك ـل ـرى أـن ـذه نفـسـك تـً ـورةا بـه الـص

واـهــتزت ارتـًــاحت ـقــد ـســيذكرها اـلــتي الـشــعرية
ـفـي أقامـتـك ـمـا فيـهـا وـجـدت أـنـك أي واستحـسـنت،

ـسـبقك، ـمـن فـيـه أـقـامت الذي الستحساني السياق
ًا. بيانها سحر سلطان يزال ما فهي فتي

أثملتـهـا اـلـتي نفـسـك إـلـى ـبـالعودةا يطالـبـك إذ وحين
مـصـدرها لتعـلـم ـــ النـفـس وطـيـب الريحية: النشاط

عـبـد الـمـاما يقيـمـك ـكـذلك، عـنـده كانت وما وسببها،
ـذي حالك من يستخرج نفسك، مع القاهر تًجـهـل ل اـل
ـذا كل تًدفع، لن الذي وأمرك تًنكر لن الذي وشأنك ـه
مـكـامن مـن إلـيـه ـمـومئ ـهـو لما تًوطئة الماما يفعله

ـتري. أبيات في الخذ والسحر والفضيلة الحسن البـح
مـوطن إلـى يـشـير أن قـبـل مـن ذلك معك يفعل من

ـمـن أنـصـفك ـقـد لتطـلـب، الحـسـن خفي من الخبيء
حقه. النص لتعطي وهيأك نفسه



ًا هكذا ـ إذا أنك فيك يؤذن ثم وهـي ــ رأيتهـا ــ تًحقيق
ـثرت راقتك قد ـ قميء تًقليد ل علم رؤية ـدك، وـك عـن

ًا لها ووجدت البـيـات ـهـذه نفـسـك. فـحـق في اهتزازأ
الســبب تًعلم أن الطيب وحذتًك الريحية، قرتًك التي
ـفـي تًستقـصـي وأن الحاذـيـة، المقرـيـة كانت به الذي

ـفـأي البحترـيـة البـيـات تًـلـك ـفـي فعـلـت النظر. ـفـإْن
ـس أْن ـ ضرورةا ـ تًعلم إنك((علمت:  شيء ـه إل لـي أـن
ّـكـر، وـعـّرف وأـّخـر، ـقـدما وأـعـاد وأـضـمر، وـحـذف ون

ًا الجملـة على وتًوخى وكّرر، اـلـتي الوجـوه مـن وجهـ
ّطـَف ـثـم كـلـه، ذلك في فأصاب النحو، علم يقتضيها ل
َع َتًًى وأتًى صوابه، موض ْأ .)106))(الفضيلة يوجب م

ـمـا مـنـه نـجـم اـلـذي بالمـعـدن ويـقـررك يثيرك إذ وهو
ـمـواطن عـلـى ـيـدك وـضـع إـلـى يعمد الريحية، قراك

عـنـه أـنـت لتبـحـث ـلـك؛ يخرـجـه أن غـيـر ـمـن الحسن
ـك ويضع أنت، لتسلكه الطريق؛ لك ويفتح فتخرجه، ـل
ًا فعلـت إن عليهـا. فإنـك أنـت لتبني القاعدةا؛ إخراجـ
ًا وفتحـت قبـل، ذقـت ممـا أعظـم ذقت وبناء وسلوك
بمثله لك ليس نحو على نفسك في الريحية مصاريع

علم.
ـقـوله: منـهـا يروـقـك شيء أول أّن تًرى أفل((يقّررك: 

فيــه، ما لك بين . وما))الحادثات" له أبدت المرء "هو
ـإن ـو ـمـن ـكـل ـفـي التعرـيـف وـجـدت نـظـرت، ـف "ـه

على يكون أن قلبك إلى يتقاذف تًعريف وهو المرء"،
الخنساء: الشاعرةا قول في نحوه

بـكـاءك رأـيـت              قـتـيـــل عـــلى البكـاء قبح إذا
الجمـيل الحسن

الرومي: ابن قول نحو على أو
ـه               مـالـه جّل في المشروك الرجل هو ولكـن

ُد والحمد بالمجد ْفـر ُمـ
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متفاوتًين. نـحـو معنيين مثمران مختلفان نحوان وهما
غير الحسن جنس في عليه البكاء الول: إقرار البيت

ـفــي "الفـتــح" ـقــار أن المعـنــى فيـكــون المنـكــور،
ـروءةا، ًا الـم ـرار ـه ل ـق ـن ـشـك يلحـق ـد. ولـيـس ـم أـح

عـنـد ـمـا وجـعـل ـبـالمروءةا، تًخصيـصـه عـلـى المعـنـى
ًا، منها الخرين ـو عنده ما بإزأاء عدم ـبيت منها. ونـح اـل

الـمـروءةا، يـعـرف أن ـشـاء ـمـن أّن عن الثاني: البانة
بـــ"الفـتـح" فعلـيـه أـحـد، في قائمة معناها يحّصل وأن
إياها. وجدتًه المروءةا تًصورت فحيث هي، فإنه
العشى: قول نحو على يكون أن احتمال وثّم
ـــا               المـصـطفاةا المنة الواهب هو ًا إّم مخاـضـ

ًا وإما عشار
ًا له "أبدت قوله جعلت ما إذا للمـسـند الحادثات" قيد

ًا له الحادثات بإبداء المنعوت المرء أي "المرء"، عزم
ًا ًا وشيك ًا، ورأي ـراد سبيل من فيكون صليب ـذلك، الـف ـب
الممدوحا. في إل تًجده ل وأنك

متـجـه ـكـل وـفـي فـكـرك، فيـهـا يسبح قائمة احتمالت
يـكـون أن أقربـهـا ـكـان وإن وعطاـيـا، محاـسـن تًلقيك

المشروك". الرجل "هو نحو على
بالـضـمير إلـيـه المـسـند تًعرـيـف ـفـي ـمـا لننظر ونعود
ـدت" "المرء الوصف ذلك أن يقريك والنظر "هو"، أـب

ًا وليس وسجيته، وطبعه كنهه من هو إنما من مكتسب
ـمـا عـنـه يتخـلـى ل وكيـنـونته ُهويته من افتقار. هو بعد

الحياةا. فيه بقيت
تًمـكـن ـفـي إبلغ الحادـثـات إـلـى الـبـداء إـسـناد وـفـي

تـًـذهل اـلـتي الحادـثـات وأن المـعـالي، ـمـن المـمـدوحا
وتًثـبـط الـصـليب، اـلـرأي إلى طريقه يعرف فل العقل
ـمـن تًكشف التي هي الوشيك، العزما ينبت فل القلب

ًا تًرى فل الصليب، ورأيه الوشيك عزمه الممدوحا أحد



ورأـيـه الوـشـيك عزـمـه يبـصـر ل بعـيـد أو قرـيـب ـمـن
الصليب.

ـعـزما ذا لـيـس الحادـثـات بغير أنه تًوهم منع هذا وفي
ــداءهما أن ـمــن ـصــليب، ورأي وـشــيك مـقــرون إـب

مفـهـوما للحادـثـات الـبـداء لـسـناد فلـيـس بالحادثات،
وـهـي "أـبـدت"، قوله في النظر يؤكده وذلك مخالفة،

ًا كان ما إل تًبدي ل يظن فقد البعدين، بعض عن خفي
حادثة وقعت ما فإذا كذلك، ليس أنه به له علم ل من
ـزما من ماله وعلم إل علم ذو يبق لم ورأي وـشـيك ـع

صليب.
ـى ـوله ويبـق ـه"، ـق ـديمه "ـل ـى وتًـق ـه المســند عـل إلـي

ـد على الدللة من وفيه "الحادثات"، الختـصـاص مزـي
غـيـره أما له، إل يكون ل الحادثات من هذا وأن بذلك،

ًا لـهـم كان ما تًخفي الحادثات فإن الـعـزما ـمـن ـظـاهر
والرأي.

يفـنـي ل أـنـه على دللة الرأي على العزما تًقديم وفي
ًا ًا فهما العزما، قبل من الرأي في وقت مجموـعـان مـعـ
ـعـن الـعـزما ول الـعـزما عن الرأي يشغله ل لحظة في

لـيـس القرـيـب الوـشـيك عزمه أن على ودللة الرأي،
بـعـض ـشـأن ـمـن تـًـراه كما وتًهور، وعصبية حمق عن

ْنو عزمه القوةا. إن ذوي الفتية من المتهورين رأيه ِص
الصليب.

ـمـن آـنـس بالـصـلبة الـعـزما وصف أن لك يتراءى وقد
وـصـف ـفـي أن رأيت دققت إن لكنك بالقرب، وصفه
غيره في ما فيه ليست أنه على دللة بالصلبة الرأي

ـه رأي يستشير ممن عليه ُطرحا ما إذا ـمـن ـشـيء فـي
فتـقـاعس. إّن ذريـعـة واتًـخـذه إلـيـه مال ودعة سلمة

غير إلى تًدعو التي الراء كّل منه ينهنه ل صليب رأيه
دلـلـة ـبـالقرب العزما وصف المجد. وفي إلى المضّي



ـذكي نارها، فيه يوقد من إلى بحاجة ليس أنه على وـي
الخرين. بعض عند تًراه كما وأشعار، بكلمات أوارها،
الحـسـن ـمـواطن ـمـن ـثـان موطن على الماما ويدلك
سـؤدد" بتنكيـر خلقـي فـي قـوله: "تًنقـّل ثم((يقول: 

أـنـت نـظـرت . وإذا))إلـيـه الخلقـيـن وإـضـافة "سؤدد"،
الجمـلـة عـلـى منـسـوقة الفعلية الجملة هذه أن رأيت

 …أبــدت المرء النظم: "هو وسياق "أبدت"، الفعلية
ّقل "ـحـرف نمـطـي بنـسـق نسقها ما أنه غير "، …وتًن

بـسـابقتها اعتلقـهـا ـفـي فـهـي العـطـف"، ـحـروف من
اـلـتي ـمـن موقعها في وكأنها ينسقها، ناسق عن غنية
قوله: فيه} من ريب تًعالى: {ل الله قول موقع قبلها

"كـمـال البلغـيـون يـسـميه ـمـا بينهما الكتاب}، {ذلك
إن لـنـه بينهـمـا؛ موـقـع لفـظـي لناـسـق اتًصال". ليس

ًا، ـمـوقعه يكون وقع العتلق إـلـى يـضـيف ل إذ عقيـمـ
ً بينهما اتًصال. كمال بينهما مما فتيل
ـمـن الـمـروءةا اـلـذي المـمـدوحا، أن إـلـى يرـمـي فكأنه
ـفـي ـقـارةا كامـلـة فـيـه وـهـي وطبـعـه وـسـجيته كنـهـه

عزـمـه الـعـالمين أعـيـن ـفـي ـلـه يتكـشـف الـحـوادثا،
ـفـي متنقل حالة كل في وهو الصليب، ورأيه الوشيك

ًا، عنهما يتخلى ل سؤدد خلقي ـن فذلك أبد ـألوف ـم ـم
ل تًنـقـل وـهـو وغيرها، الحوادثا في تًظهر التي عادتًه
يـقـل: "تًنـقـل ـلـم وـلـذا منه، ينتقل عما التخلي يعرف

ـقـائم ـحـل حـيـث فـهـو قال: "في"، وإنما خلقي"، بين
ًا. الخلقين في مع
وكـمـاله عظمته على "السؤدد" دللة تًنكيره في وهو
وتًحدـيـد، تًقيـيـد التعرـيـف إذ فيـعـرف، به يحاط ل وأنه

ّدد، يقـيـد ـمـن أـعـّز سؤدد وذلك التـكـاثر ـمـن ـهـو ويـحـ
حد. وكل قيد كل طاقات فوق والتسامي



إل لـيـس أنهـمـا عـلـى دللة "الخلقين" له إضافة وفي
الـسـؤدد، غـيـر إلى منتسبين تًجدهما ل وأنك للسؤدد،

والـســيادةا المـجــد أخلق ـفــي الماـمــة داـئــم فـهــو
والرفعة.

