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a iMaGeM poÉtiCa e perCepÇÃo sensoriaL
A imagem se alterna entre o abstrato e o concreto, e há uma estreita relação entre ambos. Ao considerar que a palavra 
isoladamente não provoca o impacto emocional e estético de uma rede de palavras e que a percepção sensorial é uma prática 
associada à identificação e a interpretação de um tema, este estudo pretende demonstrar a relação entre a imagem poética e o 
modo como ela é percebida.

La iMaGen poÉtiCa Y La perCepCiÓn sensoriaL
La imagen se intercala entre lo abstracto y lo concreto, y existe una estrecha relación entre ambos. Al considerar que la palabra 
aisladamente no provoca el mismo impacto emocional y estético que una red de palabras y que la percepción sensorial es 
una práctica asociada a la identificación y a la interpretación de un tema, este estudio pretende demostrar la relación entre la 
imagen poética y el modo como ella es percibida.

الصورة الشعرية و حسية اإلدراك
    تنتقل الصورة ما بين المجرد و الملموس و هناك عالقة وثيقة ما بين االثنين.نإدراك كلمة بمفردها اليؤدي الى تأثير انفعالى و جمالي

 بمعزل عن شبكة الكلمات الداللية، و بأن التصور الحسي هو تطبيق مرتبط بالتعرف و تفسير الموضوع، فإن هذه الدراسة تنوي تبيان
 العالقة ما بين الصورة الشعرية وطريقة ادراكها.

L’iMaGe poÉtiQue et La perCeption sensorieLLe
L’image s’alterne entre l’abstrait et le concret, et il existe une étroite relation entre les deux. Considérant qu’un mot isolé ne provoque 
pas l’impact émotionnel et esthétique d’un réseau de mots et que la perception sensorielle est associée à l’identification et à la 
interpretation d’un thème, cette étude veut démontrer la relation entre l’image poétique et la façon dont elle est perçue.

poetiC iMaGe and sensoriaL perCeption 
Images can alternate between abstract and concrete, and there is a close relationship between both.This study aims to 
demonstrate the relationship between poetic image and the manner in which it is perceived, considering that an isolated word 
does not provoke the same emotional and esthetic impact without its semantic nets of words and that sensorial perception is a 
practice associated with the identification and interpretation of a subject. 

141
84



 -تقدمي:

ال غرو أن الصورة الشعرية ال تخرج من حّيز القوة إلى حّيز الفعل إال بفضل الكلمة، فال 
ميكن احلديث عن صورة شعرية بدون الكلمة، ألنها أداتها وفعل حضورها، وحتقيق وجودها، 
فهي التي تعطيها حق الظهور والوجود والتحقق الفعلي بعد أن كانت في عالم الكمون مجرد 
تصور ذهني، كما أنه ال ميكن أن حتقق الكلمة قوتها وتأثيرها وسلطتها وسحريتها، إال بهذا 
التصور الذهني، فاملعاني التصورية تسبق األلفاظ في الوجود، واأللفاظ ترجمانها، وال نقصد 
بالكلمة هنا اللفظة املفردة وإمنا مجموع الكلمات واأللفاظ املشكلة في تضامها املعنى العام، 
ونكون هنا بصدد احلديث عن نسق أو تركيب أو نظام، ونظم للكلمات الذي ال يحدث التأثير 

البالغي واإلبالغي إال به ، أي التأثير اجلمالي و العاطفي.
 و احلسية كما هو معروف هي إدراك األشياء عن طريق احلس أو احلواس اخلمس، التي تعد 
وسيلة الكائن احلي للتعرف على العالم اخلارجي، و من هنا يكون إدراك اإلنسان لعامله بواسطة 
اإلدراك احلسي. فاإلحساس هو معرفة عامة يشترك فيها كل كائن حي، فهو ليس سوى ذلك 
االنطباع إلحدى احلواس، أما اإلدراك فهو تفسير ذلك االنطباع و التعّرف عليه، لذلك يرتبط 

اإلحساس باإلدراك عند اإلنسان في معرفة األشياء و وصفها. 
و ستعمل هذه الدراسة على إبراز مدى ارتباط اإلحساس باإلدراك في إنشاء الصورة الشعرية 

و إدراكها.

الصورة الشعرية و التقدمي احلسي:

 تعمل معاني األلفاظ وإيحاءاتها، على  تشكيل الصورة في ذهن املتلقي، الذي يستعني مبخيلته 
التي تشمل ذكرياته وجتاربه، والستحضار اإلحساسات  إلدراكها ولتجميع مداركه احلسية، 
النفس احملدثني  إذ " اإلدراك احلسي كما يرى بعض علماء  أم حزينة،  السابقة سعيدة كانت 
يتضمن أمورا فوق مجرد اإلحساس، فهو يشمل آالفا من الذكريات التي تنضاف إلى احملسوس 
اخلاص لتكمله، ولتضبط معناه، فاإلحساس مضافا إليه ما يتمثل في الذهن من املعاني املتعلقة 

به، هو ما يكون اإلدراك احلسي."1   
هذا يعني أن اإلدراك احلسي متكون من اإلحساس بالشيء أو بالعالقات بني األشياء التي 
حتدث إحساسا معينا لدى املتلقي، ومن استحضار الصور احلسية األخرى التي تكون مخزونة 
ومرقونة بالذهن، " إن الصورة نتاج لفاعلية اخليال، وفاعلية اخليال ال تعني نقل العالم أو نسخه 

الصورة الفنية في التراث النقدي و البالغي:جابر أحمد عصفور، دار الثقافة للطباعة و النشر 
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بالقاهرة، ص373.
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العناصر  )...( و إمنا تعني إعادة التشكيل واكتشاف العالقات الكامنة بني الظواهر، واجلمع بني 
املتضادة أو املتباعدة في وحدة. و إذا فهمنا هذه احلقيقة جيدا أدركنا أن احملتوى احلسي للصورة، ليس 
من قبيل " النسخ " للمدركات السابقة، وإمنا هو إعادة تشكيل لها، وطريقة فريدة في تركيبها إلى 
الدرجة التي جتعل الصورة قادرة على أن جتمع اإلحساسات املتباينة، ومتزجها وتؤلف بينها في عالقاتها 
ال توجد خارج حدود الصورة، وال ميكن فهمها أو تقديرها إال بفهم طبيعة اخليال ذاته، باعتباره 

نشاطا ذهنيا خالقا يتخطى حاجز املدركات احلرفية ويجعلنا نحفل... بحالة جديدة من الوعي."2
ونتيجة لهذا فإن درجة حساسية اإلدراك وحسيته تختلف من متلق إلى آخر، حسب درجة انفعاله 

باألشياء من حوله، و حسب  قدرته احلسية الداخلية و ميوالته ورغباته وسلوكياته، و ثقافاته وجتاربه.
فاملتلقي أثناء عملية التلقي يكون مبدعا هو اآلخر، ويتجلى هذا اإلبداع في مزجه بني الصور التي 
يتلقاها  من اخلارج وبني الصور املخزونة في ذاكرته، و التي تنهال عليه في تداع يحفزه تلق الصور أو 
اإلشارة اخلارجية، وهذا االمتزاج  املنظم واملركب بني هذه الصور اخلارجية والداخلية، و االنفعاالت و 
اإلدراكات احلسية و احلدسية جميعها ينشئ معنى جديدا و خاصا للنص املقروء، حيت يتمكن املتلقي 
من إدراك النص وتذوقه بشكل خاص ومتميز، إذ " إن احلواس تشترك في بلورة املعنى الفني الذي حتيل 
إليه العالقات اجلديدة لأللفاظ داخل النص، وعلى هذا األساس ميكن القول بأن الصورة الفنية ال تثير 
في املتلقي صورا بصرية  فحسب بل تثير صورا لها بكل اإلحساسات املمكنة، التي يتكون منها نسيج 
اإلدراك اإلنساني  في ذاته. وليس ذلك بغريب )فالصورة في الشعر نتيجة لتعاون كل احلواس وكل 
امللكات( وال  ترجع قيمتها إلى أنها حتاكي األشياء أو جتعلنا نتمثلها من جديد، و إمنا ترجع قيمتها إلى 
أنها جتعلنا نرى األشياء في ضوء جديد، وخالل عالقات جديدة، تخلق فينا وعيا و خبرة جديدة." 3  

وهذا التركيب والترتيب الذي أحدث تشكيال جديدا، و أنشأ عالقات جديدة، هو الذي جعل من 
املتلقي مبدعا ومصورا ثانيا ، مثلما حصل مع الفنان واألديب والشاعر والرسام والصانع في  اإلبداع األول.

