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 كلية املعلمني يف تبوك -قسم اللغة العربية 
 

 ملخص البحث 
 

   تقوم هذه الدراسة على حماولة استخالص املنهج الذي متيز به كل من عبد القاهر اجلرجاين يف 
 ، ) مفتاح العلوم ( ، والسكاكي والقزويين يف كتابيهما ) وأسرار البالغة ) ( الئل اإلعجاز (بيه كتا
، يف التعامل مع الشاهد البالغي ، بغية الوصول إىل طريقة خترج الشاهد البالغي من ) اإليضاح ( و

 .النمطية واجلمود الذي أصابه يف عصور الشروح واحلواشي والتقريرات 
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 : امت هذه الدراسة على املوازنة بني املنهجني من خالل احملاور اآلتية    وقد ق
 . النوعية  .١

 . الكمية  .٢

 . اجلدة واالنتقاء  .٣

 . التوثيق والنسبة  .٤

 . التحليل والدراسة  .٥

وقد اتضح من البحث أن التميز الذي عرف به عبد القاهر ال يعود إىل الكثرة واجلدة والتوثيق، 
 :  إال أن السر األوضح هو طريقة التحليل والدراسة اليت اعتمدت على ما يلي ألنه وإن كان ذلك مؤثراً

 . التمهيد للشاهد مبا جيعله مقبوالً  .١

 . دعم الشاهد بشواهد أخرى إليضاح جوانب اجلمال فيه  .٢

 .رفد الشاهد مبا يسبقه أو يلحقه من أبيات  .٣

 .عقد موازنات بني الشواهد جيدها ورديئها  .٤

 : اليات الشاهد مع خالل التركيز على العرض األديب جلم .٥

 .تفسري اجلمال يف ثوب اجلمال  

 .خماطبة وجدان امللتقي  

 . تربية الذوق عن امللقي وتدريبه على ذلك  

 . الدعوة الدائمة للتأمل والتفكري والتعمق يف أسرار النظم  

ىت الشعرية عند بينما متيز منهج السكاكي والقزويين باإلكثار من الشواهد القرآنية ، بل وح
 ، لكن املشكلة المتكن يف الكثرة بل يف الطريقة اليت تعامال هبا مع الشاهد، إذ إن عصرها وطبيعة القزويين

 .التأليف فيه ، حنت هبا حنو العناية بالتقسيمات والقواعد ، مما أضعف صلة القارئ بالشاهد ومجالياته 
يد منهج عبد القاهر يف التعامل مع الشواهد   لذا نلخص من هذه الدراسة بأننا حباجة إىل جتد

، وهتتم بانتقاء اجليد من الشواهد الذي يتيح جماالت ) البالغة ( بروح ذوقية تتناسب مع طبيعة هذا الفن 
 .   واسعة للدراسة األدبية 
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عربيـة واإلسـالمية؛ وذلـك أن       أحد يشك يف مكانة الشـاهد يف العلـوم ال          ال

 .الشاهد يعد هو العصب هلا يف مرحلة التنظري، وهو املادة يف مرحلة التطبيق
يقف تأثريها عند هذا احلد بل إهنـا لتكـّون يف جمموعهـا تراثـاً حضـارياً                  والشواهد ال 

 ارتباطـاً ((ميكن التفريط فيه فضالً عن جتاهله؛ ألنه مرتبط بثقافـة هـذه األمـة                لألمة ال 
وثيقاً منذ وقت مبكر من تارخيها، ملا خيتزنه مـن مـوروث ثقـايف وحضـاري يف حيـاة                   
العريب، وملاله من أثر كبري يف تكوينـه األديب واملعـريف، حـىت غـدا ثابتـاً مـن أهـم                     

 . )١ ())ثوابتها
قسـماً مهمـاً مـن      … تشـكل : ((ويقول الدكتور إميل بديع يعقـوب ِإهنـا         

 عن ذلـك تؤلـف جـزءاً مهمـاً مـن تراثنـا األديب               وهي فضالً … تراثنا اللغوي عامة  
 .)٢())واحلضاري

ورغم تنوع الشاهد، يبقى الشـعر هـو األظهـر لكثرتـه وسـريورته ولبنـاء                
، لذلك سنجعل هـذا الشـاهد الشـعري هـو مـدار             قواعد اللغة واالستدالالت عليه   

 .دراستنا هذه
وهنـاك مـن    لذلك كانت العناية بالشاهد قدمية، فهناك مـن يشـرحه ويبينـه،             

ـ ٣٣٨ ت(يوثقه وينسبه، فهذا أبـو النحـاس         ، يشـرح أبيـات سـيبويه، وذاك        )هـ
 .اخلوارزمي  يشرح شواهد اإليضاح، وغريهم كثري

وبدو أن شواهد النحو والصرف واللغة هي من أكثـر شـواهد علـوم العربيـة                
ينفصـل مـن     ثباتاً ؛ الرتباطها بالقواعد اليت بنيـت عليهـا، حـىت شـكلت جـزءاً ال               

 .اليت حظيت هبا على مر العصورمن العناية نعجب افتنا؛ وهلذا فال ثق
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شـواهد النحـو والصـرف واملعـاجم        قد وجـدت يف     وإذا كانت مسة الثبات     
 ألهنا تتعامل مع قواعد وثوابت، فما هو حـال الشـاهد البالغـي الـذي                 وقضايا اللغة 

 .يستشهد به يف قضايا ذوقية مجالية ؟ 
يف  ن الشاهد البالغـي ينبغـي أال حتـده حـدود، ال           أ  – واحلال هذه  –األصل  

يف طريقة حتليله ؛ ألن اهلدف مـن هـذا الفـن هـو               اج به وال  جنوعه وال يف زمن االحت    
ـ عا/ أحد مياري يف أثر الشواهد يف ذلـك، يقـول األسـتاذ            تربية الذوق، وال   د سـليم   ي

ف دررهـا،   إن لشواهد البالغة أمهية كربى يف تـذوق أسـرارها، واستكشـا           : ((احلريب
 .)٣())…وتفيؤ ظالل البيان يف أعلى مراتبها

والشاهد البالغي ميتاز عن غريه مبيـزات ترجـع إىل وظيفتـه واجملـال الـذي                
 .يتحرك فيه

فأما وظيفته فهـي القصـد إىل كشـف اجلوانـب الفنيـة واألبعـاد الدالليـة                 
حـدة بـل    بد أن تكون النظرة إىل الشـاهد غـري مو          للتركيب اجلميل، ومن هنا كان ال     

متجددة مع كل دراسة، متميزة مع كـل حتليـل، وهـذا خبـالف الشـاهد النحـوي                  
 .والصريف الذي ُيوَرد لقضية حمددة وقاعدة معينة

كما أن جمال الشاهد البالغي أرحـب، واالختيـار فيـه أوسـع أفقـاً، فهـو                 
يشمل كالم خلص العرب وكذلك كالم املولـدين، بينمـا علمـاء اللغـة والنحويـون                

ـ ١٩٩ت(شهدون إال بشعر حقبة زمنية حمددة، فأبو نـواس        يست ال  ومـن عاصـره     )هـ
 .)٤(ومن جاء بعده خارج نطاق االستشهاد عندهم

ـ )هـ٤٥٦(وكما أورد ابن رشيق    املولودن يستشهد هبم يف املعـاين، كمـا        ((  ف
 .)٥())يستشهد بالقدماء يف األلفاظ

 .)٦(لتنوع والتمايزوهذا االتساع يف جمال االستدالل أتاح للشاهد البالغي ا
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يتهم الشاهد البالغي أنـه بعـد عصـر ازدهـاره علـى يـد عبـد القـاهر                   

، قد أصابه اجلمود، وتسللت إليـه النمطيـة املعروفـة يف كـثري              )هـ٤٧١ت(اجلرجاين
حييـدون   من شواهد العربية ، فأصبح الدارسون يـرددون شـواهد معينـة حمفوظـة ال              

 .يتميزون حىت يف طريقة حتليلها وقراءهتا  العنها، و
 واملتأمـل يف جمـال الشـعر والعـروض والنحـو           : ((يقول حممد أمني  املؤدب    

، يدرك مظاهر ذلك الثبـات دون كـبري عنـاء، وتأسيسـاً علـى               ) للنمذجة(البالغة  و
 قـد حـددوا للبالغـة العربيـة موضـوعها،           -عرب تاريخ البالغة  - ذلك فإن البالغيني  

ا هلا إطارها، كما حددوا هلا املـادة الـيت يسـتند إليهـا الـدرس البالغـي، ويف                   ورمسو
 .)٧())…مقدمتها الشاهد الشعري

وهذه النظرة هي السائدة عـن الشـاهد اللغـوي عمومـاً، ويـدخل ضـمنه                
ختلو من احلقيقة؛ ألن هذا األمر حيـس بـه كـل مـن               شك ال  الشاهد البالغي، وهي بال   
 .ة عموماً، وحلظ بعني البصرية شواهدهااطلع على املراجع العربي

بل إن األمر يتعدى هذا أحياناً إىل أن يكون الشـاهد الواحـد دائـراً يف أكثـر                  
عبد السالم حممـد هـارون يف كتابـه الشـهري           / من علم وفرع، وإىل هذا يشري األستاذ      

الشاهد الواحـد قـد يستشـهد بـه يف أكثـر مـن              ((معجم شواهد العربية، فيذكر أن      
 .)٨())ويف عدة أهداف علميةغرض، 

نوافقـه    فإننـا ال   ، ما ذكر يف العمـوم     يف األستاذ املؤدب    نشاركوحنن وإن كنا    
على أن تكون منطية تكرار الشاهد هـي مثـار اإلشـكال يف القضـية فحسـب ، بـل                    

 . األمر يتعلق أيضا مبنهج التعامل معه 
ــواهد الن  ــة يف ش ــت مقبول ــة إذا كان ــات والنمطي ــو وال شــك أن الثب ح
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ميكن أن تقبـل حبـال يف شـواهد البالغـة، وإذا كانـت الشـواهد                 والصرف، فإهنا ال  
األخرى قد يكتفى منها بتعيني الشاهد ووجه االستشهاد، فـإن شـواهد البالغـة حتتـاج                

 .إىل نظر عميق يف التحليل وبيان أسرار اجلمال دون تقيد بزمن أو منط معني
أصـاب الشـاهد البالغـي بعـد         وا ما واحلق أن الذين درسوا تاريخ البالغة حمل      

عهدها الزاهـر على يد عبد القـاهر مـن تراجـع ، فجـاءت إشـاراهتم املتعـددة إىل                   
ـ ١٣٤٥ت (التكرار والنمطية والنقل، يذكر الشيخ أمحـد مصـطفى املراغـي            أن  )هـ

يقتـدون بـه يف وضـع هـذه         ) ((البالغـة   ( عبد القاهر كان إماماً ألهل هـذا الفـن          
ة شرحها وبياهنا، وأخذوا األمثلـة والشـواهد الـيت ذكرهـا يف كتبـه               املباحث ، وطريق  

 .)٩())…إن من جاء بعده عيال عليه: قيل ومل حييدوا عنها، حىت قيل وحبق ما
فقـه  ا الشيخ املراغي يف اإلشـادة بعبـد القـاهر إال أننـا ال نو              تناشاركم رغمو

سـنعرف أن اخلطيـب     ؛ ألننـا    )) ومل حييدوا عنـها   : ((ذكر خصوصاً قوله     على كل ما  
 .وهو من أشهر من أفاد من عبد القاهر قد حاد كثرياً عن شواهد عبد القاهر

حـل بـاألدب عمومـاً ، وخاصـة يف القـرن             ويذكر الدكتور شوقي ضيف ما    
: بعده من نضوب ومجود، ويقول عـن البالغـة يف خضـم ذلـك              السادس اهلجري وما  

عقول ومـن اجلمـود جنـدها تسـري         وهذه الظاهرة نفسها من التكرار ومن إجداب ال       ((
ـ ٥٣٨ت(بني أصحاب البالغة بعد عبد القاهر والزخمشري       يـأتون   ، فـإذا هـم ال     )هـ

لتالميـذهم،  ] أي قواعـد البالغـة    [فاألساتذة يدرسـوهنا    … جبديد يف مباحثهم البالغية   
القـاهر   جيلبونـه مـن لـدن عبـد        وقد يؤلفون فيها، دون عنايـة بالنصـوص إال مـا          

ظن أهنم حيتفظـون بتحليالهتمـا البديعـة لنصـوص الشـعر والنثـر،           ت والزخمشري، وال 
وآي الذكر احلكيم، فقد كان ينقصهم الذوق املرهـف واحلـس احلـاد، كمـا كانـت                 
تنقصهم امللكة البصرية اليت تستطيع حتليل النماذج األدبيـة ، وتـبني مـواطن اجلمـال                

ـ      )١٠())اخلفية فيها، بل أيضاً املواطن الظـاهرة       م الـدكتور شـوقي     ، وواضـح مـن حك
ضيف بأنه حييل بالالئمة على أصحاب املختصرات والشروح الـذين عـد مـن أوهلـم                
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 .)١١()هـ٦٢٦ت( والسكاكي)هـ٦٠٦ت (الفخر الرازي
ميكـن   نوافقه يف أنه كان ينقصهم الذوق املرهف واحلـس احلـاد، فـال           وحنن ال 

من حس مرهـف مـن أعجـب بكتـب عبـد القـاهر وفهمهـا         أن خيلو من ذوق وال  
ـ ٧٣٩ت(وجعلها نرباساً، ومن فعل ذلك غـري الـرازي والسـكاكي والقـزويين              )هـ

 .الذين تتجه إليهم سهام االهتام ؟ 
لكن السر ليس يف قلة الذوق واحلس املرهف فيهم، بـل هـو سـلطان العصـر                 
الذين يعيشونه، ورغبتهم تقدمي منوذج يف الدرس البالغي يتـواءم مـع عصـرهم، وحنـن                

 أضر بالبالغة مـن ناحيـة اجلـور علـى التحليـل األديب البـديع،                نوافق أن هذا املنهج   
 -شـك  بـال -وأحسن إىل البالغة يف حفظ ومجـع أهـم أسسـها، وإن كنـا حنبـذ                 

االنفكاك عن سلطان القاعدة إىل معامل مجالية عامة مدعومـة بشـواهد ثريـة، ومنتزعـة                
 .من خالل حتليالت بديعة

ؤهلـه لـذلك، لعـل مـن أمههـا          بد للشاهد البالغي من مسـات ت       لذا كان ال  
اجلمال والروعة، وكثرة املاء والرواء، واجلزالة والقـوة، والتجـدد واحليويـة؛ ذلـك أن            

 .ُيحد  يتوقف وال الشاهد البالغي يتنامى مع تنامي اجلمال، واجلمال ال
يؤثر علـى الـدرس البالغـي مجـود الشـاهد، ومنطيتـه              لذا كان من أسوأ ما    
 .ال فيهوضعف استكناه مواطن اجلم

فهل كانت تلك الدعاوى بعد هذا صحيحة، وهـل نضـبت شـواهد البالغـة،          
 املنهج الذي اتبعته أهم مدارس البالغة يف التعامل مع الشاهد؟ وقل ماؤها وما
 .ستحاول هذه الدراسة اإلجابة عنه هذا ما
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ـ           دة، حـىت اسـتقرت     مرت البالغة شأهنا كشأن كل العلوم العربية بـأطوار ع

 . سيصبغ بسمات كل طورلشاهدمن البدهي أن التعامل مع اهي عليه، و على ما
وحنن هنا لن نكتب يف تاريخ البالغة، ألن ذلك أمر خـارج عـن إطـار هـذه                  
الدراسة ، وإمنا سنبدأ بالنموذج الذي قيل إنه هو احملتذى وهـو عبـد القـاهر ، الـذي                   

 . يف النحو)هـ١٨٠ت (شأنه يف البالغة كشأن سيبويه
نصادر جهـود الـذين سـبقوا عبـد القـاهر يف البالغـة، بـل                 وحنن هبذا ال  

جهودهم مشكورة معروفة، لكنها كانت منثورة منشورة، فلما جاء عبـد القـاهر مجـع                
ذلك كله وحدد معامله ، وزاوج بني التـنظري املقبـول والتطبيـق الشـائق ، يف كتابيـه                   

