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 ٦٧٧ 

  باإلسكندرية –من العدد الثامن والعرشين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  الرابع املجلد 

  البناء النحوي يف اجلماليات وحتديد املسار التشبيه واالستعارة بني العالقات اخلارجية وأثر

  

وأثر  )١(ةالتشبیھ واالستعارة بین العالقات الخارجی

  البناء النحوي في الجمالیات وتحدید المسار

  التمهید

تلك العالقة الوثیقة بین علم المعاني وعلم  ، أحد على لیس خافیاً 

دالئل اإلعجاز،  هفي كتاب ، شافیاً  النحو، فلقد بین عبدالقاهر ذلك بیاناً 

وعبر عنه بعبارة أقرب ما تكون إلى قانون، حیث قال: "اعلم أن لیس 

نحو وتعمل على النظم إال أن تضع كالمك الوضع الذي یقتضیه علم ال

عرف مناهجه التي نهجت فال تزیغ عنها وتحفظ الرسوم وت قوانینه وأصوله،

  .)٢(التي رسمت فال تخل بها"

                                                           

رجیة) ملبسة ، وأقول في أمر البیان عنها، أني ) قد تكون عبارة (العالقات الخا١(

أردت بها كل ما یقابل الحدیث الذي یتناول من التشبیه واالستعارة عالقات 

اإلعراب وهیئة ترتیب الكلمات، ویدرس ترابط الجمل وامتزاجها. فالحدیث عن هذه 

ن الشؤون األخیرة هو حدیث العالقات الداخلیة، وماال یتصل بذلك أعده نوًعا م

  الحدیث عن العالقات الخارجیة.

،  ٢) دالئل اإلعجاز : عبد القاهر الجرجاني : تح : محمود محمد شاكر ، ط٢(

  .٩١، ص١٩٨٩مكتبة الخانجي ، القاهرة ، 
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مدى أهمیة  ، قد بّین في مقدمة دالئل اإلعجاز ، كان عبدالقاهرو 

، ألنه یرى أن صنیعهم هذا یزهد فیه ، ویزدریه  وانتقد بشدة من ،النحو

ك ألنهم ال . ذا"أشبه أن یكون صًدا عن كتاب اهللا وعن معرفة معانیه

من أن یعترفوا بالحاجة إلیه فیه، إذ كان قد علم أن األلفاظ  یجدون بداً 

مغلقة على معانیها حتى یكون اإلعراب هو الذي یفتحها. وأن األغراض 

كامنة فیها حتى یكون هو المستخرج لها، وأنه المعیار الذي ال یتبین 

یعرف صحیح نقصان كالم ورجحانه حتى یعرض علیه والمقیاس الذي ال 

  . )١(من سقیم حتى یرجع إلیه"

–مقدمة الدالئل  في - )٢(وبهذا یرتبط علم المعاني على ید منشئه

ال فكاك منه، حیث أدار عبدالقاهر فنونه على العناوین  اً بالنحو ارتباط

والذكر،  فكیر، والحذتعریف والتنالنحو، من مثل ال بالتي نراها في كت

  لك. ذ وغیر والتأخیر ، والتقدیم

وتحلیل الشعر،  من القرآن دخل عبدالقاهر باب تذوق الشواهدثم 

قوانین النحو،  النظر في مراعاة من جهة ، عوبیان فصاحة كل قول بدی

  .ورسومه  وااللتزام بأصوله

                                                           

 .٢٨) المصدر السابق، ص١(

  ) المصدر السابق، المقدمة، ص أ .٢(
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ال تتبدى  - العلماء كما یتبین لنا من كتب–أما علم البیان، فإن فنونه

شغل أهله عامة أنفسهم بشؤونه ولم ی وأبوابه ، النحوب فیها الصلة واضحة

ر التي تقتضیها زاویة النظمن  ، وال نظروا إلى قضایا التشبیه مثالَ 

  .عالقات النحو

رضي طالبه  - في أي علم من العلوم ولعله من المشروع القول ،

ماذا لو سارت أبحاث هذا -نه أم لم یرضوا عن سیر أبحاثه وتطور فنو 

علیه؟ ماذا لو فتحت فیه  عهدناه ذيالعلم أو ذاك باتجاه آخر، غیر ال

  أبواب بقیت مغلقة؟

هل كانت ستختلف حال علم البیان  : وبعیًدا عن هذا التجرید، نقول

ت أبوابه قراءة قرئ أوهم في علم المعاني؟كأصحابه مسل عامة لو سلك فیه

كان سیكون سة فنونه قوانین النحو وأصوله ، هل نحویة، وروعیت في درا

  ؟ تهى إلیهان مختلًفا عما

تحلیالت غیر التي  ، هل كنا سنرى في دراسات علم البیانثم  

 عهدناها؟ أم كنا سنجد توجیهًا لملكة التصویر عند األدباء غیر الذي نراه

شعراء ، إلى غیر ألنظار الشداة من ال اً ؟ أو لفتفي كتب النقد والبالغة

كنا سنرث  على حذو القدماء في بناء الصورة؟ هل جهة التقلید والسیر

،  فیه ضروب من التمثیل قل جزًءا من تراثنا الشعري، تجريعلى األ
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 مواقف مركبة أو مشاهد متكاملة ، في تشبیه واحد ، الشاعر ایصور فیه

من تشبیه یقتصر على صورة  ، بما اعتدنا رؤیته یكتفى، والمن الحیاة 

  ال یكاد یستقل بنفسه؟ ، أو مشهد صغیر ضئیل،  جزئیة 

خال تماما من فنون بیان  ، ثنا األدبياهل تر  جهة أخرى ،من  لكن

ذلك متكاملة من صور الحیاة ، ومواقف مطولة منها ؟ وك ، تقدم لنا صوراً 

دراسة فنون  إلى ما یشیر ، في كالم أهل النقد والبالغة تماماً  ل نعدم، ه

  البیان على أسس من النحو ، أو تسخیر أبحاثه لها ؟

البحث ، ونرجو أن یرد فیه  هذا یرة ، نذرنا لهاهذه أسئلة كثیرة وكب

  ما سبق من تساؤالت . لح أن یكون إجابة عمن الرأي ، ما یص
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  ا اول