ونكون مّرة أخرى أمام النظم و أنه هو أصل العبقرية وسببها، و أصل السحر و الروعة ومنبعهما، و 
لعل اهتمام اجلرجاني بالنظم وإعطائه األولية العظمى في اشتغاله اللغوي و العقائدي والبالغي والنقدي 
نشره، لم يكن فقط  من أجل إعادة كالم  الغابرين ، من علماء اللغة و النحو و النقد والبالغة و التفسير و 
اإلعجاز القرآني ،  أو كّف التصارع بني أنصار اللفظ و أنصار املعنى، و إثبات قوة البيان القرآني وإعجازه 
رفة. و إمنا أيضا من أجل إثبات قضية تفطن لها، ليس في نشوئها ولكن في  ، و من مت  دحض مقولة الصِّ
قيمتها ووقعها، فالنظم هو الكيمياء الذي يخلق عنه كون عجيب، وهذا اخللق ال يكون وال ينتج إال من 
خالل مقصدية الناشئ واملكّون املركب، لقد أراد اجلرجاني أن يثبت للناس ويبرهن لهم، أن أصل الكون 

نفسه: ص373.
  2

نفسه: ص374.
  3
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ْحَماِن ِمْن َتفاُوت(4. و عبقريته هو النظام و النسق الواحد ) َما َترى ِفي َخْلِق الرَّ
   إن عظمة اهلل عّز وجّل تتجلى في ما نراه من تكوين وترتيب ونظام و ضم األشياء إلى أختها 
في تناغم وتناسق، فال ترى عوجا و ال أمتا و ال تفاوتا، سنة اهلل و لن جتد لسنة اهلل تبديال، ) إن في 
خلق السموات و األرض و اختالف الليل و النهار آليات ألولي األلباب(5ويقول عّز من قائل في خلق 
اإلنسان و تركيبه و تعديله ) الذي خلق فسّواك فعّدلك، في   صورة ما شاء ركبك(.6 ثم دعاه 
للتمعن في اخللق من حوله فقال:) أفال ينظرون إلى اإلبل كيف خلقت و إلى السماء كيف رفعت و 

إلى اجلبال كيف نصبت و إلى األرض كيف سطحت(7
إن دعوة املولى عز وجل اإلنسان إلى التفكير في عالمات اخللق من حوله، فيها استفزاز ذهني له، 
حتى يبدأ بالبحث عن سّر تكون هذا الوجود، و كيفية صياغته و تأليفه على هذا الشكل من النسق 
املتميز. و ليكتشف بعقله املتأمل في امللكوت، أن وراء هذا النظام العجيب املتناسق في نظام واحد 

دقيق، منشئ ومعيد، هو رب هذه العالمات و خالقها، صبغة اهلل ومن أحسن من اهلل صبغة.
وهذا يذكرنا مبا قاله اجلاحظ في "باب البيان" عن صور التعبير البياني و أصناف الدالالت على املعاني 
من لفظ وغير لفظ، والتي جعلها في خمسة " أشياء ال تنقص و ال تزيد: أولها اللفظ، ثم اإلشارة، ثم العقد، 
ثم اخلط، ثم احلال، تسمى نصبة. و النَّصَبة هي احلال الدالة التي تقوم مقام تلك األصناف و ال تقصر عن 
تلك الدالالت.)...( فهي احلال الناطقة بغير اللفظ و املشيرة بغير اليد. وذلك ظاهر في خلق السماوات و 
األرض و في كل صامت و ناطق و جامد)...( فالداللة التي في املوات اجلامد كالداللة في احليوان الناطق. 
فالصامت ناطق من جهة الداللة و العجماء معربة من جهة البرهان. و لذلك قال األول: سل األرض فقل: من 

شق أنهارك و غرس أشجارك و جنى ثمارك؟ فإن لم جتبك حوارا أجابتك اعتبارا."8
و إيراد هذا القول هنا ليس إال من باب االستشهاد على أن عالمات الكون تخبر عن منشئها و 
ُمْصِبغها، و مؤلفها و مرتبها في نظام و نسق واحد، يدل على أنه اخلبير الواحد. كما أن اإلنسان نفسه 
بنية واحدة ونظاما واحدا و وحدة متماسكة  عبارة عن أخالط، ربطت فيما بينها عالقات وصارت 
متناسجة و منسجمة) إنا خلقنا اإلنسان من نطفة أمشاج فجعلناه سميعا بصيرا(9 و " املشج و املشيج 

امللك/ 3.
 4

اإلسراء/ 140.
  5

االنفطار/)7، 8( .
  6

الغاشية/ )17، 18، 19، 20( . 
  7

البيان والتبيني:اجلاحظ )ت255هـ( ت: درويش جويدي،املكتبة العصرية صيدا بيروت 1426هـ ،2005م، ج1: 
  8

ص 60-59-57.

اإلنسان/ 2.
  9
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الشيء املختلط  بعضه في بعض، قال ابن عباس في قوله تعالى) من نطفة أمشاج( يعني ماء الرجل و ماء 
املرأة إذا اجتمعا و اختلطا ثم ينتقل بعد من طور و حال إلى حال و كون إلى كون و هكذا..."10        

فاإلنسان هذا اجلرم الصغير عبارة عن مجموعة من األخالط و املواد، كونت فيما بينها عالقات و 
روابط في نظام و نسق عجيبني، و هذا النظام نفسه جند في كل جزيئة من جزيئات  عالمات الكون من 
حولنا: املاء، النبات، الطني، النار، الهواء، السماء، األرض، الفلك... فهي تركيبة من مجموعة أخالط 
انسجمت فيما بينها، و الكون كله، هذا اجلرم الكبير، عبارة عن مجموعة من العناصر شكلت في 

ترابطها وانسجامها املتعالق عالمة كبيرة، تخبر على أن لها منشئا وربا عليما.  
و من ثم فالكالم مثل كل عالمات الكون عبارة عن أخالط من العالمات كونت و شكلت فيما بينها 
عالمة واحدة كاملة، منسجمة ومترابطة بعالقات موجودة بينها.فمدار اخللق والتشكل إذن ال يكون إال عن 
طريق النظم في كل شيء، حتى الوجود لم يكن ليكون إال به، والنظم ال ميكن أن يكون عشوائيًا وكيفما 

اتفق، إمنا هو ناجت عن علم ودقة و مقصدية؛ وعليه فال مكان للعبثية عند احلديث عن النظم.
و من هذا املنطلق أراد اجلرجاني أن يظهر أن الكون كله عبارة عن نظام و نسق واحد أنشأه رب 
واحد، و قد نضج هذا املفهوم الفكري للنظم مع اجلرجاني، الذي أكد أن بالغة كل كالم من نثر وشعر 