ـفـي المـمـدوحا ينتـقـل الـلـذين الخلقـيـن ـهـذين وفّسر
بـقـوله أـحـدهما عن أو عنهما ألبتة ينتقل ول رياضهما،
ًا ًا مرّجًى "سماح ًا"، وبأس معـنـى الـسـماحا وـفـي مهيـبـ

نـفـس ـعـن بالنفيس جود هو إذ الجود، في الذي فوق
ّبة به، جادت بما رضية كريمة جـادت مـا لمفارقـة مح

أبقت. لما مصاحبتها محبة من أكثر
ـجـوده أن عـلـى دلـلـة مرـّجـى سامح بأنه وصفه وفي

وـلـذلك الرـجـاء، مطـمـع ـهـو سمحة نفس من الدافق
ذي المفعول اسم على وبناه "مرّجى"، قوله بقيد لم

لـيـس رجاء أنه على دللة الفاعل، لغير المبني الفعل
هـو رجـاء منـه يكـون مـن ـكـل بـل متعين، فاعل من

ما النعت في إبلغ هذا وفي السماحا، ذلك يرجو ممن
بعده.

ًا ـقـوله ومثـلـه ًا"، "بأـسـ ـ (الـجـود الـسـماحا قاـبـل مهيـب
ـوافر ـدافق اـل ـة ـسـمحة نـفـس ـمـن اـل للعـطـاء) محـب
أن ـمـن مؤلـمـة، ـشـجاعة ـفـي القوةا هو الذي بالبأس
ًا للبأس ـفـي والـشـدةا الـقـوةا المعـنـى: ـهـو من وجوه

ـذاب، وـهـو الـحـرب، ـذا الـشـجاعة. وـفـي وـهـو الـع ـه
واقـتـداره المـمـدوحا، ـسـؤدد عظيم على دللة التقابل

ً يمنح أن على يستحق. ما كل
بأنه السماحا نعت في ما مهيب بأنه البأس نعت وفي

عـمـوما ـمـن الهيـبـة عـمـوما عـلـى الدلـلـة ـمـن مرـجـى
ـة منه تًقع لن أهل هو من فكل وغيرهم، الناس الهيـب

والـخـوف، الجلل معنى الهيبة بأسه. وفي مهتاب هو



ـمـع تًـكـون وقد بل وتًقدير، محبة الهيبة مع يكون وقد
منه. موقعه على كل تًلذذ الهيبة
ـي ـديم وـف ـى الـسـماحا تًـق ـأس عـل ـة الـب ـى دلـل أن عـل

يـهـابون مـمـا وأـقـرب أـكـثر ـسـماحته يرجون القربين
ـّى، بسماحه يبدأ القربى لذي فهو بأسه، ـل المرـج وـك
مـسـلم وـكـل أوـطـانهم، تًباعدت وإن قربه، ذوو قومه
النـفـس تًـحـدثه وـمـن ـسـماحته، يرـجـو قربى ذو عنده

مهيب. بأس السماحة مع له كان بسوء المارةا
الـقـراءةا مواطن من آخر موطن على الماما يدلك ثم

الـجـوهر، ودفـيـن اـلـدر، ـخـبيء مـنـه لتـخـرج والتلـقـي
ـمـع بالـفـاء وعطـفـه ـقـوله: "فكالـسـيف"، ثم((يقول: 
كالـسـيف. محاـلـة: فـهـو ل المعـنـى لن المبتدأ، حذفه

قرن أن "وكالبحر". ثم قوله "الكاف" في تًكريره ثم
ًا التشبيهين من واحد كل إلى فـيـه. ـثـم ـجـوابه ـشـرط
ً الشرطين من واحد كل من أخرج أن مثال على حال
ًا" هـنـاك ـقـوله وذـلـك الـخـر، ـمـن أـخـرج ـمـا "ـصـارخ

ًا" ههنا؟ ًا تـًـرى ل و"مستثيب النـظـم إـلـى تًنـسـبه حـسـن
عـددت، مـا حكـم في هو ما أو عددت، ما سببه ليس

.)107))(ذلك فاعرف
ـدوحا نعت من فّرع البحتري أن إلى الماما يشير المـم
ًا الحادـثـات له أبدت الذي المرء هو بأنه وـشـيكا عزـمـ

ًا ًا، ورأي ّقل صليب مرـّجـى ـسـماحا ـسـؤدد خلقي في وتًن
ًا ًا، وبأس حــال في بالسيف تًشبيهه ذلك من فّرع مهيب

استثابته. حال في بالبحر وتًشبيهه استصراخه،
ـفـي الـسـيف مـشـابهته أن على دللة فيه التفريع هذا

الـبـأس ـفـي تًنقـلـه ـمـن منبثقة به أحد استصراخ حال
ـع من كل يهابه بأس ذا كان لما المهيب. فهو ـه تًـق مـن

القرـبـون وـكـان البـعـدين، ولسيما والخوف، المهابة
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ًا ّدثت فإن وسلطانه، جلله أمن في دائم ًا ح مــن أحد
ّوع أن نفسه البعدين وكــل الممدوحا، من قرابة ذا ير
ـة ذو مســلم فــإن إخــوةا}، المؤمنــون {إنمــا قراـب
مستـصـرخه، بالمـمـدوحا مـسـتنجد القراـبـة ذا المسلم

ـذا نجدةا من يفيض براق سيف الفتح فإذا ـم دما. وـل ـل
ـأت ـأداةا ـي ـدةا الـشـرط ـب ـق، "إذا" المفـي وأتـًـى للتحقـي

ــة الـشــرط بأـصــل ــى "إن" دلـل استـصــراخ أن عـل
ًا به القربين ـوع كثير ليس البعدين من استنجاد الوـق
ّلما محققة، ّدثا فق َد تًح ُةا نفُسه البع أن بالسوء المار

المـمـدوحا لـبـأس لمـا يـكـره؛ بمـا مسلم إلى يده تًمتد
البعدين. نفوس في تًوغل من

أـحـد اـسـتثابه إْن البـحـر الممدوحا مشابهة تًفريع وفي
ًا ـقـوله ـمـن السلما قرابة ذوي من مرـّجـى" "ـسـماح

ًا يحوج يكاد ل جوده فيض أن على دللة ذوي من أحد
يـسـأل، أن قـبـل ـمـن يعطي فهو يستثيب، أن القربى

ًا حدثت فإْن ـعـن ل المـمـدوحا، يستثيب أن نفسه أحد
ًا ولكن وحاجة، عوزأ يتـلـذذ الـحـبيب فإن بالعطية، تًلذذ

ـهـي، إليـهـا حاـجـة غير في كان وإْن المحبوب، بعطية
واـلـذكرى، المحـبـة عـلـى دللتـهـا إلى حاجة في ولكنه

ـفـإّن القرـبـى، ذوي ـمـن أـحـد اـسـتثابه أن ـحـدثا فإْن
تًرـغـب، ـمـا ـقـدر على ل يعطيك بالعطايا، زأاخر البحر

ًا هو يرغب ما على بل ً بفضل، إغراق بنعمة. وشمول
ـبـالبحر التـشـبيه عـلـى بالـسـيف التـشـبيه تًـقـديم وفي

المهـيـب، البأس على المرّجى السماحا لتقديم مقابلة
ـدأ أن عـلـى داـلـة والعـطـاء الـجـود ومنتـهـاه أـمـره مـب

ونـجـده مهـيـب ـبـأس الـكـرما ـهـذا رـحـم ومن والكرما،
مفاـضـلة ل أـنـه عـلـى دلـلـة فـيـه ـهـذا وفوق حاضرةا،

ًا المقاما، يقتضيه بما إل الخلقين بين عنده ّدما فحين يق
ماحا ًا الس هـو مقـامه فـي فكـل البـأس، يقـدما وحينـ
الجميل.



منبثــق تًشبيه كل أن على "الكاف" دللة تًكرير وفي
ـن ـبيهه ـم ـدنه. تًـش ـيف مـع ـق بالـس ـن منبـث ـأس ـم الـب

المرجى، السماحا من منبثق بالبحر وتًشبيهه المهيب،
ًا ـبـل منها، واحد عن ينتقل ل أنه نفسك في مستصحب

ـو ـل ـه ـا، منتـق ـائم فيهـم ـا ـق ًا، فيهـم ـد ـى ل أـب ّـل ول يتخ
يتعّرى.

ً إخراجه وفي أـخـرج أن بـعـد ـمـن ـشـرط كل من حال
ًا بـيـن التناـسـل ـمـن ـضـرب تًـشـبيه ـكـل ـمـن ـشـرط

بعضها يتناسل وصفاتًه نعوتًه أن إلى إشارةا المعاني،
ذات المتآخـيـة ـهـي ـبـل تًتعاـنـد، ل فنـعـوتًه بـعـض، من

الموصولة. الرحم
ـاغي اليقاعّي التوازأُن هذا: ذلك على ويزيد ـمـع المتـن

ـلـذلك المتلـقـي نـفـس ـفـي المنفـجـر النفسي اليقاع
أـنـت، ـلـك البـحـتري ِـقـرى هو والذي جهة، من الشعر

نـفـس ـفـي المنفـجـر النفـسـي اليـقـاع ـمـع والمتناغي
أخرى. جهة "الفتح" من سؤدد المتلقي

ًء التشبيه من عليه يهطل الذي ذلك كل ًا بـنـا وتًـصـوير
حاـضـر إلـيـه مـسـند عـلـى يبنيه "البحتري" أن يشأ لم

ـمـا كمـثـل كالـسـيف"، "فـهـو لك يقل فلم لسانه، في
ـمـن ـهـو إنـمـا ـهـذا أن عـلـى لـيـدلك المرء"؛ "هو قال
المرء". ولــو "هو قوله في المسند على بناه ما رحم

عـلـى ذـلـك وـلـدل جملتين، لكانا إليه المسند أعاد أنه
رـحـم، ـمـن فليـسـا وقرـبـى ـسـبب بينهما كان وإن أنه

ًا ذلك كل جعل لما لكنه واـحـد إلـيـه مـسـند عـلـى مبني
ـقـوله عطاـيـا ـمـن علـيـك ـفـاض الذي كل أن على دّل

موـصـولة واـحـدةا رحم من هو إنما بعده، "المرء" وما
البداع. لقانة هي وتًلك مبرورةا،



ّلك يـسـتخرج ـلـم وإن العـطـاء، ـمـواطن على الماما د
ـك ـا، ـل ـه منـه أـنـت تًـسـتخرج أن فرـصـة منـحـك ولكـن

بنفسك.
ًا الماما ألفيت نظرت وإذا ـا الول البيت متجاوزأ "بلوـن

ـهـو مـمـا عاـطـل أنه إلى ذاهب هو فهل "، …ضرائب
يـقـول: اـلـذي وـهـو أبـيـات؟ ـمـن تًله فيـمـا إليه مشير

ّدما أنه إل ليس أنه تًعلم فإنك(( ًا تًرى ل … ق .))…حسن
الول: البيت في لتنظر

ـا َا إن فـم ـ ْيـن ـٍح َرأ ْـت َف ل
َيبا ـَضـــــــــــــــــــر

ْونا َل ـَرائب َب ـْن ـَض ـَم
ْد ـــــــ ـــــــَرى َـق َـن

ًا تـًـرى أل ـفـي الـمـاما علـيـه دلـنـا ـمـا جـنـس ـمـن ـشـيئ
له؟ التالية البيات