   ا ارا وارة  ء 

هي التي تستأثر بمعظم  ، الشك أن جهات الحسن، ومظاهر المزیة

توجه إلیها األنظار، ویتناولها أهل هي التي ت و ، كالم أهل البالغة والنقد

  .واستحضار الشواهد  ، مثلةوضرب األ ، بالتحلیل والتدقیق ، الرأي منهم

 قتیبة ومظاهر المزیة في التشبیه : ابن  - أ

 ، في التشبیه لعل ابن قتیبة من أوائل من حدد بعض جهات الحسن

ٕان لم و  وحدیثه عن هذه الجهات ، دى الشعراء فیهبین أسباب التوفیق ل و

من األصالة وأسباب  -كما یبدو -مطوال وال مفصًال، إال أنه كان فیه  یكن

  .من بعده ما أبقاها حیة في كتب النقد والبالغة ، القوة

مما انفرد به " یقول ابن قتیبة واصًفا بعض إبداعات امرئ القیس : و

  ب:قوله في العقا

��������������������������������������������������������������������  
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  .)١(التشبیه" نَ شبه شیئین بشیئین في بیت واحد : وأحسَ 

أمر ال سبیل إلیه إال لشاعر مثل امرئ  ، هذاالتوفیق إلى مثل و   

إلیه الشعراء، ویتبارون موضع تحد یتوق  ألنه ، القیس، وهو جدیر بالثناء

  .في إصابته 

یبة األخیرة (وأحسن ن عبارة ابن قتأ ، لكن قد یتبادر إلى الذهن

ال تنصرف إلى جمع تشبیهین في واحد، إذ ربما قصد بها ابن  التشبیه) قد

كان  أمر ثان أو ترجع إلى على شيء آخر من  التشبیه ، الثناء ، قتیبة

، لكن هذا ظن ، ویبقى ظنا ، ألن ابن قتیبة یتابع فیقول : قد استحسنه

  : "وقوله

  ل  فسرحان وتقریب تتوٕارخاء  أیطال ظبي وساقا نعامةله 

فقد تبعه الناس في هذا الوصف وأخذوه، ولم یجتمع لهم ما اجتمع له 

  .)٢(في بیت واحد"

                                                           

ث، القاهرة، ) الشعر والشعراء: ابن قتیبة: تح: أحمد محمد شاكر، دار الحدی١(

١/١٣٤، ٢٠٠٦. 

 .١/١٣٤) المصدر السابق: ٢(
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أن  ، أن موضع المبارزة ومكان التحدي ، جلیاً  الن ذا یظهركهو   

  . واحد بیت یجتمع للشاعر أكبر قدر من التشبیهات في

 هذه المزیة ،وتجدر اإلشارة ، إلى أن أسبقیة ابن قتیبة إلى ضبط 

كان  -تذكر األخبار كما -ألن هذا  ، لیست إال أسبقیة صیاغة فحسب

ویبدو أن من سبقه من نقدة  .لدى أهل األدب قبل ابن قتیبة ، أمًرا معلوًما

كانوا یذكرون هذا التحدي، فهم كانوا یحمدون المرئ القیس  ، الكالم

إلى مجاراته  عىعراء یسبعض الش توفیقه إلى تلك الغایة. ومن هنا كان

 بي القرار مذ برد أنه قال: ما قر "فقد حكي عن بشار بن الحسن  في هذا

  حتى صنعت: ، كأن قلوب الطیر رطًبا ویابسا : معت قول امرئ القیسس

������������������������������������������������������������������")١(  

شیئین بشیئین في  لتشبیه أن هذا االستحسان ، وههنا ینبغي بیان

 بل هو أمر ، أو بهیئة صیاغته ، ال یتعلق بتشكل التشبیه ، بیت واحد

                                                           

) ابن رشیق القیرواني: العمدة في محاسن الشعر وآدابه: تح: توفیق النیفر ومختار ١(

، قرطاج، ١العبیدي و جمال حمادة، المجمع التونسي للعلوم واآلداب والفنون، ط

ي شرح .  وینظر : بهاء الدین السبكي: عروس األفراح ف١/٤٥٨، ٢٠٠٩

، بیروت، ١تلخیص المفتاح: تح: خلیل إبراهیم خلیل، دار الكتب العلمیة، ط

٢/١٨٠، ٢٠٠١. 
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دده، ألن له . وهذه قضیة مهمة لما نحن بص فیه خارجي یتعلق بشأن

عالقة وثیقة بتطور أبحاث البیان، والسیما من حیث بعدها وقربها من 

  ما تقدم البحث.اد وضوًحا كلدیز ته، وساالنحو وعالق

  

 ومظاهر المزیة في التشبیه مة بن جعفرقدا  - ب

نه من استحس ، فیما، وجدناه  یتبع ابن قتیبةإلى قدامة وٕاذا انتقلنا

: "وقد یقع ، یقولمن تشبیه في بیت واحدمقدرة الشاعر على جمع أكثر 

في التشبیه تصرف إلى وجوه تستحسن، فمنها أن تجمع تشبیهات كثیرة 

  :  ل امرؤ القیسفي بیت واحد وألفاظ یسیرة، كما قا

�������������������������������������������������� �

  )١(بأربعة أشیاء مشبهة بأربعة أشیاء"فأتى 

بل  ،وطریقة تكوینه شيء ال یتصل بذات التشبیه ، فاالستحسان هنا

بكیفیة صیاغة  هنا ال یتصل االستحسان ،بشيء خارجي، أو بعبارة أخرى

                                                           

، القاهرة، ٣) قدامة بن جعفر: نقد الشعر: تح: كمال مصطفى، مكتبة الخانجي، ط١(

  .١١٣، ص ١٩٧٨
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یتعلق  . بلبنائه، ووجه تشكله الداخلي وشكل، من أركان التشبیه كل ركن

في أقل  ، جمع أكبر عدد من التشبیهات من ، الشاعر تمكنبالمهارة التي 

  ما یمكن من األلفاظ.

ر منه، بل هف عند هذا االستحسان، أو عند هذا المظققدامة لم ی و

"فأحسن التشبیه هو ما وقع بین الشیئین  عرض مظاهر أخرى له،

الصفات أكثر من انفرادهما فیها، حتى یدلي بها إلى حال اشتراكهما في 

  .)١(االتحاد"

التكوین ب صلة له التشبیه، وال ولیس لهذا كذلك كبیر صلة ببنیة

مواقع  دبه به، كیف تصاغ تراكیب كل منهما، وتتحدالداخلي للمشبه والمش

  . فیهما الكلمات

 له حددو ، یهلفن التشب األولى لبناتالوهكذا نجد أن أوائل من وضع 

قت صلته ، الذي توث مساًرا في بدایاته، یبتعد عن بدایات علم المعاني

یعني النظر في مواقع  كان بالنحو منذ نشأته األولى . وارتباطه بالنحو

الثانیة على األولى ، وتستند الرابعة إلى الثالثة ، الكلمات ، وكیف تبنى 

  وهكذا .

                                                           

 .١٠٩) المصدر السابق، ص١(
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، ه فیما بعد بیر في التوجیه ،ایة ، یكون له أثر كیحدد في البد ماو 

مثل ابن قتیبة  ، عن علمین كبیرین -كما یقال -رهُ دَ والسیما إذا كان صَ 

  وقدامة بن جعفر.