إمنا كامنة في طريقة الصياغة و التناول و في كيفية التعبير و اإلبانة.
الذي جعله  فاعليته في تكوين اجلمالية األدبية، هو  النظم ومدى  لقيمة  إدراك اجلرجاني  إن 
و  اللفظ  فصاحة  إلى  الفصاحة  قسم  إنه  ثم  النظم،  ضمن  مجراها  يجري  ما  و  االستعارة  يدخل 
اللفظ  معنى  انتقال  فروعه،  بكل  املجاز  أو  اللغوي  االنزياح  اللفظ  بفصاحة  قصد  النظم،  فصاحة 
املجاور  املعنى  إيراد  أو  احلقيقي،  فاعله  غير  إلى  الفاعل  إسناد  أو  مجازي  أخر  معنى  إلى  احلقيقي 
للمعنى احلقيقي و املالزم له، أو املعنى الشبيه أو املماثل... أما فصاحة النظم فقصد بها التركيب 

أو الصياغة املراعية للقواعد النحوية للغة العربية.
وما دامت االستعارة عبارة عن مجموعة من األلفاظ، و النظم هو الذي يقوم بترتيبها بحيث ال تصح 
فصاحتها وبالغتها إال به، ضمن ترتيب معني وخاص، فهي داخلة بالضرورة في النظم، و جماليتها إمنا ناجتة عن 

هذا النظم، فجمال األلفاظ يظهر من خالل  تركيبها و ائتالفها مع بعضها البعض و ليس في إفرادها.11
املجاز،  على  فقط  يقتصر  ال  اجلرجاني  عند  للمعنى  احلسي  التقدمي  و  التصوير  فإن  هنا  ومن 
القول، و اجلرجاني يعي كل  أو  الفنية للكالم  الصياغة  النظم و  بل هو أشمل و أوسع يتجلى في 
الوعي ويعلم كل العلم أن املجاز هو انحراف في اللغة وعدول عن قاعدتها، و أنه هو أصل اجلمالية 
األدبية وشعريتها، يقول في هذا:" )...( القول على التشبيه و التمثيل و االستعارة  )...( فإن 

تفسير القرآن العظيم: ابن كثير )ت774هـ(، دار املصرية للطباعة، 1409 هـ، 1988م، ج4: ص453.
  10

أنظر دالئل اإلعجاز: ص393. 
  11
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هذه األصول كثيرة كأن جّل محاسن الكالم، إن لم نقل كّلها متفرعة و راجعة إليها و كأنها أقطار 
حتيط بها من جهاتها..."12       

واملالحظ من خالل هذا النص أن اجلرجاني جعل املجاز بأقسامه أصل اجلمالية األدبية، ومحاسن 
الكالم األخرى متفرعة عنه، و تدور في فلكه، و من هنا ميكننا القول إن الكالم يؤدي معناه احلسي ـ 

النفعي أو الفني ـ  بالعديد من الصيغ و التراكيب سواء كانت أصال أم فرعا.
وإذا كان اجلرجاني قد أعطى للنظم صورته الكاملة، الشاملة و الناضجة فإنه أيضا قد وسع ضيقا 
في باب التقدمي احلسي للمعاني، الذي كان عند العلماء من قبله خاصة الروماني والعسكري قائما 
على االستعارة والتشبيه و التمثيل واملجاز213، بينما هو عند اجلرجاني  موجود في كل أصناف التعبير 
البالغي مبا أن أصل هذه احلسية أو التقدمي احلسي للمعنى قائم في أساسه على النظم و ترتيب املعاني في 
نفس املتكلم الذي يتخذ لها األلفاظ املختارة عن وعي؛ يؤكد اجلرجاني هذا بقوله:" و النظم والترتيب 
في الكالم كما بّينا، عمل يعمله مؤلّف الكالم في معاني الكلم ال في ألفاظها و هو ما يصنع في سبيل 

من يأخذ األصباغ املختلفة فيتوخى فيها ترتيبا يحدث عنه ضروب من النقش والوشي."14   
وهذا العمل بطبيعة احلال أو هذه الصناعة تستوجب مقصدية، إذ ال ميكنك صناعة شيء أو تأليفه 
دون أن تكون لك وجهة محددة أو مقصدية مسبقة، وصورة معنوية مجردة موجودة في الّذهن بالقوة 
تعبر عنها و تنجزها بالفعل في عالم احلس بواسطة أداة هي األلفاظ التي تنقل الرموز املجردة إلى رموز 
حسّية، و يقول اجلرجاني في هذا الصدد:" ال يكون ترتيب في شيء حتى يكون هناك قصد إلى صورة 
و صفة إن لم يقدم فيه ما قدم و لم يؤخر فيه ما أخر... لم حتصل لك تلك الصورة و تلك الصفة، و إذا 

كان كذلك، فينبغي أن تنظر إلى الذي يقصد    واقع الكالم أن يحصل له من الصورة و الصفة."15
و إذا كان األمر كذلك، فإن الفضل يبقى للتعبير األجودو، األجمل و األحسن، التعبير الذي يوصل 

لك الغاية في جمالية غير متناهية، ويجسد لك املجرد و ينطق لك األخرس و يحرك لك اجلامد.
و من املعروف أن الذي ميّيز الشاعر عن اإلنسان العادي، هو فرط حساسيته باألشياء من حوله   
وإحساسه القوي بها، و إدراكه اخلاص لها، و ال يقصد من هذا" إلى القول بأن الشاعر في عمله الفني 
يكون ثائر الشعور. بل إلى أنه يثير في القارئ الشعور بالوسائل الفنية في الصياغة، و ذلك بتأليف 

أسرار البالغة: عبد القاهر اجلرجاني)ت471 هـ(، شرح و تعليق: محمد عبد املنعم خفاجي، مكتبة اإلميان 
  12

املنصورة،)دط(، )دت(، ص92.

ينظر الصورة الفنية في التراث البالغي و النقدي جلابر عصفور، الفصل اخلاص بالتقدمي احلسي.
  13

دالئل اإلعجاز: عبد القاهر اجلرجاني )تـ471 هـ(، قرأه و علّق عليه: محمود محمد شاكر، مكتبة اخلاجني 
  14

بالقاهرة، ط 5، 1424هـ- 2004م ، ص276.

دالئل اإلعجاز: ص364.
  15
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أصوات موسيقية، تضيف موسيقاها إلى قوة التصوير، فتتراسل بها املشاعر، )...( فقوة الشعر تتمثل 
في اإليحاء باألفكار عن طريق الصور، ال في التصريح باألفكار مجردة و ال في املبالغة في وصفها. و مدار 
اإليحاء على التعبير عن التجربة و دقائقها، ال على تسمية ما تولده في النفس من عواطف، بل إن هذه 
التسمية تضعف من قيمة التعبير الفنية، ألنها جتعل املشاعر و األحاسيس أقرب إلى التعميم و التجريد، 

و أبعد من التصوير و التخصيص."16       
 فالشاعر يتأمل ذاته و روحه و كل شيء من حوله ويعيد إنتاجه بطريقته اخلاصة، التي تكسبه 
التمّيز، ومن هنا فهو يكسر الداللة العادية التي كانت تربط تصور الناس العاديني باألشياء و يكسبها داللة 
جديدة نتجت عن ارتباطه هو  بالشيء املشار إليه، الشيء الذي يجعل هذه العالقة التفاعلية اجلديدة 
مكثفة الداللة، مليئة باإليحاء، تختلف عن الداللة األولى العادية؛ و هو بهذا ال يحلل مواقفه من الكون 
وجتاربه وال يشرحها ، و إمنا يوحي بها في صور بعد أن يجّمعها." فالكلمات و العبارات يقصد بها بعث 
صور إيحائية، و في هذه الصور يعيد الشاعر إلى الكلمات قّوة معانيها التصويرية الفطرية في اللغة، إذ 
األصل في الكلمات في نشأتها األولى كانت تدل على صور حسية، ثم صارت مجردة من احملسات، 
وهذا معنى ما يقال من أن الكلمات في األصل كانت هيروغليفية الداللة أو تصويرية، و الشاعر يحاول 
أن يتحدث بلغة تصويرية في مفرداته و جمله، أي أنه يعيد إلى اللغة داللتها الهيروغليفية التصويرية 