إيـقـاعه ـفـي ـثـم "ـنـا"، إـلـى الفـعـل إسناد في تًرى أل
ـى ـرائب"، عـل ـذي "ـض ـو اـل ـع ـه ـريبة، جـم ـى ـض بمعـن

ـى إضافته وفي عليه، جبل وما الطبيعة ـول إـل الموـص
ـفـي الـفـاء ـنـرى". وـهـذه "ـقـد ـصـلته وجـعـل "ـمـن"،
"الفعل: ومدخلها النفي أداةا "إن" بين وإقامة "فما"،
متعلـقـه "لفـتـح" عـلـى المـجـرور تًـقـديم وـفـي رأينا"،

ًا"، ـي "ضــريب ّد وـف ـى العجــز ر "ضــريبا" الصــدر عـل
ً و"ضرائب"، جناس. من بينهما عما فضل

ًا كـلـه ذـلـك في أليس ـيـدل أن يمكـن للحـسـن موطـنـ
اـلـبيت ـهـذا يـذكرنا أل ثّم ،)108(عليه القاهر عبد الماما
فيه: يقول للبحتري ببيت

ْؤ ـفـي لـك نـجـد فلم طلبنا قد والمْجـــد ُدد          الـسـ
ً والمكـارما ْثل ِمـ

ـمـن الخـيـر اـلـبيت ـهـذا ـفـي ـمـا الـمـاما تًـنـاول وـقـد
.)109(به المفعول حذف فصل في النظم محاسن

108()        " فيه       " الول لن بعده؛ الذي إلى تًلونا الول البيت تًجاوزأ الماما أن إلّي يخيل
            " خلل "   من لتصل يحللها العلة إلى فعمد الحكم، علة بعده وفيما ، رأينا إن فما الحكم

نفسك            من به فتسلم الول، البيت في كان الذي الحكم إلى .ذلك
109()  : ص:  الدلئل 173ف 168انظر .



ـبـه يـمـدحا اـلـذي الول اـلـبيت ـفـي نـظـرت إذا وأـنـت
ًا الـشـاعر ـمـذهب "الفتح" رأيت ـقـد أنـهـم عـلـى مبنـيـ

ـا يقل ولم رأوا، من طبائع اختبار إلى عمدوا ـاذا لـن لـم
عـلـى ـفـّرع رأوا. وإنـمـا من بضرائب البلء ذلك فعلوا

قـبـل ل حقيـقـة إـلـى تًلك بهم انتهت أن لهم البلء هذا
ـيـومئ مثل. وـكـأنه للفتح يكون أن بردها: انتفاء لحد
همهم كان بل مثيل، عن له يبحثون كانوا ما أنهم إلى

قـصـدهم ـكـان وـمـا رأوا، ـقـد من طبائع ابتلء العظم
يقوما بالذي ذلك فما وضريب، له مثيل عن بحث إلى
إذا إل لشــخص مثيل عن تًبحث ل صدورهم. أنت في

ّـنـة وهـمـك ـفـي ـقـاما وتًـلـك مثـيـل، ـلـه يـكـون أن ِمظ
رأـيـت إذا إل وهـمـك ـفـي يقوما ل الحسبان أو المظنة

مال آخر. وذلك يماثله ممن أنه معه تًتوهم قد ما منه
وهـمـك ـفـي يـقـوما وـلـن "الفتح"، من يكون أن يمكن

يغرـيـك ـمـا مـنـه تًلـقـى لـن لنـك مثيل، له أنه حسبان
ًا مقيم بسؤدده الحسبان. إنه بذلك وبـيـن بيـنـك حجازأ
أـحـد، يظهره أن يسطاع ما حجازأ وهو الحسبان، ذلك
ًا. له يستطيع ول نقب

ـمـن ضرائب بلئهم من الغاية لنا يبين ل تًرى كما فهو
ـب المبتغى أن على يدلك ول يرون، قد الـضـريب طـل

ًا المدحا في لجرى فعل قد أنه فلو لـ"الفتح"، أو ـشـيئ
ـو مع يفعلها أن له كان وما مذمة، شائبة "الفتح". وـه

ـد فلم طلبنا "قد قوله منه نزع مما ينـزع هنا "، …نـج
ـه إل ـي أـن ـة ـف ّدد مدـح ـ ـح" ـج ـا "الفـت ـاط لـن البلء: مـن

ـبر الـغـوار، ليـسـبر ـنـرى. إـنـه ـقـد ـمـن ـضـرائب يخـت
أو عــارض هو بما ينشغل ل السجايا، يمتحن الطبائع،
طارئ.
ـع طـلـب هناـلـك ـا واستقـصـاء، وتًتـب ـار، بلء وهـن واختـب
المـمـدوحا. فردانـيـة تًنـقـض ل حقيـقـة كل على وتًفرع

مـجـال يعـيـن وـلـم الـمـر، "الفـتـح" أطـلـق مدـحـة في



ـشـيء أي ـفـي ـضـريبا"، لفتح رأينا إن "فما فردانيته،
ـبـه يـحـاط ل المر أن على دللة يقل، لم مجال؟ وأي

ًا، ّين ـمـا بـسـبيل ـهـو مما فيه، له ضريب ل شيء كل تًع
ّـنـة فيه إن تًقولن عليه. فل ويستثنى به يمدحا أـنـه ِمظ

وـمـا والخياـنـة والخـبـث المـكـر ـفـي أيضا له ضريب ل
ـك. ل ـشـاكه ـولن؛ ذـل ـذلك تًـق ـة ـف الـسـياق، ـعـن غفـل
ـم إنما شيء فكل القصيد، قارئ يفعله ل وإقحاما يفـه

ـفـي ـهـذا مـثـل عـلـى القاهر عبد أكد وقد سياقه، في
ّـنـه إـلـى يرـمـي . فـهـو)110(آخر محل وـجـدنا إن "فـمـا أ
ًا لفتح والمكارما". المعالي في ضريب
ـفـي ـلـك نـجـد فـقـال: "فـلـم قـيـد، الـخـر اـلـبيت وفي

ل تًمثـيـل، تًـعـبير وهو مثلً"، والمكارما والمجد السؤدد
ـمـن ذـكـر ـمـا غـيـر ـفـي مثل له إن فيقال تًعيين، تًقييد

أما (تًـمـثيلً) ـهـي ذكرـهـا اـلـتي المـعـالي. ـهـذه أـبـواب
ـواب من باب فلكل ولئدها، إل غيرها وما المعالي، أـب

في أو العلم في إْن ومكارمه، ومجده سؤدده الفضل
ـن له هو النسب، في وإن الحسب في وإن العمل، ـم

ومكارمها. ومجدها سؤددها فضيلة كل
" ألفـيـت …"بلوـنـا الول اـلـبيت ـفـي نـظـرت ـمـا وإذا

ة "مـا" و"رأينـا"، "إْن" بين مكانة ّطـد مكان النفـي تًؤ
ـه حاسب يحسب ل حتى الرؤية، على ووقوعه ـد أـن ـق

ًا. ـفـدل بـهـا يعـتـد وـلـم وجـهـة على وقعت عـلـى إبلـغـ
ـال ـاء كـم ـة النتـف ـن بإقاـم ـد "إن" ـم ـا"، بـع ـذا "ـم فـه

وامـتـداده، النفي بسطة على "ما" الدال في المتداد
والقـطـع الـجـزما على "إن" الدالة في السكون وهذه

110()  : الماما  "  ((يقول    " : أنك        ، قائم إل زأيد ما نحو أخر إذا الخبر في قولنا أن واعلم
القياما               عدا ما ونفيت عليها، زأيد كون يتوهم التي الوصاف بين من القياما اختصصت
أو                ًا جالس يكون أن نحو القياما، تًنافي التي الوصاف عنه نفيت أنك نعني فإنما عنه،
َو                  أ بسبيل، القياما من ليس ما نفيت أنك تًرد ولم ذلك، شاكل ما أو ًا متكئ أو ًا مضطجع
 " :          "    " : ما    قلنا إذا أنا كما أبيض، أو أسود يكون أن قائم إل هو ما بقولنا عنه ننفي لسنا
 "    " :           " نحن   حيث قائم ما نعني وإنما سواه، قائم الدنيا في ليس أنه نرد لم زأيد ال قائم

   " ذلك" أشبه وما بحضرتًنا : ))و ص   العجازأ ف  346دلئل ،409 .



ّـهـر قد الذي والتأطيد والتأكيد ـشـوائب أدـنـى ـمـن تًط
لـيـس الـمـر أن عـلـى كـلـه هذا دّل والحسبان، الشك

ـه الحـسـبان في حاسب أوغل يحسب ما ورائه من أـن
ًا لفتـح يكـون مـن رؤيـة تًقع قد مـن بـاب فـي ـضـريب

المعالي. أبواب
"الـنـاس" ـقـوله دون ـنـرى" ـمـن ـقـد "ـمـن قوله وفي
أن على قاضيان والفضل العقل منطق أن على دللة

ـٌل له يكون ل فيه الفضل قياما يظن ما اختبار ـّل أـه ـك
سواء والفراسة، الحكمة أهل يراه قد من بل الناس،

ً يرونه من قلنا قلـنـا أما فـضـل، ـمـوطن يكون لْن أهل
تًـقـع ل ومثلـهـم أعينـهـم، عليـهـم تًـقـع أي يروـنـه، ـمـن

ْهماء، على عيونهم ّد ـعـن أنفـسـهم يعـصـمون فـهـم اـلـ
يليق. ل ما خلطهم ففي الدهماء، مخالطة

ً "قد" بين إقامة في ولعل لقامة "من" و"نرى" عدل
يقضي ما الثاني الشطر "ما" و"رأينا". في "إن" بين

بابة من ليست فهي تًقليلية، ل تًحقيقية "قد" هنا بأن
تًعالى: الله قول بابة من هي بل المهمل"، ينجح "قد

ـه يعـلـم {ـقـد ـذين الـل ًا منـكـم يتـسـللون اـل ـواذ } …ـل
ـور:  ـه يعلــم {قــد ]،63[الـن منكــم المعــوقين الـل

ـا هلمــوا لخــوانهم والقــائلين } [الحــزاب]، …إليـن
مـعـاذ ـــ للتقلـيـل الـيـتين "قد" في إّن بالقائل ولست

ّـكـدةا المحقـقـة ولكنـهـا ـــ الله ّـطـدةا. ـكـذلكم المؤ المؤ
إن "ـمـا و"إن" ـفـي وـهـي ـنـرى"، ـقـد "ـمـن "قد" في
واحدةا. بابة رأينا" من

========================
=========

هذه في الخبيء مكان على نبهنا تًرى كما القاهر عبد
عـنـه لنبـحـث اـلـدفين ـمـوطن وعـلـى لنطلـبـه البـيـات



لنـسـلكه، المطـلـوب إـلـى الطرـيـق لنا وفتح فنخرجه،
حاولنا. وقد عليها، لنبني القاعدةا لنا ووضع
ـقـد ولكـنـه المسلوك، الوحد هو ليس منه النهج وهذا

فيخرـجـه، اـلـدفين ـعـن ويبـحـث الـخـبيء، ـهـو يطـلـب
القاـعـدةا. أـنـت عـلـى ويبـنـي بـقـدمه، الطريق ويسلك

الـشـعرية الـصـورةا تًلك مثل في الماما من ذلك واجد
البـيـات . مـقـول)111(واحد شاعر غير إلى نسبت التي
"السرار": في هي كما

هــو من بالركان ومّسح
ماـســــــــــــــــــــــــُح

ـكـّل ِمـنـى ـمـن قضينا ولّما
ٍة حاجـــــــــــــــــــــــــــــ

اـلـذي الـغـادي ينظر ولم
رائـــــــــــُح هـــــــــــو

ّدت ْهم على وُش المهارى ُد
ـــــــــــــــــــــــــــا رحالـن

المـطـّي بأعـنـاق وسالت
ــــــــــــــــــــــُح الباـط

الـحـاديث ـبـأطراف أـخـذنا
بيننـــــــــــــــــــــــــــــــا

"السـرار" غيـر فـي القـاهر عبـد المـاما روايـة تًلـك
"اـلـدلئل" ـفـي ـيـذكر ولم ،)112(معين لشاعر منسوبة