 .)١٢(أسرار البالغة ودالئل اإلعجاز
 ).طور االزدهار واإلبداع(وهو هبذا ميثل الطور األول 

تالمهـا مـن أصـحاب الشـروح يف          مث يأيت بعده السكاكي والقـزويين ومـن       
 ).طور التقنني والتقعيد: (طور آخر ميكن أن نسميه

وسنتحدث عن منهج التعامل مع الشاهد البالغي عنـد هـاتني املدرسـتني مـن               
 :يأيت  خالل ما

              .النوعية -١
             . الكمية -٢

 . اجلدة واالختيار-٣              
                              . التوثيق والنسبة  -٤

 . التحليل والدراسة-٥              
M@@
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אאאאK
لـك أنـه يف     كان الدرس البالغي شيئاً، وأصبح بعد عبد القاهر شـيئاً آخـر، ذ            

كتابيه دالئل اإلعجاز وأسرار البالغة قد هبر مبنهجه كل من جاء بعـده حـىت قـال فيـه                   
وكل من جاء بعد عبد القاهر، فمن نور علمـه قـبس، ومـن ينبـوع حبـره                  : ((املراغي

 ، وحنـن إذ     )١٣())زيد بعد من املسـائل فقشـور ال يضـري العـامل تركهـا              اغترف، وما 
نتفـق   القـاهر وكتابيـه، ال      على إبراز مكانـة عبـد      -اهللارمحه  -نوافق الشيخ املراغي    

 .يستقيم معها إبداع  قيمة له؛ ألن هذه النظرة ال أضافه غريه ال معه يف أن ما
شك أن كتايب عبد القاهر فيهما كثري من قضـايا النقـد والبالغـة ؛ لـذا                  وال

صـحاب  حظيا باهتمام مشترك من النقاد وأرباب البالغـة منـذ القـدم ، بـل حـىت أ                 
ــداراً   ــون م ــلح أن يك ــا يص ــدالقاهر م ــدوا يف آراء عب ــة وج ــات احلديث النظري

 .)١٤(لبحوثهم
وإذا كان حمط التميز عند عبد القاهر هو ما أورده مـن آراء تـنم عـن عقليـة                   
عظيمة ، فإن منهجه يف التعامل مع الشواهد اليت أوردها، والـيت قـد يكـون مسـبوقاً                  

متيز به أيضاً ، وهذا املنهج هو مـا فقـده كـثري مـن               يف اختيار بعضها ، هو من أظهر ما         
 -:نهج من خالل ما يأيتهذا املوسنتناول ، املتأخرين ، وهذا ما سنركز عليه هنا

١JאW
استشهد عبـد القـاهر يف كتابيـه الـدالئل واألسـرار بالشـعر، والقـرآن،                

 .واحلديث، واألقوال املأثورة، واحلكم واألمثال
 كله تبني أن الشعر هـو الطـاغي، حيـث زادت شـواهده يف               وبالنظر يف ذلك  

الكتابني على التسعمائة شاهد، كانت قريبة من املناصـفة يف كـل كتـاب؛ بينمـا جنـد                  
تبلـغ املائـة، وأمـا       عدد اآليات يف الدالئل تقل عن املـائتني قلـيالً، ويف األسـرار ال             
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 .لكتابنياألحاديث واآلثار واألمثال واحلكم فهي قليلة عموماً يف ا
وهذا يعين أن الشاهد الرئيس الذي اعتمد عليـه عبـد القـاهر هـو الشـعر،                 

 .تعدم يف كل صفحة أن تطالع بيتاً أو أبياتاً وهذا أمر واضح يف كتابيه، فأنت ال
يكـن  مل  وقد يعاب هذا على رجل اعـتىن باإلعجـاز، ويـربز السـؤال ِلـَم                

 . القرآن هو شاهده األول؟
مبعاب عليه؛ ألن ما كتبه يعـد يف تأسـيس أركـان هـذا              وهذا لو تأملناه ليس     

ورمبـا يكـون    : ((الفن، ورسم معامله ، يقول الدكتور أمحد بدوي مفسـراً هـذا األمـر             
خالصـاً لشـرح املقيـاس الـذي        ] الدالئل  [  سر ذلك يعود إىل أنه أراد أن جيعل كتابه        

ت ، فـبني معـىن      يقاس به إعجاز القرآن، وهو بالغته الـيت ترتفـع إىل أمسـى الـدرجا              
 .)١٥())البالغة، وترك للقارئ الناحية التطبيقية على القرآن

يزال هو املـورد الـذي يعـاد إليـه ملعرفـة             شك أن شعر العرب كان وال      وال
يعـين أننـا     يضري القرآن وال ينقص مـن مرتلتـه، وال         قوانني العرب يف الكالم، وهذا ال     

 وهـو حـرب   -َرِضـَي اللَّـُه َعْنهمـا   -جعلنا الشعر أصالً للقرآن، وقد كان ابن عبـاس    
فيـه هكـذا وهكـذا، أمـا        : يسأل عن الشيء بالقرآن، فيقول      ((األمة وترمجان القرآن    

 .)١٦())مسعتم الشاعر يقول كذا وكذا
وهبذا نعلم أنه ليس بغريب علـى عبـد القـاهر أن يكثـر مـن االستشـهاد                  

 دراسـة األسـاليب،     بالشعر الذي ميثل عصوراً عدة، ومشارب متنوعـة؛ ألن املقصـود          
وعبـد  ((والوقوف على أسرار التراكيب، اليت ميكن من خالهلا دراسـة أسـرار القـرآن               

احلـديث يف اإلعجـاز      القاهر يف منهجه هـذا يبغـي أن يسـوق دليـل اإلعجـاز، ال              
 .)١٧())والتفسري للقرآن

كما أن الشعر يتاح فيه من املوازنـات بـني اجليـد والـرديء مـاال يتـاح يف                   
 .)١٨(للموازنات عنده شأن ال خيفى ، لذا احتفى بالشعر وأكثر منهالقرآن، و
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وعلى هذا فلو نظرنا إىل اآليات اليت ساقها عبـد القـاهر، والـيت تزيـد علـى                  
مائتني وستني آية جند أهنا غري قليلة ؛ ألنـه مل يؤلـف كتابـاً يف إعجـاز القـرآن ، أي                      

ـ    يبحث أصالً يف القرآن، بل ألف كتابـاً يف         يت نتوصـل هبـا إىل اإلعجـاز،        الـدالئل ال
 .ميثل ذلك  وذلك مرده لغة العرب ومعرفة أساليبها، والشعر خري ما

٢JאK
قدمنا أن شواهد عبد القاهر الشعرية تزيد علـى التسـعمائة ، والقرآنيـة تزيـد         

 .على املائتني واخلمسني، والبقية قليلة
ني، وغنائهمـا باملـادة     وهذا يعطينا مؤشراً مهمـاً لكثـرة الشـواهد يف الكتـاب           

 .التطبيقية
وال نكاد جند بعد عبد القاهر أحداً من البالغيني بلغـت لديـه الشـواهد هـذا                 
املبلغ من الكثافة والكثرة، ومما الشك فيه أن كثرة الشـواهد لديـه، ودقـة اختيارهـا،                 

 الوجه األديب اجلميـل الـذي تتميـز بـه           تقد أسهمت يف رفع مكانة الكتاب، وأوضح      
، لكنها ليست السبب الـرئيس يف متيـزه يف هـذا اجملـال، بـل مـامييزه هـو                    دراسته

 . ماسنعرفه عنه من تفرد يف التحليل والدراسة
٣JאאK

 ال يزعم أحد أن عبد القاهر قد ابتكر تلـك الشـواهد كلـها، مبعـىن أنـه مل                   
بـه هـو اختيـاره،      يتابع أحداً قبله يف بعضها، وهذا أمر ال يعيبه، لكـن الـذي يتميـز                

ـ ٣٢٨ت(فكما قال ابن عبد ربـه      اختيـار الرجـل وافـد      : (( يف عقـده الفريـد     )هـ
  .)١٩())عقله

وقد اتضح عند عبد القاهر حسن اختيار الشواهد وانتقائـه ملـا يكـون مناسـباً          
 .للغرض الذي يود التحدث فيه
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يقول الدكتور عبد الكرمي األسـعد يف معـرض موازنتـه بـني عبـد القـاهر                 
فعبد القاهر امتاز بإيثاره اسـتعمال الشـواهد املختـارة بصـورة عفويـة              : ((كيوالسكا

طبيعية ال قسرة وال تكلف فيها، وباستنباطه ما يشـاء مـن القواعـد البالغيـة منـها يف             
  )٢٠( ))…يسر وبساطة

وجند يف كالم عبد القاهر ما يشري إىل معاناتـه يف تصـفح الـدواوين واختيـاره                 
مث إنـك حتتـاج أن تسـتقري        : (( فها هو ذا يقـول يف الـدالئل        الشاهد املناسب منها ،   

 ، فهـذه    )٢١())عدة قصائد، بل أن تفلي ديواناً من الشعر، حىت جتمع منـه عـدة أبيـات               
ـ              عر الـذي حيمـل مسـات       معاناة حقيقية تدل على اهتمام بـالغ يف التنقيـب عـن الش

 .خاصة، فليس كل شعر حري بالتأمل وال بالدراسة واالهتمام 
ـ          ومن    أن  منـه ال يسـتغرب    كان هذا اهتمامه وتلك نظرته إىل جيد القـول، ف

يكون ملماً مبثل هذا القدر من النماذج اجلميلة، بل وبغريهـا، ألنـه كمـا يقـول عنـه                   
كـان حميطـاً بنمـاذج الشـعر العـريب          : ((الدكتور شوقي ضيف بعد دراسة لكتابيـه        

  .)٢٢( ))…وفرائده
ن مقياسها اجلمال أيـاً كـان قائلـه سـواء           ومما يدل على هذا أن استدالالته كا      

 .أكان من القدماء أم من احملدثني ؛ لذا تنوع الشعراء الذين استدل بإبداعهم
فنجد أشعاراً للجاهليني ولإلسالميني، وإن كانت بدرجـة أقـل مـن غريهـم،              
ويتضح ملن تأمل شواهده كثرة ورود شـعر الشـعراء العباسـيني وخصوصـاً األعـالم                

 ابــن املعتــزو )هـــ٢٨٥ت(، والبحتــري)هـــ٢٣١ت(أيب متــام: منــهم أمثــال
 وقد اسـتدل الـدكتور مصـطفى اجلـوزو هبـذا            ،)هـ٣٥٤ت( واملتنيب )هـ٢٩٦ت(

عمود البالغة مركوز علـى شـعر هـؤالء العباسـيني           ((التركيز على الشعر العباسي بأن      
تشـهد  أيب متام والبحتري واملتـنيب، أمـا اجلـاهليون واإلسـالميون فقلمـا اس             : الثالثة

 . ) ٢٣())البالغيون بشعرهم
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وهذا احلكم يف جممله صحيح خصوصاً عنـد عبـد القـاهر اجلرجـاين، لكـن                
الذي ال يقبل أن الدكتور اجلوزو قـال يف االسـتدالل علـى االقتصـار علـى شـعر                   

) ٤١٠ت(بل أوضح داللة من ذلـك أن يستشـهد اجلرجـاين بـابن بابـك                : ((احملدثني
  .)٢٤()) واإلسالميني باستثناء بعض األموينيويضرب صفحاً عن كل اجلاهليني

 بشـعر   استشـهاد عبـدالقاهر    فهو هنا يعمم تعميماً غري مقبول ؛ ألنـه ينفـي          
 . اجلاهليني وكثري من اإلسالميني

يكفي دليالً وبل هناك جاهليون، وشعراء من صدر اإلسالم وآخرون من غريهم ، 
ار البالغة بشعر أكثر من مائة ومثانني على هذا أن نعلم أن عبد القاهر قد استشهد يف أسر

شاعراً ، وفعل مثل ذلك يف الدالئل ، بدءاً من اجلاهليني وانتهاًء بعصره، لكن النسب 
  .ختتلف، والكثرة بال شك للعباسيني

وهـو مـن    -وقد أورد الدكتور اجلوزو إحصاءات تظهر حيـازة ابـن املعتـز             
 ، مث يليــه البحتــري علــى قصــب الســبق يف عــدد الشــواهد -شــعراء الصــنعة

ـ ٢٣١ت( مث أبـو متـام     )هـ٣٥٤ت( مث املتنيب  )هـ٢٨٥ت( ، وكـان اعتمـاده     )هـ
لوجد أن ابـن املعتـز قـد كـان يف           ) الدالئل  ( ، ولو أنه نظر يف       )٢٥(على أسرار البالغة  

ـ               شـاهداً،  ) ٥٧(ذيل القائمة بأبيات ال تصل العشرة، بينما يتقدم يف املقدمـة املتـنيب بـ
ـ   ـ    ) ٤٨(يليه البحتري ب شـاهداً، ولعـل السـبب يف تقـدم         ) ٤٥(شاهداً، مث أبو متام ب

ابن املعتز يف األسرار أنه كثري التصوير وميدان ذلك مباحـث كتـاب أسـرار البالغـة ،                  
أما البقية فشواهدهم متقاربة يف الكتابني، ولو أردنـا أن نضـع جـدوالً هنائيـاً حلجـم                  
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 :سرار لكانت على النحو اآليتشواهد هؤالء الشعراء يف الكتابني، الدالئل واأل

اجملمـــوععدد الشواهد يف األسرارعدد الشواهد يف الدالئلالشاعـــر
 ٩٨ ٤١ ٥٧ املتنيب
 ٩٥ ٤٧ ٤٨ البحتري
 ٨٢ ٣٧ ٤٥ أبو متام
 ٦٠ ٥٣ ٧ ابن املعتز

   ٣٣٥ 
 

وليس خيفى على أحد اهتمام عبد القاهر بشـعر هـؤالء الشـعراء، يكفـي يف                
أن جمموع شعرهم الذي استشـهد بـه قـد زاد علـى ثالمثائـة شـاهد،                 ذلك أن نعلم    

 تقريباً، وتظهـر عبـارات اسـتجادته ألشـعارهم           الشعرية وهذا يعادل ثلث استشهاداته   
أكثر من غريهم، ومعرفة ذلك ال حتتـاج إىل كـبري عنـاء ملـن تصـفح كتابيـه، أمـا                     

نـك ال تكـاد جتـد       وإ: (( فإنه يصرح بإعجابه به يف مثـل قولـه           -خصوصاً–البحتري  
شاعراً يعطيك يف املعاين الدقيقـة مـن التسـهيل والتقريـب، ورد البعيـد الغريـب إىل               

 .)٢٦())باب مبلغهالاملألوف القريب ما يعطي البحتري، ويبلغ يف هذا 
وتقول الدكتورة جناح الظهار عن هذا األمر بعد دراسـة مستفيضـة لشـواهد               

يف ] أي البحتـري    [ د مبعظـم أبياتـه      ويف الـدالئل كـان يستشـه      : ((دالئل اإلعجاز 
 عـاب   -غـري بـاب املوازنـة     -له إال على موضع واحـد        مواقع االستحسان، فلم أقف   

  .)٢٧())فيه البحتري
ولعل سر إكثاره من شعر احملدثني هو ما فيه من طرافـة وجـدة تسـاعده علـى              

  .)٢٨(إظهار ما يريد من مجاليات الكالم
د يف مؤلفـات البالغـة ؛ ألن إيـراد          وهذا املنهج هو الـذي ينبغـي أن يسـو         
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الشواهد من إبداعات العصر أقـرب إىل استبصـار جوانـب اجلمـال ، مـن شـواهد                  
بعيدة يف صورها عن الزمن الذي يؤلف فيه املؤلف كتابـه، مـع االحتفـاظ بالسـمات                 
األصلية واملعامل العامة جلماليات القول العريب ، وهذا مـا فقدتـه كـثري مـن املؤلفـات                  

 .ت عبد القاهراليت تل
٤JאאWJ

يعد توثيق الشواهد مؤشراً على دقة الكاتب وإحاطته مبـا ينقـل ، وقـد ألفـت      
مؤلفات من أهدافها توثيق الشواهد وردها إىل مصـادرها ونسـبتها إىل قائليهـا ، مـن                 