األولى، مبا يبث في لغته من صور و خياالت."17 
و الشاعر  يترجم الرموز الوجدانية إلى تعابير بيانية، تالمس أحاسيس اإلنسان الروحية؛ أما الشاعر 
املجيد الذي يكتب له اخللود و العاملية فهو ذاك الذي يستطيع أن يجعل من اخلاص عاما و من اجلزئية 
شمولية و كلية، و يجعل أي إنسان أينما كان يحيا  في شعره. فالشعر " يعتمد على شعور الشاعر 
بنفسه و مبا حوله، شعرا يتجاوب هو معه، فيندفع إلى الكشف فنيا عن خبايا النفس أو الكون استجابة 

لهذا الشعور، و في لغة هي الصور."18 
 لذا يرى غنيمي هالل أن الشاعر احلق " هو الذي تتضح في نفسه جتربته، ويقف على أجزائها 
بفكره و يرتبها ترتيبا، قبل أن يفكر في الكتابة. و التجربة الشعرية يستغرق فيها الشاعر لينقلها إلينا في 
أدق ما يحيط بها من أحداث العالم اخلارجي... بل أن التجربة لتنبض بحياة تفتح عيوننا على حقائق قد 
ال تبني عنها حقائق احلياة أو حاالت النفس كما تبدو ألكثر الناس. و قد تقصر كلمات اللغة و قواميسها 

عن الكشف عنها إذ أن الصورة الشعرية و ما تتضمّنه من إيحاء أقوى تعبيرا و أثرا."19     

النقد األدبي احلديث: محمد غنيمي هالل، دار الثقافة، دار العودة، بيروت لبنان، 1973م، ص 376.
  16

النقد األدبي احلديث: ص387.
  17

نفسه: ص377.
  18

نفسه: ص383.
  19
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و من هذا املنطلق فالشاعر" يعّبر في جتربته عّما في نفسه من صراع داخلي، سواء كانت تعبيرا   
عن حالة من حاالت نفسه هو، أم عن موقف إنساني عام متثله، ولذا كان في طبيعة التجربة و التعبير عنها 
ما يحمل اجلمهور على تتبعها، ألنه يتوقع أن يرى فيها ما يتجاوب و طبيعة التجربة التي جعلها الشاعر 
موضع خواطره ليجلو صورتها. و مهما تكن التجربة عاطفية شعورية، فإنها ال تعزف قط عن الفكر الذي 

يصحبها، و ينظمها، و يساعد على تأمل الشاعر فيها."20
و يذهب رجاء عيد إلى أن" الشاعر ال ينظر إلى استعارة شيء لشيء، و إمنا هو يتحدث عّما يراه 
خلف الرؤية الواضحة البسيطة. إنه يعبر عما يتموج خلف سراديب النفس، و اللفظ القاموسي محدود 
و قاصر و مشلول ال يستطيع أن يصل إلى التعبير عن كنه األشياء، و هنا يحطم الشاعر النسق اللغوي 
املألوف ليقيم هيكال لغويا جديدا يفقد فيه اللفظ وضعيته اجلامدة. وعن طريق البناء التصويري تنوجد 
مشاعر الشاعر في معاناة وجدانية ذاهلة تفقد فيها األشياء متاسكها القدمي حيث يتمازج احلدس و التصور 

في حرم الرؤية الفنية شريطة أن يحتضن اخليال انفعال الشاعر حتى يذوب ما بينها من فواصل."21    
و عليه فإن فرط هذه احلساسية و درجة اإلحساس باألشياء و إدراكها، و كيفية تصويرها و استنطاقها 
هو أيضا سبب التميز بني الشعراء أنفسهم. لذلك جتدهم يتنافسون في اإلتيان بأفضل الصور، و يتحّدون 
بعضهم البعض باملعاني الفريدة و العقيمة، التي يحسدون عليها أو ينافسون من أتى مبعنى فريد في 
اإلتيان مبثله أو أفضل منه، و يسعى الشعراء اآلخرون إلى اللحاق بهم أو جتاوزهم . و أخبار الشعراء تعج 

بالتحدي و التنافس و إظهار احلسد بني الشعراء.
مثال ذلك، حسد جرير ـ و هو الشاعر الفحل الذي ال يشق له غبارـ لعدي بن الرقاع عندما قال:

 
ُتزجي أغنَّ كأن إبرَة َرْوقه *** قلٌم أصاَب من الدواِة ِمداَدها22

و مثلما عمل بشار بن برد عندما طمح إلى اإلتيان مبثل جودة صورة امرئ القيس املعروفة :

كأن قلوب الطير رطبا ويابسا *** لدى وكرها العناب و احلشف البالي

فلم يفلح في الوصول إلى جودة صنعة امرئ القيس رغم محاولته اجليدة يقول ابن رشيق:
" و حكي عن بشار أنه قال ما قّر بي قرار منذ سمعت امرئ القيس كأن قلوب الطير رطبا ويابسا 

نفسه: ص384-383.
  20

فلسفة البالغة بني التقنية و التطور: رجاء عيد، منشأة املعارف اإلسكندرية، ط1،ص405.
  21

ينظر أسرار البالغة: ص205-204.
  22
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حتى صنعت: 
كأن مثار النقع فوق رؤوسنا *** و أسيافنا ليل تهاوى كواكبه

فإن كان مراده الترتيب فصدق و لم يقع بعد ترتيب امرئ القيس بيتا كبيته و إن كان املراد تشبيهه 
في بيت واحد فقد 

قال طرماح في صفة ثور:

يبدو و تضمره البالد كأنه *** سيف علّي ُيسّل و ُيغمُد
و في هذه نهاية اجلودة."23

و يذكرنا هذا بحكايات طريفة لبعض الشعراء الكبار، من بينهم أبو متام الذي أراد أن يحاكي قول 
أبي نواس:

كالدهر فيه شراسة و ليان24
فأخذ يتقلب ميينا وشماال في بيت مصهرج قد غسل مباء فلما دخل عليه أحد أصحابه فوجده 
على ذلك احلال، حسب أن قد بلغ منه مبلغا فقال له أبو متام :" ال ولكن غيره و مكث كذلك ساعة ثم 
قام كأنه أطلق من عقال فقال: اآلن أردت ثم استمد و كتب شيئا ال أعرفه ثم قال: أتدري ما كنت فيه 

اآلن قلت: ال،  قال: قول أبي نواس: كالدهر فيه شراسة و ليان.
أردت معناه فشمّس علّي حتى أمكن اهلل منه فصنعت:

شرست بل لنت بل قانيت ذاك بذا *** فأنت ال شك فيك السهل واجلبل25 

و من مثل هذه احلكايات الطريفة أيضا حكاية جرير مع الفرزدق، فقد " صنع الفرزدق شعرا يقول 
فيه: 

فإني أنا املوت الذي هو ذاهب *** بنفسك فانظر كيف أنت محاوله

العمدة في صناعة الشعر و نقده: احلسن ابن رشيق القيرواني ( ت463هـ) ت: مفيد قميحة، دار الكتب 
  23

بيروت لبنان،ج1، ص203.