  

  ومظاهر المزیة في التشبیه واالستعارة الرماني   -ج

وٕان كنا نرى فیها مصطلحات جدیدة، وزاویة  ، ومشاركة الرماني

، عن النظر في  نها بقیت بعیدةإال أ ، نظر مختلفة للتشبیه واالستعارة

  فنون البیان. طبیعة تشكل

طرفي التشبیه واالستعارة، من حیث "إخراج األغمض بفالرماني مهتم 

في دائرة عنایة الرماني. وما یعرض  . هذا هو قطب الرحا)١(ظهر"إلى األ

:  یعود إلى هذه الدائرة. یقول في أكثره ، له بعد ذلك من شؤون الفنیین

األغمض إلى األظهر، وهذا الباب یتفاضل فیه  إخراج البلیغ والتشبیه"

الشعراء وتظهر فیه بالغة البلغاء، وذلك أنه یكسب الكالم بیاًنا عجیًبا، 

                                                           

جاز القرآن: تح: ) الرّماني: النكت في إعجاز القرآن، ضمن ثالث رسائل في إع١(

، ٢٠٠٨، القاهرة، ٥محمد خلف اهللا أحمد ومحمد زغلول سالم، دار المعارف، ط

 .٨١ص
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ي یقع فیه البیان بالتشبیه على ذوهو على طبقات في الحسن، واألظهر ال

ما ال تقع علیه الحاسة إلى ما تقع علیه الحاسة،  : منها إخراج وجوه

ها إخراج ما لم تجربه عادة إلى ما جرت عادة، ومنها إخراج ماال یعلم ومن

بالبدیهة إلى ما یعلم بالبدیهة ومنها إخراج ما ال قوة له في الصفة إلى 

  .)١(ماله قوة في الصفة"

في كل األقسام المتقدمة، المشبه هو األغمض، والمشبه به هو 

واالستعارة أبلغ عارة "بالغة التشبیه واالست األظهر، وهذا قانون یضمن

قع علیه المشاهدة... واالستعارة أبلغ لما فیها من البیان إلخراجه إلى ما ت

باإلخراج إلى ما  بما یحس ویتصور... واالستعارة أبلغ لما فیها من البیان

  .)٢(یدرك باألبصار"

التي ینظر منها، ولما كان هذا ما یهتم به الرماني، وهذه هي الجهة 

 ، الذي یصنف به، فإنه یجتمع لدیه تحت عنوان واحد یاسوهذا هو المق

إلى  ، أو ننظرمن التشبیه  حین نراعي عالقات أخرى ، ماال یمكن جمعه

  من زاویة مختلفة.  االستعارة

                                                           

  .٨١) المصدر السابق، ص ١(

  .٩٢- ٩١) المصدر السابق، ص ٢(
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¤  ¥  ¦  §  ¨  ©  ª  »  ] قوله تعالى  فقد وضع

  »  º            ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯      ®  ¬

  ¿  ¾  ½  ¼    È  Ç  Æ  Å   Ä  Ã  Â  Á    À

Ë    Ê  ÉÌ  Z  مع قوله تعالى وضعه  ]،٢٤[یونس [  Å  Ä  Ã

  É            È  Ç  ÆZ ] وضعهما تحت عنوان "هذا  ]،٣٧الرحمن

  .)١(بیان قد أخرج مالم تجربه عادة إلى ما قد جرت به عادة"

 ناذا نظر إ ، اً ین من نوعین مختلفین تماموسنجد فیما یأتي أن اآلیت

وهو  وأظهر للناظر ، إلیهما من زاویة أخرى، وأمر االختالف أبین بكثیر،

یر الجهة التي لكن لمن نظر من غأبر بأمر البیان وقضیة التصویر.

تشكل التشبیه ألمر أبین وأظهر وأبر لمن یراعي ، فاینظر منها الرماني

  داخلیَا .

ن الصورة غوًال بشؤو وواضح مما تقدم أن الرماني لم یكن مش

من أركان التشبیه ؟ وكیف تنضد مفرداته،  یتركب كل ركن الداخلیة، كیف

 علیه ، من إخراج ماال تقع. بل كان مشغوًال بما أشرنا إلیهوتجمع أجزاؤه 

  الحاسة إلى ما تقع علیه . 

                                                           

  .٧٣) المصدر السابق، ص ١(
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، یات كثیرة من القرآنفي نفسه لما رآه یسري في آ وقد عظم أثر ذلك

، ومن هنا كان له أكبر  ج الذي تتبعه آیاتهعلى أنه النه بل یكاد یریك

  من بعده.األثر فی

مع  هفاستعار شواهد ، دار في فلكهفأبو هالل العسكري مثًال  

  )١( تعلیقاته علیها، وأعادها كما هي.

من جمع أكبر  ، ما استحسنه ابن قتیبة وقدامة ، كما أعاد أبو هالل

استحسن أبو هالل بیت  ومن هنا فقد . عدد من التشبیهات في بیت واحد

  امرئ القیس:

  

�������������������������������������������������������������������� �

لم یسترعه النظر في العالقات الداخلیة لكل  -كما یبدو –وأبو هالل 

هذه  ، لذلك لم تدخلولم یتأمل هذه الجهة منه  ، ركن من أركان التشبیه

                                                           

) ینظر: أبو هالل العسكري: كتاب الصناعتین: تح: علي محمد البجاوي و محمد ١(

  . ٢١٥-٢١٤، ص٢٠٠٦، بیروت، ١م، المكتبة العصریة، طأبو الفضل إبراهی
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بیت بشار بن  ومن هنا عدّ  لتقویم أو التصنیفي اعتباره في اف العالقات

  برد:

�������������������������������������������������������������������������� �

. والناظر في كالم )١(س السابق ضرًبا واحًدا من الفنوبیت امرئ القی

، یرى البیتین  وطریقة التشكل أمر التركیب ، عبدالقاهر وغیره، ممن یهمه

  كما سیأتي بیانه. لفین كلًیامخت

  

ما انتهى  ، ونظر بعین الرضا إلىأیضاً  وممن تأثر خطا الرماني 

:  ، فقال ابن رشیق، فقد صّدر حدیثه عن التشبیه بكالم الرماني ، إلیه

 ن البعیدباخرجان األغمض إلى األوضح، ویقر "والتشبیه واالستعارة جمیًعا ی

: واعلم أن التشبیه على ضربین قال  ، كما شرط الرماني في كتابه ،

تشبیه حسن، وتشبیه قبیح. فالتشبیه الحسن هو الذي یخرج األغمض إلى 

، والتشبیه القبیح ما كان على خالف ذلك، قال وشرح فیفید بیاناً  ، األوضح

                                                           