 .ذلك يف البالغة 
 . شرح أبيات اإليضاح ، لفخر الدين اخلوارزمي   -

 .)هـ٩١١ت (  املفتاح للسيوطي شرح أبيات تلخيص -
 .)هـ٩٦٣ت  ( للعباسيعلى شواهد التلخيص معاهد التنصيص -
ــدرر يف حــل أبيــات املطــول واملختصــر ، حلســني العــاملي  -  عقــود ال

 .) هـ ١٠٧٦ت ( 
القول اجليد يف شرح أبيات التلخـيص وشـرحيه وحاشـية السـيد ، حملمـد                 -

 ) .هـ ١٣٢٩ ت (ذهين 
 ، تعـتين بالنسـبة والتوثيـق        )٢٩(ها واملطبـوع  وكل هذه الشروح املخطوط من    

 .إضافة إىل الشرح والبيان 
ولعل مما أحوج إىل هذا النوع من التأليف، عدم العناية الكافية جبانب النسبة 

ذلك أن اهلدف األساس كان مالحظة ((والتوثيق، عند واضعي أصول فنون اللغة املختلفة، 
 املالحظة، وللتتبع والوصول هلذه الغاية مل تنل اللغة، والوصول إىل القواعد من خالل هذه

).٣٠ ()) االهتمام واالستقصاء-كنسبة النصوص لقائليها–فكرة جزئية    
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ومن خالل تتبع منهج املدرستني ، يتضح لنا تفاوتـا واضـحا يف العنايـة هبـذا                 
  بنسـبة البيـت إىل قائلـه ، وأحيانـاً يعـزوه             يعتين عبد القاهر يف أغلب شواهده    األمر، ف 

  . )٣١(إىل بعض من أورده
وقد تتبعت شواهده يف كتاب الدالئل وما أحلق به ، فوجـدت أنـه أغفـل مـا                  
يقارب مائة ومخسة وأربعني شاهداً دون نسبة ، منـها مـا يقـارب عشـرين شـاهداً يف                   

ـ   جممـوع الشـواهد     مـن أصـل       املالحق ، والباقي يف صلب الـدالئل،          اربالـيت تق
 ، وقد ظهر أنه أحياناً يسرد جمموعـة شـواهد قـد تصـل إىل                شاهداً) أربعمائة ومثانني   ( 

 ، وأحيانـاً ينسـب يف أول الكتـاب ويتـرك بعـد        )٣٢(عشرة ال ينسب منـها واحـداً      
  .)٣٤( ، وأحياناً يهمل يف املوضعني، يف أول ذكره ويف اإلعادة)٣٣(ذلك

وهذا يعين أن جل شواهده منسوبة، وهـذا يـدل علـى إحاطتـه مبـن ينقـل                  
يأخـذان عنـه مـا      ) السـكاكي والقـزويين   (ذ شعرهم، وقد اتضح يل أن       عنهم ، ويأخ  

نسب، ويتركان ما ترك ، ولكن السكاكي خصوصاً قـد يـدعوه االختصـار إىل إمهـال                 
ما نسبه عبد القاهر ، أما القزويين ففي الغالب يوافقـه ويتابعـه ، وسـيأيت بيـان ذلـك                    

 .يف موضعه إن شاء اهللا 
٥JאאאאK

لعلي ال أبالغ إذا قلت إن أبرز ما مييز عبـد القـاهر يف هـذا املضـمار قدرتـه                    
الفائقة على حتليل الشواهد، وتفسري أسرار اجلمال فيهـا، علـى حنـو مل نشـهد مثلـه                  

 . عند السابقني هبذه السعة والكثرة والثراء، ومل نشهد مثله عند الالحقني له
 يف بعـض الشـواهد ، لكنـه         قد يشترك عبد القـاهر مـع بعـض السـابقني          

بطريقته يف التعامل معها نقلها من طور التكرار واالبتـذال إىل طـور اجلـدة والطرافـة ،                  
ولـو نظرنـا إىل     : (( عن شواهد عبدالقاهر يف أسـرار البالغـة        عايد احلريب /يقول األستاذ 

 تأثره يف جانب الشواهد لوجدناه يف الغالب تأثراً شـكلياً، فنجـد أن معظـم شـواهده                
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، واملوازنــة )هـــ٢٩٦ت(قــد وردت يف كتــب الســابقني، كالبــديع البــن املعتــز
ـ ٣٧١ت(لآلمدي ـ ٣٦٦ت(، والوسـاطة للجرجـاين    )هـ   ، والكامـل للمـربد     )هـ

 .إخل …)هـ٢٨٠ت(، والشعر والشعراء البن قتيبة)هت٢٨٥ت(
ولكن مضمون حديثه عن هـذه الشـواهد يفـوق كـثرياً مـا كتبـه عنـها                  

  .)٣٥())السابقون 
د جتد أحداً تعـرض لدراسـة كتـب عبـد القـاهر إال ويشـيد هبـذا                  وال تكا 

اجلانب الرائع عنده ، كما أن من املشهود به أن عبد القاهر حاول وضـع أسـس هـذا                   
 التقسيمات، وقد كان ذلـك ، ومـع هـذا ال جنـد أثـراً                شيئا من الفن، وهذا يقتضي    

كـان  : ((رجـاين لتلك التقسيمات يف جتفيف أسلوب العرض، ذلك أن عبـد القـاهر اجل            
له حس مرهف، وبصرية نافذة ، استطاع هبما على الرغم مـن حماولتـه وضـع القـوانني           
لنظرييت املعاين والبيان، أن جيعـل منـهما بنيـتني حيـتني ختلـوان متامـاً مـن جفـاف                
النظريات وقواعد العلوم، بل لكأهنمـا روضـان مونقـان يرفـان بالنضـرة، والعطـر،                

  .)٣٦())والضياء
ـ               وميكننا من  لمس ت خالل النظر يف طريقتـه يف حتليـل الشـاهد البالغـي أن ن

        :أهم مسات تلك الطريقة فيما يأيت
 . التمهيد للشاهد-أ       
 . رفد الشاهد باألبيات اليت تسبقه أو تلحقه-ب     
 .  تدعيمه بشواهد أخرى مماثلة-ج      

 . عقد موازنات بني الشواهد -د      
 .  األديب جلماليات األسلوب العرض-هـ      
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قلما جند مبحثاً إال ويقدم فيه عبـد القـاهر مقدمـةً تشـوقك إليـه، وأحيانـاً                  
  .)٣٧(يريد أن يوصلك إليه خيتمه بأهم ما

مث هو يضيف لذلك أحياناً متهيداً للـون اجلمـايل واألسـلويب للشـواهد الـيت                
ومن املواضع اليت يطـرد فيهـا حـذف املبتـدأ            ((يريد ذكرها، كقوله عن حذف املبتدأ،     

، يبدؤون بـذكر الرجـل، ويقـدمون بعـض أمـره، مث يـدعون               )القطع واالستئناف (
الكالم األول، ويستأنفون كالماً آخر، وإذا فعلوا ذلك أتوا يف أكثـر األمـر خبـرب مـن                  

 . ساق الشواهد الكثرية على ذلك  ، مث)٣٨())غري مبتدأ
ـ     وال د وتلـك التهيئـة، جتعـل الـنفس مسـتعدة لتلقـي             شك أن هذا التمهي

جنـد منـها عنـد       اجلمال وأوجه البيان فيما سيذكر من شـواهد ، وهـذه الطريقـة ال             
املتأخرين إال املقدمة العامة للموضوع، أما التهيئـة قبـل الشـواهد أو التعليـق عليهـا                 

 .جمتمعة فإهنا نادرة عند املتأخرين 
JאK

وهذه ظاهرة واضحة عند عبد القاهر، فها هو ذا ينشـد مخسـة أبيـات لعلـي                 
، ولكـن البيـت إذا قطـع        )٣٩(املقصود البيـت األخـري    : ((بن حممد بن جعفر، مث يقول     

عن القطعة كان كالكعاب تفرد عن األتراب فيظهـر فيهـا ذل االغتـراب، واجلـوهرة                
 منـها إذا أفـردت عـن النظـائر وبـدت فـذة              الثمينة أهبى يف العني وأمأله بـالزين ،       

  .)٤٠())للناظر
شك أن هذه النظرة هي مما أعلى شأن عبـد القـاهر، ألهنـا تعـني علـى                   وال

تكـرب شـأن     فأنـت لـذلك ال    : ((اإلقناع جبمال األسلوب، وهو يكرر هذا املبدأ يف قوله        
ـ              تقضي صاحبه، وال  تويف له باحلذق واألستاذية وسعة الـذرع وشـدة املنـة، حـىت تس
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  .)٤١())القطعة وتأيت على عدة أبيات
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يذكر عبد القاهر أحياناً بعد الشاهد الـذي يـورده ملـا يريـد جمموعـة شـواهد قـد                    
يعلق عليها، وإمنا يوردها لتـدعيم الشـاهد األول، وأحيانـاً يتبـع تلـك                حيللها وال  ال

 .اجملموعة بتعليق ختامي

وع احلذف مثالً جنده يـورد تسـعة شـواهد متتاليـة بعضـها عـدة                ففي موض 
فتأمـل هـذه    : ((يفصل بينها إال بتعليق يسري، مث يتبـع ذلـك كلـه بقولـه              أبيات، ال 

جتـده   األبيات كلها، واستقرها واحداً واحداً وانظر إىل موقعها مـن نفسـك، وإىل مـا              
  .)٤٢())…من اللطف والظرف إذا أنت مررت مبوضع احلذف منها

ويف هذا التعليق ما يشعر بأنه ما أتى هبذا العدد مـن األبيـات إال وهـو يقصـد                   
 طريقـة فُقـدت يف      -شـك  وال-مزيداً من اإلقناع للقارئ بالفكرة اليت يريـد، وهـذه           

يقـارب   أورده يف التشبيه املقلـوب، حيـث ذكـر مـا         عصر التقعيد والتقنني، وتأمل ما    
جنـد فيهـا إال تعليقـات متفرقـة،           التسعني، ال  مخسني شاهداً، كان جمموع أبياهتا يقارب     

مث ختم ذلك السيل من األبيات بتعليق مطـول عـن سـر العكـس يف التشـبيه ومـرد         
  .)٤٣(احلسن فيه ومىت يصلح ومىت يقبح

وكأنه هبذا يوجد للقارئ مادة تطبيقية واسـعة ، ويتـرك لـه اجملـال ليجـول                 
 .بفكره يف أسرار اجلمال فيها 

JאאאK
وهذه طريقة رائعة يف إظهار وجه اجلمـال، وقـد تكـون املوازنـة بـني بليـغ                  
القول ورديئه، وقد تكون بني درجات البليغ، وكـل ذلـك وارد عنـد عبـد القـاهر،                  
وقد أطال يف ذلك يف كتابه الدالئل يف موضـوع خـاص باملوازنـات بـني الشـعراء يف                   
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أكتب مجلـة مـن الشـعر الـذي أنـت تـرى             وقد أردت أن    (( : املعىن الواحد، يقول  
قسـم أنـت تـرى أحـد        : الشاعرين فيه قد قاال يف معىن واحد، وهو ينقسم إىل قسمني          

الشاعرين فيه قد أتى باملعىن غفالً ساذجاً، وترى اآلخر قـد أخرجـه يف صـورة تـروق                  
ـ              اعرين قـد صـنع يف املعـىن        ـوتعجب، وقسم أنـت تـرى كـل واحـد مـن الش

  .)٤٤())وصوَّر
يزيـد علـى مائـة       يزيد على مخسني موازنة، مشلـت مـا        رد على ذلك ما   مث أو 

خيفى شغف واضح بإبراز املعـاين وروائـع الـنظم مـن خـالل                ، وهذا كما ال    )٤٥(بيت
 .املوازنات، الذي هو أشحذ للذهن، وأقدر على استبصار دقيق املعاين واألساليب 

 : قولهوهو دائماً يؤكد أثر املوازنة يف بيان املقصود، من ذلك
سـواه، كـان مـن خـري         وإذا كان الشيء متعلقاً بغريه، ومقيساً علـى مـا         ((

لـه مثـال يكشـف     يستعان به على تقريبه من األفهام وتقريره يف النفوس، أن يوضـع   ما
لـه والطالـب     عن وجهه ويؤنس به، ويكـون زمامـاً عليـه ميسـكه علـى املـتفهم               

  .)٤٦())علمه
وضوح علـى شـواهده، ويصـرح بـه يف          وهذا األمر شائع يف كتابه، وطبقه ب      

واملقـابالت الـيت تريـك الفـرق        : ((التحليل، يقول يف حديثه عن التفصيل يف التشـبيه        
 :بني اجلملة والتفصيل كثرية، ومن اللطيف يف ذلك أن تنظر إىل قوله

ــهب يبتغي غريه ع الييتا ــالقبس امللت ــأبيض ك ب

 :مث تقابل به قوله
ــنانه  ــأن س ــاً ك ــت رديني ــ مجع ــدخان  س ــل ب ــب مل يتص نا هل

تـراه، مـع أن املشـبه بـه يف           فإنك ترى بينهما من التفاوت يف الفضـل مـا         
املوضعني شيء واحد وهو شعلة النار، وماذا إال من جهـة أن الثـاين قصـد إىل تفصـيل                   
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  .)٤٧())لطيف ومر األول على حكم اجلمل
ـ               ا تنشـط   وهذه امليزة يف تعامل عبد القاهر مع الشـاهد تـذكر فتشـكر، ألهن

يصـاحبها كمـا     الذهن، وتشحذ اهلمة، وتقنع باملراد، وهي ميزة يشاد هبا عنده مـع مـا             
رأينا من عشرات الشواهد وأحياناً مئات األبيـات، يقـول الـدكتور أمحـد مطلـوب                

واهتم باألمثلة واإلكثار منها واملوازنـة بينـها وحتليلـها حتلـيالً            : ((مشرياً إىل هذه املزية   
  .)٤٨()) واألسس النقدية والبالغية اليت التزم هبايعتمد على الذوق،

JאאאK
قد جند عند غري عبد القاهر عناية بالتحليل، لكـن الـذي جنـده عنـده شـيء                  
آخر، إن التحليل عنده يف حد ذاته إبداع؛ ألنه ميلك أسـلوباً أدبيـاً أخـاذاً، يسـتطيع                  

 .همن خالله نقل مراده واإلقناع ب
 :وميكننا رصد أهم خصائص ذلك العرض األديب املتميز فيما يأيت

אא
عبد القاهر مبنهجه اسـتطاع أن ينظـر للبالغـة كمـا            نستطيع القول إن     لعلنا

، وقـد دعـاه إىل      ينبغي أن تكون ، فأحال طرق كشف مجالياهتا إىل قطـٍع أدبيـة رائعـة              
 .تأمل وحس مرهف يف تلمس مواطن اجلمالذلك ماحيب به من دقة يف ال

ميتاز به عبد القـاهر، بـل إنـه األداة الـيت سـخرها           الذوق الرفيع، أهم ما   ((و
  .)٤٩())خيفى من األمور والكشف عن أسرار األساليب البيانية إلدراك ما

ختفـى بـل هـي جليـة يف كـل            وهذه الروعة اليت جيدها املطالع لكتابيـه، ال       
نقم الناس علـى املتـأخرين أصـحاب احلواشـي           ات أسلوبه، وما  حتليل فهي مسة من مس    

 .تستروح منها نسيم اجلمال بسبب أساليبهم اجلافة العقيمة، اليت ال والتقريرات إال
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إننا مع من يقول بضرورة أن يكـون تفسـري اإلبـداع إبـداعاً مثلـه، وهـذا                  
 .متحقق يف منهج عبد القاهر الفذ 

حياناً من مجـال العـرض روعـة الـنص الـذي            فأنت عندما تقرأ حتليله تنسى أ     
حيلله وتلك من أهم السمات اليت جيـب أن ينتبـه هلـا أربـاب البالغـة يف تدريسـهم                    

جار على بالغتنا شيء مثل جور هـذا االنفصـام النكـد بـني التـنظري                 وكتابتهم ؛ فما  
هكذا كان األمـر عنـد مؤسـس البالغـة           املقنن والتطبيق، فهذا شيء وذاك شيء، وما      