العمدة: ص147.
  24

نفسه: )ن ص(.
  25
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وحلف بالطالق أن جريرا ال يغلبه فيه فكان جرير يتمرغ في الرمضاء و يقول أنا أبو حزرة حتى قال:
أنا الدهر يفنى املوت و الدهر خالد *** فجئني مبثل الدهر شيئا يطاوله."26 

وكما هو معرف فهذه األمثلة التي ذكرناها في محاولة الشعراء سلوك نفس النهج في الكتابة لشعراء 
بارزين يعرف بالتناص و أيضا باملعارضة و هي نوع من أنواع التناص. وهكذا يظهر أن كتابة النص 

الشعري البد و أن يكون فيها تأثير خارجي.
فالشعراء إذن يتسابقون دائما على ترجمة املعاني في صياغات جديدة متفردة متمّيزة، فيجعلونك 
تشاهد مشاهد عديدة، متس كل احلواس أو بعضها أو أحدها، فهم يحملونك معهم في سفرياتهم 

الروحية و الفكرية بقوى حسّية، إنها مشهدية التعبير التي من خاللها حتدث الرؤيــة      
والذوق و الشم و السمع و احلركة. و الذوق و الشم و السمع و احلركة. "ولعّل ضرورة بروز احلسّية 
في الصورة هو ما حفّز بعض النقاد على تقسيم عناصر هذا احلس التصويري إلى حس بصري، وسمعي 

و شمي، و ذوقي و ملسي و حراري و حركي و سيكولوجي و عقلي."27    
فكل احلواس في العمل الفني تقوم على خلق  فعل املشهدية، إذ املتلقي يشاهد األفعال و احلركات 
و السلوكات و يدرك ما غاب و ما حضر، و ما كان مجرد خاطرة ... ألن الراوي يجعله يدرك هذه 
األشياء من خالل ما يقدمه من مشاهد حسّية، فيجعل املتلقي يدرك األشياء املجردة العقلية، و األشياء 
احلسّية التي تخص احلواس اخلمس، أو قوى اإلدراك احلسي الظاهرة بحاسة واحدة هي حاسة البصر و 

بفعل واحد هو فعل املشاهدة.
و هذا ما جعل بعض النقاد يسهب القول في أمناط الصور احلسية خاصة الصورة احلسّية البصرية، 
و التي يقول ويلك فيها:" الصورة البصرية إحساس أو إدراك حس، لكّنها أيضا تنوب عن، أو تشير إلى 

غير مرئي، شيء داخلي، و ميكن أن يكون تقدميا أو متثيال في وقت واحد."28       
وعلى هذا األساس يكون البصر" هو اإلدراك احلسي الدقيق، ألننا نكون أكثر وعيا باألشياء و يتم 
وعينا بها بأكبر مقدار".29 لذا كان نقادنا القدامى يفضلون من الوصف ما يقلب السمع بصرا وما  يرونه 
بعيون قلوبهم، إذ تتحول املعانيـ  في نظرهمـ  في العيون على مقادير صورها. وقد كان بعضهم يعبر عنه 

نفسه.
  26

الصورة الشعرية في شعر مسلم بن الوليد الصورة الفنية في شعر مسلم بن الوليد: عبد اهلل التطاوي، 
  27

دار الغريب )د ط(، 2002م، ص16.

نظرية األدب: رينيه ويلك، أوسنت وارين، ترجمة: محي الدين صبحي، مراجعة: حسام اخلطيب،املؤسسة 
 28

العربية للدراسات و النشر،بيروت1987م،ص195.

املعنى الشعري في التراث العربي: حسن طبل،دار الفكر العربي ، ط 2، 1418هـ،ص150.
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في باب املجاز اللغوي بإخراج ما ال يرى إلى ما يرى.30  
و مشهدية التعبير هي ما مّيز األسلوب القرآني الذي يعتبر التصوير أداته املفضلة، و قد وصف 
سيد قطب التصوير القرآني قائال:" هو تصوير باللون، وتصوير باحلركة، و تصوير بالتخييل، كما أنه 
تصوير بالنغمة تقوم مقام اللون في التمثيل، و كثيرا ما يشترك الوصــف و احلوار و جرس الكلمات، و 
نغم العبارات و موسيقى السياق في إبراز صورة من الصور تتمالها العني و األذن و احلس و اخليال و الفكر 
و الوجدان و هو تصوير حي منتزع من عالم األحياء، ال ألوان مجردة و ال خطوط جامدة. تصوير تقاس 
األبعاد فيه و املسافات، باملشاعر و الوجدانات، فاملعاني ترسم و هي تتفاعل في نفوس آدمية، حية أو في 

مشاهد من الطبيعة تخلع احلياة."31
فاخلطاب يجعلك تعلم ما يجول في النفس اإلنسانية و ما يدور في خلدها من أفكار، بل و تتجسد 

هذه األفكار املجردة، في صور حسّية عيانية تشاهدها أمامك.
التي حتفز  املتلقي يستقبل كل ما يقرأه أو يسمعه من أحداث عن طريق مدركاته احلسية،  إن 
ذاكرته التي تختزن مجموعة من التجارب و الصور و األحاسيس، فتنتج عنها متعة القراءة أو االستماع 
فيكون إبداع آخر يوجده املتلقي على حسب تذوقه للنص اإلبداعي و مفهومه للجمال، لذلك تعددت 
القراءة و درجة االنفعال من قارئ إلى آخر للمعنى الفني اإلبداعي، عكس املعنى النفعي الذي ميتلك 
معنى أحاديا؛ إذ إن " املعنى الشعري املتجسد في صورته احلسية، ليس معنى إستاتيكيا ذا طبيعية ثابتة، 
فالشعر بناء لغوي خاص يختلف تذوقه من قارئ إلى قارئ، و يتشكل معناه لدى كل فرد بأسلوب خاص 

و طريقة خاصة."32 
و يؤكد حسن طبل هذه الفكرة قائال:" إن املعنى االستاتيكي الثابت هو املعنى العقلي في لغته املجردة، 
فذلك املعنى يختلف باإلدراك العقلي بدرجة واحدة تقريبا لدى الناس في كل العصور، أما املعنى الشعري فإنه 
يختلف من متذوق إلى متذوق آخر ألنه ال يتحصل باإلدراك العقلي بل باإلدراك احلسي الذي يختلف قوة أو 

ضعفا وسطحية أو عمقا حسب استعداد كل قارئ و جتاربه و مقوماته ثقافية."33  
و قد عبر ابن طباطبا عن هذه الفكرة نفسها في كتابه "عيار الشعر" قائال:" و الشعر على حتصيل جنسه 
و معرفة اسمه متشابه اجلملة متفاوت التفصيل، مختلف كاختالف الناس في صورهم، و أصواتهم و عقولهم 
و حظوظهم و شمائلهم و أخالقهم، فهم متفاضلون في هذه املعاني، و كذلك األشعار هي متفاضلة في 

ينظر الصناعتني الكتابة و الشعر: أبو هالل العسكري، حتقيق: مفيد قميحة، دار الكتب العلمية، بيروت- 
 30

لبنان،ط2، 1409هـ 1989م،الفصل األول من الباب السابع.

التصوير الفني في القرآن: سيد قطب، دار الشروق، ط 6، 1400 هـ 1980م، ص38-37.
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احلسن على تساويها في اجلنس و مواقعها من اختيار الناس إّياها كمواقع الّصور احلسنة عندهم، و اختيارهم ملا 
يستحسنونه منها، و لكل اختيار يؤثره و هوى يتبعه و بغية ال يستبدل بها و ال يؤثره سواها."34   

لننظر إلى عبارته "...و مواقعها من اختيار الناس كمواقع الصور احلسنة عندهم..."إنه يقرن وقع 
النص الشعري املفضل و أثره في النفس كوقع الصور احلسنة و أثرها، و من ثم فهو يقرن النص الشعري 

باإلدراك البصري، فلغة الشعر حسّية بصرية جتعل املتلقي يرى األشياء و يتفاعل معها. 
ابن  يتفق مع  العشرين  القرن  الشعر في  التصويرية في  رائد  املفهوم جند هيوم  و من خالل هذه 
طباطبا فيما ذهب إليه من بصرية الشعر و حسّيته، فقد أكد " أن الشعر ليس لغة جتريدية و لكنه لغة 
بصرية محسوسة جتسد دائما اإلحساسات... إن الشاعر فيما يرى هيوم، يسعى دائما الستحضار صورة 
فيزيقية و ما من سبيل إلى ذلك إال االستعارات اجلديدة التي متكن املتلقي من اإلحساس باألشياء."35    
املتلقي  يشاهده  مرئيا،  املسموع  الذي يحول  ذاك  القدامى هو  نقادنا  الفحل عند  الشاعر  إن 
عيانا، فليس من رأى كمن سمع، ألن االنفعال الشديد يكون مع احلضور و املشاهدة و املعايشة" 
لتدل  املعاينة  كلمة  وردت  الشريف  احلديث  في  و  كاليقني"36  الظن  ال  و  كاملعاينة  اخلبر  ليس  إذ 
على االنفعال القوي للذات املعاينة للمنظر واحلدث فقال عليه الصالة و السالم:" يرحم اهلل أخي 
موسى ما اخلبر كاملعاينة، لقد أخبره اهلل تعالى بفتنة قومه فعرف أن ما أخبره به حق و أنه على ذلك 