 ٢٢٣-٢٢٢) ینظر المصدر السابق، ص١(
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ذلك أن ما تقع علیه الحاسة أوضح في الجملة مما ال تقع علیه الحاسة، 

  .)١(والمشاهد أوضح من الغائب"

 بذكر األشعار التي سعى فیها الشعراء ، قد شغل ابن رشیق مطوالً و 

 ، تشبیه اثنین باثنینفي بیت واحد  من التشبیهاتلحشد أكبر عدد  ،

جًدا،  ه، كل ذلك یستحسن)٢(وثالثة بثالثة وأربعة بأربعة وخمسة بخمسة

  ، ثم تبعه من تبعه. ن قد فتح بابه ابن قتیبة وهو ما كا

لیس من  ، قد استمر ، تّنه ابن قتیبة والرمانيوهكذا، فإن ما اس

.  ذلك الذي أغلقاه لالالباب الذي افتتحاه فحسب، بل كذلك من خ خالل

من قبل  ت الخارجیة لركني التشبیه واالستعارة،فكان التركیز على العالقا

من  ،السلطان القوي الذي استحضره الرمانيهذین العلمین الجلیلین، مع 

قد حجب الباب  كله ذلك الكثیف بآیات القرآن، كاند خالل االستشها

  به؟  اآلخر، باب النظر في العالقات الداخلیة للمشبه والمشبه

بسیطًا، تشبه فیه كلمة بكلمة، أو عنصر واحد  قد یكون التشبیهف

وقد تتعدد العناصر في أحد طرفي التشبیه وتتكاثر، وتتركب  . بآخر مثله

                                                           

  .١/٤٥٤)العمدة، ١(

 .١/٤٦١) ینظر المصدر السابق، ٢(
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ال ابن قتیبة و  ه لهتعقد؟ كل ذلك لم یتنبوتالعالقات بین هذه العناصر 

قات من خالل التركیز على العال ، الرماني، أو كل ذلك كأنه قد سد بابه

ونظروا  ،على إثر هذین الشیخین ، العلماء الخارجیة في التشبیه، فتوالى

من الزاویة نفسها. وهم وٕان كانوا قد اهتدوا إلى أشیاء جدیدة في أمر 

 الطریق الذي افتتحه الشیخان ، طریقج من انت تستخر التشبیه، إال أنها ك

  . العالقات الخارجیة تأمل
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ما ا  

  ارة وات ا ا و

  ام اى  

  

أعاد عبدالقاهر بعض القضایا التي وردت عند من سبقه، لقد 

من  . ولكن الذي یعنیناكتابه (النكت) والسیما ما اهتدى إلیه الرماني في

عند من تقدمهمن أهل  ، هو خروجه عن اإلسار الذي ساد ، مشاركته هنا

  البالغة والنقد.

قد بالغوا في  ، أن من سبقه ویبدو أن عبدالقاهر كان قد أحس ،

 العنایة بالجوانب الخارجیة من التشبیه، وأن علیه النظر في جهة أخرى

همیة، ومن هنا كان الوقوف عند في غایة األ - كما یرى  - هيو ، منه 

، تلك التي الجهة الجدیدة ، من القضایا المهمة في عمل عبدالقاهر هذه

  .ى دعائمها ووضح معالمهاأرس

والدة اعتبار جدید للمزیة ،  ، التوجه الجدید هذا ثمرات وكان من أهم

لیس في مجرد  ، أن مكمن الحسن ومعدن المزیة حیث یرى عبدالقاهر
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 ، هیئات خاصة بل ألن روعي في تركیب كل منهماوالتشبیه، االستعارة 

  عر:اففي استعارة الش ، مما تقتضیه قوانین النحو وأصوله

������������������������� �

كماء یجري لیس الحسن "ألن جعل المطي في سرعة سیرها وسهولته 

في األبطح، فإن هذا شبه معروف، ولكن الدقة واللطف في خصوصیة 

اء، بل أدخل األعناق ، ثم عداه بالب لألباطح بأن جعل (سال) فعالً أفادها، 

في البین، فقال (بأعناق المطي)، ولم یقل (بالمطي)، ولو قال : (سالت 

  .)١(المطي باألباطح) لم یكن شیًئا"

، الستوى (سالت المطي  فلو كانت المزیة في مجرد االستعارة

لكن  المطي األباطح) . باألباطح)، مع قول الشاعر : (وسالت بأعناق

النحوي كما بّین ألن بینهما خالًفا في التركیب  ، التفاوت وقع بین القولین

 في عبارة الشاعر ، التي العالقات النحویة الخاصة عبدالقاهر، وألجل هذه

  كان فیها ذلك االمتیاز والحسن. ،

                                                           

  ٧٧) دالئل اإلعجاز، ض١(
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: "  الستوى قوله تعالى ،ان الحسن في مجرد االستعارة أیضاً ولو ك 

عارة ، ألن االست" ، مع قولنا (واشتعل شیب الرأس)  اشتعل الرأس شیباً و 

ال إلیها، ولم یروا الذین "لم ینسبوا الشرف إ حاضرة في القولین، لذلك أخطأ

سواها، ولیس األمر على ذلك، وال هذا الشرف العظیم، وال  للمزیة موجباً 

  .)١(لة لمجرد االستعارة"هذه المزیة الجلی

ستوجب ذلك الشرف العظیم؟ المزیة إذًا، وما الذي اما سبب تلك  

التغیر الذي طرأ على العالقات  ، سبب ذلك كله كما یرى عبدالقاهر

النحویة. وذلك ألن الفعل (اشتعل) في اآلیة أسند إلى غیر فاعله 

 الحقیقي، فالفاعل الحقیقي هو (الشیب)، في حین أسند الفعل إلى (الرأس)

  ا.، وجعل (الشیب) تمییزً 

ن المزیة وأمارة الشرف، ألن هذه العالقات النحویة تدل مكوههنا م 

على شمول الشیب للرأس كله، وبهذا التركیب الخاص یتبین سن زكریا 

ذه الحالة من العمر هفإذا جاءه الولد على  ، علیه السالم العالیة جًدا

كانت األعجوبة وحصلت المعجزة "وهذا ما ال یكون إذا قیل: (اشتعل 

ب الرأس، أو الشیب في الرأس)، بل ال یوجب اللفظ حینئذ أكثر من شی

                                                           

  .١٠٠) المصدر السابق، ص١(
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 ، )ذا أنك تقول : (اشتعل البیت ناراً ظهوره فیه على الجملة، ووزان ه

فیكون المعنى أن النار قد وقعت فیه وقوع الشمول، وأنها قد استولت علیه 

وأخذت في طرفیه ووسطه، وتقول : (اشتعلت النار في البیت) فال یفید 

منه، فأما  ر من وقوعها فیه، وٕاصابتها جانباً ذلك، بل ال یقتضي أكث

  .)١(الشمول، فال یعقل من اللفظ البتة"