 .د القاهر اجلرجاينعب
אאK

مما امتاز به عبدالقاهر قدرته على خماطبة وجـدان املتلقـي، فتـراه مـن خـالل         
ذلك التحليل اجلميل حياور ويسأل عـن تـأثري هـذا األسـلوب أو ذاك علـى نفـس                   

 .القارئ
يرد به على من يقـول إن املزيـة بـني           وهذا والذي قبله واضح يف حتليله الذي        

قيقة واالستعارة، أن املساواة تعلم يف احلقيقة من طريـق اللفـظ ويف االسـتعارة مـن                 احل
 :طريق املعىن، يقول

 :فأنت اآلن إذا نظرت إىل قوله((
ضت علـى العنـاب بـالربد      عورداً و  فأسبلت لؤلؤاً من نرجس وسـقت     

مـن  ) العـني (خيـرم مـن شـبه اللؤلـؤ، و     كان ال) الدمع(فرأيته قد أفادك أن    
حتسنب أن سبب احلسـن الـذي تـراه فيـه ، واألرحييـة الـيت                  النرجس شيئاً، فال   شبه

جتدها عنده ، أنه أفادك ذلك فحسب ، وذلـك أنـك تسـتطيع أن جتـيء بـه صـرحياً            
، مث ال    فأسبلت دمعاً كأنه اللؤلؤ بعينه ، مـن عـني كأهنـا النـرجس حقيقـة               : فتقول  

 راقـك وأدخـل األرحييـة عليـك         ترى من ذلك احلسن شيئاً ، ولكن اعلم أن سبب أن          
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، أنه أفادك يف إثبات شدة الشبه مزيـة ، وأوجـدك فيـه خاصـة قـد غـرز يف طبـع                       
اإلنسان أن يرتاح هلا ، وجيد يف نفسه هزة عنـدها ، وهـذا حكـم نظـائره كقـول أيب                     

 : نواس
 وتلطم الورد بالعناب تبكي فتذري الدر عن نرجس

 : وقول املتنيب 
ـ      )٥٠())وفاحــت عنــرباً ، ورنــت غــزاالوط بـاٍن   بدت قمراً ، ومالت خ

وهكذا هبذا األسلوب اجلميل احملبب إىل النفس ، الذي خياطـب فيـه الوجـدان               
 .استطاع عبد القاهر أن يفسر اجلمال يف ثوب اجلمال 

אאאאאK
تربية الذوق  ب -زيادة على ماسبق  -شواهد  لقد اهتم عبدالقاهر من خالل حتليله لل      

عند املتلقي ، وإعطائه الفرصة يف إعمال ذهنه واستكناه مواضع احلسن وأسـراره بعـد أن                
يفتح له بابه ، كأنه يدربه عليه ، وذلك مثل قوله بعد ما أورد شواهد عديدة على حـذف                   

اً ، وانظـر إىل موقعهـا يف        فتأمل اآلن هذه األبيات كلها واستقرها واحداً واحد       : (( املبتدأ  
نفسك ، وإىل ما جتده من اللطف والظرف ، إذا أنت مررت مبوضع احلذف منها ، مث فليت                  
النفس عما جتد ، وألطفت النظر فيما حتس به ، مث تكلف أن ترد ما حذف الشـاعر ، وأن                    

ف خترجه إىل لفظك ، وتوقعه يف مسعك ، فإنك تعلم أن الذي قلت كما قلت ، وأن رب حذ                  
  .)٥١(...))هو قالدة اجليد ، وقاعدة التجويد 

أليس هذا تـدريباً عمليـاً علـى تربيـة الـذوق ،ومعرفـة مـواطن اجلمـال                  
راره ؟ لذا ال أظن أحداً ميعن النظر يف كتابـات عبـد القـاهر مث ال هتتـز نفسـه                     ـوأس

 .وتتوق إىل معرفة مواطن الروعة يف األساليب 
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אאאאאאK
 إىل إعمال الـذهن للوصـول إىل أسـرار اجلمـال ،              عبدالقاهر   يدعوكثريا ما   

 وحيفـز القـارئ ملزيـد مـن الـتفكري       يفجر اهلمة ، لالنعتاق مـن التبعيـة ،         وهو هبذا 
وما كان هبـذا احملـل مـن الشـرف ، ويف            : (( وهو يقول عن النظم     والتأمل ، انظر إليه     

،  لـه اهلمـم ، وتوكـل بـه النفـوس           كان حرياً بأن تـوقظ    ...  الفضل   هذه املرتلة من  
له األفكار ، وتستخدم فيه اخلواطر ، وكـان العاقـل جـديراً أال يرضـى مـن                   وحترك

نفسه بأن جيد فيه سبيالً إىل مزية علم ، وفضـل اسـتبانة وتلخـيص حجـة ، وحتريـر                    
يربـأ بنفسـه ،     دليل ، مث يعرض عن ذلك صـفحاً ، ويطـوي دونـه كشـحاً ، وأن                  

وتدخل عليه األنفة من أن يكون يف سبيل املقلـد الـذي ال يبـت حكمـاً ، وال يقتـل                     
الشيء علماً ، وال جيد ما يربئ من الشبهة ، ويشـفي غليـل الشـاك ، وهـو يسـتطيع              
أن يرتفع عن هذه املرتلة ، ويباين من هو هبذه الصفة ، فإن ذلك دليـل ضـعف الـرأي                    

  .)٥٢())يعمل عليه وقصر اهلمة ممن خيتاره و
ويشري عبد القاهر إىل نظرة الناس للشواهد ، وأن بعضهم قد رضي منها بالظـاهر               
القريب ، وليس هذا هو املسلك الذي ينبغي أن يكون عنده ، تأمله وهو يشـري إىل بعـض                   
منهجه وطريقته يف أسلوب تعريضي مجيل ، عندما كان يتكلم عن مرتلة التشبيه والتمثيـل               

 يقنع طالب   ال((  ، ويذكر أهنا أصول كربى يرجع إليها جل حماسن الكالم ؛ لذا              واالستعارة
:   االستعارة مثل قوهلم:التحقيق أن يقتصر فيها على أمثلة تذكر ، ونظائر تعد ، حنو أن يقال

كاألشياء جيمعها االسـم األعـم      )٥٣()ويؤتى بأمثلة إذا حقق النظر      … لالفكرة مخ العم  (
صٍة ، َمْن مل يقف عليها كان قصري اهلمة يف طلب احلقائق ، ضعيف املنـة  ها خبانوينفرد كل م  

والظواهر، ويرى أال   يف البحث عن الدقائق قليل التوق إىل معرفة اللطائف ، يرضى باجلمل             
 إال أن ِمْن طلب الراحـة  ،يطيل سفر اخلاطر ، ولعمري إن ذلك أروح للنفس، وأقل للشغل    

 )٥٤( ))اتقل به الكلفة ماُيفضي إىل أشد الكلفةما يعقب تعباً، وِمن اختيار م
عناية عبد القـاهر بالشـاهد ، واهتمامـه بـه،           من خالل ما تقدم     تضح  هكذا ي و
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ـ          قد يصرح   هو بلوخدمته لـه،     يف حديثـه عـن     اهو ذا  بـذلك يف ثنايـا كالمـه ، فه
الفصاحة والبالغة ، والبيان والرباعة ، يناقش سـر اجلمـال فيهـا يف صـورة حواريـة                  

وال يكفـي أن تقولـوا إنـه خصوصـية يف كيفيـة الـنظم ، وطريقـة                  : ((  ها قوله من
خمصوصة يف نسق الكالم ، بعضـها علـى بعـض ، حـىت تصـفوا تلـك اخلصوصـية                    

  .)٥٥(... ))كيت وكيت : (( وتبينوها ، وتذكروا هلا أمثلة ، وتقولوا مثل 
انـت عنايتـه    وهذا يدل على أن أحكاماً عامة بال شواهد ال قيمة هلـا ، لـذا ك               

بالشواهد ظاهرة ، حىت لكأنك تقرأ ديواناً رائعاً فيـه إضـاءات تـوحي لـك مبـواطن                  
اجلمال ، وليس هذا بعجيب فقد أورد يف كتابيه ما يقارب األلـف بيـت كمـا علمنـا                   

  .)٥٦(سابقاً
وميكن أن نستخلص من كل ماسـبق رؤيـة واضـحة ملرتلـة الشـاهد عنـد                 

فالقضية ليست مجعاً للشـواهد فضـال عـن تكرارهـا،            عبدالقاهر ، وكيفية تعامله معه،      
 النظرة العجلى ملواطن اجلمال ، بل األمر أبعد مـن ذلـك ، فـال بـد مـن                    هيوليست  

الكتشـاف مـواطن اجلمـال ومكامنـه، وحماولـة تفسـري            إعمال الفكر وكد الذهن ،      
 يكـن   وهذه دعوة كان األوىل أن جتد هلا ممن خلف عبد القاهر جميبـاً ، ولكـن مل                ذلك،  
 .ذلك 

JאאאאאK
لعل املطالع ملا يكتب يف البالغة وتارخيها ، يكاد جيد إمجاعـاً علـى لـوم هـذه                  

يف بعض اجلوانب اليت ختـدم أطـوار هـذا الفـن،            به  املدرسة ، مع االحتفاظ مبا أسهمت       
درسة بعد االزدهار الرفيـع علـى يـد عبـد           ولعل سر هذا اللوم الظاهر هو جميئ هذه امل        

القاهر ، فكان املنتظر أن يزداد االزدهـار ، لكـن األسـلوب الـذي ارتضـته هـذه                   
 .املدرسة ، أو ألزمتها به ظروف العصر أسهم يف ذبول ذلك االزدهار 

ــرازي   ــهج الفخــر ال ــذا املن ــزويين يف ه ــى الســكاكي والق ــدم عل  ويتق
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، الـذي كـان حلقـة       )  اإلعجـاز    يةجياز ، يف درا   كتاب هناية اإل  ( صاحب  )هـ٦٠٦( 

، لكـن الشـهرة كانـت للسـكاكي والقـزويين ، ومهـا              هاتني املدرستني الوصل بني   
 .اللذان سنقف معهما 

 الواضح بني املدرسـتني ، فمدرسـة عبـد القـاهر            الفرقويظهر من أول األمر     
نمـا جنـد    قامت كما رأينا على الذوق وحتسس مواطن اجلمـال وشـرح أسـراره ، بي              

قد سار يف دراسة هذا الفن علـى منـهج علمـي يتخـذ مـن الفلسـفة                  (( السكاكي  
  .)٥٧())واملنطق وعلم الكالم أساساً يبين عليه التعريفات والتقسيمات 

إذاً حنن أمام مدرسة خمتلفة يف طريقتها عـن املدرسـة األوىل ، فـال عجـب أن                  
ن الشـاهد ، وسنناقشـه حسـب        جند التباين واضحاً بينهما ، وما يهمنا هنـا هـو شـأ            

 .العناصر السابقة 
١JאW

، يتضـح لنـا أن عبـد القـاهر          يف نوعية الشواهد  باملوازنة بني هاتني املدرستني     
ـ              خيتلـف عـن عبـد       هقد استشهد بالشعر وبالقرآن ، وكذلك فعـل السـكاكي ، لكن

الشـعر  ،  بـالقرآن كـان أكثـر مـن      ] أي السكاكي   [ القاهر يف أن االستشهاد عنده      
 .والعكس عند عبد القاهر فالشعر أكثر كما سبقت اإلشارة إليه 

وقد حلظ الدكتور أمحد مطلوب هـذه الظـاهرة عنـد السـكاكي ، وحـاول                
وقد أكثر من االستشهاد بـالقرآن الكـرمي ، وهـذا أمـر طبيعـي               : (( تفسريها بقوله   

 ، وقـف العـرب      ألنه يريد أن يظهر ما يف آيات الكتاب من روعـة وإبـداع وبالغـة              
أمامها مسحورين ، ويأيت الشعر بالدرجة الثانية ، ولكنـه مل يبتعـد كـثرياً عمـا ذكـره                   

، والـرازي يف     )أسرارا البالغـة ، ودالئـل اإلعجـاز          ( يف كتابيه  عبد القاهر اجلرجاين    
وتعليل الـدكتور أمحـد مطلـوب لكثـرة هـذا النـوع مـن                ،) ٥٨() ))هناية اإلجياز   ( 

، الـذي مل تصـل عنـده الشـواهد            كان األوىل به هو عبـد القـاهر        الشواهد عنده ،  
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القرآنية ربع الشواهد الشعرية ، ولكن لعل السـر يف ذلـك أن الـنص القـرآين نـص                   
حمكوم عليه من أول األمر بالروعة والبالغة ، فال توجـد فيـه مسـاحة ملوازنـة جيـد                   

املوازنـات والدراسـات    األساليب برديئها ، كما رأينا ذلك عند عبد القـاهر ، وهـذه              
مهمة عند وضع األسس ، كما أهنا جمهدة مضنية كما سـبق أن أشـار عبـد القـاهر إىل                    
ذلك ، وتتبع الشواهد يف الدواوين وبطون الكتب ليس كالبحـث عـن آيـة ، وهـدف             
السكاكي ليس كهدف عبد القاهر ، فعبد القـاهر يريـد أن يكشـف أسـرار الكـالم                  

يربيه على استكناه مـواطن اجلمـال، وهـدف السـكاكي           ويقنع القارئ بذلك ويدربه و    
لـه علـى     معينـاً كالشاهد القـرآين    حصر قواعد العلم وضبطها ، وال شك أنه لن جيد           

 .ذلك، فليس يف الكتاب متسع ملوازنات ومناقشات بني جيد الشعر ورديئه 
وهـو بـال شـك أحسـن        -) اإليضاح  ( وأما اخلطيب القزويين يف كتابه            

 عنـده هـي األظهـر مث تليهـا           فقد كانت الشواهد القرآنية    -)التلخيص(كتابه   نحاالً م 
 .الشواهد الشعرية

وامللحوظ العام هنا أن نوعية الشـواهد عنـدهم متقاربـة لكنـها ختتلـف يف                
الكثرة والقلة ، فعبد القاهر أكثـرهم وفـرة يف الشـواهد الشـعرية ، يليـه اخلطيـب                   

لهم يف ذلك السـكاكي ، أمـا الشـواهد القرآنيـة ،             القزويين بفارق ليس بالكبري ، وأق     
آيـة ، يليـه السـكاكي مث عبـد          ) سـتمائة   ( فأكثرهم اخلطيب الذي أورد أكثر مـن        

 .القاهر ، وبذا يعد اخلطيب هو األغزر يف جمموع الشواهد عموماً 
ومن الظواهر اليت تتعلق هبـذا املوضـوع ، أن عبـد القـاهر قـل مـا يـورد                    

، بل األغلب أن يذكره كـامالً ، وكـذلك األمـر يف اآليـات ، بينمـا                   الشاهد جمزوءاً 
جند السكاكي كثرياً ما يقتصـر مـن اآليـات علـى مواضـع االستشـهاد إمعانـاً يف                   
االختصار ، أما الشعر فنجد عنده ما يقرب من عشـرين شـاهداً شـعرياً جمـزوءاً ، أو                   

ف مـن تـأثريه ، وهـذا        مشطوراً ، وال شك أن هذا يؤثر يف مدلول التركيب ، ويضـع            
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وكـان مـن أثـر اهتمامـه بالشـكل أن           : (( ما جعل الدكتور أمحد مطلوب يقول عنه        
، فأصـبحت مسـخاً ال يفهـم منـها           قلل الشواهد ، وبتر كثرياً من األبيات الشـعرية        

القارئ شيئاً ، إال إذا كان حافظاً للشعر ، أو إذا رجـع إىل مظاهنـا يكمـل مـا قطـع                      
  .)٥٩()... )السكاكي منها 

وأظن أن ما أشار إليه الدكتور مطلوب من تقليل الشـواهد هـو أمـر واضـح                 
حسب ما أوردنا من إحصاءات ، أّما إنه بتر كثرياً مـن األبيـات ، فـإن كـان يقصـد                     

، أو مشطورة فلعل يف ذلك حيف عليـه ؛ ألن عشـرين شـاهداً مـن                  إيراده هلا جمزوءة  
 كـبرياً كمـا وصـفه الـدكتور مطلـوب ،            أكثر مائتني ومخسني بيتاً ، ال تشكل كمـاً        