متمسك مبا في يده، فلما ما صنعوا ألقى األلواح فانكسرت."37
فدهشته مبا رأى هي التي جعلته يلقي األلواح من يده و ينفعل انفعاال عظيما و لهذا كانت " 
املشاهدة تؤثر في النفوس مع العلم بصدق اخلبر كما أخبر اهلل تعالى عن إبراهيم عليه الصالة و السالم 

في قوله) قال بلى ولكن ليطمئن قلبي(] البقرة:260["38
وفي املعنى  نفسه قال ابن حزم:

لئن أصبحت مرحتال بجسمي *** فروحي عندكم أبد مقيم
و لكن للعيان لطيف معنـى  *** له سأل  املعاينة الكليم39

لقد أدرك اجلرجاني ما ملشهدية التعبير من تأثير على املتلقي، كما نضجت فكرة التقدمي احلسي 

عيار الشعر: ص45.
 34

الصورة الفنية في التراث العربي النقدي و البالغي: ص365.
 35

أسرار البالغة: ص173.
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  37

أسرار البالغة: ص177.
  38

نفسه: )ن ص(.
  39

130
95



عنده، وجتدها واضحة جلية في كتابه أسرار البالغة، الذي لم يدع فيه أّي نكتة في علم  البيان إاّل و أتى 
بها، فلم يترك للبالغيني من بعده إاّل الشرح و التوضيح و التطبيق و بعض االستدراكات و االستنتاجات، 

فقد فّصل القول في االستعارة و التشبيه و التمثيل و املجــاز... 
و وضح قدرة هذه الفنون على التصوير و تقدمي الفكر للعني و على التجسيم و التشخيص و توضيح 
الغامض و تقريبه للنفوس و العقول، يقول في االستعارة:" فإنك لترى بها اجلماد حيا ناطقا، و األعجم 

فصيحا، و األجسام اخلرس مبينة، و املعاني اخلفية بادية جلّية."40
و يقول في التشبيه:" و إذا نظرت في أمر املقاييس... جتد التشبيهات... كأنها قد جسمت حتى 

رأتها العيون و إن شئت لطفت األوصاف اجلثمانية حتى تعود روحانية، ال تنالها إاّل الظنون."41
و هو يرى في التمثيل قمة التقدمي احلسي، و قوة سحرية جتمع بني املتناقضات، يقول في هذا 
الشأن:" و هل تشك في أنه يعمل عمل السحر في تأليف املتباينني حتى يختصر بعد ما بني املشرق و 
املغرب و يجمع ما بني املشئم و املعرق، و هو يريك للمعاني املمثلة باألوهام شبها في األشخاص املاثلة 
و األشباح القائمة وينطق لك األخرس، و يعطيك البيان من األعجم، و يريك احلياة في اجلماد، و يريك 

التئام عني األضداد فيأتيك باحلياة و املوت مجموعني و املاء والنار مجتمعني."42  
و قد استشهد اجلرجاني بالعديد من األمثلة43 التي جمعت بني املتناقضات ليؤكد قوة التمثيل 
و تأثيره في النفس اإلنسانية، وقد سعى جاهدا إلقناع املتلقي بصحة مذهبه، مبرزا اجلوانب التصويرية 
و التمثيلية في الشعر، و مبينا تأثيرها النفسي البليغ األثر، و من هنا يكون قد أكد فاعلية اللغة و 

انفعاليتها، وبلغة أخرى بالغة اللغة و إبالغيتها. 
إن النفس جبلت على حب األشياء الغير متعود عليها، ألنها جتد فيها لذة روحية تكسر الروتني لديها 
و جتعلها تعرف أشياء جديدة و تكتشفها، و هي تندهش إذا لقيت أشياء بعيدة متباينة، قريبة متآلفة، 
لم تكن قد توقعت جتمعها و ائتالفها، لذلك يرى اجلرجاني أنه كّلما كان التباعد بني األشياء التي تقع 
بينها املشابهة كبيراً، زادت النفوس طربًا و لذة روحية تنتج عن الدهشة و االستغراب الذي يقع في النفس 
عندما جتد البعد في القريب و القرب في البعيد، و كأن كل شيء حولها قد تغّير، و هذا التغيير احلاصل 
هو املتعة ذاتها، ألنه كسر للروتني  الذي  تستشعره النفس من تعودها على رؤية األشياء كما هي؛ يقول 
اجلرجاني في هذا الصدد:" إذا استقريت التشبيهات وجدت التباعد بني األشياء كلما كان أشد، كانت إلى 

نفسه: ص104.
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النفوس أعجب و كانت النفوس لها أطرب، و كان مكانها إلى أن حتدث األريحية أقرب، و ذلك أن موضع 
االستحسان... أنك ترى بها الشيئني املثلني متباينني و مؤتلفني مختلفني، ترى الصورة الواحدة في السماء 

و األرض وفي خلقة اإلنسان و خالل الروض )...( ولذلك جتد تشبيه البنفسج في قوله:

والزوردّية تزهو بزرقتـها  ***  بني الرياض على حمر اليواقيت
كأنها فوق قامات ضعفن بها ***   أوائل النار في أطراف كبريت

أغرب و أعجب، و أحق بالولوع و أجدر، من تشبيه النرجس مبذاهب در حشوهن عقيق... و من الطباع 
و موضوع اجلبلة على أن الشيء إذا ظهر من مكان لم يعهد ظهوره منه، و خرج من موضع ليس مبعدن له، كانت 
صبابة النفوس به أكثر، و كان بالشغف منها أجدر... و له أنه شبه البنفسج ببعض النبات أو صادف له شبها 

في شيء من املتلونات، لم جتد له هذه الغرابة ولم ينل من احلسن هذا احلظ."44
إن جمالية التصوير الفني و بالغته تكمن في اجلمع بني األشياء املتنافرة و املختلفة و إيجاد رابط 
تشابهها و ائتالفها و انسجامها. و كلما زادت درجة االختالف إال وزادت جمالية التصوير، و هذا ما 
يبهر املتلقي و يدهشه و يؤنسه في اآلن نفسه حيث يجعله هذا التنظيم العجيب بني املتنافرات يرى 
األشياء الغريبة ممكنة الوقوع، و إدراك هذه األشياء إدراكا يصل إلى درجة الرؤيا، بعد أن قتلتها العادة و 

الرتابة و الروتني، فما يكاد يراها البتذالها.
من هنا فالتجديد سمة رئيسة في التصوير الفني ألن به يكسر الفنان الرتابة و الروتني، و يدخل املتلقي في 
بهجة التأمل و االكتشاف و االبتكار، باإلضافة إلى عنصر التجسيد الذي يجلب األشياء الشاردة و يحضر الغائبة 