وهكذا یثمر تغیر التوجه الذي بدأه عبدالقاهر، وكان عماد هذا 

  والعمل على مناهجه. النحو ، التوجه، استثمار قوانین

  في هذا الباب، جاء في إطارین : عبد القاهر عملو 

، وهي في  طار قصیر نسبًیا، یتأمل فیه عبدالقاهر مظاهر النحوإ 

وینبسط، وقد ینقبض قلیًال  كثیراً  الجملة والجملتین. وٕاطار طویل، یمتد 

  .األول حتماً  ریبقى أوسع من اإلطا مع ذلك ، ویقصر، لكنه

 قوانین النحو وأصوله في الجملة والجملتین من الصورة -١

 : 

، وربط ة حو ومظاهره في جوانب الصور یبین عبدالقاهر أثر الن 

الجمل والكلمات بعضها ببعض فیقول : "ومن هذا الباب قولهم (أخذ 
                                                           

  .١٠١) المصدر السابق، ض ١(



 
 
 

 
 ٦٩٧ 

  باإلسكندرية –من العدد الثامن والعرشين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  الرابع املجلد 

  البناء النحوي يف اجلماليات وحتديد املسار التشبيه واالستعارة بني العالقات اخلارجية وأثر

وجوده من القوس باریها)، وذلك أن المعنى على وقوع األخذ في موقعه و 

األخذ نفسه وجنسه، ولكن من حیث الحكم  حیث من هتشبه أهله، فلست

  .)١(وس"الحاصل له بوقوعه من باري القوس على الق

مصطلحات  ، ذاكراً أثر النحو في ربط أجزاء الصورة مبیناً  ثم یتابع 

سواء أخذته ما بین ، النحو المعهودة "واعلم أن هذا الشبه حكمه واحد

 الصریح . فالمفعول الفعل والمفعول الصریح، أو ما یجري مجرى المفعول

ول، ها)، وما یجري مجرى المفعكالقوس في قولك : (أخذ القوس باری

وقد تجد بك  ..الماء). في كقولك: (هو كمن یخط ، المجرورالجار مع 

حاجة إلى المفعول وٕالى الجار مع المجرور، كقولك: (وهل یجمع السیفان 

فین، حتى یفي غمد)، أال ترى أن الجمع فیه ال یغني بتعدیه إلى الس

 .)٢(مجموع ذلك كله یحصل الغرض"لهما في الغمد؟ ف ترط كونه جمعاً یش

إلى أواصر النحو  فصلة ما بین عناصر الصورة وثیقة، والحاجة

 و أشد توقاً فعله، أمن المفعول ب وهل هناك أمس رحماً  ماسة، الصحیحة

  ا؟مفعل الذي یقتضیهلمن الجار والمجرور إلى ا

                                                           

د شاكر، مطبعة المدني، ) عبدالقاهر الجرجاني: أسرار البالغة: تح: محمود محم١(

  ١٠٦، ص ١٩٩١، القاهرة، ١ط

  ١٠٧) المصدر السابق، ص ٢(
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. النحو المحكمة  ، بما فیها من رعایة لعالقات وهذه صورة متماسكة

أقرب إلى ما  أخرى تأتینا صورة وقدصور لحظة قصیرة. ی لكن ما سبق

في إحكام  ، أكثر ، لكنها أطول بقلیل، وعندها یظهر أثر النحومضى 

  .ناصر التشبیه إلى بعضها اآلخر جذب بعض عفي  الصورة، و

ه من ال یتنبه إلى بیان ذلك أن تشبیها ما قد تتعدد عناصره، فیفهم

، جهتها الصحیحة على غیرقد یفهمها  ،والجامعة  ة بطاالر  وظائف النحو

 ، (المركب) ، فیفكك الصورة المتآلفة في التشبیه  وال یهتدى إلى المقصد

  ، مثال ذلك قول بشار بن برد :ویفسد المشهد  إلى تشبیهین منفصلین

������������������������������������������������������������������������������ �

قصود في بیت بشار بتشبیه النقع یقول عبدالقاهر: "كذلك الم

والسیوف فیه، باللیل المتهاوي كواكبه. ال تشبیه اللیل بالنقع من جانب، 

والسیوف بالكواكب من جانب، ولذلك وجب الحكم، كما كنت ذكرت في 

موضع، بأن الكالم إلى قوله: (وأسیافنا) في حكم الصلة للمصدر وجار 
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یق ویتوهم أنه كقولنا : (كأن یه تفر مجرى االسم الواحد، لئال یقع في التشب

  .)١(النقع لیل وكأن السیوف كواكب" مثار

أي من  ، كالكلمة الواحدة مصدرالوٕان طالت فهي مع  ) الصلة( و 

عند كلمة ( مثار ) إلى كلمة ( أسیافنا ) هو كالكلمة الواحدة ، ال یمكن 

بعد ال یمكن تصور أن في البیت تشبیهًا فصل بعضه عن بعض ، وبذلك 

  .د الذي رسمه  بشار ابن برد ممزقاً وال یمكن قبول المشهتشبیه ،

وحدته  للكالم حفظ ظهار عالقات النحو الخفیة هذه ، تبإ و 

ه العالقات في فنون البیان ، یتبین لنا األثر المهم لهذ، كما المطلوبة 

  .بناء محكمَا  على أوله ، ویبني ثانیهیداخل بعض الكالم بعضاً  حیث

و ،في البیت كما قلنا التركیب من التشبیهشتت ما تقدم لم ی بفضلو  

  واحًدا. ، وأفرغت إفراغاً واحداً  صباً  وقد صبت، الصورة  لقینابذلك 

حقیقته،  غیر قد فهم بیت بشار على كان ، وقد مضى أن أبا هالل

ه ظن أن في البیت تشبیف ، هیئة التي حذر منها عبدالقاهرالفهمه على 

 وجمعه معه هنا قارنه ببیت امرئ القیس لى االنفراد، ومنشیئین بشیئین ع

 :  
                                                           

  .١٩٥) المصدر السابق، ص ١(



 
 
 

 
 ٧٠٠ 

  باإلسكندرية –من العدد الثامن والعرشين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  الرابع املجلد 

  البناء النحوي يف اجلماليات وحتديد املسار التشبيه واالستعارة بني العالقات اخلارجية وأثر