خصوصاً أن عبد القاهر أورد يف الدالئل وحدها عشرة أبيـات مشـطورة ، وهـو بـال                  
شك أفضل حاالً من السكاكي ، أما إن كان الـدكتور مطلـوب يقصـد أن السـكاكي                  
كان يبتر الشاهد عما قبله ومـا بعـده فهـذا صـحيح وواضـح ، وهـذه الظـاهرة                    

لقزويين ، فها هو ذا يـورد مـا يقـرب مـن ثالثـني شـاهداً                 استمرت عند اخلطيب ا   
  . مشطوراً وجمزوءاً من مجلة شواهده اليت زادت عن التسعمائة

٢JאK
 :لو أجرينا موازنة بني املدرستني يف حجم الشواهد خلرجنا بالنتائج اآلتية 

شـاهد ، ومـا يقـارب مـائتني         ) تسـعمائة   ( عبد القاهر أورد ما يزيد علـى        
مخسني آية يف كتابيه الدالئل واألسرار ، وهو يف الـدالئل أكثـر استشـهاداً بـالقرآن                 و

 . الكتابني منه يف األسرار ، وأما الشعر فهو متقارب يف
والسكاكي أورد ما يزيد على مخسمائة آية ، وما يزيد علـى مـائتني ومخسـني                

 مكثـر يف الشـعر ،        الواضح بينـهما ، فعبـد القـاهر        الفرقشاهداً شعرياً ، وهنا نلمح      
والسكاكي مكثر يف القرآن ، وعلـى كـل حـال يتفـوق عبـد القـاهر يف جممـوع                    

 . الشواهد الشعرية والقرآنية على جمموع شواهد السكاكي 
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وهذا وال شك مؤشر واضح لوفرة الشواهد عند عبـد القـاهر وقلتـها عنـد                
 .السكاكي على األقل بالنسبة لشواهد عبد القاهر 

سكاكي ، وال بـد أن يشـاد بـه عنـده هـو هـذه العنايـة                  لكن ما يذكر لل   
 .، فقد تفوق فيه على عبد القاهر مبا يعادل النصف تقريباً  بالشاهد القرآين

وقــد اتضــح يل مــن خــالل اســتعراض الشــواهد يف املفتــاح أن بعــض 
 ، وقـد ختلـو عشـرات        )٦٠(الصفحات فيه تكتظ باآليات حىت إهنـا لتعـد بالعشـرات          

  .)٦١(د الشعري متاماً ، بينما تكون ثرية بالشاهد القرآينالصفحات من الشاه
ومع هذا كله مل تشفع هذه الكثرة من الشـواهد القرآنيـة للسـكاكي يف رفـع              
اللوم عنه فيما خيص جفاف األسلوب وطغيـان املنطـق ؛ ألن األمـر لـيس مـرده إىل                   

ن أن  ، ومـاميك  كثرة الشواهد فحسب ، بل إىل طريقـة التعامـل معهـا وهـو األهـم                 
 .يشفع له أنه يؤلف لعصره

واخلطيب القزويين ، يتابع السكاكي يف شواهده ، ويزيـد عليـه وقـد حـاول                
) اإليضـاح  ( تطعيم كتابه بتحليالت مـن كـالم السـابقني ، وشـواهده الشـعرية يف       

 واآليـات زادت علـى     شـاهد ،  ) ثمامنائـة ال (  قاربـت  أوفر بكثري من السكاكي فقـد     
يعد اخلطيب هو األوفـر يف الشـواهد مبجموعهـا، إذ هـو يزيـد               آية ، وبذا    ) ستمائة  (

 .عن عبد القاهر يف الشعر كثريا على اجلميع يف القرآن ، وال ينقص 
SM@‰bînüaë@ñ†¦a@N@

لـه رأي أو     ليس عيباً أن يأخذ الالحـق عـن السـابق ، بشـرط أن يكـون               
 هـو يف غـري مـوطن        إضافة، وهذا ما اتضح عند عبد القاهر ، إضافة إىل ما أشار إليـه             
  .لشعرمن احتياجه إىل فلي الدواوين والقصائد الستخراج ما يستجاد من ا

 أما عند السكاكي ومن بعده فال جند تنويهاً مبثل هذا ، مما يعطي مؤشـراً لعـدم                 
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كما يذكر الدكتور أمحد -االهتمام هبذا األمر ، وإن كنا ال نعدم عنده دعوة إىل الذوق لكنه        
أمهل كل مقاييس الذوق حينما شرع يبحث يف البالغة ، بروح منطقيـة              ((  ، قد  -مطلوب

  .)٦٢())ثقيلة الظل على الدراسات األدبية 
ولكن ما حنب أن نشري إليه هنا ، أن اخلطيـب القـزويين يشـنع عليـه دائمـاً                   
بنقله عن عبد القاهر ، واعتماده عليه يف الشواهد والتحليـل ، وجنـد كلمـات كـثرية                  

 يضف جديداً ، ومل يقدم مفيداً ، كما تقدم ذكـره عنـد املراغـي ، وكمـا                   تذكر أنه مل  
) املفتـاح   (، وكتـاب    ) الـدالئل   ( فالناظر يف كتـاب     : (( تقول الدكتورة جناح الظهار     

،  )٦٣ ())، ال بد أن يالحـظ ذلـك التـأثر الشـديد بشـواهد الشـيخ                 ) اإليضاح  ( و  
 املفتـاح وصـاحب اإليضـاح علـى         وهكذا يتضح لنا اتكاء صاحب    : (( وتقول أيضاً   

 مـأخوذة عـن شـواهد الشـيخ         - يف علم املعاين     -شواهد الشيخ ، فمعظم شواهدمها      
 .)٦٤ (... ))يف الدالئل 
 حنـن ال ننكـر التـأثر بشـواهد الشـيخ ،           هذا يذكر أيضا مع السكاكي، و     و

ولكن البد من التخصيص ، كما فعلت الـدكتورة جنـاح، والبـد مـن التفريـق بـني                   
ألننا وجـدنا بعـد موازنـة شـواهدمها بشـواهد عبـد القـاهر               ي واخلطيب،؛ السكاك

وخصوصاً الشعرية أن السكاكي أخذ من عبد القاهر ما يقارب مثـانني شـاهداً فقـط ،                 
، وهـو هبـذا أكثـر متيـزا مـن           بينما هو أضاف ما يزيد على مائة وسبعني شاهداً شعرياً         

حممـد بركـــات    /لـدكتور اخلطيب يف االختيار، لذا تنوعـت شـواهده، يقـول  ا           
مـن اجلاهليـة، واإلسـالم، واألمـوي،        : ينقل السكاكي من عصور خمتلفـة     :((أبوعلي

–، أي أنه جيمع يف شـواهده بـني القـدمي واحلـديث              )هـ٦٢٦(والعباسي،حىت عصره 
، وهذا يبيح لنا النظر الدائم يف شواهد البالغة، ولكـن املالحـظ علـى أمثلـة                 -آنذاك

 .)٦٥ ())سالمة، والعفةالسكاكي، الفصاحة ، وال
 وافـق عبـد القـاهر فيمـا يقـارب         فقـد   على كثرة شواهده ،     فاخلطيب  أما  و

وزاد مثلها أو أكثـر، ولعـل مايفسـر هـذا التوافـق مـن جهـة                 شاهد،  ) الثالمثائة( 
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والتخالف من جهة أخرى، هـو أن ماأضـافه اخلطيـب مل يكـن يف املوضـوعات الـيت             
 والسـرقات، فقـد أورد هلـا مايزيـد علـى            توسع فيها عبدالقاهر،ومن ذلك البـديع     

شاهد،وأما املوضوعات اليت اشترك معه فيها فالتـأثر واضـح جلـي، وذلـك              ) ثالمثائة(
 .يف املعاين والبيان، وإن كان يف املعاين أظهر

 مل يتـابع عبـد      -وهو مـن البـديع    –ومما لفت نظري أنه يف موضوع التجنيس        
ذا املوضـوع، وأورد لـه أربعـة وعشـرين          القاهر كعادته، رغم أن عبدالقاهر تعرض هل      

، مل يوافـق عبـدالقاهر إال يف        )٦٧(، بينما اخلطيب ذكرله مثانية عشـر شـاهدا          )٦٦(شاهدا
، الـيت مل تلتـق مـع        )٦٨(أربعة منها، ويتابع السكاكي يف شاهدين من شـواهده األربعـة          

 .شواهد عبدالقاهر يف شيء
نجـد ذلـك عنـد      ف البينيـة ،      أردنا صورة لألخذ الواضح ، واملوافقة      ولعلنا إن 

 جل شـواهده ومل يتـرك منـها إال مـا يقـارب            حيث أخذ عنه     السكاكي   مع  اخلطيب  
 .شاهداً فقط ) مثانني ( 

ومن نافلة القول أن نقول إن الثمانني شاهداً اليت وافق فيهـا السـكاكي عبـَد                
 . القاهر جلها قد أخذه اخلطيب 

 سـننظر يف    يمـا توسـع يف حبثـه،      صحة ماذكر عن متابعة عبـدالقاهر ف      ولنتبني  
نوازن فيه بـني مـا تكـرر ممـا هـو جديـد ،               و ،   على سبيل املثال  ) احلذف  (موضوع  

السـكاكي والقـزويين أن عبـد القـاهر         كل مـن    ويتضح من املوازنة بني عبد القاهر و      
) للحـذف  ( شاهداً شـعرياً يف موضـوع احلـذف ، وشـاهدين         ) ثالثة وثالثني   ( أورد  

شـواهد فقـط ، تـابع عبـدالقاهر         ) عشرة   ( بينما أورد السكاكي     يف مواضع أخرى ،   
يف مخسة منها ، وهنا تظهر التبعيـة يف نوعيـة الشـاهد والتكـرار فيـه ، بينمـا جنـد                      
القزويين يورد أربعة وعشرين شاهداً يف هذا املوضـوع ، يتـابع السـكاكي يف شـواهده              

، ويكفـي أن نعلـم       عشـر شـاهداً    ، ويتابع عبد القاهر يف مثانية        )٦٩(العشرة إال واحداً  
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أن شواهده الثالثة عشر يف حذف املفعول به كلـها منقولـة مـن عبـد القـاهر ، مـع                    
، وإمهـال    التوافق يف الترتيب إىل حد كبري ، مع نقل التحليالت ملا حللـه عبـد القـاهر                

  .)٧٠(ما أغفله
وهبذا نعلم أن السكاكي كان متابعا لعبـد القـاهر يف نصـف شـواهده ، وأن                 

لـه   القزويين كان متابعاً لعبد القاهر والسكاكي يف اثـنني وعشـرين شـاهداً ، ومل يبـق                
 ، ومل يعلـق عليهـا إال بتقـدير احملـذوف يف             )٧١(ياره إال واحد يف حذف املسند     تمن اخ 
 .بعضها 

مـن   والذي يظهر أن متابعة القزويين للسـكاكي يف الشـواهد كانـت أبـرز             
والـذي يظهـر مـن      ،  حليل فهو أميل إىل عبـد القـاهر         متابعته لعبدالقاهر ، وأما يف الت     

هذا أن اختيارات السكاكي كانت أبرز وأفضل من اختيارات القـزويين ، ألهنـا كلـها                 
يف صميم املوضوع ، وحتمل مسات مجال واضحة لكنـه مل حيللـها كعادتـه ، كمـا أنـه                    

د أربعـة   أتى خبمسة شواهد يف مقابل أنه أخذ مخسـة ، بينمـا اخلطيـب القـزويين أور                
وعشرين شاهداً مل يكن فيهـا مـن اختيـاره إال واحـد ، ومل تكـن كلـها يف صـميم                      

 .املوضوع ، كما أهنا أقل مجاالً من شواهد صاحبيه 
وعمـدت إىل مـا خـال عنـه         : (( وهذا يتطابق مع قوله يف مقدمة اإليضـاح         

ـ ) املفتـاح   ( ، وإىل مـا خـال عنـه         ) مفتاح العلوم   ( املختصر ، مما تضمنه      ن كـالم   م
 ، ) دالئـل اإلعجـاز     ( الشيخ اإلمام عبـد القـاهر اجلرجـاين ، رمحـه اهللا يف كتابيـه                

، وإىل ما تيسر النظر فيه من كـالم غريمهـا ، فاسـتخرجت زبـدة                ) وأسرار البالغة   ( 
ذلك كله ، وهذبتها ورتبتها ، حىت استقر كـل شـيء منـها يف حملـه ، وأضـفت إىل                     

  . )٧٢())ه لغريي ذلك ما أدى إليه فكري ومل أجد
وهذا اعتراف صـريح منـه ، بأنـه اسـتفاد           : (( يقول الدكتور أمحد مطلوب     

  .)٧٣())من عبد القاهر ونقل آراءه 
ويبدو أن هذا األمر من الوضوح حبيث ال حيتـاج إىل تـدليل ، وواضـح مـن                  
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عبارة اخلطيب أن مراده اجلمع بني هذه الكتـب مجيعـاً وتطعـيم بعضـها بـبعض ، وال                   
ه عند ذلك احتاج إىل التـدخل يف تـرجيح رأي أو رده ، وهـذا أيضـاً واضـح       شك أن 

 .يف كتابه 
بـاثنيت عشـرة    ) احلـذف   ( أما القرآن فقد استشهد عبد القـاهر يف موضـع           

 .آية، والسكاكي بست عشرة آية ، والقزويين بأكثر من ثالثني آية 
 عبـد    ، وتـابع القـزويين     )٧٤(تابع السكاكي عبد القـاهر يف موضـعني فقـط         

 ، وانفـرد    )٧٦( ، وتـابع السـكاكيَّ يف عشـرة مواضـع          )٧٥(القاهر يف سـتة مواضـع     
 .بالباقي

وهبذا يتضح أن اخلطيب القزويين قد تـابع الشـيخني يف سـتة عشـر موضـعاً                 
أي يف نصف استشهاداته تقريباً ، والباقي من اختياره ، بينمـا السـكاكي مل يتـابع عبـد                

اً يـدل علـى أن السـكاكي كـان أقـل اتباعـاً ،               القاهر إال يف موضعني ، وهذا أيض      
وأكثر متيزاً ، ألن له اختيارات يف الشعر واآليات ، كما لـه فضـل التنظـيم والتنسـيق                   

 .لعلوم البالغة ، وأما اخلطيب فله فضل اجلمع بينهما 
ــرة  ــان، إن اخلطيــب خصوصــا التنقصــه كث ونســتطيع أن نقــول باطمئن

هر يف اجملمـوع العـام، وهـذا يؤكـد أن املشـكلة             الشواهد، إذ هو يتفوق على عبدالقا     
ليست يف قلة الشواهد، والهـي مقصـورة علـى الشـاهد النمـوذج، الـذي تناقلـه                  
الدارسون عن بعضهم ، إن ذلك كله ليس هو حمـور املشـكلة، ألن عبـدالقاهر ذاتـه                  

 .نقل عن السابقني، لكن املشكلة هي يف منهجية التعامل مع ذلك الشاهد
قاهر اليت ساقها السكاكي واخلطيب ومـن حـذا حـذومها، لـو             وشواهد عبدال 

أُحسن التعامل معها، وُحللت حتليال ذوقيا مقنعا لرأينا أمرا آخـر، وال مـا كـان هنـاك                  
ذم لذلك الشاهد الذي تناقلته الكتب، إن املذموم هـو أن يعـاد الشـاهد ويكـرر دون                  
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بـدعني األولـني، ألن طبيعـة       إضافة، بل أحيانا جيرد من حتليله اجلميل على يد أحـد امل           
العصر تتطلب ذلك، وألن الطابع التعليمي كـان يتطلـب ذلـك مـن الكتـاب ذوي                 

ليقـرر يف   ((هذا االجتاه ، وعلى رأسهم صاحب املفتاح، الذي كان ينـهج هـذا النـهج              
ــد الســــكاكي يف   ــن مقاص ــة املعلم،وم ــذه مس ــد، وه ــتلقني مايري ــان امل أذه

 .)٧٧ ()  ))التعليم(بالغته
٤JאאK

عنـد السـكاكي    ن مما أجلأ إليه حب االختصار واإلجياز واالهتمـام بالقاعـدة            إ
 . نسبة الشاهد عدم العناية ب، خصوصاً