الباطــح"، المطي بأعناق "وسالت الخير الشطر إل
ـة ـفـي ـر ـمـواطن أربـع ًا منـسـوبة غـي ـ . وـفـي)113(أيـض

ّير منسوبة البيات جاءت أخرى مصادر ـا عزةا، لكث كـم
الداب" "زأهر وفي التنصيص" للعباسي، "معاهد في

ّية لبن منسوبة للقيرواني. أو ِر ْث ّط سلمة) بن (يزيد ال
للمضّرب أو الجرجاني، "الوساطة" للقاضي في كما

المرتًـضـى". الـشـريف "أـمـالي ـفـي كـمـا زأهـيـر حفيد
ـاما، ذكر الذي غير آخر نسق على البيات ورويت الـم

يتلوـهـا. ـمـا ومنـهـا يـسـبقها ـمـا منـهـا أـخـرى، وبأـعـداد
ّدما فـقـد ـهـذا، بـيـان بصدد الن ولست ـشـيوخ أـحـد ـقـ

111()  : قتيبة:     لبن والشعراء الشعر :1/66راجع المانع       ت طباطبا، لبن الشعر وعيار ،
136 : للعسكري   والصناعتين ،73 : جني    لبن والخصائص لبي    1/28، الداب وزأهر ،

 : البجاوي    ت الحصري، أبو     1/349إسحاق محمد ت المرتًضى، وأمالي ،1/457الفضل:  ،
 : للجرجاني  : 34والوساطة للعباسي    التنصيص ومعاهد ،134 .

ف 21السرار:  ()112 ،19 .
295، 294، 75، 74الدلئل:  ()113 .



ً العـلـم ـال ـذا ـفـي مـق ـافع ـهـو ـه ـانع، الـن ـانظره الـم ـف
.)114(تًغنم
أواـئـل ـفـي الـقـاهر عبد الماما أن هو هنا يعنيني الذي
ًا السابق وهو "السرار"، كتابه "الرـسـالة عـلـى تًأليـفـ

ـــ إليه أذهب فيما العجازأ" ـ "دلئل وعلى الشافية"،
والتأوـيـل، بالتحلـيـل الـشـعرية الـصـورةا هذه تًناول قد

رأيـتـه إذا الكلما بـجـواهر البـصـير أن بيان يعرض وهو
ًا يستحسن ًا، يستجيد أو شعر عليه الثناء يجعل ثم نثر

تًرـجـع ل أـحـوال ـعـن منبٌئ هو فإنما اللفظ، حيث من
اللـغـوي، الوـضـع ـظـاهر وإـلـى الحروف، أجراس إلى

وفـضـل ـفـؤاده، ـفـي الـمـرء ـمـن يـقـع أـمـر إـلـى ـبـل((
الـصـورةا ـهـذه . وأبـيـات)115))(زأناده من العقل َيقتدُحه

ووصــفوها اللفاظ، جهة من عليها أثنوا(( قد الشعرية
.)116))(... الدماثة إلى ونسبوها بالسلمة،

قالـهـا إذ قتيـبـة، ابن من كان ما إلى يشير بذلك وكأنه
منـه: ـمـا أـضـرب، أربـعـة الـشـعر وـجـدانه معرض في

تًـجـد (ـكـذا) ـلـم فتـشـته أـنـت ـفـإذا وحل، لفظه حسن
الـصـورةا ـهـذه منـهـا وجـعـل المعـنـى، في فائدةا هناك

.)117(الشعرية
ـا، ـكـابن جماعة الشيء بعض سار دربه وعلى طباطـب

مـسـتوفى ـهـو معـنـى ـمـن فيـهـا ـمـا أّن على نص وإْن
ـى ـدر عـل ـراد ـق ـذه ،)118(الـشـاعر ـم ـه وـه ـدةا. مـن حمـي

مـعـرض ـفـي البـيـات ـهـذه أورد حـيـن قداـمـة وكذلك
ـق عليه الذي المخرج السهل السمح اللفظ نعت روـن

114()  : العدد          الماما جامعة مجلة في القعود الرحمن عبد مقالة هـ:11/1415، 13ُتًراجع
النقد.          "  317 _243 مذاهـب كتابه في عثمان الرحمن عبد شيخنا تًناولها قبله ومن

رسالته".             في العماري حسن محمد علي شيخنا تًناولها ًا مع قبلهما ومن وقضاياه
          " وكان"   ًا، فقه أكثر عثمان الرحمن عبد وكان السابق، فكان والمعنى اللفظ قضية

ًا   جمع أكثر .القعود
115()  : ص  البلغة 6أسرار .
ص:  ()116 21السرار .
117()  : والشعراء  1/66الشعر .
118()  : المانع    ت الشعر، 136عيار .



نـعـوت ـسـائر ـمـن البـيـات تًـلـك خـلـت وإن الفـصـاحة
سـماحة غيـر فيهـا يـرى ل . فهـو)119(الخـرى الشـعر
وخلوـهـا فـصـاحتها وروـنـق مخرجـهـا وسهولة اللفاظ

أنــت قتيبة: "فإذا ابن مقالة يردد فكأنه المتابعة، من
هـؤلء المعنى". وغيـر في فائدةا هناك تًجد لم فتشته
القاهر. عبد الماما إشارةا في يدخلون كثير الثلثة
هذه قراءةا في ونحوه القاهر عبد نهج هنا يعنينا الذي

وتًأويلها: وتًحليلها وتًلقيها الصورةا
تًراـجـع ) أن22(ص مـنـك الـمـاما يطلب القول فاتًحة

وأن التأمل، تًحسن وأن بصيرتًك، تًشحذ وأْن فكرتًك،
ويغرـيـك يحرـضـك ـكـأنه اـلـرأي، ـفـي التجوزأ عنك تًدع
ـجـد أيـضـا وأـنـه عظـيـم، ـجـد علـيـه مـقـدما أنت ما بأّن

يطالـبـك وـهـو الغوص، يحسن ل من على بدره ضنين
تًـقـوما أن ويطالـبـك ـمـوروثا، ـكـل ربـقـة ـمـن بالتحرر

ًا الشعرية الصورةا لهذه جاهلية: بمقالة مكبل غير حر
وـجـدنا {إـنـا آباءنا} [المائدةا]، عليه وجدنا ما {حسبنا
ــا ــا أـمــة عـلــى آباءـن ــارهم عـلــى وإـن مهـتــدون} آـث

إن الـمـوروثا، فاـسـد ربـقـة مـن [الزخـرف]. التـحـرر
ًا ًا وإن معتقد ًا، وإن فكر إـلـى الـقـوي الـسـبيل هو ذوق

التأـمـل، وحـسـن البـصـيرةا، وـشـحذ الفـكـر، مراجـعـة
ًا، فعل كل يكون فبغيرها ـل تًكون وبها عقيم ـة ـك حرـك
الودود. الولود

الـلـه عـبـد محـمـد أبي مقالة تًغّرنك لك: ل يقولها كأنه
تًـجـد ـلـم فتـشـته أـنـت  هـــ): "ـفـإذا276 (ت قتيبة بن

مـحـدثا مقالة أنها أجل من المعنى"، في فائدةا هناك
فكــل والسنة، القرآن علوما باب في مكانة ذي سني
علـيـه الـلـه ـصـلى القاسم أبا خل عليه ويرد منه يؤخذ

سـيدهم خل البـشـر مـن بقـوله يتعـبـد ل وكـّل وسلم،
وسلم. عليه الله صلى المعصوما

سنة      ()119 خفاجي، ت الشعر، 77-74: 1400نقد .



الـقـارئ يـسـبر أن أهمـيـة إـلـى ذاـهـب بالـمـاما وـكـأني
ـي ـوار المتلـق ـش وأن نفســه، أـغ ـا، يفـت ـبر فيـه ويخـت
عـلـى يـقـف وأن واـسـتعدادها، عـنـده التلـقـي طاـقـات
الـجـدير يـكـون ـحـتى لـهـا، مزـيـل هو ما التلقي عوائق

ـفـأنبتت الـمـاء ـشـربت اـلـتي النقـيـة الرض يكون بأن
الكثير. والعشب الكل

أـسـر ـمـن بالعتق الناس في أذاٌن الماما مقالة مفتاحا
والتحريض العزما، وبشحذ وسلطانه، الموروثا فاسد
اـلـتي الربـعـة فعـلـت إن إنك لك ويقولها الفعل، على

ـهـل((الـشـعرية:  الصورةا هذه في فانظر عليها دللتك
ًا ومدحهم وثنائهم وحمدهم لستحسانهم تًجد منصرف
أو غرـضـها، وأـصـابت موقعها، وقعت استعارةا إلى إل

المعـنـى وـصـل ـحـتى البـيـان معه تًكامل تًرتًيب ُحسن
في واستقر السمع، إلى اللفظ وصول مع القلب إلى

ـسـلمة إلـى وإل الذن، فـي العـبـارةا وـقـوع مع الفهم
ـهـو اـلـذي والفـضـل المفـيـد، غـيـر الحـشـو ـمـن الكلما

المـعــاني داـَخــَل وـشــيء التحدـيــد، ـفــي كالزـيــادةا
ُنه، ُيـسـتثقل اـلـذي الطفيـلـّي مداخـلـَة المقصودةا مـكـا

ِته حضوُره، ُيكره الذي والجنبّي التقـصـير ـمـن وسلم
ـفـي بقـيـت زأيادةا تًطلب إلى السامع معه َيفتقر الذي
بهـا، الـخـاص بلفظـهـا عليـهـا ـيـدل فلم المتكلم، نفس

ـَة أو ُمفِصح، غير حاِل دليَل واعتمد ِر نياـب لـيـس ـمـذكو
َلح النيابة لتلك َتْص .)120))(بُمْس

لتبلغه ومعدنه السحر موطن على الماما يدلك كذلك
الـسـتعارةا إـلـى يـشـير تـًـرى كما َثّم. وهو عنه وتًنقب

الصورةا في موقعها أن من الرغم على يشير، ما أول
ـا، ـترتًيب، وحســن آخرـه ـن والســلمة اـل الحشــو ـم
ـهـي الدلـلـة. تًـلـك تًـمـاما ـفـي التقصير ومن المفسد،

عنده. الصورةا في السحر معادن مجمل
ص:  ()120 22السرار .