و يجعلها مشاهدة مرئية كما يجعل املجردة منها حسية عينية، فيحدث انفعال القارئ و تفاعله.
و املالحظ أن رؤية جل املناهج النقدية املعاصرة، جلمالية التصوير الفني تشبه إلى حد كبير رؤية 
علمائنا القدامى له، فالشاعر املتمّيز هو الذي يجمع األشياء املختلفة في الواقع و يحدث بينها ترابطا 
لم يكن متوقعا ليكسر بذلك ما ابتذلته العادة، و يقول شلوفسكي في هذا الصدد:" إن الناس الذين 
يعيشون على الشواطئ سرعان ما يتعودون على هدير األمواج حتى أنهم ال يحسون بها و ال يسمعونها 
عادة، و لنفس السبب فإننا ال نكاد نسمع كلماتنا نفسها... و من هنا يضعف إحساسنا بالعالم... و 
مهمة الفنان محاربة هذا الروتني اآللي بنزع األشياء من إطارها املألوف، و جتميع العناصر املختلفة على 
غير انتظار، و لذلك فإن الشاعر يعمد إلى كسر القوالب " األكليشيهات" اللغوية ليجبرنا على جتديد 
تلقينا لألشياء من خالل التحول املجازي، و هذه هي عملية التشويه اخلالقة التي تعيد لنا جّدة التصور 
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بعد أن تلثمها العادة، و نكتشف كثافة العالم احمليط بنا بعد أن يفرغه الروتني."45         
 و في حقيقة األمر أن هذه الفكرة تعود إلى أرسطو" نفسه الذي كان يرى أن القول الشعري ال 

يستطيع تفادي الكلمات الغريبة." 46 
الفني تصوير األشياء املجردة و جعلها مشاهدة  التعبير  إبراز قدرة   لم يقف اجلرجاني فقط عند 
محسوسة، و لم يكتف بإبراز ما للصورة البصرية من قوة و سلطة و جاذبية و سحرية،  بل ذهب إلى أبعد من 
ذلك فقام بتقسيم الصورة: إلى صورة مفصلة وهي التي تهتم بالتفاصيل و اجلزئيات و  صورة مجملة، و هي 
التي تريك املنظر العام و الشامل، و هذا يكون عند النظرة األولى ثم تبدأ العني املصورة في التحديق لترى 
التفاصيل، فتبدأ بتكبير كل جزء من املنظر العام و هذه النظرة الثانية املتأملة و املتفحصة، فكأننا بالشاعر قد 
أصبح مخرجا و مصورا سينمائيا في آن واحد. و اجلرجاني لم يكن ليحفل بهذا لوال إرادته في التقعيد و 
التنظير لعلم البيان يقول:" اعلم أن معرفة الشيء من طريق اجلملة غير معرفته من طريق التفصيل، فنحن و 
إن كنا ال يشكل علينا الفرق بني التشبيه الغريب و غير الغريب إذا سمعنا بهما، فإن لوضع القوانني و بيان 
التقسيم في كل شيء، و تهيئة العبارة في الفروق، فائدة ال ينكرها املميز، و ال يخفى أن ذلك أمت للعرض و 
أشفى للنفس. و املعنى اجلامع في سبب الغرابة أن يكون الشبه املقصود من الشيء مما ال ينزع إليه اخلاطر، و 
ال يقع في الوهم عند بديهة النظر إلى نظيره الذي يشبه به بل بعد تثبيت و تذكر و فلي النفس في الصورة 

التي تعرفها و حتريك للوهم في استعراض ذلك و استحضار ما غاب منه."47 
 فاجلرجاني يعلم بأن هناك أشعارا تتمّيز عن أخرى بكونها صعبة اإلدراك على املتلقي في الوهلة 

األولى، إال بعد إعمال الفكر و استجداء جميع صوره و معارفه و جتاربه و استعانته بخياله.
و كعادته يعطي اجلرجاني أمثلة على األشعار البعيدة التشبيه املسجلة لذكاء أصحابها و براعتهم، 
ويحللها، يقول مخاطبا قارئه التجريبي:" و لكنك تعلم أن خاطرك ال يسرع إلى تشبيه املرأة في كف 

األشل كقوله:
ْمُس كاملِْرآِة في َكفِّ اأَلَشْل  و الّشً

هذا اإلسراع و ال قريبا منه و ال إلى تشبيه البرق بإصبع السارق كقول كشاجم:
َأَرْقَت َأْم مِنَْت ِلَضْوِء َباِرِق
ُمْؤَتِلقًا ِمْثَل الُفَؤاِد الَعاِشِق
اِرِق َكَأنَُّه إِْصَبُع َكفِّ السَّ

)...( بل تعلم أن الذي سبقك إلى أشباه هذه التشبيهات لم يسبق إلى مدى قريب، بل أحرز غاية ال ينالها 

نظرية البنائية في النقد الدبي: صالح فضل، دار الشروق، القاهرة ط1، 1479هـ\ 1998م، ص57.
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غير اجلواد و قراطيس في صدق ال يصاب إال بعد االحتفال و االجتهاد." 48 و يرى اجلرجاني أنه ميكن 
تذوق هذا النوع من األشعار التي تستوجب إعمال الفكر و استحضار اخليال إال بضبط عبرتني أساسيتني 
يقول :" فإن ههنا ضربني من العبرة، يجب أن تضبطهما أوال ثم ترجع في أمر التشبيه، فإنك حينئذ 
تعلم السبب في سرعة بعضه إلى الفكر و إباء بعض أن يكون له ذلك اإلسراع، فإحدى العبرتني، أنا نعلم 
أن اجلملة أبدا أسبق إلى النفوس من التفصيل، و أنك جتد الرؤية نفسها ال تصل بالبديهة إلى التفصيل 
و لكنك ترى بالنظر األول الوصف على اجلملة، ثم ترى التفصيل عند إعادة النظر، و لذلك قالوا " 
النظرة األولى حمقاء" )...( و هكذا احلكم في السمع و غيره من احلواس )...( و بإدراك التفصيل 
يقع التفاضل بني راء و راء، و سامع، و هكذا فأما اجلمل فتستوي فيها األقدام، ثم تعلم أنك في إدراك 
تفصيل ما تراه و تسمعه أو تذوقه كمن ينتقي الشيء من اجلملة و كمن مييز الشيء مما قد اختلط به، 

فإنك حني ال يهمك التفصيل كمن يأخذ الشيء جزافا و جرفا."49  
و إذا كان هذا فيما يخص احلواس فإن الفكر أيضا يستقبل األشياء جملة وتكون التفاصيل مغمورة فيها ال 
حتضر إال بعد إعمال للروية و االستعانة بالتذكر و يتفاوت احلال في احلاجة إلى الفكر بحسب مكان الوصف و مرتبته 

من اجلملة و التفصيل و كّلما كان أوغل في التفصيل كانت احلاجة إلى التأمل و التدبر أكثر.
فتميز الشعراء عن بعضهم البعض هو قدرة الواحد منهم على التقاط الصورة احلاملة ألدق التفاصيل، و كيفية 

إدراك هذه التفاصيل و دقتها هو الذي يكسب النص الشعري االختالف و التمّيز عن النصوص األخرى.
فالتمّيز و التفاضل يكون إذن في قوة اإلدراك و دقته و تفصيله، ألن هذه القوة تولد قوة التصوير  
والوصف و التعبير و تنم عن اجتهاد صاحبها و فطنته، و هذا ما يجعل املتلقي أمام إبداعه يحتاج دائما 
إلى إعمال الفكر و امتهان التأمل، و إن كان الناس وخاصة الشعراء و املبدعون يتميزون و يتفاضلون في 

الصورة التفصيلية، فإنهم متساوون جميعا في الصورة املجملة.
أدق  التقاط  و  التصوير  دقة  في  اجلرجاني، يكمن  عند  الفني  ذكاءه  و  الشاعر  إبداع  فإن  وعليه 

التفاصيل، الشيء الذي يؤسس خصوصيته الشعرية أو الفنية، و ميّيز أسلوبه ويزيد من حضوته.
من خالل ما سبق يتبني أن اجلرجاني قد أدرك بحق عالقة املعنى بالتقدمي احلسي، و باإلدراك احلسي، معتبرا أن 
األسلوب القرآني في نظمه العجيب معتمدا على التصوير، و الذي عّده سيد قطب أسلوب القرآن املفضل، فالتصوير 
" هو األداة املفضلة في أسلوب القرآن، و هو القاعدة األولى فيه للبيان و هو الطريقة التي بها جميع األغراض."50   