  كرها العناب والحشف البالي لدى و كأن قلوب الطیر رطبًا ویابساً 

ان في الحقیقة مختلفان، ألن بیت امرئ القیس "هو على توالبی

الحقیقة ال یستحق صفة التركیب وال یشارك الذي مضى ذكره في الوصف 

على تشبیه بًا. وذلك أن یكون الكالم معقوداً كالذي له كان تشبیبها مر 

ما ال یداخل اآلخر في الشبه، هشیئین بشیئین ضربة واحدة، إال أن أحد

د إلى أن قول: امرئ القیس: كأن قلوب الطیر... وذلك أنه لم یقص هومثال

  .)١(في مكان فقط" ، وٕانما أراد اجتماعاً یجعل بین الشیئین اتصاالً 

 ، بین التشبیه المفرد والمركب، ففي المركب ، وهذا هو أساس الفرق

، فیه عناصر تشارك كلها ویقدم الشاعر مشهدًا موحداً  ، تنشأ صورة جدیدة

  ذلك المشهد، فإن خرج عنصر تداعى المشهد وبطلت الصورة. في إنتاج

  

قوانین النحو وأصوله مع الجمل العدیدة والعناصر  -٢

 الكثیرة:

                                                           

  .١٩٢) المصدر السابق، ص ١(
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تتعقد مسؤولیة المبدع في فرة، وهنا یكبر المشهد، وتتكامل الصو 

،  التألیف بین عناصر عدیدة عندها، إذ یصعب  هذا الفن المركب إنشاء

، إیجاد اللحمة بین المعاني المختلفة، وال یسهل البتةواحداً  لتؤدي غرضاً 

  لتسیر إلى غایة واحدة.

بلحمة  وٕاذا كانت العالقات النحویة في اإلطار األول، قد نهضت

محدد، فإن أواصر النحو هنا في هذا  غیر أو جزئيقصیرة، ومشهد ص

، والعناصر  اني المتكاثرةعالمشهد الكبیر تنهض بربط الجمل العدیدة، والم

  . الممتدة 

  وقد عرض عبدالقاهر (تمثیلین) لبیان هذه الغایة :

تتبین بالصورة المركبة  ، ، نموذجًا إنسانیاً یعرض األول منهما -

 موقفه، وتكشف طبیعته.

وهنا تكثر الجمل،  .من الحیاة ین یعرض الثاني موقًفا كلیاً في ح -

 وتكبر. أكثر، وتتوسع الصورةوتتعدد المعاني 

(التمثیل) األول یقول عبدالقاهر: "ثم إن هذا الشبه العقلي  ففي شأن

ربما انتزع من شيء واحد، كما مضى من انتزاع الشبه للفظ من حالوة 

جمع بعضها إلى بعض، ثم یستخرج العسل، وربما انتزع من عدة أمور ی
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من مجموعها الشبه، فیكون سبیله سبیل الشیئین یمزج أحدهما باآلخر، 

حتى تحدث صورة غیر ما كان لهما في اإلفراد، ال سبیل الشیئین یجمع 

  .)١(بینهما وتحفظ صورتهما"

ه هو قولمن التشبیه ،  مثال الذي یجسد هذا النموذج الخاصوال 

 d  c     be  Z  [  ^  _     `  Z  a  ]  \] تعالى : 

 به منتزع من أحوال الحمار... بیانالش]. یقول عبدالقاهر :"٥[الجمعة 

هو الحمل، وأن ذلك أنه احتیج أن یراعى من الحمار فعل مخصوص، و 

هو األسفار التي فیها أمارات تدل على و ، یكون المحمول شیئًا مخصوصاً 

 ما فیها، حتى یحصل الشبه المقصود العلوم، وأن یثلث ذلك بجهل الحمار

ثم إنه ال یحصل من كل واحد من هذه األمور على االنفراد، وال یتصور  .

أن یقال إنه تشبیه بعد تشبیه، من غیر أن یبنى األول على الثاني، 

  .)٢(ویدخل الثاني في األول "

في شيء، لكن هذه الشبهة أال یكون من حدیث النحو  ، شبه هذایو 

ال فأي حدیث هو أدخل في النحو من الكالم على الجمل، وإ ثبت، ال ت

                                                           

  .١٠١) المصدر السابق، ص ١(

  .١٠١) المصدر السابق، ص ٢(
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وكیف تتداخل وتتشارب بذلك معانیها،  ، كیف یرتبط بعضها ببعض

كالكلمة  انیه على أوله، تماسكه، وتعطف ثمن شدة  هو لیتألف كالم

  الواحدة؟

وحتى یطمئن القلب بأن عبد القاهر یقصد من وراء كالمه السابق 

، نقول إن عبد حدة الكالم وتآلفهتوجب و  التي هي أحكام النحو ، وأنها

وحدة الكالم ، دخول ثل هذه القیم البالغیة  (القاهر حین یستحضر م

بالعمل على  ، یربط ذلك ، )في بعض، بناء الثاني على األول بعضه

. دلیل هذا قوله في   و یجعله سبب الفضیلة في هذا الباب قوانین النحو ،

یدق النظر ، ویغمض  أن علم أن مما هو أصل في" وا دالئل اإلعجاز :

المسلك ، في توخي المعاني التي عرفت : أن تتحد أجزاء الكالم ویدخل 

فمن ذلك أن  بعضها في بعض ، ویشتد ارتباط  ثان منها بأول .....

  ، كقول البحتري :  بین معنیین في الشرط والجزاء معاً تزاوج 

�������������������������������������������������������������������� �

  وقوله 
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�������������������������������������������������������������������� ")١(  

، الشعر التماسك الشدید ، وضمنا لهأوجبا لهذا  قد الشرط والجزاءف

 –دخول بعضه في بعض ، وشدة ارتباط ثان منها بأول . والشرط والجزاء 

  من أحكام النحو .    –وم كما هو معل

بأحكام النحو، والمعرفة  وبالعودة إلى اآلیة نقول هي الخبرة إذاً  

القول على  لى أصوله، واإلدارة الحكیمة ألعنةالقویمة بتصریف الكالم ع

  .ته، بربط الجمل بعضها ببعض ربطًا محكماً مقتضیا

مثال ال تتشابك، حتى یتهیأ بناء هذاوكأن بینها شبه األیادي عندما  

  . الخاص من التشبیه، ویقدم ذلك المثال الخاص من الناس

وهكذا یبدو لنا عمق الصلة بین هذ النوع الخاص من التشبیه  

ومظاهر النحو، تلك المظاهر التي تزید من لّم شعث عناصر التشبیه، 

تلك كانت  وتبالغ في ضم نشره، حتى ال یمكن الفصل بین المعاني.

  الصورة األولى .

                                                           

  .٩٣) دالئل اإلعجاز، ص ١(
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زرت رة الثانیة فقد كثرت عناصرها، وغالتشبیه الثاني، أو الصو  أما

، یكشف حقیقة الحیاة، ، لیتسنى بها تقدیم موقف عمیق وجوهريجملها

  في هذا الكون. هعمر تجمل حقیقة لو  ، اإلنسان فیها ومدة

تشبیه خاص، تنضد فیه  ، وهو كل هذا ینهض به تشبیه واحد

بتدبیر  ، عاني بعضها على بعضالجمل بحكمة النحو، وتبني فیه الم

  مناهجه وأصوله. 