فعــل كما وحدك تًصل يتركك ل معك، الرحلة يبدأ ثّم
ـان"، بن "الفتح المادحة البحتري أبيات في معك خاـق

ّو وـكـأن يـصـاحب، الرحـلـة ـهـذه ـفـي ـلـك إنه ـهـذه ـجـ
يأـخـذ أن ـفـأراد بـسـحره، مـّسـه ـقـد المصورةا الرحلة

مثلـمـا التلقي، رحلة في وبينه، بينك الحديث بأطراف
إـلـى والوـبـة القـفـول رحـلـة ـفـي الـشـاعر ركب فعل

ـة، ّـب ـهـذا محاـسـن ـمـن يتلـقـاك ـمـا أول((يـقـول:  الح
حاـجـة"، ـكـل مـنـى ـمـن قـضـينا قال: "ولما أنه الشعر
ـمـن والـخـروج بأجمعـهـا، المناـسـك قـضـاء ـعـن فـعـبر

مـعـه يقـّصـر أن أمكـنـه طرـيـق ـمـن وـسـننها فروـضـها
.)1))(العموما طريق وهو اللفظ،
ّور ّيف البـيـات الـمـاما لك يص وأـنـت المـقـري، بالمـضـ

البـيـات ِـقـرى ـمـن يتلـقـاك ـمـا فأول المكّرما، الضيف
قوله في الجامعها المعاني، بأعناق الخذ اليجازأ ذلك
"كل وإنما شيء"، "كل لك يقل لم وهو حاجة"، "كل

ـة حاـجـات ـهـي إذ حاـجـة"، ـج حامـل ـد إـلـى الحجـي ّـب تًك
.)121(المقدس المكان ذلك إلى بعيد من القدوما

ـاما دون "قـضـى" ـمـن اـصـطفاء إـلـى يلفـتـك ل والـم
المفـعـول مـنـى" عـلـى "ـمـن تًـقـديم إلى ول "فرغنا"،

"ـمـن" و"مـنـى" ـمـن بـيـن ـمـا إـلـى ول حاـجـة"، "ـكـل
من "منى" بالذكر اختصاص إلى ول النغمي، التقارب

عذاب. معاٍن ذلك وراء غيرها. ومن دون
قـصـدوا ـمـا بـحـق الوـفـاء بقوةا فقوله: "قضينا" إيحاء

ْـكـدهم مـن يك لم وأنه أجله، من وجاءوا إليه مجـرد ُو
121()  :    "  " : فيه     أن ويرى ، حاجة كل قوله عند جني ابن النسيب     ((يقف أهل منه يفيد ما
أل               منهم، ليس من فيه يشاركهم ول غيرهم، يفيده مال والمتعة الهواء وذوو والرقة
           " لن    " سواها؛ فيه والمعتاد عليه الظاهر ما غير كثيرةا، أشياء منى حوائج من أّن تًرى
ومقصود               له، تًال هو مما ذلك غير إلى التخلي، ومنها التشاكي ومنها التلقي منها

به  عن.              ))الكون ّوه نب مستشعر وكأنه جني، ابن ذكره الذي هذا عن القاهر عبد أعرض
نفسه               جني وابن السياق، به يأنس ل الشاعر حال على ًا إسقاط فيه وكأن السياق،
هذا                 عن صانع ولذلك الشاعر، مراد من ليس فإنه آخرين، لدى كان وإن هذا أن أدرك
  :  "… إنما           " أي ومسح البيت آخر في بقوله عليه َعرضه وعقد إليه أومأ الذي الموضع

الركان  …        مسح هو الذي النحو هذا من حوائجنا .كانت



والقـيـاما والتًمـاما والحـكـاما الوفاء غايتهم بل الفراغ،
ـمـا بـكـل الوـفـاء ـفـإن إليه، حاجة في هم ما كل بحق

ولـيـس حاجاتًهم، لنه داخلهم من نابع أجله من جاءوا
ًا مـنـه. الخلص يرـيـدون ـعـواتًقهم عـلـى ألـقـي تًكليـفـ
ًا القرآن في "قضى" جاء والفعل الخـلـق إـلـى مـسـند

ّده مواضع في } …مناـسـككم قـضـيتم منها: {ـفـإذا ع
الصـلةا} [النسـاء]، قضـيتم {فـإذا ]،200[البقـرةا: 

ـم قضاها} [يوسف]، يعقوب نفس في حاجة {إل {ـث
الجل} موسى قضى {فلما تًفثهم} [الحج]، ليقضوا

ًا} [الحزاب]. منها زأيد قضى {فلما [القصص]، وطر
والتـمـــاما الوـفـــاء معـنـــى عـلـــى دال ذـلـــك ـكـــل

حاـجـة" دلـلـة "ـكـل عـلـى إيقـاعه وفي ،)122(والحكاما
ًا، يك لم قضوا ما أن على بالغة ـهـو ـمـا بمـقـدار تًكليف
أي: ـفـي إلـيـه، حاـجـة ـفـي ـهـم بنفوسهم، ناشب أمر

إحـكـاما بغـيـر لـهـا قياما ل أنفسهم يرون إليه، اضطرار
.)123(لجهته وإنفاذه وإتًقانه أمره

"قـضـى" دلـلـة منى" بالفعل "من قوله تًعليق وفي 
تًعلـقـوا واـلـتي ـجـوانحهم، تًمل التي حوائجهم أن على
أن ـشـأنه من بما تًتم هي إنما قصدوا، أجلها ومن بها،
فـفـي التماما، على آية هو هدي نحر من منى، في يتم

ً القربى، تًماما إلى إيماء النحو ذلك من فيه عما فضل
فذلك نفوسهم، من حميد غير هو ما لكل الرجم رمز

مـعـاني اـلـذوق أـهـل نـفـوس في يحمل والرجم النحر
غيرهم. يستشعرها ل لطيفة،

ّلق تًقديم وفي "ـكـل المفـعـول منى" على "من المتع
ـمـا عـلـى مـنـه يقـضـى ـمـا أهمـيـة إـلـى حاجة" إـشـارةا

122()  : فارس      بن أحمد الحسين أبو صحيح      ((يقول أصل المعتل والحرف والضاد القاف
لجهته       وإنفاذه وإتًقانه أمر إحكاما على )))يدل  :  : ي.    ( ض ق اللغة مقاييس معجم .

السابق   (       ((ويقول:  ()123 الشيء إلى الضطرار وهو واحد أصل والجيم والواو . ))الحاء
( : : ج   ( و حا اللغة مقاييس .معجم



محـلـه: "مـنـى"، ـمـن يفـهـم يقـضـى ـمـا ـفـإن يقـضـى،
ًا منـهـا المقـضـي يـكـون أن فيـهـا فالـشـأن بـهـا، ـجـدير
ًا َعر ًا الـحـاج يقضي ل الحج، مشاعر من َمْش ـفـي وقـتـ
فيها. يقضيه ما كمثل غيرها

قـضـاء ـمـن ـكـان وـمـا "مـنـى"، ـشـأن ذـلـك ـكـان وإذا
عظيـمـة، ـجـد عـنـدهم ـهـي واـحـدةا فإن منها، حاجتهم

الـحـراما. اـلـبيت أرـكـان مـسـح آيـتـه الذي التوديع، إنها
هو من بالركان بقوله: "ومّسح نبه ثّم((الماما:  يقول

الـمـر، آـخـر ـهـو اـلـذي اـلـوداع، ـطـواف ماسح" عـلـى
.))الشعر من مقصودةا هو الذي المسير ودليل
علـى الـشـطرةا هـذه دللـة هـو المـاما بـه عنى الذي

ـشـعره، من الشاعر مطمع هو الذي المسير، اقتراب
ًا لـيـس فـغـايته المـشـاعر، تًـلـك ـفـي ـحـاله ـعـن ـحـديث
ـحـاله وـصـف ـمـن بـشـعره إلـيـه راما ـهـو ـمـا بمـقـدار

والـخـوان، الُخلن إـلـى المـسـير ذـلـك ـفـي والركبان،
إـلـى تًوطـئـة عـنـه الـحـديث المـشـاعر، تًلك في فحاله

ـك جعل لذلك ولعله الشعر، من الرئيس المقصود ذـل
ـجـوابه، إـلـى المرـمـى اـلـذي الـشـرط، سياق في كله
الماما. مقال إليه يشير ما ذلك

ـع الشعرية الصورةا قراءةا في يتجاوب الماما ولعل ـم
حقه المشهد هذا يوف فلم إبداعها، في الشاعر حال
ولسيما حقه، يوفيه أن عليه حقه القراءةا. وكان من
ـفـي ـبـأن ـيـوحي ـقـد قراءتـًـه ـفـي جـنـي ابن صنيع أن

أـمـره ـفـي الـشـاعر بأن يوحي ما المشهد هذا تًصوير
في الهوى أهل بعض عن يعهد ما درب على كان هذا
ـة. أبي ابن حال من يروى ما مثل المشاهد، تًلك ربيـع

الـقـاهر عـبـد قـبـل ـمـن جـنـي اـبـن ـصـدى تًسمع فأنت
ّوي:  ـكـثيرةا مـنـى" أـشـياء "حواـئـج من أّن تًرى أل((يد

منـهـا لن سـواه، فـيـه والمعتـاد علـيـه الـظـاهر ما غير



ذـلـك غـيـر إـلـى التخـلـي ومنها التشاكي ومنها التلقي
ـعـن ـصـانع وـكـأنه ـبـه، الكون ومعقود له، تًال هو مما
بـقـوله عليه غرضه وعقد إليه، أومأ الذي الموضع هذا
ماسح". أي: هو من بالركان البيت: "ومّسح آخر في
أنضيناها التي وآرابنا قضيناها التي حوائجنا كانت إنما
لـحـق ـهـو وـمـا الركان مسح هو الذي النحو، هذا من
ـد لم أي مجراه، الله من القربة في وجار به ـذا يتـع ـه

ـدر ـى المــذكور الـق ـه مــا إـل ـبيت أول يحتمـل مــن اـل
.))التصريح مجرى الجاري التعريض

الـشـاعر تًـنـبيه إل ـيـذكر ولم النظر، طوى القاهر عبد
ـو الذي المسير، دليل هو الذي الوداع، طواف على ـه

ـمـن تـًـرى وأـنـت النـظـر الـشـعر. ـطـوى من مقصوده
ـي وهذه "مّسح"، الفعل في التضعيف وراء "الباء" ـف

بالموـصـولية إلـيـه المـسـند تًعرـيـف وـفـي "بالركان"،
ـي السمية الجملة وهذه ماسح"، هو "ومن ـلة ـف الـص

النظـم بـاب مـن ـهـي معـان، ذـلـك وراء مـن تـًـرى ــ
والبلـغـة الفـصـاحة مـصـراعا هـمـا الـلـذين والتـصـوير،

البيت. (الدبية/ الشعرية) لهذا والبيان والبراعة
من يكن لم المسح أن يفيد ما التضعيف في أن أتًرى
ـهـذه ـفـي أتـًـرى الـحـراما؟ اـلـبيت ـمـن الـشـاعر حاجة

ــى ــاء" معـن ــدل ل "الـب ــى ـي ــن عـل ــاء التمـك والوـف
الرـكـان" "ومـّسـح ـفـي المعـنـى أتـًـرى والـسـتيعاب؟

ـه ـقـول هذا يستحضر أل بالركان"، "ومّسح كمثل الـل
اللصاق معنى تًرى أل برؤوسكم}، {وامسحوا تًعالى

ًا منـهـا تًـفـل ل واـلـذي للـبـاء الرئـيـس المعنى وهو أـبـد
ًا معنى الجمع هذا في تًرى أل "بالركان"؟ في حاضر

ـذا في تًرى أل ركنان؟ إل هو "الركان" وما إـشـارةا ـه
الحـبـة ـهـي "بالركان" إنـمـا يمسحون وهم أنهم إلى
ـذين هناك الحبة بديار يفعلون مثلما هنا عـلـى ـهـم اـل

أن إـلـى إـشـارةا نبـصـر أن أيمكن إليهم؟ المسير عزما



هنا؟ فعلهم جنس من هو الحبة ديار مع هناك فعلهم
والفضــيلة، الطهر واحد: معدن معدن من فعلن هما

نصيب. كّل في للشيطان ليس
ـي ـوله وـف ـو "ـمـن ـق ـى ـه أن عـلـى دال ماـسـح" معـن

ـدره وأرـسـخه وأمكنه حاله أظهر هو إنما المسح وأـج
ـقـوله أن حاـسـب يحـسـب ويذكر. وـقـد به يعرف بأن
لـيـس والـشـاعر بعضهم، شأن ذلك بأن إيماء فيه هذا

"مّســح"، في التضعيف ولكن ماسح"، هو "من منهم
الـصـلة وجـعـل المـجـرور، وتًقديم التمكين، باء وزأيادةا
مشهد الفعل ذلك أن عن دال ذلك كل اسمية، جملة
الرئـيـس القـصـد يـكـن وـلـم الشاعر، وعي في عظيم

هـو اـلـذي المـسـير، اـقـتراب عـلـى التـنـبيه مجـرد منه
بـقـوله بالـغـة ُعلـقـة ـلـه ـفـإّن فحسب، الشعر مقصود
ّد كل "قضينا الجملـة ـهـذه استحـضـار مـن حاجة" لبـ

عليـهـا بـنـى واـلـتي الـشـرطية، الجمـلـة صدر هي التي
ًا …"ومّسح "قضينا". على " عطف

والتلـقـي الـقـراءةا ـطـوى ـقـد الـقـاهر عبد كان ما وإذا
ًا ـهـو من بالركان "ومّسح لجملة ّـيـ ـيـوحي ماـسـح" ط

فليـكـن الـشـاعر، من القصد مرمى هو ليس ذلك بأن
نفـسـه النـهـج ينـهـج فإنه التلقي، باب في كذلك شأنه

ّدت الثاني البيت قراءةا في ْـهـم على "وُش ـارى ُد المـه
مـسـح ـبـذكر وصل((أنه:  إلى إل يشر فلم "، …رحالنا

))الركـبـان ورـكـوب الرـكـاب زأمّا ـمـن ولـيـه ـمـا الركان

الرـكـاب زأمّا إل المـشـهد ـهـذا ـفـي ـيـرى ل . هكذا)124(
 …الركبان وركوب

ذـلـك ونـظـرت الـقـاهر، عـبـد الماما صنيع تًجاوزأت إن
الـصـورةا رـسـم ـفـي عالـيـة منـــزلة ذا رأيـتـه المشهد،
ـان. أل والحـسـية النفـسـية ـرى للركـب ـة تًـلـك تـً الحرـك

ص:  ()124 22السرار .