ـ ا( يف املفتـاح     هوقد تتبعت شواهد   ، فوجدتـه قـد     )زء املخصـص للبالغـة    جل
نسب ما يقارب ثالثني شاهداً فقط ، من أصـل مـائتني وسـتني شـاهداً وهـذا دليـل                   

ويبدو أن كل ذلـك كـان بسـبب حـب            ضح على عدم االهتمام بالنسبة والتوثيق،     وا
 .هو أهم عنده اإلجياز واالختصار، واالهتمام مبا

 علـى   ني ،  قـرآني  ينومن أعجب ما رأيت عنده ، أنه أورد يف الكنايـة شـاهد            
، بينمـا أورد هلـا ثالثـة عشـر شـاهداً             من اإلقالل من الشواهد القرآنيـة      غري عادته 
 .)٧٨( نسب سبعة منها وأمهل الباقيشعرياً

ومبوازنة ذلك مبا عنـد عبـد القـاهر يف موضـوع الكنايـة جنـد التقـارب                  
الواضح، والتأثر اجللي يف ذلك ، فقد أورد عبد القاهر للكنايـة ، مثانيـة عشـر شـاهداً                   

 :مل خيرج عنها السكاكي إال يف شاهد واحد هو قول الشاعر 
مها غري أن تبدي هناك كال  من      

(٧٩)

 خمافةً من بعلها إيلّ رمزت
وتابع عبد القاهر يف النسبة واإلمهال يف كل مـا ذكـر ، فقـد وافقـه يف اثـين            
عشر شاهداً ، أمهل عبد القاهر مخسـة ، وكـذلك فعـل السـكاكي ، ونسـب عبـد                    

  .)٨٠(القاهر سبعة وكذلك فعل السكاكي
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 وجـد عبـد     ذا فهـو إ   وهذا قد يفسر كثرة إمهاله لتوثيق الشـاهد أو نسـبته ،           
القاهر قد نسب الشاهد فعل فعله كما هو حال موضـوع الكنايـة ، وأحيانـاً يـدعوه                  
االختصار إىل إمهال ما نسبه عبدالقاهر أيضاً ، أما ما خيتاره هو فغالبـاً مـا يكـون غفـالً        

 . دون نسبة 
وأما اخلطيب القزويين فقد أورد للكنايـة اثـنني وعشـرين شـاهداً شـعرياً ،                

 عبد القاهر يف أحد عشر منها ، وهي ذاهتا الـيت أخـذها السـكاكي ، ووافقـه يف                    تابع
النسبة واإلمهال دون خمالفة ، ووافق السكاكي يف شـاهدين تابعـه يف عـدم نسـبتهما ،                  

  .)٨١(وأما ما اختاره وهي تسعة شواهد ، فقد نسب منها مخسة وأمهل أربعة
ـ    ق مـن السـكاكي ، وقـد يعـود     وبالعموم فإن القزويين أحسن حاالً يف التوثي

 .هذا إىل أن شواهده أكثر ، وبالتايل تظهر النسبة فيها ما ال تظهر عند السكاكي 
وباستعراض شـواهد اخلطيـب القـزويين يف اإليضـاح جنـدها تقـرب مـن                
التسعمائة شاهد ، ويدخل يف ذلك شـواهد السـرقات الشـعرية الـيت شـكلت مـا                  

 .يقارب املائة شاهد جلها منسوبة 
ذا يظهر لنـا أن جممـوع مـا نسـبه اخلطيـب يف شـواهده يزيـد علـى                    وهب

 منسـوبة تقريبـاً ، وهـذا يعـين أنـه يعـتين              هاألربعمائة قليالً ، أي أن نصف شواهد      
بالنسبة والتوثيق ، واألصل أنه يـذكر الشـاعر ، وأحيانـاً يكتفـي بـرد الشـاهد إىل                   

 ، أو قـال احلماسـي ، أو         هو يف احلماسة ، أو كبيـت احلماسـي        : مصدره ، فيقول مثالً   
 . )٨٢(احلماسي كقول

 جند عبد القاهر قد أورد ثالثة وثالثني شاهداً سبق ذكرهويف موضوع احلذف الذي 
 . )٨٣(شعرياً نسب منها واحداً وعشرين إىل قائليها ، وأسند ثالثة إىل مراجعها

بينما السكاكي ، مل ينسب شاهداً واحداً إىل قائلـه مـن كـل مـا ذكـره يف                   
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  .)٨٤( املسند واملسند إليه وحذف املفعولحذف
أما القزويين ، فقد أورد أربعة وعشـرين شـاهداً نسـب منـها أربعـة عشـر                  

 . القاهر شاهداً جلها وافق فيها عبد
وهبذا نعلم أنه ال تكـاد تـوازن عنايـة اخلطيـب بالنسـبة والتوثيـق بعنايـة                  

 .كثرياً السكاكي يف ذلك ، فاخلطيب ينسب كثرياً ، والسكاكي يهمل 

ونستطيع القول حسب مـا سـبق مـن إحصـاءات إن نسـبة املهمـل عنـد                  
اخلطيب تقرب من نسبة املنسوب عند السكاكي إىل عدد شـواهد كـٍل منـها ، وهـذه                  
العناية بالنسبة اليت نلمسها عند اخلطيب واضحة عنـد عبـد القـاهر كمـا رأينـا مـن            

 . ذلك اهر يفقبل؛ وهبذا ميكن القول بأن اخلطيب قد تأثر بعبد الق
٥JאאK

كان منهج عبد القاهر واضـحاً يف دراسـته للشـواهد ، وهـو وإن مل يطبـق                  
ذلك على شواهده كلها إال أن مالمح املنهج ظـاهرة عنـده ، لكـن عنـد السـكاكي                   

ا وجهة أخرى وال يعيبهما ذلـك مـن حيـث املبـدأ ، ألن لكـٍل                 موالقزويين جند أن هل   
 .يه هدفه الذي يسعى إل

وما ضـمنت مجيـع ذلـك كتـايب         : (( والسكاكي جيلي ذلك يف املقدمة بقوله       
هذا إال بعدما ميزت البعض عن البعض ، التمييـز املناسـب ، وخلصـت الكـالم علـى               

، إذاً هدفـه مجـع كـالم السـابقني ، ومتييـزه أو اختيـار                )٨٥())حسب مقتضى املقام    
 .املناسب منه ، وتلخيص ذلك 
الكتاب ، وأما القزويين فال يبعد كـثرياً عـن هـذا فهـو              وهذا كله واضح يف     

يذكر أنه مجع ما عند عبد القاهر يف الدالئل واألسرار مما خـال منـه املفتـاح مث هـذب                    
ـ              (( : ذلك ، يقول   تقر ـفاستخرجت زبدة ذلك كله ، وهذبتـها ورتبتـها ، حـىت اس

ـ        ـ          ـكل شيء منها يف حمله ، وأض  أجـده   ري ، ومل  ـفت إىل ذلـك مـا أدى إليـه فك
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  .)٨٦())لغريي 
واهلدف كمـا نـرى متقـارب جيتمـع يف التهـذيب والترتيـب واالختيـار                
واالختصار ، وإن كان يف اإليضـاح فضـل زيـادة ، ممـا نقلـه مـن عبـد القـاهر                      

 .فيه  والزخمشري وهذا واضح ظاهر
وميكننا يف ضوء ذلك أن نتلمس السـمات العامـة ملنـهج هـذه املدرسـة يف                 

 :غي ، وذلك حسب ما يأيت حتليل الشاهد البال
JאאK

يقدم السـكاكي يف الغالـب مقدمـة يـبني فيهـا األغـراض واملقتضـيات ،                 
، وأمثلة مصنوعة ، مث يورد ما يشـاء مـن الشـواهد              ويضمنها مناقشات عقلية وجدلية   

ومهـدت لكـل مـن ذلـك أصـوالً الئقـة ،             : (( دعماً ملا سبق ذكره ، يقول يف هذا         
 .)٨٧()) ججاً مناسبةوأوردت ح

ولعل هذا القول بني يف التصريح مبراده من ذلك التمهيـد ، وأيـن هـذا مـن                  
متهيدات عبد القاهر اليت كان يشوق فيها القارئ ، ويعلي مـن مهتـه ، ويهيئـه لتلقـي                   

 . القادمة  ألوان اجلمال
ومل يستطع اخلطيب أن خيرج عن دائرة السـكاكي يف هـذا ، فنجـده  يكـرر                  

لسكاكي اليت حيدد فيهـا مسـبقاً القواعـد واألغـراض ، كـأن يـذكر أن                 مقدمات ا 
،وهـذا األسـلوب هـو    )٨٨(حلذف املسند أسباباً ومقتضيات مث يـدلل عليهـا بشـواهد        

 .بأن ُتقعد القاعدة مث ُيستشهد هلا بالشاهد  الدارج عند هذه املدرسة؛
JאאאאK

عمه للشاهد بسـوابق أو لواحـق ، ويـنص أحيانـاً      مما حلظناه عند عبد القاهر د     
على أن املراد هو البيت األخري ، ويذكر أحياناً أنه ال بـد مـن إيـراد جمموعـة أبيـات                     
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لكن السكاكي ، مبا عمد إليـه مـن التلخـيص حـذف             ،  من القصيدة حىت يتضح املراد      
ة ، فلـو    كل ذلك ، حىت بقيت الشواهد مفردة يف الغالب ، ورمبـا مشـطورة أو جمـزوء                

 :نظرنا إىل قول الشاعر 
ــك ومل ــربح  ت  زائرة الشمس أتتين ت

لوجدنا أنه أورد هذا البيت وحده غـري منسـوب ، بينمـا عبـد القـاهر أورد                  
  .)٩٠(، وبعده بيتاً ونسبه إىل قائله قبله بيتني

وال يعين هذا أننا ال جند عند السكاكي شيئاً مما عند عبـد القـاهر مـن دعـم                   
 ، لكـن الغالـب      )٩١(اهد ، كال، بل جنده أحياناً يورد أبياتاً ثالثـة وأربعـة ومخسـة             للش

 .على شواهده هو ما كان فيه موطن االستشهاد فحسب 
أما اخلطيب فهو ثري يف استشهاداته الشعرية والقرآنيـة ، لـذا جنـده خيتلـف                

كـثرياً مـا   اختالفاً بيناً عن السكاكي ، فهو يف الغالب يـورد الشـواهد كاملـة ، بـل              
 )٩٤( أو أربعـة   )٩٣( أو ثالثـة   )٩٢(يرفد الشاهد مبا يسبقه أو يلحقه ، فقد يذكر معـه بيـتني            

 ، لكن كل هذا ال جيعله يبلغ ما بلغه عبـد القـاهر ، ألن مـرد األمـر إىل                     )٩٥(أو مخسة 
التحليل والتعليل وحسن العرض ، وتكديس الشواهد دون بيـان وتوضـيح لـيس هـو                

 .املراد الذي يبتغى 
Jאא

كله ، وقد صرح بـه كمـا رأينـا ، وامتـد             ) املفتاح  ( وهذا أمر طُبع به كتاب      
ذلك إىل الشواهد ، فحذف كثرياً مما كان عند عبـد القـاهر والسـابقني ، بـل أحيانـاً                    

: (( يذكر الشاهد مشطوراً أو جمزوءاً يقول الدكتور أمحد مطلـوب عـن هـذا األمـر                 
ه بالشكل أن قلل الشواهد ، وبتر كـثرياً مـن األبيـات الشـعرية ،              وكان من أثر اهتمام   

فأصبحت مسخاً ال يفهم منها القارئ شيئاً إال إذا كـان حافظـاً للشـعر ، أو إذا رجـع                    
  .)٩٦())إىل مظاهنا يكمل ما قطع السكاكي منها 
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ومن مظاهر هذا اإلجياز عنده ، االقتصـار يف الشـاهد علـى حتديـد مـوطن                 
 .ديره إن لزم األمر ، ورمبا ال يذكر شيئاً من ذلك أحياناً االستشهاد وتق

 :تأمله وهو يتكلم عن احلذف حيث يورد الشاهد كقول الشاعر 
كيف أنت  يل قال وحزن طويل دائم سهر

 ، مث أورد الشـاهد      )٩٧())أنـا عليـل     : كيف جتد احلكم إذا مل يقـل        : ((  قال  
 .إىل إثبات املسند إليه ، مث انتقل  الثاين والثالث

هذا منوذج مكرر عند السكاكي ، اختصـار يـذهب روح البالغـة ، وال يـبني        
السر الذي جيب بيانه وجاء اخلطيب القـزويين وسـرد أغـراض حـذف املسـند إليـه                  

، مث أتبعها بالشواهد ومنها بيـت السـكاكي السـابق ومل يـذكر هلـا                 واحداً تلو اآلخر  
  .)٩٨(سكاكيحىت التقدير الذي ذكره ال

هذا بعض حاله ، لكنه يف اجلملة أفضل حـاالً مـن السـكاكي ، إذ مل يلجئـه                   
اإلجياز إىل االستغناء عن الشواهد ، بـل علـى العكـس فقـد أورد قرابـة التسـعمائة                   

ه ، وله أنـه أتبعهـا بتحلـيالت جيـدة لكـان يف              ـشاهد يف كتابه ، وهذا أمر حيمد ل       
 .لذكر فحسب دون تعليقالقمة، لكن غالب هذه الشواهد كان ل

وأين هذا من حتليالت عبد القاهر لبعض شواهد احلذف ، تأملـه وهـو يقـول                
 :عن أبيات ثالثة منها 

البارد أو ترضى أطعم ال واهللا يا أهلها وال غضيب
يقوله يف جارية كان حيبها ، وُسـعي بـه إىل أهلـها فمنعوهـا منـه ،                  : ((  قال  

ال ) هـي غضـيب ، أو غضـيب هـي           ( ك أن التقـدير     غضيب ، وذل   : ، قوله  واملقصود
حمالة ، أال ترى أنك ترى النفس كيف تتفادى مـن إظهـار هـذا احملـذوف ، وكيـف                    

  .)٩٩()) به تأنس إىل إضماره ، وترى املالحة كيف تذهب إن أنت رمت التكلم
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 مل يعلـل سـر مجـال احلـذف ، لكنـه علـى               - كما نرى هنا     -وعبد القاهر   
دلك عليه ، ويف رأيي أن هذا أحسن من كـثري مـن التعليـل اجلـاف                 األقل أشعرك به و   

الذي حيجر املعىن وحيد من انطالقـه ، إننـا وال شـك حمتـاجون إىل هـذا التوسـع يف                     
 .التحليل ، ال اإلجياز املخل الذي استعصى معه الفهم ، وقل بسببه تدبر اجلمال 

JאאK
 حنو التلخيص واالختصـار ، إذ ال يبقـى جمـال ملثـل              وهذا أثر من آثار اجلنوح    

ال يظفـر بتلـك املوازنـات الرائقـة الـيت           ) اإليضاح  ( ، أو   ) املفتاح  ( هذا ، فقارئ    
حتفل هبا مباحث األسرار والدالئل ، ولو حصل ووجدت شـيئاً منـها عنـد السـكاكي،                 

لشـواهد الـيت     حتليل كل واحد مـن الثالثـة لـبعض ا          ، انظر إىل   فهي مبتورة ، موجزة   
له ما يلـزم املسـتعار منـه مـن           وتلزم املستعار : (( وجدت عندهم مجيعاً يقول السكاكي    

 :العجب أو غري العجب مما ال يليق إال باملستعار منه ،كما فعل من قال 
ومن  تظللين قامت من الشمس تظللين مشس

 زائرة الشمس أتتين كا ــ تك تربح الفلومل       
ترى هؤالء فيما فعلـوا كيـف نبـذوا أمـر التشـبيه وراء ظهـورهم ،                 أوما  

وكيف نسوا حديث االستعارة ، كأن مل ختطر منهم علـى بـال ، وال رأوهـا وال طيـف                    
خيال ، وإذا كانوا مع التشـبيه واالعتـراف باألصـل يسـوغون أال يبنـوا إال علـى                   