 ، قد اشتملت على ثالث جمل أو أربع، فإنوٕاذا كانت اآلیة المتقدمة 

أكثر بكثیر، وهي على  ، هي جمل الذي یشتمل على الجدید المثال هذا

مل الصورة تتك. ف كثرتها، ینظمها ذلك الخیط الممدود الذي یوحدها

قاهر: یقول عبدال ن كل العناصر. بالتآلف بیالجمل، ویتم المشهد  بمجموع

¤  ¥  ¦  §  ¨  ©  ª  ]  "أال ترى إلى نحو قوله عز وجل :
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Ë    Ê  É    È  ÇÌ    Z  كیف كثرت الجمل فیه حتى .  ] ٢٤[یونس

وهي وٕان كان دخل  . ى في هذه اآلیة عشر جمل إذا فصلتإنك تر 

ال یمنع من أن تكون بعضها في بعض حتى كأنها جملة واحدة، فإن ذلك 
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احدة، ثم إن الشبه منتزع و  حاصلة تشیر إلیها واحدة  صور الجمل معنا

من مجموعها، من غیر أن یمكن فصل بعضها عن بعض، وٕافراد شطر 

منها جملة واحدة من أي موضع كان أخل من شطر، حتى إنك لو حذفت 

   .)١(المغزى من التشبیه"بذلك 

في هذه اآلیة أرحب بكثیر من اآلیة السابقة،  وسعته التشبیه مدى

یشتمل على كل هذه المعاني  و، وٕانه لتشبیه بدیع، أن یكون بهذه الرحابة

  لیسیر بها إلى غایة واحدة. ثم یؤلف بینها جمیعاً ، 

فیه إمكانیة التعبیر عن مثل هذه  ، تشبیه إذاً وهذا النوع من ال

  العمیقة والمركبة والواسعة.  ، المواقف

، والمواقف النهوض بالمعاني المركبة وفیه بعد غور، وبه یمكن 

  واللحظات الشائكة. ، الملبسة

هذا النهج من التشبیه فیه من  ، ألنعلى كل حال  طریق شاق لكنه 

 خاص ، لطفء الكثیر ، كما یشتمل على العالیة الشي الدقة في الصنعة

ف واالتفاق بین بمواضع التآل دقیقة خبرة،و  من العلم بما یجمع المعاني

  العناصر العدیدة .
                                                           

  ١٠٩) أسرار البالغة، ص ١(
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أهل  لشعراء ، ولم یحاولهلكل ذلك ربما لم تتعلق به همم أكثر ا 

إال في أضیق الحدود، وبأقل العناصر، كما حصل في بیت بشار  ،األدب

وآخرین في  ، في المشبه فحسب حیث جمع بین عنصرینبن برد السابق، 

  المشبه به.

اف الشعراء عن هذا النهج سبب إضافي ، وهو ر وربما كان النص 

أضعف من صوت  كان عن هذا الفن ، الكشف أن صوت عبدالقاهر في 

راء إلى الجانب الخارجي عش، الذین وجهوا أنظار ال الكثرة الكاثرة من النقاد

الشعراء إلى أن التوفیق إلى جمع أكبر عدد  رانظوا ألفت ث، حیمن التشبیه

وغایة ال یحققها من التشبیهات في بیت واحد، أمر في نهایة الفصاحة، 

  .إال فحولة النظم 

واستغلوا قدراتهم في اللمح  ، البابومن هنا تسابق الشعراء في هذا 

جمع أكبر  حتى یتسنى لهم ، براعتهم في االختصاراستعانوا بو  ، واإلشارة

  .)١(في أقل قدر من األلفاظ ، قدر من التشبیهات

بیه ، الذي ورد في اآلیتین، كان الحق إن هذا النهج في التش وفي

، من الفن فتحوا أبواباً  بما ر ، ل ولو فعلوا . ه الشعراءینبغي أن یتسابق فی

                                                           

 .٤٦٠-١) ینظر العمدة، ١(
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سدت ، و علیهم سبل المعاني ضاقت  . بعد أن حاجة إلیهاال أشد فيكانوا 

  .م أبواب كثیرة من فنون القول دونه

  ثر عبد القاهر فیمن بعده :أ

وفیما نحن بصدده، فإن الزمخشري قد استعار من عبدالقاهر هذا 

 یستحضر ، ثمبعض عباراته حتى ه من ، كما استعارمثیل)الفن الجدید (الت

  .١تنبط منها عبدالقاهر فن التمثیل"التي اس األمثلةكذلك 

في فهم هذا الفن عما حده  لم یخرج  وفي الجملة إن الزمخشري

یشبه اإلضافة، بیان  ، أو شیئاً لكن الذي یعتبر إضافة سلفه ورسمه .

 الزمخشري لقیمة هذا الفن وبیان مكانته، وأنه ال یوجد إال في البیان العالي

كالم أنبیائه، یقول الزمخشري في صدر في  مثل كالم اهللا في كتبه و ،

"     #  $  %  &  '  )  (   *   ! ] لى: تفسیره قوله تعا

  2  1   0  /  .  -  ,  +Z ] یقول الزمخشري ]١٧البقرة .

شأن لیس ستحضار العلماء المثل والنظائر، األمثال وا "ولضرب العرب

في إبراز خبیات المعاني، ورفع األستار عن الحقائق، حتى  ، بالخفي

                                                           

ظر: الزمخشري: الكشاف: تح: عبدالرزاق المهدي، دار إحیاء التراث العربي، ) ین١(

  .١/٨٣، ٢٠٠٣، بیروت، ١ط
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تیقن والغائب المالمتخیل في صورة المحقق، والمتوهم في معرض تریك 

ي، وألمر ع لسورة الجامح األبكیت للخصم األلد وقمكأنه مشاهد. وفیه تب

ما أكثر اهللا في كتابه المبین وفي سائر كتبه أمثاله، وفشت في كالم 

  .)١("لیه وسلم، وكالم األنبیاء والحكماءرسول اهللا صلى اهللا ع

ي صورة م فویریك المتوه ، أما أن التمثیل یظهر خیبات المعاني

 هو ، ما تفرد به الزمخشري، ولكن )٢(لقاهرعبدا المتیقن، فهذا شيء بینه 

تفرد به النمط العالي من الكالم، والقسم یشيء  )  كأنهبیانه أن (التمثیل

  الشریف منه.