ـشـد ـفـي يجتـهـدون والفتـيـان الوـلـدان ـمـن النـشـطة
ّدت" ـفـي المهارى. قوله دهم على الرحال غاـيـة "ـشـ
بفعلـهـم، العناـيـة ـمـن المنبثـقـة الحركة لتلك التصوير

ّور وذلك يقوـمـون لـمـا وأريحيتـهـم نشاطهم لحال مص
ـهـذه ـشـدةا عـلـى "دـهـم" دلـلـة كلمة اختيار به. وفي

ـلـون وـهـو الورـقـة، الـشـديد الـبـل من فالدهم البل،
منـسـوبة مهرـيـة، جـمـع الرـمـاد. والمهـارى لون يشبه
ّية حّي إلى ِر ْه ـرب، أحياء من حيدان": حي بن " َم الـع

مـشـدودةا السير. فرـحـالهم بسرعة شهرةا ذات وهي
السير. سريعة شديدةا، إبل على

المعمــول والمجــرور" علــى "الجــار تًقــديم وفــي
ـا ـا" ـم ـد "رحالـن ـاط يفـي ـة، مـن ـو العناـي ـابهم أن وـه رـك

ْدو. سريعة شديدةا َع ال
يفيد رائح" ما هو الذي الغادي ينظر قوله: "ولم وفي

ومـا علـيـه، مـقـدمون هم وما بحالهم، الركب انشغال
ـمـن يفـيـده وـمـا ـحـبيب، لقـيـا مـن إلـيـه متطلعون هم

وـكـل الحرـكـة، وـكـثرةا النشاط، وشدةا الركاب، كثرةا
جمـلـة ـفـي الـشـاعر جمعـهـا والمـشـاهد الحداثا تًلك

ّتـًـب الشرط، فـي اـسـتغراقهم عـلـى دّل مـا عليـهـا ور
واستـشـرافهم بـهـم وتًـلـذذهم فـيـه ونشاطهم المسير

بأطراف". فقال: "أخذنا غايته، إلى
ومـقـاربته "أـخـذنا"، الفـعـل عند يقف لم القاهر وعبد

وـهـذا الـشـرط، جمـلـة صدر في ذاك "قضينا"، للفعل
عـلـى الدلـلـة مـعـدن ـمـن وهـمـا الـجـواب، جمـلـة في

عناية في التناول معنى الخذ ففي والهتماما، العناية
ـاما، ـول واهتـم ـو يـق ـد الحســين أـب ـن أحـم ـارس: ـب ـف

ـفـروع مـنـه تًتفرع واحد والذال: أصل والخاء الهمزةا((
ْوزُأ أّما المعنى، في متقاربة الشيء "أخذ" فالصل: َح

ُيه ْب ُعه َوَج .)125))(وجم
125() ( والذال   (   والخاء، الهمزةا، اللغة مقاييس .معجم



ـفـي الكرـيـم الـقـرآن "أـخـذ" ـفـي الفعل هذا جاء وقد
} …بـقـوةا آتًيـنـاكم ـمـا منـهـا: {ـخـذوا عدـيـدةا مواطن

ــــة {فأـخــذتًكم [البـقــرةا]، } [البـقــرةا]، …الصاعقـ
{فأخذتًهم عمران]، } [آل …بذنوبهم الله {فأخذهم

ـارهم في فأصبحوا الرجفة ـجـاثمين} [الـعـراف]، دـي
{فأـخـذناه عقاب} [الرـعـد]، كان فكيف أخذتًهم {ثم

{ـخـذ } [القـصـص]، …الـيـم ـفـي فنـبـذناهم وجـنـوده
} …بـقــوةا {فـخــذها } [مرـيــم]، …بـقــوةا الكـتــاب

آتـًـاكم {وـمـا فغـلـوه} [الحاـقـة]، {خذوه [العراف]،
ـد ذلك وغير } [الحشر]، …فخذوه الرسول ـثير، ـج ـك

الـقـوةا ـمـن الفـعـل هذا في ما على دال تًرى كما وهو
والهتماما. والعناية والتمكن

وـكـان "الـخـذ"، دلـلـَة تًعاـِضـد "الباء" دللٌة هذه وفي
الحـــاديث". أطـــراف "أخـــذنا يقـــول أن بملكـــه

"الـطـراف" ـقـائلً: كلمة دللة إلى يشير القاهر وعبد
بـهـا يخـتـص التي الصفة "الطراف" على بلفظة دّل((

الـقـول فـنـون ـفـي التـصـرف ـمـن السفر، في الرفاق
ـمـن المتظّرفـيـن ـعـادةا ـهـو ـمـا أو الـحـديث، وشجون
ـعـن ـبـذلك وأنـبـأ واليـمـاء، والرـمـز والتلوـيـح الشارةا

كـمـا الغتـبـاط، وفضل النشاط، وقوةا النفوس، طيب
ْلـفـة تـًـوجبه َنـسـُة الـصـحاب ُأ َأ يلـيـق وكـمـا الحـبـاب، و
حـسـن ورـجـا الشريفة، العبادةا لقضاء وفق من بحال

واـسـتماع والوـطـان، الحـبـة رواـئـح وتًنـّسـم الـيـاب،
.)126))(والخوان الخلن من والتحايا التهاني
"أـطـراف"، كلـمـة ـفـي ببـصـيرتًه ينفذ تًرى كما الماما
ـصـدر ـفـي يعتـمـر لـمـا العاكـسـة الـمـرآةا فيـهـا وـيـرى

فيـهـا رـفـاقه. ـيـرى وـحـال بحـاله يأـخـذ وـمـا الشـاعر،
ًا اـلـذي الطوـيـل، ـسـفره ـفـي الرـفـاق لـحـال تًـصـوير

ـه يستـشـرفون ـا ـب ـة، لقـي ـون الحـب ذات نفوـسـهم تًـك
ص:  ()126 22السرار .



وأـحـداثها الحـيـاةا وتًتـسـع المحادـثـة، على تًقبل بهجة،
ـكـل ـمـن يأـخـذوا أن إـلـى يحملهم نحو على وأخبارها،

ـدثا ـبر ـح ـال وـخ ـه، وـح ـزون فل بطرـف ـه يجـه ول علـي
ـن يســتوعبونه ـثرةا ـم ـا ـك ـوارد ـم ـى يـت نفوســهم عـل

المسير. بذلك المشرقة
والمـسـعى الرغـيـب الـسـفر ـفـي الرـفـاق ـشـأن ذـلـك

اعتـنـاء ذا لـيـس حديثهم أن هذا من يفهم ول الحبيب،
اـصـطفاء علـيـه ـيـدل ما مع فيتعارض فيه، ونشاط به

ـبـل "ـبـأطراف"، "الـبـاء" ـفـي وزأـيـادةا "أـخـذ"، الفعل
ـا أخــذهم ـن يأخــذونه ـم ـك ـم ـار الحــداثا تًـل والخـب

واعتـنـاء نـشـاط أـخـذ ـهـو عليـهـم المتـكـاثرةا والحوال
ّـيـة نفوـسـهم نشاط في منبثق ـبـذلك ـصـدورهم وأريح

ً لـيـس وأـنـه المـسـعى، ـسـأما ـمـن الـحـديث ـفـي تًنقل
مجاذـبـة عـلـى "بينـنـا" اـلـدال بقوله جاء ولذلك وملل،

ـه المشاركة الركبان من واحد كل ورغبة الحديث، فـي
ً واستقبالً. إرسال
بينـنـا" ذو الـحـاديث ـبـأطراف "أـخـذنا المـشـهد فـهـذا
وأريحـيـة ونشـاطهم عنـايتهم مزيـد عـلـى بالـغـة دللة

آتًيهــم ذلك إن قيل صدورهم. وإذا وانشراحا نفوسهم
الـقـاهر عـبـد فإن الحبة، لقاء على مقدمون أنهم من
نشاطهم مبعث جعل حين عالية بيانية فراسة ذا كان

َنـسـة الـصـحاب أـشـياء: ألـفـة ثلثة نفوسهم وطيب َأ و
ـاب، ـاء الحـب ـادةا وقـض ـريفة العـب ـاء الـش ـن ورـج حـس

ـاب، ـح وتًنـّسـم الـي ـة رواـئ واـسـتماع والوـطـان الحـب
الماما من هذه والخوان، الخلن من والتحايا التهاني

اـلـذي عـلـى ) دال …العـبـادةا بديعة. والثانية: (قـضـاء
ـهـذا وأن ماـسـح"، ـهـو ـمـن … قـضـينا "ولّما في قلته

ّور َد مص حقها. العبادةا تًلك بحق بالوفاء عنايتهم مزي



ـة كلمة أن من الماما ذكره وما عـلـى "الطراف" داـل
"، …والتلوـيـح الـشـارةا ـمـن المتظّرفين عادةا هو "ما

عـلـى جـنـي، اـبـن مقالة من وأخرها أخذها التي فتلك
الول. اـلـبيت ـفـي مـقـالته ـعـن أعرض أنه من الرغم
فيه: فإن الثاني، البيت وأما((هذا:  في جني ابن يقول

لــتراه أذكره ما هذا وفي الحاديث"، بأطراف "أخذنا
ـه وذـلـك معناه، من ووضع منه عجب ممن فتعجب أـن

فـيـه لـكـان ذـلـك ونـحـو أحاديثـنـا"، في قال: "أخذنا لو
ـشـاع ـقـد أـنـه وذـلـك … النـسـيب، أـهـل يـكـبره معنى
ـمـن الـحـديث ـقـدر عـلـو مـحـاورتًهم ـفـي واتًسع عنهم

ً الـحـديث ـقـدر ـكـان فإذا … الليفين، عـنـدهم مرـسـل
ـذا، ـى ـه ـا عـل ـرى، ـم ـف تـً ـه فكـي ـده إذا ـب ـوله: قـي بـق

ـوله: "أـطـراف في أن وذلك الحاديث"؟ "بأطراف ـق
ًا ًا، الحاديث" وحي ًا خفي ًا، ورمز يرـيـد أـنـه تـًـرى أل حلو

ّبون، يتعاطاه ما بأطرافها الصبابة ذوو ويتفاوضه المح
دون واليـحــاء والتلوـيــح التعرـيــض ـمــن الـمــتيمون

أن مــن وأنسب وأغزل وأدمث أحلى وذلك التصريح،
ًا، مشافهة يكون ًا ومصارحة وكشف .)127))(وجهر

دلـلـة ـفـي بـصـره اـسـتجمع قد القاهر عبد كان ما إذا
ـمـن تًـسـتحق "أـحـاديث" ـمـا يمـنـح وـلـم "أـطـراف"،

ً أـكـثر ـكـان جني ابن فإن العناية، وـقـف ووـفـاء؛ ـعـدل
النـسـيب أـهـل ـسـياق في "أحاديث"، كلمة قيمة عند
ّو محاوراتًهم في واتًسع شاع قد أنه الـحـديث ـقـدر عل

ـن، ـمـن ـة لـسـان "ـحـديث" ـفـي فكلـمـة الليفـي الحـب
معـجـم في لها هي التي غير دللة ذات بيانهم ومعجم

ـرد يقول: إن أن جني ابن غيرهم. يريد بيان ـر مـج ذـك
أن اـفـتراض عـلـى اـلـبيت ـهـذا "أـحـاديث" ـفـي كلـمـة

"أطــراف"، بكلمة مقيدةا غير مرسلة أوردها الشاعر

127()  : جني   لبن 1/220الخصائص .