 :الفرع ويقولون 
 الشـمس  هي      عزاء مجيال الفؤاد فعز

  .)١٠٠())فهم إىل تسويغ ذلك مع حجد األصل يف االستعارة أقرب 
فتأمل كيف قدم لألبيات بتلك املقدمـة الـيت جلـها مصـطلحات حتتـاج إىل                
تفكري حىت تعلم املراد ، وتأمل كيف وسط التحليل ، مث ختمـه بكـالم مـوجز ، وكـل                    

لـى إظهـار أسـرار اجلمـال هنـا أو           ذلك مل يظهر اجلمال وال السر وال الفارق املبين ع         
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هناك ، وأين هذا من تلك السطور املنرية اليت برع فيها عبـد القـاهر يف بيـان الفـرق                    
فقد حتدث عـن ذلـك ، وعـن الشـواهد ذاهتـا يف              . بني االستعارة والتشبيه واحلقيقة     

  .)١٠١(، مليئة بالروائع ، وبيان األسرارعدةصفحات 
لحـظ عنـد السـكاكي واخلطيـب هلـي ممـا       وال شك أن قلة املوازنات اليت ت  

 .أذهب كثرياً من رونق هذا الفن ، وأظفى عليه شيئاً من اجلمود واجلفاف 
وكنا ننتظر من اخلطيب القزويين مع شـواهده الشـعرية الكـثرية ، أن يكـون                

، لكن ذلـك مل يكـن ، فـرغم هـذا الكـم الكـبري مـن                  أحسن حاالً يف هذا اجلانب    
عنت هبذا األمر العناية املتوقعة ، بل إننـا جنـده ملّـا نـاقش التشـبيه              االستشهاد إال أنه مل ي    

، مل يذكر معهـا شـيئاً ممـا عنـد السـكاكي              والشواهد السابقة اليت أوردها السكاكي    
، وهذا نقص كبري يف الكتـاب بـال شـك ، كـان               )١٠٢(وعبد القاهر فيما خيص املوازنة    
 ميكن أن يكون مزية له لو وجد

JאאאK
ال يظهر لقارئ كتـاب املفتـاح ذلـك الوجـه املشـرق يف التحليـل األديب                 
املبسوط الذي جيده عند عبد القاهر إمنـا جيـد كلمـات معـدودة ، حتـيط الشـاهد ،                    
تسبقه أو تلحقه ، وأحياناً تكون إىل اإللغـاز أقـرب منـها إىل اإلفصـاح ، مث إن مسـة                     

 مـن رونـق األسـلوب األديب ، وال عجـب            -إن وجدت - اجلفاف واملنطق أظهر فيها   
  .)١٠٣())وأوردت حججاً مناسبة  (( : يف هذا إذا تذكرنا قوله السابق

يقول الدكتور أمحد مطلوب بعدما استشعر ذلك مـن خـالل دراسـته لبالغـة               
ويبني ما فيهـا مـن مجـال وإبـداع، ومـا             ومل يقف عند الشواهد حيللها،    : (( السكاكي

 . )١٠٤())ة دعته إىل االستشهاد هبافيها من بالغ
ففي موضوع احلذف مثالً ، جنده قد عـرض تسـعة شـواهد شـعرية ، سـواء              



 
 

 
 

 هـ١٤٢٥، مجادى األوىل ٣٠، ع١٨جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها، ج ٥٣٦
 

يف حذف املسند أم املسند إليه أم املفعول ، وذكـر سـت عشـرة آيـة ، وكـل هـذه                      
الشواهد مل حيلل منها شيئاً ميكن ذكره ، وإمنا اقتصـر فيهـا علـى تقـدير احملـذوف أو                    

وإن كان قد ظهر يل أنه يف جانـب الشـاهد القـرآين أحسـن منـه      ترك ذلك بالكلية ،  
حاالً يف جانب الشعر ، فها هو ذا يتكلم عـن تعريـف املسـند إليـه ، واحلالـة الـيت                      

: سر قـراءة ابـن عبـاس رضـي اهللا عنـهما             ـوتف: (( ول  ـتقضي وصف املعرف فيق   
 - ٣٠الـدخان    [﴾ ...  ولقد جنينا بين إسرائيل من العذاب املهـني ، َمـْن فرعـونُ             ﴿
على لفظ َمْن االستفهامي ، ورفع فرعون ، بأنه ملـا وصـف اهللا تعـاىل العـذاب                   ] ٣١
َمـْن  : ة أمـره ، وأراد أن يصـور كنهـه ، قـال              ـه مهيناً ، بياناً لشدته وفظاع     ـبكون

فرعون ؟ هل تعرفون من هو يف فرط عتوه وشـدة شـكيمة يف تفرعنـه ؟ مـا ظـنكم                     
 إنـه كـان عاليـاً مـن         ﴿: ه ؟ مث عرف حاله يف ذلك قائالً         بعذاب يكون املعذب به مثل    

 .)١٠٥())﴾املسرفني
وهذا التحليل بال شك رائع ، كشف حجـب اجلمـال عـن هـذه القـراءة ،                  
والوصف الذي ورد، ولو أن السكاكي اتبع هذا املنهج يف مباحثـه لكـان كتابـه هـذا                  

 .روضة غناء مع ما فيه من التنظيم والتبويب 
ال شك ينبئ عن قدرة واضـحة علـى التحليـل ، ويـربهن أن               وهذا التحليل ب  

السكاكي ومثله اخلطيب ال ينقصـهما الـذوق كمـا يوصـفان مـن بعـض مـؤرخي                  
 .البالغة ، لكن الطريقة اليت اتبعاها جنحت هبما عن ذلك 

ويبدو أن هذه اللمحات ليست بالكثرية يف املفتـاح ، لـذا جنـده بعـد هـذا                  
وسـيطلع مـن    : (( ني إعجابه مبثل هـذه النـادرة فيقـول          التحليل اجلميل مباشرة ، يب    

 ، وهـو    )١٠٦())كتابنا هذا ، َمْن خدمه حق خدمتـه علـى مثـرات حمتجبـة يف أكمـام                  
يشعرنا هبذا بأن الوصول إىل تلك الثمرات حمتـاج إىل جهـد ومشـقة وصـرب ، لتظفـر           

 . هبا بني مصطلحات املنطق ، ووعورة القواعد والفلسفة 
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ــى  ــع عل ــاح(وأي مطل ــاء ، أن ) واإليضــاح ) ( املفت ــيلمح دون أدىن عن ل
اإليضاح أحسن حاالً من حيـث التحلـيالت األدبيـة ، وأقـل تعسـفاً يف اسـتخدام                  
املنطق ، وذلك من أثر ما رمسه اخلطيب لنفسـه مـن إدخـال حتلـيالت عبـد القـاهر                    

 . والزخمشري
ـ                 ن وكان لتلك التحليالت الفضـل الكـبري يف وضـع القبـول لكتابـه ، وم
: خالل تتبع بعض ما نقله القزويين من أقوال اتضح يل أنـه يكـرر أمسـاء ثالثـة هـي                     

السكاكي ويأخذ عنه القواعد والتقسيمات ، وعبد القاهر ويأخـذ عنـه بعـض التـنظري                
وحتليل الشواهد الشعرية ، والزخمشري ويأخـذ عنـه بكثـرة حتليـل اآليـات ، وقـد                  

 .)١٠٧(ميدحه ويثين عليه وقد يعترض عليه
احلق أن اإليضاح أيسر بكثري من املفتاح وأسهل عبـارة منـه ، يقـول حمققـه                 و

إذ كان كتابـه حسـن العبـارة واضـح الداللـة ،             : (( ه  ـمعلالً شهرة اإليضاح وقبول   
دقيق اإلشارة ، حيث عمد إىل كل ما يف املفتاح مـن تعقيـد فحـاول أن خيلـي كتابـه                     

  .)١٠٨())منه إال قليالً 
ويين هو أكثر الكتب قبوالً بعـد كتـايب عبـد القـاهر ،              وهبذا يكون كتاب القز   

 .وهو أيسر منها لتنظيمه وتبويبه ، ومها أغىن منه وأكثر ثراًء 
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W
 يف طريقـة التعامـل مـع        باملوازنة بني هاتني املدرسـتني     ه الدراسة  هذ قد قامت ل
 :وذلك من خالل مايأيتالشاهد 

 . اجلدة واالختيار -٣           . الكمية -٢                . النوعية -١
 . التحليل والدراسة -٥       . التوثيق والنسبة -٤

 :وقد تبني مايأيت
١JאW

 الغالب على شواهد عبد القاهر هو الشعر ، مث القرآن ، أما السكاكي فالغالـب               
لتوازن ، وإن زاد الشـعر عنـده   القرآن مث الشعر ، وأما اخلطيب القزويين فهو أقرهبما إىل ا 

 .على القرآن 
٢JאW

 ) ٢٥( شاهد ، والقرآنية على      ) ٩٠٠( زادت عبد القاهر شواهده الشعرية على       
  اخلطيب القزويين حيث كانت شواهده الشعرية تزيد علـى          هو آية ، والذي قاربه يف ذلك     

 سكاكي تزيد شواهده الشعرية علـى    وال،  آية   ) ٦٠٠( شاهداً ، والقرآنية على      ) ٧٥ ٠(
 .آية  ) ٥٠٠( شاهداً ، والقرآنية على  ) ٢٥٠( 
٣JאאWJ

عبد القاهر هو األظهر يف هذا اجملـال ، يليـه السـكاكي ، مث اخلطيـب ولعـل             
أبرز صور النمطية واألخذ كانت مـن اخلطيـب عـن السـكاكي حيـث نقـل جـل                   

ـ نمطيـة املـذكورة قـد جتلـت ب    ، والشك أن تلك ال  شواهده    الشـراح  عنـد ح ووض
  .  ومن تبعهمواملقررين
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٤JאאWJ
اعتىن عبد القاهر بوضوح بنسبة الشـواهد وتوثيقهـا ، حيـث نسـب جـل                
شواهده ، بينما أمهل السكاكي جل شواهده ، وأما اخلطيب فقـد توسـط فقـد كـان                  

ا يتابعان عبـد القـاهر فيمـا نسـب أو أمهـل             وامللحوظ أهنم ،  املنسوب يقارب النصف    
 .غالباً 

٥JאאאWJ
 لقضية  -يف نظري -اختلف منهج املدرستني اختالفاً بينا يف هذا اجملال ، وهو احملك            

الشاهد ، فعبد القاهر يهتم بالتوطئة للشاهد ، وتدعيمه بالسـوابق واللواحـق ، وعقـد                
، الذي مـن     املميز يف التحليل إلبراز مكامن اجلمال يف الشاهد        املوازنات ، والعرض األديب   

 :أظهر خصائصه
 .تفسري اجلمال يف ثوب اجلمال-
 .خماطبة وجدان املتلقي-
 .تربية الذوق عند املتلقي وتدريبه على ذلك_
 . الدعوة الدائمة للتأمل والتفكري والتعمق يف معرفة أسرار النظم-

ب عندمها هو التمهيد العام للموضـوع بأكملـه ،          أما السكاكي والقزويين فالغال   
، وجفاف األسلوب ، وقلة التحليل األديب ، وعدم العناية باملوازنات ، وعـدم               واالختصار

 .رفد الشاهد بالحق أو سوابق توضحه 
 أن األمر كله يعود إىل منهج التعامـل مـع الشـاهد ، وخدمتـه ،                 وهبذ ندرك   

 يف تكـرار    -يف نظـري     -لـيس العيـب   ، لـذا ف   هد  وهلذا فاملعول عليه هو خدمة الشا     
الشاهد وإن كان االختيار هو األفضل ، وإمنا العيب يف تركـه غفـالً ، أو اجتـرار مـا                    

، وهـذا مـا فعلـه عبـد          قيل حوله ، أما لو قرئ من جديد وحلل وفسر لتغري األمـر            
 .القاهر ، فبعض شواهده مسبوق إليها وما ضره ذلك 
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لو قُرئت شـواهده مـن جديـد ، وأدخلـت عليهـا             وما ضر كتاب القزويين     
 !.بعض التحليالت الرائعة وحذف كل ما يتعلق باألغراض والتقسيمات 

كما بان أيضا أن رموز مدرسة املنطق مل ينحوا ذلـك النحـو يف التعامـل مـع                  
الشاهد لنقص يف الذوق، أو لعدم قدرة علـى التحليـل، بـل دفعهـم لـذلك جمـاراة                   

ج التعليمي، وهم بذلك صـوروا تلـك احلقبـة تصـويرا صـادقا،              العصر، وطبيعة املنه  
 . والتبعة كانت على من بعدهم ِلَم مل يكن هلم متيز؟

وقد ظهر أيضا أننا حباجة إىل اإلفادة من تلـك التجـارب السـابقة، يف وضـع                 
إطار عام لدراسة البالغة، مستضيئني يف ذلك مبناهج النـاجحني يف هـذا اجلانـب، وقـد       

دراسة موازنة بني منهجني مهمني يف هـذه القضـية، ميكـن مـن خالهلـا                قدمت هذه ال  
 .معرفة مواضع التميز واألخذ هبا ، ومواطن اخللل وجتنبها

 وهذا يؤكد أن وجود دراسة مقنعة تعيد للبالغة رونقها أمر ليس بالصعب
وحنن حنتاج أيضا إىل نفعية البالغة، حبيـث تكـون مشـاعة للجميـع، سـهلة                

من مقاصدها تفسري مواطن اجلمال، ومعرفة شـيء مـن إعجـاز كـالم اهللا               التناول، ألن   
 .العظيم، وكالم نبيه الكرمي صلى اهللا عليه وسلم
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אאא

 
 ، العـدد    ة الشاهد البالغي وإشكالية النموذج ، جملة جذور تصدر عن النادي األديب الثقايف جبـد              -) ١(

 .٣٨٤ ص هـ١٤٢١اخلامس، عام 
 إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلميـة، بـريوت،        . ل يف شواهد النحو الشعرية، د      املعجم املفص  -) ٢(

 .٥ص م ١٩٩٢ –هـ ١٤١٣، عام )١(  ط
 رسالة ماجسـتري ،  اجلامعـة        -توثيق وحتليل بالغي  – الشواهد الشعرية يف كتاب أسرار البالغة        –) ٣(

ـ ١٤١٥ البـدري،    علـي . د. عايد سليم احلريب، إشـراف أ      ،اإلسالمية كلية اللغة العربية     ،هـ
 .)املقدمة( 

:  حتقيـق إحتاف األجماد يف ما يصح به االستشهاد حملمود شكري األلوسـي،      :  انظر تفصيل ذلك يف    -) ٤(
 .بعدها   وما٦٤ صم١٩٨٢هـ، ١٤٠٢عدنان عبدالرمحن الدوري، مطبعة اإلرشاد بغداد،

 م، ٢٠٠٠هــ،   ١٤٢٠) ١(النبوي شعالن، اخلاجني مصـر ط     .  العمدة ، البن رشيق، بتحقيق د      -) ٥(
 ) ٢(وانظر اخلصائص ، البن جين، حتقيق حممد علي النجار، دار الكتب املصـرية ط             ،  ٢/٩٨٥ج

 .١/٢٤،جم١٩٥٢هـ ١٣٧١
 .٣٩٣، ص)٥(ذور، العدد ـ، جملة ج)النموذج(الغي وإشكالية ــالشاهد الب:  انظر مقال–) ٦(
  .٣٨٥، ٣٨٤ص، جملة جذور، )النموذج( الشاهد البالغي وإشكالية -) ٧(
هــ  ١٣٩٢) ١( ط - معجم شواهد العربية ، عبد السالم حممد هارون، مكتبة اخلـاجني مبصـر             -) ٨(

 .٥ ص،م١٩٧٢
 - تأريخ علوم البالغة والتعريف برجاهلا ص، أمحد مصطفى املراغي، مطبعة مصطفى البايب احللـيب              –) ٩(

 .)٥٧(ص ،م ١٩٥٠-هـ١٣٦٩) ١(مبصر ط
 .٢٧٢،٢٧٣ص، )٤(شوقي ضيف، دار املعارف ط. د البالغة تطور وتاريخ، –) ١٠(
 .٢٧٣البالغة تطور وتاريخ ص:  انظر –) ١١(
 )١(عبد الكرمي حممد األسعد، دار العلـوم الريـاض، ط         . أحاديث يف تاريخ البالغة، ، د     :  انظر -) ١٢(
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 ٤١ص،هـ١٤٠٥
  .٢١ تاريخ علوم البالغة والتعريف برجاهلا ص-) ١٣(
أمحد مطلوب، والصورة البالغيـة عنـد       .هر اجلرجاين يف بالغته ونقده ، د      عبد القا :  انظر مثالً    -) ١٤(