وأعادوا كالمه، وال سیما  ومن بعد الزمخشري تناقل أهل التفسیر رأیه

  منها . یل في عدة آیاتأوائل سورة البقرة، حیث یحضر التمث في

في  ، وعند أبي حیان كذلك)٣(نجد ذلك عند أبي السعود في تفسیره 

ویفصل القول  ، )٢(البیضاوي أیضَا  الزمخشري ، ویستعین بكالم)١(تفسیره

                                                           

  .١/٣٥) المصدر السابق: ١(

 .١٢١) ینظر: أسرار البالغة، ص ٢(

، ٤) ینظر: أبو السعود العمادي: تفسیر أبي السعود، دار إحیاء التراث العربي، ط٣(

  .١/٥١، ١٩٩٤بیروت، 
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صاحب الحاشیة على تفسیر البیضاوي  ،)٣(فیه كذلك الشهاب الخفاجي

  وغیرهم.

وما صاغه  ، بدالقاهرلم یخرج كل هؤالء عن رأي ع ، وعلى الجملة

  من بعد الزمخشري. 

  

  

  : الخالصة

آن، وكشف فن اهتدى إلیه عبدالقاهر في آیات من القر  والتمثیل إذاً 

طریق االهتداء إلیه ، وسبیل وبین أن  علیه،  عن مدى اإلحكام الذي بني

. كما أبان والعمل على أصوله  ، الخبرة بأحكام النحوب یكون التوفیق فیه

                                                                                                                                        

لمحیط : أبو حیان األندلسي : تح : عادل عبد الموجود و علي محمد ) البحر ا١(

  ١/٢٠٨، ٢٠١٠،دار الكتب العلمیة ، بیروت ،  ٣عوض : ط

) ینظر: سعید ناصرالدین البیضاوي: تفسیر البیضاوي، ضمن حاشیة الشهاب، ٢(

 .١/٥٦٣، ١٩٩٧، بیروت، ١ضبطه: عبدالرزاق المهدي، دار الكتب العلمیة، ط

  .١/٥٦٤المصدر السابق، الشهاب الخفاجي، حاشیة الشهاب،  ) ینظر:٣(
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مفرد. حیث یمكن للتمثیل أن ینهض الفه عن التشبیه العن جهة اخت

  فیكشف عن نماذج وصور ومواقف . ،مركبةال يمعانبال

إلى ، لباب جدید  اً تنبیه الشعراء إلى هذا الباب من الفن، فتحكان  و

  إلى وعیهم. اً جدید اً فكر هؤالء الشعراء وتوجه

ة غیر ألن التشبیه المفرد یعبر عن مشاهد جزئیة، ولحظات قصیر 

الشاعر الفنیة ، وتكبر دائرة  ، وهذا ال یعین على أن تتسع حدقةممتدة

  ، فیقتصر الشاعر على نقل الومضات الیسیرة المتفرقة.مرآته الشعریة 

والتمثیل بامتداده وسعة أفقه، كأنه فكر جدید، یقتضي من الشاعر 

ر ، كي یتمكن من تقدیم صو خاصة  ، یحتاج معه إلى دربةعیًا مختلفاً و 

من  ، وغیر ذلكعن أنماط من البشر في خالئقهم  كشفیمركبة، و 

إلى مهارة فكریة یهتدي بها إلى التألیف  األدیب مما یحتاج معه المشاهد .

، ویجمع المثیل ة، ومعاني كثیرة، فیضم القرین إلى قرینهبین أشیاء عدید

 المشهد،و  و الموقف الكلي ،الصورة المركبة ،إلى المثیل، لتكتمل له

في وعي  ، لطریق جدید ویشبه هذا أن یكون نهجًا فریداً .  المستقل

  شق طریق إلى فنه. ، یضارع الشاعر
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 فنفي  لو استقر ، لذي كشف عنه عبدالقاهروأحسب أن هذا النهج ا

 ، وفي نظم الكالم ونثره  ما الطریقة العفویة اً ، لتراجعت شیئالشعر وغیره 

 ،وتأخذ بعفو الخاطر عتمد على السلیقةت الطریقة التي خرت قلیالً لربما تأ

وهذا ما كان یجله نقاد ت أكثر شعر العرب . أنتج لطریقة التيا هذه

لیس عیبًا لهذه الطریقة ، بل دعوة  وهذا  .الكالم ویرفعون من قدره 

  إلفساح المجال للنهج اآلخر .
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عبد الموجود  أبو حیان األندلسي: البحر المحیط : تح : عادل -١

،دار الكتب العلمیة ، بیروت ،  ٣و علي محمد عوض : ط

٢٠١٠. 

أبو السعود العمادي: تفسیر أبي السعود، دار إحیاء التراث     -٢

 .١٩٩٤، بیروت، ٤العربي، ط

أبو هالل العسكري: كتاب الصناعتین: تح: علي محمد  -٣

، ١البجاوي و محمد أبوالفضل ابراهیم، المكتبة العصریة، ط

 .٢٠٠٦ت، بیرو 

بهاء الدین السبكي: عروس األفراح في شرح تلخیص المفتاح:  -٤

، بیروت، ١تح: خلیل ابراهیم خلیل، دار الكتب العلمیة، ط

٢٠٠١. 

الزمخشري: الكشاف: تح: عبدالرزاق المهدي، دار إحیاء  -٥

 .٢٠٠٣، بیروت، ١التراث العربي، ط

: ابن رشیق القیرواني: العمدة في محاسن الشعر وآدابه: تح -٦

توفیق النیفر ومختار العبیدي و جمال حمادة، المجمع 

 .٢٠٠٩، قرطاج، ١التونسي للعلوم واآلداب والفنون، ط
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الرّماني: النكت في إعجاز القرآن، ضمن ثالث رسائل في  -٧

إعجاز القرآن: تح: محمد خلف اهللا أحمد ومحمد زغلول سالم، 

 .٢٠٠٨، القاهرة، ٥دار المعارف، ط

یضاوي: تفسیر البیضاوي، ضمن حاشیة سعید ناصرالدین الب -٨

الشهاب، ضبطه: عبدالرزاق المهدي، دار الكتب العلمیة، 

 .١٩٩٧، بیروت، ١ط

عبد القاهر الجرجاني : دالئل اإلعجاز : تح : محمود محمد  -٩

 .١٩٨٩، مكتبة الخانجي ، القاهرة ،  ٢شاكر ، ط

عبدالقاهر الجرجاني: أسرار البالغة: تح: محمود محمد  -١٠

 .١٩٩١، القاهرة، ١طبعة المدني، طشاكر، م

محمد شاكر، دار تح: أحمد  الشعر والشعراء: ابن قتیبة: -١١

 .٢٠٠٦الحدیث، القاهرة، 

قدامة بن جعفر: نقد الشعر: تح: كمال مصطفى، مكتبة  -١٢

 .١٩٧٨، القاهرة، ٣الخانجي، ط
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