ًا، تًثير وحدها إنها ـات، وتًستدعي شجون ـرك ذكرـي وتًـح
قلوبهم. لها وتًخفق العشاق، يكبرها مشاعر،

وخرـجـت اللغوي، جذرها على "حديث" تًمردت كلمة
ـى ـم عـل ـْت المعـج َـل َدَخ ـي و ـم ـف ـل معـج العشــق أـه

ًا فأصــبحت والنســيب، ـن مصــطلح مصــطلحاتًهم ـم
تًحمـلـه لـمـا حلوتًـهـا، ويطعـمـون يكبرونـهـا، الشعرية،

ـمـا وـكـل والتـشـاكي، والعـتـاب الوـصـال مـعـاني ـمـن
.)128(التقيا إذا المحبان يتبادله

ـا يدعم " أبياتًا جني " ابن يورد ثم ـه، بـه تـًـرى أل رؤيـت
الهذلّي: قول إلى
ًا وإن ألبان في النحل جنى        تًعلمينه لو منك حديث
ٍذ مطافل عو

ّير ـقـول "أحاديث" ـفـي كلمة جني ابن فسر هكذا ـكـث
ًا…  "أطراف" سابقتها من الكلمة هذه فصل مفترض

ًا مرةا، أـخـرى، ـمـرةا بينهـمـا العلـقـة واـقـع إلى وناظر
ً ـــ الـحـديث ـقـدر يقول: "فإذا حين عـنـدهم ـــ مرـسـل
"بأطراف بقوله قيده إذا به فكيف تًرى، ما على هذا،

اـبـن اـسـتثمار "أـحـاديث" وـفـق ...". كلمة الحديث"؟
اـلـوقت ـفـي معـنـوي وراـمـز جـمـالي ملـمـح لها جني،
.)129(نفسه
الـحـاديث ـبـأطراف "أـخـذنا الفعل الشاعر جعل وفي

ًا ـمـن علـيـه نسق وما قضينا"، "ولما لقوله بيننا" جواب
ـبــأطراف الـخــذ (أي فـعــل وـهــو جـســاما، أـحــداثا
حـيـن ـبـل المـسـير، مفتـتـح في يكون ) ل …الحاديث

ـفـي ـــ المدـيـد الطرـيـق جوف في الركاب بهم تًغيب
ذـلـك لن ومكانـيـة؛ زأمنـيـة مـسـافات ـطـّي(( هذا جعله

128()    :         " على  " الدللة المعجمية دللتها من ًا شيئ تًحمل تًزال ما هنا حديث كلمة لعل
يحدثا         …        كلما لنه هذا من والحديث يكن لم الشيء كون على دالة دنها مما التجدد،

اللغة            مقاييس معجم في فارس ابن يقول كما الشيء، بعد الشيء .منه
129()   : العدد         الماما جامعة مجلة في العقود الرحمن عبد مقال سنة  13ينظر ص: 1415،
270.



كما ،))الحراما الرض مشاهد تًغيب أن بعد إل يكون ل
.)130(الله أعزه موسى أبو شيخنا يقول
ّد بين كان ما أن يفيد ما الطّي هذا وفي ـ ـال، ـش الرـج

أن غـيـر ـمـن انقـضـى ـقـد الـحـاديث، بأطراف والخذ
ـغـايتهم، إلى استشرافهم عظيم من به النفس تًشعر

ّنم من التهــاني واستماع والوطان، الحبة روائح "تًس
فـصـاحة ـمـن وـهـذا والـخـوان"، الُخلّن ـمـن والتحاـيـا

الـصـمت((تـًـرى:  ـهـذا مـثـل في فإنك عنه، المسكوت
إذا تًـكـون ـمـا أنـطـق وتًجدك للفادةا، أزأيد الفادةا عن
ًا تًكون ما وأتًم تًنطق، لم يـقـول كـمـا ،))تًبن لم إذا بيان

.)131(الحذف" في "القول باب فاتًحة في القاهر عبد
التـصـوير ـفـي للـحـداثا والطي الضمار أدبية وقراءةا

ًا تًجعلـه إذ عاليـة، متعة المتلقي تًمنح الشعري، قائمـ
يمـنـح وـهـذا الشعرية، الصنعة نسيج في وذوقه بعقله

فل الـقـراء، بتـنـوع وتًنوعـهـا تًـجـددها الشعرية الصورةا
تًنُضب. ول الصورةا تًبلى

ـذي وهــذا ـأطراف "أخــذنا فــي الشــاعر قــاله اـل ـب
اـسـتعارةا لمـقـدما تًوطـئـة مـنـه بينـنـا" ـكـان الـحـاديث

ّكن بديعة، ـتي وتًغلغلت: تًلك بالقلوب فلطت لها م اـل
الباـطـح". ـيـومئ المـطـي بأعـنـاق قوله: "سالت في

ـد ـاهر عـب ـى الـق ـك إـل ـائلً:  ذـل ـم((ـق ـك زأان ـث ـه ذـل كـل
ّـبـق لطيفة باستعارةا ْفـِصـل فيـهـا ط وأـفـاد التـشـبيه، َم

ًا ً فصــّرحا والتنبيه، الوحي بلطف الفوائد من كثير أول
أنـهـم ـمـن الـحـاديث، بأطراف الخذ في إليه أومأ بما

ـحـال وـفـي الرواـحـل، ظـهـور عـلـى أـحـاديثهم تًنازأعوا
ـازأل، إـلـى الـتـوجه ُد وأـخـبر المـن ـ الـسـير، بـسـرعة بـع
َطاءةا ْهر، وو ّظ ـاء بـهـم ـسـيرها سلسة جعل إذ ال كالـم

ّـكـد ـمـا ذـلـك في وكان الباطح، به تًسيل قبـلـه، ـمـا يؤ
الصل       ()130 في موجود غير الهامش هذا .؟؟؟؟؟؟؟؟
131()  : ص  العجازأ 146دلئل .



ِطيـئـة ـكـانت إذا الظـهـور لن الـسـير ـسـيرها وـكـان َو
ْكـبـان، نـشـاط ـفـي ذـلـك زأاد السريع، السهل وـمـع الّر
ًا الحديث يزداد النشاط ازأدياد .)132))(طيب

وتًناـسـلها، الـحـداثا علـقـات بين يربط تًرى كما فهو
ثـمـار ـمـن ثـمـرةا هو الحاديث" إنما بأطراف فـ"الخذ

َطاءةا بـقـوله: عليـهـا المدلول السير، وسرعة الظهر و
ّدما الباطح"، المطي بأعناق "سالت ـا ـلـك فق ـكـان ـم

ـصـدورهم وانـشـراحا نفوـسـهم نـشـاط في حالهم من
ـة ـدتًهم، وأريحـي ـة أفـئ ـازأعهم فــي البادـي أطــراف تًـن
ً منها لتعلم الحديث، ًا ذـلـك ـكـان أنـمـا أول عليـهـا وارد

ـك ســيرهم، نشــاط منهــا عــدةا، روافــد مــن فتأتًـي
ّـهـد لها، وطأ وقد الستعارةا، قلـبـك، إـلـى الطرـيـق وم

ْـنـس. فـهـذا دـخـول عليه فتدخل تًناـسـل ـمـن ـضـرب ُأ
النـسـج إحـكـاما ـمـن يزـيـد الـشـعرية والـصـور المعاني

الحبك. وشدةا
الستعارةا عند العجازأ" يقف "دلئل في القاهر وعبد
من الستعارةا حق بعض بها يوفي "سالت" وقفة في

"سالت قوله في الستعارةا ويجعل والتلقي، القراءةا
ل الــذي النادر، الخاّصي الباطح" من المطي بأعناق
ّ تًجده أـفـراد إل علـيـه يـقـوى ول الفحول، كلما في إل

ـال، ـا الرـج ـبين كـم ـول. وـي ـاعر أن يـق ـا أراد(( الـش أنـه
ًا سارت ًا، سير ـرعة وكانت السرعة، غاية في حثيث ـس

ً كانت كأنها حتى وسلسة، لين في ـفـي وقعت سيول
.)133))(بها فجرت الباطح تًلك

ـفـي ـبـالنفس الخذ المعجبة الغرابة مناط إلى ويشير
ـفـي المـطـّي جـعـل(( أنه في يراه فل الستعارةا، هذه

الباـطـح، ـفـي يـجـري كالـمـاء وسهولته سيرها سرعة
َبه هذا فإن واللـطـف الدـقـة ولـكـن ظاهر، معروف َش

23السرار:  ()132 .
74الدلئل:  ()133 .



ً جعل بأن أفادها، خصوصية في للباطح، "سال" فعل
بـيـن (أي اـلـبين في العناق أدخل بأْن بالباء، عداه ثّم

يـقـل وـلـم المـطـي"، فقال: "بأعناق ونسجه)، الكلما
الباـطـح" ـفـي المـطـي قال: "ـسـالت ولو :بالمطّي"،

.)134))(شيئا يكن لم
الـسـتعارةا، ـهـذه ـفـي البداع مناط الماما يبين كذلك

ّـيـز ـمـن وإخراجـهـا ألـسـنة ـفـي المـتـداول المـبـذول ح
ـهـي اـلـتي الفريدةا، الشعرية خصوصيتها إلى الدهماء

اعر. وإبصـار إلـى بالنتساب أجدر اط الش الجـدةا من
ُأخلق اللسن، لكته فيما الشعرية ـّرد، ـكـثرةا ـمـن ف اـل

المتلقي. القارئ بصيرةا نفاذ من هو إنما
ـفـي فيـشـير إبداعها في بجلء الستعارةا الماما ويزيد

وـلـم المـطـي"، ـقـال: "بأعـنـاق((أـنـه:  "السرار" إلى
ًا يظهران والبطء السرعة لّن "بالمطّي"؛ يقـل غالبــ
ِبـيـن أعناقها، في َي وـصـدورها، هواديـهـا ـمـن أمُرهـمـا و

ـفـي وتًتبعـهـا الحركـة، فـي إليها تًستند أجزائها وسائُر
ّبر والخفة، الثقل ـكـان إذا والنـشـاط، الـمـرحا ـعـن وتًع

واـلـرأس، العـنـق ـفـي خاصة لها بأفاعيل أنفسها، في
.)135))(المقاديم في مخصوصة بشمائل عليهما وتًدل
ـفـي الشـاعر أّن إلـى يـومئ القاهر عبد بالماما كأنك
مـن إلـيـه يـشـير فيـمـا المـطـي" يـشـير "بأعـنـاق قوله

ن كان ما المتكاثرةا، المعاني المطـي هـذه نصـيب م
ذـلـك ـكـان ـمـا والـمـرحا. ـفـإذا والنـشـاط الريحـيـة من

رواـئـح وتًنـّسـم الحـبـة لـقـاء إلى والستشراف النس
بينهم، الحاديث بأطراف يأخذون جعلهم قد الوطان

ً المـطـي، تًلك ـ بأرسان ـ بأطراف يأخذوا أن من بدل
المهـارى"، "دـهـم مطيهـم بـأنفس كـان قد مثله فإّن

ـذ ـا النشــاط فأـخ ـل منـه ـذ ـك ـا فســالت مأـخ بأعناقـه
76-75السابق:  ()134 .
135()  : ص  البلغة 23أسرار .