على أّن سيد قطب أرجع اإلعجاز القرآني و اندهاش الكافر بسحر األسلوب القرآني كامن في   
جمالية التصوير الفني حيث أن القرآن الكرمي يعبر " بالصورة احملسة املتخيلة عن املعنى الذهني، و احلالة 

أسرار البالغة: ص209-208.
  48

نفسه: ص 210-209.
   49

التصوير الفني في القرآن: ص70.
  50

126
99



النفسية، و عن احلادث احملسوس، و املشهد املنظور، و عن النموذج اإلنساني و الطبيعة البشرية، ثم 
يرتقي بالصورة التي يرسمها فيمنحها احلياة الشاخصة، أو احلركة املتجددة. فإذا املعنى الذهني هيئة أو 
حركة و إذا احلالة النفسية لوحة أو مشهد، و إذا النموذج اإلنساني شاخص حّي، و إذا الطبيعة البشرية 
مجّسمة مرئية، فأما احلوادث و املشاهد، و القصص و املناظر، فيردها شاخصة حاضرة، فيها احلياة، و فيها 

احلركة، فإذا أضاف إليها احلوار فقد استوت لها كل عناصر التخييل."51  
وعلى عكس علماء البالغة من قبله، لم يقصر عبد القاهر اجلرجاني التصوير و التقدمي احلسي للمعنى على 
االستعارة و التشبيه و املجاز و التمثيل و الكناية، بل جعل املزية للنظم وحــده، ألنه لوال النظم و اإلسناد و التركيب ملا 
حصلت احلالوة و اجلمالية و البالغة، و بهذا أحـرز تفوقا باهرا على أسالفه و أقرانه بل وحتى على املتأخرين من بعده، 
يقول:" إن في االستعارة ما ال ميكن بيانه إال من بعد العلم بالنظم، و الوقوف على حقيقته. و من دقيق ذلك و خفيه 
أنك ترى الناس إذا ذكروا قوله تعالى:" و اشتعل الرأس شيبا" لم يزيدوا فيه على ذكر االستعارة، و لم ينسبوا الشرف إال 
إليها، و لم يروا للمزية موجبا سواها، )...( و ليس األمر على ذلك و ال هذا الشرف العظيم، و ال هذه املزية اجلليلة، و 
هذه الروعة التي تدخل النفوس عند هذا الكالم ملجرد االستعارة. و لكن ألن يسلك بالكالم طريق ما يسند الفعل فيه 
إلى شيء )...( و ذلك أنا نعلم أن اشتعل للشيب في املعنى، و إن كان هو للرأس في اللفظ، كما أن طاب للنفس، و 
قّر للعني، و تصبب للعرق، و إن أسند إلى ما أسند إليه)...( و نظير هذا في التنزيل قوله عّز و جّل:" و فّجرنا األرض 

عيونا" التفجير للعيون، و أوقع على األرض في اللفظ، كما أسند هناك االشتعال إلى الرأس."52 
و قد عّلق سيد قطب على هذا القول قائال:" رحم اهلل "عبد القاهر" لقد كان النبع منه على ضربة 
معول فلم يضربها، إن اجلمال في" اشتعل الرأس شيبا " و " فجرنا األرض عيونا" هو ذلك الذي قاله 
من ناحية النظم، و في شيء أخر وراءه هو هذه احلركة التخييلية السريعة، التي يصّورها التعبير: حركة 
االشتعال التي تتناول الرأس في حلظة، و حركة التفجير التي تفور بها األرض في ومضة. فهذه احلركة 
التخييلية تلمس احلس و تثير اخليال، و تشرك النظر و املخيلة في تذوق اجلمال... و هذا هو الذي وقف 
دونه عبد القاهر، و إن كان يبدو أنه كان يحسه في ضميره، و ال يصّوره كامال في تعبيره و ليس لنا في 

أية حال أن نطالبه بالتعبير في لغة عصرنا األخير يرحمه اهلل!" 53   
وأعتقد أن هذا ما كان غائبا عن مدارك عبد القاهر اجلرجاني الذي شغف بالتصوير الفني، املجازي التشبيهي 
و االستعاري و خاصة التمثيلي، و حتدث عن تلك الفتنة التي يحدثها في املتلقي. بل إن سيد قطب نفسه قد تفطن 

لهذا اإلدراك عندما قال:" و إن كان يبدو أنه كان يحسه في ضميره، و ال يصوره كامال في تعبيره."54
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لقد عّد سيد قطب أن جميع اجلهود السابقة في الدرس البالغي و اللغوي و تفسير القرآن و إعجازه 
عدم احتفاء العلماء املسلمني بالصور اجلمالية في القرآن الكرمي و شرحها شرحا جماليا يليق ببالغتها و 
روعتها. كما آخذ على اجلرجاني انشغاله بقضية " اللفظ و املعنى" عن تتبع جمالية التصوير الفني يقول 
في هذا الصدد:" و أيا ما كانت تلك اجلهود التي بذلت في التفسير و في مباحث البالغة و اإلعجاز 
فإنها وقفت عند حدود عقلية النقد العربي القدمية، تلك العقلية اجلزئية التي تتناول كل نص على حدة، 
فتحلله و تبرز اجلمال الفني فيهـ  إلى احلد الذي تستطيعـ  دون أن تتجاوز هذا إلى إدراك اخلصائص العامة 
في العمل كله. هذه الظاهرة قد برزت في البحث عن بالغة القرآن، فلم يحاول أحد أن يجاوز النص 

الواحد إلى اخلصائص الفنية العامة." 55   
و هذا أمر طبيعي، و ال يعد عيبا البتة ألن فلسفة تطور احلياة والعلوم و سنتها تقتضي هذا، فلوال 
جهود هؤالء العلماء خاصة اجلاحظ، ابن وهب، الروماني، الباقالني، أبو هالل العسكري، ابن طباطبا، 
قدامة بن جعفر، القاضي اجلرجاني، اآلمدي و ابن جني و غيرهم، و جهود من سبقوهم من العلماء، 
مشايخهم و معلميهم سواء منهم العرب أو األعاجم، ملا وصل اجلرجاني إلى تأسيس مفهومه الشامل 
املعاني، و لوال تنظيرات اجلرجاني و أمثلته  البيان و  التقعيد لعلمي  التنظير و  إلى  للنظم، وملا وصل 
التطبيقية ملا جنح الزمخشري في تطبيقاته و تخريجاته البالغية للقرآن الكرمي في تفسيره الكشاف، فكان 
بذلك املطبق الفعلي لتنظيرات اجلرجاني، و عمل على ترسيخ تصويرية األسلوب القرآني بامتياز، و لوال 
هذه اجلهود السابقة لهؤالء العلماء األجالء، و لوال إشارتهم و تنبيهاتهم، ملا توصل سيد قطب ـ الذي 

استفاد من جتاربهم و جتارب النقاد الغربينيـ  إلى رؤيته الشاملة للتصوير الفني.
إن األفكار أرواح طائرة ال تعرف احلدود و ال القيود. و يبقى التفرد و االمتياز لألسلوب و الكيفية 

و الطريقة.
 وقد كان بوفون محقا عندما قال:" إن الروح اإلنسانية ال تستطيع أن تخلق شيئا من العدم، و هي 
لن تنتج إال بعد أن تكون قد أخصبتها التجربة و التأمل، و معارف الروح اإلنسانية هي بذور إنتاجها. 
لكن الروح لو حاكت الطبيعة في خطواتها و طريقة عملها، لو أنها ارتفعت من خالل التأمل إلى مستوى 
أكثر احلقائق سموا، لو أنها جمعت تلك احلقائق و نسقتها، و صاغت منها كاّل واحدا، و نظاما واحدا، 

إذن لشادت فوق أسس وطيدة معالم خالدة."56
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