أمحد أمحـد   .أمحد علي دمهان، وعبد القاهر اجلرجاين وجهوده يف البالغة العربية، د          .القاهر، د  عبد
حممد .درويش اجلندي ، وعبد القاهر والبالغة العربية، د       .بدوي ، ونظرية عبد القاهر يف النظم، د       

 .فاجيعبد املنعم خ
 ) ٢(أمحد أمحد بدوي، مكتبـة مصـر ط       .  عبد القاهر اجلرجاين وجهوده يف البالغة العربية، ، د         -) ١٥(

  .٢٩٩ص
، )٢( اجلامع ألحكام القرآن، القرطيب، حتقيق عبد الرازق املهدي، دار الكتاب العريب، بريوت، ط        -) ١٦(

 .١/٥٨ ج،م ١٩٩٩-هـ١٤٢٠
 ،)١(حممد بركات أبو علي، دار الفكـر، عمـان، ط         . قاهر ، د   معامل املنهج البالغي عند عبد ال      –) ١٧(

 .١١٥م ص١٩٨٤-هـ١٤٠٥
 ومن أراد أن يعرف مكانة الشعر عنده فليطلع على الفصل الذي كتبه يف الشعر ومرتلته وذم من                  –) ١٨(

 .٢٧-١١زهد فيه يف دالئل اإلعجاز ص
ـ            -) ١٩(  الل بـريوت الطبعـة األخـرية       العقد الفريد ابن عبد ربه، حتقيق خليل شرف الدين، دار اهل

 .١/١٦،  جم١٩٩٩
 .٧٢ أحاديث يف تاريخ البالغة ص-) ٢٠(
 )٢(، عبد القاهر اجلرجاين، حتقيق حممود شاكر، مكتبة اخلاجني بالقـاهرة، ط               دالئل اإلعجاز    -) ٢١(

 .٨٩ ، صم١٩٨٩-هـ١٤١٠
 .٢١٨ البالغة تطور وتاريخ -) ٢٢(
مصطفى اجلوزو، جملة الفكر العـريب      . ، د ) املتنيب: منوذج(ة،   الشاهد الشعري يف البالغة العربي     -) ٢٣(

 .٦٩ ص،م١٩٨٧ عام ٤٦العدد 
حممد أمـني املـؤدب، يف      / ، وقد نبه على ذلك األستاذ     ٧١ الشاهد العريب يف البالغة العربية ص      -) ٢٤(

 .٤١٠ص، )٥(الشاهد الشعري وإشكالية النموذج، جملة جذور عدد: مقاله
 .٦٩اهد الشعري يف البالغة العربية صالش :  انظر مقال-) ٢٥(
 .١٣٤ أسرار البالغة -) ٢٦(
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ـ ١٤١٦) ١(جناح الظهار ط  .  الشواهد الشعرية يف كتاب دالئل اإلعجاز ، د        - )٢٧(  ،م  ١٩٩٦-هـ

 .٣/١٣٢٦ج
 .٣٩٢ص، )٥( جملة جذور عدد ،)النموذج(الشاهد البالغي وإشكالية :  انظر- )٢٨(
ـ      : انظر تفصيل مناهج هذه الكتب يف       ) ٢٩(  - ٦٢/ ١. از  ـالشواهد الشعرية يف كتاب دالئل اإلعج

٦٧  
 حممد عيد، عـامل الكتـب،  القـاهرة،        .الرواية واالستشهاد باللغة يف ضوء علم اللغة احلديث، د        ) ٣٠(

 .١٩٦ ، ١٩٥م، ص ١٩٧٦
دالئل اإلعجـاز   :  كقوله هو يف احلماسة ، أو أنشده صاحب الكتاب، أو كبيت الكتاب، انظر             -) ٣١(

٢٣٦، ١٤٧، ١٤٦. 
 .٢٦٨،٢٦٩، و١٨٤،١٨٥ و ١٤٩-١٤٦ انظر مثالً صنيعه يف احلذف، الدالئل ص-) ٣٢(
  :قول ابن البواب:  انظر مثال ذلك -) ٣٣(

 حليين يضرب املثل  وصريين هواك ويب   
، وعلى هذا لو اعتربنا ما نسبه ولو مرة معدوداً          ٢٩٦ وأغفله يف ص   ٩١فقد نسبه يف الدالئل ص    

 ، والبيت مل يعزه عبدالسالم هارون يف معجمه       ض العدد الذي ذكرناه فيما أمهله     يف املنسوب الخنف  
 .، إال إىل الدالئل)١/٢٩٦(

 .٢١٤ و ٢٠٥ انظر دالئل اإلعجاز ص-) ٣٤(
 .٧٨٢رسالة ماجستري ص) أسرار البالغة( الشواهد الشعرية يف كتاب -) ٣٥(
 .٢١٨ البالغة تطور وتاريخ -) ٣٦(
 .٢٢٢، والفصل والوصل ١٧٣، وفروق اخلرب ص١٧٢ و١٤٦ انظر مثالً احلذف ص-) ٣٧(
  .٣١٧ وما بعدها و٢٧٩، ٢٤٤، وانظر أمثال ذلك ص١٤٧ دالئل اإلعجاز، ص–) ٣٨(
لعلي بن حممد العلوي     ، وهو    )يف اجلو أسياف املثاقف     وكأن ملع بروقها(:  والبيت هو–) ٣٩(

 . احلماين، ومل يعزه عبدالسالم هارون إال إىل أسرار البالغة
  .١٨٩،١٩٠ أسرار البالغة –) ٤٠(
  .٨٨ دالئل اإلعجاز –) ٤١(
  .١٥١ دالئل اإلعجاز –) ٤٢(
 .بعدها   وما٢٠٥-١٨٨ انظر كل ذلك يف أسرار البالغة –) ٤٣(
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  .٤٨٩ دالئل اإلعجاز –) ٤٤(
  .٥١٠-٤٨٩ انظر دالئل اإلعجاز –) ٤٥(
  .٥٧٥ دالئل اإلعجاز –) ٤٦(
، ٣٢وهو يف ديوانه، دار صادر بريوت،ص       لعنترة،: البيت األول ، و ١٥٠-١٤٩ أسرار البالغة    –) ٤٧(

يف احلماسة بلفظ تتايع، انظر شرح احلماسة للتربيزي        ويف األسرار،       وهو تتابع،: ولفظه يف الديوان  
  .١٧٠فى الشايف صط، والثاين المرئ القيس وهو يف ديوانه بتحقيق مص١/٣٩٢

 )١(أمحد مطلوب، وكالـة املطبوعـات الكويـت، ط        / د  عبد القاهر اجلرجاين بالغته ونقده ،      –) ٤٨(
 .٢٢٧ ص،م ١٩٧٣ -هـ١٣٩٣ 

 .٨٦٤ص) أسرار البالغة( الشواهد الشعرية يف كتاب –) ٤٩(
، والبيت األول للوأواء الدمشقي،وهو يف ديوانه ، حتقيق سـامي            ٤٥٠ ،   ٤٤٩: دالئل اإلعجاز   ) ٥٠(

والبيت الثاين يف   .٨٤هـ، ص   ١٣٦٩م،  ١٩٥٠ ١الدهان، مطبوعات اجملمع العلمي بدمشق،ط    
م ١٩٩٤هـ،١٤١٤،  ٢ديوان أيب نواس، شرح وضبط علي فاعور،دار الكتب العلمية،بريوت،ط        

يبكي فيذري الدر من نرجس      ويلطم الورد بعنـاب     ، والبيـت                     :، وهو فيه بلفظ   ٤٩ص
ي، وعبداحلفيظ  الثالث يف ديوان املتنيب ، بشرح العكربي، حتقيق مصطفى السقا، وإبراهيم األبيار           

 .٣/٢٢٤شليب، دار املعرفة بريوت، 
  .١٥١دالئل اإلعجاز ) ٥١(

  . ٨١ ، ٨٠: دالئل اإلعجاز ) ٥٢ (
 .لكان أوضح ... إذا ُحقق فيها النظر كانت كاألشياء : لعله لو قيل )٥٣(
 .٢٦،٢٧ أسرار البالغة )٥٤(
  .٣٦دالئل اإلعجاز ) ٥٥(
سابقاً هو عدد الشواهد وهنا عدد األبيات ، وبعض الشـواهد           ، ألن املذكور    ) ألف  ( إمنا قلنا هنا    )٥٦(

 تكون عدة أبيات
  .٣١٠عبد القاهر اجلرجاين بالغته ونقده ) ٥٧(
م ١٩٦٤هـ ،   ١٣٨٤ ) ١( أمحد مطلوب ، دار النهضة ، بغداد ، ط          / البالغة عند السكاكي ، د    ) ٥٨(

 .١٨٣ص 
  .١٨٣البالغة عند السكاكي ) ٥٩(
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  .٢٦٠انظر املفتاح ص ) ٦٠(
 ، أربع عشرة صفحة ال يوجد فيها بيت واحد بينما اشتملت            ٢٤٦ إىل   ٣٣٢انظر املفتاح من ص     ) ٦١(

 .على سبع وستني آية 
  .١٨٥البالغة عند السكاكي ) ٦٢(
 .١٣٠٨ ص الشواهد الشعرية يف كتاب دالئل اإلعجاز )٦٣(
  .١٣١٦ الشواهد الشعرية يف كتاب دالئل اإلعجاز ص )٦٤(
 م،١٩٨٧، عـام    )٤٦(غة عند السكاكي،  مقال يف جملة الفكر العريب، بريوت،عـدد          مقاصد البال ) ٦٥(

 .٦٥ ص
 .١٩-٧أسرار البالغة : انظر ) ٦٦(
هـ ١٤٠٥ ، ٧حممد عبداملنعم خفاجي،دار الكتاب اللبناين،ط    .د:اإليضاح، للخطيب، حتقيق  : انظر  ) ٦٧(

 .٥٤٣ -٥٣٦م، ص ١٩٨٥
 .٤٣١ -٤٢٩املفتاح : انظر) ٦٨(
 ، والبيت الذي ينقله القزويين ١١٠ ، ٨٨ ، ٣٩ ، ٣٨ ، واإليضاح   ٢٣٠ ،   ١٨٦فتاح  امل: انظر  ) ٦٩(

 :عن السكاكي هو 
 . ، ومل أعثر على قائله ٢٣٠ترى حوهلا النبع والسأمسا ، انظر املفتاح ص    إذا شاٌء ضالٌع مسجورة    

  .١١٣ - ١١٠ ، واإليضاح ١٧٠ - ١٥٦انظر دالئل اإلعجاز ) ٧٠(
 أرادوا نقيصيت     جعلت هلم فوق العرانني ميسـما ، انظـر                يلولو غري أخوا  : لشاعر  وهو قول ا  ) ٧١(

كامل الصرييف، منشـورات    : ، والبيت للمتلمس الضبعي وهو يف ديوانه، حتقيق          ٩٢اإليضاح ص 
 .٢٩م ، ص١٩٧٠هـ،١٣٩٠معهد املخطوطات العربية، جامعة الدول العربية، 

   .١مقدمة اإليضاح ص  ) ٧٢(
  .٢٠٩ويين وشروح التلخيص القز) ٧٣(
  .٩النحل آية :  واملوضع الثاين ٢٤-٢٣القصص آية : مها ) ٧٤(
 ،  ١ ، اإلخالص    ٣٩ ، األنعام    ٢٤ ، الشورى    ٩ ، النحل    ٩ ، الزمر    ٢٤-٢٣القصص آية   : هي  ) ٧٥(

٢.  
 ،  ٢٢ ، البقـرة     ٢٥ ، يـونس     ١٨ ، يوسف    ٥٣ ، النور    ٦٢ ، التوبة    ١١ ،   ١٠القارعة  : هي  ) ٧٦(

 .٣-١ ، الضحى ٤٠ ، الروم ١٤٣، األعراف ٤١قان الفر
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 .٦٥م، ص١٩٨٧، عام )٤٦(مقاصد البالغة عند السكاكي، جملة الفكر العريب، بريوت،عدد) ٧٧(
  . .وما بعدها٤٠٢انظر املفتاح ) ٧٨(
 .، والبيت مل أعثر على قائله٤١١ املفتاحانظر ) ٧٩(
  .٤١٢ - ٤٠٥ ، والفتاح ٣١٤ - ٣٠٦انظر الدالئل ) ٨٠(
  .٢٩٤ - ٢٨٦انظر اإليضاح ) ٨١(
 . وغريها ٦٤ ، ٦٣انظر اإليضاح ) ٨٢(
 . ، فقد أسند بعض الشواهد للكتاب لسيبويه ١٤٧ ، ١٤٦انظر دالئل اإلعجاز ) ٨٣(
  ٢٢٦وال يستثىن من ذلك إال ما أسنده للكتاب يف شاهد واحد يف حذف الفعل ، انظر املفتاح ص ) ٨٤(
  .٦املفتاح ص ) ٨٥(
  .١ص اإليضاح ) ٨٦(
  .٦املفتاح ص ) ٨٧(
ومثله الذكر ، والتقدمي ، والتعريف ، ومن أظهر ذلك ما سرده يف حذف املسـند                 . ٨٨اإليضاح  ) ٨٨(

  .٣٨إليه ص 
الثقافة، بـريوت،ص   العلوي،داربن برد وهو يف ديوانه، حتقيق السيد حممد بدر الدين  لبشارالبيت ) ٨٩(

١٧١. 
  .٢٨٨انظر أسرار البالغة ) ٩٠(
  .٣٤١ ، ٣٨٧ ، ٣٨٦نظر املفتاح ا) ٩١(
 ،  ٣٦١ ،   ٣٤٥ ،   ٣٣٢ ،   ٣١٦ ،   ٣١٠ ،   ٢١٧ ،   ١٩٠ ،   ٩٧ ،   ٨٧ ،   ٧٩انظر اإليضـاح    ) ٩٢(

٣٦٢.  
  .٣٦٧ ، ٣٣٥ ، ٢٣١ ، ٢٠٦انظر اإليضاح ) ٩٣(
  .٣٧١ ، ٣٢١ ، ١٠٣انظر اإليضاح ) ٩٤(
  .٤٧انظر اإليضاح ) ٩٥(
  .١٨٣البالغة عند السكاكي ) ٩٦(
مشـهور  : والبيت مل أعثر على قائله، وقال عنه حممود شاكر يف تعليقه على الدالئل       ،   ١٧٦املفتاح  ) ٩٧(

 .غري منسوب
  .٣٩ ، ٣٨انظر اإليضاح ) ٩٨(
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 . ، والبيت لبكر بن النطاح١٥٢دالئل اإلعجاز ) ٩٩(
والبيت ). ٨٩(، ، والبيت األول مل أعثر على قائله، والثاين سبق يف حاشية  ٣٨٧ ، ٣٨٦املفتاح ) ١٠٠(

م، ص  ١٩٨٠هــ،   ١٤٠٠لث للعباس بن األحنف، وهو يف ديوانه، دار بريوت، بـريوت،          الثا
٢٤٨. 

  .٣٠٩ - ٣٠٣انظر ذلك يف أسرار البالغة ) ١٠١(
  .٢٥٩انظر اإليضاح ) ١٠٢(
  .٦املفتاح ص ) ١٠٣(
  .١٨٣البالغة عند السكاكي ) ١٠٤(
  .١٨٩املفتاح ) ١٠٥(
  .١٨٩املفتاح ) ١٠٦(
  .٢١٥ ، ١٧٦ ، ١٤٠ ، ٩٣ ، ٧٢ ، ٦٠: القاهر مثالً انظر اإليضاح يف أخذه عن عبد ) ١٠٧(

  .١٩٣ ، ١٥٩ ، ١٤٧ ، ١٠١ ، ٩٧ ، ٦٩ ، ٥٦ ، ٥٥ ، ٥٣: وعن الزخمشري  
 ) .ج ( مقدمة احملقق لكتاب اإليضاح ) ١٠٨(