ـي ـح. وـف ـذا الباـط ـن ـه ـاوب ـم ـعوري التـج ـن الـش بـي
ُد ما والركبان الركاب ينـشـر وما كله، الركب بين ُيوّح

التراحم. وجلل التواصل عبق عليه

ّلفه الله جزى ًا مؤ صــالح من مخرجه تًنسوا ول ، خير
دعائكم.

هـ14/10/1421 ثّم هـ،21/9/1421



َهَمة: فاصلة                           َهْم ال
رحــم ذات قضايا تًلج أن في راغبة الورقة هذه كانت

القضايا: تًلك الجرجانية. من النظم بنظرية
ـا، جوهرها فيه تًخلق الذي المعدن وجرثومتـه

عـلـي أـبـي عـنـد ولسيما ـ بها مرت التي والطوار
ـفـي ـكـانت ـحـتى ـ الجبار عبد والقاضي الفارسي،

ولسانه. القاهر عبد فكر
ـة ـم نظرـي ـدد النـظ ـاني وتًـع ـي المـع ـص ـف الـن

الشعري.
ومستوياتًه. الدبي والغموض النظم نظرية
الـبـداع مـجـال ـفـي والـعـدول النـظـم نظرـيـة

واللتزاما). (الحرية الشعري
الشعر. نقد في والسياق النظم نظرية
ّية النظم نظرية والصنعة: ـقـراءةا الطبع وجدل

اختـيـارات خلل ـمـن والمتـنـبي الـطـائيين شعر في
الماما. 

النقدي. والمصطلح النظم نظرية
القاهر. عبد بعد فيما النظم نظرية
ــر ــريف أـث ــي التـص ــي النظـم ــريف ـف التـص

المعنوي.
بلـغـة لمرجعـيـة والتحليـلـي النظري التفصيل

الـقـاهر عـبـد عينـهـا التي النظمية والوجوه الفروق
"الربـيـع" الـشـعري: قـصـيدةا النص تًذوق ضوء في
أو الثـغـري أو الواـثـق ـصـورةا مثلً. أو الطائيين عند
ًا. الطائيين بين وداد ابن نموذج



ــ يجـب بـل ــ يمكـن أخـرى وعشـرات عشـرةا تًلـك
المحـيـط، قاموـسـها ـشـطآن وتًخـطـي حرمها، اقتحاما
ـري، والجهدي الزمني الطوق فوق المر ولكن والفـك
ـانه فيض من يشاء من يمنح وجل عز الله ولعل إحـس

ًا ًا تًوفيق ًا واقتدار ًا وتًسديد بـعـض به يوفي ما واحتساب
الحق.
سعيين: في أرغب ل أني إلى إشارةا بقيت
نظرية به جاءت ما بين المقارنة إلى سعى من سعي
النـقـد نظرـيـات بعض به جاءت وما الجرجانية، النظم

ـت مما ذلك وتًفكيكية... وغير بنيوية من العجمي يـم
أعجـمـي بمنـهـاج العربي الدب ينقدون ممن فرقة به

مبير.
أغريقـيـة هيلينـيـة خـيـوط تـًـوهم إلى سعى من وسعي

ل ـكـانت وإن الجرجانـيـة، النـظـم نظرـيـة نـسـيج ـفـي
ا علـى يطلـع لـم القـاهر عبد أن أقطع إلـى تًرجـم م

ـات من كان ما ول المقالت، تًلك من العربية مطارـح
ّد ـفـرق فارسي. وـثـم بلسان النقدي الخطاب في ـ ـج

ـمـن الثقاـفـات ـبـه تًـمـوج ـمـا على الطلع بين شاسع
وطلبـه. العلـم أهـل علـى لزأبة فريضة فتلك حولك،
بـلـه عليـهـا، الطلع ـعـن التـشـاغل معاـبـة وأي معاـبـة

والتشـكيل البنـاء فـي التـأثر وبين والتجاهل، التغافل
ـاهر عبد والذوقي. كان المعرفي والتوجيه ـة الـق طلـع

عـبـد مـسـلم. وـكـان ـكـل ـشـأن وذـلـك إمعة، يكن ولم
ًا القاهر وإن واللـسـان، والقـلـب العـقـل عربي مسلم

نـحـن ـــ لـنـا ولـيـس والروـمـة، الموـلـد جرـجـاني ـكـان
ـه ولسانه. أسبغ وقلبه عقله إل ـ علمه طلب ـعـز الـل
الدارين في ذكره ورفع الرحموت، شآبيب عليه وجل
العالمين. رب لله والحمد الصالحين، عباده في



وكتبه
ـود ـق محـم ـد تًوفـي محـم

سعد
هـ7/8/1421



ومراجعها: الورقة مصادر                      
ط: شاكر.  القاهر، عبد البلغة، أسرار.1
ـول.2 ـد أـص ـي، النـق ـو الدـب ـة، ط: أـب ط: كريـش

لونجمان.
الجاحظ. والبيتين، البيان.3
عباس. إحسان العربي، النقد تًاريخ.4
ت: شرف.  الصبع، أبي لبن التحبير، تًحرير.5
الجاحظ. الحيوان،.6
ط: النجار. جني، لبن الخصائص،.7
ط: شاكر.  القاهر، عبد العجازأ، دلئل.8
قتيبة. لبن والشعراء، الشعر.9

عـبـد اـلـدين ط: مـحـي رـشـيق، لـبـن العمدةا،.10
الحميد. 

هـــ،1415 )،13( ـعـدد الـمـاما، جامعة مجلة.11
العقود. الرحمن عبد مقال

موسى. القاهر: د. أبو عبد كتابي إلى مدخل.12
=====================



البحث: مكتبة                          
الحاطــة تًجب  التي والمراجع المصادر أهم من هذه
النجية: الورقة هذه إتًماما في بها
بدوي النقدية،  ومقاييسه العسكري هلل أبو.1

طبانة.
ـحـتى العربـيـة البلـغـة تًـطـور في  القرآن أثر.2

ـولي، كاـمـل الهجري، الخامس القرن نهاية الـخ
هـ.1381 ط

زأغـلـول الدـبـي، النـقـد تًـطـور في القرآن أثر.3
سلما.

الـقـادر عـبـد البلـغـي، البـحـث ـفـي النحاةا أثر.4
حسين.

للـقــرآن البلـغــي العـجــازأ ـفــي الـســلوب.5
بنغازأي. الكوار، محمد الكريم،

اللــه عبد والنقد، الدب في ودراسات بحوثا.6
عسيلن.

إبراهـيـم واليوـنـان، الـعـرب بين أرسطو بلغة.7
سلمة.

نوفل. سيد نشأتًها، دور في العربية البلغة.8
الجـبـار، عـبـد القاـضـي آـثـار في القرآن بلغة.9

لشين. الفتاحا عبد
د.  الزمخـشـري، تًفـسـير في القرآنية البلغة.10

موسى. أبو محمد
طبانة. بدوي العربي، البيان.11
مهدى العربية، البلغة في الديني الفكر تًأثير.12

السامرائي.  صالح
ـر حتى (جزءان) الول العربي النقد تًاريخ.13 آـخ

ـع ـري الراـب ـر الهـج ـتى والـخ ـة ـح ـر، نهاـي العاـش
سلما. زأغلول



ـتراثا.14 ـدي اـل ـي  النـق ـة، والبلـغ ـد للمعتزـل ولـي
قصاب.

عرفه. القاهر، عبد عند الذوق تًربية.15
وتًطــوره العرب: أسسه عند البلغي التفكير.16

تًونس. حمود، حمادي السادس، القرن إلى
عـلـي عيـسـى الـعـرب، عـنـد النـقـدي التفكـيـر.17

دمشق. العاكوب،
أـبـو د. محـمـد  والـشـعر، البلـغـة ـفـي دراسة.18

موسى.
ـد السيد القاهر، عبد لبلغة الدبية الصبغة.19 عـب

جامـعـة الـشـريعة، أـضـواء مجـلـة حجاب، الفتاحا
هـ.1396 سنة )،7( عدد الماما،

ـة الصــورةا.20 ـد الدبـي ـد عـن أحمــد القــاهر، عـب
دهمان.

ـد فتحي العجازأ، وجوه بين النظم فكرةا.21 أحـم
عامر.

مندور. محمد الجديد، الميزان في.22
عز القاهر، عبد عند المعنى معنى في قراءةا.23

. مجلد فصول، إسماعيل، الدين
والـحـديث، الـقـديم بـيـن الدـبـي النـقـد قـضـايا.24

العشماوي. زأكي محمد
تـًـدوين ـفـي وأثرـهـا والمعـنـى اللـفـظ قـضـية.25

وهبه. مكتبة العماري، علي العربية، البلغة
ـديولوجيا بين والمعنى اللفظ.26 والتأـسـيس الـي

ـي ـم، المعرـف ـارق للعـل ـان، ـط ـينا، دار النعـم ـس
مصر.

محمد القاهر، عبد عند البلغي المنهج معالم.27
عمان/ الردن. حمدي، بركات

القاـضـي والـعـدل، التوحيد أبواب في المغنى.28
.16 ج الجبار، عبد



أبو حامد نصر القاهر، عبد عند النظم مفهوما.29
ـسـنة )،1( عدد )،5( مجلد فصول، مجلة زأيد،

ما. 1984
ـة، الموـضـوعية بـيـن القاهر عبد منهج.30 والذاتًـي

اللـغـة كلـيـة مجـلـة حـجـاب، الفـتـاحا عـبـد الـسـيد
الرياض. الماما، جامعة العربية،

الـقـاهر عـبـد بـيـن النـظـم أو العلـقـات نظرية.31
ـد الحديث، الغربي والنقد الجرجاني ـل محـم ناـي

أحمد.
الحلـيـم عـبـد العرـبـي النـقـد ـفـي اللغة نظرية.32

الجاضي.  مكتبة راضي،
مـصـطفى العرـبـي، النـقـد في المعنى نظرية.33

ناصف.
حجاب، السيد القاهر، عبد عند النظم نظرية.34

)،9( ـعـدد الـمـاما، جامـعـة العربـيـة، اللغة مجلة
.1399 سنة

ـة.35 ـد نظرـي ـاهر عـب ـي الـق ـم، ـف ـش النـظ دروـي
الجندي.

ناـصـف، مـصـطفى العجازأ، دلئل في النظم.36
ـات ـة حولـي ـة الداب، كلـي ـن جامـع شــمس، عـي

.1955 يناير )،3( المجلد
هلل. غنيمي محمد الحديث، الدبي النقد.37
الجرـجـاني، الـقـاهر عـبـد عـنـد التحليلي النقد.38

العاـمـة المـصـرية الهيـئـة الـصـادي، السيد أحمد
للكتاب.

مـصـطفى ثانـيـة، نظرـيـة نـحـو العرـبـي النـقـد.39
هـ.1420 ،255 عدد المعرفة، عالم ناصف،
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